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Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος στην Κύπρο
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Ο τουριστικός τομέας είναι μία από πιο σημαντικές οικονομικές
δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ, με μεγάλο αντίκτυπο στην
οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.

Η Κύπρος καλωσόρισε περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες με
συνολικά έσοδα εκτιμώμενα σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με
συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε 22,7% το 2019.

Ως εκ τούτου, είναι ένας τομέας προτεραιότητας για 
μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας, ο τουρισμός αναμένεται να
ανακάμψει, αυξάνοντας περισσότερη τη ζήτηση για
ενέργεια, μεταφορές, νερό και άλλες υπηρεσίες.



Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος στην Κύπρο
Ανάκαμψη μετ’ εμποδίων
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Μια μακρά ρωσική σύγκρουση με την Ουκρανία θα
αποτελέσει κίνδυνο για αρκετούς προορισμούς που
εξαρτώνται από Ρώσους τουρίστες. Δεδομένα από την
Mabrian Technologies, μια πλατφόρμα ταξιδιωτικών
πληροφοριών για την τουριστική βιομηχανία, δείχνουν ότι οι
25 κορυφαίες χώρες για εξερχόμενο ρωσικό τουρισμό ανά
πτητική ικανότητα είναι: Τουρκία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τατζικιστάν, Αρμενία, Γερμανία,
Κιργιστάν, Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα, Αίγυπτος,
Καζακστάν, Κύπρος, Μολδαβία, Ιταλία, Ουγγαρία, ΗΠΑ,
Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Ισπανία,
Ινδία και Τσεχία.
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Φεβρουάριος 2022 – 71.000

Σύγκριση αφίξεων τουριστών στην Κύπρο



Ο Τουρισμός λόγω της ραγδαίας ανάπτυξής του έχει τεράστια
συμβολή στο ποσοστό του αποτυπώματος άνθρακα.

Το 2018, το παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα του τουρισμού
έχει υπολογιστεί ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 5 έως 8% των
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (Lenzen, 2018) (World
Economic Forum, 2019).

Αυτό οφείλεται κυρίως στην εντατική κατανάλωση ενέργειας
των ξενοδοχείων και στη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων στις
καθημερινές λειτουργίες τους για ηλεκτρική ενέργεια,
κλιματισμό και ψύξη, καθώς και στην παραγωγή και
διαχείριση αποβλήτων.
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Παγκόσμιο Ανθρακικό Αποτύπωμα του Παγκόσμιου Τουρισμού



Τα θέρετρα, τα αεροδρόμια και άλλες τουριστικές
εγκαταστάσεις μπορούν να παράγουν τεράστιες
ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ακόμη
και πριν ανοίξουν τις πόρτες τους στους τουρίστες.

Η κατασκευή ενός νέου κτιρίου είναι μια διαδικασία
εντάσεως ενέργειας - η κατασκευή των υλικών, η
μεταφορά όλων στο σημείο ανέγερσης και η κατασκευή
του κτηρίου παράγουν εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου.

Και δεν είναι μόνο κτήρια που αφήνουν ένα αποτύπωμα -
η ανάπτυξη δρόμων και άλλων υποδομών (π.χ.
αεροδρόμια) για τον τουρισμό συμβάλλει επίσης στην
κλιματική αλλαγή.
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Το International Tourism Partnership (ITP)
διαπίστωσε σχετικά με την παγκόσμια
μείωση άνθρακα των ξενοδοχείων ότι ο
ξενοδοχειακός κλάδος πρέπει να μειώσει
παγκοσμίως τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά 66% ανά δωμάτιο
ετησίως μέχρι το 2030 από τα επίπεδα του
2010 και κατά 90% μέχρι το 2050
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της
Συμφωνίας του Παρισιού (2017).
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Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι, για να αποφευχθούν οι 
χειρότερες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), όπως 
αναφέρεται και στη Συμφωνία του Παρισιού, ώστε να 
συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 
κάτω από 2oC σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Μέσα από τη Συμφωνία του Παρισιού, αναγνωρίστηκε ο πολύ 
σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
επιχειρήσεις στην προσπάθεια αυτή. 



