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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» 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2017 ως ‘Διεθνές Έτος 
Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης’ (International Year of Sustainable Tourism for 
Development), υπενθυμίζοντας τη δυναμική του τουρισμού για την προώθηση της 
Διεθνούς Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη και των 17 Στόχων της Αειφόρου 
Ανάπτυξης (SDGs).  
 
Οι τρεις στόχοι που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό είναι οι ακόλουθοι:  

• Στόχος 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη 
• Στόχος 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 
• Στόχος 14 – Ζωή κάτω από το νερό 

 
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού, 
που θα μπορεί να αξιοποιήσει την τεράστια δυναμική του όσον αφορά την 
οικονομική ευημερία, την κοινωνική ένταξη, την ειρήνη, καθώς και την 
περιβαλλοντική διαφύλαξη.  
 
Το Διεθνές Έτος στοχεύει στην αλλαγή πολιτικών, επιχειρηματικών πρακτικών και 
συμπεριφοράς των πελατών προς ένα πιο βιώσιμο τουριστικό τομέα. 
 
Επίσης, προωθεί το ρόλο του τουρισμού στους ακόλουθους τομείς: 
 Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη  
 Κοινωνική ένταξη, απασχόληση και μείωση της φτώχειας 
 Απόδοση πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή  
 Πολιτιστικές αξίες, ποικιλομορφία και πολιτιστική κληρονομιά  
 Αμοιβαία κατανόηση, ειρήνη και ασφάλεια  
 
Με αφορμή της κήρυξης του 2017 ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης, 
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) στοχεύει στην προώθηση του 

αειφόρου τουρισμού στην Κύπρο μέσω των δραστηριοτήτων και συνεργασιών του 
που θα λάβουν μέρος το 2017.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Φίλιππος Δρουσιώτης -Πρόεδρος  
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Κώστας Μιχαήλ  
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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  



 

 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  2  

Γνωρίστε τα μέλη μας 
CYHERBIA BOTANICAL PARK AND LABYRINTH 

To CyHerbia Botanical Park and Labyrinth βρί-
σκεται στο χωριό Αυγόρου και περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

 Εννέα διαφορετικοί κήποι βοτάνων, ο κάθε ένας με ξεχωριστό θέμα 

 Χώρο για να απολαύσεις χαλαρωτικό τσάι με θέα τους κήπους 

 Κατάστημα με βιολογικά τσάγια, έλαια και πολλά άλλα χειροποίητα φυτικά 
προϊόντα (όλα παράγονται στο πάρκο)   

 Δωμάτιο απόσταξης όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν 
απόσταξη αιθέριων ελαίων 

 Λαβύρινθο από θάμνους 

 Λαβύρινθο λεβάντας για διαλογισμό 

 Το «Woodland Walk» σε σχήμα της Κύπρου όπου οι επισκέπτες μπορούν 
να ανακαλύψουν τα 7 θαύματα του νησιού και να πάρουν μια πρώτη γεύση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.  

 Περιπέτεια, διασκέδαση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλες τις ηλι-
κίες 

Το πάρκο χρειάστηκε 8 χρόνια για να χτιστεί και άνοιξε τον Οκτώβριο του 
2012. Στόχος του πάρκου είναι η εκπαίδευση των επόμενων γενεών σχετικά με 
τα οφέλη των Κυπριακών βοτάνων στην υγεία, τα οποία θεωρούνται τα καλύτε-
ρα σε όλη την Ευρώπη λόγω του ιδανικού κλίματος και συνθηκών εδάφους. 
Στους εννέα θεματικούς κήπους φυτεύονται οργανικά βότανα και παρέχονται 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία και διδάσκουν σεμινάρια για την 
αειφόρα βιολογική γεωργία για τα πανεπιστήμια και κολέγια.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:  http://cyherbia.com/el/  

Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη  

Το Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη είναι η στέγη μιας ευρείας 
έκθεσης εργαλείων και μηχανημάτων, η οποία ζωντανεύει 
μπροστά στα μάτια του επισκέπτη ολόκληρη τη διαδικασία 
συλλογής σιτηρών, άλεσης αλεύρου και ψησίματος ψωμιού, 
με τον τρόπο που αυτή παραδοσιακά γινόταν στην Κύπρο 
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Βρίσκεται εντός της σύγχρονης 
αλευρομηχανίας «Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ», στο 

Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, προσφέροντας στους επισκέπτες τη μο-
ναδική ευκαιρία να προσδιορίσουν τις συντεταγμένες τους ως προς την εξέλιξη 
της αλευροποιίας μέσα στο χρόνο.  

Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χώρος, μέσα στον οποίο η πα-
ράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά θα προφυλάσσονται. Το μουσείο είναι 
ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο φιλοξενεί παραδοσιακά, εκπαιδευτικά, καλλι-
τεχνικά εργαστήρια και γεγονότα. Επίσης, παρέχει μια πλήρη εκπαιδευτική ε-
μπειρία για όλα τα στάδια παραγωγής αλεύρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμε-
ρα. Στόχος του μουσείου είναι η δημιουργία ενός ιδεατού περιβάλλοντος για 
εκπαιδευτικούς προορισμούς και θα εισάγει τους μαθητές σε μια διαδραστική 
εμπειρία με την κυπριακή παραδοσιακή ζωή.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: http://hadjigiorkisflourmill.com/museum  
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Κυπριακό Πρόγευμα  

Το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ έχει  δημιουργηθεί από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), το Travel Foundation UK και το CSTI μέσω 

του ‘Cyprus Destination Partnership’.  

Το CSTI  έχει το συντονισμό του προγράμματος Κυπριακού Προγεύματος μέ-

χρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου ως 

το βασικό παράγοντα για να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ξενοδοχειακή βιομηχα-

νία του νησιού. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικού ρόλου της τουρι-

στικής βιομηχανίας και στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και παραγωγών.  

Μέχρι τώρα στο πρόγραμμα συμμετέχουν 34 ξενοδοχεία σε όλο το νησί. Το CSTI και ο ΚΟΤ στοχεύ-

ουν να αυξήσουν τους συμμετέχοντες προωθώντας το Κυπριακό Πρόγευμα. Θα οργανωθούν εργα-

στήρια για την εκπαίδευση των chefs των ξενοδοχείων στην προετοιμασία παραδοσιακών συνταγών.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:  http://

www.cyprusbreakfast.eu/ 

Πρόγραμμα BeMed - Prevent  Plastic in the Mediterranean Sea 

Η πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί για να προωθήσει και να υποστηρίξει το γενικό στόχο του BeMed, ο 

οποίος είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης για απαλλαγμένη Μεσόγειο από πλαστικές ύλες. Το επί-

κεντρο της πρωτοβουλίας είναι η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση των 

πλαστικών απορριμμάτων και η εφαρμογή εναλλακτικών δράσεων για την αλλαγή της κοινωνικής 

συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς της τουριστικής βιομηχανίας σε σχέση με τη μη βιώσιμη χρήση 

των πλαστικών προϊόντων.  

Τα θέματα που στοχεύει να ασχοληθεί η πρωτοβουλία είναι τα ακόλουθα: 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης τόσο του κοινού όσο και των θεσμικών οργάνων σχετικά με τις 

πηγές και τις συνέπειες της πλαστικής ρύπανσης 

• Αειφόρος διαχείριση του τουρισμού και η σχέση του με το πλαστικό  

• Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των χρηστών της θάλασσας για περιορισμό της χρήσης πλα-

στικών στις δραστηριότητες τους 

Η προγραμματισμένη περίοδος έναρξης της πρωτοβουλίας είναι ο Σεπτέμβριος 2017 και η περίοδος  

ολοκλήρωσης είναι ο Νοέμβριος 2018 (14 μήνες). Η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί στις ακτές της 

Κυπριακής Δημοκρατίας - Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά. 

Προγράμματα 2017 
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Δραστηριότητες 2017  

Διάσκεψη Τύπου - 09 Φεβρουαρίου 2017   

Το CSTI οργάνωσε Διάσκεψη Τύπου για να ανακοινωθούν τα σχέδια και οι ενέρ-
γειες του οργανισμού σε σχέση με τη συμβολή του, στους στόχους του ‘Διεθνές 
Έτους Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης 2017’. 

Ημέρα της Γης - 25 Μαρτίου 2017 

Το CSTI γιόρτασε την ημέρα της Γης στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.   

BeMed Πρόγραμμα - Οι Νικητές - 30 Μαρτίου 2017 

Ο πρόεδρος του CSTI κ. Φίλιππος Δρουσιώτης είχε προσκληθεί και είχε την τιμή να 
παρευρεθεί στις 30 Μαρτίου 2017 σε εκδήλωση παρουσία του Πρίγκιπα Άλμπερτ ΙΙ 
του Μονακό κατά την οποία είχαν παρουσιαστεί οι έντεκα νικητές προγραμμάτων 
από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Αλβανία, το Λίβανο, την 
Τυνησία και το Μαυροβούνιο για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης στη 
Μεσόγειο.  

