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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.» 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) πραγματοποίησε την Παρασκευή, 

 23 Οκτωβρίου 2015 στο Δημαρχείο Σωτήρας, επαρχίας Αμμοχώστου την Ετήσια Γενική 

Συνέλευση και εκδήλωση με θέμα ‘Sustainable Tourism Building Bridges”. 

  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την Κυπριακή οικονομία (όπως επισημαίνει και η 

μελέτη ΤΙΜΜ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τη συνεργασία του Travel Foundation UK και 

TUI) το CSTI προωθεί την ιδέα της οικοδόμησης μιας νέας Στρατηγικής Τουρισμού γύρω από 

πολιτικές για την  αειφορία χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της μελέτης και φέρνοντας τον 

τουρισμό πιο κοντά με τους στόχους του 2015 Millennium Development Goals (MDGs) των 

Ηνωμένων Εθνών.  Είναι σαφές ότι η επιτυχής υλοποίηση απαιτεί σαφείς στρατηγικές, στήριξη 

σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, δέσμευση χρηματοδότησης και επενδύσεων στον τομέα της 

τεχνολογίας, των υποδομών καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Τα μηνύματα αυτά εξέφρασε και ο ομιλητής της εκδήλωσης, Πρέσβης κύριος Ανδρέας Δ. 

Μαυρογιάννης.   

 

Την εκδήλωση προσφώνησαν ο κ. Κώστας Κουμής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΚΟΤ, ο κ. Παναγιώτης Νέος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΒΕΑ και η κυρία Salli Felton, Chief 

Executive του Travel Foundation UK. Την ομιλία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος ανέγνωσε η κ. 

Γιάννα Ορφανίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSTI. 

 

Η εκδήλωση περιελάμβανε 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.   

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έχουν απονεμηθεί βραβεία για τις εξαιρετικές αειφόρες 

πρακτικές στις κατηγορίες επιχειρήσεων στην  LOUIS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD, για 

μικρές επιχειρήσεις στη S J M LAZAROU και για κοινότητες στο ECOVILLAGE TRIS ELIES. 

 

Ακολούθησε δεξίωση με παραδοσιακά εδέσματα. 

 

 

 

 

Πρέσβης 

 Κύριος Ανδρέας  Δ. Μαυρογιάννης 

Κύριος Κώστας Κουμής 

Κύριος Παναγιώτης Νέος Mrs Salli Felton Κύριος Φίλιππος Δρουσιώτης 

Φίλιππος Δρουσιώτης Πρόεδρος  

Γρηγόρης Δημητρίου Ταμίας 

Angela Richardson 

Antje Παπαγεωργίου 

Γιάννα Ορφανίδου 

Δάφνης Παναγίδης 

Francis Nektarios Guy 

John G C Wood 

Κώστας Μιχαήλ 

Νίκος Χατζηκωστέας 

Σάββας Περδίος 

Tina Dobbins 

Φυλακτής Λαζάρου 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

Η νέα μας διεύθυνση 

Τ/χου Δημήτρη Πουλίου 33 
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Twitter:@CySustTourism 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
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Βραβείο σε Louis Hotels 

Βραβείο σε S J M Lazarou 

Βραβείο σε Ecovillage Tris Elies 

Γνωρίστε τα μέλη μας 
Το Cyherbia Βοτανικό Πάρκο και Λαβύρινθος είναι μια όαση 

στην ανατολική πλευρά του νησιού, κοντά στο χωριό Αυγό-

ρου.  Το πάρκο περιλαμβάνει: 

 

- Εννέα διαφορετικούς κήπους βοτάνων, με ένα ξεχωριστό 

θέμα το καθένα, όπου οι επισκέπτες  μπορούν να μάθουν τα 

οφέλη των βοτάνων της Κύπρου όσον αφορά στην υγεία, 

ομορφιά και στο μαγείρεμα 

 

- Ένα δωμάτιο απόσταξης όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν την αρωματική 

διαδικασία της απόσταξης αρωματικών ελαίων και τη χρήση τους 

- Κατάστημα με οργανικά φυτικά προϊόντα όπως τσάγια, έλαια, καλλυντικά και άλλα, τα οποία 

όλα παράγονται επί τόπου από δικό μας βοτανολόγο 

- Ο πρώτος και μοναδικός λαβύρινθος στο νησί, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τις ικανότητες 

σας πώς να βγείτε έξω, καθώς και να βρείτε τα κρυμμένα πουλιά 

- Μια δασώδης περιοχή όπου τα ψηλά κυπαρίσσια σχηματίζουν το περίγραμμα του νησιού, 

ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περπατήσουν γύρω από την Κύπρο και να μάθουν για την 

τοπική χλωρίδα. 

