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Executive Summary  
The project “Grass roots empowerment for landscape justice – the case of UNESCO Sitia Geopark “ started 

in January 2017 and during these 13 months numerous actions and events have taken place demonstrating 

the significant positive knock on effects even a small project of this nature can have on the ground.  

Indicatively, LRG funded £5640  (56.5%) of the original budget, howeer, through the momentum built 

through these actions additional co‐financing was obtained through in kind mainly contributions of the 

managing authority and local community associations resulting in a final budget of 25490 £ which LRG 

financed only 28.4%. However, if the original funding of LRG had not been granted none of the actions would 

have taken place. Apart from the actions and results achieved during the last 13 months and described in 

the following chapters it is important to state that work is continuing and spin off actions are being organized 

as a result of the original LRG funds.  

The project started with an unexpected negative development in February 2017 with the decision of the 

Greek High courts refusing the appeal of the local community against a golf resort development in their 

area. This event brought a sense of division and hopelessness within the local community, therefore, the 

project research design was revised. Rather than analyzing the internet petition results and focusing the 

data collection on the injustices explicitly, the focus of the research designed was shifted away from the 

controversial development proposal. Instead the research design (chapter 1.2) focused on the engagement 

of younger generations and on exercises of empowerment like participatory mapping and sustainable 

futures visioning using the UNESCO geopark as a vehicle to engage in positive discussions regarding 

landscape values, opportunities, threats and visions.   

When the project started the level of awareness regarding the UNESCO Geopark was limited and this was 

an additional barrier which had to be overcome. Therefore, activities were organized, in collaboration with 

the Geopark coordinating authority, with the schools such as drawing, photography and composition 

competitions focused on the topics of childrens landscape values and future landscape visions which were 

presented in a 2 day exposition in Sitia town. The results were impressive as apart from highlighting the 

childrens appreciation of natural and cultural landscape elements, from the composition competition where 

students described how they imagine their landscape in 25 years from now, “None of the students 

envisioned themselves living in the area!” highlighting the serious issues of rural abandonment and the 

urgent need for a policy shift. These results were published in the media as well as communicated with 

decision makers (chapter 4).   

Additional actions included 18 field visits which were conducted with 700 students during the period April 

to June during which landscape interpretation exercises where carried out (chapter 4). All these actions 

helped raise awareness regarding the geoparks existence, the proposed locations within this landscape of 

the new developments as well as enabled many of the children to visit for the first time the countryside and 

natural beauties of their area and inform in turn their families.  

In parallel during this period an extensive interview survey was conducted with key stakeholders of the area, 

including over 75% of the cultural associations and agricultural associations of the area as well as tourism 

association representatives. The methodology which consisted of 45 semi‐structured interviews which 

lasted on average an hour and a half enabled the identification of the key landscape values and threats 

perceived by stakeholders as well as their recommendations regarding how to overcome them ( see chapter 

1 for results) .   

During the interviews different proposals regarding how empowerment for landscape justice could take 

place, taking into account specificities and local circumstances, led to a bottom up design of the Friends of 

the Geopark association, and the collaborative development of its statute which is currently being legally 
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edited and funds being sought for its official establishment (chapter 2).  Stakeholder interviews and 

workshops highlighted procedural and recognition injustices in the Management Board of the geopark, and 

through the collaborative and communicative actions of this LRG  project the synthesis of the management 

board was revised to include representatives from local community associations enabling greater local 

community participation.  

A series of workshops and participatory events have taken place where community mapping and 

sustainability visioning exercises where employed for the first time in the area and which were received very 

positively by participating stakeholders. A common vision has been developed for the area and published 

as well as a discussion regarding the various objectives and methods to achieve this vision (chapter 3). What 

became apparent from the entire process during this period was that the perception regarding there being 

a division between pro & against golf resort and wind farm projects was misleading as the results 

demonstrated that the majority are against these types of development which don’t  respect or enhance 

the values of the existing landscape. The realization of this common vision amongst the different villages of 

the area, was empowering and various spin off collaborative initiatives are taking place as a result such as 

the organization of the 1st Geotrail run in October, the voluntary clearance of E4 footpaths, the presentation 

of living history and poems linked to landscapes of the area etc.  

 The results of this study have been shared locally through local newspaper articles, geopark facebook and 

website pages and most importantly through stakeholder workshop and local community presentations 

(chapter 4). During this period a high level planning initiative is under development regarding the 

sustainable development and marketing of the three UNESCO areas of Crete, with an estimated 10 million 

euro funds earmarked for the 3 areas including this case study site. Therefore, a significant amount of 

unforeseen time was allocated in helping shape the proposals for this planning initiative as to ensure that 

the local community visions and sustainability objectives were integrated within the programme from the 

onset. The challenge is great as bottom up local community involvement is far from the norm in Greek policy 

and strategic programme development, however, it is worth the try. Specifically the results of the interviews 

and local community workshops were constructed into a SWOT analyses which was submitted to the 

Regional Authorities including a list of recommendations regarding actions and priority objectives which 

should be met (chapter 3). Whereas the results of the project have been presented at the Regional Authority 

consultation event requesting that they adopt a more inclusive procedure to the strategy development and 

implantation of the programme.  

A lot of momentum has been obtained through this small project, highlighting how it could have a significant 

strategic impact for the area. However, weaknesses have been also highlighted, such as the need for 

continued scientific support and coordination of collaborative actions particularly during these early days. 

Stakeholders commented on their geographic and subsequent scientific isolation requesting for the 

establishment of an open scientific committee of the Sitia Geopark which stakeholders could turn to when 

faced with complex decision making issues.   

In Chapter 1 are presented the complete investigation results on Sitia Geoparks community perceptions 

regarding the nature of the injustices taking place in their landscape as well as the root‐cases behind their 

occurrence. In chapter 2 are summarized the different actions taken to establish the Friends of Geopark 

association as well as the draft statute. Within the same chapter the positive modification made to the 

governance structure of the Geopark management authority board are presented in conjunction with a copy 

of the official decision voted on the 15 of January. Chapter 3 summarizes the common sustainable landscape 

vision for the geopark as developed collaboratively during the workshops, as well as presents the results of 

the SWOT analysis conducted to help incorporate local community visions and recommendations in the 
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regional 10 million euro programme. In chapter 4 an outline of all the communication and dissemination 

actions carried out is presented.  
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Chapter 1: Investigation results on Sitia Geoparks community 

perceptions regarding the nature of the injustices taking place in their 

landscape as well as the root‐cases behind their occurrence.  
  

1.1 Introduction  

The European Landscape Convention (ELC) defines landscape as “an area, as perceived by people, whose 

character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors” adopting an explicit 

anthropocentric approach to its guidance and policies. Additionally, the ELC in its preamble states that 

landscape is a key element of individual and social well‐being and that its protection, management and 

planning entail rights and responsibilities for everyone. In fact participatory and awareness raising processes 

form a key part of the guidance provided, however, the details of the nature, scope and forms of 

engagement are left up to member states to determine. Jorgensen, (2016), discusses how public 

participation is key to implementing the landscape convention and in particular in defining values, meanings 

and the identity of the landscape.  

 Greece ratified the landscape convention in 2010 (Law 3827/2010). However,  to date Greece still does not 

have national landscape policy or guidance.  It has neither integrated the landscape dimension into existing 

planning processes. To date there is only one provision for the consideration of the landscape in the 

development of regional spatial plan specifications (YPEKA, 2011) however, these plans at the time of 



Dr Kalliope Pediaditi                                                                     Final Report for Landscape Research Group  

  

5  

  

writing (October 2017) have yet to be officially adopted. Other Landscape evaluation or assessment 

processes, in Greece, predate the ELC and have a very narrow visually descriptive approach linked to the 

field of application, such as landscape descriptions for archeological evaluations or visual assessment for 

environmental impact assessments (Apostolopoulou, 2012, Maria, 2009). Hence, it is simple to conclude 

that landscape approaches as visioned in the ELC officially do not exist to date in Greece.   

Jones, (2007), provides a useful analysis on the need for public participation, the different levels of 

engagement as well as methods which can be employed for the implementation of the ELC. Regarding 

official participation and deliberation processes for the implementation of the landscape convention in 

Greece the only existing process is the general consultation process foreseen for regional spatial plans. 

Regarding participatory processes in other environmental management procedures in Greece such as 

environmental impact assessment processes or strategic environmental assessment and protected 

environmental management plans, do exist however, they are very administrative, aiming to fulfil the 

minimum requirements of the Aarhus convention (1998) and the respective directives  (2014/52/EU, 

2001/42/EC, 92/43/EEC) and show limited scope for two‐way communication, local community engagement 

and other more collaborative processes ranking higher up in Arnsteins (1969), citizen participation ladder 

(Apostolopoulou et al, 2012).  

  

1.1.1  Landscape injustice  

By referring to landscape individual rights and responsibilities, the ELC raises the need to discuss the concept 

of landscape justice. A term which is derived from the combination of environmental and social justice, 

Dalglish (2012), states “landscape justice is a matter of equitable access to the potential benefits of 

landscape and of meaningful participation for all those sufficient interest in plans, decisions and actions 

relating to a landscape”. However, in our evermore internationalized global consumerist society, 

characterized by phenomena such as population growth, climate change, capitalism and war, defining and 

achieving equitable access to potential landscape benefits is by no means a simple task, underlining the 

need to examine the numerous landscape injustices and their root causes. Jorgansen 2016, states “ the term 

‘landscape injustice’ effectively encapsulates the nexus of social, cultural economic and environmental 

drivers and outcomes that coalesce in social environmental injustice in particular landscape contexts”. Olwig 

and Mitchell 2007, highlight the usefulness of landscape as a tool to understand and even challenge the fit 

between values or ideas and social and material realities. However, in Greece, amongst other countries as 

Mels (2016) points out, there has been a failure to engage with justice as a core issue of any politics of 

landscape, and states that landscape remains largely absent from environmental justice writing.  

The complexity of landscape injustice is increased by the fact that landscape outcomes are often both 

temporally and spatially remote from their causes, making it all the more difficult to address those outcomes 

(Jorgensen 2016 ). Tourism is another example of the complexity of landscape injustice issues demonstrating 

the need to reflect on this injustice and evaluate how tourists have access and relate to landscape 

harnessing potential benefits, without necessarily sharing the responsibilities which come with the 

enhanced accessibility (Olwig, 2007, Briassoulis, 2009). However, there is a lot more extensive literature on 

this topic in the field of sustainable tourism, such as Schellhorn (2010), Meletis & Campbell, (2009), Lee & 

Jamal, (2008).  Similarly for renewable energy landscapes there is considerable literature regarding the need 

for deliberate and fair decision making (Wolsink, 2007), with only more recently the concept of justice being 

deliberated (Bailey, & Darkal, 2018).   
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Dalglish (2017), states  “Landscape justice is a matter of the distribution of harms and benefits relating to 

the landscape. It concerns procedure, or fairness in the way decisions are made about the landscape. It is 

about recognition – whether different voices, perspectives and needs are accorded legitimacy or ignored and 

denied. It is a matter of capabilities, i.e. people’s capacity to achieve the outcomes they desire with regard 

to the landscape.” The above could be used as a theoretical framework to classify landscape injustices and 

subsequently used a structure to analyse the nature of injustices as was employed  in the case study of Sitia 

Geopark in East Crete.  

    

1.1.2  Case study: Sitia UNESCO Geopark, East Crete, Greece.  

Crete, is the largest island in Greece and the 5th in the Mediterranean. Rackham & Moody published the 

Making of the Cretan landscape which is a book analyzing the island's peculiar and extraordinary features, 

architecture, geology, biodiversity and explain the processes which have moulded and modified by centuries 

of human activity, to create today's heterogenous landscape. In this book they explain the formation and 

ecology of Crete's mountains and coastline, the biogeography of its key vegetation as well as agricultural 

practices whilst examining contemporary threats to the island's natural beauty. Within these threats 

features tourism which has experienced rapid development on the island since the mid‐ to late 1960s. 

Tourism has become a leading economic sector but has also caused several unwanted economic, 

environmental and sociocultural impacts and, currently, it appears to threaten the island’s sustainability 

(Briassoulis, 2009). Cretes physical landscape is heterogenous but also its cultural landscape. The west of 

Crete is much greener with its high mountains and harsh landscapes and people are characterized as also 

being more hard, rebellious. East Crete, on the other hand is much drier and its  

people are characterized as being peaceful preoccupied with the arts. The differences between the 2 sides 

of the island are noted even in the language dialect and in the cuisine, for example eastern Crete diet is 

predominately vegetarian, in contrast to western Cretes more meat based diet. The majority of the Cretan 

population is found on the northern coast and in the three cities in central and western Crete of Heraklion 

Rethymnon and Chania (Region of Crete, 2007)  

  

The case study area is on the Eastern coast of Crete which is one of the most undeveloped, arid, windswept 

landscapes of Europe, renowned for its rich biodiversity, impressive geological formations, rich culture and 

history making it a popular alternative tourism destination (See Figures 1.1 & 1.2, 1.3). Specifically the case 

study area boundaries are those of the Sitia UNESCO Geopark which coincide with the boundaries of the 

municipality of Sitia, apart from the small area on the South Easten coast where the large energy factory is 

placed. Below we summarise key information regarding the case study area, drawn from the 2011 census 

as well as local and regional and special spatial plan documentation (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998, 2001,2003, 2006, 

2007, 2007a) in order to provide the background which will enable to form a more holistic picture regarding 

the injustices of the area explored herein.   

Figure 1.1: Case study Area – Sitia Geopark Boundaries  
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According to the 2011 census the population of the municipality of Sitia is 19.729 consisting only 3.2 percent 

of the total population of Crete. Within the municipality an unequal distribution of the population is noted 

with 73.6% living in the town of Sitia and the remaining 26.4% living in the scattered villages on the coastline 

and in the mountains, which however are slowly being deserted as they are characterized by an aging 

population, which in many villages an average age of 75years + was recorded.  

  

Regarding the natural landscape of the area the Geopark is situated  in the south east Crete dry zone of the 

island which receives an average of 400mm of rain/year. However the mountains of zakros due to the karstic 

geology serve as underwater catchment providing the area with fresh underground water which is both 

potable and used for irrigation. The area is considered a biodiversity hotspot with over 550 plant species 45 

endemic speacies 2 of which can only be found in the Geopark area. There are 4 european priority habitats 

(1120, 1150, 6220 and 9370) one of which is the famous palm forest Vai. As a result the area  has 3 natura 

2000 sites of community interest and 4 European Special protection areas (see figure 1.4) designations 

resulting in 13.58% of the municipality of Sitia being classified as a protected area in the last 20 years. Sitia 

Geopark hosts an impressive geological heritage that includes a diversity of rocks, from the majority of the 

tectonic units of Crete, peculiar landforms and landscape features, tectonic structures, and many fossils. It 

has over 400 explored caves with many more unexplored and over 100 geotopes have been identified 

leading to its designation a UNESCO Geopark in 2015.  

  

  

Figure 1.2. Selection of landscapes from case study area  
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The Sitia Geopark area is considered to be the richest archeologically speaking areas of Crete, filled with 

archaeological sites, places of memory and history. The past of Eastern Crete has been intensely studied 

since the end of the 19th century and the early 20th century, when explorers and researchers arrived to 

record its history and that is when the first excavations began. Below a small summary is provided sourced 

from the official Geopark literature.  

The Neolithic presence at the easternmost end of Crete is confirmed by the variety of artifacts, utensils and 

tools, such as those found at the significant Neolithic home of Magassa and caves such as Mikro Katofygi 

and Pelekita.   

During the Bronze Age, due to its geographic position, the easternmost end of the island was Crete’s gates 

to eastern Mediterranean ports. Organised trade, transactions and accumulation of goods, led to the 

creation of major urban centers, such as Palaikastro. Even Petras and Zakros were at some point portcities 

with central public buildings and activities that were both administrative and religious, following the model 

of other Minoan “palaces”.  

  

Figure 1.3. Indicative Sites of archaeological interest (Zakros & Itanos) in case study area  
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Above the ruins of Palaikastro we encounter, from the Geometric period and onwards, the renowned 

temple of Diktaios Zeus; control of the temple and its rich income resulted in constant dispute raging 

between the three most powerful cities of Eastern Crete in historical times, namely, Praisos, Itanos and 

Hierapytna. Of these, Praisos (north of Chandras) was considered the centre of Eteocretans, the ancient 

residents of the island, who retired to that position after the invasion of the Dorians, salvaging the “Minoan” 

character of their language, religion and way of worship. Itanos was a great port and a transit point for trade 

between the East and Crete, which grew rich through trading raw materials with the Phoenicians, and which 

retained its splendour until the Romans settled on the island. During the Classical Period these cities had 

their own political system (kingdom, republic) and operated in the model of citystates of continental Greece. 

Cases of rivalry and war between them were not rare, even up until the Hellenistic Period.  

  

During Byzantine times the economy of the island was mainly agricultural and pastoral. However, the large 

number of paleochristian churches, such as those at Itanos, stand witness of the relative wealth and stability. 

From the middle of the 7th century AD the Arab threat started becoming more apparent and Cretan shores 

often suffered the raids of the Arab fleet (e.g. the destruction of Itanos). During the Arab conquest of Crete 

a unique type of Arab emirate was founded, supporting its survival on piracy and the economic repression 

of local population. When Crete was reclaimed by Nikiforos Fokas (961 AD) and it was reconnected to the 

main body of the Byzantine Empire and a new period started for the island history. Figure  1.4. Protected 

areas in Sitia UNESCO Geopark  
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In the early 17th century the pinnacle of Cretan literature was created, i.e. “Erotokritos”, love poem in 

rhyming verxe by Sitean Vincenzo Kornaros. Today we also encounter glorious examples of those times, 

such as the historic stauropegic Monastery of Panagia Akrotiriani or Toplou, a building of the 15th century, 

as well as the villages of Etia and Voila, where significant Venetian buildings still stand (towers, churches, 

houses).  

  

Regarding the social characteristics of the case study area, there is one hospital in Sitia town which works in 

collaboration with the hospital of agios Nikolaos 1 30min away, as well as 5 small doctors practices in nearby 

villages.  

Regarding education, numerous schools in the villages have closed over the past years and a high school 

exists only in the town of Sitia, meaning that children in the villages need to move from home from the age 

of 15. Regarding higher education the area does not have any university just a technical college on nutrition.  

The area has a new airport which however is barely used apart from local flights, as well as a port which 

again does not receive a lot of traffic. The area is characteristed by a pour road network which renders the 

area isolated from the rest of the island.  

Regarding the economic characteristics of the municipality the financially active population consists of 

39.6% of the population with 15% unemployment rate according to 2011 census data. However, this figure 

is expected to be higher as a study on national unemployment in 2014 indicated that Cretes unemployment 

as a region on the whole had risen to 25.3%  
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The primary sector has a key role in the area, with olive oil and wine production leading followed cheese 

and thyme honey. The area is internationally renowned for its extra virgin olive oil which has received 

numerous prestigious international awards. Despite the municipalities 1.589.000 olive trees, there are 

numerous problems such as the small size of fields, low educational level as well as  aging workforce which 

are preventing families from being able to be base their livelihoods on olive oil production. Due to the land 

and dry climate the Geoparks mountaineous landscape is considered one of the best areas for viniculture, 

yet currently production is limited to a few exclusive wines which are predominantly exported. More 

recently attemps have been made for aromatic plants cultivation.  

  

The secondary sector is very underdeveloped in Sitia municipality which is attributed to the geographic 

isolation and the large transportation costs involved for shipping and freight of goods. 283 family businesses 

have been recorded (Local spatial plan 2005) but they are characterized by their local focus, and isolation 

regarding scientific and research community, limiting innovation and start up opportunities.  

  

The tertiary sector holds the primary position in the economy with (33%) of businesses devoted to trade, 

meaning small shops and (12%) on rooms rental and (18%) on restaurants and cafes. 85% of all these 

businesses are located in the city of Sitia. Therefore a model of small seasonal family businesses is noted 

whose income is supplemented by agricultural practices in the winter (ie olive picking). Based on the 2011 

survey the case study area has a total of 2500 beds which consist of only 11% of total beds in East Crete 

,with areas like Agios Nikolaos having much more. Existing hotels are relatively small 2 to 4 stars or furnished 

apartments.  

However, over the past 20 years the Sitia Geopark area has been subject to external pressures for 

controversial development projects such as large scale alternative energy projects and mass tourism golf 

proposals which part of the local population has been opposed to (Figure 1.5) polarizing the local community 

regarding their views on proposed development projects. There have been different often contradictory 

spatial plans at different levels, which have been implemented to different degrees if at all (see Melisourgos, 

2009, for an overview).   

Figure 1.5 Images of areas proposed for development and examples of some of the proposed projects  
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The first ever grass roots “Landscape” protest in Greece took place here in 2008, against a foreign (7000 bed 

& 5 golf court) golf tourism development proposal named Cavo Sidero. It was successful, as in 2010 the 

Supreme courts ruled in favor of the local population. Similar project proposals continue to arise threatening 

the wellbeing and livelihood of the population through the irreversible destruction of its natural and cultural 

landscape, as well as in the wastage of the areas scarce water resources, with no benefits or compensation 

foreseen in return to the local population. In fact a subsidiary company named minoan group, was granted 

the go ahead for a similar project albeit of a smaller scale to build 2500 beds and 3 golf courses. At the time 

of writing this project proposal 120 members of the local community had appealed to the high courts asking 

them to revoke the presidential decree which was passed in order to allow the development to go through. 

