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Ιδρυτική ∆ιακήρυξη  

14 Ιανουαρίου 2011 

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, εκπρόσωποι γεωπάρκων και φορέων, που συναντήθηκαν, σήμερα, 
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, συμφώνησαν στη συγκρότηση Εθνικού Φόρουμ 
Γεωπάρκων στην Ελλάδα με την επωνυμία Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων (ΕΦΓ) και στην 
αγγλική, Hellenic Geoparks Forum (HGF). 

 

Η συγκρότηση Εθνικού Φόρουμ Γεωπάρκων στην Ελλάδα γίνεται στα πλαίσια : 

 της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γεωπάρκων (European Geoparks Network) 
που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000  

 της λειτουργίας του Παγκόσμιου ∆ικτύου Γεωπάρκων (Global Geoparks Network) που 
υποστηρίζεται από την UNESCO και ιδρύθηκε το 2004,  

 και των αποφάσεων που ελήφθησαν στην 23η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ∆ικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη Σαρδηνία (Μάρτιος 
2009) και στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη 
Μαλαισία (Απρίλιος 2010). 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχοι του Εθνικού Φόρουμ Γεωπάρκων στην Ελλάδα είναι 

- ο συντονισμός των δράσεων των Ελληνικών Γεωπάρκων,  
- η προώθηση και ανάπτυξη των Ελληνικών Γεωπάρκων, 
- η συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση και προβολή της 

γεωλογικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο, 
- η παροχή πληροφοριών και η προώθηση των διεθνών ∆ικτύων Γεωπάρκων 

(EGN/GGN) μέσα από τα υπάρχοντα εργαλεία που διαθέτουν τα Γεωπάρκα και με τη 
δημιουργία νέων εργαλείων (ιστοσελίδα, εξειδικευμένα περιοδικά, newsletters, 
εφημερίδες, κλπ),  
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- η ένταξη των δράσεων των Γεωπάρκων σε ευρύτερο πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση 
του Γεωτουρισμού, άλλων ειδικών μορφών τουρισμού και της βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης. 

- η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα υποψήφια προς ένταξη 
Γεωπάρκα στα ∆ιεθνή ∆ίκτυα (EGN/GGN),  

- ενημέρωση κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών και καλλιέργεια γεωπεριβαλλοντικής 
συνείδησης στους πολίτες.  

- Η συνεργασία με  Υπουργεία, Φορείς και Περιβαλλοντικές ΜΚΟ για την ανάδειξη και 
προβολή των γεωπάρκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

- η οργάνωση ετήσιας συνάντησης για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την 
δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων. 

 

ΜΕΛΗ 

Ιδρυτικά Μέλη του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων είναι τα αναγνωρισμένα μέλη του ∆ικτύου 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που βρίσκονται  στην Ελλάδα, 

 το Απολιθωμένο ∆άσος Λέσβου (2000),  
 το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (2001),  
 το γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού (2009)  
 το γεωπάρκο  Βίκου – Αώου (2010). 

καθώς επίσης και εθνικοί φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο: 

 Εθνική Επιτροπή UNESCO  
 Ι.Γ.Μ.Ε. 
 Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία / Επιτροπή Γεωλογικής Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς  
 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  

Τέλος ως παρατηρητές μπορούν να συμμετέχουν υποψήφια Γεωπάρκα, χωρίς δικαίωμα ψήφου 
καθώς και άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

Οι δράσεις του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων στην Ελλάδα θα αφορούν στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και αναγνώριση των Γεωπάρκων σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
και τη στήριξη και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γεωπάρκων και του Παγκόσμιου ∆ικτύου 
Γεωπάρκων, όπως: 

- διάχυση της πληροφορίας στην Ελλάδα για το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το 
Παγκόσμιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, 

- οργάνωση ετήσιου κοινού προγράμματος δραστηριοτήτων, 
- συμμετοχή στα σημαντικότερα συνέδρια που σχετίζονται με τις επιστήμες της Γης  
- προβολή και υποστήριξη των Ελληνικών Γεωπάρκων 
- ενίσχυση συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα μέλη 
- ενίσχυση και υποβοήθηση της συμμετοχής των Ελληνικών Γεωπάρκων σε διακρατικά 

πρόγραμμα συνεργασίας 
- η οργάνωση της ετήσιας συνάντησης για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την 

δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων με έμφαση σε αυτές 
που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή θα 
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πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο με ανοικτή συμμετοχή φορέων 
και κοινού. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γεωπάρκων, ως Γεωπάρκο ορίζεται μία 
περιοχή η οποία: 

1. Πρέπει να έχει ξεκάθαρα όρια και αρκετή επιφάνεια που να επιτρέπει μια πραγματική 
βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό θέσεων γεωλογικού 
ενδιαφέροντος, με κριτήρια την επιστημονική σημασία, την σπανιότητα, την αισθητική 
έλξη και την εκπαιδευτική τους αξία. Η πλειοψηφία των θέσεων ενδιαφέροντος στην 
περιοχή ενός Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της 
γεωλογικής της κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, 
ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. 

