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CSTI is affiliated to the  

«Αειφόρος Ανάπτυξη 

είναι η ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να 

διακυβεύεται η ικανότητα 

των μελλοντικών γενεών 

να καλύψουν τις δικές 

τους ανάγκες» 

Ο Σύνδεσμος γιόρτασε τα 10 χρόνια παρουσίας του στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου 
πραγματοποιώντας την 10η Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία είχε ως κύρια θεματική ενότητα τον 
Αειφόρο Πολιτισμό με τίτλο ‘Sustainability Is Culture’ την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016, στις 6.00 
μμ. στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR/Severis Foundation). Η όλη εκδήλωση 
τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.  
 
Η εκδήλωση άρχισε με την παρουσίαση του έργου Commandarie Vineyards της Αναστασίας Γκάυ 
από την ορχήστρα ‘Κουμανδαρία’, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Φράνσις Γκάυ. 
 
Την εκδήλωση προσφώνησαν ο κ. Πανίκος Νικολάου, Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων 
Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου, η κ. Αννίτα Δημητριάδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
του ΚΟΤ, ο κ. Πέτρος Χ. Πετράκη, Συνέταιρος, Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
PwC Κύπρου.   
 
Ακολούθησε μήνυμα από  Thomas Cook Group plc Sustainability Team και ομιλίες από τον κ. Noel 
Josephides - Προέδρος Travel Foundation, Πρόεδρος Sunvil Holidays, Πρόεδρος ABTA και από τον 
κ. Φίλιππο Δρουσιώτη - Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού.   
 
Την ομιλία της Α.Ε. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εκφώνησε ο Διευθυντής Μέσης 
Εκπαίδευσης Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης. Κύρια ομιλήτρια ήταν η κ. Arantxa Garcia, Eπικεφαλής της 
Αειφόρου Ανάπτυξης, TUI Destination Services με θέμα ‘Αειφορία Είναι Πολιτισμός’.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έχουν απονεμηθεί τιμητικές πλακέτες στους ακόλουθους: 
-Atlantica Hotels & Resorts - ‘Business Tourism Sustainability Award 2016’  
-Cyprus Wine Museum - ‘Small Business Sustainability Award 2016’ 
-Καλοπαναγιώτης - ‘Community Sustainability Award 2016’ 
 
Η εκδήλωση περιλάμβανε Έκθεση Παραγωγών δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη του CSTI και στους 
παραγωγούς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους αλλά και στους καλεσμένους να πάρουν μια γεύση 
από κυπριακά εδέσματα και ποτά.  
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του συνδέσμου που με τη στήριξη τους συνέβαλαν στην επιτυχή 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μας.  
 
Οι κύριοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Τράπεζα Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και 
η PwC Κύπρου. Οι χορηγοί επικοινωνίας ήταν το ΡΙΚ, η Cyprus Mail και η Καθημερινή.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Φίλιππος Δρουσιώτης -Πρόεδρος  
Γρηγόρης Δημητρίου-Ταμίας  
Angela Richardson 
Antje Παπαγεωργίου 
Γιάννα Ορφανίδου 
Δάφνης Παναγίδης  
Francis Nektarios Guy 
John G C Wood 
Ιωάννα M Ιωάννου  
Kelley Polis  
Κώστας Μιχαήλ  
Νίκος Χατζηκωστέας 
Tina Dobbins 
Φυλακτής Λαζάρου 

Η Διεύθυνση μας: 
Τ/χου Δημήτρη Πουλίου 33 
1101 Λευκωσία 
Τηλ: 22 252315 / 99800189 
Email: info@csti-cyprus.org 
 
Website: www.csti-cyprus.org  
 
Facebook: https://
www.facebook.com/csti.csti/ 
 
Twitter: https://twitter.com/
CySustTourism  

Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης κ. Arantxa Garcia κ. Πανίκος Νικολάου  

