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Η αγωγή του σήμερα
για ένα αειφόρο υγιές
και παραγωγικό
μέλλον για όλες τις
γενιές
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Ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή
διαχείριση του τουρισμού μπορεί να
συμβάλει στην επίτευξη των τριών
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης και
στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Το CSTI πρωτοπορεί στην
ανάπτυξη του αειφόρου
τουρισμού στην Κύπρο από το
2006
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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - CSTI
• Ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός
• Ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στο τουρισμό της
Κύπρου

Η αποστολή μας:
“Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην
Κύπρο, ο οποίος διαφυλάττει το φυσικό περιβάλλον, στηρίζει
την τοπική οικονομία και προωθεί την τοπική κουλτούρα”

CSTI is affiliated to
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Εταίροι και Συνεργάτες
➢ Το CSTI είναι συνδεδεμένο με το Travel Foundation
➢Συνεργάτες:
✓ TUI
✓ Thomas Cook
✓ Sunvil Holidays
✓ Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
✓ Τοπικά NGOs
✓ Τοπικοί παραγωγοί
✓ Μικρές κοινότητες
✓ Δήμοι
✓ Ξενοδοχεία
✓ Πανεπιστήμια
✓ Περιβαλλοντικές οργανώσεις
21/03/2018
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Τουρισμός και Οικονομία
• Έσοδα από τον τουριστικό τομέα το 2017: ≈ 2.6 δισεκατομμύρια

Αύξηση κατά 11.7% σε σχέση με το 2016
• Αφίξεις Περιηγητών: ≈ 3.6 εκατομμύρια
Αύξηση κατά 14.6% σε σχέση με το 2016
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Τουρισμός και Οικονομία
• Λόγω του μεγάλου αριθμού αφίξεων τουριστών στο νησί μας πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι πτυχές της αειφορίας ώστε η Κύπρος μας να καταστεί αειφόρος προορισμός.
• Η ξενοδοχειακή βιομηχανία κυρίως πρέπει να εφαρμόζει αειφόρες πρακτικές ούτως ώστε
να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους προς την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.
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Τι είναι ο Αειφόρος Τουρισμός;
Αειφόρος Τουρισμός είναι η βιομηχανία η οποία είναι δεσμευμένη να μην καταβάλλει
αρνητικές επιπτώσεις προς το περιβάλλον και την κοινωνία, ενώ παράλληλα να βοηθά στην
προώθηση και διαφύλαξη της τοπικής κουλτούρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο
τοπικό πληθυσμό.
Στόχος του Αειφόρου Τουρισμού είναι να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη είναι μια θετική
εμπειρία για τους ντόπιους, τις τουριστικές επιχειρήσεις και για τους ίδιους τους τουρίστες.

