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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΤΟΠΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Στην τελευταία διευρυμένη συνάντηση των μελών της Επιτροπής στις 5/10/2017 
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην: 

 Ανάληψη πρωτοβουλίας από την Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής και 
Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Επιτροπές 
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τα σχετικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά 
Ιδρύματα και Δημόσια Μουσεία της χώρας μας, καθώς και με έμπειρους στο 
αντικείμενο γεωπιστήμονες, για την καταγραφή και αποτύπωση μέσω 
ειδικού απογραφικού δελτίου που θα συνταχθεί με την ευρύτερη δυνατή 
συναίνεση.  Θα ακολουθήσει  αξιολόγηση, μέσω αναλυτικής μεθοδολογίας 
και κριτηρίων, των Εθνικής Σημασίας Γεωτόπων της Χώρας μας, με απώτερο 
στόχο τη σύνταξη και παρουσίαση του Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων στα 
πλαίσια του προσεχούς Συνεδρίου της Ε.Γ.Ε.. 

Συμφωνήσαμε ότι για τη σύνταξη του Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων θα 
χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία αξιολόγησης η οποία θα βασίζεται σε συγκεκριμένα 
και αποδεκτά από όλους κριτήρια τα οποία ανακοινώθηκαν και συμφωνήθηκαν στη 
συνάντηση. 

Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα 

1. Αντιπροσωπευτικότητα 
2. Σπανιότητα (Διεθνώς, για την Ελλάδα, σε περιφερειακό επίπεδο (Ελληνικές 

Περιφέρειες) 
3. Πληρότητα των χαρακτηριστικών ή των φαινομένων που αντιπροσωπεύει 
4. Ποικιλότητα των χαρακτηριστικών ή των φαινομένων που αντιπροσωπεύει 
5. Σημασία του για τη γεωλογική επιστήμη. 

Βιβλιογραφικός Δείκτης. 

Με βάση τα παραπάνω το Γραφείο της Επιτροπής Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής 
Κληρονομιάς της Κληρονομιάς της Ε.Γ.Ε. ετοίμασε το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΤΟΠΩΝ καθώς και συνοπτικές οδηγίες συμπλήρωσης του. 



Επίσης σας αποστέλλει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Κατηγορίες Γεωτόπων, το οποίο είχε 
συζητηθεί σε παλαιότερη ημερίδα με πρωτοβουλία του ΙΓΜΕ. 

Με βάση τα προαναφερόμενα το Γραφείο, αφού λάβει τις προτάσεις των μελών της 
Επιτροπής Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της Ε.Γ.Ε. (και μελών 
άλλων Επιτροπών της ΕΓΕ) θα προχωρήσει στην κατ' αρχήν αξιολόγηση τους. 

Θεωρούμε ότι σε αυτό το στάδιο προέχει η ΑΜΕΣΗ δημιουργία του Καταλόγου.  

Η εργασία θα γίνει εθελοντικά και θα πρέπει να επιτύχουμε να καταλήξουμε 
συναινετικά σε ένα  όσο το δυνατόν καλύτερο, αντιπροσωπευτικότερο και κοινής 
αποδοχής  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Εθνικό Κατάλογο Γεωτόπων.  

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι ο Κατάλογος θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει 
αποδεκτός από την Πολιτεία και να κινηθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης τους. Για 
να γίνει αυτό σε κάθε θέση θα πρέπει να συνταχθεί ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με το 
Ν. 3239 / 2011 και με τις προδιαγραφές του, τις οποίες θα πρέπει επίσης άμεσα να 
προτείνουμε. 

Τότε μόνο θα έχουμε επιτύχει την ύπαρξη του Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων ως 
εργαλείου γεωδιατήρησης,  χωροταξικού και περιφερειακού αναπτυξιακού 
σχεδιασμού. Μόνο τότε θα αναδειχθεί σε εργαλείο λήψης αποφάσεων από την 
Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση.  