However, in February 2017 as is analysed below, the courts rejected the local community claim giving the 

green light for development to commence.  However as was seen above the majority of the community’s 

livelihood depends on small scale alternative nature‐culture based tourism as well as agriculture, activities 

incompatible with the current large foreign development schemes being proposed. However, to date there 

has been no study on Sitia Geoparks community perceptions  

regarding the nature of the injustices taking place in their landscape as well as the root‐cases behind their 

reoccurrence, thus limiting the possibility to take effective measures to deal with these injustices.   

  

1.1.3  Research question  

  

Based on the above the research questions this chapter attempts to address are the following:  

• What is the nature, causes and perceptions regarding landscape injustice in Sitia Geopark 

Area?  

• What are the recommendations for future actions to eliminate injustices?  

  

  

1.2 Research design and Methodology   

  

When studying landscape injustice Jorgansen,( 2016), underlines the importance of examining the wider 

contexts and complexities of the problem under consideration, as well as the limitations (and strengths) of 
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an interdisciplinary approach. The findings in this research consist of the amalgamam of a whole series of 

actions conducted over a period of a year, in a methodology which evolved progressively according to 

circumstances which arose. A triangulation of methods was used  to collect the data which strengthens the 

robustness of the results (Creswell, 2006).   

The research design consisted of an initial review of spatial plans and policy documents ranging from 

national to local level as well as the legal documentation relating to the golf course project and planning 

applications for the wind farms and the special studies for the protected areas and Geopark (see Greek 

references). During that period (feburary) the English company Minoan Group obtains the outline planning 

consent to develop a 250 million euro controversial golf tourism resort in the Sitia UNESCO Geopark and 

Natura 2000 protected area. The local community appeals’ against the presidential decree passed 

specifically to permit the construction of the resort, were rejected by the High Courts of Greece. This 

resulted in social polarization within the community which on a superficial level, prior to the investigation 

appeared to be a division between those in favor of the project and those against it.  As such the initial 

research methodology which focused on this specific project and the injustices perceived injustices 

surrounding it, was modified. Instead sustainable future visioning processes were employed in different 

contexts, such as interviews and workshops, in conjunction with a retrospective comparison with the 

existing situation and processes, which enabled to identify injustices but in a non controversial way and 

more constructively as the focus was on something positive, “a sustainable future” rather than something 

negative such as the destroyed landscape from wind farms or the golf course. In order to achieve the 

greatest diversity as well as engagement following the events of February is was decided to undertake a 

landscape visioning exercise with the children of ages 6 to 18, and then present the childrens visioning 

results to the local community and stakeholders, and then proceed with workshops and stakeholder 

interviews to obtain their visions and perceptions of injustice (figure 1.6). This research design was 

developed in such a way to serve two purposes. Firstly to enable data collection enabling to answer the 

above research questions and secondly (and most importantly) to facilitate communication between local 

community stakeholders providing opportunities for collaboration and reconciliation following the February 

events.  

  

Details of the data collection regarding the children’s activities as well as the results are presented Chapter 

4.1. However, regarding the local community consultation, semi structured interviews were conducted 

posing questions regarding the values of the landscape the threats, the perceived injustices as well as 

measures to overcome them (Annex 1.1). Each interviewee was asked to undertake a visioning exercise of 

how they perceive their landscape will be in 25 years from now realistically and one visioning exercise on 

how they would ideally wish to see it as well as to present their ideas regarding the measures which need 

to be taken in order to achieve their ideal vision. This exercise even though conducted over the phone was 

very effective in enabling people to express their fears the perceived injustices as well as to reflect and 

propose measure to overcome them. Additional questions were also posed regarding the governance of the 

Geopark, its role in achieving their sustainability vision. Their views regarding how the local community 

could be more involved in the management of the Geopark and whether the establishment of a group such 

as the friends of the Geopark is endorsed including the role this group should have was also discussed. This 

line of enquiry with stakeholders apart from helping to develop the statute and operational mandate of the 

Friends of Geopark (see Chapter 2), provided in depth information which upon analysis provided insight 

regarding past procedure, recognition and capabilities injustices presented below. A total of 45 stakeholders 

were interviewed which ranged from national, regional or local government officials relevant in the planning 

and management of the area, such as planning authorities, the mayor, the prefect, environmental service, 
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archeological departments etc. Moreover, greater emphasis was given to interviewing local cultural, tourism 

and agricultural associations as they essentially embody the active population of the marginalized villages. 

A sample of 75% representativeness of associations was achieved, and those who weren’t interviewed were 

albeit informed and provided with all necessary information and opportunities to participate. Interviews 

where recorded and responses directly passed into spreadsheets which later enabled the coding of 

responses and analyses using descriptive statistics where necessary. During the same time of the interviews 

additional notes were kept regarding different issues relating to injustice as presented in Dalglish 2017 

framework.  

  

Figure 1.6. Research design  

  

Following the interview period, local associations were re‐contacted and asked in preparation to the local 

community consultation workshop to conduct a census of their area, recording their landscape values 

features as well as recommendations regarding actions which should be done for their sustainable 

management (Appendix 1.2 ). These completed questionnaires were returned and used as a basis in the 

stakeholder community workshop which took place in July. During the workshop stakeholders where placed 

in groups according to their geographic location and asked to identify key landscape values, threats as well 

as measures for the sustainable management of their landscapes. The visioning exercise was also conducted 

again in a group and a common vision formulated collectively. (See Chapter 3). During the identification of 

threats the injustices were discussed very openly, and the author took notes, which were analysed 

collectively with the interview results.  

Finally, in the original methodology, an analysis of the first ever e‐petion to take place in Greece regarding 

landscape issues namely the Save the Cretan Landscape , initiated by Prof Oliver Rackham OBE and Jennifer 

Moody had been proposed. However, following the events in February as well as an initial analysis of data 

set which revealed only a very small local representativeness of the sample (see section 1.3.1), no further  

in depth analysis of the survey data was conducted.  
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1.3 Results Local community perceptions of Landscape injustices and their causes.  

  

1.3.1  Survey results  

The 2008, Save the Cretan landscape survey analysis using descriptive statistics and qualitative analysis of 

responses indicated the following. 4221 Greek nationals signed the petition consisting of 40.57% of total 

signatures.  Of those 114 were local from the Sitia area and of those only 30 respondents included 

comments. The responses following coding referred to 3 types of injustices namely  

a) Lack of sufficient water to waste on golf courses (distribution injustice)  

b) The illegality of the church in selling land whose ownership is disputable and in all cases considered 

as belonging to the community.( Process & recognition/legitimacy injustice)  

c) Objection to the foreign company take over of the land (recognition/legitimacy injustice) In using 

Dalglish 2017 landscape injustices classification it becomes apparent that key perceived injustices 

at the time at a local level were the injust distribution of resources as well as legitimacy injustices 

regarding the ownership of the land and the proposed project. However, these results are not 

enough to draw a conclusion and therefore, below are summarized collectively the results of the 

analysis using interview and workshop results.  

1.3.2  Perceptions of injustices  

  

Olwig and Mitchell, 2007 state that what makes a landscape “beautiful” is that the expression of the land 

its forms and purposes fits with the expression of the needs, desires and abilities of the people. What 

struck the author as peculiar from the onset of all these local community consultation actions including the 

responses of the children, is the fact that few expressed there landscapes as being beautiful, and even 

when questioned about the beauty few perceived it as beautiful. Children viewed the mountains as wild(in 

the negative, hostile sense), and had a preference for the beaches, which was explained by the fact that 

the majority of them as they live in the town of Sitia, had never visited the mountains prior to this projects 

organized excursions. As noted by the Geopark excursion organisers many of the children could barely 

walk off the paths, highlighting their lack of contact with the outdoors and nature based activities, 

something confirmed also by their teachers.  

From the stakeholders interviews a common response was “yes I see the tourists coming and walking in the 

dry mountains and I don’t understand them.. tourists talk to us about the beauty of our landscape, but for 

me it just seems dry and abandoned, I don’t understand them, what do they find beautiful the rocks? .. 

nothing grows here anymore”. This type of response whereby the landscape was perceived as abandoned 

and barren was common mainly amongst older villagers which had memories of their villages filled with life 

and activity and the nearby fields cultivatedor by people which live in the city of Sitia and do not visit the 

countryside. Thus indicating that the current landscape was not an ideal expression of the needs of the 

people as presented in Olwig & Mitchell, 2007. On the other end of the spectrum interviewees described 

their landscape as degraded from inconsiderate development projects such as the various renewable energy 

projects such as wind farms which had been installed to date in the area, and architecturally inconsiderate 

tourism development projects, highlighting again a mismatch in the expression of landscapes purposes and 

local stakeholders needs. An indicative answer was “you these mountains… not even the Turks didn’t 

manage to step on them, they have been left unchanged for centuries and now we have these companies 

coming and raping our land with their pylons and turbines, they are destroying the natural beauty of our 

landscape, they need to be stopped”  
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In the landscape debate there is often an apparent conflict between those concerned for nature and those 

concerned for society. Nature has often been portrayed and presented through a romantic lens whereby 

people and the wild nature stand in opposition (Dalglish 2017). This is a superficial analysis which however 

is very common, and it is this precise interpretation of events and community reactions in the Sitia UNESCO 

Geopark which has lead the local community to perceive itself as divided between the “ecowarriors, 

hinderers of jobs” and the “capitalists‐ traitors, sacrificing and giving away the land to the foreign capital 

who is destroying the natural landscape and wasting precious resources”. In a time of economic crises where 

employment is scarce and the area is undergoing a rapid desertification both population and nature wise it 

is understandable that dividing a local community in these two camps can cause considerable tensions.   

Students in their essays referred to this tension and stated “the arguing needs to stop” “if we want to 

progress we need to unite and find a common solution”. It is important to note that out of all the received 

essays of students between 13 to 18 years old on the topic ‘How do I perceive the landscape of my area to 

be in 25 years from now’, Not a single student did perceive itself to be living in the area in 25 years time! 

This results is startling and was conveyed to all decision makers through private meetings, to stakeholders 

in workshops as well as through the media (see chapter 4).   

The deeper analysis of the injustices, which could only take place over time and through the use of both 

the interviews and workshop methods, reveal that the Sitia Geopark area suffers from what the authors 

state as “Bipolar landscape injustices”, the term used as becomes evident from the analysis of the causes 

of injustices, both perceived injustices stem from the same causes despite their differential expression and 

reasons presented as the injustice. In fact from the analysis of the key landscape values there was an 

unexpected consensus in the responses. From both the interviews and the workshops there was 

consensus regarding the following key values of the area. The local community calmness, the traditions 

such as gastronomy, music, dance, poetry, the scientific and tourism values of the wild beauty of the 

landscape and the geological features such as caves. The historic landscape value was undisputable, not 

only for the plethora of ancient archeological sites but also for the more recent historical monuments and 

landscapes related to the ottoman period and even the 2nd world war. The landscape value of the area as 

having the capacity to produce high quality products such as oil, wine, honey, herbs, cheeses, raisins, snails 

and wild eatable grasses ‘horta’, was also recognized by all.  

However, when questioned regarding which do they believe to be the key landscape injustices, around 60% 

of interviewees highlighted as a perceived injustice the external mass development of wind farms solar and 

hybrid energy plants in the area as well as the proposal for the development of the golf course project. The 

injustice was described in terms of wastage of limited resources of the area such as water on things like golf 

courses, as well as the degradation of the landscape the amenity value of it being caused by the renewable 

energy projects. These interviewees appeared to have a greater understanding of the existing tourists 

expectations who predominantly consist of individual nature based tourists who come to experience the 

landscape wilderness and authenticity. Therefore, they fear that the existing nature based tourists which 

are considered high quality‐spending repeat visitors will be deterred from revisiting should different 

proposed projects go ahead and perceive this threat as injust.  

On the other hand a second perceived injustice is that of abandonment and desertification (population wise) 

of the area, which was perceived by all interviewees. Different examples to justify this sense of 

abandonment by the state were provided all mentioning the incompletion of the national road which is 

resulting in their isolation, the shut‐down of public services such as schools and doctors practices in the 

villages. Injustice was mainly expressed as their lack of development in comparison to other areas in Crete. 

This comparative lack of development, on a comparative scale of the island of Crete is true , but in relation 

to the rest of Greece, is not, as the municipality of Sitia has an above average income per citizen and below 
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average unemployment rate. The perceived injustice of non development linked to population 

desertification is attributed by many to the lack of possibility for development for whom many hold 

responsible the different protected area designations of the area such as the NATURA 2000 sites and  

archeological designations of large parts of the case study area (see figure 1.4).   

These designated areas where perceived by many as the cause behind the tourism unequal limited 

development in the area in relation to the rest of Crete.  This was perceived by some as land grabbing, 

described as an injustice equivalent to land being used for wind turbines or for the golf course projects. This 

can be explained that with the example of the Natura 2000 site which includes the village of palekastro 

within its boundaries, and which according to the local spatial plan which was subsequently developed a 

restriction was posed that you couldn’t even open a bakery in the village without a special permitting 

procedure, leading to a great sense of injustice. Similarly, although the Geopark has over 400 caves not one 

can be legally visited, due to archeological restrictions, and therefore this capital cannot be utilized by locals 

enforcing again this sense of injustice.  

Although both perceptions of landscape injustices may appear to be completely opposite sides of the 

spectrum an analysis below of the their causes using the framework of Dalglish (2017), reveals many 

similarities, which in turn brings scope for consensus building and recommendation of joint solutions for 

more just landscape management.  

  

1.3.3  Causes of injustices  

Causes of injustice in particular contexts are multiple, interwined, complex varied temporal and 

geographical scales (Jorgansen, 2016). Using the framework of Dagish (2017) we examine the causes of 

injustices regarding the distribution of harms and benefits, the procedure and fairness of decision making 

processes, recognition issues as well as capabilities issues. Although a spatio‐temporal approach is 

attempted, a detailed analysis of events relating prior to 2008 and the golf course project have been 

conducted by Kondemiotis (2007) as well as Melissourgos (2008). The analysis here in expands more on 

current perceptions of causes of injustices as presented by stakeholders and interviewees focusing on the 

new dimension and role of the Sitia UNESCO Geopark instated in 2014.   

  

1.3.3.1 Injustices regarding the distribution of harms and benefits relating to the landscape.  

Both regarding the pressures in the area for the golf resort projects and the renewable energy projects, 

injustice is perceived as an unjust distribution of harms and benefits. In relation to the harms, Briassoulis 

(2010) elaborates extensively on the unjust wasteful consumption of scars resources, such as water for golf 

tourism, arguing that the returns to local communities are insufficient and unsustainable in the long term. 

Melissourgos (2008), in an evaluation of the socio economic‐ impact of the Cavo sidero project, highlights 

how the benefits for the local community will be minimal if any and that other serious socio‐ economic 

problems will occur. He highlights the flaws in the original Environmental impact Assessment of the 

development which didn’t evaluate the impacts on the primarily agricultural based economy of the area.  

Regarding the wind turbine and various alternative energy projects proposed in the area, a review of the 

environment impact assessments indicates that impacts on the landscape are always classified as 

insignificant were as environmental impacts are presented as positive, showing a contribution to the 

reduction of the countries carbon footprint. Secondary projects and works impacts are not evaluated 
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collectively, thus essentially covering the greatest and most permanent impacts such as the road 

construction works required for the project installations.   

In understanding the injustices it is very important to understand the distribution of benefits too, a lot of 

which has to do with land ownership issues yet not exclusively in this case study.  

In the case of the case of the Cavo Sidero project, land ownership one would argue is the basis from which 

the injustice commences. A detailed analysis of the different land ownership ‘deals’ and decisions, contracts 

and licenses obtained over the past 30 years that this project has been ongoing are presented in 

Kondemniotis (2007), however, it can be briefly summarized as follows. During the ottoman siege of the 

area, locals handed over their land to the church in order to avoid taxation by the Turks.  This resulted in 

the monastery of Toplou becoming owner of over 30.000 acers. The influence of the church in Greek 

government as well as on local people in Greece is widely established (Stavrakakis, 2003). As stated in 

Melisourgos (2008) the monastery and the Abbot “Igoumenos” are/ were highly regarded in the area by the 

local community. The Abbot had been responsible for the restoring the monastery and bringing tourism to 

the area, leasing agricultural land to the poor for cultivation, leaving shepherds to graze the monastery land. 

The Abbot had also pioneered organic farming in the area bringing new agricultural techniques and 

developing products such as organic wine and honey which are of high quality and have received many 

awards. Therefore, it is understandable that the Abbots statement that “it is a sin not to develop the area” 

published in the local newspapers, could influence the local community. However, the monastery land 

ownership was transferred to a purposefully created institution name Panagia Akrotiriani, which then leased 

250000 acers of the land to the English development company for 90 years.  This English company appears 

to have been created for the  Cavo sidero project and has no financial viability (kondemniotis, 2007). So it is 

clear that through this project land ownerhip justice issues and distribution of benefits arise, whereby land 

donated to the church by locals for protection was then given to an English company many years later.   

However, on the same parcel of land during the same period we have the designation by the ministry of 

Environment, of significant parts of the site as NATURA2000 protected areas, SCI etc (Figure 1.4), posing 

“theoretical” restrictions on the use of the land. It is important to understand that the designation of the 

boundaries of the natura 2000 sites were done at a national level by “experts” drawing on maps 1:50.000 

scale, which when applied locally often didn’t make sense, in addition to have been created without any 

local community consultation (Apostolopoulou, et al 2012). This was perceived by many as a barrier to 

development in general in the area, as well as a hindrance to the specific project. Despite the environmental 

designations of the area, following delays the Cavo Sidero golf development project was granted its first 

environmental permit in 2007.  

  

Regarding the different renewable energy projects, interviewees commented on how the land had been 

“stolen” from them, as middlemen had approached the villagers individually stating that they wanted to 

buy the land in the mountains to build snail farms, and that only after they had been sold and planning 

permissions were granted did they realize what was happening. The money each parcel of land was sold 

from locals accounts is very little, sums of 600euros per plot of land were mentioned! Locals in the area 

when interviewed perceived a great injustice not only due to the harms to the landscape but also to the 

limited benefits the community has received as hardly any jobs have been created (politestv, 2013).  

  

From the above cases it is evident, that the justice in the distribution of harms and benefits lies closely with 

debates in ethics, which are more difficult to address (Light, 2002). A common pattern is noted that in all 
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cases of foreign interference (non‐local) has led to the initiation of a range of processes which have or could 

result in reduced land ownership and access to resources by the local communities be the motivation the 

environmental protection or that of development projects. It is therefore important, when wanting to 

identify measures to enable landscape justice, to examine other causes of injustices such as procedural, 

recognition and capabilities.   

  

1.3.3.2. Procedure injustices  

Greece, apart from ratifying the landscape convention does not have a landscape policy, at any level.  This 

has resulted in the limited (if any) consideration of the landscape dimension in any of the planning decisions 

which concern the case study area. Spatial planning and policy for the area is complex to say the least. Even 

though it was one of the first municipalities to have a local spatial plan, implementation has been difficult 

due to supra‐ policies and legislation being passed, such as the national tourism spatial plan which has direct 

instructions regarding building capacity for the area, which completely contradicts the plans, creating a 

blurred decision making environment (Melisourgos, 2008). It is important to note that these decision making 

processes for spatial planning involves limited if any public consultation which is possible only via 

representation of the local councils.   

The problem of the representation of local councils, and specifically the mayor, is that they often have 

vested interests, as is the case in this case study with the wind turbine and renewable energy project which 

the mayor is a strong proponent of despite the protests of the majority of the community.  This is explained 

by the fact that the municipality receives by the energy companies a small percentage of the earnings from 

the sale of the electricity and thus has a vested interest.   

The area despite being designated as NATURA2000 and public funds having paid for the development of 

management plan, this has never been legally implemented via the necessary presidential decree neither 

has management authority been established. Public consultation was not undertaken during the 

designation of the protected area either. However, today due to the area belonging to the NATURA2000 

network the planning application process is more complicated, and by default many environmental 

permissions having to be granted at ministry level, which leads to delays amongst other things.  

So apart from the lack of participation and involvement in spatial plan development and protected area 

management, further procedural injustices have been identified for the case study. These have to do with 

the role of the high courts, which have the power to override statutory decisions, and do not necessarily 

involve community consultation, are conducted behind closed doors and can be based on judgements. So 

in this case study, the first appeal against the Cavo sidero golf course project by the local community was 

endorsed by the high courts and the planning permission retracted, whereas the second appeal of the local 

community to the same project, albeit of a smaller scale was refused so the project has the go ahead.   

