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 Η "Γαλάζια Σημαία" είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο 

γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και 

απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν 

τις αυστηρές προϋποθέσεις του.  

To 2017 ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά για την Ελλάδα. 

Ακούγεται οξύμωρο αλλά με 486 βραβευμένες ακτές, το 2017 

η Ελλάδα απέκτησε  την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 

χώρες. Συνολικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν 47 

χώρες και η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων 

ακτών. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 30 χρόνων 

εφαρμογής του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» και όντας 

περήφανοι για το έργο μας θα θέλαμε να πούμε δυο λόγια για  

το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, 

μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού. 

Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο και η Αξιοποίηση 

Τουριστικών Ακινήτων, τα δύο Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 



Αριστοτέλη, από το πρώτο κιόλας έτος της ίδρυσης τους 

έθεσαν ως βασική προτεραιότητα τους την ανάδειξη του 

φυσικού κάλλους των ακτών του Δήμου και κατάφεραν το  

2017 ο Δήμος Αριστοτέλη να έχει 15 βραβευμένες παραλίες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη 

«Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν  να είναι 

«Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα 

και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η 

βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους. Πρέπει επί πλέον να 

τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια (25 

για τις μαρίνες), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, 

οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και 

επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και 

του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το 

Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for 

Environmental Education - FEE), με μέλη 73 χώρες από όλες τις 

ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική 



Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη 

περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας που 

χρονολογείται από το 1951. 

 Οι παραλίες  του Δήμου Αριστοτέλη που βραβεύτηκαν με 

Γαλάζια Σημαία  το 2017 είναι οι εξής: 

1. Ιερισσός/Δηµοτική 1 (Κάμπινγκ Ιερισσός) 

2. Ιερισσός/Δηµοτική 2 (Κιόσκι 2) 

3. Ιερισσός/Δηµοτική 3 (Beach Bar Reload) 

4. Καµπούδι 1 (Ξενοδοχείο Άκραθως) 

5. Καµπούδι 2 (Ξενοδοχείο Θεοξένια) 

6. Καµπούδι 3 (Ξενοδοχείο Ακτή) 

7. Ουρανούπολη 1 (Ξενοδοχείο Ξενία) 

8. Ουρανούπολη 2 (Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον) 

9. Ουρανούπολη 3 (Ξενοδοχείο Αριστοτέλης) 

10. Άγιος Παύλος (Ξενοδοχείο Αλέξανδρος) 

11. Αμμουλιανή -Πόρτο Άγιο 

12. Αμμουλιανή – Αλυκές (Κάμπινγκ Αλυκές) 

13. Νέα Ρόδα 2 (Beach Bar Ξέρξης) 



14. Κάμπος Πυργαδίκια (Beach Bar Coco Ammos) 

15. Ολυμπιάδα- Παραλία Ολυμπιάδας.  

Έχοντας υπ όψη μας το έντονο ενδιαφέρον των 

επισκεπτών της περιοχής, για τη σήμανση των ακτών μας με 

Γαλάζια Σημαία και πιστοί στην υπόσχεση που έχουμε δώσει 

για τη προώθηση της απαράμιλλης ομορφιάς του τόπου μας, 

συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για βράβευση ακόμη 

περισσοτέρων ακτών του Δήμου Αριστοτέλη με Γαλάζια 

Σημαία. Στόχος μας είναι η σταδιακή αύξηση των 

βραβευμένων ακτών με Γαλάζια Σημαία  και  φυσικά απώτερος 

σκοπός μας είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ελλάδα. 

Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι  η  Πύλη του Αγίου Όρους. Εδώ 

γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των 

εποχών, ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ η άγρια 

ομορφιά των καταπράσινων βουνών ανταγωνίζεται τις 

παραλίες με τα τυρκουάζ νερά και τη σιμιγδαλένια άμμο. 

Βραβευμένες  με Γαλάζια Σημαία, πολυσύχναστες ή ερημικές, 

οι παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη υπόσχονται να 



αποζημιώσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Φιλοδοξία 

μας  είναι ο Δήμος Αριστοτέλη να ξεδιπλώσει  και στις πιο 

απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη, το πλούσιο πολιτισμικό 

και φυσικό κάλλος της περιοχής και να αποτελέσει πόλο έλξης 

για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.  

 

 

 


