
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο Τύπου  

11η Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εκδήλωση  

με θέμα ‘Αειφόρος Τουρισμός για το Παρόν και το Μέλλον’  

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2006 για να προωθήσει την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.  Οι στόχοι 
του είναι: η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, η βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων και η 
βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στις απομονωμένες κοινότητες της Κύπρου σε 
σχέση με τον τουρισμό.  
 
Ο Σύνδεσμος θα γιορτάσει τα 11 χρόνια παρουσίας τους στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου και 
θα πραγματοποιήσει την 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκδήλωση, η οποία θα έχει ως κύρια 
θεματική ενότητα τον Αειφόρο Τουρισμό με τίτλο ‘Sustainable Tourism for the Present and the Future – 
‘Αειφόρος Τουρισμός για το Παρόν και το Μέλλον’, την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, στις 6.00 μμ 
στη Παλιά Ηλεκτρική, στην Πάφο.  
 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και 
συνδέεται με την Πάφο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Pafos 2017 μέσω της πλατφόρμας 
‘Γιορτάζουμε με την Πάφο’.  
 
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Christopher Imbsen, Deputy Regional Director for Europe  
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα ‘Αειφόρος Τουρισμός για το 
Παρόν και το Μέλλον΄.    
 
Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση με παραδοσιακά εδέσματα και έκθεση κυπριακών 
παραδοσιακών προϊόντων.   
 
Επίσης το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου στις 10.30 πμ στην Πάφο, θα γίνει επισήμως η έναρξη του 

προγράμματος ‘Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’ καθώς ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου 

Τουρισμού  είναι ανάμεσα στους έντεκα νικητές από χώρες της Μεσογείου που έχουν βραβευθεί από 

το ‘Ιδρυμα Prince Albert II του Μονακό για το πρόγραμμα BeMed για την καταπολέμηση της πλαστικής 

ρύπανσης στις ακτές και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καθαρισμό της Δημοτικής Παραλίας ΣΟΔΑΠ και δραστηριότητες  για την 

ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με τη σημασία της πρόληψης της ρύπανσης της Μεσόγειου 

από τα πλαστικά απόβλητα.  

Προσκαλείσθε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και στις δύο εκδηλώσεις.  
 
Παρακαλούμε όπως για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

 info@csti-cyprus.org ή στα τηλέφωνα 22252315/99800189. 
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