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προϊόντα και υπηρεσίες για την οργάνωση και την προστασία των ακτών, του αστικού και του περιαστικού πρασίνου

Αρχή και τέλος ακτής
Beginning and end of the beach

Περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στην ακτή ή τα όρια της
Sensitive natural areas on the bordering to the beach area

Σημείο δειγματολειψίας
Location of sampling sites

Ο ιστός της Γαλάζιας Σημαίας
Location intended for Blue Flag 

Πίνακας ανακοινώσεων
Information board

W.C.
Θέση των τουαλετών (W.C.)

Location of the toilet facilities

W.C.Θέση των τουαλετών (W.C.) για άτομα με κινητικά 
προβλήματα

Location of toilet facilities for disabled people

Θέση των ντους
Location of showers

Θέση του τηλεφώνου
Location of telephones

Πόσιμο νερό (καφέ, εστιατόρια)
Location of drinking water (snack bars)

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρία
Parking area for cars for disabled people

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
Parking area for cars 

Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων
Parking area for bicycles

Θέση των ναυαγοσωστών
Location of the lifeguard

S SO

Θέση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού
Location of life saving equipment

Θέση των Πρώτων Βοηθειών
Location of First-Aid equipment

Όρια κολύμβησης
Designated swimming area

Θέση των μικρών δοχείων απορριμμάτων
Location of small litter bins

Κάδοι για ανακυκλώσιμα υλικά
Larger waste receptacles

Θαλάσσια σπορ
Water sports

Θέση αποδυτηρίων
Location of dressing / changing rooms

Θέση για ομπρέλες και ξαπλώστρες
Location for umbrellas and deck-chairs (reclining)

W.C.
W.C.

S SO

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - INTERNATIONAL COORDINATOR
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ - ΛΑΣΙΘΙ - ΚΡΗΤΗ 

              ΑΚΤΗ ΒΟΥΡΛΙΑ 
          (κωδικός 51104301)

         

THE BLUE FLAG PROGRAM
MUNICIPALITY OF LEFKI - LASITHI - CRETE 
VOURLIA BEACH
(code 51104301) 

NATIONAL OPERATOR ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

Ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα
Ramp for disabled people

      Τηλ.: 23920 27003  φαξ: 23920 21107
e-mail: aae@aae.gr  website: www.aae.gr

     ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ακτή βουρλιά 

Μέχρι το 2011 κατασκευάσαμε περισσότερα από 100 σχέδια ακτών. 
Ακολουθούν ενδεικτικά σχέδια.



ακτή λουτράκι 1

ακτή μπούφος



ακτή νέοι πόροι 1

ακτή μέσης



ακτή χανιώτη

ακτή κως - λάμπη



ακτή λακόπετρα

ακτή παλίρροια



ακτή αμμόλοφοι

ακτή συκιά
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