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Ενημερωτικό δελτίο
CSTI is affiliated to the

«Βιώσιμη ανάπτυξη
σημαίνει ανάπτυξη που
ικανοποιεί τις ανάγκες
του παρόντος χωρίς
να διακυβεύεται η
ικανότητα των
μελλοντικών γενεών
να καλύψουν τις δικές
τους ανάγκες.»

Παγκόσμια Πρωτιά στα ξενοδοχεία της
Κύπρου με την εισαγωγή νέων
αειφόρων κριτηρίων
Για πρώτη φορά σε
οποιοδήποτε προορισμό
παγκόσμια, έχουν εγκριθεί
υποχρεωτικά αειφόρα κριτήρια
για εφαρμογή στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η
εφαρμογή αυτής της
πρωτοβουλίας θα έχει ως
αποτέλεσμα όλες οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται
σήμερα στην Κύπρο να
αναλάβουν δράση για την
προστασία του περιβάλλοντος,
την προώθηση της κυπριακής
κουλτούρας και την στήριξη
της τοπικής κοινωνίας
Τα νέα ελάχιστα κριτήρια
αειφορίας αποτελούν μέρος
ενός ευρύτερου προγράμματος
μεταρρυθμίσεων του

Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού (ΚΟΤ), του
Κυπριακού συνδέσμου
Αειφόρου Τουρισμού (CSTI)
και του Travel Foundation να καταστεί η Κύπρος ένας
κορυφαίος προορισμός για τον
αειφόρο τουρισμό. Χάρη στην
εφαρμογή του προγράμματος,
η κυπριακή ξενοδοχειακή
βιομηχανία θα πρέπει να
επιδείξει αειφόρες καλές
επιχειρηματικές πρακτικές που
θα οδηγήσουν σε
εξοικονόμηση κόστους και σε
ένα πιο αυθεντικό κυπριακό
προϊόν προς τους επισκέπτες.
Τα πρότυπα αειφορίας
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
κριτηρίων, όπως:
Μείωση ενέργειας, νερού,
παραγόμενα απόβλητα και
χρήση χημικών.
Εκπαίδευση του προσωπικού,
δημιουργία «πράσινης
ομάδας» υπεύθυνης για θέματα
αειφορίας.
Παροχή τοπικών προϊόντων
και υπηρεσιών, όπου είναι
δυνατόν.
Προώθηση αυθεντικού
κυπριακού φαγητού και
διασκέδασης.








Στήριξη τοπικών
φιλανθρωπικών οργανώσεων
και κοινωνικών πρωτοβουλιών.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης
του ΚΟΤ θα ελέγχουν τη
συμμόρφωση στο πλαίσιο της
γενικής αξιολόγησης των
ποιοτικών κριτηρίων. Όπως οι
επιδόσεις αειφορίας των
ξενοδοχείων θα βελτιώνονται
με την πάροδο του χρόνου, τα
πρότυπα θα επανεξετάζονται
και θα αναθεωρηθούν
προκειμένου να επιδεχθούν
βέλτιστες πρακτικές από την
ξενοδοχειακή βιομηχανία σε
μακροπρόθεσμη βάση.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα νέα ελάχιστα
κριτήρια αειφορίας, δείτε τις
οδηγίες για τα ξενοδοχεία και
τους επιθεωρητές:


http://csti-cyprus.org/wpcontent/uploads/2013/08/
MSFS_Handbook_Final.pdf
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Βορόκλινη και Πόλης Χρυσοχούς
Οι νέες πράσινες παραλίες !
H παραλία Γιαννάδες στην
Βορόκλινη και η δημοτική
Πλάζ στην Πόλη Χρυσοχούς
συμμετέχουν ενεργά στο
πρόγραμμα Πράσινες
Κυπριακές Παραλίες. Ήδη
έχει πραγματοποιηθεί φύτευση
ενδημικών φυτών. Περίπου 950
και 300 ενδημικά φυτά που
περιλαμβάνουν θάμνους ,
εποχιακά και δέντρα έχουν
πρόσφατα φυτευτεί κατά μήκος
του παραλιακού πεζόδρομου
στην παραλία Γιαννάδες και
στην Πόλη Χρυσοχούς
αντίστοιχα , πληρώντας ένα
από τα κριτήρια που
απαιτούνται για να γίνει μια
παραλία πράσινη . Και οι δύο
παραλίες σύντομα θα αρχίσουν
να εφαρμόζουν τα υπόλοιπα
κριτήρια που απαιτούνται,
τοποθετώντας παραδοσιακά
τοπικά πήλινα σταχτοδοχεία ,
πράσινη σήμανση,
εγκατάσταση κάδων
ανακύκλωσης και γενικών