Το πάρκο αρέσει πολύ στους τουρίστες και στους ντόπιους και υπάρχουν τακτικές εκδηλώσεις 

στο χώρο όπως εργαστήρια, ημέρες διασκέδασης για την οικογένεια, σεμινάρια και το ετήσιο 

Φεστιβάλ λεβάντας.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Cyherbia για τα σχολεία είναι πολύ δημο-

φιλές για τα παιδιά.  Γίνεται επίσης συνεργασία με πανεπιστήμια στον τομέα της έρευνας των 

φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου. 

 

Το 2016 θα αρχίσει τη λειτουργία του ο Λαβύρινθος λεβάντας για χαλαρωτικές βόλτες διαλο-

γισμού. 

 

Κάντε μας like στο facebook για να ενημερώνεστε για όλες τις εκδηλώσεις μας. 

CSTI 2015 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Business Tourism Sustainability Award 

LOUIS HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

Αυτό το βραβείο δίνεται στα LOUIS HOTELS για τις 

εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά τη βελτίωση της 

επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας τους με την ε-

φαρμογή περιβαλλοντικών, αειφόρων διαδικασιών, 

συστημάτων και πρακτικών. 

Small Business Sustainability Award 

S M LAZAROU 

 

Αυτό το βραβείο δίνεται στην S J M LAZAROU για 

την επίτευξη και πρωτοπορία στην υιοθέτηση βιώσι-

μων πρακτικών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές ε-

πιπτώσεις και ενισχύουν την εμπορική βιωσιμότητα και  

συμβάλουν στην τοπική οικονομία και πολιτισμό. 

Community Sustainability Award 

ECOVILLAGE TRIS ELIES 

 

Αυτό το βραβείο δίνεται στο ECOVILLAGE TRIS 

ELIES για τα μετρήσιμα επιτεύγματα στην προστασία 

του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων διαχείρι-

σης. 
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Ασημένιο Βραβείο-Κύπρος 

Η Κύπρος με 2.4 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο αποτελεί κέντρο τουρισμού.  Για αυ-

τό είναι καθησυχαστικό όταν ένα νησί τόσο αφοσιωμένο στη φιλοξενία τόσων ανθρώπων, 

δεσμεύεται και λαμβάνει σοβαρά βήματα για αειφορία.  Το βασικό βήμα είναι ότι όλα τα 

ξενοδοχεία 3* και άνω, ξενοδοχειακά διαμερίσματα Α κατηγορίας και τουριστικά χωριά, 

όχι μόνο πρέπει να επιτύχουν στις αξιολογήσεις ποιότητας από τον ΚΟΤ αλλά επίσης αξιο-

λογήσεις αειφορίας.  Και αυτά δεν είναι μόνο αλλαγή λαμπτήρων.  Η Κύπρος ως ένα νησί 

με ιστορία αιώνων, με αρχαία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, γνωρί-

ζει ότι αν πρόκειται να γίνει κάτι, αυτό πρέπει να είναι μακροπρόθεσμο. 

Έτσι τα ξενοδοχεία δεν θα πάρουν την αξιολόγηση τους για το πόσες πισίνες έχουν ή τον 

αριθμό των κλωστών στα σεντόνια τους.  Θα πρέπει να αξιολογηθούν και υποχρεώνονται να 

υποβάλουν έκθεση σχετικά με την ενέργεια και τη χρήση του νερού, τις συνθήκες εργασίας 

των υπαλλήλων τους, πόσα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες αγοράζουν, και τις προσπάθειες 

που καταβάλλουν να πουν στους πελάτες τους να γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι στις διακο-

πές τους.  Σημαίνει να προωθήσουν την πεζοπορία, ποδηλασία, αρχαιολογικά μονοπάτια, 

τοπικές αγορές και άλλα.  Όλα αυτά υποστηρίζονται από τη συνεργασία ΚΟΤ , Travel 

Foundation UK και CSTI.   

Ένα νησί για να δημιουργήσει την αλλαγή σε μεγάλο βαθμό, ο μόνος τρόπος είναι να πάει 

πίσω στις ρίζες του, να πάρει τη σοφία και τη γνώση και να την μοιραστεί με όλες τις επιχει-

ρήσεις και τους επισκέπτες. 