https://www.youtube.com/watch?v=HoAQwFAYGNY (Βίντεο
03:34)
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Γιατί επιλέγουμε τον Αειφόρο Τουρισμό;
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Συμβάλλει στη μείωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών ανησυχιών
Συμβάλλει στην προώθηση της Κύπρου ως ένας αειφόρος τουριστικός προορισμός
Αναπτύσσει την επιχειρηματική αξία
Οι τουριστικοί πράκτορες υποστηρίζουν τον αειφόρο τουρισμό
Διατηρεί και προβάλει τον παραδοσιακό τοπικό πολιτισμό
Συμβάλλει στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της
άγριας ζωής
➢ Συμβάλλει στην ορθή χρήση των φυσικών πόρων
➢ Είναι τάση
https://www.youtube.com/watch?v=JFbbKbdqoJg&t=17s (Video – 03:35)
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Γιατί επιλέγουμε τον Αειφόρο Τουρισμό;
✓ Οι αειφόρες δράσεις σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση:
• βοηθούν στη διασφάλιση αποδοτικότητας, εξοικονόμησης κόστους και δημιουργίας
κινήτρων για το προσωπικό.
• βελτιώνουν τον προορισμό και την αυθεντική τοπική εμπειρία που αναζητούν οι
πελάτες, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό
της συνολικής εμπειρίας των περιηγητών που βιώνουν στο ξενοδοχείο.
✓ Έχει σημαντική συνεισφορά στο περιβάλλον και τους ανθρώπους της Κύπρου.
✓ O αειφόρος τουρισμός συμφέρει! (“Sustainability makes business Sense”)
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Η Αειφορία ΔΕΝ είναι:
• Ακριβή - πολλές πρωτοβουλίες για αειφορία απαιτούν ελάχιστη ή καμία επένδυση.
Παρόλα αυτά, εξοικονομούν κόστος για την επιχείρηση από την αρχή της εφαρμογής τους.
• Πολύπλοκη - βασίζεται στην κοινή λογική και σε καλές πρακτικές επιχειρήσεων.
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Τα οφέλη σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση
• Η αειφορία παρέχει το πλαίσιο δημιουργίας ενός αυθεντικού, ποιοτικού προϊόντος με τον
πιο οικονομικά αποδοτικό δυνατό τρόπο.
• Η αειφορία λειτουργεί όταν ενσωματώνεται στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
• Όλο και περισσότεροι τουρίστες θέλουν οι διακοπές τους να συνοδεύονται από
υπευθυνότητα και αυθεντικές εμπειρίες.
• Όλο και περισσότεροι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιλέγουν προμηθευτές που μπορούν να
επιδείξουν καλή διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών
των επιχειρήσεων.
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Τα οφέλη σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση
• Η εμπλοκή σε τοπικές και άλλες ομάδες που εργάζονται για τον αειφόρο τουρισμό
μπορούν να προσφέρουν σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μεγάλα οφέλη σε επίπεδο
ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών και εμπειριών.
• Η επιτυχία της αειφορίας απαιτεί προγραμματισμό, υποστήριξη, καλή διαχείριση και
ενίσχυση από το προσωπικό.
• Η αειφορία λειτουργεί όταν υποστηρίζεται από όλους τους τομείς της επιχείρησης.
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Στόχοι του Αειφόρου Τουρισμού
➢ Υιοθέτηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης με σκοπό την ικανοποίηση
των αναγκών τόσο των μελλοντικών όσο και των σημερινών γενεών
➢ Επίτευξη του σωστού ρυθμού ανάπτυξης, με σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των τουριστικών προορισμών

➢ Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων και διάδοση τους σε ολόκληρη την Ευρώπη
➢ Ελαχιστοποίηση κινδύνων
➢ Διαχείριση γνώσεων και κινδύνων
➢ Διεξαγωγή συνεχούς παρακολούθησης – η αειφορία απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση
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Η ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
φορέων, καθώς και ισχυρή πολιτική ηγεσία για την εξασφάλιση της σωστής ανάπτυξης και
εφαρμογής του αειφόρου τουρισμού.
Η επίτευξη του αειφόρου τουρισμού είναι μια συνεχής διαδικασία και απαιτεί συνεχή
παρακολούθηση των επιπτώσεων, ούτως ώστε να καθιερωθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ο αειφόρος τουρισμός πρέπει να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των
τουριστών και να εξασφαλίζει μια ουσιαστική εμπειρία στους τουρίστες,
ευαισθητοποιώντας τους για θέματα αειφορίας και προωθώντας τις αειφόρες πρακτικές.
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Σημασία του νερού στον Τουρισμό
➢ Ο τουρισμός εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από το νερό.
➢ Τα ξενοδοχεία θεωρούνται από τους κύριους καταναλωτές νερού.
• Οι τουρίστες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο νερό όταν βρίσκονται σε
διακοπές σε σύγκριση με όταν βρίσκονται στο σπίτι τους.

