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Yποστήριξη των νησιωτικών και 
αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου 
στη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμο τουρισμό 
μέσω των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
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H ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο τουρισμός αποτελεί τον πιο 
σημαντικό κινητήριο μοχλό της 
οικονομίας στις Μεσογειακές 
νησιωτικές και απομονωμένες 
περιοχές, έχοντας τον αμφιλεγόμενο 
ρόλο αφενός του υποστηρικτή της 
εδαφικής ανάπτυξης και αφετέρου 
του καταναλωτή των πολύτιμων 
πόρων. Οι τουριστικές δραστηριότητες 
αυξάνουν την πίεση στους φυσικούς 
πόρους και τα αγαθά, τόσο σε 
ποσοτική όσο και σε ποιοτική 
διάσταση. Οι μαζικές ροές τουριστών 
σε σχετικά μικρές και απομονωμένες 
περιοχές έχουν ένα μεγάλο εύρος 
επιπτώσεων, μειώνοντας τους 
περιβαλλοντικούς πόρους, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται πιο γρήγορα από 
ότι μπορούν να ανακτηθούν.  

Η περιοχή της Μεσογείου χρειάζεται βιώσιμο 
και υπεύθυνο τουρισμό, ο οποίος θα 
προφυλάξει τους παρόντες και μελλοντικούς 

πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Η 
ανάπτυξη στρατηγικών που θα μειώσουν τη 
ρύπανση που προέρχεται από τον τουρισμό 
και θα επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο 
που ο τουριστικός τομέας ενεργεί, κρίνεται 
απαραίτητη. Η προώθηση της ορθολογικής 
χρήσης του νερού, η παραγωγή ενέργειας από 
τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 
η μείωση των απορριμμάτων, καθώς και η 
βιώσιμη κινητικότητα είναι οι προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περιοχές αυτές 
για να εξισορροπήσουν τα πλεονεκτήματα του 
τουρισμού με την αειφορία της περιοχής.

Η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των αρχών 
της Κυκλικής Όικονομίας στον τουριστικό 
τομέα, η χάραξη καινοτόμων πολιτικών στον 
τουρισμό και η υιοθέτηση της ιδέας της 
Κυκλικής Όικονομίας από τους ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων είναι βήματα που πρέπει να 
γίνουν έτσι ώστε να μειωθεί η ρύπανση, να 
αποφευχθεί η εξάντληση των φυσικών πόρων 
και να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική 
ευημερία στα νησιά και τις απομονωμένες 
περιοχές της Μεσογείου.
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Τι είναι η Κυκλική Οικονομία; 
Τι είναι ο Κυκλικός Τουρισμός;

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κυκλική Όικονομία είναι ένα νέο οικονομικό 
μοντέλο, εναλλακτικό του υφιστάμενου 
γραμμικού μοντέλου το οποίο ακολουθεί 
το σχήμα «παίρνω – φτιάχνω – πετάω». 
Σύμφωνα με τη γραμμική οικονομία, οι 
εταιρείες εξάγουν ακατέργαστα υλικά 
για να κατασκευάσουν ένα προϊόν και το 
πωλούν στον καταναλωτή, ο οποίος μετά 
τη χρήση του, το πετάει. Στην Κυκλική 
Όικονομία, τα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να διαρκούν, να είναι επισκευάσιμα, 
επαναχρησιμοποιούμενα και ανακυκλώσιμα. 
Εστιάζει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αύξηση της αποδοτικότητας, την αξιοποίηση 
των πόρων και την αποτροπή της παραγωγής 
απορριμμάτων (Ellen MacArthur Foundation, 
2013). 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ό Κυκλικός Τουρισμός έχει οριστεί ως «ένα 
μοντέλο ικανό να δημιουργήσει έναν κύκλο 
που θα παράγει στόχους και υπηρεσίες χωρίς 
να σπαταλά τους περιορισμένους πόρους του 
πλανήτη που είναι τα ακατέργαστα υλικά, το 
νερό και η ενέργεια» (Girard & Nocca, 2017). 
Επιπλέον, ο Κυκλικός Τουρισμός προτείνει 
ένα μοντέλο στο οποίο κάθε παράγοντας 
του τουρισμού υιοθετεί μια συμβατή με 
την οικολογία προσέγγιση (Acampora et 
al., 2018). Με την εφαρμογή των αρχών της 
Κυκλικής Όικονομίας, οι εταιρείες φιλοξενίας 
και τουρισμού μπορούν να βελτιώσουν τις 
επιχειρήσεις τους και να δημιουργήσουν μια 
βιώσιμη εμπειρία για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που ασχολούνται με τη βιομηχανία του 
τουρισμού (Van Rheede, 2012). 