Regarding the Sitia UNESCO Geopark, this was an initiative which started locally and had the support at the 

onset of all the various local associations. The Geopark unlike the Natura2000 sites is not linked to 

government legislative restriction and is a voluntary mechanism, whereby you have to respect some norms 

and implement certain actions. Each Geopark is re‐evaluated every 4 years, and can lose its designation if it 

appears not to conform with the guidance, and its commitments in its management plan. So as a process 

due to its voluntary nature and the fact that was initiated from within the municipality of Sitia, it appears to 

have received greater community support, based evaluators reports and the interviewees comments.  

However, from the onset of the authors investigation a range of procedural injustices were identified and 

also highlighted by the stakeholders. The Geopark is currently managed by the Municipality of Sitia, and 
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although there is a management board there is no official procedure for its operation, raising not only 

procedural but also recognition injustices analysed below.   

  

1.3.3.3. Recognition injustices  

Dalglish (2017), describes recognition injustices as injustices regarding whether different voices are 

accorded legitimacy or ignored or denied. At a national level and particularly regarding environmental 

protection and protected area management the problems in communication, the lack of opportunities for 

public participation and community engagement have been analyzed in Apostolopoulou et al (2012) and 

Paloniemi et al (2014). However, regarding the specific case of the Sitia Unesco Geopark from the onset of 

the investigation it became apparent that key issues regarding recognition injustices existed. For example, 

for what concerns the representation of the local community within the Geopark management authority, it 

was noted that although there were representatives from the different legal authorities such as 

archeological and forestry service, the monastery, the big hoteliers association, yet there was no 

representation of the cultural or agricultural associations, neither of the associations of tourism apartments 

and restauranteurs which reflect the majority of the local community. Moreover in examining the function 

of the management board, it was identified that the board has only a consultation role. This means that the 

decisions of the management board can be completely ignored by the municipality mayor, which is also 

highlighted by the fact that the coordinator of the Geopark was not represented on the board. During the 

interviews all interviewees apart from the mayor, expressed their dissatisfaction with the functionality of 

the management board. Some of the interviees stated that they are not currently represented under the 

current format. Others expressed that even though they participate in the management board their views 

can be or are ignored by the mayor. The example most interviewees gave was their opposition to wind 

turbine projects which the mayor had supported even though they were directly harming special features 

of the Geopark. One example is that a wind turbine was proposed to be placed directly on a cave.   

Interviewees gave accounts of committees being rigged by the Mayor “ he sets up committees to take 

decisions and he puts only his friends”. Other interviewees even spoke about being threatened or publically 

humiliated when wishing to express a different view from that of the Mayor.  “Whenever we dare to criticize 

the operation of the Geopark, we get publically humiliated and criticized, even though we are on the 

management board… I call this geobullying”. Many of the stakeholders from local associations interviewed 

discussed their fear of being manipulated by the mayor and therefore initially refused to participate in this 

project. It was only when the independent nature of the research was highlighted that did the interviewees 

agree to talk.   

They explained that when the park was designated as a Geopark all associations went to show their support, 

however, when it came to their participation in the management board their support was ignored, thus 

leaving them with a feeling of betrayal. It was for this reason mainly that they welcomed the opportunity 

for the creation of the Friends of Geopark as a mechanism through which they could participate in the 

management and actions of the Geopark. All interviewees stated as a precondition that the FoG association 

would have to be completely independent from the municipality. The representatives of the different 

associations however, did underline also the need to be represented in the management board and thus 

collectively requested in the stakeholder workshop of July that the synthesis of the board is modified in 

order to include additional representatives of cultural and agricultural associations as well as small tourist 

businesses and restauranteurs.  
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1.3.3.4. Capabilities injustice  

Dalglish (2017) describes capabilities injustices regarding peoples capacity to achieve the outcomes they 

desire with regard to the landscape. From this investigation a series of capabilities injustices have been 

identified.   

One capabilities injustice is the absence of a university or a scientific establishment in the area which can 

support the local needs. During the local stakeholders workshop they describe their situation as being in 

scientific isolation. Although the area has been subject to extensive research by university experts in 

geology, ecology, archeology etc, stakeholders commented that apart from this project there has rarely 

been interaction with the locals or sharing of knowledge or the findings of the different projects, thus 

limiting the awareness raised regarding the particularities of the area by the locals.    

They expressed during the workshop the wish to have external independent scientific support which would 

help guide them regarding the different landscape challenges which they are facing or which they are 

expecting to face in the future , such as desertification, landscape degradation etc. This capabilities 

limitation upon reflection is very pertinent considering the need for stakeholders to engage effectively in  

written consultations regarding the impacts of the different renewable energy project or gold 

developments, without having independent scientific backing to help answer their questions.  

Although collaborative management methods and community engagement methods have been highly 

supported in the literature (Schusler et al, 2010, Buono et al, 2012 ), these processes require certain 

preconditions which do not necessarily exist in this case study. It was recognized that there is limited (if 

any) experience in collaborative processes amongst stakeholders. Indicatively the workshops carried out 

for the purposes of this project was the first time they participated in structured deliberation events. The 

feedback from all workshops was very positive. Comments such as “this was very constructive we actually 

managed to work together” “we tend to each look at our own village, here you made us work together for 

the greater good of the area”, indicating the need to develop further skills in collaborative processes, 

something which however requires time and practice.  

During both interviews and workshops stakeholders were asked to proposed their ideas for the sustainable 

management of the landscape and projects which could be done. Many had very good ideas, however, 

lacked confidence in their capabilities to undertake them. During a consultation conducted on with the 

Geopark coordinators initiative, for a 10million euro regional funding programmed aimed at UNESCO 

designated areas of the island,  it became evident that capabilities was a serious issue hindering the 

participation of associations and local community groups. Knowledge and skills in project management were 

missing, indicating the need for a supporting mechanism and training in this domain. So even though local 

stakeholders had a deep knowledge regarding their landscapes, the environmental and cultural values, as 

well as ideas on how to preserve or enhance them, they lacked the project management skills as well as the 

confidence in their capabilities to do so. This indicates the need for their training, and assistance during the 

first stages for example of the operation of the friends of the Geopark association.  

Regarding capabilities injustices from both the interviews and the workshops another gap in capabilities was 

identified which was preventing the locals from benefiting from potential jobs which could develop as part 

of the Geopark. An absence in mountain guides, specialists in rock climbing etc was noted despite the 

increasing demand presented by tourists in the area.   

 A general absence of knowledge by the general population regarding the Geopark was noted by 

stakeholders but also by the author from the initial results of the work undertaken with the schools. It is 

therefore proposed, that further awareness raising actions which will bring children in contact with the 
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Geopark, and out into nature could help raise sensitivity regarding future actions for the sustainable 

management of the areas landscapes, thus providing capacity building to children to be able to deal with 

situations outside virtual landscapes.   

  

1.4 Conclusion & recommendations  

In conclusion, the outcomes of this research indicate that there is wider value of using landscape justice as 

a topic of analysis rather than purely environmental justice. An analysis of environmental justice wouldn’t 

necessarily identify the root causes of why the injustices are occurring and reoccurring in Sitia, whereas the 

analysis under the prism of landscape justice allowed subtle yet fundamental issues to be ascertained. These 

include an unjust distribution of harms and benefits, procedural recognition and capability issues which as 

was identified in this research played a pivotal role in the polarization of the local community even though 

they are common injustice both those pro and against the proposed development projects in the area.  

  

The main conclusion of the policy guidance review is that there is a pressing need in Greece to establish a 

National Landscape policy framework and that landscape is introduced integrated within the different 

decision making and policy mechanisms, whether they are called environmental impact assessment , 

regional or local spatial planning or special area planning. When attemping this reform policy makers should 

pay equal attention in incorporating open transparent participation and consultation processes as the 

results indicated their absence has led to multiple procedural injustices in a plethora of contexts within the 

same case study area. However, a key point is that developed and legislated policies and procedures should 

be implemented, which is a key issue in this case study but in Greece in general (Maria, 2009, 

Apostolopoulou et al 2012).    

Regarding the case study area specific recommendations to assist in overcoming the identified injustices 

include the following.  

• Broaden the number of the representatives on the management board of the Geopark to include 

local association representatives.  

• Establish a management board operation procedure which will enable its influence in the park 

management decision making  

• Create a scientific support structure which will guide independently the management board  

• Establish the friends of the Geopark and provide the  necessary capacity building to be able to 

ensure its independent operation  

• Cultivation of the abilities and skills needed to bring positive transformative change to the area 

focusing on the younger generation and education.  
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Chapter2. Establishing the Friends of Sitia Geopark and other measures 

to enhance local community involvement in Geopark landscapes 

management.  
  

One of the objectives of this project for to take the necessary steps towards the establishment of a 

grassroots initiative which would help empower the local community in the management of their 

landscapes, and particularly under the context of the UNESCO Geopark. In order to establish the friends of 

Sitia Geopark numerous actions were undertaken progressively throughout the year. Firstly the need was 

established particularly during the in depth interviews, as well as various personal communications. During 

interviews and the workshop participants were questioned regarding the purpose the Friends of Sitia 

Geopark should play as well as questions regarding its organization, operation and long term finance.  

The willingness of representatives of existing local associations to participate in the Friends of Sitia Geopark 

was universal and stemmed from their need to participate in decision making regarding the geopark, 

something from which they had been excluded, as there was no such representation on the governance 

board of the geopark. The role of the Friends of the geopark was perceived as being as a flexible assistance 

mechanism to the geopark, which was restricted by its exclusive direction by the municipality of Sitia “the 

mayor” and the inflexibility regarding funding activities due to it being a public authority.  

Based on the above two mutually accepted functions of the Friends of the Sitia Geopark we developed a 

statute and articles reflecting the different aspects expressed during the consultation. However, legal 

constraints, resulted in some modifications having to be made to the original concept.  

The status of Non‐Profit association was selected which would enable the Friend of Geopark to participate 

in projects or receive finance to carry out various activities for the sustainable management of the geopark 

and its landscapes. However, representatives of the various local community associations legally could not 

participate as representatives of other associations “ie creating an umbrella association” but rather would 

have to participate as individuals, subjecting them to legal scrutiny etc. Therefore, identifying 21 community 

members willing to engage and commit themselves personally in such an association was more challenging 

and took longer than envisaged.    

Additionally, following the numerous discussions regarding local community representation in the 

governance board of the Geopark, finally a breakthrough was made in the end of November where the 

Mayor conceded to include a representative of the local community associations whose members will also 

be in the Friends of Geopark association. In January the official decision was voted see annex 2.2 and on the 

27th of February the first renewed board meeting was held (annex 2.3).  

These are very positive developments which would have never happened without the landscape research 

group anniversary fund. However, there are two factors which may hinder the actual materialization and 

operationalization of the Friends of Geopark association.   
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As the legal status of the organization was not known at the time of writing no budget was foreseen for the 

legal establishment of group which has a start up cost of approximately 1000 euros! Additionally, as the 

association hasn’t formed yet, and members are from diverse local community groups and associations 

which haven’t collaborated before, especially under such a context, it is considered vital and has been 

requested by the members that further assistance in setting up and operationalizing the association during 

its first days is needed. Therefore, an extension of the project and funds is essentially required to secure the 

fruition of this attempt to create a grass roots initiative association for Sitia Geopark.  
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Chapter 3. Local community Landscape Sustainability Vision for Sitia 

Geopark area.  

  
Herein the collective landscape vision as established during the stakeholder community workshops is 

presented. More detailed information regarding the values, threats and local community perceptions of the 

area are summarized in a SWOT analysis presented to the Region of Crete (Annex 3.1)  

  

Vision  

A landscape composed of fields cultivated with all the goods people need to live and villages flourishing with 

life and young people  

  

Social Objectives  

• Secure medical and transportation services to the villages  

• Re‐open schools in remote areas so children can remain in the village  

• Preserve and promote cultural traditions (music , poetry, dances, dialect , gastronomy)  

• Maintain authenticity simplicity and calmness of our landscape, lifestyle and relations amongst us  

Economic objectives  

• Regenerate and repopulate existing abandoned villages   

• Create locally based jobs which allow people to live in the villages  

• Create new jobs through geopark/ culture/ adventure related tourism (eg guides)  

• Protect, enhance and capitalize natural and cultural heritage (eg make visitable caves, link 

archeological sites, create footpath network etc)  

Environmental objectives  

• Protect natural resources particularly limited fresh water  

• Manage environmental risks effectively, such as fire risk, pest infestation etc  

• Protect and manage sustainably protected areas and species  

• Limit energy consumption through energy efficiency measures and household scale alternative 

energy production.  

Governance objectives  

• Create governance structures which will enable the local community views to be heard and enacted 

upon (creation of independent friends of the geopark association).  

• Integrate into existing governance structure like geopark management authority local community 

associations representatives  

• Establish transparent and accessible procedures of two‐way communication and collaboration 

regarding decision making for the geopark area.  

• Capacity building for all and education for younger generations regarding landscape management 

issues  



Dr Kalliope Pediaditi                                                                     Final Report for Landscape Research Group  

  

28  

  

• Obtain external impartial scientific support regarding decision making and management of geopark  
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Chapter 4. Dissemination Activities  
  

Engagement, two‐way communication, and dissemination have been at the heart of this project, and a range 

of different methods and means have been used to different audiences. The original dissemination outputs 

of this research were the following.  

• A minimum  of 2 local newspaper articles – and results summary displayed on Sitia Geopark website  

• High level influential government authorities informed of study results   

• A scientific paper submitted to Landscape Research Journal   

• A conference paper submitted and presented in 8th UNESCO Global Geoparks Symposium  

  

However, through the evolution of the project and its embracement by the local community a lot more has 

taken place resulting in the significant impact of this project to the Sitia Geopark Area. In fact the 

dissemination took place as part of a holistic cross level engagement strategy summarised below.  

Figure 4.1 Engagement Strategy & dissemination actions carried out.  

 
4.1 Engaging the younger generation – planning for future landscapes.  

  

In order to have input regarding the childrens vision regarding their landscape as well as to help raise the 

level of awareness regarding the UNESCO Geopark as series of activities were organized with the schools 

  

Younger   generation 

(6 ‐ 18   years) 

ministry   of   education   permit   
allowing   students   to   visit   

geopark   obtained 

information   letters   to   schools 

drawing,   writing   photography   
competition   &   3   day   exhibition 

18   field   visits   looking   at   
landscape   processes   and   
functions   (700   students) 

Local   community 

45   semi ‐ structured   interviews   
local   community   associations   

representatives 

5   workshops 

Path   clearing   event 

Landscape   poetry   event 

10   newspaper   articles 

3   radio   shows 

1   regional   tv   news   release 

over   20   facebook    posts 

High   level   authorities   informed 

formal   letters   sent   with   
invitations   as   well   as   results   ( eg   
Ministry   f   Environment,   Ministry   
of   education,   National   UNESCO   

authority,   Region   of   Crete) 

6   meetings   with   regional   
authorities 
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ages targeting students from 6 to 18 years old. Following assisting the geopark authority to obtain a 

permission which would allow it to conduct activities with schools we organized a series of events. All 

schools were officially contacted by letter but also by telephone and invited to participate in the following:  

Ages 6‐12 Drawing competition “what do I like or don’t like about my landscape?”  

Ages 13‐18 Photography and video competition “what do I like or dislike about my landscape”  

  Writing competition “how do I imagine my landscape in 25 years from now”  

Three Day drawings and photo exhibition and awards ceremony   

Exploring the Geopark Landscapes Excursions  

The results of this collaborative effort were impressive. When first contacted the schools and teachers didn’t 

know what the Geopark was and were hesitant to participate, yet following the experience a positive 

momentum has been created and similar events are planned to be continued even in 2018.  

Over 300 drawings were received from all the schools and classrooms of the Geopark. Students depicted 

mainly the things of the landscape which they like, with a strong element of natural features, like the unique 

palm forest of vai, the rare caretta carreta turtles etc yet also the presence of people and activities, like olive 

picking or sunburnt tourists could be found in their paintings. See indicative images below (figure 4.2).   

  

Figure 4.2 School exposition   

The photographs received mainly focused on natural landscapes, mountain ranges, seascapes although a 

number of students also focused on particular features like flowers, fauna as well as impressive rocks fossils 

and other geological formations of the area. (see Figure 4.3) Some students sent photos of their village 

streets, and only a few sent students sent pictures of fly tipping in the boundaries of their villages.   
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Figure 4.3. Photography exposition  

Only 4 videos where received, and this can be attributed to the technical difficulty required in their 

preparation, those received were the result of class group efforts. The themes of the videos were the 

presentation of different landscapes perceived as valuable or beautiful highlighting environmental 

degradation issues.  

  

For students between the ages of 13 to 18 a writing competition was carried out with a topic “ How do I 

imagine the landscape of my area will be in 20 years from now”. Instruction was given to teachers not to 

analyse the topic before its submission, and all students had 3 hours to write it. The point behind this 

exercise was to try and identify future generation visions and aspirations for their area which hopefully 

could be transferred to decision makers and translated into geopark management actions. The results were 

very disturbing as not a single student when writing perceived themselves living in the area, regardless of 

how they visioned the area would be. They all wrote from a perspective “I returned to my village with my 

children….” One summer I returned to the village for holidays … etc.  Even though not all visions where 

negative, meaning some students wrote that they returned to the village and they were happy to see 

that….” the village had been renovated”, “old houses restored”, “fly‐tipping areas cleared up”, “homes using 

renewable energy sources” “children playing in the street” “old classmates having made local businesses 

like cafes” none of the students perceived themselves as actually staying in the village. However, the 

majority of students were very pessimistic (70%). They talked about environmental degradation , 

desertification, climate change and above all abandonment of their villages, houses as well as agricultural 

lands.   

This vision is unfortunately realistic as the area is characterized by an aging population, in the majority of 

villages the average age is 75 indicating that unless there is a significant change in this trend, all these villages 

will be abandoned as predicted in the vision of the students. Students were unhappy, even angry with the 

envisioned future of their landscapes, some expressed that they felt guilty on returning to their village and 

seeing it abandoned and dilapidated, however they could not identify what they could do to change things. 

The feeling of helplessness and anger was evident in all childrens writing. None of the students mentioned 

futures involving large tourism complexes, golf courses or windfarms. Where specific  

ideas where presented they were more small scale, such as “the coffee shops, taverns  and school are now 

working in the village” “the fields are being cultivated” “the children are playing in the streets”etc.  
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The above results where summarized in a special article which was published in local newspapers as well as 

communicated in face to face meetings with Mayor and Region Prefect and over the radio. Moreover, the 

results were also presented during the workshop carried out at the same time as the exhibition in front of 

the students, their parents as well as local decision makers (figure 4.3).  

  

  

Figure 4.3. Local community workshop and students awards ceremony  

Additionally, as part of the awareness raising actions undertaken in collaboration with the Geopark 

Management Authority was the organisation of 18 school field trips whereby over 700 students visited 

different areas of the geopark and participated in different according to age group landscape recognition 

and understanding exercises. The importance of geology, the water cycle as well as the impact of different 

human activities were highlighted. One thing which was noted by the teachers and school trip organizers 

was the fact that the majority of students had never visited these areas even though they live right next to 

them and the children demonstrated a lack of habitude to walk and be in nature. For example they had 

difficulties walking off paths, scrambling, highlighting the importance of getting the younger generation to 

experience and explore its landscape. As many teachers commented “you can’t care about something you 

don’t know”. All these actions helped raise awareness regarding the Geoparks existence as well as enabled 

many of the children to visit for the first time the countryside and natural beauties of their area and inform 

in turn their families.  
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Figure 4.5 School excursions landscape awareness raising  

  

4.2 Local Community awareness raising and engagement activities  

  

As summarised in figure 4.1 a series of local community engagement, dissemination and awareness raising 

activities took place as part of this project, much more than was originally envisaged or prescribed in the 

original proposal.  

  

Initial communication took place through telephone interviews with over 45 local community associations 

representatives (See Chapter 1 for detailed methodology). During these interviews which lasted on average 

1:30h in depth two way communication and sharing of information was established and information 

dissemination at this level was very effective as a technique. One to one conversations helped diffuse myths 

about the area about the Geopark and helped build an initial contact point of trust. The interviewees 
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mentioned how it was their first opportunity to speak with someone and be listened too as well as have the 

opportunity to ask questions and get clarifications.  

  

A series of workshops took place with different stakeholders at different points during the year (see chapter 

1). Two events which had more of a dissemination nature Chapter 1 , was the E4 trail clearing event and the 

landscape poetry event organized in collaboration with the local community associations of Sitanos, Zakros 

and Ziros. The idea was to try and encourage direct local community involvement in the management of 

geopark, encourage local people to go out in nature and experience the landscape as well as revive historic 

and cultural pride in certain landscapes and disseminate living knowledge, memories which survive through 

folkloric songs and poems of locals.  

  

4.2.1 E4 trail clearance  

Although this event had been widely publicized and communicated few people actually came to clear the 

paths even though the motive presented was that the paths would be used, apart from tourists, and being 

ancient paths connecting the villages, that the 1st geotrail race would be organized in September, bring lots 

of people to the villages as well as media coverage to the area. Although during personal communications 

a lot of people applauded this action and said they wished to support it. When it came to the actual action, 

few people came most of which were northern Europeans! (see figure 4. 6). This raises the question 

regarding culture and collaborative management techniques in Greece potential.  