Cyprus Destination Partnership 

Το 2010 ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου 

Τουρισμού (CSTI) και το Travel Foundation, UK, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για 

τη δημιουργία πρωτοβουλιών ώστε να καταστεί η Κύπρος πρωτοπόρος στον τομέα του 

αειφόρου τουρισμό.  

 

Η συνεργασία αυτή έχει ως σκοπό τη βελτίωση  της βιωσιμότητας του τουρισμού και να 

βοηθήσει την Κύπρο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τόσο στο παρόν 

στάδιο όσο και στο μέλλον, στηρίζοντας παράλληλα τις τουριστικές επιχειρήσεις που ασχο-

λούνται με θέματα όπως η έλλειψη νερού,  η εξάρτηση από περιορισμένους πόρους και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Κυπριακό Πρόγευμα 

Ως μέρος της πρωτοβουλίας του Cyprus Destination Partnership να υποστηρίξει και να προωθή-

σει την κυπριακή κουλτούρα το πρόγραμμα ‘Κυπριακό Πρόγευμα’ υλοποιήθηκε σε πιλοτική 

βάση στην Πάφο και επεκτείνεται τώρα σε όλα τα ξενοδοχεία της Κύπρου.  Το πρόγραμμα επι-

κεντρώνεται στην κυπριακή γαστρονομική παράδοση με στόχο τη βελτίωση του τοπικού παρα-

δοσιακού χαρακτήρα του πρωινού που προσφέρεται από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν, με 

σκοπό να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στον τομέα των υπηρεσιών των ξενοδοχείων.  Απώ-

τερος στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε τη μάρκα με την αυθεντικότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούμε και να γνωρίσουμε την πλούσια πολιτιστική τους παράδοση.  Το Κυπριακό 

Πρόγευμα είναι μια μοναδική ιδέα που προσφέρεται από 21 ξενοδοχεία στην Κύπρο.   

 

Το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου έγινε παρουσίαση του ‘Κυπριακού Προγεύματος’ στο ξενοδοχείο 

Nissi Beach Resort στην Αγία Νάπα όπου οι επισκέπτες απόλαυσαν ένα πρόγευμα με στοιχεία 

από τη μεσογειακή διατροφή. 



Βελτιστοποίηση των δαπανών ‘All Inclusive’ 
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Σύμφωνα με 

έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε 

το 2012 από το 

Travel Foundation 

UK, σχετικά με 

την αύξηση της 

συνεισφοράς των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων στην τοπική οικονομία, 

σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 

τουρίστες που διαμένουν στην επαρχία 

Πάφου, ξοδεύουν λιγότερο σε 

δραστηριότητες /αγορές έξω από το 

ξενοδοχείο τους σε σχέση με τους 

τουρίστες που διαμένουν σε άλλες 

περιοχές της Κύπρου.  

 

Για βελτίωση της πιο πάνω 

κατάστασης, ο Κυπριακός Οργανισμός 

Τουρισμού και το Travel Foundation 

UK, ανέθεσαν στο Brighton 

Hospitality Research Group (BHR) του  

Brighton University, να διερευνήσει 

περαιτέρω το θέμα με σκοπό να 

εντοπίσει κίνητρα που θα μπορούσαν 

να ωθήσουν τους τουρίστες στην 

επαρχία Πάφου να ξοδέψουν 

περισσότερα χρήματα και χρόνο έξω 

από τα ξενοδοχεία στα οποία 

διαμένουν.   

 

Δύο από τα κυριότερα συμπεράσματα 

της μελέτης που αναδείχθηκαν ήταν τα 

ακόλουθα.   

- Μεταξύ των τουριστών υπάρχει 

έλλειψη σωστής πληροφόρησης σε 

σχέση με δραστηριότητες που μπορούν 

να εμπλακούν εκτός των ξενοδοχείων 

που διαμένουν. 

- Οι τοπικές επιχειρήσεις που δεν 

έχουν κάτι ιδιαίτερο και ελκυστικό να 

προσφέρουν στους τουρίστες είναι 

δύσκολο να προωθήσουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους στην τουριστική 

αγορά.  Τα συμπεράσματα και οι 

εισηγήσεις της πιο πάνω μελέτης που 

εκπονήθηκε από το Brighton 

University υλοποιήθηκαν από τη 

συμβουλευτική εταιρεία PWC.   Μέσα 

από την υλοποίηση του έργου 

αναπτύχθηκε το τοπικό σήμα 

‘Destination Pafos’ το οποίο παρέχει 

τη δυνατότητα στους τουρίστες να 

αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν 

επιχειρήσεις στην Πάφο οι οποίες 

προσφέρουν κυπριακά προϊόντα , 

εμπειρίες και τοπική φιλοξενία.   

