ΣΥΝΕΔΡΙΟ THALATTA 2012  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 2223 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  ΟΜΙΛΙΑ Λ. ΚΟΛΛΑ
Κυρίες και κύριοι,
Ευχαριστώ εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης τους οργανωτές του
Συνεδρίου για την ευγενική πρόσκληση και για την εξαίρετη φιλοξενία στην πανέμορφη Σαντορίνη.
Θα αναφερθώ στο γνωστό Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, που χειρίζεται στην Ελλάδα η
περιβαλλοντική μας οργάνωσή από το 1992. Θεωρούμε ότι ως θέμα εμπίπτει τόσο στην ενότητα “Β”
του συνεδρίου, “Θαλάσσιος Τουρισμός”, όσο και περισσότερο στην ενότητα “Γ”,
“Θαλάσσιο/παράκτιο περιβάλλονκλιματική αλλαγή”.
Να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω μια πολύ σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων του
Προγράμματος, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν.
(Ακολουθεί 3’λεπτη παρουσίαση των Γαλάζιων Σημαιών με Power point)
Θα έλθω τώρα σε ορισμένα ειδικά συμπεράσματα από την πολύχρονη εμπειρία διαχείρισης των
Γαλάζιων Σημαιών στην Ελλάδα.
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Θα είδατε στον πίνακα συμμετοχών που πέρασε στην οθόνη προ ολίγου, ότι από το 1992 ως
σήμερα υπήρξε μια συνεχής αύξηση του αριθμού των Ελληνικών ακτών που βραβεύονται με τη
Γαλάζια Σημαία. Η Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια δεύτερη στον κόσμο σε αριθμό βραβευμένων
ακτών, ανάμεσα στις 48 χώρες όλου του κόσμου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην απαράμιλλη ομορφιά και ποιότητα των ακτών μας, που
δικαιολογημένα προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλους αριθμούς επισκεπτών. Οφείλεται επίσης εν
μέρει στο ότι τα μεγάλα διεθνή γραφεία τουρισμού απαιτούν για την επιλογή των ξενοδοχείων
όπου θα στείλουν τους πελάτες τους να είναι βραβευμένη η ακτή τους με τη Γαλάζια Σημαία.
Πρέπει δυστυχώς σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε τον δυσανάλογα μικρό αριθμό Ελληνικών
βραβευομένων μαρινών, σε αντίθεση με τον αριθμό που βραβεύεται στην εξ ανατολών γείτονα.
Κάποια θεσμική παρέμβαση σε αυτό τον τομέα θα προήγαγε θετικά τον τουρισμό μας και όχι μόνο
Θα παρατηρήσατε επίσης ότι, από το 2011, εμφανίζεται μια σχετική μείωση στον αριθμό
βραβεύσεων, που οφείλεται κυρίως στις διαχειριστικές δυσχέρειες που προέκυψαν για τους νέους
Δήμους από την εφαρμογή το Καλλικράτη. Ειδικότερα, στην έλλειψη δυνατότητας διάθεσης του
κατάλληλου για τη διαχείριση των ακτών τους προσωπικού με την σαφώς αυξημένη περιοχή
ευθύνης τους, αλλά ενίοτε και των πόρων για τη συντήρηση, καθ’ όλη τη κολυμβητική περίοδο, του
απαιτούμενου υψηλού βαθμού περιβαλλοντικής λειτουργίας και εξυπηρετήσεων.
Οφείλεται επίσης στην απόφασή μας για μεγαλύτερη αυστηρότητα στον έλεγχο συμμόρφωσης στα
κριτήρια, ώστε να διατηρηθεί η άριστη ποιότητα που προβλέπει το Πρόγραμμα, απαιτούν οι
επισκέπτες και βεβαίως εμείς επιθυμούμε, αν μη τι άλλο για το καλό όνομα της Ελλάδας. Όπως
είπαμε, στοχεύουμε στην βελτίωση του θεσμού και όχι στη απλή αύξηση του ετήσιου αριθμού
βραβεύσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι απολύτως εθελοντική, καθόλου
δηλαδή υποχρεωτική. Πρέπει όμως όσοι αποφασίζουν να συμμετάσχουν να είναι έτοιμοι να τηρούν
όλους τους όρους του Προγράμματος και βεβαίως καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής
περιόδου, σύμφωνα με τα κριτήρια των οποίων οι υποψήφιοι διαχειριστές έχουν λάβει απόλυτη
γνώση πριν υπογράψουν την αίτησή τους.
