
                                                                                                
 

Δελτίο Τύπου 10/08/2017 

Ο Δήμος Χερσονήσου υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Costa Nostrum για την πιστοποίηση 4 

δημοτικών παραλιών ως Costa Nostrum – Sustainable Beaches 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργώντας στο πλαίσιο της αειφόρου και βιώσιμης πολιτικής που εφαρμόζει σε 

όλες τις δράσεις του, ως ενεργό μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων από το 2013, αλλά και κατ’ 

εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης 

συνεργασίας με την εταιρεία Costa Nostrum Ltd, για την πιστοποίηση τεσσάρων (4) δημοτικών παραλιών, 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του βραβευμένου, καινοτόμου προτύπου πιστοποίησης «Costa Nostrum-

Sustainable Beaches», προκειμένου να αποκτήσουν μια σημαντική και διεθνώς αναγνωρισμένη, 

απόδειξη αειφορικής ανάπτυξης.  

Η παρούσα δημοτική αρχή, με το Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Μαστοράκη Γ., σε συνεργασία με τον 

πρόεδρο της ΔΑΜΑΛ ΑΕ κ.Βασιλάκη K., αναγνωρίζοντας την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για αειφόρο 

διαχείριση των παραλιών, βάσει των απαιτήσεων που θέτουν τα διεθνή πρότυπα, προέβει στην εν λόγω 

συνεργασία, προκειμένου να δημιουργήσει ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο, για την ενίσχυση του βιώσιμου 

τουριστικού μοντέλου, μέσω της «αειφόρου οργάνωσης των παραλιών», αλλά και να εξασφαλίσει την 

αύξηση του επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίχως να δημιουργούνται περιβαλλοντικές ή 

κοινωνικές πιέσεις στην περιοχή.  

Η εν λόγω δράση αποτελεί τμήμα ενός συνολικού (ολοκληρωμένου) Σχεδίου Διαχείρισης και αειφόρου 

ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών του Δήμου Χερσονήσου και θα εφαρμοστεί αρχικά για την 

πιστοποίησης των παραλιών Εσταυρωμένος, Ποταμός, Σαραντάρι και δυτικά του Σαραντάρι. 

Τόσο ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης Γ., ο Πρόεδρος της ΔΑΜΑΛ Α.Ε κ. Βασιλάκης Κ., όσο και ο Ιδρυτής και 

Γενικός Διευθυντής της Costa Nostrum κ. Ζησιμόπουλος Β., εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους 

για την επίτευξη της συγκεκριμένης συνεργασίας και υπόσχονται να βοηθήσουν τα μέγιστα στην 

περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία των παραλιών του Δήμου Χερσονήσου. 

Κοινή ευχή όλων, ο Δήμος Χερσονήσου να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, ώστε σύντομα να επιτευχτεί η 

αειφόρος ανάπτυξη και διαχείριση των Ελληνικών παραλιών αλλά και των παραλιών της Μεσογειακής 

Λεκάνης με ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη, τόσο για τους κατοίκους των 

παράκτιων περιοχών όσο και για τους τουρίστες – επισκέπτες των περιοχών αυτών. 



                                                                                                
 

 

Στην φωτογραφία απεικονίζονται ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Μαστοράκης Γιάννης και ο Ιδρυτής και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Costa Nostrum ΕΠΕ κ. Ζησιμόπουλος Βασίλης. 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου: 

Ο Δήμος Χερσονήσου εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης, ανάμεσα στα δύο βασικά αστικά κέντρα 

της, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Η έκτασή του ανέρχεται σε 271,6 τ.χλμ, με ακτογραμμή που ξεπερνά 

τα 58 χλμ..  

Το βόρειο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου ανήκει στις ανεπτυγμένες τουριστικά παραλιακές περιοχές της 

βόρειας Κρήτης και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό καθιστά τον 

Δήμο Χερσονήσου έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, καθώς φιλοξενεί 

πλέον του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)  επισκεπτών ετησίως, καταγράφοντας περισσότερες των οκτώ 

εκατομμυρίων (8.000.000) διανυκτερεύσεις, στις περίπου εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) κλίνες, όλων 

των κατηγοριών, που διαθέτει. 



                                                                                                
 
Οι τουριστικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας 

ξενοδοχεία και καταλύματα, καθώς και βραβευμένες με μπλε σημαία παραλίες. Λόγω της σημαντικής 

τουριστικής δραστηριοποίησης που αναπτύσσεται στην περιοχή, ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί σημαντικό 

μέρος της εθνικής ετήσιας τουριστικής κατανομής. Εξίσου σημαντικό και πλούσιο είναι το οικοπολιτιστικό 

απόθεμα του Δήμου καθώς και η μοναδικότητα της βιοποικιλότητάς του. 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Χερσονήσου βάσει της τελευταίας απογραφής (2011) ανέρχεται σε 26.717 

κατοίκους, με τον πραγματικό (defacto) να ξεπερνά τους 50.000 λόγω του ανεπτυγμένου τουριστικού 

κλάδου που διαμορφώνει αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης. 