απορριμμάτων και δημιουργία
χώρου στάθμευσης
ποδηλάτων .
Οι παραλίες είναι ήδη κάτοχοι
Γαλάζιας Σημαίας και αυτή η
πρόσθετη πρωτοβουλία
αναλαμβάνεται μέσω μιας
συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΤ ,
CSTI και TF , η οποία
ξεκίνησε το 2010 . Οι
Γιαννάδες είναι η τρίτη
παραλία και Πόλις η τέταρτη
παραλία που επιλέχτηκαν για
το πρόγραμμα πράσινων
παραλιών μετά Fig Tree Bay
και Nissi Beach στην περιοχή
της Αμμοχώστου .
Ο οδηγός Πράσινων
Παραλιών είναι διαθέσιμος
δωρεάν από το CSTI τόσο στα
ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
Παρέχει πρακτικές συμβουλές,
φύλλα αξιολόγησης,
περιπτωσιολογικές μελέτες και
άλλες πληροφορίες γύρω από
δέκα κατηγορίες,
συμπεριλαμβανομένων της

ποιότητας της άμμου και του
νερού, τη βλάστηση και τη
φύτευση, τη σήμανση και τις
‘πράσινες’ εγκαταστάσεις, την
προώθηση τοπικών φαγητών
και ποτών και την ενημέρωση
και εκπαίδευση του κοινού.
Είναι μέρος ενός πακέτου
στήριξης για όσους
ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν
και να εφαρμόσουν στην
παραλία τους το πρόγραμμα.
Υιοθετήστε το πρόγραμμα και
μετατρέψετε την παραλία
εφαρμόζοντας αειφόρες
πρακτικές για να μπορούμε
όλοι να απολαμβάνουμε τις
παραλίες μας στο μέλλον !

Κυπριακό Πρωινό
Στις 26 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε ημερίδα
στο ξενοδοχείο Capital Coast
όπου παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του
προγράμματος «Κυπριακό
πρωινό».
Με στόχο την ενίσχυση και
ανάδειξη του κυπριακού
παραδοσιακού χαρακτήρα στο
τουριστικό προϊόν της Κύπρου,
έχει διενεργηθεί μελέτη για την
δημιουργία ενός θεσμού /
προτύπου για το «Κυπριακό
πρωινό» στα ξενοδοχεία. Η
μελέτη έχει καταλήξει στην
δημιουργία ενός πλαισίου το
οποίο αναμένεται να
εφαρμοστεί σταδιακά σε
ολόκληρη τη Κύπρο, με

αφετηρία την Επαρχία Πάφου.
Η ημερίδα ενημέρωσης των
ξενοδόχων της Επαρχίας
Πάφου αναφορικά με το
πλαίσιο και τη διαδικασία
εφαρμογής του Κυπριακού
Πρωινού, διήρκησε περίπου 1
ώρα. Στη συνέχεια έγιναν
δεκτές αιτήσεις δήλωσης
ενδιαφέροντος για κατ’ ιδία
συναντήσεις και καθοδήγηση
για συμμετοχή στον θεσμό του
Κυπριακού πρωινού.
Διαβάστε περισσότερα στην
σελίδα του οργανισμού μας :
http://csti-cyprus.org/wpcontent/uploads/2014/03/
Cyprus-Breakfast_-Report.pdf

Καλωσορίζουμε όλους
τους δήμους, κοινοτικά
συμβούλια και ιδιωτικές
εταιρείες να γνωρίσουν
τις πράσινες
πρωτοβουλίες και να
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα,
μετατρέποντας τις
παραλίες τους σε
αειφόρες
αναβαθμίζοντας την
εμπειρία των
επισκεπτών τους. Ας
εργαστούμε ως ομάδα
προσφέροντας μια
μοναδική εμπειρία
βελτιώνοντας το
τουριστικό μας προϊόν.
Η Πράσινη μας ομάδα
είναι έτοιμη να σας
βοηθήσει στη διαδικασία
εφαρμογής.
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Οδηγός διαχείρισης αποβλήτων για τις ξενοδοχειακές
μονάδες στην Κύπρο:
Εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση περιβάλλοντος

