
Φωτογραφικό υλικό με όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
 

 Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι της τρέχουσας 
καλοκαιρινής περιόδου 2016 

 Σημείο Δειγματοληψίας (Πινακίδα όπου θα αναγράφει τη φράση «Σημείο 
Δειγματοληψίας» που θα βρίσκεται στην ακτή περίπου στη ευθεία του σημείου όπου 
παίρνει το δείγμα ο Δειγματολήπτης) 

 Ιστός Γαλάζιας Σημαίας  

 Πίνακας Ανακοινώσεων με το φετινό έντυπο υλικό σε ελληνικά & αγγλικά (Μία 
φωτογραφία όπου θα φαίνεται όλος ο Πίνακας Ανακοινώσεων και επιπλέον φωτογραφίες 
που θα φαίνονται ευδιάκριτα τα έντυπα που περιέχει) 

 WC  

 WC για άτομα με ειδικές ανάγκες (Φωτογραφία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - Η 
τουαλέτα για τα ΑμεΑ θα πρέπει να έχει ράμπα για να εισέρχεται αμαξίδιο και στον 
εσωτερικό της χώρο να υπάρχει μπάρα και επαρκής χώρος ελιγμών –  Η ράμπα και η 
μπάρα θα πρέπει να απεικονίζονται στις φωτογραφίες) 

 Προσβάσεις για ΑμεΑ (να απεικονίζεται η αρχή και το τέλος της πρόσβασης) 

 Ντους, με πινακίδα για τη μη χρήση σαμπουάν  

 Τηλέφωνο, με το χώρο όπου βρίσκεται 

 Σημείο Ναυαγοσωστικών Εφοδίων (Ο χώρος φύλαξης των ναυαγοσωστικών εφοδίων 
στην ακτή, με τη σήμανσή του) 

 Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός (Να απεικονίζονται όλα τα ναυαγοσωστικά εφόδια, όχι 
μόνο το κουτί αποθήκευσής τους) 

 Ναυαγοσωστικό Παρατηρητήριο - Πύργος (Εφόσον υπάρχει ναυαγοσώστης) 

 Σημείο Πρώτων Βοηθειών (Ο χώρος φύλαξης των Πρώτων Βοηθειών στην ακτή με τη 
σήμανσή του)  

 Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών (Να απεικονίζεται ο εξοπλισμός των Πρώτων Βοηθειών 
και όχι μόνο το κουτί όπου φυλάσσονται) 

 Κώδικας Συμπεριφοράς 

 Πινακίδες οριοθέτησης ακτής: Πινακίδες που θα αναγράφουν Αρχή και Τέλος 
βραβευμένης ακτής και θα τοποθετηθούν στα όρια της ακτής (πρέπει οπωσδήποτε να 
τοποθετηθούν εφόσον η βραβευμένη ακτή δεν οριοθετείται από το φυσικό περιβάλλον).  

 Ενδεικτικές πινακίδες κατά μήκος της ακτής για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες: (Οι 
πινακίδες θα πρέπει να δείχνουν προς την κατεύθυνση όπου βρίσκονται οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες): 

o Ναυαγοσωστικά εφόδια 

o Πρώτες Βοήθειες  

o Τηλέφωνο  

o WC  

o WC για ΑμεΑ  

o Προσβάσεις ΑμεΑ  

o Ντους 

 Κάδοι μικροί (κατά μήκος της ακτής, κοντά στους λουόμενους) 

 Δοχεία για αποτσίγαρα (κοντά στους λουόμενους) 

 Κάδοι Ανακύκλωσης (τουλάχιστον για τρία είδη π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο) 

 Δίαυλος σκαφών θαλάσσιων σπορ (Εφόσον κυκλοφορούν σκάφη στην ακτή) 

 Σημαδούρες για τα όρια κολύμβησης στη νόμιμη απόσταση από την ακτή 