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 

εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια.  Επίσης έχουν 

εκπαιδευτεί ‘πρεσβευτές’ από 10 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της 

περιοχής που προσφέρουν ‘All 

Inclusive’ διακοπές και οι οποίοι με τη 

σειρά τους έχουν εκπαιδεύσει άλλα 

τέσσερα μέλη του προσωπικού από το 

ξενοδοχείο τους.  Στη διάσκεψη τύπου 

που έγινε στις 16 Ιουνίου η 

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 

του ΚΟΤ κ. Αννίτα Δημητριάδου 

ανέφερε ότι ‘η υλοποίηση των 

δράσεων που απορρέουν από τις 

εισηγήσεις της σχετικής μελέτης 

επικεντρώνονται στην επαρχία Πάφου, 

αλλά στόχος μας είναι να επεκταθούν 

σε όλη την τουριστική Κύπρο.  Μέσα 

από τις δράσεις του προγράμματος 

επιδιώκουμε να διευκολύνουμε και να 

παροτρύνουμε τον τουρίστα να 

περιηγηθεί και να απολαύσει τον 

πολιτιστικό πλούτο και την 

πραγματική φιλοξενία της χώρας μας 

που είναι ένα πολύ σημαντικό 

ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα το 

οποίο πρέπει να διατηρηθεί.   

 

Η κ. Salli Felton Διευθύνων 

Σύμβουλος Travel Foundation UK, 

ανάφερε ότι ‘οι δαπάνες των 

τουριστών εκτός ξενοδοχείου 

αποτελούν σημαντική συμβολή στην 

τοπική οικονομία και μέσα από 

διάφορες πρωτοβουλίες οι προορισμοί 

μπορούν να ενθαρρύνουν τέτοιες 

ενέργειες.  Στην Πάφο, υπάρχει η 

ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι 

τουρίστες γνωρίζουν τον προορισμό 

και τι έχει να τους προσφέρει και να 

στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις.  

Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

φορέων του τουρισμού στην Πάφο 

είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτού 

και είμαστε ενθουσιασμένοι που 10 All 

Inclusive ξενοδοχεία και 30 τοπικές 

επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στο 

πρόγραμμα. 

 

Ο κ. Φίλιππος Δρουσιώτης, Πρόεδρος 

του CSTI ανάφερε ότι ‘είναι 

επιτακτικό πλέον να προφυλάξουμε το 

περιβάλλον, την πολιτιστική μας 

κληρονομιά και να προβάλουμε τα 

κυπριακά προϊόντα.  Πρέπει να 

επαναφέρουμε ‘the local pride’ όπως 

σωστά ανάφερε η Rachel Jelley, 

Sustainable Manager Sunvil σε 

συνέδριο που έγινε στη Λευκωσία.  

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι 

τουρίστες έχουν γίνει πιο απαιτητικοί, 

και αναζητούν εμπειρίες από τις 

διακοπές τους.  

Διαχείριση Αποβλήτων  
Η Κύπρος είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη και παράγει 760 κιλά ετησίως 

ανά άτομο (Eurostat).  Το 2010 το 87% του συνόλου των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ με την τουριστι-

κή βιομηχανία να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων.  Το 2013 η Κυπριακή κυβέρνηση 

κατέβαλε πρόστιμο €70,000 για μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ανακύκλωσης αποβλήτων 

και διαχείρισης. Τα απόβλητα είναι ένα ζήτημα με ολοένα και περισσότερες επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία στην 

Κύπρο και οι εταίροι ήσαν πρόθυμοι να διερευνήσουν με περαιτέρω πρωτοβουλίες για μείωση των αποβλήτων που κατα-

λήγουν στα ΧΥΤΑ από τις ξενοδοχειακές βιομηχανίες. 

Το 2013 οι εταίροι εργάστηκαν με τους συμβούλους RICARDO-AEA ώστε να αναπτύξουν ένα εργαλείο προσαρμοσμένο 

για ξενοδοχεία και να τονιστούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάληψη χαρτογράφησης των αποβλή-

των  και στη στοχευμένη μείωση των αποβλήτων. 

