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Σε δύο περισσότερες παραλίες από πέρσι θα κυματίζει φέτος το καλοκαίρι η γαλάζια
σημαία καθώς στηn ανακοίνωση των βραβείων συνολικά 9 παραλίες της Ηπείρου, δύο στην
Ηγουμενίτσα και επτά στην Πρέβεζα βρέθηκαν ανάμεσα στις 430 που βραβεύτηκαν σε όλη
τη χώρα, κατατάσοντας την Ελλάδα 3η σε όλο τον κόσμο.

Οι παραλίες στην Ηγουμενίτσα είναι το Δρέπανο και η Μέγα Άμμος ενώ στην Πρέβεζα η
Κυανή Ακτή, το Μονολίθι, οι Τσούκες, τα Πλατάνια και η Μέγα Άμμος.

Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 52 σημαίες, ο νομός Χαλκιδικής. Σύμφωνα
όμως και με αντίστοιχη έκθεση της Κομισιόν για τα ύδατα κολύμβησης το 97,2% των
περιοχών στην Ελλάδα διαθέτει ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις «Γαλάζιες Σημαίες» φέτος βραβεύτηκαν σε όλο τον κόσμο
3.462 ακτές και 660 μαρίνες. Φέτος μάλιστα η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στη
Χαλκιδική.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί, διεθνώς, οικολογικό σύμβολο ποιότητας των
ακτών και ως θεσμός ξεκίνησε το 1987. Προκείμενου να αποσπάσει μια ακτή Γαλάζια
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σημαία πρέπει να ικανοποιεί 33 κριτήρια ποιότητας, τα οποία σχετίζονται με την
καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία
του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.Οι «Γαλάζιες Σημαίες» αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής των
τουριστικών προορισμών από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, γεγονός που
σημαίνει πως η Ελλάδα, φέτος θα προσελκύσει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον.

Σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης, που
δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη, καταδεικνύεται ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης
βελτιωνόταν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα το 96% των περιοχών
κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην ΕΕ να πληροί τις ελάχιστες
προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2015.

H επίσημη τελετή ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 25 Μαίου με την πραγματοποίηση
βιωματικών εργαστηρίων για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Χαλκιδικής, ενώ
ακολούθησε επίδειξη ναυαγοσωστικής από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

H τελετή κορυφώθηκε με την αναγγελία των αποτελεσμάτων για τις 50 χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα με ευρηματκό τρόπο από τους ίδιους τους μαθητές στην
παραλία του ξενοδοχείου Porto Carras Grand Resort παρουσία των προσκεκλημένων της
εκδήλωσης.

Προηγήθηκαν οι σχετικοί χαιρετισμοί από τους επισήμους, όπου ο Γενικός Γραμματέας του
ΕΟΤ, κύριος Δημήτρης Τρυφωνόπουλος επισήμανε τη δυναμική του θεσμού της «Γαλάζιας
Σημαίας» για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ενός τουριστικού
προορισμού.

Όπως πρόσθεσε, η φετινή εικόνα του ελληνικού τουρισμού δείχνει ότι και το 2016 θα
στεφθεί με άνοδο στις αφίξεις ξένων τουριστών συμπληρώνοντας ότι παρακαταθήκη για
την ανέλιξη των τουριστικών μεγεθών της χώρας αποτελεί η εικόνα των καθαρών ακτών
μας και η συνεχής βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας. H εκδήλωση
ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι με την έπαρση της «Γαλάζιας Σημαίας» στο Porto Carras
Grand Resort. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν η περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, οι πολιτειακές αρχές της Χαλκιδικής, καθώς
και φορείς του τουριστικού χώρου.
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Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό
σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες
πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση
μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι
«Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή
από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια (25 για τις
μαρίνες), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια
λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου
χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του
εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους
προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και
Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη
73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής
εμβέλειας της χώρας (1951), που κλείνει φέτος 65 χρόνια αδιάλειπτης δράσης σε
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε προγράμματα προστασίας της φύσης, στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά δίκτυα εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού.
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