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Ίδρσζη Ελληνικού Φόροσμ Γεωπάρκων  

 

Ζ ίδξπζε Διιεληθνύ Φόξνπκ Γεσπάξθσλ είλαη πηα γεγνλόο! Δθαξκόδνληαο ηνπο 

θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ (European Geoparks Network) 

πνπ ηδξύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2000 θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ (Global Geoparks 

Network) πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηελ UNESCO, όπσο επίζεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο 23ε 

Σπληνληζηηθήο Σπλάληεζεο ηνπ Γηθηύνπ Δπξσπατθώλ Γεσπάξθσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Σαξδελία (Μάξηηνο 2009) θαη ηνπ 4νπ Παγθόζκηνπ Σπλέδξηνπ Γεσπάξθσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μαιαηζία (Απξίιηνο 2010) ηα Διιεληθά Γεσπάξθα θαη ζπλεξγαδόκελνη 

κε απηά θνξείο πξνρώξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ ζρεηηθνύ Δζληθνύ θόξνπκ. 

Σηελ 1ε Ηδξπηηθή ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 

ζηελ Αζήλα, ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ησλ ηεζζάξσλ Διιεληθώλ Γεσπάξθσλ θαζώο επίζεο 

θαη θνξέσλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θαη ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο 

Γεσινγηθήο Κιεξνλνκηάο όπσο ε Δζληθή Δπηηξνπή UNESCO, ην Ηλζηηηνύην Γεσινγηθώλ θαη 

Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (Η.Γ.Μ.Δ.), ε Διιεληθή Γεσινγηθή Δηαηξεία / Δπηηξνπή Γεσινγηθήο, 

Γεσκνξθνινγηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο. Δηδηθόηεξα 

ζπκκεηείραλ ε θαζ. Η. Κξηάξε σο εθπξόζσπνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο UNESCO, θαζώο θαη νη 

θθ. Ενύξνο Ν., θαζ. Παλ Αηγαίνπ, ζπληνληζηήο EGN, Τζαθίξεο Η., Αληηδήκαξρνο Λέζβνπ, 

πξόεδξνο ΓΔΩΤΔΔ/Β.Α., Κεθαινγηάλλεο Σ., Γήκαξρνο Αλσγείσλ, Φαζνπιάο Χ., Γξ Γεσιόγνο, 

Κνπκνύηζνπ Δ., Βηνιόγνο, Τνπνπδίδεο Ν., Γεσιόγνο, Παπαειίαο Γ. Γληεο Ήπεηξνο ΑΔ., 

Παπατσάλλνπ Χ.Γ., Βηνιόγνο, Πάζρνο Π., Γεσιόγνο, θαη Θενδνζίνπ Δ., Γεσιόγνο. 

Σηε ζπλάληεζε εγθξίζεθε ε Ηδξπηηθή Γηαθήξπμε θαη απνθαζίζζεθαλ νη πξώηεο δξάζεηο πνπ 

πξόθεηηαη λα αλαιεθζνύλ ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ νη 

αξρέο, νη πνιίηεο  θαη εηδηθόηεξα νη λένη γηα ηε ζεκαζία ησλ γεσπάξθσλ θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ώο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί πνηόηεηαο αιιά θαη ηδαληθέο πεξηνρέο γηα 



  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 8ης Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη 
Τηλ. – Fax.: 22510 47033. E-mail: lesvospf@otenet.gr 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. Ο ζκοπός ηεο ίδξπζεο ηνπ θόξνπκ αθνξά 

ζην ζπληνληζκό θαη ηελ πξνβνιή ησλ Διιεληθώλ Γεσπάξθσλ, θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ γεσινγηθώλ κλεκείσλ θαη ζέζεσλ ηεο γεσινγηθήο θαη 

γεσκνξθνινγηθήο θιεξνλνκηάο. 

