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Τι μπορεί να κάνει
ο επισκέπτης
Αν η μαρίνα αξίζει τη Γαλάζια Σημαία,
μη διστάσετε να μας το πείτε.
Αν διαπιστώσετε παραλείψεις,
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της
μαρίνας, του οποίου το όνομα βρίσκεται
στον Πίνακα Aνακοινώσεων της μαρίνας,
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!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα πρόγραμμα
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και
αειφορικής διαχείρισης που υλοποιείται κάθε χρόνο,
σε 53 χώρες του πλανήτη μας από τα εκεί μέλη του
Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση
(Foundation for Environmental Education).

Φροντίζουμε όλοι μας ώστε
να έχουμε ελληνικές μαρίνες
πραγματικά στολίδια!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιβαλλοντική πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση

Στοχεύει να βελτιώσει την οργάνωση των μαρινών και
να τις κάνει ασφαλέστερες για τους επισκέπτες, αλλά και
να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον στην ευρύτερη
περιοχή τους.

Πληροφορίες για ευαίσθητα οικοσυστήματα, θαλάσσια
και χερσαία, στην άμεση περιοχή της μαρίνας.
Κώδικας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αναρτημένος
στη μαρίνα.

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.

Αναρτημένες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Γαλάζια
Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων.
Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ενημέρωση των ιδιοκτητών σκαφών που ελλιμενίζονται
στη μαρίνα για το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Επίπεδο Ασφάλειας και Υπηρεσίες
Εμφανή και ευπρόσιτα σωστικά μέσα, υλικό πρώτων
βοηθειών και πυροσβεστικός εξοπλισμός.
Σχέδιο ενεργειών έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις
ρύπανσης, πυρκαγιάς ή άλλων ατυχημάτων.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στις θέσεις
πλεύρισης.

Επαρκείς κάδοι κοινών απορριμμάτων.

Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ευκολίες άντλησης υδάτων σεντινών.

Αναρτημένος χάρτης που να δείχνει τη θέση όπου
βρίσκονται οι διάφορες υπηρεσίες που διατίθενται.

Ευκολίες άντλησης λυμάτων από τα WC των σκαφών.

Περιβαλλοντική Διαχείριση
Δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής και σχεδίου
μαρίνας που να καθορίζει θέματα διαχείρισης νερού,
απορριμμάτων και ενέργειας, υγείας και ασφάλειας
και χρήσης περιβαλλοντικά αποδεκτών προϊόντων.
Επαρκείς, ανεξάρτητοι και εμφανείς κάδοι για την
συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων (χρώματα,
υφαλοχρώματα, διαλυτικά, σκουριές, μπαταρίες,
υπολείμματα πετρελαιοειδών, φωτοβολίδες) που
αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.

Μέσα υποδοχής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Συντήρηση κτηρίων και εξοπλισμού σύμφωνα
με τους εθνικούς κανονισμούς.
Επαρκείς, καθαρές και εμφανείς υποδομές υγιεινής.
Αποφυγή διαφυγής λυμάτων από την πλύση σκαφών
στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.
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Δεν είναι εύκολο να κερδίσει μια μαρίνα τη «Γαλάζια
Σημαία». Πρέπει να πληροί 38 αυστηρά κριτήρια,
που έχουν σχέση με την καθαριότητα της μαρίνας,
την οργάνωσή της, την ασφάλεια των επισκεπτών,
την προστασία της φύσης και την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση. Και αν ακόμα κερδίσει μία μαρίνα 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 όλη την
καλοκαιρινή περίοδο τις μαρίνες και επισημαίνουν τυχόν
προβλήματα και παραλείψεις. Συνήθως δίδεται μικρή
διορία να διορθωθούν. Ωστόσο μια μαρίνα μπορεί να χάσει
τη σημαία της προσωρινά ή ακόμη και οριστικά
για σοβαρές ελλείψεις.

Ενθάρρυνση περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών μέσων.
Απαγόρευση κίνησης/στάθμευσης οχημάτων στη μαρίνα.

Ποιότητα ύδατος
Οπτικά καθαρά νερά στη μαρίνα (χωρίς πετρελαιοειδή,
απορρίμματα, απόβλητα και άλλες ενδείξεις ρύπανσης).

Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υπουργείο Τουρισμού Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Υπουργείο Υγείας
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...και συνεχίζουμε

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
www.bathingwaterprofiles.gr
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