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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 Επισυνάπτεται: Πίνακας Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 392/13-10-2017 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους  

Βουλευτές που αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών, και σε συνέχεια απαντήσεών μας στη Βουλή 

και προφορικών μας δεσμεύσεων για την προώθηση θεμάτων σχετικών με τους Γεωτόπους, σας 

ενημερώνουμε ότι το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την επεξεργασία των θεμάτων αυτών, σε 

συνεργασία με το ΙΓΜΕ, την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία – Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής και 

Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς, τα σχετικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά ιδρύματα, τα Δημόσια 

Μουσεία της χώρας και ειδικούς γεωεπιστήμονες με σκοπό: 

(α) την επεξεργασία και σύνταξη προδιαγραφών για τις ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης που 

απαιτεί ο ν. 3937/2011 για την αναγνώριση των γεωτόπων,  

(β) την καταγραφή και αποτύπωση των Εθνικής Σημασίας Γεωτόπων της χώρας, αξιοποιώντας 

υφιστάμενη σχετικό υλικό του ΙΓΜΕ, αλλά και μέσω ειδικής μεθοδολογίας για την απογραφή, την 

αξιολόγηση και τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων, με απώτερο στόχο τη σύνταξη και παρουσίαση του 

Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων, και  

(γ) την εξέταση και προτεραιοποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ, μεταξύ των 

οποίων ο χαρακτηρισμός των τριών απολιθωματοφόρων ζωνών του Απολιθωμένου Δάσους Βοιών 

Λακωνίας, του Πικερμίου Αττικής και άλλων περιοχών. 

Ο ορισμός, ο χαρακτηρισμός και η διαδικασία χαρακτηρισμού των μνημείων της φύσης, 

προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 3937/11 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 

σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν τα εξής: 

1. Ως γεώτοποι, θεωρούνται οι γεωλογικές – γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν φυσικούς 

σχηματισμούς και αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι 

σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές 

διεργασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της γης. 

2. Οι γεώτοποι, μπορούν να χαρακτηριστούν ως: 

(α) Προστατευόμενα τοπία (περιοχές μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή 

πολιτισμικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή 



συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών 

χαρακτηριστικών τους). 

(β) Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα 

δημιουργήματά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική 

ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στην διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία 

των φυσικών πόρων. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, 

χαρακτηρίζονται ειδικότερα, ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης).   

3. Για τον χαρακτηρισμό μια περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου 

φυσικού σχηματισμού, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

με βάση ειδική έκθεση, που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου 

αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης 

του προστατευτέου αντικειμένου, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και του 

κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι: 

(α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέματα 

προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας αλλά και έναντι των υποχρεώσεων της χώρας όπως 

αυτές προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το φυσικό περιβάλλον (92/43/ΕΟΚ για τύπους 

οικοτόπων και είδη και 79/409/ΕΟΚ για ορνιθοπανίδα), έχει εντάξει στο πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), έργο, βάσει του οποίου θα εκπονηθούν Ειδικές 

Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχέδια Διαχείρισης για όλες τις 

περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία βρίσκεται στο 

στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

αυτού, θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και εφόσον προκύψουν περιοχές 

γεωλογικού ενδιαφέροντος, θα χαρακτηριστούν ανάλογα ή θα ενταχθούν σε ευρύτερες 

προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες θα υπόκεινται στις διατάξεις των σχετικών Προεδρικών 

Διαταγμάτων που θα εκδοθούν.  

(β) Για τους Γεώτοπους εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, αρμόδιες – όπως 

προαναφέρθηκε – είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες οφείλουν να αναλάβουν τη 

διαδικασία για τον χαρακτηρισμό και την προστασία των γεωτόπων και των μνημείων της φύσης, ενώ 

η πρωτοβουλία για την εκπόνηση της ειδικής έκθεσης τεκμηρίωσης αποτελεί ευθύνη κυρίως της 

αυτοδιοίκησης.    

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούμε το υπ΄ αρ. πρωτ. 

24723/23-10-2017 έγγραφο του Δήμου Μονεμβασίας που αναφέρεται στις ενέργειες του οικείου 

Δήμου για την ανάδειξη του Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου.  

 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 

Επισυνάπτεται: Το με α.π.  24723/23-10-2017 έγγραφο του Δ. Μονεμβασιάς (σελ.3) 

 
 

                               

 

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνημμένων: 3 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 3   



Πίνακας Αποδεκτών 

Βουλευτές κ.κ. 

1. Αραχωβίτη Σταύρο 

2. Αντωνίου Χρήστο 

3. Αυλωνίτου Ελένη 

4. Γκιόλα Ιωάννη 

5. Δημαρά Γεώργιο 

6. Δρίτσα Θεόδωρο 

7. Θελερίτη Μαρία 

8. Ιγγλέζη Κατερίνα 

9. Καββαδία Αννέτα 

10. Καραγιαννίδη Χρήστο 

11. Καφαντάρη Χαρά 

12. Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα 

13. Κυρίτση Γεώργιο 

14. Μανιό Νικόλαο 

15. Μιχελογιαννάκη Ιωάννη 

16. Μορφίδη Κωνσταντίνο 

17. Μουμουλίδη Θεμιστοκλή  

18. Μπαλαούρα Γεράσιμο 

19. Ντζιμάνη Γεώργιο 

20. Παπαδόπουλο Αθανάσιο 

21. Παπαδόπουλο Νικόλαο 

22. Παπαδόπουλο Χριστόφορο 

23. Σαρακιώτη Ιωάννη 

24. Σεβαστάκη Δημήτριο 

25. Τζούφη Μερόπη 

26. Τριανταφύλλου Μαρία  

27. Τσόγκα Γεώργιο 

28. Ψυχογιό Γεώργιο  
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