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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και 

αειφορικής διαχείρισης που υλοποιείται κάθε χρόνο, σε 50 

χώρες του πλανήτη μας από τα εκεί μέλη του Ιδρύματος 
για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Foundation for 

Environmental Education).

Στοχεύει να βελτιώσει την οργάνωση των ακτών και να 

τις κάνει ασφαλέστερες για τους επισκέπτες, αλλά και 

να προστατεύσει το φυσικό τους περιβάλλον ώστε να τις 

χαιρόμαστε πάντα. 

Στην Ελλάδα, χειριστής του προγράμματος είναι η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η 

παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας, που 

δραστηριοποιείται στην προστασία της φύσης και την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση από το 1951. 

Δεν είναι εύκολο να κερδίσει μια ακτή τη «Γαλάζια 
Σημαία». Πρέπει να πληροί 33 αυστηρά κριτήρια, 

που αφορούν καθαρότητα θάλασσας, οργάνωση και 

καθαριότητα της ακτής, ασφάλεια επισκεπτών, προστασία 

της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Και 

αν ακόμη κερδίσει μια ακτή τη «Γαλάζια Σημαία», τη 

διατηρεί μόνο εκείνη τη χρονιά και πρέπει να αποδείξει 

ότι την αξίζει και για την επομένη. Οι αξιολογητές της 

ΕΕΠΦ και του FEE επισκέπτονται τις ακτές όλη την 

κολυμβητική περίοδο και επισημαίνουν τυχόν προβλήματα 

και παραλείψεις. Συνήθως δίδεται μια μικρή διορία να 

διορθωθούν. Ωστόσο μια ακτή μπορεί να χάσει τη σημαία 

της προσωρινά, ή ακόμη και οριστικά, για σοβαρά 

παραπτώματα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καθαριότητα θάλασσας και ακτής 
 Εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης που 

επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους 1 

φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής 

περιόδου (1/6-31/10), σύμφωνα με την Ευρωπαΐκή 

Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Αρμόδιος φορέας για την 

υλοποίηση του Προγράμματος «Παρακολούθηση 

ποιότητας νερών ακτών κολύμβησης» είναι η Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.

 Μη απόρριψη στην περιοχή της ακτής βιομηχανικών 

και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.

 Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που αδειάζονται σε 

τακτά διαστήματα καθώς και τακτικός καθαρισμός 

της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Οργάνωση ακτής και ασφάλεια 
επισκεπτών

 Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα 

των νερών κολύμβησης.

 Σχέδιο για την αντιμετώπιση ατυχήματος ρύπανσης, 

με άμεση ενημέρωση του κοινού.

 Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και 

μοτοποδηλάτων στην ακτή.

 Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.

 Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο 

σύστημα αποχέτευσης.

 Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία ή άμεση 

πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, 

σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.

 Φροντίδα και υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προστασία της φύσης και 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για 

την ακτή, περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον 

και τη χλωρίδα και πανίδα στον παράκτιο χώρο.

 Οργάνωση δραστηριοτήτων που προβάλλουν ενεργά 

το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη 

προστασίας του.

Τι μπορούμε να κάνουμε  
για τις ακτές μας; 
Χαιρόμαστε αυτή την ακτή με σεβασμό  
για τους ανθρώπους και το περιβάλλον! 

Τηρούμε τον κώδικα συμπεριφοράς  
και τις οδηγίες προς τους κολυμβητές.  

Αν διαπιστώσετε παραλείψεις  
ή προβλήματα, επικοινωνήστε  
με τον υπεύθυνο της ακτής,  
του οποίου το όνομα θα βρείτε  
στον Πίνακα Ανακοινώσεων,  
κοντά στη «Γαλάζια Σημαία». 

Αν δεν σας ικανοποιήσει η απάντησή του, 
ενημερώστε την ΕΕΠΦ στέλνοντάς μας 
ό,τι στοιχεία έχετε.  (blueflag@eepf.gr, 
τηλ. 210 3224944, 210 3314563) Σχετικές 
φωτογραφίες θα βοηθούσαν πολύ! 

Φροντίζουμε όλοι μας  
ώστε να έχουμε ελληνικές 
ακτές πραγματικά στολίδια!

για την οικολογική για την οικολογική 
διαχείριση  διαχείριση  
και την αειφορία  και την αειφορία  
στον τουριστικό τομέαστον τουριστικό τομέα

ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΣΗΜΑΙΑ

ΑΚΤΕΣ 

ΜΑΡΙΝΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΚΑΦΗ &

581
15

6
ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ

2022

7700
...και συνεχίζουμε
χρόνια

Χ ΡΟΝ Ι Α


