Πάτρα, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ετήσια συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας προστασίας της φύσης για τη χορήγηση
γαλάζιας σημαίας σε παραλίες, μαρίνες και σκάφη για το έτος 2019

Από τις 28.01.2019 έως και την 1.02.2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια συνάντηση των
μελών της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς
Προγράμματος "Γαλάζιες Σημαίες-FEE" για την χορήγηση της γαλάζιας σημαίας για τη χώρα μας.
Στην προκαθορισμένη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας , Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας,
Τουρισμού, την ΚΕΔΕ, την οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και πιο συγκεκριμένα από τον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών - Σχολή Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών, εξαιτίας του ότι είναι πλήρες μέλος της
Διεθνούς Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδίας I.L.S. για τη χώρα μας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για την απόκτηση της
γαλάζιας σημαίας από δήμους, ιδιώτες και φορείς, για τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια
παραλία, για την ποιότητα του νερού κολύμβησης, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παραλιών
από ναυαγοσώστες και σωστικά μέσα, για τις δεκαπέντε (15) υποψήφιες μαρίνες που αιτήθηκαν την
γαλάζια σημαία, όπως επίσης και για τέσσερα (4) υποψήφια σκάφη.
Στη συνάντηση έγιναν εισηγήσεις και παρατηρήσεις από προηγούμενα χρόνια, μέσω των
εκπροσώπων του κάθε φορέα, για καλύτερη οργάνωση και ασφάλεια των παραλιών, βάσει και της
νέας νομοθεσίας Π.Δ.31/2018. Τέλος πάρθηκαν αποφάσεις από κοινού για το σε ποιες παραλίες,
μαρίνες και σκάφη θα δοθεί η Γαλάζια Σημαία για το έτος 2019.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπεριλαμβάνεται στους κύριους συντελεστές της εθνικής
επιτροπής κριτηρίων για τις μαρίνες και για τα σκάφη, ένα νέο πρόγραμμα της F.E.E. μέσω του
φορέα υλοποίησης του προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας για την χώρα μας.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέσω του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση από τον κ. Βασίλη Χαντζόπουλο, Εκπαιδευτή- Εκπαιδευτών και
Εκπρόσωπο της Σχολής Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών.
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