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Cyprus Sustainable Tourism initiative 

 

Η αποστολή μας: 

«Να συμβάλλουμε 

στην ανάπτυξη του 

αειφόρου τουρισμού 

στην Κύπρο, ο οποίος 

προστατεύει το 

περιβάλλον, στηρίζει 

την τοπική οικονομία 

και προωθεί την 

τοπική κουλτούρα» 

• Ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

   

• Ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την προώθηση της 

ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού στην 

Κύπρο  



 

 

  

 

Δραστηριότητα 
2019 



Παρουσίαση BeMed “Prevent Plastic in the Mediterranean Sea” 

The International School of Paphos - Ιανουάριος 2019 



Υπογραφή 5ετή Μνημονίου Συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - 30 Ιανουαρίου 2019  

 



Καθαρισμός παραλίας Φοινικούδων με τους εθελοντές της 

Κοινότητας των Φιλλιπίνεζων στην Κύπρο - 14 Απριλίου 2019 



Συνάντηση ΚΙΟS, PHOEBE και CSTI  

Domognostics+ (2ετές πρόγραμμα) 

11 Ιουλίου 2019 

  

 

  
 

Building Analytics and 

Diagnostics 

  



Συμμετοχή στο Ocean Pavilion στο Biarritz  
Surfrider Foundation Europe - 20 Aυγούστου 2019 
  
 
  
 

“Sustainable Tourism Challenge” 



Συνέδριο CASTWATER στην Μούρθια της Ισπανίας  

24 Σεπτεμβρίου 2019 

  

 

  

 

“Sustainable Tourism Water Management 

Perspectives for Tourism Development in the 

Mediterranean Water Scarcity Areas” 

Panel: ‘Water footprint and other indicators for tourism’ 



Καθαρισμός βυθού με την ομάδα Ocean View Diving Cyprus  
29 Οκτωβρίου 2019 



BeMed Project  

Ίδρυμα Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ στο Μονακό 

28 Μαρτίου 2019  



Παρουσίαση “Let’s stop polluting the sea with 

plastic” στο Senior School κατά τη διάρκεια του 

«Humanities Week»  

5 Νοεμβρίου 2019 



Εκδήλωση προγράμματος BeMed στην Μαρίνα 

Λάρνακας  

14 Νοεμβρίου 2019 

  

 

  

 



Καθαρισμός βυθού 
και παραλίας με την 
ομάδα Scuba Diving 
Support Centre στο 

Nissi Beach 
17 Νοεμβρίου 2019 



Επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας 

“Keep our Sand and Sea Plastic Free”  

στο Μουσείο «Θάλασσα», Αγία Νάπα 

26 Νοεμβρίου 2019 

  

 

  

 



Το CSTI στην Έκθεση Horeca  
29 Νοεμβρίου 2019- 1η Δεκεμβρίου 2019 
 
Χορηγός στα βραβεία της Κυπριακής Ένωσης Μπάρτεντερς 



Δεντροφύτευση στην Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντισμού 
5 Δεκεμβρίου 2019 
 

Στόχος μας είναι να φυτέψουμε 

12.000 δέντρα όσο και ο αριθμός 

των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο 

της Λευκωσίας κατά την πενταετή 

περίοδο του Μνημονίου Συνεργασίας 

 



 

 

  

 

Τα έργα προς 
υλοποίηση για το 2020 



 Στόχος:  

Η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών και 

η ανάληψη δράσης για την εξάλειψη του πλαστικού 

μιας χρήσης μέσω της εκπαίδευσης και του 

τουρισμού στην περιοχή της Αγίας Νάπας και του 

Πρωταρά. 

 

 Εκστρατεία “Keep our Sand and Sea Plastic Free” 

 Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων και των τουριστών της περιοχής 

 Υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών στον τουριστικό 
τομέα 

 Ανάληψη δράσης από την τουριστική βιομηχανία 

 

 

Video  

Travel Foundation CSTI Video.MOV


   
 
 

Ποσοτικοί Στόχοι 

 Συμμετοχή στην ενημερωτική 

εκστρατεία:  

700,000 τουρίστες και 20,000 

κάτοικοι της περιοχής 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

2,000 μαθητές 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα: 

70 ξενοδοχεία και 80 εστιατόρια 

 



Δράσεις από συνεργάτες μας 

• Χρήση γυάλινων 

κανάτων νερού 

• Προσθήκη φίλτρων 

νερού στους 

κοινόχρηστους χώρους 
 

 Atlantica Sancta Napa Hotel 



Δράσεις από συνεργάτες μας 

• Χρήση χάρτινων 

καλαμάκιων 

• Χρήση αναδευτήρων από 

μπαμπού  
 

 
Nissi Beach Resort 



BeMed project  

“Plastic Free Entertainment Cruises 

and Water Sport Activities” 

• Το έργο δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα 

Prince Albert II του Μονακό με τη δέσμευση 

για μια Μεσόγειο Θάλασσα 

απελευθερωμένη απο πλαστικά απόβλητα. 

