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The Blue Flag is a certification by the Foundation for Environmental Education (FEE) that a beach or 
marine meets its stringent standards.  

Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, 
απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, 
ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε τη 
δεκαετία του '80. Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 51 χώρες από όλες σχεδόν τις 
ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, 
το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, 
αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή 
τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται. Η ΕΕΠΦ χειρίζεται το 
διεθνές αυτό πρόγραμμα για τη προστασία των ακτών της Ελλάδας από το 1992. Το 2014 η Ελλάδα έχει 
408 βραβευμένες ακτές και 10 μαρίνες που κέρδισαν τη «Γαλάζια Σημαία». 

Το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAG”) 
ξεκίνησε πιλοτικά για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1985. Η ουσιαστική όμως έναρξή του ήταν την 5η 
Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε  και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Πρωτότυπη Περιβαλλοντική Δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουομένων». 

Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 51 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους. Ιδρυτής 
του Προγράμματος και διεθνώς υπεύθυνος χειριστής του είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, “FΕΕ” (Foundation for Environmental Education). 

Τα Κριτήρια του Προγράμματος εφαρμόζονται διεθνώς και είναι σχεδόν όλα υποχρεωτικά. Αναφέρονται 
σε όλα τα σχετικά με τις “Γαλάζιες Σημαίες” έντυπα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) 
, που είναι ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος για την Ελλάδα. Αναφέρονται επίσης περιληπτικά, 
κατά κατηγορίες, στο τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο που εκδίδεται από την Εταιρία και διανέμεται 
ηλεκτρονικά στους διαχειριστές ακτών, στους Δήμους και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, ενώ 
τοποθετείται υποχρεωτικά στον Πίνακα Ανακοινώσεων της κάθε βραβευμένης ακτής ή μαρίνας. 



 

Τις ακτές και τις μαρίνες που πήραν "Γαλάζια Σημαία" για το 2014 ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης.  Η "Γαλάζια Σημαία" είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας και απονέμεται από το 
1987, στις ακτές και τις μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις της βράβευσης.  
 
Τέσσερις παραλίες της Εύβοιας πήραν φέτος "Γαλάζια Σημαία", οι τρεις στο Δήμο Χαλκιδέων (Αλυκές 
Δροσιάς, Λευκαντί, Αστέρια Χαλκίδας) και μία στο Δήμο Ερέτριας (η παραλία Ερέτρια 3). 
 
Οι υπόλοιποι νομοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πήραν 18 "Γαλάζιες Σημαίες και συγκεκριμένα από 
οκτώ η Φθιώτιδα και η Φωκίδα και δύο η Βοιωτία. Αναλυτικά οι παραλίες της Στερεάς Ελλάδας με 
"Γαλάζια Σημαία" είναι οι εξής:  

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ [8]: Οι παραλίες Γλύφα (Δήμος Στυλίδας), Αγίου Κωνσταντίνου, Καμένων Βούρλων/Γαλήνη 
(Δήμος Μώλου), Σκάλα Αταλάντης, Λιβανάτες 1/Κυανή Ακτή, Λιβανάτες 2/Σχοινιάς,  Σουβάλα Αρκίτσας,  
Βλυχάδα (Δήμος Λοκρών).  

ΦΩΚΙΔΑ [8]:  Ερατεινή, Χιλιαδού, Σεργούλα, Μοναστηράκι (Δήμος Δωρίδος)  Μαϊάμι, Τροκαντερό/Αγκάλι, 
Άγιοι Πάντες, Καλαφάτης (Δήμος Δελφών). 
 
ΒΟΙΩΤΙΑ [2]:  Άγιος Ισίδωρος (Δήμος Διστόμου -Αράχωβας - Αντίκυρας), Πλάκα Δηλεσίου (Δήμος 
Τανάγρας). 


