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Ανάγκη για υλοποίηση του Μέτρου



https://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2021/06/AI.1-Report-on-characteristics-
of-the-hotel-industry-in-Cyprus-and-Greece_v42-1-ISBN.pdf

1.1. Δεδομένα για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία στη Κύπρο

Η Κύπρος καλωσόρισε περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικά έσοδα εκτιμώμενα 
σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ 

(Με βάση την έρευνα που έγινε μέσα από το έργο Hotels4Climate)

Το 2019:

Αποτύπωση υφιστάμενης
κατάστασης για 4στερα και
5στερα ξενοδοχεία στη Κύπρο
και Ελλάδα:

• Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας
(μεγάλοι καταναλωτές)

• Εκτιμώμενη παραγωγή αποβλήτων
• Εκτιμώμενες εκπομπές διοξειδίου

του άνθρακα



1.1. Δεδομένα για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία στη Κύπρο

Αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε το «Business as Usual» γραμμικό 
μοντέλο (Γραμμική Οικονομία) τότε η αύξηση του τουρισμού, θα επιφέρει 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

• Υψηλότερη ζήτηση ενέργειας
• Υψηλότερη ζήτηση πρώτων υλών
• Αύξηση παραγωγής αποβλήτων
• Αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αύξηση λειτουργικών εξόδων

Παροχή μη ανταγωνιστικού προϊόντος 

Ζητούμενο 

Ανάκαμψη του 
Τουρισμού



1.2. Τι είναι η γραμμική οικονομία 

Εναπομένοντα 
απόβλητα

Χρήση

Παραγωγή

Πρώτες ύλες

ΓΡΑΜΜΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα (γραμμικό μοντέλο παραγωγής) το οποίο είναι
εύθραυστο ως προς τις διάφορες εξωτερικές προκλήσεις (Covid-19/Ρώσο-Ουκρανικές διαμάχες) και ο
ξενοδοχειακός τομέας, δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αυξανόμενη 
έλλειψη και 
εξάντληση 
φυσικών πόρων

Αύξηση στις
εκπομπές
αερίων
θερμοκηπίου

Αύξηση
παραγωγής
αποβλήτων

Αύξηση
λειτουργικών
εξόδων
επιχείρησης

Προκλήσεις 

Αυξανόμενο
ανθρακικό
αποτύπωμα



1.2. Τι είναι η κυκλική οικονομία
Στοχεύει/ Συμβάλλει στη:

Διατήρηση και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 
πόρων (ενέργειας, νερού, πρώτων υλών)

Επέκταση του κύκλου ζωής του προϊόντος μέσα από 
τον επανασχεδιασμό των προϊόντων και των 
υπηρεσιών

Μείωση αποβλήτων/ απορριμάτων

Δημιουργία νέων ευκαιριών για επαναχρησιμοποίηση 
των πρώτων υλών από την επεξεργασία των 
αποβλήτων.

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των 
διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών

Η κυκλική οικονομία είναι ένα «πράσινο μοντέλο 
ανάπτυξης» και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του νέου 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου.

https://wegogreen.gr/info-material/before-recycling/



Τομείς προτεραιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο

Επτά αλυσίδες αξίας προϊόντων προσδιορίστηκαν από
την έρευνα ως οι βασικοί τομείς προτεραιότητας για τον
ξενοδοχειακό κλάδο στην Κύπρο.

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

Συσκευασίες πλαστικά 

Χρήση χημικών 
καθαριστικών προϊόντων 
κτλ.

Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά 
συστήματα 

Έπιπλα και υφάσματα

Κατασκευές/Ανακαινίσεις

Σπατάλη νερού 

Απόβλητα τροφίμων

1.3. Η ετοιμότητα των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
ως προς την υιοθέτηση της Κυκλικής Οικονομία
(Με βάση την έρευνα που έγινε μέσα από το έργο Hotels4Climate)

Κύρια συμπεράσματα της Έρευνας

• Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της κυκλικότητας των
ξενοδοχειακών μονάδων

• Ανάγκη για εμπέδωση των αρχών της κυκλικής
οικονομίας

• Ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
προσωπικού

Αρκετές Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιθυμούν να 
μεταβούν σε κυκλικό μοντέλο λειτουργίας



1.3. 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.