Το εργαλείο χρησιμοποιεί περιγραφές και πρότυπα για να καθοδηγήσει τα ξενοδοχεία για τον εντοπισμό των πηγών, τύ-

πων και ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται.  Το 2015 οι εταίροι έχουν συνάψει συμφωνία με τα ξενοδοχεία 

Louis να εφαρμόσουν το εργαλείο σε δοκιμαστική βάση περιλαμβανομένης μελέτης με παραδείγματα βέλτιστων πρακτι-

κών από τα ξενοδοχεία Louis ώστε να ενθαρρύνει και άλλα ξενοδοχεία στη μείωση των αποβλήτων τους.  Η τελική 

έκθεση θα δημοσιευθεί στα τέλη του Ιανουαρίου 2016. 
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Ελάχιστα Αειφόρα Κριτήρια 

Greening Cyprus Beaches 

                             Ο Πρόεδρος του CSTI παρουσίασε το πρόγραμμα Greening Cyprus Beaches στο συνέδριο  

MITOMED τον Μάιο 2014.  Το MITOMED προωθεί το εγχειρίδιο, εντάσσοντας το σε ένα 

σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών τουρισμού.  

Παρά την επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος, η ανάληψη από τους διαχειριστές παραλιών 

στην Κύπρο ήταν ελάχιστη.  

 

Στα μελλοντικά σχέδια του CSTI περιλαμβάνεται η συνεργασία με την CYMΕPA για τη διορ-

γάνωση ενός φόρουμ για τη διαχείριση των παραλιών και την αειφορία.  Ο απώτερος στόχος 

του φόρουμ θα είναι η ενσωμάτωση των πράσινων πρωτοβουλιών σε ένα πλαίσιο πολιτικής με                     

τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών. 

Το πιο σημαντικό επίτευγμα της εταιρικής συμφωνίας υπήρξε η εισαγωγή ελάχιστων προτύπων για την αειφορία στα ποιοτι-

κά κριτήρια στα ξενοδοχεία - Παγκόσμια Πρωτιά.  Η συνεργασία είχε προσλάβει συμβούλους ώστε να διεξάγει μελέτη σκο-

πιμότητας σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν τα ελάχιστα πρότυπα για την κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία και αν ναι, 

πως θα μπορούσαν να προσαρμοστούν με τα υφιστάμενα κριτήρια ποιότητας. 

 

Τον Ιούνιο 2014 τα ελάχιστα πρότυπα ενσωματώθηκαν επίσημα εντός των κριτηρίων ποιότητας για τις ξενοδοχειακές εγκα-

ταστάσεις στην Κύπρο, ο πρώτος παγκόσμιος προορισμός για τη θέσπιση υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων για την 

αειφορία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. 

 

Αποτελέσματα 

 

Έχουν καθιερωθεί δεκαπέντε ελάχιστα πρότυπα για την αειφορία που καλύπτει 5 τομείς: 

 

1  Η ενσωμάτωση της αειφορίας σε επιχειρηματικό σχεδιασμό-δημιουργία, παράδοση και μέτρηση με βάση μια δημοσιευμέ-

νη πολιτική αειφορίας 

 

2 Η εισαγωγή των συστημάτων για τη μέτρηση και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

3 Η προστασία του ανθρώπινου κεφαλαίου-δίκαιη μεταχείριση του προσωπικού και η παροχή κατάρτισης και ανάπτυξης 

όσον αφορά τη διαχείριση αειφορίας 

 

4 Την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών-αγορά τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών όταν είναι βιώσιμο να γίνει 

 

5 Την μεταφορά των γνώσεων όσον αφορά τη διαχείριση της αειφορίας στους πελάτες 

 

Έχουν γίνει περιληπτικές οδηγίες τόσο για τους ξενοδόχους όσο και τους επιθεωρητές με εργαστήρια σε όλη την Κύπρο 

 

Έχουν επιτευχθεί τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

 

118 ξενοδοχειακές μονάδες έχουν εκπαιδευτεί 

  35 επιθεωρητές έχουν εκπαιδευτεί 

49.3% από τις 79 ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί έχουν συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές μέχρι  

σήμερα 



Μέλη του οργανισμού μας  
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Μέλη του οργανισμού μας  

Παραγωγοί 

Δημαρχεία/Κοινοτικά Συμβούλια 

Πανεπιστήμια/Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
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Ξενοδοχεία, Εταιρείες, Δημαρχεία, Κοινοτικά Συμβούλια, Παραγωγοί και άλλα άτομα 

μπορούν να γίνουν μέλη του CSTI.  Για περισσότερες πληροφορίες στο www.csti-cyprus.org 