  

4.2.2 Landscape Poems event  

However, regarding the dissemination event to celebrate the history of the landscape through the reciting 

of poems of locals, the event was a huge success with over 200 people participating. During this event apart 

from the landscape poems being recited, a number of community representatives made speeches regarding 

the landscape injustices which their villages are facing, the need to reunite and take action to save the 

villages from complete abandonment and environmental degradation from solar and wind farms.   

  

Figure 4.6. Pictures from E4 trail clearing and landscape poems event   
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4.2.3 Local community workshops  
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5 Different Local community workshops were organized with cultural association representatives, producer 

associations presidents, tourism and restaurant association representatives as well as a separate workshop 

with local community elected representatives and geopark management authority members. (Figure 4.7)  

Figure 4. 7 Landscape community workshops  

  

  

   

During these meetings participatory mapping and sustainable visioning exercises where carried out and a 

common vision was developed (Chapter 3)  for the area as well as a range of different social environmental 

and economic objectives which should be met (see chapter 1 for detailed methodology and results). The 

results of the meetings were published in the newspapers as well as disseminated through personal 

meetings with the mayor and regional Prefect.  
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4.3 High level authorities informed  

High level authorities have been informed throughout the duration of this project, formally using letters as 

well as informally through meetings and telephone communications. Indicatively, communication has been 

established with the following high level authorities:  

• Ministry of Environment  

• Ministry of Education  

• Region of Crete  

• Decentralised Administration of Crete  

• National UNESCO Representative  

• Natural History Museum  

• Forestry Commission  

• Archeological Service  

  

  

4.4 Scientific Publications  

Currently an article is being prepared for submission to Landscape research journal summarizing the results 

of this research, particularly the findings of chapter 1.  

The provisional title is   

"Different perceptions of injustice and community polarization stemming from similar causes of injustice in a given 

context. The case of east crete.  
1. introduction   
1.1theory on landscape injustice (different types of landscape injustices, procedural, recognition and finally capability 

injustices  
1.2 case study background 1.3 research questions what is the nature causes and perceptions 

regarding landscape injustice in East crete what are the recommendations for future 

actions to eliminate injustices?  
  
2. methodology  
  
3. results  
3.1. perceptions  and causes of injustices  

3.2 recommendations for improvement  
  
4. conclusions & recommendations for the wider research community  
Presentation of paper at  biannual PECSRL meeting to be held 3‐9 September 2018 in Clermont‐Ferrand and 

Mende https://pecsrl2018.sciencesconf.org.   

  

A paper will be presented  as part of a special session on Landscape justice and quality of life organized by 

Kenneth Olwig   
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Annex 1.1 . Stakeholder semi‐structured interview questions  

  

name                                                                         stakeholder capacity    

1.1.How informed are you about the Geopark?   

1. 2.how do you propose people could be better informed about the geopark   1.3 with 

who else do you believe we should communicate with?  

  

2. 1.what are the unique elements of your area,the strong points which you believe should 

be enhanced or protected    

2.2.what are the special landscapes or landscape elements?    

2. 3.are there any degraded landscapes in your area or landscape in danger of being degraded?   

2.3aif yes by what    

2.4 do you think injustice has been made to the local community?    

2.4a if yes what and by whom?  

  

3.1 how do you imagine your area to be in 25 years from now?   

3.2 How would you ideally like to see it in 25 years?    

3.3 do you believe the geopark is compatible with the ideal vision?  

  

4.1 what actions do you believe should be undertaken in the area of the geopark in order to make your 

vision a reality?  

4.2. which natural, cultural‐ historic landscape elements and products do you think should be 

promoted?  

4.3.can you propose paths‐trails which could help promote these elements and products?  

  

5.1 would your association like to participate in the "FoG"?  

5.2 what would ou like the "fog" to do?  

5.3 how could fog help your association?  

5.4 how would you envisage the governance structure of the fog?  



 

 

5.5 would your association pay an annual subscritpion fee to cover administration costs? 5.6 

what immediate actions which need to  taken with the management authority?  

  

  

    

  

  



 

 

  

Annex 1.2: census data collection form sent to all local associations (cultural, agricultural, tourism etc) 

Παράρτημα 1  
Απαραίτητη Καταγραφή στοιχείων πριν την συνάντηση εργασίας στις 2 Ιουλίου 2017.  

Προτείνεται να συμπληρωθούν συνεργατικά και ιδανικά έπειτα από διάλογο μεταξύ των μελών του κάθε συλλόγου.  

Τα 2 παραρτήματα θα πρέπει να αποσταλούν με email στην Δρ Πεδιαδίτη Καλλιόπη kalliapediaditi@gmail.com  ή να δοθούν στον συντονιστή του 

γεωπάρκου Βαγγέλη Περάκη 28430 341302 πριν τις 26 Ιουνίου 2017.  

Συμβουλευτείτε τον χάρτη του Γεωπάρκου Σητείας  http://www.sitia‐geopark.gr/downloads/map.aspx  

Όνομα Φορέα:   

Όνομα προέδρου:   

Στοιχεία επικοινωνίας:  
(τηλ. κινητό & Email)  

  

   

  

Σε μια πρόταση περιγράψτε  την  ιδιαίτερη ομορφιά του τοπίου της περιοχής σας:   

 .  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Καταγραφή ιδιαίτερων‐μοναδικών χαρακτηριστικών της περιοχής σας. 

Πολιτιστικών (κτίρια, αρχαιολογία, μνημεία, κτλ)  

α/α  Πολιτιστικά Μνημεία  Προτάσεις‐ προβλήματα  Είναι επισκέψιμο;  

      
 ΝΑΙ  

  
ΟΧΙ  

  

 



 

 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

  

Λαογραφία, Μύθοι, Παραδόσεις, που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τοπίο στην περιοχή σας. Παλιές τεχνικές.  

α/α  

Περιοχές με  

Λαογραφία, μύθους – 
παραδόσεις – παλιές  

τεχνικές  

Συνδέονται με κάποια διαδρομή – χωριό – σημείο  
Έχουν αναδειχθεί 

επαρκώς;  

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 



 

 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

  

Παραδοσιακά προϊόντα ή νέα τοπικά προϊόντα  

(πχ λάδι, μέλι, ρακί, βότανα, καλάθια, υφαντά, κουδούνια, φούρνοι, γλυκά παξιμάδια, τυριά, γαλακτοκομικά)  

α/α  
Παραδοσιακά 

προϊόντα  
Συνδέονται με κάποια διαδρομή – χωριό – σημείο  Είναι τυποποιημένα  

1       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

2       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

3       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

  
Μουσικοχορευτική Παράδοση  

α/α  Μουσικά Ιδιώματα – Παραδοσιακοί Χοροί  Τι προτείνετε για την διάδοση / ανάδειξή τους  

      

      



 

 

      

      

Λαϊκές Τέχνες  (πχ γλυπτική, ποίηση, υφαντική)  

α/α  Λαϊκές Τέχνες    Τι προτείνετε για την διάδοση / ανάδειξή τους  

      

      

      

Γαστρονομία  
(παραδοσιακά και εποχιακά μοναδικά πιάτα που χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα και θα μπορούσαν να αναδειχθούν.  

Προτείνετε 2‐3 πιάτα που μπορούν να γίνουν σημείο αναφοράς της περιοχής και 2‐3 επιδόρπια)  

α/α  Παραδοσιακά και εποχιακά μοναδικά πιάτα  Τι προτείνετε για την διάδοση / ανάδειξή τους  

      

      

  
Στοιχεία Γεωλογικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος  

α/α  Στοιχεία Γεωλογικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος  Τι προτείνετε για την διάδοση / ανάδειξή τους  

      

      



 

 

      

  
Υφιστάμενες Διαδρομές ή Αρχαιολογικά ‐ Ιστορικά Μονοπάτια  

(Παρακαλούμε αφού συμβουλευτείτε το χάρτη του Γεωπάρκου  http://www.sitia‐geopark.gr/downloads/map.aspx   

σχεδιάστε τα πάνω σε δικό σας χάρτη και συμπληρώστε παράλληλα τον παρακάτω πίνακα.)  

α/α  

Συνοπτική 

περιγραφή 

μονοπατιού  

Τι 

προτείνετε 

για την 

ανάδειξή 

του (πχ 

σήμανση, 

καθαρισμός 

ένταξη στο 

χάρτη του 

Γεωπάρκου)  

Είναι προσβάσιμο σήμερα  

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

      
 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

    

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

       

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

      
 



 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 

  

Προτεινόμενες διαδρομές  
(Με Στοιχεία Γεωλογικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος)  

α/α  Στοιχεία Γεωλογικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος  
Τι προτείνετε για την ανάδειξή του (πχ σήμανση, καθαρισμός, ένταξη 

στο χάρτη του Γεωπάρκου και από ποιόν;)  

      

      

      

      

Άλλες Τουριστικές Υποδομές  
(πχ μουσείο, visitor information centre, ξενώνες κτλ)  

α/α  Τουριστικές Υποδομές  Προτάσεις και προβλήματα  

      

      

      

      

      

      



 

 

  

Προτεινόμενες υποδομές για ανάπτυξη  
(Στις προτάσεις σας παρακαλούμε αναφέρετε:  

α) Το κοινό το οποίο στοχεύουν να τραβήξουν πχ εσωτερικός τουρισμός εκτός υψηλής σεζόν  όπως για χειμερινό τουρισμό ή πχ γκρουπ ξένων περπατητών/ 

σπηλαιολόγων ή πανεπιστημιακές εκδρομές κτλ)  

β) Ποιούς θεωρείτε ότι μπορούν να την υποστηρίξουν οικονομικά ή με ιδία μέσα την κατασκευή και την λειτουργία τους.)  

α/α  Προτεινόμενες υποδομές για ανάπτυξη Τι;  και ποιος;  Προτάσεις και προβλήματα  

      

      

      

      

      

      

      

  
  

Υφιστάμενες Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις  
(Καταγράψετέ την ημερομηνία των ετήσιων εκδηλώσεών σας, το μέγεθος και σε ποιο κοινό απευθύνονται.)  

α/α  

Πολιτιστική  

Εκδήλωση.  

Ονομασία  

Ημερομηνία – Τόπος και χώρος Εκδήλωσης  Σε ποιό κοινό απευθύνεται  



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Προτάσεις για άλλες εκδηλώσεις  
Στις εκδηλώσεις αναφέρετε α)το στόχο της εκδήλωσης β) το απευθυνόμενο κοινό το οποίο στοχεύουν,  

γ)την πιθανότητα συνεργασίας με  άλλους φορείς / συλλόγους,  παραγωγούς κτλ)  

α/α  

Πολιτιστική  

Εκδήλωση.  

Στόχος της 

εκδήλωσης  

Οργανωτές και αρωγοί  Σε ποιό κοινό απευθύνεται  

        

        

        

        



 

 

        

        

  

  

  

  
  

  

  

  

Πως οραματίζεστε τον τόπο σας (χωριό / τοπίο) σε 25 χρόνια από τώρα;  

(Ιδανικά, η κοινωνία του χωριού (κοινωνικά/χαρακτηριστικά)  
  

   
  

Με τι θα ασχολείται η τοπική κοινωνία  

(οικονομικά χαρακτηριστικά) ; (τι προϊόντα θα παράγει, τι είδος τουρισμό θα έχει; τι επαγγέλματα θα κάνει ο κόσμος που μένει εκεί;)  

  

  

Πως θα είναι το τοπίο, το περιβάλλον;  

  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………  
  



 

 

Ποια είναι η κοινή μας ταυτότητα;  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Πως θέλουμε να προβληθούμε προς τα έξω;  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

Συμπληρώστε την πρόταση  

Η περιοχή μας είναι ένας μοναδικός προορισμός που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος, γιατί  
  

  

Υπάρχουν απειλές στην επίτευξη αυτού του οράματος;  

 (κάτι το οποίο συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί το οποίο θα δράσει αρνητικά στην δυνατότητα επίτευξης αυτού του οράματος;)  

  

  

Τι δράσεις πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε αυτό το όραμα;  

  

  



 

 

Πως μπορεί να συμβάλει η ύπαρξη του Γεωπάρκου στην επίτευξη αυτού του οράματος?  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

Θα ήθελε ο σύλλογός σας να συμμετάσχει στο Σύλλογο Φίλων του Γεωπάρκου και εάν ναι τι θα θέλατε να κάνει αυτός ο σύλλογος.  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

  



 

 

 Παράρτημα 2  
  

Όνομα Φορέα:  

Όνομα προέδρου:  

Στοιχεία επικοινωνίας:   

  

Προτεινόμενες διαδρομές  

Με τοπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα συμβάλουν στην ανάδειξη ‐ διάσωση 

της πολιτιστικής κληρονομάς και της  τοπικής οικονομίας.  

Διαδρομή Α΄:……………………………………………….*  

*Στην περιγραφή σας αναφέρετε σημεία (Περιοχές – Τοπωνύμια) που θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδρομή, από ποιά σημεία θα περάσει. Εάν θέλετε να 

προτείνετε και άλλες διαδρομές συμπληρώστε το Ίδιο φύλλο με άλλο γράμμα πχ Β΄, Γ΄ κτλ  

• Για κάθε διαδρομή που προτείνετε παρακαλούμε καταγράψτε τι αξιοσημείωτο έχει κάποιος να δει, από πολιτιστικής πλευράς και εάν θα  μπορούσε 

να αγοράσει κάτι κατά την διαδρομή? Πχ Περνάει από κάποιο βοσκό να πάρει τυρί; Μελισσοκόμο; Φούρνο; Μουσείο; μπορεί να αγοράσει κάποιο 

σουβενίρ; ή λάδι κτλ;. Καταλήγει η διαδρομή σε χωριό ή μέρος που μπορεί ο επισκέπτης να κάτσει να φάει ή να πιει ένα καφέ;  

• Σκεφτείτε και προτείνετε μικρές ή μεγάλες κυκλικές διαδρομές γύρω από τα χωριά σας και διαδρομές που συνδέουν τα χωριά.  

• Αποτυπώστε την διαδρομή σας στον χάρτη της Περιοχή σας  

• Απαραίτητη Καταγραφή στοιχείων πριν τη συνάντηση εργασίας στις 2 Ιουλίου. Προτείνεται να συμπληρωθούν συνεργατικά έπειτα από διάλογο μεταξύ 

των μελών του κάθε συλλόγου.  

• Τα παραρτήματα θα πρέπει να αποσταλούν με email στην Δρ Πεδιαδίτη Καλλιόπη kalliapediaditi@gmail.com  ή να δοθούν στον συντονιστή του 

Γεωπάρκου Βαγγέλη Περάκη 28430 341302 πριν τις 26 Ιουνίου 2017.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
(Πολιτιστικά Κτίρια,  Αρχαιολογικά & Ιστορικά Μνημεία, κτλ)  

α/α  Πολιτιστικά Κέντρα ‐ 

Μνημεία 

Ονομασία – Είδος  Προτάσεις    

        



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Α΄ Πρωτογενής τομέας**  

α/α  
Κτηνοτροφικά – Γεωργικά 

προϊόντα     
Ονομασία – Είδος  Προτάσεις    

        



 

 

        

        

        

        

        

        

  

  
  
  
  

Β΄ Δευτερογενής τομέας***  

α/α  Είδη  προϊόντων  Ονομασία – Είδος  Προτάσεις    

        

        

        

        

        

        



 

 

  

** Ο Πρωτογενής τομέας  περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες λήψης διαφόρων αγαθών από τη φύση στην κατάσταση και στη μορφή που βρίσκονται π.χ. προϊόντα αλιείας, κυνηγίου 

και υλοτομίας. Επίσης περιλαμβάνει και διάφορες διαδικασίες με τις οποίες ο άνθρωπος παίρνει από τη φύση διάφορα προϊόντα για τη δημιουργία των οποίων φρόντισε ο ίδιος, 

δηλαδή τη φυτική παραγωγή (γεωργία) και τη ζωϊκή παραγωγή (κτηνοτροφία ‐ πτηνοτροφία).  

*** Ο Δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου με τις οποίες μετασχηματίζει και μετατρέπει τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα με τεχνητό 

τρόπο (χρήση τεχνολογίας ‐ τυποποίηση) σε άλλα διαφορετικής φύσης προϊόντα ψωμί, τοπικά γλυκά, Μέλι, Ελαιόλαδο, Οινοπνευματώδη, είδη λαϊκής τέχνης  κ.λ.π.  

  

Γ΄ Στοιχεία Γεωλογικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος  

(Γεώτοποι – πηγές – ποτάμια‐ δάση – σπήλαια, προστατευόμενοι οικότοποι / είδη κτλ )  

α/α  Τι?  Ιδιαιτερότητα  Προτάσεις    

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

        

        

        

        

        

  

Περιγράψτε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά και υπάρχουν μόνο στην περιοχή σας, εφόσον υπάρχουν.  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Δ΄ Διαμονή  

(Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Αγροτουριστικά καταλύματα, Camping  κτλ)  

α/α  Ονομασία – Είδος  Δυναμικότητα  Προτάσεις    

        

        

        



 

 

        

        

        

  

Ε΄  Εστίαση  ‐  Αναψυχή – Γαστρονομία  

(παραδοσιακές ταβέρνες, καφενεία  κτλ)  

α/α  
Ονομα 
σία –  
Είδος  

Λειτουργεία – Δυναμικότητα    Προτάσεις    

        

        

        

        

        

        

  

ΣΤ΄  Προτείνετε κάτι άλλο μοναδικό που συμβαίνει στην περιοχή σας και θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο έλξης:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Περιγραφή διαδρομής:  



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  



 

 

ANNEX 2.1 DRAFT LEGAL STATUTE OF  FRIENDS OF GEOPARK ASSOCIATION  

LEGAL STATUTE  

ARTICLES Friends of  

Sitia Geopark 
Association  

 

[Type the document subtitle]  

  

Undergoing external legal review  

9/20/2017  

  

  

  

    

Herein is presented the legal statute containing the articles necessary for the establishment 

and initiation of the friends of Sitia Geopark Association. This was created following the input 

of the community consultation, and is currently undergoing legal review by a professional 



 

  1  

lawyer. It is a Non-profit association, which requires a minimum of 21 registered members to 

operate. The members have been identified which is a significant step forward. Important, 

initial legal fees and court administration charges remain to be secured to officially initiate the 

operation of the association.  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

  

«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ  ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ »  

  

«FRIENDS OF SITIA GEOPARK »  

  

  

Άρθρο 1ο EΠΩΝΥΜΙΑ  

  

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Φίλοι του Γεωπάρκου Σητείας» και στην αγγλική  

«Friends of Sitia Geopark».  

  

Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ  

   

Ο Σύλλογος εδρεύει στην οδό Παπανδρέου 6 στη Σητεία . Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει 

παραρτήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

  

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ  

Ο Σύλλογος είναι οργάνωση ανεξάρτητη που δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς ή 

πολιτικούς,  λειτουργεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και συνεργάζεται με 

παρεμφερείς Ελληνικές και ξένες οργανώσεις και οργανισμούς.  

  

Στόχος του Συλλόγου είναι η προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής, 

υλικής και άυλης κληρονομιάς του Γεωπάρκου Σητείας καθώς και η προώθηση δράσεων 

για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής εντός των ορίων του.   

  

Ο σύλλογος δρα υποστηρικτικά για την επίτευξη των στόχων του Γεωπάρκου Σητείας 

όπως ορίζονται στο διαχειριστικό του σχέδιο και σύμφωνα με τις πολιτικές και οδηγίες 

του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου δικτύου Γεωπάρκων.   

  

Ειδικότερα σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής:   
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1. Η καταγραφή, αξιολόγηση, προστασία/διατήρηση και ανάδειξη της σημασίας της  

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των πόρων της περιοχής εντός των ορίων του 

γεωπάρκου Σητείας  

2. Η αμφίδρομη συνεργασία με όλους του πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς με στόχο 

την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και 

ανάδειξη της άρρηκτης σχέσης της ανθρώπινης δραστηριότητας ιστορικά με τα  

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των πόρων του τοπίου της περιοχής καθώς και την 

ανάδειξη της σημασίας της βιώσιμης διαχείρισής τους.  

3. Η αμφίδρομη συνεργασία με όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς του 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και όποιο ενδιαφερόμενο μεμονωμένο 

παραγωγό ή μεταποιητή προϊόντων της περιοχής εντός των ορίων του γεωπάρκου με 

στόχο την ανάδειξη και προώθηση συλλογικά των προϊόντων της περιοχής αλλά και την 

υποστήριξη σχεδιασμού και εφαρμογής βιώσιμων και οικολογικά βέλτιστων πρακτικών.  

4. Η αμφίδρομη συνεργασία με εκπροσώπους και όποιο ενδιαφερόμενο μεμονωμένο 

πρόσωπο του τουριστικού/ τριτογενή τομέα, όπως συλλόγους διαμονής, εστίασης , 

τουριστικών πρακτόρων, τουριστικών δραστηριοτήτων με στόχο το συνολικό και 

ολιστικό σχεδιασμό δράσεων, σε συνεργασία με τους φορείς των παρ 2 και 3, για την 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του γεωπάρκου ως προορισμό για ήπιο, 

υπεύθυνο ενναλακτικό τουρισμό.  

5. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η προσπάθεια καλλιέργειας της 

περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς, καθώς και μετάδοσης των 

παραδόσεων και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μεσα απο την αμφίδρομη 

συνεργασία με τους φορείς και την οργανωση δράσεων για την δια βίου μάθηση 

και συμμετοχή των πολιτών και νέων,.  

6. Η ανάπτυξη, υποστήριξη, προβολή και ενίσχυση τουριστικών δράσεων συμβατών με τον 

υπεύθυνο τουρισμό, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την 

περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 

δράσεις που συντελούν στην αναζωογόνηση και αναπαλαίωση των υφιστάμενων 

χωριών του γεωπαρκου.  

7. Η προβολή του Γεωπάρκου Σητείας, τόσο εσωτερικά στους κατοίκους του, όσο και 

εξωτερικά, συμμετέχοντας ή σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις έρευνας τουρισμού 

και διαχείρισης προορισμού, στρατηγικού σχεδιασμού προβολής του γεωπάρκου.  

8. Η οργάνωση και προβολή τουριστικών και πολιτισμικών γεγονότων  

9. Η λειτουργία και διαχείριση προς όφελος του Φορέα Διαχείρισης Γεωπάρκου Σητείας ή 

άλλων συμμετεχόντων φορέων του συλλόγου ή μελών του φορέα διαχείρισης,  

τουριστικών υποδομών ή δραστηριοτήτων.  

10. Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και της Στρατηγικής Προώθησης του Γεωπάρκου 

Σητείας  
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11. Η ανάπτυξη και στήριξη τοπικών και διεθνών συνεργασιών με επιστημονικούς και 

άλλους φορείς και η διασφάλιση της προώθησης της εκάστοτε αποκτημένης γνώσης 

στην τοπική κοινωνία και στο ευρύτερο κοινό.  

12. Η υποστήριξη της μελέτης, της προστασίας, της διαχείρισης και ανάδειξης της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας 

και των επιστημονικών φορέων.     

  

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος μπορεί να:  

1. Προωθεί συνεργασίες και αναπτύσσει σχέσεις με άλλους αντίστοιχους φορείς, 

ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασκούν 

αντίστοιχη ή όμοια δραστηριότητα.  

2. Εκπονεί μελέτες, διεξάγει και διαχειρίζεται ερευνητικά ή άλλα προγράμματα που 

συνάδουν με τους σκοπούς του.  

3. Προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες 

που αφορούν τη διάδοση των σκοπών του (σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, 

ημερίδες, συμπόσια, ανακοινώσεις, ημερίδες για τον τύπο κ.ά).  

4. Προωθεί και οργανώνει πρότυπα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται σε μαθητές και σε ενήλικους (πχ περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

παραδοσιακές τεχνικές και τέχνες, δραστηριότητες πεδίου όπως αναρρίχηση κτλ).  

5. Προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε εκστρατείες περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και προστασίας της φύσης, συνεργαζόμενο με συναφείς φορείς. 

6. Πραγματοποιεί εκδόσεις κάθε είδους που είναι εξυπηρετικές των σκοπών του 

(περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, επιστημονικές επιθεωρήσεις, βιβλία, φυλλάδια, 

αφίσες, εκπαιδευτικό υλικό, newsletters, ενημερωτικά δελτία κ.ά)  

7. Προωθεί, συνεργαζόμενο και με κρατικούς και μη φορείς, ειδικά προγράμματα για 

την  ενίσχυση της απασχόλησης νέων ανέργων σε τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας που χαρακτηρίζονται από την φιλο-περιβαλλοντική τους 

διάσταση, πολιτιστική ευαισθησία και την οικολογική διαχείριση.  

8. Προωθεί και οργανώνει σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς κάθε είδους δράσεις 

ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που ευνοούν την αποκέντρωση 

και αναζωογόνηση των χωριών του Γεωπάρκου.  

9. Συμμετέχει σε δίκτυα επικοινωνίας (Internet κ.ά.) και μέσων εφαρμογών 

τηλεματικής προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνδρομητών του 

και του κοινωνικού συνόλου.  

10. Διατηρεί και ενημερώνει τακτικά ειδικό ιστότοπο στο διαδίκτυο ο οποίος είναι 

προσβάσιμος και από την σελίδα του γεωπάρκου Σητείας    
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11. Προωθεί και οργανώνει την παραγωγή οπτικού-ακουστικού και ψηφιακού υλικού 

συμμετέχει σε παραγωγές ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο.  

12. Προωθεί και οργανώνει δίκτυο συνδρομητών και υποστηρικτών.  

13. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υποστήριξη 

δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του.  

14. Συμμετέχει σε εγχώριες και διεθνείς πρωτοβουλίες (επιδοτούμενα και μη 

προγράμματα κ.ά.)  

15. Προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες και λειτουργίες που προάγουν τους σκοπούς του.  

16. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών-ήπιων μορφών 

τουρισμού.  

17. Επίσης προωθεί και αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα εξυπηρετική των 

δραστηριοτήτων του.   

  

Άρθρο 4ο ΜΕΛΗ  

  

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά-μόνιμα με την επωνυμία 

«Υποστηρικτές» και ενδιαφερόμενα μέλη με την επωνυμία «Φίλοι»,.  

Φυσικό πρόσωπο ή φορέας που ζητεί την εγγραφή του σε μια από τις δύο κατηγορίες 

μελών θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τους Κανονισμούς του 

Σωματείου,   

Οι «Υποστηρικτές» αποκτούν δε την αντίστοιχη ιδιότητα μέλους με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, μετά από σχετική απόφαση εγγραφής του από το Δ.Σ.   

Οι «Φίλοι» αποκτούν την ιδιότητα μέλους μετά από σχετική εγγραφή τους στην ιστοσελίδα 

του συλλόγου   

Παύουν να είναι μέλη του σωματείου και διαγράφονται από τα μητρώα του όσοι 

παραιτηθούν εγγράφως όπως ορίζεται παρακάτω, ή όσα από τα τακτικά-μόνιμα μέλη 

καθυστερούν την ετήσια συνδρομή τους επί πενταετία ή όσοι με πράξεις, συμπεριφορές 

και γενικότερα στάση εναντιώνονται ή εμποδίζουν τους σκοπούς του σωματείου. Στην 

τελευταία περίπτωση για τα τακτικά μέλη για τη διαγραφή τους απαιτείται απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης στην οποία η σχετική πρόταση διαγραφής βρίσκεται στα θέματα 

ημερησίας διάταξης. Για την διαγραφή των ενδιαφερόμενων μελών απαιτείτε απόφαση 

του ΔΣ και εγράφη ενημέρωση του μέλους της απόφασης.  

  

α) Μόνιμα-τακτικά μέλη «Υποστηρικτές του γεωπάρκου»  
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Μόνιμα ή τακτικά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που κατοικούν 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.   

Τα μόνιμα ή τακτικά μέλη εγκρίνονται μετά από αίτηση τους από το Δ.Σ. και καταβάλουν 

με την εγγραφή τους στο σωματείο δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή που 

καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μόνιμα ή τακτικά μέλη δικαιούνται να 

αποχωρήσουν από το σωματείο αφού υποβάλλουν σχετική έγγραφη παραίτηση, τρεις 

τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του σωματειακού έτους, από το τέλος του οποίου και 

ισχύει, αφού καταβάλλουν και τη συνδρομή του έτους αυτού.   

Τα μόνιμα – τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση  και έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα και στις διάφορες ομάδες του Σωματείου, εφόσον είναι 

ταμειακά τακτοποιημένα.  

Τα μόνιμα- τακτικά μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όσες συνεδριάσεις του Δ.Σ 

επιθυμούν, ενώ κοινοποιούνται απαραιτήτως τα πρακτικά των συνεδριάσεων εντός 2 

εβδομάδων από την συνεδρίαση.  

Τα μόνιμα – τακτικά μέλη μπορούν να προτείνουν την συγκρότηση και να συμμετέχουν 

στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας της παρ Χ  

Τα μόνιμα και τακτικά μέλη, κοινοποιούν αμμελιτή τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του 

συλλόγου στην δικιά τους ιστοσελίδα και αντίστοιχα δρά και ο σύλλογος.  Γενικότερα 

υπάρχει δέσμευση για την αλληλο-ενημέρωση και δημοσίευση δρώμενων των 

«υποστηρικτών μελών»  στην σελίδας τους και πληροφορίες για όποιες εκδηλώσεις στην 

ιστοσελίδα του συλλόγου.  

β) Αρωγά μέλη.<Φίλοι>  

Αρωγά μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτιμούν τους σκοπούς του σωματείου, 

όπως αυτοί διαγράφονται στο Καταστατικό του και προσφέρονται να υπηρετούν ηθικά ή 

με υλική βοήθεια, χωρίς άλλες υποχρεώσεις ή δικαιώματα.   

Τα αρωγά μέλη εκφράζουν την επιθυμία τους να καταταγούν στην κατηγορία αυτή με 

έγγραφη αίτηση τους προς το σωματείο ή μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής. 

Μπορούν δε να αποχωρήσουν από το σωματείο με σχετική αίτηση τους προς το Δ.Σ ή 

αυτόματα μέσω σχετικής διαδικτθακής εφαρμογης.  

Τα αρωγά μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως το 

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε.  

  

  

Άρθρο 5ο ΠΟΡΟΙ   

  

Οι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων του πόροι μπορεί να προέρχονται από:  

1) Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών.  
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2) Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές των μελών.  

3) Κάθε έκτακτη εισφορά που αποφασίζεται από τη Γ.Σ..  

4) Επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και δωρεές από διεθνείς και κρατικούς φορείς, φορείς ΟΤΑ, 

συλλόγους ή συνεταιρισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες 

δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και των στόχων του γεωπαρκου, καθώς και φυσικά 

πρόσωπα..   

5) Εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης.  

6) Παραγωγή και διάθεση εκδόσεων, έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού 

υλικού.   

7) Κάθε άλλος νόμιμος τρόπος χρηματοδότησης και εξοικονόμησης πόρων που 

εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία.  

8) Οργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή και ενίσχυση του συλλόγου.  

9) Κάθε άλλο νόμιμο πόρο που προέρχεται από τις δραστηριότητες του Σωματείου.  

  

Άρθρο 6ο ΟΡΓΑΝΑ   

  

Όργανα του Σωματείου «Φίλοι του Γεωπάρκου Σητείας» είναι:   

1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).   

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).  

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).   

  

Άρθρο 7ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)   

  

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών των «Φίλων του Γεωπάρκου Σητείας» 

συνέρχεται κάθε χρόνο, σε ημερομηνία που καθορίζεται από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 

31 Μαρτίου, σε τόπο που έχει συμφωνηθεί από την προηγούμενη Γεν. Συνέλευση. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση, ο τόπος καθορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μόνιμα-τακτικά μέλη καθώς και τα αρωγά. 

Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη για την ομαλή σύγκληση και διεξαγωγή της ετήσιας Γ.Σ.   

2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 

1/3 των ταμειακώς εντάξει μόνιμων-τακτικών μελών. Στη σχετική αίτηση 

αναγράφονται και τα θέματα της Συνέλευσης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείτε 

μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή της πρότασης.   
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3) Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 50%+1 των 

ταμειακώς εντάξει μόνιμων ή τακτικών μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση μη 

απαρτίας ορίζεται νέα ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση εντός δύο εβδομάδων από 

την ημερομηνία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, όπου απαρτία υπάρχει με όσα 

μόνιματακτικά μέλη είναι παρόντα.   

4) Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από αυτή και  

αποτελείται  από  τον  Πρόεδρο,  τον  Αντιπρόεδρο  και  το  Γραμματέα.   

5) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το καταστατικό, τα πεπραγμένα του Δ.Σ., τον οικονομικό 

απολογισμό και τον προϋπολογισμό, εκλέγει και παύει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική 

Επιτροπή, αποφασίζει τις τυχόν διαγραφές, την τροποποίηση του καταστατικού, τη 

διάλυση του σωματείου και εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των 

οργάνων των «Φίλων του Γεωπάρκου Σητείας» με πλειοψηφία επί των παρόντων 

μελών.  

  

  

Άρθρο 8ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)   

  

1) Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αποτελείται από 

επτά τακτικά μέλη: Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και τρία 

μέλη. Τα τρία μέλη ορίζονται ως  

a. Εκπρόσωπος των κοινωνικών-πολιτιστικών συλλόγων  

b. Εκπρόσωπος του πρωτογενή τομέα  

c. Εκπρόσωπος του τριτογενή – τουριστικού τομέα   

2) Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 3 σταυρούς στο γενικό ψηφοδέλτιο, ενώ οι 

εκπρόσωποι των (α, β. γ) εκλέγονται αποκλειστικά από τα μέλη του συλλόγου των 

ομάδων που εκπροσωπούν.. Την ευθύνη για τις αρχαιρεσίες έχει τριμελής εφορευτική 

επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.  

2) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανά τετράμηνο. Μέσα στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του 

ψηφίζει τον προσωρινό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος 

οριστικοποιείται στην επόμενη Γ.Σ.   

3) Το Δ.Σ. εκπροσωπεί τους «Φίλους του Γεωπάρκου Σητείας» ακολουθεί τις 

κατευθυντήριες γραμμές που χαράζει η Γενική Συνέλευση, δέχεται τις αιτήσεις 

εγγραφής νέων μελών και συντάσσει τη σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση, 

προετοιμάζει την πραγματοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, έχοντας την τελική 

ευθύνη γι’ αυτή, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της, ή μετά από αίτηση 

του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και εισηγείται θέματα στη Γενική 

Συνέλευση αν δεν έχει οριστεί άλλος εισηγητής.   
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4) Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.   

5) Το Δ.Σ. που είναι όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Σωματείου, εκπροσωπεί τους 

«Φίλους του Γεωπάρκου Σητείας» σε όλες τις συναλλαγές του με τρίτους (σε 

εκδηλώσεις, σε κάθε είδους δραστηριότητες και στις συναλλαγές με κάθε Αρχή, 

Οργανισμό και Δικαστήριο). Η εκπροσώπηση γίνεται από τον πρόεδρο, απόντος η 

κωλυόμενου αυτού από τον αντιπρόεδρο, απόντος η κωλυόμενου αυτού από το 

γραμματέα, απόντος η κωλυόμενου αυτού από τον ταμία. Συγκεκριμένα για τη 

δέσμευση του συλλόγου απαιτείται αλλά και αρκεί η υπογραφή ενός από τα παραπάνω 

μέλη του Δ.Σ. κάτω από την επωνυμία. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η ανάθεση ειδικών 

πράξεων διαχείρισης ή εκπροσώπησης σε μέλος του Δ.Σ. ή και σε τρίτο με έγγραφη 

εντολή του Δ.Σ.. Την ευθύνη του ταμείου και των οικονομικών δοσοληψιών της 

εταιρείας έχει ο ταμίας και, απόντος ή κωλυόμενου αυτού ο αντιπρόεδρος και απόντος 

ή κωλυομένου αυτού ο γραμματέας, ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και τηρεί το αρχείο 

του συλλόγου.    

6) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του συνεδριάσαντος σε 

ολομέλεια οργάνου (απαρτία Δ.Σ. υπάρχει όταν είναι παρόντα τέσσερα μέλη του).  

  

Άρθρο 9ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)   

  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά και 

ασκεί τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. συντάσσοντας σχετική έκθεση προς τη Γενική 

Συνέλευση. Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής.   

  

Άρθρο 10ο ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

  

Στα πλαίσια των «Φίλων του Γεωπάρκου Σητείας» μπορούν να συστήνονται και να 

λειτουργούν Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Θ.Ο.Ε.). Τα πορίσματα των Θ.Ο.Ε. 

λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Δ.Σ. στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του 

Σωματείου. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν δεχτεί τα πορίσματα των 

Θεματικών Επιτροπών, τα θέματα θα επανεξετάζονται. Το Δ.Σ. μπορεί να ενισχύει από 

τους πόρους των «Φίλων του Γεωπάρκου Σητείας» το έργο των Θ.Ο.Ε. Δεν προβλέπετε 

αμοιβή των μελών των Θ.Ο.Ε.  

  

Άρθρο 11ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Η Γενική συνέλευση ορίζει τις λεπτομέρειες του κανονισμού λειτουργίας του συλλόγου 

σύμφωνα με την παράγραφο Χ. Η Διαφάνεια και η συνεργασία σε όλες τις δράσεις είναι 

βασικές αρχές λειτουργίας του συλλόγου, και για το λόγο αυτό κατ’ ελάχιστων 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του συλλόγου και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά;  
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Α) Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, δράσεις του συλλόγου και των 

«υποστηρικτών του»  

Β)τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων   

Γ)ο 6μηνιάιος σχεδιασμός δράσεων  

Δ) τα αποτελέσματα – πορίσματα των Θ.Ο.Ε  

Ε) ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός  

  

Κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο ο σύλλογος διοργανώνει συνάντηση εργασίας με τα 

Υποστηρικτικά του μέλη του με στόχο τον προγραμματισμό και συντονισμό δράσεων για 

την περιοχή του Γεωπάρκου , όπως κοινές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε προγράμματα, 

οργανωση κοινών δράσεων κτλ. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων συνοψίζονται σε ένα 

6 μηνιαίο πρόγραμμα δράσης το οποίο κοινοποιείται στο ΔΣ του φορέα διαχείρισης του 

γεωπάρκου Σητείας.  

  

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΔΣ του συλλόγου φίλων, προβλέπεται η 

πρόσληψη γραμματειακής υποστήριξης, η οποία θα πρέπει να έχει και γνώσεις σε 

κοινωνικά μέσα όπως (διαχείριση ιστοσελίδας, FB κτλ). Επίσης προβλέπεται η πρόσληψη 

υπηρεσιών λογιστή.  

  

Ο Πρόεδρος ή αντι-πρόεδρος του Συλλόγου φίλων του γεωπάρκου Σητείας συμμετέχει στο 

ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του γεωπάρκου με στόχο την καλύτερη συνεργασία και 

συντονισμό των δράσεων που εξυπηρετούν την λειτουργία του γεωπάρκου   

  

‘Αρθρο 11ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού ή η διάλυση του Σωματείου πρέπει να αποφασιστεί 

από έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του ενός 

δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μονίμων-τακτικών μελών της 

δύναμής του και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση που 

διαλυθεί το Σωματείο, η περιουσία του περιέρχεται στην οργάνωση εκείνη που ήθελε 

αποφασίσει η Συνέλευση αυτή με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4).  

  

Άρθρο 12ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

  

Η σφραγίδα του Συλλόγου «Φίλοι του Γεωπάρκου Σητείας » είναι στρογγυλή στην περιφέρεια της 

αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και στο εσωτερικό απεικονίζει σχέδιο  απολιθώματος  από  

την κάτω γνάθο του  Γιγάντιου Δεινοθήριου, Deinotherium giganteum  
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Άρθρο 13ο   

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 13 άρθρα συζητήθηκε, εγκρίθηκε και 

ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του από την καταστατική συνέλευση που συνήλθε 

στην  Σητεία ……….  Θα ισχύει δε από την δημοσίευση του στο τηρούμενο βιβλίο του 

πρωτοδικείου Λασιθίου   

  

ΤΑ ΜΕΛΗ  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ                        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

  

  

  

  

  

   



 

 

  



 

 

 



 

 

Annex 2.3 Newspaper article on the renewed composition of the Sitia geopark management board 

which now included local community association representatives  

  

https://www.anatolh.com/2018/02/27/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CE%BD%CE 

%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9‐%CE%B7‐ 

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE‐

%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85/  

  

Διευρύνεται η Επιτροπή του Γεωπάρκου Σητείας, θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των πολιτιστικών 

συλλόγων της περιοχής  

Από Anatolh‐s ‐ 27 Φεβρουαρίου 2018, 18:36  

  

  

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, 17:59  

Όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι παραβρέθηκαν στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας. Η πρόσκληση αφορούσε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που 

βρίσκονται στα όρια του Γεωπάρκου (24) και όπως προαναφέρθηκε καθολική ήταν η ανταπόκρισή τους 

αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για το Γεωπάρκο Σητείας.  

  

  

Αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους είχε εκδηλωθεί το περασμένο Καλοκαίρι στην 

συνάντηση που έγινε στο χωριό Κανένε όπου μεταξύ άλλων είχαν θέσει το ζήτημα της συμμετοχής στην 

Επιτροπή Διαχείρισης του Γεωπάρκου, κάτι που έγινε αποδεκτό από τον ΔΟΚΑΣ που αποφάσισε την 

διεύρυνση της Επιτροπής με νέα μέλη από εκπροσώπους τοπικών φορέων και συλλόγων.  