κ. Αννίτα Δημητριάδου κ. Πέτρος Χ. Πετράκη  κ. Noel Josephides  
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 2016 

Βράβευση Atlantica Hotels & 
Resorts  

Βράβευση Cyprus Wine Museum  

Βράβευση του χωριού Καλοπαναγιώτης  

Business Tourism Sustainability Award  
ATLANTICA HOTELS & RESORTS 

 
Το βραβείο δόθηκε στα ‘Atlantica Hotels & Resorts’ 
λόγω της δέσμευσης τους στην αειφόρο ανάπτυξη και τη 
συνεχή βελτίωση στις αειφόρες πρακτικές.  

Small Business Sustainability Award 
CYPRUS WINE MUSEUM  

 
Το βραβείο δόθηκε στο ‘Cyprus Wine Museum’ για την 
εφαρμογή αειφόρων πρακτικών που ωφελούν την τοπική 
οικονομία και πολιτισμό.  

Community Sustainability Award 
KALOPANAYIOTIS VILLAGE  

 
Το βραβείο δόθηκε στο χωριό ‘Καλοπαναγιώτης’ για τα 
μετρήσιμα επιτεύγματα του στην περιβαλλοντική φροντί-
δα και πολιτιστική αναβάθμιση.  

Γνωρίστε τα μέλη μας 

Περισσότερες  
Φωτογραφίες από την  

Ετήσια Γενική Συνέλευση  

VAVLA RUSTIC  RETREAT  
Το Vavla Rustic Retreat βρίσκεται στο χωριό Βάβλα, το 
οποίο είναι ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι του 19ου αιώ-
να. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την αυθεντι-
κότητα του παραδοσιακού ξενώνα, το ήσυχο περιβάλ-
λον, και να επισκεφτούν το περιβόλι των οικοδεσποτών 
και να μαζέψουν φρούτα.  
 
Το Φεβρουάριο του 2014, το Vavla Rustic Retreat βρα-
βεύτηκε με οικολογική πιστοποίηση από το διεθνούς  

φήμης Green Key, και μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πιστοποιημένα καταλύματα στην Κύπρο και 
το πρώτο αγροτουριστικό κατάλυμα που έχει πιστοποιηθεί με Green Key. Ως μέλος του Green Key, 
το Vavla Rustic Retreat δεσμεύτηκε για συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων του και των επιπτώ-
σεων του προς το περιβάλλον. Ως αγροτουριστικό κατάλυμα, συνδέεται με το περιβάλλον, τον πο-
λιτισμό και την ιστορία της τοπικής κοινωνίας. Το Vavla Rustic Retreat έχει δεσμευτεί για την προ-
ώθηση της αειφορίας και του περιβάλλοντος από τον καιρό που έχει ανοίξει, τον Απρίλιο του 2012.  
 
Αυτήν την περίοδο, το κατάλυμα στηρίζει το περιβάλλον μέσα από διάφορες πρακτικές στους πιο 
κάτω τομείς: 

 Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας  

 Διαχείριση νερού  

 Διαχείριση απορριμμάτων  

 Περιβάλλον  

 Κοινωνική ευθύνη  

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.vavlarusticretreat.com/ 
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Ελάχιστα Πρότυπα Αειφορίας—Minimum Sustainable Standards (MSS) 

Το CSTI σε μια προσπάθεια του να επιβεβαιώσει ότι τα Ελάχιστα Πρότυπα Αειφορίας εφαρ-

μόζονται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, συνεργάστηκε στενά με ξενοδοχεία από όλη την Κύ-

προ και παρουσίασε τα αποτελέσματα στο ΚΟΤ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το 

ΚΟΤ. Η μελέτη εστιάστηκε σε 10 ξενοδοχεία από όλη την Κύπρο, για τη συλλογή στοιχείων 

σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, απορριμμάτων, νερού και βέλτιστων πρακτικών σε 

αυτούς τους τομείς. Η βιωσιμότητα των MSS απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της ξενοδοχεια-

κής βιομηχανίας. Κρίσιμο στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του έργου είναι να εξασφαλιστεί 

ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία ενημερώνεται και εκπαιδεύεται για τη σωστή εφαρμογή των MSS, με 

τη συνεργασία των επιθεωρητών του ΚΟΤ.   

Μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση του τοπικού οικονομικού αντίκτυπου των 

αειφόρων εκδρομών που οργανώνει η TUI στην Κύπρο 

Το CSTI συνεργάστηκε με το Travel Foundation για το έργο της TUI «Μεγιστοποίηση και βελτιστο-

ποίηση του τοπικού οικονομικού αντίκτυπου των αειφόρων εκδρομών που οργανώνει η TUI στην Κύ-

προ». Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τοπικές κοινότητες και οι επιχει-

ρήσεις επωφελούνται από τις εκδρομές της TUI. Επιχειρήσεις και προμηθευτές ερωτήθηκαν πόσα ξο-

δεύουν οι τουρίστες στις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των εκδρομών. Ταυτόχρονα, στόχος 

της έρευνας ήταν να ερευνήσουν τη δυνατότητα εισαγωγής νέων προμηθευτών και εκδρομών.  

Δραστηριότητες 2016 
Let’s Do it Cyprus 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς έλαβαν 
μέρος στη Παγκύπρια εκστρατεία ‘Let’s Do it Cyprus’, στις 10 Απριλίου 2016. Στην εκδήλωση καθα-
ρισμού στην Πόλη Χρυσοχούς συμμετείχαν επίσης εργαζόμενοι από το Anassa, Zening Resort, πρό-
σκοποι και εθελοντές.  
 

Closing the Plastic Tap - 2o Διεθνές Συνέδριο   

Το CSTI είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στο 2ο Διεθνές Συνέδριο ‘Closing the Plastic Tap’, το οποίο 

οργανώθηκε από την  IUCN και το ίδρυμα ‘Prince Albert II’, στο Μονακό, το Μάιο 2016. Το CSTI 

παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου ‘Μείωση του πλαστικού’, το οποίο έχει διεξαχθεί με επιτυχία 

στην Κύπρο, σε συνεργασία με την Thomas Cook. Στόχος του έργου ήταν η μείωση της ποσότητας 

πλαστικού η οποία παράγεται από την ξενοδοχειακή βιομηχανία, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα ε-

μπειρίας των επισκεπτών.  

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος—5 Ιουνίου  

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2016 με με-
γάλη επιτυχία, με τον ετήσιο καθαρισμό της παραλίας Nissi που οργανώθηκε από τη διεύθυνση του 
Nissi Beach Resort. Περισσότερο από 100 άτομα έχουν λάβει μέρος στον καθαρισμό, συλλέγοντας 
20kg πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα και απόβλητα. Το CSTI συμμετείχε στον καθαρισμό, μαζί με 
εργαζομένους και επισκέπτες του ξενοδοχείου Nissi Beach Resort, εργαζομένους των ξενοδοχείων 
Nissi Park, Atlantica Aeneas Resort & Spa, και Olympic Lagoon Resort, εθελοντές από την Thomas 
Cook, Padi-Lucky Divers και μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας.  

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών - 8 Ιουνίου  

Φέτος το CSTI γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών στη Λεμεσό κατά τη διάρκεια της μηνιαίας 

συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο ξενοδοχείο Amathus Beach, το οποίο το 2015 ήταν νικη-

τής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Φιλοξενίας «Green Hotel of the Year». 

