
LIFE ANDROS PARK
«Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area 

integrating socioeconomic considerations» 
LIFE16 NAT/GR/000606 

ACTION A4 

Best Practice Guide for Policy Makers and Local Stakeholders 



 LIFE ANDROS PARK 
«Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area 

integrating socioeconomic considerations» 
LIFE16 NAT/GR/000606 

 
Deliverable Α4: Best Practice Guide for Policy Makers and Local Stakeholders 

 

Executive summary 

The aim of this deliverable is to present the basic stages for the development of 

sustainable tourism, with emphasis on ecotourism, in a protected area, to present 

examples and practices from Europe and Greece and to give a general picture of the 

perceptions of members of Andros’ local society for the island’s Natura 2000 sites and 

their sustainable development. In this context, the key steps taken to address the 

sustainable development of Natura 2000 areas include the creation of a vision for the 

development of the region, strategic planning, implementation of actions to achieve the 

strategy, monitoring and, consequently, re-evaluation. Furthermore, key elements are 

the creation of a planning body or committee, the involvement of the local community 

at the various stages of the cycle, as well as awareness and environmental education 

activities. In the case of Andros due to its particular characteristics, ecotourism could 

work to strengthen the local economy by coexisting with traditional activities on land 

(e.g., local produce) and the marine environment (e.g., small scale fisheries), while 

exhibiting high quality criteria.	 From the communication so far with a range of 

stakeholders in the island, although there seems to be a need for more information about 

these areas, there is a positive predisposition for their sustainable development so as to 

provide a comparative advantage for the island. Participants also put forward proposals 

(e.g., common vision and collective behavior, awareness raising, infrastructure 

improvements, incentives, law enforcement, e.t.c.) in order to achieve the sustainable 

development venture. Overall, in spite of all the challenges, experience from Greece 

and Europe presents success stories and best practices and shows the basic framework 

for the planning and development of tourist activity such as ecotourism in protected 

areas without compromising the purpose of area’s designation. 
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Παραδοτέο Δράσης Α4: Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να παρουσιάσει τα βασικά στάδια για την 

ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, με έμφαση στον οικοτουρισμό, σε 

προστατευόμενη περιοχή, να παρουσιάσει παραδείγματα και πρακτικές από την 

Ευρώπη και την Ελλάδα και να δώσει μια γενική εικόνα των αντιλήψεων των μελών 

της τοπικής κοινωνίας της Άνδρου για τις τοποθεσίες Natura 2000 του νησιού και τη 

βιώσιμη ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά βήματα για την επίτευξη της 

βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών Natura 2000 περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής, το στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση 

δράσεων για την επίτευξη της στρατηγικής, την παρακολούθηση και επαναξιολόγηση 

των υλοποιούμενων δράσεων. Επιπλέον, βασικά στοιχεία είναι η δημιουργία φορέα ή 

επιτροπής σχεδιασμού, η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η ενίσχυση 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση της Άνδρου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ο οικοτουρισμός 

θα μπορούσε να λειτουργήσει για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

συνυπάρχοντας με παραδοσιακές δραστηριότητες στη ξηρά (π.χ. τοπικά προϊόντα) 

και στο θαλάσσιο περιβάλλον (παραδοσιακή αλιεία). Από την επικοινωνία με μια 

σειρά ενδιαφερομένων στο νησί, αν και φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για περισσότερες 

πληροφορίες για αυτές τις περιοχές, υπάρχει μια θετική προδιάθεση για τη βιώσιμη 

ανάπτυξή τους, ώστε να παρέχεται συγκριτικό πλεονέκτημα για το νησί. Οι 

συμμετέχοντες υπέβαλαν επίσης προτάσεις (π.χ. κοινό όραμα και συλλογική 

συμπεριφορά, ευαισθητοποίηση, βελτιώσεις υποδομών, κίνητρα, επιβολή του νόμου, 

κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθεί το εγχείρημα βιώσιμης ανάπτυξης. Συνολικά, παρά 
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τις προκλήσεις, η εμπειρία από την Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσιάζει ιστορίες 

επιτυχίας και βέλτιστες πρακτικές και δείχνει το βασικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας όπως ο οικοτουρισμός σε 

προστατευόμενες περιοχές χωρίς να διακυβεύεται ο σκοπός του χαρακτηρισμού της 

περιοχής. 