Οη ζηότοι ηνπ Διιεληθνύ Φόξνπκ Γεσπάξθσλ είλαη:  

 ν ζπληνληζκόο ησλ δξάζεσλ ησλ Διιεληθώλ Γεσπάξθσλ,  

 ε πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ Γεσπάξθσλ, 

 ε ζπλεξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο γεσινγηθήο 

θιεξνλνκηάο ζε εζληθό επίπεδν, 

 ε παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ε πξνώζεζε ησλ δηεζλώλ Γηθηύσλ Γεσπάξθσλ 

(EGN/GGN), 

 ε έληαμε ησλ δξάζεσλ ησλ Γεσπάξθσλ ζην επξύηεξν πιαίζην δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Γεσηνπξηζκνύ θαη εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ κε απώηεξν ζηόρν ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε, 

 ε παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζηα ππνςήθηα πξνο έληαμε 

Γεσπάξθα ζηα Γηεζλή Γίθηπα (EGN/GGN), 

 ε νξγάλσζε εηήζηαο εκεξίδαο γηα ηελ αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ησλ Γεσπάξθσλ. 

Οη δξάζεηο ηνπ Διιεληθνύ Φόξνπκ Γεσπάξθσλ ζα πεξηιακβάλνπλ  πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη αλαγλώξηζε ησλ Γεσπάξθσλ ζε εζληθό επίπεδν, όπσο επίζεο θαη ηε ζηήξημε θαη 

ελίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ κε 

δξάζεηο όπσο: 

 πξνβνιή θαη ππνζηήξημε ησλ Διιεληθώλ Γεσπάξθσλ 

 ελίζρπζε ζπλεξγαζίαο θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο αλάκεζα ζηα κέιε 

 δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ Διιάδα γηα ην Γίθηπν Δπξσπατθώλ Γεσπάξθσλ θαη ην 

Παγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO, 

 ελίζρπζε θαη ππνβνήζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Διιεληθώλ Γεσπάξθσλ ζε δηαθξαηηθά 

πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο 

 ε νξγάλσζε ηεο εηήζηαο ζπλάληεζεο ησλ Γεσπάξθσλ γηα ηελ αληαιιαγή θαιώλ 

πξαθηηθώλ θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ησλ Γεσπάξθσλ, κε 

έκθαζε ζε απηά πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε.  Ζ ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθό γεσπάξθν κε 

αλνηθηή ζπκκεηνρή όισλ ησλ θνξέσλ πνπ επηζπκνύλ. 

 νξγάλσζε θνηλνύ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ, 



  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 8ης Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη 
Τηλ. – Fax.: 22510 47033. E-mail: lesvospf@otenet.gr 

 θνηλή ζπκκεηνρή ζηα ζεκαληηθόηεξα ζπλέδξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηήκεο ηεο Γεο 

γηα ηα έηε 2011-2012, 

 ιεηηνπξγία γξακκαηείαο ηνπ Διιεληθνύ Φόξνπκ Γεσπάξθσλ ε νπνία ζα ζπλδξάκεη ην 

ζπληνληζηή ζην ζπληνληζκό θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ο Σσνηονιζηής ηνπ Διιεληθνύ Φόξνπκ Γεσπάξθσλ εθιέγεηαη από ηα κέιε ηνπ κε εηήζηα 

ζεηεία. Γα ην 2011 εθιέρζεθε ν Δρ. Χαράλαμπος Φαζοσλάς από ην Γεσπάξθν ηνπ Ψεινξείηε 

(fassoulas@nhmc.uoc.gr – 2810 393277). Ζ Γξακκαηεία ηνπ Γηθηύνπ απνθαζίζηεθε λα 

ιεηηνπξγεί ζηε Μπηηιήλε ζηα γξαθεία ηνπ Γεσπάξθνπ ηνπ Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ, πνπ 

είλαη από ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ. 

Ωο Γεωπάρκα έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ηελ UNESCO θαη είλαη κέιε ησλ Γηθηύσλ ησλ 

Δπξσπατθώλ θαη ησλ Παγθόζκησλ Γεσπάξθσλ, πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε 

γεσινγηθή θιεξνλνκηά ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε εληζρύεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαγλσξηζζεί  σο Γεσπάξθα ηέζζεξηο 

πεξηνρέο: ην Απνιηζσκέλν Γάζνο Λέζβνπ (2000), ην Φπζηθό Πάξθν Ψεινξείηε (2001), ην 

Δζληθό Πάξθν Χεικνύ – Βνπξατθνύ (2009) θαη  ε πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Βίθνπ – Αώνπ 

(2010). 

 

Γηα ην Διιεληθό Φόξνπκ Γεσπάξθσλ 
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