Στόχοι ΕΕ 2020 & 2030 για Ενέργεια & Κλίμα

. . .55%
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Νέοι στόχοι για τη Διαχείριση Αποβλήτων

Οι νέοι κανόνες του 2018 σχετικά με τα απόβλητα θέτουν σαφείς στόχους για τη μείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση,
αποτελούν την πλέον σύγχρονη νομοθεσία για τα απόβλητα παγκοσμίως, πράγμα που καθιστά την ΕΕ παράδειγμα προς μίμηση.

Έως το 2025 Έως το 2030 Έως το 2035
55 % 60 % 65 %

Στόχοι επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών
αποβλήτων κατά βάρος:

Νέοι στόχοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα
συσκευασίας:

Έως το 2025 Έως το 2030
Όλες οι συσκευασίες 65 % 70 %
Πλαστικά 50 % 55 %
Ξύλο 25 % 30 %
Σιδηρούχα μέταλλα 70 % 80 %
Αλουμίνιο 50 % 60 %
Γυαλί 70 % 75 %
Χαρτί και χαρτόνι 75% 85%

Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

• Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του
60% των αστικών αποβλήτων ως το 2030.

• Προκειμένου να προωθήσουν τη βιομηχανική
συμβίωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν
την αναγνώριση ως υποπροϊόντος ουσιών ή
αντικειμένων που προκύπτουν από διαδικασία
παραγωγής, εάν πληρούνται οι εναρμονισμένοι όροι
που καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο.

• τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά έως το 2023.

• τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά έως το 2025.
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Σ Υ Ν Ε Ι Σ Φ Ο ΡΑ  Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ω Ν  Ξ Ε Ν Ο Δ ΟΧ Ε Ι ΩΝ  Σ Τ Ι Σ  
Ε Κ Π Ο Μ Π Ε Σ  Α Ε Ρ Ι Ω Ν  ΤΟΥ  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Η Π Ι ΟΥ

Υπολογιζόμενες 
ετήσιες εκπομπές 

4* & 5*
Cyprus: 221.873 

tonnes CO2-eq per 
year



Ο ι πιο  ενερ γ ο β όρο ι κ λά δο ι  το υ Τρ ι το γενή  
Το μ έα ( υπη ρ ε σίες ) - 20 18 Αριθμός 

επιχειρήσεων kWh
Ηλεκτρική 

κατανάλωση 
kWh/Επιχείρηση

Δραστηριότητες ετεροδικιών οργανισμών και φορέων [U] 106* 48.946.000 461.755
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση [O] 297 132.388.000 445.751

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης [I] 5.869 511.168.000 87.096
Ενημέρωση και επικοινωνία [J] 1.948 97.591.000 50.098
Μεταφορά και αποθήκευση [H] 3.167 116.635.000 36.828
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία [R] 2.223 55.427.000 24.933

Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη υγεία και την Κοινωνική μέριμνα [Q] 4.224 102.638.000 24.299
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο [G] 17.022 410.233.000 24.100
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών [S] 5.545 95.225.000 17.173
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες [K] 3.259 52.274.000 16.040
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες [M] 8.844 137.468.000 15.544
Εκπαίδευση [P] 2.917 43.898.000 15.049
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας [L] 1.116 4.204.000 3.767
Διοικητικές και υποστηρικτικές Δραστηριότητές [N] 3.321 6.681.000 2.012
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών [T] 23.932 27.000 1

Αποτελέσματα της έρευνας ΟΕΒ
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Ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί δείκτες απόδοσης
Αποτελέσματα της έρευνας ΟΕΒ
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Διεξαγωγή έρευνας εκτίμησης κυκλικότητας ξενοδοχείων (Ελλάδα & Κύπρο)
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Διεξαγωγή και στόχοι της έρευνας (Ελλάδα & Κύπρο)
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Για τις επιχειρήσεις, μια κυκλική οικονομία είναι 
ένας άλλος τρόπος παρουσίασης της 
διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης ή 
της «μηδενικής σπατάλης».

Η ερμηνεία είναι ελλιπής και δεν καταγράφει 
όλες τις σημαντικές πτυχές της κυκλικής 
οικονομίας, τα οφέλη και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει.

Η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με το εθνικό και 
ευρωπαϊκό νομικό και στρατηγικό πλαίσιο σε 
θέματα κυκλικής οικονομίας αφήνει τις 
επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε πιθανούς 
κινδύνους, μη συμμορφώσεις, καθώς και 
πιθανές χαμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Αποτελέσματα της έρευνας

των ερωτηθέντων σε Κύπρο και Ελλάδα 
δηλώνουν ότι κατανοούν και έχουν βασικές 
γνώσεις. 