➢ Ένας από τους κύριους λόγους για την υψηλή κατανάλωση νερού στον ξενοδοχειακό
τομέα είναι η συμπεριφορά των επισκεπτών.
• Μια μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτινων
πόρων και της ζήτησης νερού στην Κύπρο, έδειξε ότι η
ημερήσια κατανάλωση νερού από τους τουρίστες είναι
η διπλάσια σε σύγκριση με την κατανάλωση από τους
κατοίκους του νησιού.
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Σημασία του νερού στον Τουρισμό
➢ Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν αποτελεσματικές δράσεις και πρωτοβουλίες
προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα νερού που καταναλώνεται από τον τουριστικό
τομέα.
➢ Είναι σημαντικό για την ξενοδοχειακή βιομηχανία να λαμβάνει υπόψη την μείωση της
χρήσης νερού ούτως ώστε να διαφυλάξει την φήμη της αλλά και να προστατεύσει το
περιβάλλον.
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Πρόγραμμα Εξοικονόμησης νερού 2008
• Πρόγραμμα σε συνεργασία του CSTI και Travel Foundation
• Μάϊος με Οκτώβριος 2008 είχε καταγραφεί 10% εξοικονόμηση νερού από τα 67
συμμετέχοντα ξενοδοχεία με απλές πρακτικές:
✓Εγκατάσταση καταιονητήρων ντους χαμηλής ροής και εξαερωτές βρύσης
✓Εγκατάσταση συστήματος τουαλέτας σε διπλό καζανάκι
✓Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διακοπής νερού στα ντους της πισίνας
✓Πρόγραμμα αλλαγής σεντονιών και πετσετών μόνο κατά ζήτηση του πελάτη
✓Πολλά από τα ξενοδοχεία διαθέτουν δικές τους μονάδες επεξεργασίας νερού
✓Για το πότισμα των κήπων χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο νερό
Αποτέλεσμα: Εξοικονόμηση πάνω από €239,000
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Πρόγραμμα Αειφόροι Κήποι 2012
• Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από τους πελάτες της Cooperative Travel για την μείωση
της κατανάλωσης νερού στην αρχιτεκτονική τοπίου και τους κήπους σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία και συγκροτήματα διαμερισμάτων στην Κύπρο
• Οι Σύμβουλοι επανασχεδιάσανε 5 κήπους ξενοδοχείων με χρήση ενδημικών φυτών
• Ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος παράχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές
βέλτιστων πρακτικών, διαθέσιμες για ξενοδοχεία
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Πρόγραμμα Αειφόροι Κήποι 2012
Το πρόβλημα νερού & οι κήποι των ξενοδοχείων στην Κύπρο:
• Τα πλείστα ξενοδοχεία στην Κύπρο έχουν μεγάλους κήπους και λόγω των καλών καιρικών
συνθηκών, τους χρησιμοποιούν σχεδόν όλο τον χρόνο.
• Ένα μέρος της έκτασης του ξενοδοχείου είναι οι κήποι του.
• Η έρευνα μας έδειξε ότι η κατανάλωση νερού στους κήπους των ξενοδοχείων φτάνει μέχρι
το 22% της ολικής κατανάλωσης νερού στο ξενοδοχείο.
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Πρόγραμμα Αειφόροι Κήποι 2012
Αποτελέσματα της έρευνας:
• Οι κήποι των ξενοδοχείων τις περισσότερες φορές δεν είναι σχεδιασμένοι για να
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες νερού για κάθε περίοδο αλλά ούτε και τις καιρικές
συνθήκες με αποτέλεσμα οι περισσότεροι κήποι να έχουν μόνο γρασίδι και εξωτικά
φυτά.
• Οι διαδικασίες συντήρησης δεν ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν
με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή κατανάλωση νερού και ψηλά κόστη
συντήρησης.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πραγματικό αριθμό
φυτών που φυτεύτηκαν και για το σύστημα άρδευσης.
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Πρόγραμμα Αειφόροι Κήποι 2012
Αποτελέσματα της έρευνας:
• Τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν έχουν πλάνο για την συντήρηση, σχεδιασμό και
βελτίωση των κήπων τους.
• Τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν έχουν ένα συγκεκριμένο budget ούτε και
αναλυτικά κόστη για την συντήρηση των κήπων και σπάνια υπολογίζουν ξεχωριστά
τα εισοδήματα από εκδηλώσεις που γίνονται στους κήπους των ξενοδοχείων.
• Οι περισσότεροι κηπουροί στα ξενοδοχεία δεν εκπαιδεύονται σε θέματα
εξοικονόμησης νερού.
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Πρόγραμμα Αειφόροι Κήποι 2012
Βέλτιστες Πρακτικές:

• Επενδύστε λίγο χρόνο για να μάθετε περισσότερα για τους κήπους και τα μικροκλίματα
• Χωρίστε τον κήπο σας σε ζώνες ποτίσματος, σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε νερό
• Μειώστε τις περιοχές με γκαζόν και αντικαταστήστε με θάμνους

• Διαλέξτε τοπικά φυτά
• Παρακολουθήστε την κατανάλωση νερού
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Πρόγραμμα Αειφόροι Κήποι 2012
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Ελάχιστα Πρότυπα Αειφορίας Minimum Sustainable Standards (MSS)
• Ένα από τα πέντε προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από την πενταετή συνεργασία
μεταξύ του ΚΟΤ, CSTI και Travel Foundation.

