
Hotels4Climate
Fostering GHG reduction in the 
Cypriot and Greek hotel industry



Γενικές Πληροφορίες

Έναρξη: 1/10/2019

Διάρκεια: 23 μήνες

Πηγή Χρηματοδότησης: Γερμανικά Ταμεία 
για το Κλίμα (European Climate Initiative 
(EUKI))
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Συνεργαζόμενοι φορείς/οργανισμοί

Κύπρος
• Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB)

Ελλάδα
• Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (INSETE)

Γερμανία
• Συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία (adelphi)
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Σκοπός & Στόχοι
Σκοπός: Διευκόλυνση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο

Στόχος 1 

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ξενοδοχειακού 
τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα αναφορικά με τα θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας, κατανάλωσης ενέργειας 
και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επιλογή 

καλών πρακτικών
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Στόχος 2 

Ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση 
προσωπικού ξενοδοχειακού τομέα για 

θέματα μείωσης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και εξοικονόμησης 

ενέργειας

Στόχος 3 

Δημιουργία διαδικτυακών εργαλείων 
και βάσης ανταλλαγής πληροφοριών 

Στόχος 3

Στόχος 
2

Στόχος 
1



Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Εκτιμήσεις 
εκπομπών 
αερίων του 

θερμοκηπίου
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Εκτιμήσεις 
μείωσης 

εκπομπών με την 
ολοκλήρωση του 

έργου

Κύπρος: 221.873 
tons CO2 eq/yr.

Ελλάδα: 1.616.813 
tons CO2-eq/yr.

Hotels4Climate

Κύπρος: 7.872 
CO2-eq/yr. 

Ελλάδα: 130.000-
ton CO2-eq/yr. 



Δράσεις WP1 - Κύπρος

20 ερωτηματολόγια & 25 συνεντεύξεις για αποτύπωση 
υφιστάμενης κατάστασης του ξενοδοχειακού τομέα 
(ξενοδοχεία)

1 εργαστήριo για εντοπισμό 20 καλών πρακτικών και 
επιχειρηματικών μοντέλων (ξενοδοχεία, Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα, τοπικές αρχές) - 20 συμμετέχοντες

Εκθέσεις/Μελέτες για:
• χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού τομέα Κύπρου και 

Ελλάδας
• μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου
• καλύτερες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης
• καλές πρακτικές μείωσης εκπομπών GHG

6



Δράσεις WP2 - Κύπρος
3 επισκέψεις μελέτης, 5 στελεχών των ξενοδοχειακών 
μονάδων από κάθε χώρα, σε ξενοδοχειακές μονάδες – καλές 
πρακτικές σε Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία 

 Ιούνιος/Ιούλιος 2020 – Κύπρος 

 Ιανουάριος 2021 - Ελλάδα

 Ιούνιος/ Ιούλιος 2021 - Γερμανία

1 εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης 
(ξενοδοχεία) – 20 συμμετέχοντες

1 εκδήλωση δικτύωσης (ξενοδοχεία, Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα) – 25 συμμετέχοντες

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
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Δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης πληροφοριών η οποία θα 
περιλαμβάνει καλές πρακτικές,  επιχειρηματικά μοντέλα, 
μελέτες περιπτώσεων και πληροφορίες, που θα προκύψουν 
από τις δράσεις των WP1 & WP2. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί 
ως ένα μέσο δικτύωσης, ανταλλαγής πληροφοριών και χώρου 
αγοράς για επέκταση του κύκλου ζωής του ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού.

Δημιουργία του διαδικτυακού εργαλείου ‘Εικονικό Ξενοδοχείο’, 
μέσω του οποίου θα γίνεται υπολογισμός και αξιολόγηση της 
δυνατότητας μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Επιτυχημένα παραδείγματα: 
 http://www.oeb.org.cy/drasis/business4climate-

plus/ergaleiothiki/
 http://cypruscircular.oeb.org.cy/
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Δράσεις WP3

http://www.oeb.org.cy/drasis/business4climate-plus/ergaleiothiki/
http://cypruscircular.oeb.org.cy/


Συζήτηση…
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Ευχαριστώ
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