Ο πρώτος οδηγός διαχείρισης
αποβλήτων είναι τώρα
διαθέσιμος να εφαρμοστεί σε
ξενοδοχεία! Αυτός ο οδηγός
έχει δημιουργηθεί για να
διευκολύνει το έργο των
διαχειριστών/ επιχειρηματιών
των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων και άλλων
οργανισμών που έχουν σχέση
με την τουριστική βιομηχανία
της Κύπρου, καταγράφοντας
τα οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη της
ένταξης της διαχείρισης
αποβλήτων στις λειτουργίες
τους.
Η χαρτογράφηση των
αποβλήτων των επιχειρήσεων
σας δίνει τη δυνατότητα να
εντοπίσετε τις πηγές, τα είδη
και τις ποσότητες των
αποβλήτων που παράγονται. Η

προσέγγιση της
χαρτογράφησης σας επιτρέπει
να διερευνήσετε πού και πώς
προκύπτουν τα απόβλητα,
παρουσιάζοντας σας οπτικά τα
κρυφά κόστη των αποβλήτων.
Ο οδηγός είναι δομημένος για
να σας μεταφέρει μέσα από τα
βασικά βήματα στην εφαρμογή
μιας διαδικασίας
χαρτογράφησης των
αποβλήτων μέσα από
διαγράμματα και φωτογραφίες.

προκύπτουν τα απόβλητα, κάτι
που θα σας βοηθήσει να
εντοπίσετε κρυμμένα κόστη
(αγορές, χρόνος προσωπικού,
κλπ). Μέσα από αυτή τη
διαδικασία θα μπορέσετε να
ιεραρχήσετε τους τομείς όπου
μπορούν να ληφθούν απλά
μέτρα για τη μείωση των

αποβλήτων, την εξοικονόμηση
χρημάτων και την επίτευξη
μιας μακροχρόνιας αειφόρου
διαχείρισης αποβλήτων.
Διαβάστε τον οδηγό στην
ιστοσελίδα του CSTI :
http://csti-cyprus.org/?
page_id=124

Η διαχείριση αποβλήτων σας
βοηθά να αναγνωρίσετε τις
πηγές, τα είδη και τις
ποσότητες των αποβλήτων που
παράγονται από τη μονάδα
σας.
Ο παρών τρόπος διαχείρισης
σας βοηθά να παρουσιάσετε
σχηματικά το πού και πώς

Βελτιστοποίηση all inclusive δαπανών στην οικονομία της
Πάφου
Οι τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχεία all inclusive
ξοδεύουν λιγότερο σε τοπικό επίπεδο!
Οι εταίροι προτείνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που θα
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη στην τοπική οικονομία, την αύξηση
της ικανοποίησης των πελατών με την εμπειρία των διακοπών και τις
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις βοηθώντας να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα της Πάφου ως τουριστικό προορισμό. Η έμφαση θα δοθεί σε
ξενοδοχεία all-inclusive, δεδομένου ότι αποτελούν την πλειοψηφία των κλινών στην
Πάφο.
Η μελέτη περιγράφοντας τις συστάσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί
είναι ήδη έτοιμη με το πιλοτικό πρόγραμμα να ξεκινάει τον Μάιο στην Πάφο με
απώτερο σκοπό να εφαρμοστεί σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου .
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Μέλη του οργανισμού μας!
Εταιρείες / Ξενοδοχεία

Γνωρίστε τα μέλη του οργανισμού μας στην ιστοσελίδα του CSTI
http://csti-cyprus.org/?page_id=28
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Μέλη του οργανισμού μας!
Παραγωγοί

Δημαρχεία / Κοινοτικά Συμβούλια

Πανεπιστήμια / Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Γνωρίστε τα μέλη του οργανισμού μας στην
ιστοσελίδα του CSTI
http://csti-cyprus.org/?page_id=28

« ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΖΗΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΚΑΤ ΑΡΕΤΗΝ ΖΗΝ!»
Στα πλαίσια των προγραμμάτων του οργανισμού εντάσσεται και η
δημιουργία έργων τέχνης με θέμα την αειφορία στοχεύοντας στην
ευαισθητοποίηση των τουριστών.
Η χρήση ανακυκλώσιμων και οικολογικών υλικών σε έργα τέχνης στην
Κύπρο ολοένα και αυξάνεται. Ως οργανισμός στηρίζουμε και
ενθαρρύνουμε νέες αειφόρες πρωτοβουλίες.
Έχει επιλεχθεί ως θέμα ο Ζήνων ο Κιτιεύς , αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος. Ο Ζήνων δημιούργησε την φιλοσοφική σχολή
του στωικισμού. Κατά τους στωικούς, η ανθρώπινη φύση είναι τμήμα
της παγκόσμιας φύσης, η οποία καθοδηγείται και κυβερνάται από τον
συμπαντικό νόμο της λογικής. Κύριος σκοπός της ζωής, είναι συνεπώς
το να ζει κάποιος σύμφωνα με την φύση του, η οποία για τον
άνθρωπο, μέσω της λογικότητάς του ωθεί προς την Αρετή, άρα το
«κατά Φύσιν ζήν» σημαίνει «κατ' Αρετήν ζήν».
Το έργο τέχνης δημιουργήθηκε από ανακυκλώσιμες παλέτες από την
ομάδα μαθητών του σχολείου του Φρενάρους με την καθοδήγηση
του καθηγητή τους κ. Βαγγέλη Ευαγγέλου. Το έργο θα εκτεθεί στην
αίθουσα επιβατών του Διεθνούς αερολιμένα της Λάρνακας κατά το
έτος 2014 όπου θα έχουν την ευκαιρία να το δουν χιλιάδες τουρίστες.
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Insiders guide to Cyprus
Το CSTI στο πλαίσιο του έργου «Make Holidays Greener» έχει εκδώσει το
έντυπο «Insider Guide to Cyprus» το οποίο παρέχει σύντομες πληροφορίες
για την Κύπρο καθώς και πληροφορίες προστασίας του περιβάλλοντος.
Όσοι ενδιαφέρεστε να εξασφαλίσετε το έντυπο αυτό για διάθεση στα δωμάτια
του ξενοδοχείου σας ή στην υποδοχή της επιχείρησης σας μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 311 623 ή στο email info@csticyprus.org
Το έντυπο αυτό παραχωρείται δωρεάν.
Διαβάστε το έντυπο στην ιστοσελίδα μας :
http://csti-cyprus.org/wp-content/uploads/2013/11/Insider-Guide-toCyprus-2013-CYPRUS-final.pdf

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του CSTI θα πραγματοποιηθεί στις 31
Οκτωβρίου 2014 και ώρα 6 το απόγευμα Πύλη Αμμοχώστου στην Λευκωσία.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα δοθεί η ευκαιρία στα μέλη μας και
στους ντόπιους παραγωγούς και βιοτέχνες καθώς και σε επιλεγμένους χορηγούς
του CSTI, να προωθήσουν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους.
Οι προσκλήσεις θα σταλούν σύντομα !!!

Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας!!
http://csti-cyprus.org/
https://www.facebook.
com/?ref=logo

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αειφόρου Τουρισμού από το
2006 ενεργεί ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός,
εταίρος του
Travel Foundation (TF) μιας
φιλανθρωπικής οργάνωσης του
Ηνωμένου Βασιλείου. Ο
σύνδεσμος συνεργάζεται με
τους μεγαλύτερους
τουριστικούς πράκτορες
όπως Thomas Cook και TUI κ
αθώς επίσης και με τοπικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις,
τοπικούς παραγωγούς,
κοινότητες, Δημαρχεία,

τουριστικούς και
ξενοδοχειακούς συνδέσμους
καθώς και με ακαδημαϊκά
ιδρύματα. Στόχος του
οργανισμού η ανάπτυξη του
αειφόρου τουρισμού στην
Κύπρο, που προστατεύει το
περιβάλλον, στηρίζει την
τοπική οικονομία και προωθεί
την τοπική κουλτούρα.

Αν θέλετε να ανανεώσετε τη
συμμετοχή σας παρακαλούμε
στείλτε μας email στο
info@csti-cyprus.com ή
καλέστε μας στο: 22311623

Ταχ. Διεύθυνση :
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε αυτό
το δελτίο ενδιαφέρον και
χρήσιμο.

Block A2, Γραφείο 206,
Λεωφ. Σταυρού 56
2035 Στρόβολος, Λευκωσία

Είστε μέλη του οργανισμού μας? Θέλετε να διαφημιστείτε, να διατυπώσετε τις απόψεις σας μέσα από ένα άρθρο?
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22311623 και μάθετε περισσότερα!

