
Andros Routes Project
Σκέψεις & προτάσεις για τον 
χωροταξικό σχεδιασμό της 
Περιφέρειας

Ολγα Καραγιάννη, έρευνα & δράσεις στο πεδίο του βιώσιμου 
τουρισμού
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Andros Routes – συστάδα διαρκών δράσεων συντήρησης & 
ανάδειξης του Ανδριακού τοπίου μέσα από την πεζοπορία

2 2020 Andros Routes Project

Η Ανδρος έχασε αρκετό μέρος του πληθυσμού της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η αγροτική της παραγωγή 
αποδυναμώθηκε. Το πλούσιο αγροτικό τοπίο της μαράζωσε και η χρήση των περισσοτέρων παλαιών 
ανθρώπινων κατασκευών όπως τα μονοπάτια εγκαταλείφθηκε
Ο τουρισμός αναπτύχθηκε μετά τα μέσα του 1985 και η τουριστική περίοδος ήταν  διάρκειας μόλις 2 μηνών 
(Ιούλιος και Αύγουστος) καθιστώντας δυσχερή την οικονομική δραστηριότητα των επαγγελματιών



Τοπία Ανδρου



Στα μονοπάτια αποκαλύπτεται ο φυσικός & πολιτισμικός πλούτος

• Όλοι οι φυσικοί και πολιτισμικοί 
πόροι της Άνδρου μπορούν να 
ιδωθούν πάνω στο δίκτυο 
πεζοπορικών “οδών” 



11 χρόνια Andros Routes Project – Η πρόοδος 

• Καθαρισμός, σήμανση και διαρκής συντήρηση 180km πεζοπορικών 
διαδρομών με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
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11 χρόνια Andros Routes Project – Η πρόοδος 

• Λήψη του σήματος ποιότητας European Leading Quality Trails-Best of Europe για την πεζοπορική 
διαδρομή 100km Andros Route,  από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων
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https://www.era-ewv-ferp.org/lqt/
https://www.androsroutes.gr/el/andros-route/


11 χρόνια Andros Routes Project – Η πρόοδος 

• Προώθηση της Ανδρου μέσα από συνεντεύξεις, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, δημόσιες παρουσιάσεις και 
δεκάδες δημοσιεύματα σε διεθνείς εφημερίδες και 
περιοδικά.

• Αύξηση των επισκεπτών της Ανδρου άνοιξη και 
φθινόπωρο

• Προβολή της Ανδρου ως κορυφαίου πεζοπορικού 
προορισμού              
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2018, 2019- Andros On Foot Festivals  

• Οργάνωση 2 πολυήμερων πεζοπορικών φεστιβάλ - Andros on Foot Festival τον 
Οκτώβριο του 2018 και 2019 με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων των χωριών 
προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

• Ανάδειξη της Ανδρου ως κορυφαίου προορισμού για πεζοπορία                 
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https://www.androsonfootfestival.gr/en/


Ευρωπαϊκή πιστοποίηση της Ανδρου ως 
πεζοπορικού προορισμού 
• Στη συνείδηση του πεζοπορικού κόσμου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

η Ανδρος είναι ένας αναγνωρίσιμος πόλος της Περιφέρειας κι αυτό θα 
πρέπει να αποτυπωθεί ως μέρος της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με 
το τουρισμό της Ανδρου αλλά και ως μια πολλά ακόμη υποσχόμενη 
προοπτική

www.androsroutes.gr 

• Η προοπτική να πιστοποιηθεί η Ανδρος ως πεζοπορικός προορισμός- 
Leading Quality Hiking Region by European Ramblers Association - πρόταση 
προς ενσωμάτωση στο ΠΧΠ

• https://www.youtube.com/watch?v=xEkIAMnQyDw
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http://www.androsroutes.gr
https://www.youtube.com/watch?v=xEkIAMnQyDw


Deutscher Wanderverband Service GmbH for European Ramblers Association 2021

Development Leading Quality Region – Best of Europe

Leading Quality 
Region  Best of Europe 
Development in Progress 



Cooperation is the prerequisite for a 
successful quality process

Transparent standards enable an objective 
evaluation of the offer

Five categories form the basis for analysis

Useful tool for visitor guidance, 
sustainability and quality improvement 

Leading Quality Region
The certificate for hiking regions



Training on 
location

Assessment and 
evaluation 

Improvements

Application 

Controlling of Data

Inspection on 
location 

Workshop and Analysis

Inspection and Certification       

The Quality Process



Μονοπάτια στη Νότια Ανδρο



Τι μας απασχολεί - τι δεν “ακούγεται” στην 
εξειδίκευση των προτάσεων

• H  βιοποικιλότητα της Ανδρου ως πόρος Ευρωπαϊκής βαρύτητας για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (Natura, υγρότοποι, LIFE, ? ποταμοί Ανδρου)

• Η ποικιλομορφία των τοπίων  (φυσικών και ανθρωπογενών) & μνημείων 
της Ανδρου 

• Η ανάγκη προστασίας ζωνών τοπίου και γύρω από τα μονοπάτια, ως 
σημαντικοί πόροι για την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών και τον 
τουρισμό της Ανδρου

• Η εξέλιξη της Ανδρου ως πρότυπο πεζοπορικού προορισμού Ευρωπαϊκής 
και εθνικής εμβέλειας 

• Η προοπτική σημαντικής περαιτέρω εξέλιξης αυτής της μορφής τουρισμού 
– Ανδρος 12 μήνες το χρόνο & αναβίωση του αγροτικού χώρου

• Οι συγκρούσεις χρήσεων γης μεταξύ αυτής της μορφής τουρισμού και των 
εφαρμογών χερσαίων ΒΑΠΕ
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Σας ευχαριστώ !
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