 

2. Οι θέσεις ενδιαφέροντος σε ένα Γεωπάρκο πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα 
οργανωμένο δίκτυο διαδρομών και να υποστηρίζονται από μέτρα προστασίας και 
διαχείρισης. Σε ένα Γεωπάρκο δεν επιτρέπονται πρακτικές που προκαλούν καταστροφή, 
φθορά ή πώληση γεωλογικών αντικειμένων. 

 

3. Πρέπει να διαθέτει έναν οργανωμένο φορέα διαχείρισης ο οποίος να είναι σε θέση να 
επιβάλει πολιτικές προστασίας και ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και βιώσιμης 
ανάπτυξης στην περιοχή του. 

 

4. Συμβάλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του, μέσα από την ανάδειξη 
της ταυτότητας του που συνδέεται με την γεωλογική κληρονομιά και έχει ως αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζει τις συνθήκες ζωής των 
κατοίκων της περιοχής και το περιβάλλον. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα 
στους κατοίκους να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική αναζωογόνηση του συνόλου 
της περιοχής. 

 

5. Αναπτύσσει, εξελίσσει, πειραματίζεται και προωθεί μεθόδους για την προστασία και 
ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς. 

 

6. Υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευρύτερη εκπαίδευση διαδικασία και 
ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών και του 
περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

 

7. Πρέπει να εργάζεται στα πλαίσια του ∆ικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ώστε να 
συμβάλει στη συνοχή και δυναμική του. Πρέπει να συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις 
ώστε να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προϊόντων που σχετίζονται με 
τη γεωλογική κληρονομιά, σε ένα πνεύμα συμπληρωματικότητας με τα άλλα μέλη του 
∆ικτύου. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ 

Στο Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία από 
τη συνέλευση του. 

Η συνέλευση του Φόρουμ αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε φορέα-μέλος του 
Φόρουμ με τον αναπληρωτή του και συνέρχεται μία τουλάχιστον φορά το χρόνο με πρόσκληση 
του συντονιστή. Έκτακτη σύγκληση της Συνέλευσης πραγματοποιείται εφόσον ζητηθεί από ένα 
μέλος του. 

Νέα μέλη γίνονται αυτομάτως τα καινούρια μέλη του ∆ικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που 
βρίσκονται  στην Ελλάδα. Επίσης φορείς που το επιθυμούν μπορούν να γίνουν μέλη με 
απόφαση της συνέλευσης του Φόρουμ. 

∆ικαίωμα ψήφου έχουν οι εκπρόσωποι των μελών του Φόρουμ, με μία ψήφο ανά φορέα. 

Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται το 50% των εκπροσώπων των μελών.  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων  (50% συν μία ψήφος). 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Για το συντονισμό της  λειτουργίας του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων ορίζεται συντονιστής με 
ετήσια θητεία ο οποίος εκλέγεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των μελών του 
Φόρουμ. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Συνίσταται Γραμματεία για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων 
και θα συνδράμει το συντονιστή στο συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού 
Φόρουμ Γεωπάρκων. 

 

ΑΘΗΝΑ, 14 Ιανουαρίου 2011 

 

Οι εκπρόσωποι 

Εθνική Επιτροπή UNESCO  

 

Καθηγήτρια Ι Κριάρη 

Γεωπάρκο Απολιθωμένου ∆άσους Λέσβου

 

Αν. Καθηγητής Ν. Ζούρος 
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Ι.Γ.Μ.Ε. 

 

Ειρήνη Θεοδοσίου 

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη  

Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ∆ήμαρχος 
Ανωγείων 

 

∆ρ. Χαράλαμπος Φασουλάς 

 

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία /  
Επιτροπή Γεωλογικής – 
Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς 
 
 
Ειρήνη Θεοδοσίου 

Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού  

 
 
 
Ελένη Κουμούτσου 

 

Νίκος Τοπουζίδης 

 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

Γιάννης Τσακίρης 

Γεωπάρκο Βίκου – Αώου 

 

Χαρητάκης Παπαϊωάννου 

 

Παναγιώτης Πάσχος 

 

 

 

 


