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ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» 

 

Πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, η ετήσια Διεθνής 
Συνάντηση των Χειριστών του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», την οποία διοργάνωσε η 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). 
Τις εργασίες της Διεθνούς Συνάντησης «άνοιξε» η Υπουργός Τουρισμού κ.  Έλενα 
Κουντουρά, η οποία συνοδευόταν από τον πρώην Υπουργό και βουλευτή του νησιού κ. 
Σταύρο Κοντονή. Επίσης παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Ζακύνθου κ. Παύλος 
Κολοκοτσάς.  
Στη Διεθνή συνάντηση συμμετείχαν  περίπου 60 εθνικοί χειριστές από 45 διαφορετικές 
χώρες, καθώς και προσκεκλημένοι από διεθνείς φορείς που αντάλλαξαν απόψεις και καλές 
πρακτικές από την εφαρμογή του προγράμματος. 
  
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής  κ. Σπύρο Γαλιατσάτο, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στο θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας χαρακτηρίζοντάς τον ως εξαιρετικά ωφέλιμο 
για το τουριστικό προϊόν και την προβολή των νησιών του Ιονίου. 
«Στους στόχους της ΠΙΝ είναι μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, να προχωρήσουμε σε 
ένα σχέδιο ανάπτυξης και υποστήριξης του θεσμού «Γαλάζια Σημαία», για όλα τα νησιά 
της Περιφέρειάς μας. Ο στόχος μας είναι για την επόμενη τριετία ο αριθμός των 
βραβευμένων παραλιών στην ΠΙΝ να φτάσει τις  90-100 από τις 51 που είχαμε το 2018και 
ταυτόχρονα να ισχυροποιήσουμε και να προβάλουμε το θεσμό. Η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για το διαρκή έλεγχο της ποιότητας των 
θαλάσσιων υδάτων και όχι μόνο. Ως χώρα και ως Περιφέρεια, ειδικότερα, έχουμε το 
προνόμιο να διαθέτουμε τις  καλύτερες θάλασσες και παραλίες για κολύμπι. Ευθύνη μας 
είναι να τις προστατεύσουμε, να τις αναδείξουμε, να συμβιώσουμε αρμονικά και να τις 
προσφέρουμε σε όσους μας επισκέπτονται αλλά πρωτίστως πρώτα απ’ όλα σε μας τους 
ίδιους τους κατοίκους των νησιών μας. Έτσι θα έχουμε πετύχει τη βέλτιστη στόχευσή μας. 
Οι πόρτες της ΠΙΝ είναι ανοιχτές στις προτάσεις σας», κατέληξε ο κ. Γαλιατσάτος. 
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Από αριστερά ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Γιώργος Μπακούρης, ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. 
Παύλος Κολοκοτσάς, η Αντ/δρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λαγανά  κ. 
Χριστίνα Τετράδη, η κ. Lourdes Diaz Colon από το Foundation For Enviromental Education, η Υπουργός 
Τουρισμού κ.  Έλενα Κουντουρά, ο Πρόεδρος  της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης κ. Νίκος Πέτρου, ο 
Βουλευτής του νησιού κ. Σταύρος Κοντονής και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής  της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Γαλιατσάτος. 

 

 

 

 
 
Από αριστερά ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Παύλος Κολοκοτσάς,  ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής 
Πολιτικής  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Γαλιατσάτος και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου κ. Γιώργος Μπακούρης. 
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