Για να φτάσουμε σ’αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να είμαστε πρακτικοί. 

Μια εθελοντική προσπάθεια πρέπει να στηρίζεται σε ένα απλοποιημένο έντυπο 
που δεν θα λύνει όλα τα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στη 
συνέχεια από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

Δεν είναι απαραίτητη κατά τη γνώμη μας η λεπτομερής οριοθέτηση όλων των 
προτεινόμενων Θέσεων. Μπορεί να είναι ενδεικτική (με στοιχεία έκτασης) και με 
όσα περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα. Δε θα κάνουμε τοπογραφική 
αποτύπωση σε ΕΓΣΑ όπου δεν υπάρχει και δεν θα δώσουμε σε αυτή τη φάση, 
λεπτομερείς συντεταγμένες στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
αφαίρεσης/κλοπής π.χ. απολιθωμάτων. Θα οριοθετηθεί στα πλαίσια της ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ. 

Δεν είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση η πλήρης τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος. Αναφέρεται όπου είναι γνωστό και θα τεκμηριωθεί στην ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ. 

Έχουμε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει διαβούλευση με τα μέλη που θα βοηθήσει στην 
αποφυγή λαθών. 

Έχουμε αναλάβει ένα πολύ φιλόδοξο έργο και πρέπει να προσπαθήσουμε (παρά τις 
όποιες αδυναμίες) να έχουμε ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατό συντομότερα. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 



1.  Πριν τις 31-10-2017  :   Αποστολή του ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ και συνοδευτικού 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ από το Εκτελεστικό Γραφείο της Επιτροπής ΓΓΚ. 

2.  Μέχρι 15-12-2017: Συμπλήρωση και αποστολή των ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ  από 
τα μέλη στην Επιτροπή (geoklironomia@gmail.com). 

3. Μέχρι 31-12-2017;: Καταγραφή των προτεινόμενων θέσεων σε ενιαίο κατάλογο 
και κοινοποίηση στα μέλη για τυχόν πρόσθετες θέσεις;.  

4. Μέχρι 31-03-2017: Προκαταρκτική Πρόταση Γραφείου Επιτροπής ΓΓΚ  για τον 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΕΩΤΟΠΩΝ. Οι θέσεις που δε θα περιληφθούν στον Εθνικό 
Κατάλογο θα αναφέρονται σε συμπληρωματικό Ενδεικτικό Κατάλογο Γεωτόπων 
Περιφερειακής Σημασίας 

5. Μέχρι 31-05-2018: Συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής για τον εμπλουτισμό ή την 
τροποποίηση της Προκαταρκτικής Πρότασης του Γραφείου της Επιτροπής ΓΓΚ για 
τον ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΕΩΤΟΠΩΝ.   

6. Μέχρι 15.10.2018: Αποστολή του Προτεινόμενου ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΓΕΩΤΟΠΩΝ στο ΔΣ της ΕΓΕ. 

7. Μέχρι 31-12-2018: Οριστικοποίηση Προτεινόμενου ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΓΕΩΤΟΠΩΝ 

8. Μάιος 2019.  Παρουσίαση του Προτεινόμενου ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΤΟΠΩΝ 
στο Συνέδριο ΕΓΕ 

 

Καλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωλογικής και 
Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της Ε.Γ.Ε. αλλά και κάθε συνάδελφο 
μέλος της Ε.Γ.Ε. να συμβάλει με τη συμμετοχή του στην κατάρτιση του 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων ως ένα ουσιαστικό 
βήμα για την προστασία και ανάδειξη της Γεωλογικής και 
Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της χώρας μας. 
 
Παρακαλούμε το Απογραφικό να σταλεί ηλεκτρονικά στην παρακάτω 
διεύθυνση: 
geoklironomia@gmail.com 
 

Για την Επιτροπή  
 
 

Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας 
   Νίκος Ζούρος                     Ειρήνη Θεοδοσίου 
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