Προγράμματα 2016 

Closing the Plastic  
Tap - 2nd Internation-

al Workshop  

World Environment 
Day 

World Ocean Day  

Let’s Do it Cyprus  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  4  

Πρόγραμμα ‘American Youth Leadership’ στο Fulbright Center - 12 Ιουλίου  
Το CSTI προσκλήθηκε να παρουσιάσει τις πρόσφατες αειφόρες πρωτοβουλίες του στους μαθητές λυ-

κείου του προγράμματος ‘American Youth Leadership’ στο Fulbright Center στη Λευκωσία. Το θέμα 

του φετινού προγράμματος ήταν "Sustainable and Green Living & Development". Το CSTI παρουσία-

σε το πρόγραμμα των Ελάχιστων Προτύπων Αειφορίας, το οποίο εφαρμόστηκε στην ξενοδοχειακή 

βιομηχανία. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ‘Πρασινίζοντας τις Παραλίες της Κύπρου’, 

‘Cyprus Village Routes’, ‘Μείωση του Πλαστικού’ στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ‘Waste Mapping΄, 

και ‘Κυπριακό Πρόγευμα’, το οποίο εντάχθηκε στα ξενοδοχεία της Κύπρου. Οι μαθητές έδειξαν 

έντονο ενδιαφέρον για τη δουλειά που κάνει το CSTI και εντυπωσιάστηκαν με όλα τα έργα του οργα-

νισμού.   

Εκδήλωση ‘BRINGING LIFE BACK TO SOLEA’  
Η τεράστια πυρκαγιά στη Σολέα τον Ιούνιο κατέστρεψε περισσότερα από 18.5km2 του δάσους. Το 
Τμήμα Δασών προβλέπει ότι περίπου το 70% του δάσους που χάθηκε στη φωτιά θα δημιουργηθεί από 
μόνο του. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό μπορεί να συμβεί, το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης που περιλαμβάνει μέτρα κατά της διάβρωσης, και τη δια-
χείριση της βιοποικιλότητας. 

Το CSTI σε συνεργασία με τη TUI, υποστηρίζει το τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης του Τμήματος 
Δασών, διοργανώνοντας εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κοιλάδα του Αγίου Θεοδώρου 
Σολέας, το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016. Έχουν λάβει μέρος 270 εθελοντές, και έχουν φυτευτεί 1500 
δέντρα, τα οποία δόθηκαν από το Τμήμα Δασών. 

GSTC Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνάντηση: Building Sustainability in Europe-
an Tourism, Αθήνα, Ελλάδα, 23-24 Νοεμβρίου 2016 
Ο Πρόεδρος και η Project Manager του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού, Φίλιππος Δρου-
σιώτης και Ειρήνη Γιασεμή, εδραίωσαν τη φήμη της Κύπρου ως ένας προορισμός ο οποίος είναι πολύ 
δραστήριος στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού με την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Περιφε-
ρειακή Συνάντηση του GSTC στην Αθήνα, με θέμα "Building Sustainability in European Tourism".  

Βραβείο στο CSTI 
To Cyprus Association for Cultural & Special Interest Tourism βράβευσε το CSTI για την εξαιρετική 
δουλειά του στην ανάπτυξη και προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού. Το βραβείο δόθηκε στο 
CSTI κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του συνδέσμου, στις 15 Δεκεμβρίου 2016 
στο Classic Hotel στη Λευκωσία.   

Δραστηριότητες μας στο Facebook και Twitter  
To CSTI υπήρξε πολύ δραστήριο στο Twitter και στο Facebook κατά το έτος 2016. Οι φίλοι μας στο 
Facebook έχουν υπερδιπλασιαστεί, από 1026 στην αρχή του έτους σε 2118 σήμερα. Στις αρχές του 
2016, περίπου 100 άτομα ανά μέρα έβλεπαν τις αναρτήσεις τις σελίδας μας, ενώ τώρα ο αριθμός των 
ατόμων έχει αυξηθεί στα 600. Στις 9 Σεπτεμβρίου, 7,885 άτομα είδαν τις αναρτήσεις της σελίδας μας! 