Ο σχεδιασμός του Μέτρου C3.1I9 που εντάχθηκε στο ΣΑΑ έγινε στη
βάση των πορισμάτων, της ανατροφοδότησης και της εμπειρίας που
αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος Hotels4Climate. Οι
δράσεις και οι υπηρεσίες του Μέτρου ανταποκρίνονται συγκεκριμένα
στις διαπιστωμένες ελλείψεις και ανάγκες που παρουσιάζουν οι
κυπριακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τη μετάβαση τους στην
πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέτρο «Προώθηση της κυκλικής οικονομίας 
στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»



Μέτρο «Προώθηση της κυκλικής οικονομίας 
στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»



Φορέας Υλοποίησης Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Συνεργαζόμενοι Φορείς
Υφυπουργείο Τουρισμού 

Δίκτυο Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου

Ημερομηνία έναρξης Απρίλιος 2022

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 28/04/2022– 31/05/2022

Συνολική διάρκεια υλοποίησης Μέτρου Απρίλιος 2022- Μάρτιο 2026

Συνολικός Προϋπολογισμός 1,4 Εκατομμύρια Ευρώ  

2.1. Πληροφορίες Μέτρου
Το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την
περίοδο 2021-2026.

Συντονιστική Αρχή Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείου Οικονομικών



https://circularhotels.com.cy/

Η Ιστοσελίδα Μέτρου:

2.1 Πληροφορίες Μέτρου



1. Επιτάχυνση της μετάβασης των
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε ένα βιώσιμο
ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, βασισμένο στις
αρχές της κυκλικής οικονομίας.

2. H προετοιμασία των συμμετεχόντων
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την
πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης που θα
αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
Μέτρου.

2.2. Στόχος του Μέτρου 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
και ανθεκτικότητας 
των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων

Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών και καθοδήγησης



6 3

5 4

1 2

Απόκτηση απαραίτητων
γνώσεων για εφαρμογή
κυκλικών πρακτικών,
στοχεύοντας στην
εξοικονόμηση πόρων και στην
προστασία του περιβάλλοντος

Προετοιμασία για την
αξιοποίηση των Σχεδίων
χρηματοδότησης
επενδύσεων από το «Σχέδιο
Δράσης για Μετάβαση στην
Κυκλική Οικονομία 2021-2027»

Πρόσθετο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην
ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα
πιστοποιηθεί με το Σχήμα
Πιστοποίησης για την κυκλική
οικονομία.

Συμμόρφωση με το υφιστάμενο
και επερχόμενο νομοθετικό
πλαίσιο εφαρμογής της κυκλικής
οικονομίας.

Μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας

Μείωσης της σπατάλης 
τροφίμων και της 
παραγωγής αποβλήτων

2.3. Γιατί να ενταχθεί η επιχείρηση μου στο Μέτρο



Δικαιούχοι

Αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα που έχουν εξασφαλίσει
άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που
δικαιούνται να λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής
Βεβαίωσης που θα εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Αίτηση Συμμετοχής

Εμπρόθεσμη και ολοκληρωμένη υποβολή αίτησης συμμετοχής (συμπληρωμένα έντυπα,
δικαιολογητικά έγγραφα).

Ενιαία Επιχείρηση

Αν μια ενιαία επιχείρηση επιθυμεί τη συμμετοχή στο Μέτρο με περισσότερες από μία
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταβάλει ξεχωριστά έντυπα συμμετοχής για κάθε
ξενοδοχειακή επιχείρηση.

16

2.4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Μέτρο



2022 2023 2024 2025 2026

Προκαταρκτικές ενέργειες

Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών

Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών

Πιστοποίηση 

2.5. Συνοπτικό Χρονοδιάγραμμα των δράσεων του Μέτρου 



2.6. Δράσεις του Μέτρου

Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών
50 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση 100%

Ποσό χορηγίας De Minimis: 10.700 €

Αποτύπωση αναγκών σε θέματα κυκλικής οικονομίας

Παροχή 3-ήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου
Κυκλικής Οικονομίας

Ανάπτυξη Εργαλείων για εφαρμογή της κυκλικής
οικονομίας

Εκπαίδευση προσωπικού

Ετοιμασία Πλάνου Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων

Επιχειρηματική καθοδήγηση

Παρακολούθηση υλοποίησης του Πλάνου Εφαρμογής
Κυκλικών Δράσεων

Προετοιμασία για πιστοποίηση με το Σχήμα
Πιστοποίησης της Κυκλικής Οικονομίας

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα

Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών
20 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις*

Χρηματοδότηση 100%

Ποσό χορηγίας De Minimis: 28.400 € **

*Στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» θα ενταχθούν συνολικά 20 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 
τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» και εγκρίθηκαν ανάλογα με τον βαθμό 
ετοιμότητάς τους. 
** Συμπεριλαμβάνει και τη χορηγία για την ολοκλήρωση του Αργυρού 
Κύκλου Υπηρεσιών. 