των ερωτηθέντων στην Κύπρο δηλώνουν ότι 
γνωρίζουν το εθνικό ή ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο για την κυκλική οικονομία, σε αντίθεση 
με το 70% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.

100%

δηλώνει ότι η κατανόησή τους είναι σε καλό 
επίπεδο. 

30%

50%



Πρόθεση των ξενοδοχείων για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Οι ξενοδόχοι πιστεύουν ότι ένα 
κυκλικό ξενοδοχείο θα 
προσελκύσει περισσότερους 
πελάτες λόγω της αυξανόμενης 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης τους.

Οι ξενοδόχοι σε Κύπρο και Ελλάδα 
δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να 
επενδύουν σε αυτές τις δράσεις, 
στοχεύοντας συγκεκριμένα τις 
υπηρεσίες παροχής τροφίμων και 
ποτών και housekeeping.

Διαχείριση 
αποβλήτων

Βελτιστοποίηση της 
χρήσης πόρων

Χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας

Εφαρμογή σχετικών 
πολιτικών βιωσιμότητας

Αύξηση % 
ανακύκλωσης

Εφαρμογή πράσινων 
προμηθειών

Ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού και επισκεπτών

Επενδύσεις σε 
πιστοποιήσεις αειφορίας

Αποτελέσματα της έρευνας
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Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων & 
τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο

Type of accommodation Number

5* hotels 29

4* hotels 65

3* hotels 84

2* hotels 51

1* hotels 26

A’ hotel apartments 65

B’ hotel apartments 84

C’ hotel apartments 20

Other hotels and hotel apartments 396

Total 820

Green certified 4* (4-star) and 5* (5-star)  hotels in 
Cyprus (EC, 2020o; Travelife, OEB 2020)

Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS)

6 hotels

ISO14001 Environmental 
Management System

19 hotels

Travelife 24 hotels

Green Key 5 hotels
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Μηχανισμοί Ανταμοιβής (EU Level/Reward)
ClimaHost

• Tα βραβεία ClimaHost αποτελούν τον πρώτο διαγωνισμό κατά της κλιματικής αλλαγής για χώρους 
εστίασης, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στις Άλπεις. Ξεκίνησαν το 2018 με περισσότερες από 40 
συμμετοχές.

• Για τα βραβεία ClimaHost, μια διεθνής κριτική επιτροπή αξιολογά χώρους εστίασης και διαμονής, βάσει των 
μέτρων προστασίας του κλίματος και ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν.

• Οι νικητές των βραβείων αποτελούν πρότυπο στη δέσμευσή τους για προστασία του κλίματος μέσω της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκμετάλλευση δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελεσματική 
ρύθμιση του αερισμού/εξαερισμού και της θερμοκρασίας του χώρου κτλ.

• Παρόμοια βραβεία μπορούν να εφαρμοστούν και να καθιερωθούν και σε άλλες περιοχές. 



Επτά αλυσίδες αξίας προϊόντων προσδιορίστηκαν από την έρευνα ως οι βασικοί τομείς προτεραιότητας για 
τον ξενοδοχειακή κλάδο στην Κύπρο και την Ελλάδα, όπου η επιτάχυνση σε μια κυκλική οικονομία θα ήταν πιο 
επωφελής και η ανάπτυξη ικανοτήτων θα διευκολύνει τη μετάβαση των ξενοδοχείων. 

Τομείς προτεραιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο σε Κύπρο και Ελλάδα
Αποτελέσματα της έρευνας



Ευκαιρίες στους τομείς προτεραιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο σε Κύπρο και Ελλάδα

Ποιες θεωρούνται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο:

Προμήθεια εξοπλισμού και διαθεσιμότητα εναλλακτικών υλικών, όπως ανακυκλώσιμα υλικά.

Απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας (αγορά πράσινων πιστοποιητικών) και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας

Ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας από όλους.

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των πελατών.

Διαχείριση αποβλήτων, όπως ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Αποτελέσματα της έρευνας

Ωστόσο, οι προτεινόμενες ευκαιρίες είναι οριζόντιες και 
δε σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς 

προτεραιότητας.



