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1. Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, 20 χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας και ανάπτυξης

Φέτος συμπληρώνονται 20 
χρόνια από την ίδρυση του 
Δικτύου των Ευρωπαϊκών 
Γεωπάρκων (EGN), που από 
το 2015 έχουν 
αναγνωριστεί από την 
UNESCO ως Παγκόσμια 
Γεωπάρκα.
Σήμερα αποτελείται από 74 
Ευρωπαϊκά γεωπάρκα σε 26
χώρες. Στην Ελλάδα 
βρίσκονται 5 και δύο από 
αυτά, ο Ψηλορείτης και η 
Σητεία, στην Κρήτη.



1. Γεωπάρκα: τι κάνουν?
Τα γεωπάρκα αναπτύσσουν δράσεις: 

• Τοπικής Προβολής και Ενημέρωσης, 

• Εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα, 

• Γεωδιατήρησης, 

• Γεωτουρισμού & Βιώσιμης ανάπτυξης 

1η Διεθνής έκθεση 
Ευρωπαϊκών 
Γεωπάρκων
Osnabruek, 2008
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http://www.hellenicgeoparks.gr/

Σητεία

Ψηλορείτης

Χελμός-Βουραϊκός

Λέσβος
Βίκος-Αώος

1. Τα Ελληνικά Γεωπάρκα



Απολιθωμένο 
Δάσος Λεσβου
(2000)

Φυσικό Πάρκο 
Ψηλορείτη (2001)

Χελμός -
Βουραικός
(2009)

Βίκος - Αώος
(2010)

Σητεία (2015)

1. Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων

Συστάθηκε μετά και 
την ένταξη του Βίκου-
Αώου στο GGN-EGN
με σκοπό τον 
συντονισμό τον 
δράσεων, την 
προβολή και 
αλληλουποστήριξη σε 
εθνικό επίπεδο.



8 Δήμοι, 96 οικισμοί, 
42005 κάτ., 1272
Km2 έκταση

2. Η Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη



Μεγάλη ποικιλία 
πετρωμάτων, 
μερικά μοναδικά

Jurassic Stromatolites

2. Χαρακτηριστικά γεωπάρκου



Μουσείο Πτυχών 
Βώσακου

Ρήγματα και πτυχές

2. Χαρακτηριστικά γεωπάρκου



Ιδαίο Άντρο

Σπήλαια

2. Χαρακτηριστικά γεωπάρκου



Καρστικά τοπία
Petradolakia - Psiloritis mts

2. Χαρακτηριστικά γεωπάρκου



https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/idi/index.html?s=pano5879

Ασβεστόλιθοι 
Τρίπολης

Μεταφλύσχης

Ρήγμα Αγ. Φανουρίου και Καρστική πηγή

2. Χαρακτηριστικά γεωπάρκου

https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/idi/index.html?s=pano5879


~56% στο Δίκτυο NATURA 
2000, σπάνια και 
κινδυνεύοντα είδη, >100 
ενδημικά φυτά της Κρήτης, 
το μοναδικό ενδημικό 
δέντρο της χώρας, 1 
στενοενδημικό γένος 
(Horstrissea dolinicola)! 

2. Φυσικό περιβάλλον



2. Φυσικό περιβάλλον



Πολιτιστικά μνημεία

2. Πολιτισμός – Παράδοση



Πολιτιστικά μνημεία

Zominthos minoan workshop Eleftherna site and museum

Arkadi monastery

2. Πολιτισμός – Παράδοση



 Τρείς εκπαιδευτικές μουσειοσκευές γεωπάρκου
 Από το 2006 συνεργασία με ΚΠΕ Ανωγείων (Δίκτυο Γεωποικιλότητας)
ΜΦΙΚ εξειδικευμένη εκπαίδευση

Friburg Uni Students 2016

3. Εκπαίδευση



Speleologist training 2011Teachers’ training 2011

3. Ειδικά προγράμματα-εκδρομές



3. Αφηγηματικοί Χάρτες (storytelling maps)
https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/en/

Για το γεωπάρκο του Ψηλορείτη 
(κυρίως, αλλά και της Σητείας) 
δημιουργήθηκε ένας ψηφιακός 
αφηγηματικός χάρτης που 
μπορεί να συνδυάσει πλήθος 
πληροφοριών και δεδομένων σε 
μια ολοκληρωμένη «ιστορία» 
ψηφιακής περιήγησης στο 
πάρκο και τα χαρακτηριστικά 
του.
Προς το παρόν λειτουργεί για 
κινητές και σταθερές συσκευές, 
μόνο στα αγγλικά.

https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/en/


3. Αφηγηματικοί Χάρτες (storytelling maps)
https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/en/

Δίνει τη δυνατότητα 
είτε συνολικά, είτε 
ανά περιοχή, 
γεωδιαδρομή
(φίλτρο), να 
παρουσιαστούν 
επίγεια ή εναέρια 
σφαιρικά 
πανοράματα, εικόνες 
και βίντεο.