“Πράσινες Παραλίες: Προϋπόθεση για τον Αειφόρο Τουρισμό στην 
Κύπρο» - 28 Απριλίου 2017 

Ημερίδα με τίτλο «Πράσινες Παραλίες: Προϋπόθεση για τον Αειφόρο Τουρισμό 
στην Κύπρο», πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου στην Αγία Νάπα από το Γραφείο  
Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το CSTI.  

Σε χαιρετισμό του ο Επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Κύπρο Ανδρέας Κεττής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η επέκταση του 
προγράμματος και της φιλοσοφίας που διέπει τις ‘Πράσινες Παραλίες’ θα αποφέρει 
πολλαπλά οφέλη τόσο στους άμεσα εμπλεκόμενους ιδιώτες και στο ευρύ κοινό, περι-
λαμβανομένων των σχετικών φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην 
τουριστική βιομηχανία, τους ξένους και ειδικά τους Ευρωπαίους τουρίστες, που επι-
σκέπτονται κάθε χρόνο την Κύπρο».  

Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος, η Ευρω-
βουλευτής και Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους, η Επίτρο-
πος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου και ο Πρόεδρος του CSTI Φίλιππος Δρου-
σιώτης.  

Με το τέλος της ημερίδας ακολούθησε συμβολικός καθαρισμός της παραλίας Nissi 
με τη συμμετοχή μαθητών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Νάπας.  

01 Ιουνίου 2017 

Ο κ. Δρουσιώτης, Πρόεδρος του  CSTI, είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον κ. 
Noel Josephides, Πρόεδρος Travel Foundation, Πρόεδρος Sunvil Holidays, Πρόε-
δρος ABTA. 

‘Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία - Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε’ - 08 και 09 
Ιουνίου 2017 

Το CSTI συνδιοργάνωσε με την Green Dot Κύπρου, δύο ημερίδες - μία στην Πάφο 
και μία στην Αγία Νάπα - με τίτλο ’Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση 
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία - Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε’. Οι ημε-
ρίδες διεξάχθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘RETHINK, RE-
DUCE-REUSE-RECYCLE’.  
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Δραστηριότητες 2017  

Ετήσιος καθαρισμός της παραλίας Nissi στην Αγία Νάπα - 14 Ιουνίου 
2017 

Για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το CSTI συμμετείχε στον 
ετήσιο καθαρισμό της παραλίας Nissi, ο οποίος οργανώθηκε από το Nissi Beach Re-
sort την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017  
  

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση μας θα 
γίνει γύρω στο τέλος Οκτωβρίου.  

 
 

Συνεργασία μεταξύ CSTI και άλλων επιχειρήσεων / 
οργανισμών 

 

Hypermedia Interactive Services Ltd 

Εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας με την εταιρία Hypermedia 
Interactive Services Ltd για την προώθηση του πρωτοποριακού 

σε παγκόσμιο επίπεδο προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης με 
θέμα ‘Κατάρτιση στις αειφόρες πρακτικές στην τουριστική και 
ξενοδοχειακή βιομηχανία’. Στόχος του προγράμματος κατάρτι-

σης είναι η εισαγωγή των αειφόρων πρακτικών στο χώρο εργα-
σίας μέσα από τις συνιστώσες της Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Οικονομία, Κοινωνία και Περιβάλλον). 

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι άμεσα διαθέσιμο για όλες τις επιχειρήσεις από το 
διαδικτυακό τόπο https://play.sustainablelearning.eu/login . Συνδυάζει τις τελευταίες 
παγκόσμιες τάσεις και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στον τρόπο παράδοσης, που 
υποκινούν τη στρατηγική, την ποιότητα του περιεχομένου και το αντικείμενο του θέ-
ματος. Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται πάνω από 35 ώρες δια-
δραστικής μάθησης με πάνω από 300 ερωτήσεις, από τις οποίες οι συμμετέχοντες 
μπορούν να επιλέξουν να παίξουν και να συναγωνιστούν μεταξύ τους είτε στα αγγλι-
κά είτε στα ελληνικά. 

