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Όλες στο νομό Πρέβεζας

Μόλις έξι παραλίες της Ηπείρου κατάφεραν να πάρουν «Γαλάζια σημαία» φέτος τη στιγμή
βέβαια που πέρσι ο αριθμός τους ήταν τρεις, ενώ το 2012 καμία ηπειρωτική ακτή δεν είχε
καταφέρει να μπει στη λίστα που ανακοινώνει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
(ΕΕΠΦ).

Και οι έξι ανήκουν στο νομό Πρέβεζας και πρόκειται για το Μονολίθι, την Κυανή Ακτή, τη
Μέγα Άμμο, τα Πλατάνια, τις Τσούκες και τη Λούτσα της Πάργας.

Η γαλάζια σημαία έρχεται σαν επιστέγασμα της καθαρότητας των νερών αλλά και πολλών
άλλων κριτηρίων που ικανοποιούνται στις ακτές αυτές μιας και η καθαρότητά όλων των
ακτών της Ηπείρου έχει ήδη καταγραφεί από άλλη μέτρηση που και έδειξε ότι τα νερά στα
παράλιά μας είναι από τα καθαρότερα στην χώρα.
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Με 408 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι, όπως τα τελευταία χρόνια, τη 2η
θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.372 ακτές
και 650 μαρίνες σε όλο τον κόσμο.

Η "Γαλάζια Σημαία" είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, θεωρούμενο το πιο γνωστό
περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, στις ακτές και μαρίνες οι
οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του
εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη "Γαλάζια Σημαία" όταν επιλέγουν τους
προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που
προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν
και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Η ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο "Γαλάζια Σημαία", πρέπει να πληροί όλα
ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα κριτήρια. Για τις ακτές υπάρχουν 32 αυστηρά κριτήρια και για
τις μαρίνες 22. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο διάστημα του
καλοκαιριού τη συμμόρφωση στα κριτήρια του Προγράμματος, επισημαίνοντας στον Εθνικό
Χειριστή τυχόν προβλήματα και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και
οριστική υποστολή της "Γαλάζιας Σημαίας" και απόσυρση της ακτής ή μαρίνας από τη
διεθνή και την ελληνική ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι αξιολογήσεις των επιθεωρητών
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή, μετά το τέλος
της θερινής περιόδου, εξετάζει και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρινών για τον
επόμενο χρόνο.

Η ακτή ή μαρίνα που θα έχει βραβευθεί το προηγούμενο καλοκαίρι με τη Γαλάζια Σημαία για
τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια του Προγράμματος, έχει τη δυνατότητα να είναι
υποψήφια για βράβευση την επόμενη χρονιά, εφόσον αποδείξει στις Επιτροπές Κρίσεων ότι
πράγματι συνεχίζει να το αξίζει.

Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

Β. Οργάνωση ακτής
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Γ. Ασφάλεια επισκεπτών

Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
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