  

Ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης που είχε γίνει τότε, ήταν η πρόσφατη συνάντηση που φιλοξενήθηκε 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το 

θέμα του ορισμού εκπροσώπων των συλλόγων στην Επιτροπή Διαχείρισης. Μάλιστα ενώ η αρχική 

πρόταση από την πλευρά του ΔΟΚΑΣ αφορούσε τον ορισμό ενός εκπροσώπου, τελικά κατόπιν 

προτάσεων αποφασίστηκε να οριστούν τρεις εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων στην κατεύθυνση 

της καλύτερης κάλυψης και ενημέρωσης δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνει το  

Γεωπάρκο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Σητείας άρα πολλές περιοχές και αντίστοιχα 

Συλλόγους.  

  

Οι εκπρόσωποι θα οριστούν από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους. Έτσι πλέον η Επιτροπή Διαχείρισης του 

Γεωπάρκου Σητείας θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΔΟΚΑΣ, του Δήμου, της Δασικής Υπηρεσίας, 

της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, της Ένωσης Ξενοδοχείων Σητείας, του ΟΑΣ, της Αντιπολίτευσης του  

Δημοτικού Συμβουλίου, του Ηγουμένου της Μονής Τοπλού, του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας, του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του ΚΠΕ Ιεράπετρας.  



 

 

  

Επιπρόσθετα μετά την διεύρυνση που έγινε θα αποτελείται και από εκπροσώπους του Συλλόγου  

Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου, του Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας Δήμου Σητείας, των  

Πολιτιστικών Συλλόγων, των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, της ΕΔΕΑΚ, των  

Σαμαρειτών Σητείας του ΕΕΣ και τον Συντονιστή του Γεωπάρκου. Επίσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος 

του Συλλόγου Φίλων Γεωπάρκου Σητείας εφόσον δημιουργηθεί μελλοντικά.  

  

Η πρώτη συνεδρίαση της διευρυμένης Επιτροπής προγραμματίζεται για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.  

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός αλλά ουσιαστικός αφού δίδει κατευθύνσεις προς τον ΔΟΚΑΣ 

που είναι ο φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου, το ΔΣ του οποίου αποφασίζει και υλοποιεί δράσεις.  

  

   

  

Πρωτόκολλα  

  

συνεργασίας  

  

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε την δημιουργία και υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με 

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, κάτι που είναι σημαντικό στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης του 

Γεωπάρκου αλλά και της πρώτης αξιολόγησης σε ότι αφορά την ένταξή του στο δίκτυο των Γεωπάρκων 

της UNESCO που θα γίνει σε έναν περίπου χρόνο. Το χρονικό διάστημα μέχρι τότε θεωρείται χρονιά 

προετοιμασίας φακέλου, κάτι που σίγουρα δεν είναι απλό για την μετέπειτα πορεία του Γεωπάρκου 

Σητείας για την οποία ευχή όλων να συνεχιστεί.  

  

Η ένταξη του Γεωπάρκου στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO ήταν εξάλλου μία 

προσπάθεια πάρα πολλών ετών και πολλών ανθρώπων και δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον 

σημαντικά επιτεύγματα για την περιοχή της Σητείας.  

  

Στην διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης επίσης έγινε ενημέρωση για όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις 

και τις κοινές πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται για την επόμενη περίοδο με στόχο την προβολή του 

Γεωπάρκου Σητείας. Τέθηκαν επίσης προτάσεις για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα την 

διατροφή σε συνδυασμό πάντα με το Γεωπάρκο και τα τοπικά προϊόντα, την σχέση της γεωλογίας της 

περιοχής με την παραγωγή των προϊόντων. Επίσης πρόταση για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με 

αντικείμενο την υφαντική, τα βαφικά φυτά (σχέση με την γεωλογία, την βιοποικιλότητα), και γενικότερα 

αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών δράσεων.  

  

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ  

  

   



 

 

   



 

 

ANNEX 3.1 SWOT ANALYSIS  

SWOT Analysis for  

Strategic Sustainable  

Tourism Strategy of 
Cretes 3 UNESCO Areas  

The Case of Sitia Geopark  

  

user  

7/21/2017  

  

  

  

    

Here in is presented the original SWOT analysis results conducted and presented to the 
Region of Crete to help formulate their sustainable tourism spatial strategy for the 
Geopark area. This input was volunteered by us as originally no community participation 
provision was foreseen and the analysis was originally to be carried out externally and 
remotely. As a result of this project we were able to integrate within this SWOT analysis 
the injustice issues identified during the projects consultation process as well as make 



 

 

recommendations based on the visions collaboratively developed during this projects 
consultation actions with the local community.  

  

  

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Γεωπάρκου Σητείας για εμπλουτισμό της στρατηγικής ΟΧΕ Περιφέρειας  

Κρήτης: Αναγνώριση προβλημάτων, ευκαιριών, δυνατοτήτων, απειλών.  

Tο Γεωπάρκο Σητείας (ΓΣ) καλύπτει σχεδόν το σύνολο (85%) του Δήμου Σητείας εξαιρώντας 

κάποιες επιβαρυμένες περιοχές όπως το εργοστάσιο του Αθερηνόλακου. Παρακάτω 

παρουσιάζουμε μια σύνοψη των προβλημάτων, αναγκών δυνατοτήτων και απειλών όπως 

καταγράφηκαν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες με τους νέους αλλά και τους 

εκπροσώπους φορέων πολιτιστικών συλλόγων και αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής 

μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε το Ecole National Superieur de Paysage, της Γαλλίας την 

περίοδο Ιανουάριος –Ιούλιος2017, με την οικονομική υποστήριξη του επιστημονικού φορέα 

Landscape Research.  

Η ανατολική Κρήτη και ιδίως η περιοχή του ΓΣ είναι μια από τις πιο σημαντικές και ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικά περιοχές της Κρήτης.  Η γεωγραφική της θέση στο ανατολικό άκρο του 

νησιού που επέτρεψε την ανταλλαγή ειδών από τη Μικρά Ασία, σε συνδυασμό με το έντονα 

ξηροθερμικό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, δημιούργησε ένα μωσαϊκό οικοτόπων και 

οικοσυστημάτων, μερικά από τα οποία, όπως το φοινικόδασος του Βάι, είναι μοναδικά για 

την περιοχή της Μεσογείου. Συνολικά οι περιοχές Natura 2000 στο Δήμο Σητείας 

καταλαμβάνουν έκταση  85.756,0 στρ. ή το   13,58% της συνολικής έκτασης του Δήμου και το 

Γεωπάρκο της Σητείας είναι εντός αυτών των περιοχών. Γενικότερα το ΓΣ έχει να επιδείξει ένα 

ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από 

πλούσια πανίδα και χλωρίδα, καθώς και από αξιόλογους φυσικούς σχηματισμούς όπως 

φαράγγια, 800+ σπήλαια και οροπέδια και μια ιδιαίτερα μεγάλη ακτογραμμή με ερημηκές 

παραλίες και βυθούς πλούσιους με ζωή. Ενώ στο ΓΣ καταγράφονται περιοχές 

χαρακτηρισμένες ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Μονή Τοπλού, Ίτανος, Βάι, Ζάκρος, 

Βόιλα,), στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής κατατάσσεται και το μοναδικό 

πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Αυτό διαμορφώνεται από σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους, μουσεία, μοναστήρια, παραδοσιακούς οικισμούς, πλήθος αγροτικών μνημείων, που 

θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε πόλο έλξης επισκεπτών όπως και τα ιδιαίτερα στοιχεία της 

άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς που περιλαμβάνουν τα ήθη και τα έθιμα, τη διατροφή και 

την τοπική κουζίνα, τις τέχνες και τα γράμματα. Γενικά, το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής 

του ΓΣ διαθέτει σημαντικά χαρακτηριστικά που εντάσσονται στο τρετράπτυχο 

«ύπαιθροςτοπικά προϊόντα‐πολιτισμός‐τουρισμός (ήπιος)», τα οποία υπό το πρίσμα της 

λεγόμενης «έξυπνης εξειδίκευσης» και των κύριων αναδυόμενων τάσεων τουρισμού, όπως 

ο εμπειρικός τουρισμός, active & adventure travel, γραστρονομικός τουρισμός, μπορούν να 

εξελιχθούν σε σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της περιοχής τα επόμενα χρόνια.  

  

Στη περιοχή του ΓΣ οι κλάδοι αιχμής είναι η γεωργία, με την ελαιοκαλλιέργεια και την 

αμπελοκαλλιέργεια και σε μικρότερο βαθμό η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία. Η Σητεία 

ξεχωρίζει για τα μοναδικά, άριστης ποιότητας αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, 

ορισμένα από τα οποία μάλιστα είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ, Π.Γ.Ε και ΟΠΑΠ και έχουν 

αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις / βραβεύσεις, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, το ξύγαλο και 

η τσικουδιά. Επίσης, υψηλής ποιότητας είναι το θυμαρίσιο μέλι, ενώ δυναμική καλλιέργεια 



 

 

με ευοίωνες προοπτικές αποτελούν τα αρωματικά φυτά. Αξιόλογες είναι οι προσπάθειες που 

πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια από ανεξάρτητους παραγωγούς της περιοχής για 

κοινές πρωτοβουλίες, που έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της βιολογικής 

καλλιέργειας, την τυποποίηση του αγροτικού προϊόντος και την ενίσχυση των εξαγωγών. 

Παρόλα αυτά οι παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες έχουν αρχίσει να 

εγκαταλείπονται καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμα επαρκής σύνδεση του πρωτογενή με τον 

τριτογενή τομέα ούτε και δράσεις για την αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας που θα 

μπορούσε να επιφέρει η εκμετάλλευση του brand UNESCO. Η έρευνα έδειξε ότι γενικότερα 

υπάρχει άγνοια από την τοπική κοινωνία και τους παραγωγούς για το ΓΣ και τις δυνατότητες 

που προσφέρει.  

  

Τα βασικότερα προβλήματα του τριτογενή τομέα που καταγράφονται αφορούν στην 

εποχιακότητα στην χαμηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στην αδυναμία ανάπτυξης 

καινοτομιών και στο χαμηλό βαθμό εξειδίκευσης επιχειρηματιών και εργαζομένων. Παρά την 

παγκόσμια φήμη του φοινικόδσους του Βάι, το οποίο δέχεται χιλιάδες μονοήμερους 

επισκέπτες την υψηλή σεζόν, η ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου Σητείας δεν έχει καταφέρει 

να προωθήσει την διάχυση των επισκεπτών στην ενδοχώρα και την παράταση των διακοπών 

στην ευρύτερη περιοχή. Η πλειοψηφία των διανυκτερευοντων επισκεπτών συγκεντρώνεται 

σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κυρίως 2 και 4 αστέρων, και δευτερευόντως σε επιπλωμένα 

δωμάτια, ξενοδοχεία και διαμερίσματα. Η πόλη της Σητείας, το Παλαίκαστρο και ο Μόχλος 

συγκεντρώνουν το 91% των κλινών. Ενώ τα όμορφα χωριά της ενδοχώρας εγκαταλείπονται 

είναι ελάχιστες οι προσπάθειες αναπαλαίωσης και δημιουργίας ξενώνων. Η έρευνα ανέδειξε 

ότι απουσιάζει η ταυτότητα –brand της περιοχής συνολικά ως προορισμό καθώς και η 

κατανόηση από τον τουριστικό κλάδο των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που μπορεί να 

επιφέρει το Γεωπάρκο Σητείας. Η διαβούλευση με τους επιχειρηματίες του τουρισμού 

κατέγραψε την ανάγκη για την συνολική μελέτη, ανάπτυξη και προβολή της ταυτότητας της 

περιοχής σαν γεωπάρκο καθώς και την ανάπτυξη θεματικών προϊόντων / δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται με το γεωπάρκο και τις εμπειρικές και βιώσιμες/ ήπιες μορφές τουρισμού. 

Υπάρχει η ανάγκη τόσο για την δημιουργία υποδομών όπως χάραξη , σήμανση θεματικών 

διαδρομών και δραστηριοτήτων όπως bird watching , αναρρίχηση, σπηλαιοκαταδήσεις, 

δρόμοι του κρασιού/ λαδιου κτλ όσο και για την δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου 

προβολής με την παράλληλη αναβάθμιση καναλιών επικοινωνίας, στοχεύοντας στο 

τουριστικό κοινό των millennials και τουριστικών πρακτόρων που έχουν να κάνουν με 

βιώσιμο τουρισμό. Η ανάγκη για ενημέρωση των επιχειρηματιών τουρισμού του γεωπάρκου 

και η κατάρτιση σε ενναλακτικές μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων επίσης καταγραφικέ 

αναδεικνύοντας ένα τομέα που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (πχ 

ξεναγοί βουνου). Καθώς αναφερόμαστε σε μικρομεσαίες, κυρίως οικογενειακές 

επιχειρήσεις, θα πρέπει στον όποιο σχεδιασμό για προβολή της περιοχής και προώθηση 

πράσινων πρακτικών, να υπάρξει μέριμνα να δοθούν αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα και να 

υπάρξει καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους ως προς το ποια χρηματοδοτικά πλαίσια θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους.  

  

Η κύρια απειλή για την περιοχή είναι η ερημοποίηση, πληθυσμιακή αλλά και περιβαλλοντική 

σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας την 

σημασία ορθολογικής διαχείρισης των πόρων νερού σε όποιες δραστηριότητες προταθούν 

μέσω των ΟΧΕ. Στους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αναπτυξιακή 



 

 

φυσιογνωμία της Σητείας θα πρέπει να προσθέσει κανείς το αρνητικό δημογραφικό προφίλ, 

το οποίο υπογραμμίζει από τη μια τη γήρανση του πληθυσμού και από την άλλη τη χαμηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα που υποδεικνύει την εγκατάλειψη της ενδοχώρας του δήμου. 

Ενδεικτικά στην έρευνα που έγινε με τους μαθητές του Γεωπάρκου ηλικίας 14‐18 ετών όταν 

ρωτήθηκαν πως φαντάζονται την περιοχή τους σε 25 χρόνια από σήμερα τα αποτελέσματα 

είναι το λιγότερο ανησυχητικά δεδομένου ότι ΚΑΝΕΝΑ παιδί δεν φαντάζεται τον εαυτό του 

να ζει πλέον στην περιοχή! Οι δράσεις διαβούλευσης ανέδειξαν ότι υπάρχει πληθώρα από 

φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς που έχουν την διάθεση να 

υποστηρίξουν το ΓΣ να γίνει μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης, υπάρχουν ιδέες για την ανάπτυξη 

κοινών θεματικών διαδρομών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων κτλ, αλλά υπάρχει η ανάγκη για 

συνεχή επικοινωνία υποστήριξη και συντονισμό δράσεων καθώς και για χρηματοδότηση 

μέρους αυτών μέσω ενός ενεργού στελεχωμένου φορέα διαχείρησης. Τέλος η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από την απουσία πανεπιστημιακών σχολών ενώ παράλληλα έχει την 

δυνατότητα να προσελκύσει και να αναπτύξει ερευνητικό τουρισμό (όπως αρχαιολόγους, 

γεωλογους, βιολόγους κτλ). Συνεπώς προτείνεται η ανοικτή πολυθεματική πρόσκληση στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα και η δημιουργία επιστημονικής στρατηγικής η οποία θα βοηθήσει το 

ΓΣ να καλύψει την μόνιμη παρουσία πανεπιστημιακής σχολής ενώ παράλληλα θα προωθήσει 

την ταυτότητα τους ως προορισμός επιστημονικού ενδιαφέροντος.  

  

Προβλήματα/Ανάγκες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές στις περιοχές UNESCO Κρήτης σε σχέση με τα 5 

κριτήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Πρόκληση  Προβλήματα/Ανάγκες  Δυνατότητες  Ευκαιρίες  Απειλές  

  



 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Έλλειψη 
στρατηγικού 
σχεδιασμού και 
προβολής τουρισμού 
στην περιοχή ΓΣ Δεν 
έχει  
αναπτυχθεί/προβληθεί 
κοινή ταυτότητα για 
την περιοχή  
Destination identity/ 
brand ως τουριστικό 
προορισμό  Εποχιακός 
και μονοήμερος 
τουρισμός Ενασχόληση 
επιχειρήσεων κυρίως 
με τον μαζικό 
τουρισμό Μικρές‐
οικογενειακές 
επιχειρήσεις με  
χαμηλό ενδιαφέρον/ 
καταρτηση για 
εκμετάλλευση 
χρηματοδοτικών 
πλαισίων όπως π.χ., 
πράσινης 
επιχειρηματικότητα, 
καινοτομίας, κ.λπ. 
Ανάγκη ανάπτυξης 
υποδομών και 
στελέχωσης 
μηχανισμών 
διαχείρισης 
επισκεπτών και ΦΔ ΓΣ 
Υποστήριξη ανάπτυξης  
και συνολικής 
προώθησης 
δραστηριοτήτων όπως  
ορειβασία, 

αναρρίχηση, 

αγροτουρισμού, 

σπηλαιολογικού, 

γαστρονομικού, 

θρησκευτικού, 

επιστημονικού 

τουρισμού, windsurf, 

Birdwatching κτλ 

Έλλειψη ερευνητικών/ 

πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων & 

τεχνικών/οικονομικών  

συμβούλων που 

μπορούν να 

παράσχουν 

τεχνογνωσία σε 

παραγωγούς και 

επιχειρηματίες 

Έλλειψη στoχευμένης 

προβολής σε 

πρακτορεία και 

οργανισμούς που 

  

  

  

  

  

  

  

  

Μοναδικότητα 
πολυθεματικου 
πολιτιστικού 
αποθέματος  
(αρχαιολογικοι χώροι, 
μουσεία, μοναστήρια, 
παραδοσιακοί οικισμοί,  
Παγκόσμια 
αναγνωσιμότητα τοπίων 
όπως το φοινικόδασος 
του Βαι  
Χωρική απομόνωση που 
έχει συμβάλει στη 
περιορισμένη τουριστική 
ανάπτυξη και διατήρηση 
της αυθεντικότητας 
(πλεονέκτημα για 
ανάπτυξη εμπειρικόυ  
τουρισμό) 

Πληθώρα  
καταγεγραμένων και μη 
γεώτοπων και 
γεωδιαδρομών 
Δυνατότητα Ανάπτυξης 
τουριστικών προϊόντων 
σε εσωτερικό επίπεδο 
(τοπικό επίπεδο) 
προσαρμοσμένων σε 
κάθε χρονική περίοδο 
εφόσον υπάρξει τεχνική 
καθοδήγηση και 
υποστήριξη ειδικών Το 
ΓΣ είναι μια περιοχή με 
πολλές διακρίσεις σε 
εθνικό & διεθνές 
επίπεδο  Σημαντική 
άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά, ήθη έθιμα, 
τέχνες (πχ μουσική, 
ποίηση/ ερωτόκριτος) 
γαστρονομια (πχ 
χορτοφαγικές συνταγές) 
Πληθώρα ερημωμένων 
γραφικών  
παραδοσιακών οικισμών 

χαρακτηρισμένων και μη 

που θα μπορούσαν να 

αναπαλαιωθούν για την 

δημιουργία ξενώνων και 

άλλων τουριστικών 

υποδομών  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αξιοποίηση νέων τάσεων 
τουρισμού (βιωματικού/  
εμπειρικού, 
φυσιολατρικού, 
active/adventure  
traveler)  
Υποστήριξη 
αναπαλαίωσης 
εγκαταλελειμμένων 
οικισμών και αναβίωσης  
παραδοσιακών 
πρακτικών και 
καλλιεργειών  
Ανάπτυξη τουριστικών 
δραστηριοτήτων και 
υποδομών συμβατών με 
τους στόχους του ΓΣ που 
θα ενισχύσουν την 
παράταση των διακοπών 
στην περιοχή και την 
διάχυση των επισκεπτών 
χωρικά.  
 Η αναγνώρισή του ως 
περιοχή με σημασία 
παγκόσμιας εμβέλειας 
Βασική συμβολή στην 
αναδιάρθρωση της 
τοπικής και εθνικής 
οικονομίας.  
Σαφώς ορισμένος χώρος 

της προτεινόμενης 

παρέμβασης. Κατάρτιση 

τοπικής κοινωνίας και 

επιχειρηματιών, σε 

δραστηριότητες που 

αφορούν το ΓΣ, 

δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας (πχ οδηγοί 

βουνού) εκμετάλλευση 

& βελτίωση 

υφιστάμενων υποδομών  

Χρηματοδοτικές 

ευκαιρίες σε τοπικές 

επιχειρήσεις από 

διαρθρωτικά ταμεία για 

την περίοδο 2014‐2020, 

καθώς και από άλλα 

ευρωπαϊκά 

προγράμματα  

Δημιουργία ανοικτής 

επιστημονικής ομάδας 

που μπορεί να 

υποστηρίζουν τον ΦΔ 

παράσχουν τεχνογνωσία 

σε παραγωγούς και 

επιχειρηματίες  

  

  

  

  

  

  