 

• Το CSTI πραγματοποιεί εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

πλαστική ρύπανση και τον τρόπο 

αποφυγής της.  



“Plastic Free Entertainment 
Cruises and Water Sport 
Activities” (2019-2020) 

 Μικρά κρουαζιερόπλοια 

 Ιστιοπλοϊκά 

 Κέντρα Θαλάσσιων Σπορ 

Αναψυχής 

 Τοπικές Αρχές 

 Δήμοι 

 Λιμενικές Αρχές 

 Τουρίστες και χρήστες θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων  



Plastic Waste-Free Islands Med 

Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης 

Το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει σε παγκόσμιο επίπεδο το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διαρροή πλαστικών αποβλήτων 
στα νησιά. 
 

Το CSTI σε συνεργασία με την ΜΚΟ Together Cyprus θα 
παρουσιάσουν την κατάσταση του νησιού σε θέματα πλαστικής 
ρύπανσης στους τομείς του τουρισμού, της αλιείας και της 
διαχείρισης των αποβλήτων. 

 

 



 3ετής πρωτοβουλία, μέρος του παγκόσμιου προγράμματος IUCN Close the Plastic Tap 

  

 13 τοποθεσίες-στόχοι στην Καραϊβική, τη Μεσόγειο και τον Ειρηνικό 

  

 τα διδάγματα και οι εμπειρίες από τις προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων στα 13 

νησιά θα συλληφθούν σε ένα σχέδιο 

 



 To Domognostics+ αφορά την δημιουργία λογισμικού κατάλληλου για “έξυπνα 
κτίρια”, το οποίο προορίζεται για την τουριστική βιομηχανία. 

 Στόχος είναι μέσω του λογισμικού να γίνεται έλεγχος στα συστήματα των 
κτιρίων και να μειώνονται τα λειτουργικά τους έξοδα (π.χ διαρροές νερού, 
απώλεια ενέργειας, κ.α) 

 Το CSTI, έχοντας αποστολή του την προώθηση του αειφόρου τουρισμού, 
αποτελεί συνεργάτης στο έργο αυτό, καθώς στοχεύει την μείωση αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται άμεσα με την κατάλληλη 
διαχείριση των πόρων. 

 

Building Analytics and 

Diagnostics 

  



 

 

  

 

Αναγνώριση 



Τελετή Βράβευσης του CSTI στο Πρoεδρικό Μέγαρο 
Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις 

 

 

  

 



Βράβευση του CSTI από ΠΑΣΥΞΕ Aμμοχώστου 

«Special Recognition Award” 

 

  

 

  

 



 

 

  

 

“Greening Cyprus for 
a Sustainable Future” 



Ο «πράσινος» τρόπος ζωής 
για ένα αειφόρο μέλλον! 

Η έννοια του "πράσινου" τρόπου ζωής 

περιλαμβάνει γνώσεις και πρακτικές που 

μπορούν να οδηγήσουν σε πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον και οικολογικά υπεύθυνες 

αποφάσεις, συμβάλλοντας στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών 

πόρων για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 

γενιές. 

 

Με λίγα λόγια..φροντίζουμε το Περιβάλλον 

μέσω του τρόπου ζωής μας! 

 

 



Το CSTI στοχεύει σε 
δεντροφυτεύσεις ως μέσο 
προαγωγής αειφόρου 
μέλλοντος 

Τι προσφέρουν τα δέντρα 

 

 Απελευθερώνουν οξυγόνο 

 Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα 

 Ρύθμιση του κλίματος 

 Σκιά 

 Διατηρούν τα επίπεδα νερού 

 Συντηρούν το έδαφος 

 Συμβάλουν στην διατήρηση της  

      βιοποικιλότητας 

 Δεσμεύουν το διοξείδιο του  

      άνθρακα 

 

 

 



Συμβουλές για ένα αειφόρο μέλλον 

 Εξοικονομήστε Ενέργεια και Νερό 

 Μειώστε όσο το δυνατόν περισσότερο την 
κατανάλωση καυσίμων (π.χ μοιραστείτε 
διαδρομές με το αυτοκίνητο) 

 Επιλέξετε τοπικά, εποχιακά προïόντα 

 Αποφεύγετε τη χρήση πλαστικής μπουκάλας 

 Αποφεύγετε τη χρήση πλαστικής σακούλας 

 Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού 

 Δημιουργήστε λιγότερα απόβλητα 

 Φυτέψτε τον δικό σας κήπο με ενδημικά 
φυτά 

 Μείωσε, Επαναχρησιμοποίησε, Ανακύκλωσε 

 Επιλέξτε «πράσινες» διακοπές 

 