• Μέσω του προγράμματος δημιουργήθηκε ο οδηγός για την ικανοποίηση των προτύπων
του ΚΟΤ για την αειφορία στις ξενοδοχειακές μονάδες.
• Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά και Ελληνικά.
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Ελάχιστα Πρότυπα Αειφορίας Minimum Sustainable Standards (MSS)

Για πρώτη φορά, σε παγκόσμια κλίμακα,
έχουν αναπτυχθεί υποχρεωτικά πρότυπα
αειφορίας από τον ΚΟΤ, για την
ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου.
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Ελάχιστα Πρότυπα Αειφορίας Minimum Sustainable Standards (MSS)
Ασημένιο βραβείο: Κύπρος

Ο ΚΟΤ είναι υπερήφανος που είναι νικητής του βραβείου Silver ως «Καλύτερος Προορισμός για
Υπεύθυνο Τουρισμό» ανάμεσα σε 500 συμμετέχοντες. Το βραβείο δόθηκε στη Παγκόσμια τελετή
απονομής των βραβείων ‘Υπεύθυνος Τουρισμός’, που πραγματοποιήθηκε στις 4 του Νοέμβρη
2015, στο World Travel Market.
Το βραβείο είναι η αναγνώριση των συνεχιζόμενων προσπαθειών και η δέσμευση του ΚΟΤ για τη
δημιουργία ενός αειφόρου τουριστικού προϊόντος, με τη συνδρομή σε μεγάλο βαθμό από την 5ετή συνεργασία του με το Travel Foundation και το CSTI.
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Ελάχιστα Πρότυπα Αειφορίας Minimum Sustainable Standards (MSS)
• Η εφαρμογή των MSS στην τουριστική βιομηχανία επιφέρει τα πιο κάτω οφέλη:
✓Ενίσχυση εσόδων από τον τουρισμό
✓Αύξηση στις αφίξεις τουριστών
✓Αντιμετώπιση της εποχικότητας
✓Βελτίωση βιωσιμότητας της επιχειρήσεις
✓ Μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας
✓ Μείωση της παραγωγής αποβλήτων

✓Ενίσχυση της αξίας και της ποιότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος
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Δράσεις εξοικονόμησης νερού
στον ξενοδοχειακό τομέα
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Τα πρώτα βήματα
➢ Δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης νερού που θα περιλαμβάνει:
o Καταμέτρηση κατανάλωσης νερού
o Καθορισμός μετρήσιμων στόχων
o Κόστος εφαρμογής μέτρων
➢ Τοποθέτηση μετρητών κατανάλωσης νερού
➢ Λήψη τακτικών μετρήσεων για έλεγχο ποια τμήματα/περιοχές καταναλώνουν μεγάλες
ποσότητες νερού
➢ Εξέταση για ποια είναι η ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους και η περίοδος απόσβεσης
για οποιαδήποτε κεφαλαιακή επένδυση
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Τα πρώτα βήματα
➢ Έλεγχος σε όλο το ξενοδοχείο για καθορισμό των τμημάτων με σημαντικό κόστος νερού
και που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση
➢ Υπολογισμός νερού που χρησιμοποιείται ανά επισκέπτη ανά βράδυ (διαιρώντας τη
συνολική κατανάλωση νερού στα δωμάτια με τον αριθμό των επισκεπτών για τον
συγκεκριμένο μήνα)
➢ Ελέγξτε αν υπάρχουν διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις/δάνεια από την κυβέρνηση ή από
άλλες πηγές σχετικά με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ή προγράμματα μείωσης νερού
➢ Καθορισμός ρεαλιστικών στόχων για κάθε τμήμα και για ολόκληρο το ξενοδοχείο
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Τα πρώτα βήματα
➢Ενημέρωση όλου του προσωπικού για την δέσμευση της διοίκησης για μείωσης της
κατανάλωσης νερού και τους στόχους
➢ Εκπαίδευση προσωπικού ώστε να κατανοήσουν την δική τους συνεισφορά

➢ Ενθάρρυνση προσωπικού για να υποβάλει τις δικές του προτάσεις για την μείωση νερού
➢ Δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και στόχευσης
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Δωμάτια
➢ Η ροή του νερό:
o στο ντους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λίτρα/λεπτό
o Στο αναμικτήρα του νιπτήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει 6 λίτρα/λεπτό
➢ Εγκατάσταση συστήματος τουαλέτας σε διπλό καζανάκι
Να θυμάστε ότι η συντήρηση αποτελεί βασικό μέρος της εξοικονόμησης της κατανάλωσης
νερού.