Φραγμοί για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Αποτελέσματα της έρευνας



Ανάγκες των ξενοδόχων για κυκλικότητα

Αύξηση του επιπέδου γνώσης και 
κατανόησης για την κυκλική 
οικονομία και τα οφέλη στις 

επιχειρήσεις τους

Ενίσχυση της κατάρτισης και 
βελτίωση δεξιοτήτων των στελεχών 
των επιχειρήσεων για την εφαρμογή 

και τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας

Προώθηση της εφαρμογής της 
βιώσιμης πολιτικής προμηθειών

Διερεύνηση για ευκαιρίες και 
προώθηση της εφαρμογής 
κυκλικών επιχειρηματικών 

μοντέλων και πρακτικών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και 

στους τομείς προτεραιότητας

Προώθηση και ενίσχυση της 
συνεργασίας των επιχειρήσεων με 

τους προμηθευτές τους για να βρουν 
πιο κυκλικές λύσεις

Ανάγκη για κυκλικούς προμηθευτές 
και κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι 

δεν είναι ευρέως διαθέσιμοι ή δεν 
γνωρίζουν τη διαθεσιμότητά τους

Αποτελέσματα της έρευνας ΟΕΒ



Γιατί η ΟΕΒ
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https://www.oeb.org.cy
/drasis/business4clima
te/

https://www.oeb.org.
cy/drasis/business4c
limate-plus/
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Γιατί η ΟΕΒ

https://www.oeb.org.cy/drasis/business4climate-plus/ergaleiothiki/
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Γιατί η ΟΕΒ

https://www.oeb.org.cy/drasis/hotels4climate/
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ/
ΜΕΛΕΤΕΣ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

©  A n t h i C h a r a l a m b o u s ,  O E B ,  2 02 1 https://www.oeb.org.cy/drasis/hotels4climate/ekpaideytiko-yliko/



Διαδικτυακή πλατφόρμα καλών πρακτικών ξενοδοχείων

https://www.oeb.org.cy/hotels4climate/



Γενικές πληροφορίες Μέτρου 
Το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις
Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» αποτελεί ένα από τα
εγκεκριμένα Σχέδια Χορηγιών στα πλαίσια του Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την
περίοδο 2021-2026, με αξιοποίηση πόρων από τον Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
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• Φορέας Υλοποίησης: Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων

• Συνεργαζόμενο Υπουργείο: Υφυπουργείο Τουρισμού

• Ημερομηνία Προκήρυξης: Μάρτιος – Απρίλιος 2022

• Διάρκεια: 2022-2026

• Δαπάνη: 1,36 εκατομμύρια ευρώ



Στόχοι Μέτρου  
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Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας

Ώθηση στην Ανταγωνιστικότητα

Εξοικονόμηση κόστους

Οι δράσεις του Μέτρου στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων στις
συνεχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, υποστήριξη και
καθοδήγηση, ώστε να καταστεί ευκολότερη η μετάβαση τους σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα με
έμφαση στην διατήρηση και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, καθώς και τη συνεισφορά στους
κλιματικούς στόχους της χώρας, με τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος.
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Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας

Ώθηση στην Ανταγωνιστικότητα

Εξοικονόμηση κόστους

Το Μέτρο έχει ως στόχο την προετοιμασία των ξενοδοχειακών μονάδων για την πιστοποίηση με Σχήμα 
Πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί για αυτήν την δράση, με βάση το διεθνές πρότυπο για την κυκλική 
οικονομία «ISO/WD 59020.2 Circular economy — Measuring circularity framework». Τα πιστοποιημένα 
ως Κυκλικά Ξενοδοχεία θα αποκτήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δίνοντας τους 
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, τόσο σε εθνικό, αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στόχοι Μέτρου  
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Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας

Ώθηση στην Ανταγωνιστικότητα

Εξοικονόμηση κόστους

Το Μέτρο στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου δικτύωσης κυκλικής οικονομίας για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη μεταφορά γνώσεων, την προώθηση της
δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων, καθώς και πρόσβαση σε Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης και
Ανταλλαγής προϊόντων και υλικών.

