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Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Τουρισμού
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Εκτός  λίστας  “Γαλάζιας  Σημαίας”  15  ακτές  εκ  των  οποίων  οι  5
ανήκουν στην Πιερία»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με  ενημέρωση από κατοίκους  της  Πιερίας  και  σύμφωνα με  ανάρτηση  σε
ιστοσελίδες του Διαδικτύου, αφαιρέθηκαν οι «Γαλάζιες Σημαίες» από πέντε ακτές του
Δήμου  Κατερίνης,  καθώς  και  από  δέκα  επιπλέον  ακτές  Δήμων  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων της Αργολίδας, του Έβρου, της Ζακύνθου, της Κέας-Κύθνου, της Κεφαλονιάς
και  της Χαλκιδικής.  Η αφαίρεση αυτή προέκυψε από την διαπίστωση για το ότι  δεν
πληρούν  οι  εν  λόγω  ακτές  κάποια  επιβεβλημένα  κριτήρια,  όπως  π.χ.  η  ύπαρξη
ναυαγοσωστών,  η  ποιότητα  του  παράκτιου  οικοσυστήματος,  η  ποιότητα  των  νερών
κολύμβησης,  ο καθαρισμός των ακτών,  το σχέδιο χρήσης γης και  η  περιβαλλοντική
διαχείρισή  τους,  οι  ασφαλείς  δίοδοι  στην  εκάστοτε  ακτή  για  τα  ΑμεΑ  κ.ο.κ.  Οι
αξιολογητές  της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και  διεθνείς αξιολογητές
προέβησαν  στις  σχετικές  διαπιστώσεις,  έπειτα  από  απροειδοποίητες  επισκέψεις,
καταγράφοντας  ότι  υφίστανται  σοβαρές  ελλείψεις  και  σε  κριτήρια  που  αφορούν,
συγκεκριμένα, σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους επισκέπτες, στην
καθαριότητα, στην ορθή πληροφόρηση, στην ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. Οι 15
ακτές, εκ των οποίων αποσύρονται οι «Γαλάζιες Σημαίες», είναι οι εξής: Η Ακτή Tολό,
στον Δήμο Ναυπλιέων, της Π.Ε. Αργολίδας, η Ακτή Κονδύλι, στον Δήμο Ναυπλιέων, της
Π.Ε. Αργολίδας, η Κυανή Ακτή, του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, η Ακτή
Αλυκανάς,  του  Δήμου  Ζακύνθου,  της  Π.Ε.  Ζακύνθου,  η  Ακτή  Αλυκές,  του   Δήμου
Ζακύνθου,  της Π.Ε.  Ζακύνθου,  η  Ακτή  Γιαλισκάρι,  του Δήμου Κέας,  της Π.Ε.  Κέας-
Κύθνου, η Ακτή Οτζιάς, του Δήμου Κέας, της Π.Ε. Κέας-Κύθνου, η Ακτή Κούνδουρος,
του  Δήμου  Κέας,  της  Π.Ε.  Κέας-Κύθνου,  η  Ακτή  Αράγια,  του  Πόρου,  του  Δήμου
Αργοστολίου, της Π.Ε. Κεφαλονιάς, η Ακτή Καλλιθέα, του Δήμου Κατερίνης, της  Π.Ε.
Πιερίας, η Ακτή Περίσταση, του Δήμου Κατερίνης, της Π.Ε. Πιερίας, η Ολυμπιακή Ακτή,
του Δήμου Κατερίνης, της Π.Ε. Πιερίας, η Ακτή Παραλία, του Δήμου Κατερίνης,  της
Π.Ε. Πιερίας, η Ακτή Κορινός, του Δήμου Κατερίνης, της Π.Ε. Πιερίας και η Ακτή Άγιος
Μάμας, του Δήμου Νέας Προποντίδας, της Π.Ε. Χαλκιδικής.
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Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποιες ήταν οι ακριβείς διαπιστώσεις των ως άνω αξιολογητών για κάθε ακτή από την
οποία  αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία»;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να επανέλθει η «Γαλάζια
Σημαία» στις ακτές από τις οποίες αφαιρέθηκε η εν λόγω;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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