Μια διαρροή σε τουαλέτα μπορεί να χάσει 750 λίτρα νερό την ημέρα.
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Οικονομικές λύσεις
Συσκευή

Κόστος

Περίοδος Απόσβεσης

Καταιονητήρες ντους χαμηλής ροής

€10-30

Μέχρι 5 μήνες

Συσκευή ελέγχου ροής του ντους

€5

1 μήνας

Εξαερωτές βρύσης (αναμιγνύουν τη ροή νερού με
αέρα, περιορίζοντας την κατανάλωση νερού)

€3-5

2 μήνες

Συσκευή ελέγχου
ροής του ντους
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Τμήμα πλυντηρίου
➢ Βεβαιωθείτε ότι τα πλυντήρια είναι πλήρως φορτωμένα
➢ Η συντήρηση είναι επίσης το κλειδί: Ελέγχετε τακτικά για τυχόν διαρροές βαλβίδων,
βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες εισαγωγής νερού κλείνουν σωστά και ελέγξτε ότι τα
επίπεδα ελέγχου των δεξαμενών επαναχρησιμοποίησης νερού λειτουργούν σωστά

➢ Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να εφαρμόζει
διαδικασίες για μείωση της χρήσης νερού
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Πισίνες
Έχοντας μια πισίνα μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση νερού έως και 10%
➢ Τακτική συντήρηση για αποφυγή διαρροών
➢ Έλεγχος για διαρροές γίνεται καλύτερα με την εγκατάσταση μετρητών νερού

➢ Αναπλήρωση της πισίνας κάθε 2-3 μέρες παρά καθημερινά
➢ Εγκατάσταση συστήματος επιστροφής νερού για να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
➢ Οι πισίνες πρέπει να καλύπτονται όταν δεν χρησιμοποιούνται για αποφυγή εξάτμισης
νερού
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Κήποι
➢ Τοποθέτηση χρονομετρικών στους ψεκαστήρες ποτίσματος για έλεγχο χρήσης νερού
➢ Κατάρτιση προσωπικού για να μειώσουν τη χρήση νερού
➢ Εγκατάσταση συστήματος για διαλογή της βροχής

➢ Χρήση νερού από τα μπάνια και τους νιπτήρες για άρδευση
➢ Χρησιμοποιώντας λίπασμα από κομποστοποίηση βοηθά στην διατήρηση της υγρασίας
στο έδαφος
➢ Τα ενδημικά φυτά χρειάζονται λιγότερο νερό
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Κουζίνα και Εστιατόριο
➢ Οι βρύσες στην κουζίνα πρέπει να έχουν μέγιστη ροή 10 λίτρων ανά λεπτό
➢ Τα πλυντήρια των πιάτων να χρησιμοποιούνται όταν είναι πλήρες
➢ Αποφυγή πλυσίματος των τροφίμων σε νεροχύτη με τρεχούμενο νερό

➢ Σερβίρισμα νερού κατόπιν αιτήματος του πελάτη
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Τμήμα Οροφοκομίας
➢ Κατάρτιση προσωπικού για τρόπους μείωσης της χρήσης νερού
➢ Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης σεντονιών και πετσετών
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Εκπαίδευση προσωπικού και
Ενημέρωση επισκεπτών
➢ Ευαισθητοποίηση των τουριστών για την σημασία της μείωσης της κατανάλωσης νερού
κατά την διάρκεια των διακοπών τους.
• Μέσω βίντεο και φυλλαδίων τα οποία θα παρουσιάζουν τρόπους μείωσης της
χρήσης νερού.
➢ Εκστρατεία μέσω των Κοινωνικών Μέσων για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε
ξενοδοχεία σχετικά με μέτρα εξοικονόμησης νερού.
➢ Επικοινωνία με τους επισκέπτες ώστε να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τους
στόχους του ξενοδοχείου, καθώς και κάποιους απλούς τρόπους με τους οποίους να
συμβάλουν.
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Εκπαίδευση προσωπικού και
Ενημέρωση επισκεπτών
➢Οι ξενοδόχοι και οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν
για τρόπους μείωσης της κατανάλωσης νερού.
➢ Προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών στα ξενοδοχεία και ενθάρρυνση για την εφαρμογή
τους και σε άλλα ξενοδοχεία της Κύπρου.
➢ Εκπαίδευση προσωπικού ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τις νέες διαδικασίες και
ατομικά καθήκοντα σε σχέση με τα μέτρα μείωσης νερού.
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Σας ευχαριστώ
Στοιχεία επικοινωνίας:
• Tηλ.: 99800189
• Email: info@csti-cyprus.org
• Διεύθυνση: 33 Tagmatarchou Pouliou,
1101 Agios Andreas , Nicosia, Cyprus
• Facebook: www.facebook.com/csti.csti
• Twitter: CSTI @CySustTourism
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