https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/en/


3. Αφηγηματικοί Χάρτες (storytelling maps)
https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/en/

Στη γεωδιαδρομή της 
Μύγιας προσφέρεται 
επιπλέον και εικονική 
3-D περιήγηση με 
περίπου 200 σημεία 
θέας!

https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/en/


3. Σφαιρικά πανοράματα
https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/idi/index.html

Τα σφαιρικά πανοράματα προσφέρουν τη 
δυνατότητα ερμηνείας του τοπίου και των 
γεωλογικών χαρακτηριστικών μέσω 
επεξηγηματικών σχημάτων και εικόνων.

https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/idi/index.html


Διαδραστικός χάρτης γεωπάρκου: https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/psiloritis/

3. Διαδραστικός χάρτης Ψηλορείτη

Πρόκειται για έναν ψηφιακό 
χάρτη προσαρμοσμένο σε κινητές 
και σταθερές συσκευές, που 
λειτουργεί μέσω WEB.
Ο χάρτης βασίζεται σε ARC-GIS
και ψηφιακή γεω-βάση του ΜΦΙΚ 
που μπορεί εύκολα να 
ανανεώνεται και τροφοδοτείται.
Χωρίζεται σε 2 μέρη, το χάρτη και 
τα περιεχόμενα, τα οποία 
αλληλεπιδρούν.
Ο χάρτης προβάλει γεωγραφικά, 
γεωλογικά, περιβαλλοντικά, 
πολιτισμικά και γεωτουριστικά
δεδομένα των γεωπάρκων.

https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/psiloritis/


Διαδραστικός χάρτης γεωπάρκου: https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/psiloritis/

3. Διαδραστικός χάρτης Ψηλορείτη

Πατώντας σε 
οποιοδήποτε σημείο 
ενδιαφέροντος στο 
χάρτη εμφανίζεται η 
πληροφορία στο δεξιό 
μέρος με κείμενο και 
εικόνα. 
Το ίδιο συμβαίνει και 
αντίστροφα.

https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/psiloritis/


3. Διαδραστικά σημεία πληροφόρησης Ψηλορείτη
Δημιουργήθηκαν με τη χρήση του διαδραστικού χάρτη, 3 σημεία πληροφόρησης, στα Ανώγεια, το Μέρωνα και το ΜΦΙΚ



3. Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Στα πλαίσια του έργου σχεδιάστηκαν 
3 εφαρμογές Android για κινητές 
συσκευές με στόχο τη διερευνητική 
μάθηση στην ύπαιθρο. 
Λειτουργούν μόνο με το GPS και 
χωρίς δίκτυο.
Βασίζονται στο παιγνίδι κρυμμένου 
θησαυρού με στόχο την περιήγηση, 
ανακάλυψη, γνώση και απόλαυση 
των δύο γεωπάρκων.
Λειτουργούν μόνο στις 2 διαδρομές 
του Ψηλορείτη και παρέχονται 
δωρεάν από το Google Play. Διάρκεια 
υλοποίησης 30-45 λεπτά.
Δέκα τάμπλετς με τις εφαρμογές 
υπάρχουν στο ΚΠΕ Ανωγείων για 
χρήση από σχολεία.

E-GEOdiscover:



Στην αρχή κάθε 
διαδρομής έχουν 
τοποθετηθεί πινακίδες 
ενημέρωσης και έχουν 
εκδοθεί σχετικά 
πληροφοριακά 
φυλλάδια.

E-GEOdiscover:
3. Εκπαιδευτικές εφαρμογές



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή:

Η Μουσειοσκευή
περιέχει βιβλίο 
Θεωρίας, βιβλίο 
Οδηγιών, 3 μεγάλα 
πόστερ, 12 
δραστηριότητες, cd
παρουσιάσεων, 
πειράματα, παιγνίδια, 
με όλα τα απαραίτητα 
υλικά και απευθύνεται 
στην ομάδα 7-12 ετών. 
Η Μουσειοσκευή θα 
διατίθεται στα Ανώγεια 
και το αντίστοιχο ΚΠΕ.

3. Εκπαιδευτική μουσειοσκευή



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή:
3. Εκπαιδευτική μουσειοσκευή



4. Συμπεράσματα
• Οι νέες εφαρμογές προσφέρουν 
πληθώρα δυνατοτήτων για 
προβολή, μάθηση, διασκέδαση.
• Δίνουν τη δυνατότητα 
απομακρυσμένης «επίσκεψης» στα 
γεωπάρκα, σε θέσεις δυσπρόσιτες, 
ακόμα και σε ΑΜΕΑ, και οργάνωσης 
επισκέψεων.
• Χρησιμοποιούν σύγχρονες 
τεχνολογίες, φιλικές στο χρήστη και 
τις νέες ηλικίες, με δυνατότητα 
εύκολου εμπλουτισμού και 
αναβάθμισης. 
• Προσφέρονται δωρεάν από τα 
Γεωπάρκα Ψηλορείτη και το ΚΠΕ 
Ανωγείων
www.psiloritisgeopark.gr
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