Μικρή 
αναγνωρισιμότητα 
σχετικά με UNESCO  
ακόμη και στα βασικά: 
ποιες περιοχές, τι 
σημαίνει γεωπάρκο, 
ποια τα ανταγωνιστικά 
οφέλη   
Η αλλοίωση του τοπίου  
/ τουριστικού 
προορισμού από 
άναρχες μη 
ορθολογικά 
χωροθετημένες 
παρεμβάσεις (πχ 
μονάδες μαζικού 
τουρισμού/ ΒΑΠΕ ) 
Χαμηλή ποιότητα 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών για λόγους 
ανταγωνιστικότητας η 
έλλειψης γνώσεις των 
απαιτήσεων πελατών 
βιωσιμου/εμπειρικού/ 
φυσιολατρικού 
τουρισμού.  
Εγκατάλειψη 
παραδοσιακών 
πρακτικών  που 
προσδιορίζουν τον 
παραδοσιακό 
χαρακτήρα της 
περιοχής  
Πληθυσμιακή Γήρανση 

και εγκατάλειψη 

ενδοχώρας  

Ερημοποίηση λόγο 

κλιματικής αλλαγής και 

μη ορθολογικής 

διαχείρισης υδάτινων 

πόρων/ υπερβοσκηση  



 

 

  

  

ειδικεύονται στον 

ενναλακτικό τουρισμό 

πχ ATTA  



 

 

  

1. Ανταγωνιστικότητα/βιωσιμότητα προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος  

  

Προβλήματα/Ανάγκες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές στις περιοχές UNESCO Κρήτης σε σχέση με τα 5 

κριτήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Πρόκληση  Προβλήματα/Ανάγκες  Δυνατότητες  Ευκαιρίες  Απειλές  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Έλλειψη συντονισμού 
ενεργειών σε επίπεδο  
προορισμού  
(destination  
management & 
marketing)  
Έλλειψη κατανόησης/ 
κατάρτισης τοπικής 
κοινωνίας στις 
δυνατότητες βιώσιμων 
μορφών τουρισμού και 
σε μεθόδους 
ανάπτυξης   
τουριστικών προϊόντων 
και εμπειριών  
Έλλειψη καταλυμάτων 
στην ενδοχώρα/ 
παραδοσιακούς 
οικισμούς – κινήτρων 
για αναπαλαίωση και 
δημιουργία ξενώνων 
και υποδομών  Μη 
διάχυση του 
τουρισμού του Βαι 
Ελλιπής και 
προβληματική 
διαχείριση επισκεπτών 
σε περιοχές υψηλής 
επισκεψημότητας  (πχ  
Βαι, Ριχτη)  
Ελλιπής ενημέρωση 
επισκεπτών 
(διαδικτυακή και 
φυσική)σχετικά με 
ενναλακτικές 
δραστηριότητες στο  
γεωπάρκο  
Δημιουργία 
διαδικτυακού και 
φυσικού κέντρου 
ενημέρωσης 
επισκεπτών 
Δημιουργία και 
σύνδεση σημαντικών 
υποδομών 
ενημέρωσης και 
δραστηριοτήτων που 
αφορούν το γεωπάρκο 
πχ πάρκο με πίστες 
αναρρίχησης τα οποία 
θα αποτελέσουν από 
μόνα τους πόλος έλξης 
τουρισμού  
  

  

  

  

  

Δεν έχει υπάρξει 
εκτεταμένη αλλοίωση 
από μαζικό τουρισμό της  
φιλοξενίας, 
αυθεντικότητας και 
ηρεμίας προορισμού και  
κοινωνίας.  
δυνατότητα ανάπτυξης 
υψηλής ποιότητας 
βιωματικού τουρισμού.  
Διάθεση συνεργασίας 
πολιτιστικών και 
αγροτικών φορέων, 
συλλόγων και 
συνεταιρισμών. Ενίσχυση 
της αυθεντικότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
μέσω απλών και 
ανέξοδων μεταβολών 
καθοδήγηση 
επιχειρηματιών  
  

  

  

  

  

  

Ανάπτυξη, προβολή και 
βελτίωση υποδομών και 
δραστηριοτήτων (πχ 
μονοπάτια , εκδρομές, 
δρόμενα)   
Αυξανόμενη ζήτηση 
προϊόντων 
οικοτουριστικού 
χαρακτήρα σε παγκόσμιο  
επίπεδο Ανάπτυξη 
αγροτουρισμού 

μέσω  
υποστίριξης / καθοδήγης  
παραγωγών  
Αύξηση τουριστικής 
αγοράς adventure/active 
tourism  και εμπειρικού 
τουρισμού.  
Μειωμένη εξάρτηση σε 

μεγαλους tour operators   

  

  

  

  

  

Ελλιπής, κακός, 
πρόχειρος σχεδιασμός 
Προώθηση μαζικού 
τουρισμού‐ all – 
inclusive  
Εναντίωση τοπική 
κοινωνίας στο 
τουρισμό εάν δεν γίνει 
με σεβασμό στην 
τοπική κουλτούρα 
Ασαφές θεσμικό 
πλαίσιο σε σχέση με 
την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στον 
τομέα του βιώσιμου 
τουρισμού.  
Εγκατάλειψη 
ορεινών 
παραδοσιακών 
οικισμών καθώς & 
παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων  
  

2. Ικανοποίηση‐αλληλεπίδραση επισκέπτη με τοπικές κοινωνίες  

Προβλήματα/Ανάγκες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές στις περιοχές UNESCO Κρήτης σε σχέση με τα 5 

κριτήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Πρόκληση  Προβλήματα/Ανάγκες  Δυνατότητες  Ευκαιρίες  Απειλές  



 

 

 

  

  

  

  

  

Αποσπασματική 
έρευνα εικόνα για τον 
τοθρισμό στη περιοχή, 
ανάλυσης μεγεθων, 
στοιχείων υφιστάμενης 
κατάστασης 
τουριστικού προιόντος 
καθώς και 
ικανοποίησης 
επισκεπτών. Απουσιά 
DMO  η οποιουδήποτε 
αποτελεσματικού 
αντίστοιχου 
μηχανισμού 
συντονισμού και 
προβολής Έλλειψη 
συνεργατικών‐ 
συμμετοχικών ‐ 
συντονιστικών 
μηχανισμών με τη 
τοπική κοινωνία , 
επιχειρήσεις για την 
συμμετοχική ανάπτυξη 
και προβολή 
τουριστικών προϊόντων 
και διασφάλιση 
διάχυσης οφελών 
Ελλιπής σύνδεση 
πρωτογενή με 
τριτογενή τομέα 
Έλλειψη σχετικής 
ενημέρωσης για το 
γεωπάρκο και 
εκπαίδευσης του 
προσωπικού που 
ασχολείται στον 
τουρισμό στις 
ενναλακτικές μορφές 
τουρισμού  
  

  

  

  

  

Συμμετοχική ανάπτυξη 
ταυτότητας προορισμού 
και θεματικών 
τουριστικών προϊόντων( 
πχ θεματικών 
διαδρομών, κοινών 
εκδηλώσεων, 
δραστηριοτήτων κτλ) 
Συμμετοχή στα 
υφιστάμενα Σύμφωνα 
Ποιότητας και ανάπτυξη 
νέων Συμφώνων με 
τοπικό χαρακτήρα και 
συνεπακόλουθη αύξηση 
τιμών ως προς την 
ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
Υπάρχει διάθεση για 
συνεργασία – 
δημιουργία Συλλόγου  
φίλων γεωπάρκου 
Σητείας.  
Μικροί απομονωμένοι 

οικισμοί στο ΓΣ 

(δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης 

επισκεπτών‐κατοίκων 

ανάπτυξης 

αγροτουρισμου κτλ)  

  

  

  

  

  

Προώθηση στρατηγικών 
συνεργασιών (πχ 
adventure travel trade  
association) Αναβάθμιση 
περιεχομένου, 
διαδραστικότητας και 
ορατότητας στο 
διαδίκτυο και social 
media / bloggers – 
στόχευση millenials 
Δημιουργία ποιοτικού 
περιεχομένου προβολής 
και αναβάθμιση 
καναλιών επικοινωνίας 
Θεματικές ενέργειες 
προβολής σε 
στοχευμένα κοινά (travel 

trade & visitors)  
εκμετάλλευση του 

ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου (π.χ., νόμος για 

αγροτουριστικά 

καταλύματα, οικοτεχνίες, 

πολύ‐λειτουργικά 

αγροκτήματα, αγορές – 

δίκτυα παραγωγών κ.λπ.)    

  

  

  

Μαζικός τουρισμός η 
τουρισμός που δεν 
αξιοποιεί τα ιδιαίτερα 
συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της 
περιοχής μη 
ανταγωνιστικός 
Περιθωριοποίηση 
τοπικής κοινωνίας και 
των αναγκών της 
προκειμένου να 
καλυφθούν αιτήματα 
μεγάλων παροχών/ 
πρακτορείων  
τουρισμού‐ all inclusive 
Αδιαφορία ισχυρών 
τουριστικών 
παραγόντων 
αναφορικά με την 
ποιότητα του 
προϊόντος και 
απόδοση βαρύτητας 
μόνο σε  σχέση με την  
τιμή  

  

3. Παρεχόμενο Συμμετοχή τοπικών κοινωνιών στο τουριστικό προϊόν και  στα οφέλη 

που προκαλεί  

Προβλήματα/Ανάγκες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές στις περιοχές UNESCO Κρήτης σε σχέση με τα 5 

κριτήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Πρόκληση  Προβλήματα/Ανάγκες  Δυνατότητες  Ευκαιρίες  Απειλές  



 

 

 

  

  

  

Απουσία Στοχευμένης 
συνολικής προσέγγισης 
και συνεργασία με 
εξειδικευμένους 
τουριστικούς 
πράκτορες στο τομέα 
του οικοτουρισμού, 
εκπαιδευτικού 
τουρισμού,  
βιωματικού τουρισμού 
Active/ travel κτλ  
Ανεπαρκής συνδεση 

τουριστικού κλαδου με 

τον πρωτογενή τομέα  

Κατάρτιση/ ενημέρωση 

παραγωγών σε 

μεθόδους 

αγροτουρισμού και 

υποστήριξη στον 

σχεδιασμό και 

ανάπτυξη προβολή 

θεματικών 

δραστηριοτήτων  

  

  

  

  

  

Σχεδιασμός τουριστικών 
προϊόντων (πχ εκδρομών  
/ διαδρομών / 
δραστηριοτήτων/ 
εκδηλώσεων) που 
αναδειχθούν/ ενισχύουν 
τον παραγωγικό τομέα. 

Παραγωγή 
παραδοσιακών 
προϊόντων καλής 
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ,  
κ.α.).  

Σήμα ποιότητας  του  
Γεωπάρκου Σητείας 

Εκμετάλλευση της 
προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων της 
περιοχής και των 
υφιστάμενων 
σχημάτων  
πιστοποίησης  

  

  

  

  

Δυνητική 
προσβασιμότητα 
παραγωγών και άλλων 
τουριστικών 
επιχειρήσεων μέσω του 
διαδικτύου  
Ύπαρξη παγκόσμιας 

τάσης – προτίμησης 

επισκεπτών για 

αυθεντικά τουριστικά 

προϊόντα που 

εμπεριέχουν το σύνολο 

της παραγωγικής 

διαδικασίας  

  

  

  

Έλλειψη κατάρτισης σε 

μεθόδους προβολής 

και προώθησης 

προϊόντων Αδυναμία 

ενσωμάτωσης 

παραγωγών λόγω 

έλλειψης κατάλληλου 

νομικού και 

φορολογικού πλαισίου 

Ανάπτυξη μαζικού 

allinclusive τουρισμού.  

4. Συμμετόχικότητα και αλληλεπίδραση τουριστικής βιομηχανίας με άλλους 

οικονομικούς κλάδους, επιχειρήσεις κα πόρους  

  

Προβλήματα/Ανάγκες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές στις περιοχές UNESCO Κρήτης σε σχέση με τα 5 

κριτήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Πρόκληση  Προβλήματα/Ανάγκες  Δυνατότητες  Ευκαιρίες  Απειλές  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

Το υφιστάμενο προϊόν 
ακολουθεί τις τάσεις 
του παγκόσμιου 
μαζικού τουρισμού 
αδιαφορώντας για την 
τοπικότητα του 
χαρακτήρα της 
περιοχής  
Έλλειψη μηχανισμού 
συντονισμού 
σχεδιασμού και 
συνολικής προβολής 
γεωπάρκου ως 
τουριστικό προορισμό 
και ανάπτυξης 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 
Έλλειψη μηχανισμού 
προστασίας/ φορέα 
διαχείρισης για τις 
προστατευόμενες  
περιοχές Δεν υπάρχει 
προσβασιμότητα σε 
κανένα από τα 800+ 
σπήλαια της 
περιοχής 
Επιφυλακτικότητα 
τοπικής κοινωνίας 
σχετικά με όρους 
προστασίας  
Σεμινάρια‐ενημέρωση 

επιχειρήσεων για καλές 

πρακτικές   

  

  

 

  

  

  

Αξιοποίησης νεων 
τεχνολογιών και 
καναλιών επικοινωνίας  
για την ανάδειξη και 
προσέλκυση 
στοχευμένου υψηλής 
ποιότητας τουρισμού. 
Νέα εργαλεία και μέσα 
για την επίτευξη του 
στόχου (σήματα 
ποιότητας)  
Ανάδειξη των τοπικών 
προιόντων, του φυσικού 
και πολιτισμικού 
κεφαλαίου ως το βασικό 
στοιχείο της εμπειρίας 
και πέραν του τρίπτυχου  
«sea, sun, sand” 
Δυνατότητες για 
συνεργασία με τοπικούς 
φορείς , συλλόγους, 
συνεταιρισμούς και 
μεμονωμένους 
επιχειρηματίες για 
capacity building και το 
βιώσιμο συμμετοχικό 
σχεδιασμό τουριστικών 
προϊόντων και εμπειριών 
Δυνατότητες  για 
εξοικονόμηση ενέργειας 
σε επιχειρήσεις & 

δημόσια κτίρια  
Δυνατότητες για μείωση 
ενεργειακού 
αποτυπώματος των 
κατοίκων αλλά και των 
επισκεπτών στο Εθνικό  
Πάρκο  

  

  

  

  

Ανάδειξη του 
πολλαπλασιαστικού 
οφέλους που φέρει η 
φροντίδα για το 
περιβάλλον  
Ανάγκη για outsourcing  
εξειδικευμένων 
συμβούλων / εταιριών 
που μπορούν να 
σχεδιάσουν/ 
προωθήσουν την 
αυθεντική πολιτισμική 
και φυσική ταυτότητα 
ενός τόπου μέσα από 
συμμετοχικές 
διαδικασίες Δημιουργία 
ολοκληρωμένων 
τουριστικών 
προϊόντων/ εμπειριών 
που να συνδυάζουν 
τοπικά προϊόντα, 
πολιτισμό/ 
παραδοσιακές τεχνικές, 
υπαιθρο.  
Δημιουργία, συντήρηση, 
σημανση και προβολή 
θεματικών διαδρομών 
με παράλληλη σύνδεση 
με τοπικούς παραγωγούς  
και πολιτιστικούς  
συλλόγους.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Περιβαλλοντική 
υποβάθμιση από μη 
συμβατά με το 
βιωσιμο τουρισμό 
έργα  
Αλλοίωση του άγριου / 
παρθένου τοπίου από 
μη ορθολογικά 
χωροθετιμένες 
παρεμβάσεις όπως πχ  
ΒΑΠΕ  
Πιέσεις από αύξηση 

της επισκεψιμότητας 

σε οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές 

με κίνδυνο 

υποβάθμισής τους  

Δημιουργία 

αυξημένων 

απαιτήσεων σε χρήση 

νερού & ενέργειας 

Αύξηση παραγωγής 

απορριμμάτων 

Ανταγωνισμός με 

άλλες χρήσεις γης  

Περιορισμένη 

εφαρμογή καλών 

πρακτικών σε σχέση με 

το περιβάλλον από 

κατοίκους & 

επιχειρηματίες   

  

Annex 4.1 Newspaper Press releases  
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8‐2‐2017  

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017  

Ο Φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας (ΔΟΚΑΣ), σε συνεργασία με την Δρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη 

και το Εθνικό Γαλλικό Κέντρο για την μελέτη και διαχείριση του τοπίου, Ecole Nationale Supérieure de 

Paysage στην Versailles, με την μερική χορηγία του Landscape Research Group της Οξφόρδης, ξεκινάει 

μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την δημιουργία συμμετοχικών 

διαδικασιών που θα υποστηρίξουν την διαχείριση του Γεωπάρκου Σητείας και ειδικότερα την διαδικασία 

αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου του Γεωπάρκου που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο.  

Περιληπτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

• Δράσεις σε σχολεία με θέμα «Ζω και ανακαλύπτω τον τόπο μου, τα τοπία μου: Το 

Γεωπάρκο Σητείας»  



 

 

• Δημιουργία υποστηρικτικής ομάδας και δομής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία 

«Φίλοι του Γεωπάρκου»  

• Δράσεις διαβούλευσης με στόχο την παροχή πληροφοριών και απόψεων που θα 

βοηθήσουν την συλλογική αναθεώρηση του διαχειριστικού σχεδίου του Γεωπάρκου.  

• Δράσεις προβολής της περιοχής του Γεωπάρκου και των αποτελεσμάτων των ανωτέρων 

δράσεων στο 8 Διεθνές συνέδριο της UNESCO, στην Ιταλία, στην Αγγλία μέσω του 

Landscape Research Group καθώς στην Γαλλία μέσω δράσεων του , Ecole Nationale 

Supérieure de Paysage.  

Οι διοργανωτές είναι ανοικτοί σε ιδέες και προτάσεις για συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους 

φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας απευθυνθείτε στον συντονιστή του 

Γεωπάρκου Σητείας perakisv@sitia.gr  και στην ιστοσελίδα του φορέα /  

 Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ  

Αντιδήμαρχος Σητείας  

Λεωνίδας Τερζής  

  

∆ελτίο τύπου 20-2-2017  

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017  

∆ελτίο τύπου 20-2-2017  

Με το ∆ημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου, ξεκίνησαν οι επισκέψεις για το 2017 στο Γεωπάρκο της  
Σητείας. Οι μαθητές θα συμμετέχουν στις  ∆ράσεις που οργανώνει το Γεωπάρκο και ο ∆ΟΚΑΣ, σε 

συνεργασία με την ∆ρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη και το Εθνικό Γαλλικό Κέντρο για την μελέτη και διαχείριση 

του τοπίου, Ecole NationaleSupérieure de Paysage, με την μερική χορηγία του Landscape Research 

Group της Οξφόρδης ,με θέμα «Ζω και ανακαλύπτω τον τόπο μου, τα τοπία μου: Το Γεωπάρκο 

Σητείας».  

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το τοπίο και του Γεώτοπους του Γεωπάρκου, επισκέφτηκαν το Ψηφιακό 

Μουσείο, το Μουσείο Υδροκίνησης, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκρο και περπάτησαν στην 

πηγή και στα σοκάκια του χωριού.  

Στο Ψηφιακό Μουσείο έγινε προβολή  σε οθόνη τριών διαστάσεων  (3D) ,  ταινία για τους 

αρχαιολογικούς χώρους, τα σπήλαια, τους νερόμυλους και το Φαράγγι των νεκρών , καθώς επίσης  

ταινία για το Γεωπάρκο της Σητείας , ενώ δώθηκε η ευκαιρία στα παιδιά ,  να παίξουν με τα 

διαδραστικά παιχνίδια του Μουσείου.  

Ευχαριστούμε τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου κ . Εμμ. Κοντογιαννακη και τους 

εκπαιδευτικούς για την συνεργασία τους. Με αφορμή την παραπάνω επίσκεψη , προσκαλούμε όλα τα 

σχολεία του ∆ήμου μας, προκειμένου να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Γεωπάρκου για την νέα 

χρονιά.  

 Ο πρόεδρος του ∆ΟΚΑΣ  

Αντιδήμαρχος Σητείας  

Λεωνίδας Τερζής  

  



 

 

Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με θέμα: «Ο τόπος μας μέσα 

από τα μάτια των παιδιών»  

∆ευτέρα, 3 Απριλίου 2017  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο ∆ημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας  (∆ΟΚΑΣ), σε συνεργασία με την 

∆ρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη και το Εθνικό Γαλλικό Κέντρο για την μελέτη και διαχείριση του τοπίου, Ecole 

Nationale Supérieure de Paysage , με την μερική χορηγία του Landscape Research Group της 

Οξφόρδης,  σας προσκαλούν την Παρασκευή 7 Απριλίου στην έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας 

με θέμα:                «Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των παιδιών» και στην ανοικτή συζήτηση που θα 

ακολουθήσει,  στο Τεχνοχώρο του ∆ήμου Σητείας, στις  17:00, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα των 

μαθητών όλων των σχολείων της περιοχής του Γεωπάρκου  

Τα παιδιά απεικόνισαν τα στοιχεία που βρίσκουν ιδιαίτερα στο τοπίο τους ή πράγματα που τους 

ενοχλούν, μαγεύοντας μας με την δημιουργικότητα τους.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές για τις συμμετοχές τους και να τους 

προσκαλέσουμε με τις οικογένειες τους στα εγκαίνια όπου θα γίνει η απονομή βραβείων.  