 

Συνεργασία με Συμβούλους για επιχορήγηση Ευρωπαϊκών Έργων 

Στο πλαίσιο εξερεύνησης και αξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης κυρίως από 

την Ευρώπη, για την υλοποίηση έργων σχετικών με το όραμα του CSTI στον τομέα 
του τουρισμού, με χαρά ανακοινώνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τους συμ-
βούλους επιχορήγησης Ευρωπαϊκών Έργων Δέσπω Κάκκουρα και Μαρία Βιλανίδου, 
και οι δύο με πολυετή εμπειρία στον τομέα συγγραφής προτάσεων και διαχείρισης 

ευρωπαϊκών έργων, με εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού. Μια σημαντική συ-
νεργασία που ευελπιστούμε ότι θα ενδυναμώσει το έργο του οργανισμού μας.  

Η συνεργασία αυτή είναι πολύ πρόσφατη και έχουμε ήδη καταθέσει δύο σημαντικά 
έργα για τα οποία ευελπιστούμε θετική απάντηση.  Στόχος είναι η αύξηση του συνο-

λικού μας προϋπολογισμού για να έχουμε την ευχέρεια να υλοποιήσουμε σημαντικά 
έργα ώστε να εδραιώσουμε περαιτέρω μια βιώσιμη προσέγγιση για τον τουρισμό 
στην Κύπρο, συμμετέχοντας στην οικονομική ανάπτυξη και συνάμα μειώνοντας τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. 

https://play.sustainablelearning.eu/login
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Βραβείο στο ξενοδοχείο Amathus Beach από τον Ευρωπαϊκό 
Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων 

Έχει απονεμηθεί το βραβείο ‘Sustainability Award - Βραβείο Βιώσιμης Ανά-
πτυξης’ στο ξενοδοχείο Amathus από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διευθυντών 

Ξενοδοχείων - ΕΗΜΑ - στο Άμστερνταμ. Το βραβείο αυτό είναι η συνέχιση 
της ανάδειξης του Amathus ως ‘Πράσινο Ξενοδοχείο της Χρονιάς’ για το έτος 
2015 στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Φιλοξενίας (European Hospitality Awards) στο 

Λονδίνο.  

 

 

 

 

Διακρίσεις από TUI Nordic στον όμιλο LOUIS HOTELS 

Υψηλές διακρίσεις για τα Louis Hotels και συγκεκριμένα για δύο ξενοδοχεία της στα καθιερωμένα διε-

θνή βραβεία που διοργανώνει η TUI Nordic, ένας από τους  μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες του 
κόσμου. Τα δύο ξενοδοχεία που κατέκτησαν τέσσερα βραβεία ήταν το St Elias Resort και το The Royal 
Apollonia.  

Σε τελετή που έγινε στις 4 Μαΐου 2017 στην Πάφο όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΤUI και ξενο-

δόχοι από όλοι την Κύπρο, το St Elias Resort κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία ξενοδοχεία 
τεσσάρων αστέρων. Το St Elias Resort ανακηρύχθηκε το καλύτερο τετράστερο ξενοδοχείο για το έτος 
2016 σύμφωνα με τα σχόλια των επισκεπτών που το επισκέφτηκαν. Χαρακτηριστικά το σκορ ικανοποί-

ησης στη βαθμολογία έφτασε τα 9,2 / 10.  

Στην ίδια βράβευση το The Royal Apollonia κέρδισε τρία βραβεία, στην κατηγορία των ξενοδοχείων 
πέντε αστέρων: για τις υπηρεσίες καθαριότητας, για την ποιότητα φαγητού και τη συνολική ικανοποίη-
ση.  

Ο κ. Ιάσων Περδίος, Διευθύνων Σύμβουλος της Louis Hotels δήλωσε σχετικά: «Στη Louis Hotels είμα-

στε υπερήφανοι που αναγνωρίζεται από το πιο απαιτητικό κοινό, τους πελάτες μας, η μεγάλη προσπά-
θεια που κάνουμε για να προσφέρουμε εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και μια αξέχαστη αυθεντική κυ-
πριακή εμπειρία διακοπών. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή την εξαιρε-

τική δουλειά».  

Η TUI Nordic είναι ο κορυφαίος Tour Operator Σκανδιναβικών χωρών για την Κύπρο καθώς φέρνει στο 
νησί μας περισσότερους από 94,000 πελάτες κάθε χρόνο.  

 

 

 

 

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να μας πληροφορούν για διακρίσεις που τους απονέμονται.  

Διακρίσεις σε μέλη μας  
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Ξενοδοχεία και Εταιρείες 
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  

N E W S L E T T E R  

Ξενοδοχεία 


