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Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή 

της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κ. Μιχάλη Αντωνίου, 

 στην Παρουσίαση του Μέτρου 

«Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»  

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 (10.00 π.μ.)  

Διαδικτυακά 

 

 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, 

 

Ο τουριστικός τομέας είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες σε 

ολόκληρη την ΕΕ, με μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

 

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία του τουρισμού αν και θεμιτή, οδηγεί παράλληλα σε 

υψηλότερη ζήτηση ενέργειας, φυσικών πόρων, πρώτων υλών καθώς και την παραγωγή 

μεγάλου όγκου αποβλήτων. Τόσο η περιβαλλοντική επιβάρυνση όσο και η αύξηση του 

λειτουργικού κόστους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθιστούν την υιοθέτηση ενός 

βιώσιμου και ανθεκτικού κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου στον ξενοδοχειακό Τομέα, 

προτεραιότητα. Η ανάγκη για άμεση μετάβαση του ξενοδοχειακού τομέα από το παραδοσιακό 

γραμμικό μοντέλο παραγωγής στην κυκλική οικονομία, φάνηκε και από τις προκλήσεις που 

επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού καθώς  επίσης και ο πόλεμος 

Ρωσίας-Ουκρανίας. 

 

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια του προγράμματος 

Hotels4Climate που υλοποίησε το 2020, διεξήγαγε έρευνα για τον καθορισμό της υφιστάμενης 

κατάστασης για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου. 

Όπως θα ακούσετε και στην συνέχεια, η έρευνα και η μετέπειτα μελέτη που αναπτύχθηκε, 

ανάδειξε περιθώρια βελτίωσης της κυκλικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων, αφού αρκετές 

από αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο κατανόησης και εμπέδωσης της κυκλικής οικονομίας 

στη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε γενική επιθυμία για μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι ξενοδόχοι πιστεύουν ότι ένα κυκλικό 

ξενοδοχείο θα προσελκύσει περισσότερους πελάτες αφού η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

των τουριστών έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια. 

 

Η ΟΕΒ παρακολουθώντας τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, τις αυξανόμενες απαιτήσεις 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα κυκλικό αναπτυξιακό 

μοντέλο, καθώς και τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η κυκλική οικονομία, εξασφάλισε 

χρηματοδότηση μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1,4 εκατομμυρίων 

ευρώ για την υλοποίηση του Μέτρου με τίτλο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις 

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα. 

 

Στόχος του συγκεκριμένου Μέτρου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, 
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υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να καταστεί ευκολότερη η μετάβαση των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία. 

 

Επιπρόσθετα, μέσα από το Μέτρο θα δημιουργηθεί Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής 

Οικονομίας, και θα δοθεί η ευκαιρία σε 20 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν με 

αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο ή Σχήμα Πιστοποίησης 

για Κυκλικές Υπηρεσίες και η συγκεκριμένη δράση και πρωτοβουλία της ΟΕΒ καθίσταται 

πρωτοποριακή, όχι μόνο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Καλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή καθώς 

ο αριθμός που μπορεί να ενταχθεί στο Μέτρο είναι περιορισμένος. 

 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια.  

 

 

----------------------------- 

 

 
MPA220507OMI 


