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Η αποστολή μας 

… να «μετατρέψουμε» κάθε παραλία σε
Παγκόσμιας κλάσης 5* άστερη (4 
ιππόκαμπους) Βιώσιμη Παραλία.

μέσω της εφαρμογής του πρωτοκόλλου 
Costa Nostrum – Sustainable Beaches…
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Με τι είμαστε αντιμέτωποι; – Οι παραλίες υπό πίεση

• 32% των ακτών απειλούνται από την διάβρωση (Ελλάδα)
– ≈ 25% στην νησιωτική Ελλάδα

• ≈15.000 τόνοι πλαστικών ετησίως στις Μεσογειακές ακτές

• 117% αύξηση στη μόλυνση των παραλιών εξαιτίας του τουρισμού

• >200 εκατομμύρια τουρίστες στις Μεσογειακές ακτές κάθε καλοκαίρι
– ≈50% ετήσια αύξηση(AGR)

– >500 εκατομμύρια τουρίστες μέχρι 2030

– Συνωστισμός στις παραλίες

– Κατάρρευση οικοσυστημάτων

– Αρνητικές επιπτώσεις στο 

τουριστικό προϊόν της χώρας

www.costanostrum.org
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Αύξηση του βιώσιμου τουριστικού προϊόντος

• ≈80% των τουριστών επισκέπτονται την Ελλάδα για τον ήλιο, την θάλασσα και τις 
παραλίες της

• Αύξηση των τουριστών που επιλέγουν αειφόρους – πράσινους προορισμούς 
– 64% των ταξιδιών επιθυμούν να μένουν σε αειφόρα καταλύματα(Booking)

– Κυρίαρχη τάση ο βιώσιμος τουρισμός (TUI Group)

– Οι Γερμανοί, Γάλλοι και Βέλγοι τουρίστες αναζητούν αειφόρα καταλύματα (Booking)

– 84% των τουριστών επιζητούν την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (CO2 footprint – Booking )

www.costanostrum.org

https://www.tornosnews.gr/tornos/xristika/53849-toyrismos-h-bookingcom-lansarei-protoporiako-shma-aeiforias-gia-ta-katalymata-ths.html
https://www.tornosnews.gr/permalink/23592.html?utm_source=TORNOS+NEWS+GREEK&utm_campaign=76d4b1193d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_2149551f2f-76d4b1193d-349379741
https://www.traveldailynews.com/post/tui-global-survey-sustainable-tourism-most-popular-among-german-and-french-tourists
https://www.traveldailynews.com/post/tui-global-survey-sustainable-tourism-most-popular-among-german-and-french-tourists


Ποιες είναι οι προκλήσεις;
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- Κάθε παραλία έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά

• Οι τρέχουσες λύσεις είναι ανεπαρκείς

• Δεν υπάρχει αναγνωρισμένο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης παραλιών

• Οι τρέχουσες λύσεις είναι κατακερματισμένες με πολλαπλά σημεία αποτυχίας

• Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με την βιωσιμότητα

• “No Scale-free” / “No Place-free”



Πώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις η Costa Nostrum;
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Κοινωνικά Κριτήρια Οικονομικά ΚριτήριαΠεριβαλλοντικά Κριτήρια

www.costanostrum.org

• Παρέχει μια ολιστική λύση
• Συγκεντρώνει πολλές μερικές λύσεις
• Βελτίωση της βιωσιμότητας, μέσω της αντικειμενικής “μέτρησης” της
• Είναι ένα δυναμικό σύστημα που ενσωματώνει λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες 

και τα χαρακτηριστικά της κάθε παραλίας
• Αναλαμβάνεται δράση σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο
• «Μετατρέπει» μια απλή παραλία, σε έναν παγκόσμιο βιώσιμο κορυφαίο 

προορισμό
• Συμβάλει στην δέσμευση της κοινότητας και των ενδιαφερομένων

Μέτρηση 39 κριτηρίων



Η πρόταση αξίας μας
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• Βελτιωμένα προληπτικά μέτρα και οδηγίες Covid-19 για τις παραλίες

- Δημιουργήθηκε ένα νέο υπό-πρωτόκολλο για τις παραλίες

• Εάν δεν είναι μετρήσιμο, δεν μπορεί να βελτιωθεί (η βιωσιμότητα)

• Ανιχνεύει και αντικαθιστά τις “λανθασμένες πρακτικές”

• Αντικειμενική κλίμακα αξιολόγησης της αειφορίας

• Είναι περισσότερο από απλά μια καινοτομία

• Παγκόσμια προώθηση των πιστοποιημένων 

παραλιών

• Αύξηση του Property Unique Selling Point & 

Brand Perception

• Αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών

Αύξηση των επισκεπτών



Costa Nostrum & Ευρωπαϊκή Ένωση
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• Βασισμένο στις αρχές του πρωτοκόλλου της Ε.Ε “Πρωτόκολλο για την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών”

- Το πρωτόκολλο υπογράφτηκε στις 21 Ιανουαρίου 2008, μετά από έξι χρόνια διαβουλεύσεων, επεξεργασίας 
και βελτιστοποιήσεις. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/prot/2009/89/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/prot/2009/89/oj