Στόχοι Μέτρου  



Οι Στόχοι των 
δράσεων του 
Μέτρου συνάδουν 
παράλληλα με τις 
Ευρωπαϊκές και 
Εθνικές 
Στρατηγικές

Ευρωπαϊκή 
Πράσινη  

Συμφωνία

Ευρωπαϊκό  
Σχέ δ ιο  Δράσης  

Κυκλικής  
Ο ικονομί ας  2020

Σχέ δ ιο  Δράσης  
της  Κύπρου γ ια  
Μετάβαση στην 

Κυκλική 
Ο ικονομία

Εθνικοί  Στόχοι  
γ ια  τη  Διαχε ίρ ιση 
των Αποβλήτων 
κα ι  Αποβλήτων 
Συσκευασιών
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Οφέλη για τις  Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Μέτρο θα επωφεληθούν σημαντικά από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης,
διαγνωστικής αξιολόγησης, επιχειρηματικής καθοδήγησης, παρακολούθησης και πιστοποίησης με τους ακόλουθους
τρόπους:

● Μείωση κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, της πρόληψης παραγωγής
αποβλήτων, της προμήθειας κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ.
● Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για εντοπισμό και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, δημιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση κυκλικών πρακτικών και προώθηση της επιχείρησης τους ως Κυκλική επιχείρηση.
● Προετοιμασία για πιθανή συμμετοχή σε άλλα σχέδια / προγράμματα χρηματοδότησης, από εθνικούς ή / και ευρωπαϊκούς
πόρους που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία.
● Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε συναφείς τομείς (π.χ. διαχείριση αποβλήτων), κατανόηση και
υιοθέτηση ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και καλών πρακτικών για την εφαρμογή κυκλικών μοντέλων, καθώς και
προετοιμασία για συμμόρφωση με επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο επίτευξης των φιλόδοξων Ευρωπαϊκών
στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.
● Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης και Ανταλλαγής, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού
κλάδου να μοιράζονται εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, προϊόντα, υλικά και αναλώσιμα για τη δημιουργία επιπρόσθετων ροών
εσόδων και μείωσης του κόστους διαχείρισης των πόρων ως απόβλητα.
● Συναφώς με τα πιο πάνω, υποστήριξη για τη δημιουργία Βιώσιμων και Κυκλικών Τουριστικών Προϊόντων, αποκτώντας ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
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Μείωσης κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, π.χ. στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, στην προμήθεια κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ.

Συνεισφοράς στην κυκλική ροή πόρων της Κύπρου μέσω της συμμετοχής των ξενοδοχείων στην
Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης και Ανταλλαγής που θα δημιουργηθεί, που θα συνεισφέρει στους στόχους του
Κράτους, π.χ. για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, κ.ο.κ.

Συνεισφοράς στους εθνικούς στόχους για την Ενέργεια και το Κλίμα, μέσω της μείωσης εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

Δημιουργία Βιώσιμων και Κυκλικών Τουριστικών Προϊόντων, τοποθετώντας την Κύπρο στο παγκόσμιο
χάρτη Βιώσιμου και Πράσινου Τουρισμού.
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Σ Χ ΕΔ Ι Ο -G REEN  TA G G I N G
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• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος από εκτροπή οργανικών βιο-
αποικοδομήσιμων αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής

• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος από εκτροπή ανακυκλώσιμων 
υλικών (υλικά PMD) από τους χώρους υγειονομικής ταφής

• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος από εκτροπή αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τους χώρους 
υγειονομικής ταφής

• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος από εκτροπή απορριπτόμενων 
υφασμάτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής

• Μείωση ανθρακικού αποτύπωματος από την μείωση στη χρήση 
χαρτιού (μη ανακυκλωμένου)

• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος από την μείωση πλαστικών 
συσκευασιών

• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος από την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας

4.500 tonnes CO2-eq 
per hotel



Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας

Σχετικά με την υιοθέτηση πράσινων προτύπων πιστοποίησης, σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη για τον
καθορισμό της υφιστάμενης κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο, που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Hotels4Climate, περισσότερο από το ένα τρίτο των
ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων έχουν πιστοποιηθεί με πράσινα συστήματα πιστοποίηση.

Η μελέτη υπέδειξε γενικά την αναγνώριση των Βιώσιμων και Πράσινων Προτύπων στην κυπριακή
οικονομία, καθώς επίσης και μια γενική επιθυμία για πιστοποίηση κυκλικής οικονομίας.

Επομένως, η πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας σηματοδοτεί την στροφή των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και επιταχύνει τη μετάβαση τους σε μια κυκλική
οικονομία.