Η επιστημονική ομάδα θα είναι παρούσα να μιλήσει με τους  μικρούς και μεγάλους φίλους και 

υποστηρικτές του Γεωπάρκου την Παρασκευή και το Σάββατο, με στόχο την καταγραφή ιδεών και 

προτάσεων. Για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς.  

Η παρούσα έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας είναι μια από τις δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης με στόχο την δημιουργία συμμετοχικών διαδικασιών που θα υποστηρίξουν την 

διαχείριση του Γεωπάρκου Σητείας και ειδικότερα την διαδικασία αναθεώρησης του διαχειριστικού 

σχεδίου του Γεωπάρκου που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Παρασκευή 7 Απριλίου στον Τεχνοχώρο ∆ήμου Σητείας  

«Ζω και ανακαλύπτω τον τόπο μου, τα τοπία μου: Το Γεωπάρκο Σητείας»  

17:00 ‘Έναρξη έκθεσης Ζωγραφικής και Φωτογραφιών  

«Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των παιδιών»  

18:30 Χαιρετισμοί  

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου,  κα Πελαγία Πετράκη  

∆ήμαρχος Σητείας. κος Θοδωρής  Πατεράκης  

18:40 Απονομή Βραβείων στους Μαθητές  

19:00 Ανασκόπηση ∆ράσεων του Γεωπάρκου το 2015-2017 κος. 

Λεωνίδας Τερζής, Πρόεδρος Γεωπάρκου Σητείας  

19:10 Το Μέλλον του Γεωπάρκου – ακούγοντας την Νέα Γενιά – Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας του 

οράματος των νέων για το τοπίο του Γεωπάρκου Σητείας  

∆ρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη, Περιβαλλοντολόγος Landscape Research Group  

19:20 Η σημασία της ενεργής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην αειφορική ανάπτυξη, ανάδειξη 

και προστασία ενός τόπου – μεταφέροντας την εμπειρία της Γαλλίας  



 

 

Prof Patrick Moquay, Πρύτανης του Ecole Nationale Superiere de Paysage, Versailles, Γαλλία  

19:30 Ιδρύοντας την Ομάδα Φίλων και εθελοντών του Γεωπάρκου Σητείας: η εμπειρία από άλλα  
Γεωπάρκα κος Βαγγέλης Περάκης, Συντονιστής 

Γεωπάρκου Σητείας  

Ανοικτή Συζήτηση για την Ίδρυση και τον σκοπό του Συλλόγου Φίλων και Εθελοντών του Γεωπάρκου  

(Συντονισμός συζήτησης ∆ρ Πεδιαδίτη και Βαγγέλης Περάκης)  

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Απριλίου από τις 11.00 π.μ. έως τις 

6.00 μ.μ.  

   

Ο πρόεδρος του ∆ΟΚΑΣ  

Αντιδήμαρχος Σητείας  

Λεωνίδας Τερζής  

  

  

O topos mas mesa apo ta matia ton paidion…  

  

  

∆ελτίο Τύπου ∆ευτέρα 8- Μαΐου 2017  

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017  

∆ελτίο Τύπου  ∆ευτέρα 8- Μαΐου 2017  

   Στα πλαίσια των δράσεων  ενημέρωσης και ευαισθητοποιήσεις, συνεδρίασαν την Κυριακή 7 Μαΐου 

εκπρόσωποι των πολιτιστικών Συλλόγων Ζάκρου Ζήρου, Σιτάνου και Ξερόκαμπου, μαζί με 

εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων ,συνεταιρισμών και του Γεωπάρκου Σητείας.   Το Γεωπάρκο 

Σητείας και ο ∆ΟΚΑΣ σε συνεργασία το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο για την μελέτη και διαχείριση του 

τοπίου, Ecole Nationale Supérieure de Paysage ,με την μερική χορηγία του Landscape Research 

Group της Οξφόρδης και επιστημονική υπεύθυνη την ∆ρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη, έχουν ξεκινήσει μια 

αρκετά φιλόδοξη προσπάθεια που στόχο έχει, την δημιουργία συμμετοχικών διαδικασιών που θα 

υποστηρίξουν την διαχείριση του Γεωπάρκου Σητείας και θα δώσουν την ευκαιρία στις τοπικές 

κοινωνίες και στις συλλογικότητες της Σητείας να έχουν ποιο ενεργή συμμετοχή στην ανάδειξη και 

στήριξη του Γεωπάρκου της Σητείας.  

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να συντονίσουμε μια πολύ σημαντική δράση που έχει να κάνει με το 

καθαρισμό ενός μεγάλου τμήματος του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και της Γεωδιαδρομής από την 

Ζήρο μέχρι την Ζάκρο, με τη  συμμετοχή των πολιτών των τριών χωριών και των φίλων του 

Γεωπάρκου, αλλά και σε όποιων επιθυμεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Η δράση αυτή έχει 

και ένα άλλο πολύ σημαντικό στόχο. Να προβάλει και να αναδείξει την ιστορικότητα μια ς περιοχής, τα 

Σκαλιά, ενός επαναστατημένου χωριού που αφανίστηκε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και 

σήμερα ερειπωμένο αλλά επιβλητικό, στέκει εκεί για να μας θυμίζει τους των ανθρώπων που 

κατοίκισαν αυτή την σκληρή  γή, τόσο για την επιβίωση όσο και για τους  αγώνες τους για ελευθερία.  



 

 

Η δράση αυτή ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουλίου με ταυτόχρονη εκκίνηση για τον 

καθαρισμό του μονοπατιού από τρία σημεία. Ζήρος, Ζάκρος και Σίτανο. Τις επόμενες ημέρες θα 

ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα , μαζί με την εκδήλωση που θα γίνει στα Σκαλιά.  

Επίσης έγινε ενημέρωση για την  πρόθεση που υπάρχει και πιθανόν να υλοποιηθεί αυτή την χρονιά, η 

θεσμοθετηθεί ένας ετήσιου αγώνα εκτός δρόμου με ονομασία ΄΄ Sitia Geopark Trail΄΄  , ο οποίος και θα 

ακολουθεί αυτή την ιστορική διαδρομή Ζήρος- Κάτω Ζάκρος όπου και το τέλος του Ευρωπαϊκού 

μονοπατιού Ε4.     

Οι δράσεις αυτές θα έχουν συνέχεια, με την  συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των τοπικών 

συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Γεωπάρκο της Σητείας με στόχο να αναδείξει η κάθε περιοχή 

του Γεωπάρκου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου και της ιστορίας της.  

Ευχαριστούμε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Ζάκρου, Ζήρου, Σιτάνου και Ξερόκαμπου, καθώς και 

τους  πρόεδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων , τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Ζάκρου και 

όλους όσους παραβρέθηκαν στην συνάντηση για την έμπρακτη στήριξη των δράσεων του Γεωπάρκου 

Σητείας.  

Ο πρόεδρος του ∆ΟΚΑΣ  

Αντιδήμαρχος Σητείας  

Λεωνίδας Τερζής    

Ακολουθεί φωτογραφία από τη συνεδρίαση:  

  

  

  

  

  



 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις περιβαλλοντικών ομάδων Γυμνασίων στο 

Γεωπάρκο της Σητείας.  

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις περιβαλλοντικών ομάδων Γυμνασίων στο Γεωπάρκο της Σητείας.   

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών συνεχίστηκαν στο Γεωπάρκο της Σητείας. Περιβαλλοντικές 

ομάδες του 2ου Γυμνασίου την Τρίτη 16, και του 1ου  Γυμνασίου της Σητείας  την Τετάρτη 17 Μαΐου 

επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης και φιλοξενίας του Γεωπάρκου Σητείας στο Καρύδι. 

Ενημερώθηκαν για την γεωλογία και την βιοποικιλότητα, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

περπάτησαν στις Γεωδιαδρομές του Γεωπάρκου.  Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου της Σητείας, είχαν της 

ευκαιρία, με την βοήθεια μελών του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας, να ξεναγηθούν και 

να ενημερωθούν για την δημιουργία και την βιολογία των σπηλαίων, σε ένα από τα 350 σπήλαια που 

βρίσκονται στα όρια του Γεωπάρκου, στον κάτω Περιστερά.   Οι μαθητές και των δύο Γυμνασίων της 

πόλης μας συμμετείχαν με εκθέσεις και φωτογραφίες τους  στη δράση του Γεωπάρκου  Σητείας με 

θέμα «Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των παιδιών».  

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των σχολείων της Σητείας  για την 

συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του Γεωπάρκου.  

Ο πρόεδρος του ∆ΟΚΑΣ  

Αντιδήμαρχος Σητείας  

Λεωνίδας Τερζής  

   

Ακολουθούν φωτογραφίες απο την επίσκεψη:  

  

  



 

 

Πρόσκληση στη Συνάντηση Εργασίας Φορέων Πολιτισμού και 

πρωτογενούς τομέα του Γεωπάρκου Σητείας Πολιτισμού και 

πρωτογενούς τομέα του Γεωπάρκου Σητείας  

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017  

Πρόσκληση στη Συνάντηση Εργασίας Φορέων  

Πολιτισμού και πρωτογενούς τομέα του 

Γεωπάρκου Σητείας  

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας (∆ΟΚΑΣ), σε συνεργασία με τη ∆ρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη 
από το Ecole National Superieure de Paysage στην Γαλλία και το Μουσείο Ιστορίας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Πραισού σας προσκαλούν στην συνάντηση εργασίας, με θέμα:  

«Το Γεωπάρκο Σητείας ως μοχλός ανάπτυξης. Συνάντηση εργασίας φορέων για το συμμετοχικό 

σχεδιασμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής και παραγωγικής μας ταυτότητας» που θα πραγματοποιηθεί 

την  

Κυριακή 2 Ιουλίου, ώρα 17:00 στον Άγιο Σπυρίδωνα, Πάνω Βρύση (Κανένε).  

(Αναλυτικό πρόγραμμα στην Ιστοσελίδα του Γεωπάρκου).  

Στόχοι της συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των πολιτιστικών συλλόγων και 

αγροτικών συνεταιρισμών οι οποίοι εντάσσονται εντός των ορίων του Γεωπάρκου Σητείας είναι:  

• Η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολιτιστικών στοιχείων και προϊόντων της περιοχής τα 

οποία χρίζουν ανάδειξης ή και προστασίας  
• Ο από κοινού καθορισμός της ταυτότητάς μας ως περιοχή καθώς και ο σχεδιασμός ενός κοινού 

οράματος και σειράς δράσεων για την επίτευξή του  
• Η καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση της ενημέρωσης και επικοινωνίας των φορέων του 

Γεωπάρκου καθώς και ο σχεδιασμός διάφανων ανοικτών συμμετοχικών διαδικασιών για την επίτευξη 
των ανωτέρων στόχων.   

Ο∆ΗΓΙΕΣ  

Προσοχή: Οι θέσεις στην παρούσα συνάντηση θα είναι προκαθορισμένες και κάθε συμμετέχων  θα είναι 
σε συγκεκριμένο τραπέζι εργασίας που αφορά την περιοχή του. Συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής  είτε απαντώντας σε αυτό το  
ΕΜΑΙΛ perakisv@sitia.gr  συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία, είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά 

με τον συντονιστή του Γεωπάρκου Βαγγέλη Περάκη στο 0030 2843 341302 - 6973211051  

Όνομα φορέα, ονόματα συμμετεχόντων (έως 2 ανά φορέα) τηλέφωνο/e-mail  

Λόγοv του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, για τον καλό συντονισμό και την επιτυχία μιας τέτοιας 
σημαντικής συνάντησης καθοριστική είναι η προετοιμασία και η συμπλήρωση των παραρτημάτων 1 και 
2 από κάθε φορέα, (κατά προτίμηση έπειτα από διάλογο με τα μέλη του) και η αποστολή τους μέχριτην 
∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στους διοργανωτές:  

Σας παροτρύνουμε να επισκεφτείτε την σελίδα του Γεωπάρκου Σητείας / και να δείτε στο  χάρτη που 
υπάρχει στο κάτω μέρος, τι υπάρχει και τι έχει ενταχθεί στα παλιά όρια του Γεωπάρκου από την περιοχής 
σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα παραρτήματα 1 και 2, τα οποίο μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Γεωπάρκου στις ανακοινώσεις.  

Η πρόσκληση αφορά και όσους επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και από περιοχές εκτός 

των ορίων του Γεωπάρκου, που όμως θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό στην μελλοντική του επέκταση.    



 

 

    Ευελπιστούμε στη μελλοντική μας συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για όποια  διευκρίνιση.  

Με εκτίμηση  

Λεωνίδας Τερζής  

Πρόεδρος ∆ΟΚΑΣ  

Ακολουθούν τα αρχεία που αφορούν το Πρόγραμμα Συνάντηση Εργασίας 2-7-2017 και τα 

παραρτήματα που πρέπει να συμπληρωθούν για την συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας:  

Πρόγραμμα Συνάντηση Εργασίας 2-7-2017  

Παράρτηματα 1και2 για την εκδήλωση 2-7- 17 στο ΚΑΝΕΝΕ  

   

  

  

Καθοριστικός κρίνετε ο ρόλος του Γεωπαρκου Σητείας στην ενίσχυση της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας και προβολής της περιοχής με βάση τις νέες τάσεις του τουρισμού. 

Πορίσματα συνάντησης εργασίας εκπρόσωπων φορέων τουρισμού και εστίασης.  

  

Τετάρτη 5 Ιουλίου  

Την ∆ευτέρα 3 Ιουλίου στη Σητεία διεξήχθη συνάντηση εργασίας εκπροσώπων φορέων τουρισμού και 
εστίασης του δήμου Σητείας, με στόχο την εξέταση των διεθνών τάσεων τουρισμού στα πλαίσια 
ανεξάρτητου προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Landscape Research Group και με βάση αυτά 
τα στοιχεία τον συμμετοχικό σχεδιασμό για την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής της Σητείας ως 
ενιαίο τουριστικό προορισμό Sitia UNESCO Geopark"  

  

Οι κύριες Τάσεις του τουρισμού για την επόμενη εικοσαετία με βάση τα στοιχεία του παγκόσμιου 
οργανισμού τουρισμού, αναδεικνύουν ότι η Σητεία με ελάχιστες παρεμβάσεις θα μπορούσε να γίνει ένας 
πολύ ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός ειδικά σε ότι αφορά τον εμπειρικό τουρισμό.   

  

Συνοπτικά τονίσθηκε ότι τα πρωτεία της τουριστικής αγοράς κατέχουν πλέον οι Millenials που είναι η 
γενιά 1980-2000, είναι επισκέπτες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και διαθέσιμο εισόδημα, ενώ το κύριο 
τους χαρακτηριστικό είναι η ανεξαρτησία τους (δεν τους αρέσουν τα πακέτα/ κονσερβοποιημένες 
διακοπές) και η χρήση του διαδίκτυου και των κινητών τους για τον σχεδιασμό – κράτηση των διακοπών 
τους αλλά και για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια των διακοπών τους μέχρι και 
την επιλογή εστιατορίου κτλ. Με απλα λόγια ε΄ν δεν υπάρχουμε στα διαδικτυακά κανάλια προβολής, 
απλά δεν υπάρχουμε σαν προορισμός. Αυτό το σημείο οι εκπρόσωποι του τουρισμού και τις εστίασης 
έκριναν ως την αχιλεο πτερνα του δήμου Σητείας καθώς η παρουσία της περιοχής στα διάφορα 
διαδικτυακά κανάλια είναι αποσπασματική χωρίς να υπάρχει μια κοινη ταυτότητα και Βrand ούτε και μια 
συνολική προβολή της περιοχής σαν προορισμό. Οι εκπρόσωποι του τουρισμού και εστίασης 
εξέφρασαν την αδυναμία τους να διεξάγουν μια συνολική στρατηγική διαχείρισης προορισμού και 
προβολής και ζήτησαν την πρωτοβουλία κεντρικών φορείων τόσο στην προβολή αλλά και στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και ταυτότητας, την οποία δεσμεύτηκαν με την σειρά 
τους να στηρίξουν.   

  



 

 

Επίσης τόνισαν πως με την άφιξη των νέων πτήσεων στην περιοχή έγινε κατανοητή η σημασία του 
γεωπάρκου Σητείας ως πόλος έλξης τουρισμού, καθότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρων από τους επισκέπτες 
να κάνουν δραστηριότητες στην περιοχή, περιηγήσεις κτλ. Οι εκπρόσωποι τουρισμού εξέφρασαν την 
ανησυχία τους σχετικά με την ετοιμότητα/κατάσταση των υποδομών να υποδεχθούν τους τουρίστες, 
αναφέροντας προβλήματα στο Ρίχτη, θέματα με την ελλιπή σηματοδότηση μονοπατιών κτλ. Επίσης 
τονίσθηκε η ανάγκη περεταίρω ανάπτυξης δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την φύση αλλά και 
την περιπέτεια αδρεναλίνη, όπως νέα θεματικά μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, αναρρίχηση κτλ. 
∆εδομένου ότι ο UNWTO κατατάσσει το adventure travel ως κλάδο με την μεγαλύτερη προβλεπόμενη 
αύξηση μαζί με τον εμπειρικό τουρισμό, κρίθηκε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις θα βοηθούσαν 
πραγματικά το γεωπάρκο να λειτουργήσει σαν μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.   

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας από το Landscape research group και το Ecole National Superieure de 
Paysage, η αυθεντικότητα του τοπίου, των παραδόσεων, της γαστρονομίας, της αρχιτεκτονικής των 
ανθρώπων που δεν έχει αλλοιωθεί (συγκριτικά με άλλες περιοχές της Κρήτης) προς το παρόν από τον 
μαζικό τουρισμό σε συνδυασμό με τον γεωλογικό και φυσικό πλούτο της περιοχής είναι τα 
χαρακτηριστικά που δίνουν το ανταγωνιστικό προβάδισμα στην περιοχή.   

Τα πορίσματα της συνάντησης σύγκλιναν με τις απόψεις των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του 
πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα επικράτησε η άποψη ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ενημερωθεί 
περισσότερο για το τι είναι το γεωπάρκο και τις ευκαιρίες που δίδονται στην δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, εφόσον φυσικά προσεγγιστεί συνολικά και προβληθεί σαν 
προορισμός Γεωπάρκο UNESCO Σητείας (δείτε Χάρτη με νέα όρια, το γεωπάρκο καλύπτει περίπου το 
85% του ∆ήμου Σητείας).  

Με Εκτίμηση ∆ρ Πεδιαδίτη Καλλιόπη  

  

  

«Συμμετέχω ενεργά στην ανάδειξη και την προστασία του Γεωπάρκου 

Σητείας»  

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017  

Ο ∆ΟΚΑΣ και ο Φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας  μαζί με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 

Ζάκρου, Ζήρου, Σιτάνου, Ξερόκαμπου και τα αντίστοιχα τοπικά συμβούλια,  σας προσκαλούν την 

Κυριακή 9 Ιουλίου το Πρωί στην 1η  Πεζοπορία -  καθαρισμό -  σήμανση μονοπατιών Γεωπάρκου 

Σητείας και το Βράδυ στην Σίτανο σε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης  στους αγωνιστές του οικισμού 

Σκαλιά.  

Πρόγραμμα εκδηλώσεων  

Κυριακή πρωί 9 Ιουλίου στις  8.00 π.μ.   

Ελάτε μαζί μας σε μία πεζοπορία εθελοντικού καθαρισμού του μονοπατιού Ε4 και της  
Γεωδιαδρομής  Ζήρος , Σκαλιά,  Ζάκρος  και Σίτανος - Ζάκανθος, Σκαλιά, σε συνεργασία με τους 

Πολιτιστικούς Συλλόγους Ζάκρου - Ζήρου – Σιτάνου  και  Ξερόκαμπου.  

Η δράση θα ξεκινήσει από τα δύο  χωριά, από τα οποία περνά το μονοπάτι Ε4 και οι Γεωδιαδρομές.  

1. Πλατεία πηγή Ζάκρου.   

2. Πλατεία Ζήρου  

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          Για την Ζάκρο 6976185654  -  για την Ζήρο  6977788369 & 

6979657159   και στο γραφείο του Γεωπάρκου 2843 341302  μέχρι το Σάββατο 8 Ιουλίου             

Βράδυ της Κυριακής 9 Ιουλίου στις  9.00 μ.μ.  



 

 

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση μνήμης για τους αγωνιστές Σκαλιώτες, που θα πραγματοποιηθεί  

στον χώρο εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιτάνου.   

1. Χαιρετισμοί  

2. Ιστορική αναφορά στα Σκαλιά και στους αγώνες των Σκαλιωτών κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας από τον πρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Σιτάνου Μανώλη Πατελάκη  

3. Πρώτη παρουσίαση των  ποιημάτων του Σταύρου  Σπυριδάκη από την Σίτανο και του 
Γιώργου Σφενδουράκη από την Ζάκρο,  για τα Σκαλιώτες και τους αγώνες τους, με την 
επιμέλεια του  Θεάτρου Σητείας.  

   

Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική, δωρεάν ρακί και χορό. Είσοδος 

ελεύθερη  

  

  

  

  