Διαγνωστική Αξιολόγηση



 Προώθηση της 
επιχείρησης ως 
Κυκλική σε τοπικό, 
ευρωπάϊκό και 
διεθνές επίπεδο 

Το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής
Οικονομίας θα καθορίζει τις θεμελιώδεις
απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες μια
ξενοδοχειακή μονάδα πρέπει να εφαρμόσει
προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση για την
Κυκλική Οικονομία.

19

ΟΦΕΛΗ
από την εφαρμογή του Σχήματος 
Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας

2.6. Δράσεις του Μέτρου

Σχήμα Πιστοποίησης  Κυκλικής 
Οικονομίας 

 Προσέλκυση 
ποιοτικού 
τουρισμού

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει πρότυπο ή Σχήμα Πιστοποίησης για Κυκλικές Υπηρεσίες, επομένως, η
πρωτοβουλία αυτή είναι πρωτοποριακή, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.

 Πρόσθετο 
Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτημα 

 Εξοικονόμηση 
πόρων, υλών και 
χρημάτων

Προαγωγή & εμπέδωση της κυκλικής οικονομίας 



Παροχή καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων 
Λειτουργών του Υφυπουργείου Τουρισμού για     
τη στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

• Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας 

20

2.6. Δράσεις του Μέτρου



Τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν πλήρως συμπληρωμένα και 
εμπρόθεσμα στην ΟΕΒ στο green@oeb.org.cy, μέχρι τις 31/05/2022, 11:30 π.μ.

Σημειώνεται ότι θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη σειρά 
παραλαβής της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ αίτησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Αποστολή Αίτησης Συμμετοχής με σχετικά Έντυπα 

Στις 50 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα εγκριθούν 
για συμμετοχή στο Μέτρο, θα αποστέλλεται άμεσα 
Συμβόλαιο Συνεργασίας για υπογραφή 

Αποστολή Συμβολαίου Συνεργασίας 

Υπογραφή και αποστολή των Συμβολαίων Συνεργασίας συνοδεύομενα με 
το επίσημο αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο του αρμόδιου 

Εφόρου των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών 
δικαιούχων εντός 2 εβδομάδων- μέχρι τις 29/06/2022 

Υπογραφή Συμβολαίου Συνεργασίας 

Κατάρτιση καταλόγου με ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και επικύρωση/ έγκριση από 

την Επιτροπή Ένταξης (ένταξη, 
επιλαχούσα, απόρριψη)- 01/06/2022

Έγκριση – Απόρριψη Αίτησης

1

2 3

4

28 Απριλίου 2022

Έναρξη Αργυρού Κύκλου
01 Ιουλίου 2022

2.7. Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών
Διαδικασία Ένταξης στον Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών



Ζητούμενα Έγγραφα 

Γραπτή δήλωση 
ενδιαφέροντος για 

συμμετοχή στο Μέτρο

01
Άδεια λειτουργίας ή

Σχετική βεβαίωση που θα 
εκδίδεται κατόπιν 
αιτήματος από το 

Υφυπουργείο Τουρισμού 

02
Γραπτή δήλωση για 
Ενισχύσεις Ήσσονος 

Σημασίας

03
Υπεύθυνη Δήλωση 

Ενιαίας Επιχείρησης

04

Έγγραφα Ένταξης στο Μέτρο

2.7. Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών

0504
Αντίγραφο του 

Πιστοποιητικού Σύστασης 
Εταιρείας



2022 2023

Ιούνιος
Ιούλιος 

Αύγουστος 
Σεπτέμβρης

Οκτώβρης 
Νοέμβρης  
Δεκέμβρης 

Γενάρης
Φλεβάρης 

Μάρτης 

Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος  

Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβρης

Οκτώβρης 
Νοέμβρης  
Δεκέμβρης 

Αποτύπωση αναγκών

3-ήμερα Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Διαγνωστική αξιολόγηση 

Επιχειρηματική Καθοδήγηση

Πλάνο Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων

Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών 

2.7. Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα δράσεων



Δικαίωμα συμμετοχής στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» έχουν όσες ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» 
και, παράλληλα, θα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα 
και με τους στόχους του Μέτρου.