Ως εθνικοί χειριστές του Προγράμματος έχουμε εντείνει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στα
κριτήρια με την αύξηση του αριθμού των εθελοντών επιθεωρητών ακτών και μαρινών, που
εμπλουτίστηκε φέτος με πολλά άτομα νεώτερης ηλικίας. Ήδη έχουμε πετύχει, στα μέτρα των
οικονομικών μας δυνατοτήτων, την εκτέλεση επιθεωρήσεων στο μέγιστο ποσοστό των βραβευμένων
ακτών, με επανάληψη ενίοτε της επιθεώρησης στην ίδια ακτή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τους αναγκαίους πόρους μέσω ιδιωτικών χορηγιών, ώστε οι
επιθεωρήσεις και συνεπώς οι έλεγχοι να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί, ενώ παράλληλα
στοχεύουμε στην πληρέστερη ενημέρωση των διαχειριστών, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων σε
τοπικό επίπεδο.
Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης δεν έχει ποτέ
χρηματοδοτηθεί ως ΜΚΟ από το Κράτος ή άλλο δημόσιο φορέα, ούτε και το έχει επιδιώξει. Ο
λόγος είναι προφανής: επιθυμούμε να διατηρούμε πλήρη ανεξαρτησία παρέμβασης έναντι πράξεων
του Δημοσίου που αντίκεινται στους νόμους και ζημιώνουν το περιβάλλον, όπως επιβάλλουν οι
στόχοι και το Καταστατικό της Εταιρίας.
Η Ελλάδα πάσχει γενικώς στον τομέα της ασφάλειας των λουομένων. Δεν έχει γίνει συνείδηση σε
όλους τους διαχειριστές ακτών αλλά και στους ίδιους τους νομοθέτες, πόσο σοβαρή είναι η
εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των επισκεπτών των ακτών με τη γενίκευση της
παρουσίας των απαραίτητων εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών.
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Η Ελληνική νομοθεσία πάσχει σε αυτό τον τομέα, αφενός στον τρόπο χαρακτηρισμού των
“πολυσύχναστων” ακτών, όπου η παρουσία ναυαγοσώστη είναι υποχρεωτική, και αφετέρου στην
ελαστικότητα του ωραρίου, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές περίοδοι κινδύνου λόγω
πολυκοσμίας. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε, με τη βοήθεια των εκπροσώπων του Υπουργείου
Ναυτιλίας που μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων των Γαλάζιων Σημαιών, να πετύχουμε
αρμοδίως τις αναγκαίες ρυθμιστικές αλλαγές.
Κάνουμε τη σκέψη ότι, με τόση ανεργία στα νεαρά κυρίως άτομα, μια διέξοδος θα ήταν η
πριμοδότηση συμμετοχής σε σχολές ναυαγοσωστών που θα τους έδινε, τους καλοκαιρινούς
τουλάχιστον μήνες, μια καλή δουλειά που θα τους ικανοποιούσε και ηθικώς, καλύπτοντας και τις
πραγματικές ανάγκες ασφάλειας των λουομένων.
Αναφέρθηκα επιλεκτικά στις παραπάνω αρνητικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε και
θεωρούμε πολύ σημαντικές. Υπάρχουν και άλλες, ήσσονος σημασίας, αλλά δεν θα ήθελα να σας
κουράσω.
Επισημαίνουμε μόνο με έμφαση ότι ο βασικός στόχος των Γαλάζιων Σημαιών είναι Εκπαιδευτικός.
Μέσα από την περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των ακτών μας και τις επιβεβλημένες από το
Πρόγραμμα εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποιούνται οι επισκέπτες, οι εμπλεκόμενοι στο
Πρόγραμμα και η τοπική κοινωνία, προωθώντας την ιδέα εφαρμογής της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι Γαλάζιες Σημαίες είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος θεσμός που πολλά προσφέρει και
στην Ελλάδα. Θα επιθυμούσαμε τη δέουσα στήριξη εκ μέρους του Κράτους  επιμένω, όχι
οικονομική αλλά θεσμική.
Θα μπορούσε λ.χ. ο ΕΟΤ να αναγνωρίζει το θεσμό και να παρέχει πληροφορίες για τις Γαλάζιες
Σημαίες στην Ελλάδα μέσα από τα τοπικά και διεθνή γραφεία αλλά και την ιστοσελίδα του. Θα
ήταν μια ουσιαστική προβολή, με ασήμαντο κόστος, μιας προσφοράς υπηρεσιών που οι ξένοι
αποζητούν και συνάμα θα είχε θετικό αποτέλεσμα στην προσέλκυση επισκεπτών. Το επιδιώξαμε
αλλά δεν το πετύχαμε μέχρι σήμερα.
Σημειώνουμε απεναντίας την άριστη συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Νερών Κολύμβησης που διεξάγει ως
υπεύθυνος φορέας στη χώρα μας. Έχει γίνει αντιληπτή η θετική συμβολή των Γαλάζιων Σημαιών
στην καλή εικόνα των ακτών μας και οι κοινοί στόχοι.
Κυρίες και κύριοι,
Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.eepf.gr/blueflag μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για
το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόσθετη πληροφόρηση.
Σας ευχαριστώ
Λεωνίδας Κόλλας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΠΦ
Υπεύθυνος Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στο Δ.Σ.
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