Ο Πρόεδρος του CSTI έχει προσκληθεί σε διάφορες εκδηλώσεις για να παρου-
σιάσει το έργο του CSTI, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:  
- Ημερίδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κύπρο, τον ΚΟΤ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου με θέμα «Στοχεύοντας τον Αειφόρο Τουρισμό», 22 Σεπτεμβρίου 2016, Πρωταράς  
- Ημερίδα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τους 
φίλους του Ελληνικού και Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα «Οι Προοπτικές ενός Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου», 5 Νοεμβρίου 2016, Λευκωσία  
- Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, 26 Νοεμβρίου 2016, Λεμεσός  
 

Διακρίσεις σε μέλη μας  
Το CSTI συγχαίρει το μέλος μας κυρία Νίκη Αγαθοκλέους, ιδιοκτήτρια της μικρής βιοτεχνίας παραγω-
γής γλυκών του κουταλιού στον Αγρό, για τη βράβευση από το Time Out EATING Awards 2016, για 
το γλυκό τριανταφύλλου Αγρού ως το «Κυπριακό Προϊόν της Xρονιάς 2016».  

Η ‘Καθημερινή’ και ο ‘Γαστρονόμος’ έχουν οργανώσει για τρίτη συνεχή χρονιά τα Βραβεία Ποιότη-
τας στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν τα καλύτερα κυπριακά προϊόντα 
του νησιού. Συγκεκριμένα, έχουν βραβευτεί τα μέλη μας, το οινοποιείο Βασιλικόν με το βραβείο 
«Ετικέτας και Συσκευασίας» για το κρασί ΜΕΘΥ, και το γαλακτοκομείο Α. Μ. «ΔΡΟΥΣΙΑ» με το 
βραβείο «Κυπριακού Παραδοσιακού Προϊόντος» για το παραδοσιακό τυρί χαλίτζι.   

To Cyprus Association for Cultural & Special Interest Tourism βράβευσε το μέλος μας το ‘Σύλλογο 
Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας’ για την εξαιρετική δουλειά του στην ανάπτυξη και προώθηση των 
ειδικών μορφών τουρισμού.   

GSTC European Regional Meet-
ing  

Bringing Life back to Solea  

Πρόγραμμα ‘American Youth Lead-
ership’ 

Βραβείο στο CSTI 

AGΜ του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Κύπρου  

Βραβείο στο 
‘NIKI SWEETS’ 

Βραβείο στο οινοποιείο ‘Vasilikon’  

Βραβείο στο γαλακτοκομείο‘A. M. 
ΔΡΟΥΣΙΑ’ 

Βραβείο στο Σύλλογο Γυναικών 
Υπαίθρου Λάρνακας  

https://www.facebook.com/Cyprus-Village-Routes-130262933743125/
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Το καινούργιο λογότυπο του CSTI απεικονίζει ένα δέντρο ελιάς, το οποίο είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Κύπρου. Στα αρχαία χρόνια το δέντρο της 
ελιάς ήταν πολύ γνωστό για τη συμβολή στηv ανάπτυξη της οικονομίας και της κουλ-
τούρας του νησιού. Ιστορικά, η ελιά ήταν σύμβολο της ειρήνης. Αυτός ο συσχετισμός 
ξεκίνησε από τον πέμπτο αιώνα π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα. Στην Αγία Γραφή τα κλαδιά 
της ελιάς χρησιμοποιούνταν τακτικά για τη σηματοδότηση του τέλους μίας διαμάχης ή 
για την έγκριση μιας ανώτερης δύναμης. Λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής της και την 
καλλιέργεια της από τον άνθρωπο, η ελιά θεωρείται ως ένα κεντρικό γεωργικό στοιχείο 
πολλών αρχαίων πολιτισμών. Η καλλιέργεια της ελιάς υπολογίζεται περίπου από το 
4000 π.Χ., όταν οι νεολιθικοί άνθρωποι μετανάστευσαν στην περιοχή της Μεσογείου. 
Απόδειξη της παραγωγής ελαιόλαδου στην Κύπρο χρονολογείται από το τέλος του 
13ου αιώνα π.Χ., την περίοδο στην οποία ανακαλυφθήκαν σε οικισμούς και ναούς τα 
παλαιότερα ελαιοτριβεία.  