Συμμετοχή στο Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών

Στις 20 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα εγκριθούν 
για συμμετοχή στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών», θα 
αποστέλλεται άμεσα Επέκταση του Συμβολαίου 
Συνεργασίας για υπογραφή.

Αποστολή Επέκτασης Συμβολαίου 
Συνεργασίας 

Υπογραφή και αποστολή της Επέκτασης Συμβολαίων 
Συνεργασίας συνοδεύομενα με τη Γραπτή Δήλωση για 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας, εντός 2 εβδομάδων

Υπογραφή Επέκτασης Συμβολαίου Συνεργασίας 

Κατάρτιση καταλόγου με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σύμφωνα 
με την ετοιμότητας τους ως προς την υιοθέτηση των κυκλικών 

πρακτικών που θα προταθούν, με βάση τη Διαγνωστική 
Αξιολόγηση που θα εκπονηθεί σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση 
και σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ένταξη, 

επιλαχούσα, απόρριψη)

Έγκριση – Απόρριψη Αίτησης

1

2 3

4

Αρχές 2024

Έναρξη Χρυσού Κύκλου Υπηρεσιών 
Αρχές 2024

Διαδικασία Ένταξης στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών»
2.8. Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών



2024 2025 2026
Γενάρης

Φλεβάρης 
Μάρτης 

Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος  

Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβρης

Οκτώβρης 
Νοέμβρης  
Δεκέμβρης 

Γενάρης
Φλεβάρης 

Μάρτης 

Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος  

Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβρης

Οκτώβρης 
Νοέμβρης  
Δεκέμβρης 

Γενάρης
Φλεβάρης 

Μάρτης 

Επιχειρηματική 
Καθοδήγηση 

Παρακολούθηση 
Εφαρμογής του 
Πλάνου Κυκλικών 
Δράσεων για 
Πιστοποίηση

Πιστοποίηση 

Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών 

2.8. Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα δράσεων



2.9. Δικαίωμα Ένστασης

• Για απόρριψη ένταξης είτε στον Αργυρό ή στον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών

• Υποβολή γραπτής ένστασης (green@oeb.org.cy) εντός 7 ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της σχετικής ενημέρωσης από τον Φορέα Υλοποίησης, με τεκμηρίωση
συγκεκριμένων λόγων με τους οποίους να υποστηρίζεται η μη απόρριψη της αίτησης.

• Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (δεν θα συμμετέχει
κανένα μέλος των Επιτροπών Ένταξης και Αξιολόγησης).

• Γραπτή ενημέρωση εντός 7 ημερών από την υποβολή της ένστασής τους για το αποτέλεσμα
της εξέτασης (ένταξη, κατάταξη ως επιλαχούσα, απόρριψη).



• Υποχρεώσεις δημοσιότητας και προβολής της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Μέτρα δημοσιότητας/προβολής της σχετικής χρηματοδότησης / στήριξης από τον ΜΑΑ της ΕΕ
(π.χ. προβολή συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα ή/και στις σελίδες τους σε Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης)

• Υποχρεώσεις καταχώρησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

• Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και αποδοχής ελέγχων

- Τήρηση αρχείων, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα για περίοδο πέντε (5) ετών από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους στο Μέτρο.

- Επιτόπιες επαληθεύσεις και να παρέχουν όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και
πληροφορίες αναφορικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.

2.10. Υποχρεώσεις Δικαιούχων



Διεύθυνση

Τμήματα Ξενοδοχείου 

Όλο το Προσωπικό 

2.11. Eπιτυχής ένταξη της κυκλικής οικονομίας στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις

Ο καθορισμός αρμόδιων στελεχών
της ξενοδοχειακής επιχείρησης
(Champions) για την ενεργή
συμμετοχή στο Μέτρο, θα οδηγήσει
στην επιτυχή εφαρμογή του.

Η δημιουργία μίας αποτελεσματικής στρατηγικής για την υιοθέτηση του κυκλικού μοντέλου 
λειτουργίας ενός ξενοδοχείου προϋποθέτει τη δέσμευση της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.  



ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

Άντρη Δημητριάδου
Προϊστάμενη Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος

ademetriadou@oeb.org.cy

Ομάδα Υλοποίησης Μέτρου 