Costa Nostrum & Βιώσιμοι Στόχοι ΟΗΕ

www.costanostrum.org 9



Γιατί τώρα; 
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Η ζήτηση για βιώσιμους προορισμούς - παραλίες αυξάνεται συνεχώς

Ο Covid-19 απέδειξε την ανάγκη για ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο



Γιατί…

www.costanostrum.org 11

Αύξηση των επισκεπτών

1m2

πιστοποιημένης αειφόρας 
παραλίας, μπορεί να 

αποφέρει περισσότερα από 
≈14€ / ημέρα (άμεσα και 
έμμεσα) στην ευρύτερη 

παράκτια κοινότητα 

• Συμβάλει στην αύξηση των εσόδων

32% αύξηση στα έσοδα 
των δημόσιων παραλιών

79% αύξηση στους 
επαναλαμβανόμενους 

πελάτες των ξενοδοχείων



Προσιτή λύση για κάθε παραλία…

2016 2017 2018 2019 - 2020
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43%57%

Οι πελάτες μας, δήμοι & ξενοδοχεία

Δήμοι Ξενοδοχεία

12www.costanostrum.org
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Τι είναι το Costa Nostrum – Sustainable Beaches;

www.costanostrum.org

Ένα Καινοτόμο 
«Εργαλείο», προς την 
Θέσπιση μιας Παραλίας 
ως Αειφόρος

Της κάθε πιστοποιημένης 
παραλίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο

Αρχική Μελέτη Προώθηση - Marketing

Αντικειμενική “μέτρηση” και 
κατηγοριοποίηση του Βαθμού Αειφορίας 
της Κάθε Παραλίας

Κατάταξη – Κατηγοριοποίηση - Πιστοποίηση



Οι τουρίστες αγαπούν τις παραλίες Costa Nostrum
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Γινόμαστε «γνωστοί» σε παγκόσμιο επίπεδο
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Μηνιαία newsletter σε περισσότερους από 2.500+ 
παραλήπτες παγκοσμίως

Περισσότεροι από 3.000+ followers στα social media

Περισσότερες από 35.000+ μοναδικές επισκέψεις στην 
ιστοσελίδα μας από όλον τον κόσμο

Περίπου 250+ άρθρα αναφορικά με το έργο της Costa 
Nostrum σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ

Περίπου 6.000+ συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τους 
λουόμενους στις πιστοποιημένες παραλίες



www.costanostrum.org 16

Τα βραβεία και οι διακρίσεις της Costa Nostrum 

1. Διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία για το Περιβάλλον
(Υποψηφιότητα σε 2 κατηγορίες)

2. Συμμετοχή στην πλατφόρμα Elevate Greece

3. Καλή Πρακτική σε τρία Ευρωπαϊκά έργα

4. Διεθνές Βραβείο- Διαγωνισμός καινοτομίας

5. Εθνικό Βραβείο- Treasures of Greek Tourism

6. Επιτυχής συμμετοχή σε τρία προγράμματα Incubator



17

Διεθνής συνεργασίες και clustering

• Κρατικοί Οργανισμοί

• Επιμελητήρια

• Σήματα Ποιότητας

www.costanostrum.org

• Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

http://www.assonautica.it/
https://www.hcmr.gr/en/
http://www.wedolocal.gr/
http://www.teetak.gr/
http://www.epimetol.gr/aitnia/shared/index.jsp?context=101
http://www.heliachamber.gr/ilia/shared/index.jsp?context=101
http://www.ebeh.gr/web/guest/home
https://we4all.com/


Σε αυτήν την προσπάθεια μας, θέλουμε να συνεργαστούμε με χώρες, οργανισμούς, περιοχές, 
δήμους, ξενοδοχεία και παραλίες σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα που έχουν το ίδιο όραμα και στόχο 
με εμάς…

www.costanostrum.org 18

Επιθυμούμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον τουρισμό μας

Ένα βιώσιμο μέλλον για τον τουριστικό τομέα!



Σας Ευχαριστώ!

www.costanostrum.org | info@costanostrum.org

Ελάτε μαζί μας σήμερα για να 
μετατρέψουμε τις παραλίες σε 

παγκόσμιας κλάσης
Βιώσιμες παραλίες 5 * αστέρων!!

http://www.costanostrum.org/
mailto:info@costanostrum.org
https://fb.com/CostaNostrum/
https://www.instagram.com/costanostrum/
https://www.youtube.com/channel/UCZC8rgayCGhFAtLhWwXJk_w
https://twitter.com/CostaNostrum
https://gr.pinterest.com/cnostrum/
https://www.linkedin.com/company/costa-nostrum
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Additional Promotional Material

• Video, from the latest certified hotel beach, click here 

• Online flyer, from the latest certified public beach, click here 

www.costanostrum.org

• Promo Video 2021 – 2022, click here

https://www.youtube.com/watch?v=-UKRVxI7imI&ab_channel=CostaNostrum
https://costanostrum.org/misc/agia-pelagia-beach-flipbook/#apfl21_1
https://www.youtube.com/watch?v=8M_d_n_THfs&ab_channel=CostaNostrum
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