Ο ρόλος της ελιάς ήταν και συνεχίζει να είναι σημαντικός για τον Κυπριακό πολιτισμό  

και την Κυπριακή ιστορία. Το ελαιόλαδο και η ελιά είναι τα δύο βασικά συστατικά της Μεσογειακής και της Κυπριακής δια-
τροφής. Επιπλέον, κάτω από τη σημαία της Κύπρου, υπάρχουν δύο κλαδιά ελιάς, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ειρήνη.  

Το καινούργιο λογότυπο αναπαριστά τη νέα εικόνα του Συνδέσμου και απεικονίζει τους τέσσερις πυλώνες της Αειφορίας: Περι-
βάλλον, Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμό. 

Η ελιά αντιπροσωπεύει την αειφορία σε όλες τις πτυχές της, καθώς και τη μακροζωία και την αιωνιότητα. Η Κύπρος είναι ένα 
νησί και ο τουρισμός έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Οι μπλε ρίζες αντιπροσωπεύουν τη 
θάλασσα, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Κύπρου, καθώς προσελκύει ένα τεράστιο αριθμό τουρι-
στών κάθε χρόνο. Η Κύπρος είναι ευλογημένη με την αφθονία της ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, αυτό εκπροσωπεί-
ται στο νέο λογότυπο με το διπλό κυκλικό πλαίσιο γύρω από το δέντρο της ελιάς. Στο κάτω μέρος του νέου λογότυπου, το σχή-
μα της Κύπρου στο χρώμα του χαλκού, αντιπροσωπεύει την ιστορική σχέση του νησιού με αυτό το μέταλλο. Η Κύπρος ήταν 
γνωστή στην αρχαιότητα για την παραγωγή του χαλκού. Στην πραγματικότητα, η λέξη χαλκός προέρχεται από το όνομα του 
νησιού, Κύπρος.       

Δεντροφύτευση στα χωριά Ασγάτα, Καλαβασός, Μονή,  
Μοναγρούλλι και Βάσα  

Παρουσίαση του καινούργιου μας λογότυπου  

Το 2010, κατά τη διάρκεια δεντροφύτευσης στα χωριά Ασγάτα, Καλαβασός, Μονή, Μοναγρούλλι και Βάσα φυτεύτηκαν 1200 
δέντρα από 110 τουρίστριες από το Stanhome World Company της Γαλλίας. Οι πιο κάτω φωτογραφίες τραβήχτηκαν το 2010 
(αριστερά) και το 2016 (δεξιά), οι οποίες απεικονίζουν το πριν και το μετά της δεντροφύτευσης.   

2010 

2016 

2017 Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης 
Η 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2017 ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης (A/
RES/70/193).  
 
Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και του κοινού σχετικά με τη 
συμβολή του αειφόρου τουρισμού στην ανάπτυξη, καθώς και για την κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών να συ-
νεργαστούν στην ανάπτυξη του τουρισμού ως καταλύτης για μια θετική αλλαγή. Το CSTI θα συνεργαστεί στενά με τον ΚΟΤ 
για τη συνέχιση πέντε προγραμμάτων.   
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Ξενοδοχεία και Εταιρίες 
Affiliated member:  



Τα μέλη μας  

Παραγωγοί  

Δήμοι/Κοινότητες 

Πανεπιστήμια 
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Ξενοδοχεία, Εταιρίες, Δήμοι, Κοινότητες, Παραγωγοί και άτομα είναι ευπρόσδεκτοι να γίνουν μέλη του CSTI.   
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.csti-cyprus.org  
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