Να τονιστεί ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο ή Σχήμα Πιστοποίησης για Κυκλικές Υπηρεσίες,
επομένως, η πρωτοβουλία αυτή είναι πρωτοποριακή, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στο Σχέδιο

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θα δημοσιεύσει
το πρώτο τρίμηνο του 2022 την Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων
στα πλαίσια του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας
στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις».
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Στο Σχέδιο μπορούν να αιτηθούν:

Για τον Αργυρό 
Κύκλο Υπηρεσιών, 
μέχρι 50 
επιχειρήσεις

Για τον Χρυσό 
Κύκλο Υπηρεσιών, 
μέχρι 20 
επιχειρήσεις

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: αναφέρεται στις αδειούχες ξενοδοχειακές
μονάδες και τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους που έχουν
εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι μη
αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του
Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής βεβαίωσης που
εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού.



Ό φ ε λ ο ς  Συ μ μ ε τοχή ς Ξε ν ο δοχ ε ίων  σ το  Σ χ έ δ ιο

3 8

Όφελος Συμμετοχής στον Αργυρό Κύκλο ανά επιχείρηση: 10.782 € (TBC)

Όφελος Συμμετοχής στον Χρυσό Κύκλο ανά επιχείρηση: 28.587€ (TBC)



Υλοποίηση Μέτρου
Επι τρ οπή  Έν τα ξη ς
Θα επικυρώνει και θα εγκρίνει τον κατάλογο με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα έχουν
αποστείλει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα:
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Επιτροπή Αξιολόγησης
Δικτύου Κυκλικής 

Οικονομίας Κύπρου
Υφυπουργείου Τουρισμού

Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων

Ο μά δα  Υ λο πο ίη ση ς

Επιτροπή Ένταξης
Ομοσπονδίας Εργοδοτών 

και Βιομηχάνων
Υφυπουργείου Τουρισμού

θα αξιολογήσει και θα καταρτίσει κατάλογο σύμφωνα με την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να προχωρήσουν στον 
«Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών», αφού πρώτα λάβει υπόψη την διαγνωστική αξιολόγηση που θα εκπονηθεί για την 
κάθε επωφελούμενη επιχείρηση από τη συμμετοχή της στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών». 

Ε πι τρ οπή  Αξ ιο λό γ η ση ς 



Μεθοδολογία Υλοποίησης Μέτρου
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Το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» θα υλοποιηθεί από την
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Αξιοποιώντας την εμπειρία της μέσω της υλοποίησης πρωτοποριακών έργων και πρωτοβουλιών με κύριο
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις και τη μετάβαση των κυπριακών
επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία (π.χ. Business4Climate Project, Hotels4Climate Project και Δίκτυο
Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου), το Μέτρο στοχεύει στην παροχή πακέτων υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων (εργαστήρια, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα,
επαγγελματική καθοδήγηση και πιστοποίησης).

Στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων υπηρεσιών
ανάπτυξης ικανοτήτων (εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα), επαγγελματικής καθοδήγησης,
προετοιμασίας και πιστοποίησης με το Σχήμα Πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
Μέτρου.



2 9 / 0 3 / 2 0 22 4 1



Ανάπτυξη Διαδικτυακής 
Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης & 
Ανταλλαγής για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις
❶ Η επιχείρηση θα έχει την ευκαιρία να
ενοικιάσει ή να πωλήσει εξοπλισμό, υλικά και
προϊόντα που ίσως δεν χρησιμοποιεί πλέον ή να
ενοικιάσει εξοπλισμό που διαθέτουν άλλες
επιχειρήσεις.
❷ Η πλατφόρμα αυτή προωθεί μια οικονομία
κοινής χρήσης και αξιοποίησης πόρων,
δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων και τρόπους
μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων.
❸ Ταυτόχρονα, η λειτουργία της πλατφόρμας
συνεισφέρει στη δημιουργία μιας τοπικής,
αειφόρου και κυκλικής οικονομίας, όπου οι πόροι
χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα και για
περισσότερο χρονικό διάστημα.
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Ευχαριστούμε 
πολύ για την 
προσοχή σας!
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Ανθή Χαραλάμπους
Εξωτερικός Σύμβουλος ΟΕΒ για 
θέματα πράσινης ανάπτυξης & 
κυκλικής οικονομίας

green@oeb.org.cy