 



 

 

  

 

Κλιματική αλλαγή 



To πρόβλημα 

της Κλιματικής 

Αλλαγής 

«Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εκτιμάται ότι 

προκάλεσαν περίπου 1.0°C παγκόσμιας αύξησης της 

θερμοκρασίας λόγω της υπερθέρμανσης σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα, με πιθανή κλίμακα από 0.8°C 

έως 1.2°C. Η υπερθέρμανση του πλανήτη ενδέχεται να 

φθάσει τους 1,5 C μεταξύ 2030 και 2052 εάν συνεχίσει 

να αυξάνεται με τον τρέχοντα ρυθμό» 

Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 

Κλίματος 



To πρόβλημα 

της Κλιματικής 

Αλλαγής 

•   Οι εκπομπές διοξείδιου του 
άνθρακα και άλλων αερίων 

Τι προκαλέι την 
κλιματική αλλαγή?  

•   Αναδάσωση και 
αποκατάσταση του 
οικοσυστήματος 

Ποια είναι η λύση 
σήμερα? 



Κλιματική Αλλαγή 

στην Κύπρο 

 Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική 

αλλαγή έχουν κοστίσει στην κυπριακή οικονομία 

περίπου 390 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 

1980 έως 2016, εκ των οποίων μόνο το 2% ήταν 

ασφαλισμένο.  

 Οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο οι νομισματικές 

απώλειες, αλλά και οι πυρκαγιές, οι 

πλημμύρες, η σκόνη και η διάβρωση των ακτών 

μεταξύ άλλων.  

 Ακόμα και αν οι θερμοκρασίες αυξηθούν κατά 2 

βαθμούς Κελσίου, η Κύπρος ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ξηρασία και παράκτια ζημιά - η 

οποία υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ 

ετησίως έως το 2050.  

 Η ΕΕ υποστηρίζει την προετοιμασία του εθνικού 

προγράμματος προσαρμογής της Κύπρου  
 

    

  

     

Ήρθε η ώρα να δράσουμε 

κατά της αλλαγής του 

κλίματος!  

 



Η αναδάσωση ως η καλύτερη λύση για 

την κλιματική αλλαγή  

 Η ικανότητα των δέντρων να 

απορροφούν διοξείδιο του 

άνθρακα, αποτελεί ισχυρό όπλο 

για την καταπολέμηση της 

αύξησης των θερμοκρασιών. 

 Η Διακυβερνητική Επιτροπή για 

την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) 

δήλωσε ότι για να περιοριστεί η 

άνοδος της θερμοκρασίας σε 

1,5°C μέχρι το 2050, θα 

χρειαστούν επιπλέον 1 δισ. 

εκτάρια (2,4 δισεκατομμύρια 

στρέμματα) δέντρων.  



Ευχαριστίες στα μέλη και την ομάδα του CSTI 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Φίλιππος Δρουσιώτης  

Γρηγόρης Δημητρίου 

Angela Richardson 

Antje Παπαγεωργίου 

Γιάννα Ορφανίδου  

Francis Nektarios Guy 

John G. C. Wood 

Ιωάννα Μ. Ιωάννου  

Κουλίτσα Δημητρίου  

Κώστας Μιχαήλ  

Νίκος Χατζηκωστέας 

Τάσος Σιακαλλής  

Φυλακτής Λαζάρου 

Μέλη ομάδας CSTI 

Παναγιώτα Κουτσόφτα 

Χαρά Κολεσίδου 

Αnne M. Bye Drousiotis 

Krisztina Eleftheriou - Hocsak 



Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του 

Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου 

 



Κύριοι Χορηγοί 

Χορηγοί 



Χορηγοί Επικοινωνίας 

Χορηγός Φιλοξενίας 



Υποστηρικτές 



Υποστηρικτές 



Ευχαριστίες 

Τοπικοί Παραγωγοί 

• Venus Rose Cosmetics 

• Συνεργατική Εταιρεία 

Τριανταφυλλοπαραγωγών 

• Κafkalia Ltd 

• Niki Sweets 

• Ekfraseis Winery Ltd 

• Lazar Collection 

• Korakou Honey Producer 

• Hadjigiorkis Flourmill Museum 

Προμηθευτές εναλλακτικών 

προιόντων πλαστικού  
 

• EES Earth Eco Solutions 

(Bonnie Bio) 

 

• Dynamec 

 

• Let’s Make Cyprus Green 
 



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 

 

Email: info@csti-cyprus.org  

Website: www.csti-cyprus.org 

Facebook: www.facebook.com/csti.csti 

Instagram: cysustainabletourisminitiative  

LinkedIn: Cyprus Sustainable Tourism Initiative 

Twitter: CSTI @CySustTourism 
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