 

Σχετικά με το Costa Nostrum – Sustainable Beaches: 

Το Πρότυπο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των Παραλιών της Μεσογείου - Costa 

Nostrum Sustainable Beaches, είναι ένα πρότυπο και καινοτόμο πρωτόκολλο πιστοποίησης που μπορεί να 

διασφαλίσει με αντικειμενικό τρόπο την αειφόρο ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου, προασπίζοντας 

πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής περιμετρικά των πιστοποιημένων αειφόρων παραλιών Costa Nostrum- Sustainable 

Beaches και φυσικά εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και ευμάρεια των πολιτών της περιοχής. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας (για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ): 

κα. Αναστασία Σφακιανάκη, Δήμος Χερσονήσου 

Τηλ.:+30 2813404640 

Website: http://www.hersonissos.gr/ 

E-mail: dimarxos@hersonisos.gr 

κ. Βασίλη Ζησιμόπουλο, Costa Nostrum Ltd 

Τηλ.: +30 2810334025, +30 6972997668 

Website: www.costanostrum.org 

E-mail: info@costanostrum.org 
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Press release 10/08/2017 

The Municipality of Hersonissos signed a cooperation agreement with Costa Nostrum to certify 4 

municipal beaches as Costa Nostrum - Sustainable Beaches 

 

The Municipality of Hersonissos, acting within the framework of the sustainable policy which applies to 

all its actions, as an active member of the Covenant of Mayors, as well as, under the Sustainable Tourism 

Development Plan, signed a cooperation agreement with Costa Nostrum Ltd for the certification of four 

(4) municipal beaches, which meet the requirements of the award-winning, innovative "Costa Nostrum-

Sustainable Beaches" certification protocol in order to gain a significant and internationally recognized 

proof of sustainable development. 

The current municipal authority, the Mayor of Hersonissos Mr. Mastorakis G., in cooperation with the 

President of Damal SA, Mr. Vasilakis K., recognizing the ever increasing need for sustainable beach 

management, based on the requirements of international standards, signed the specific cooperation 

agreement in order to create an additional strong incentive for strengthening the sustainable tourism 

model through the "sustainable management of the beaches", but also to increase the level of services 

provided without creating environmental or social pressures in the region. 

This action is part of a comprehensive (Integrated) Management Plan and Sustainable Development of 

the coastal areas of the Hersonissos Municipality and will be implemented initially for the certification of 

the beaches of Estrayromenos, Potamos, Sarandari and west of Sarantari. 

Both, the Mayor Mr. Mastorakis G., the President of DAMAL SA Mr. Vassilakis K. and the Founder and 

General Manager of Costa Nostrum Mr. Zisimopoulos V. expressed their absolute satisfaction for the 

achievement of the specific cooperation and promised to make their best for the environmental 

upgrading and protection of the beaches of the Hersonissos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 

 

The photo depicts the Mayor of Hersonissos Mr. Mastorakis Giannis and the Founder and CEO of Costa Nostrum 

Ltd. Mr. Zisimopoulos Vasilis. 

 

The Municipality of Hersonissos: 

The Municipality of Hersonissos extends to the eastern part of Crete, between its two main urban 

centers, Heraklion and Agios Nikolaos. Its area amounts to 271.6 km2, with a coastline exceeding 58 km. 

The northern part of Hersonissos belongs to the developed tourist coastal areas of northern Crete and is 

a pole of attraction for thousands of visitors each year. This makes the Municipality of Hersonissos one 

of the largest tourist destinations in Greece, with more than one million (1,000,000) visitors a year, 

registering more than eight million (8,000,000) nights, at about seventy five thousand (75,000) beds, of 

all categories. 

 

 



                                                                                                
 
The tourist infrastructures developed in the area includes high-quality hotels and accommodations, as 

well as blue-flagged beaches. Due to the significant tourist activity that develops in the area, the 

Hersonissos Municipality claims a significant part of the national annual tourist allocation. Equally 

important and rich are the ecological reserve of the Municipality and the uniqueness of its biodiversity. 

The permanent population of the Hersonissos Municipality, based on the latest census (2011), is 26.717 

inhabitants; with the actual inhabitants exceeding 50.000 due to the developed tourist sector that 

creates increased employment opportunities. 

 

About Costa Nostrum - Sustainable Beaches: 

The Costa Nostrum - Sustainable Beaches Certification Standard is a model and innovative certification 

protocol that can objectively ensure the sustainable development of Mediterranean beaches, primarily 

by protecting the environment, by contributing decisively at the economic development of the wider 

region around the certified Costa Nostrum - Sustainable Beaches and of course by ensuring the social 

cohesion and prosperity of the region’s citizens. 

Contacts Details: 

Ms. Anastasia Sfakianaki, Municipality of Hersonissos 

Tel.:+30 2813404640 

Website: http://www.hersonissos.gr/ 

E-mail: dimarxos@hersonisos.gr 

Mr. Zisimopoulos Vasilis, Costa Nostrum Ltd 

Tel.: +30 2810334025, +30 6972997668 

Website: www.costanostrum.org 

E-mail: info@costanostrum.org 
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