Το έργο INCIRCLE το οποίο βασίζεται σε 
προηγούμενη γνώση και βιβλιογραφία για 
την Κυκλική Όικονομία, έχει δημιουργήσει τη 
δική του μεθοδολογία (Μοντέλο INCIRCLE), 
ακολουθώντας τις παρακάτω αρχές για τον 
τουρισμό στην Κυκλική Όικονομία:

ΜΕΙΩΣΕ

ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΞΑΝΑΣΚΕΨΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΕ

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ

Αυτές οι αρχές αντιπροσωπεύουν τόσο τους 
κανόνες όσο και τα αντικείμενα που θα πρέπει 
να επιτευχθούν από τον τουριστικό τομέα για 
τη μετάβασή του προς ένα κυκλικό μοντέλο 
τουρισμού.

Το έργο INCIRCLE στοχεύει στην 
υποστήριξη των παράκτιων, 
νησιωτικών και απομονωμένων 
τουριστικών προορισμών της 
Μεσογείου μέσω της ανάπτυξης 
βιώσιμων τουριστικών μοντέλων 
και της εφαρμογής των αρχών της 
Κυκλικής Οικονομίας σε όλους τους 
σχετικούς τομείς και συγκεκριμένα: 
στη διαχείριση του νερού, στη 
διαχείριση των απορριμμάτων, 
στην ενέργεια (και τις ΑΠΕ) και στην 
κινητικότητα. 

Η αποστολή του είναι να «βελτιώσει 
τη βιωσιμότητα και την ελκυστικότητα 
αυτών των περιοχών μέσω του 
Κυκλικού Τουρισμού, διατηρώντας 
την ποιότητα και διαθεσιμότητα των 
φυσικών πόρων και βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και των 
τουριστών». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ INCIRCLE

Στοχεύοντας στην ολοκλήρωση της αποστολής 
του και στην προώθηση του Κυκλικού 
Τουρισμού σε ευάλωτες τουριστικές περιοχές 
της Μεσογείου, το έργο: 

Στηρίζεται σε ήδη υπάρχουσα γνώση 
συλλέγοντας, καταγράφοντας, προωθώντας και 
κοινοποιώντας εργαλεία, μεθόδους και καλές 
πρακτικές στο θέμα του Κυκλικού Τουρισμού, 
μέσω της ανάπτυξης της Διαδικτυακής 
Πλατφόρμας (Knowledge Platform),

Ελέγχει και υιοθετεί ήδη δοκιμασμένες λύσεις 
μέσω της εφαρμογής πιλοτικών δράσεων σε 
5 πόλεις (Λάρνακα, Ρέθυμνο, Χειμάρρα, Γκόζο, 
Πάλμα), 

Αναπτύσσει ένα κοινό σύνολο από δείκτες 
κυκλικότητας μέσω δύο ειδών εργαλείων 
αυτό-αξιολόγησης, τα «Εργαλεία Κυκλικού 
Τουρισμού» (1. για τους Τουριστικούς 
Προορισμούς ή «Εργαλείο Κυκλικού 
Τουρισμού για τον Προορισμό»  και 2. για τις 
Τοπικές Βιομηχανίες ή «Εργαλείο Κυκλικού 
Τουρισμού για τη Βιομηχανία») έτσι ώστε να 
κατατάξει και να αξιολογήσει στρατηγικές 
και πρακτικές, καθώς και να προσδιορίσει 
τα επίπεδα κυκλικότητας / βιωσιμότητας 
του τουριστικού τομέα. Τα εργαλεία αυτά 

επιτρέπουν την αναγνώριση των περιοχών που 
είναι υπό έλεγχο και αυτών που χρειάζονται 
περαιτέρω βελτίωση, σε θέματα κυκλικού 
τουρισμού, επιτρέποντας την αναγνώριση των 
περιοχών που είναι υπό έλεγχο και αυτών που 
χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, σε θέματα 
κυκλικού τουρισμού,

Ενδυναμώνει τη θέση των υπεύθυνων για τη 
χάραξη πολιτικής και όλων των εμπλεκόμενων 
στον τουρισμό παρέχοντάς τους εργαλεία και 
μεθοδολογικό πλαίσιο για τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό και εφαρμογή βιώσιμων και 
κυκλικών πολιτικών,

Μεταφέρει και αξιοποιεί την αποκτηθείσα 
γνώση με την αναπαραγωγή της 
μεθοδολογικής προσέγγισης του INCIRCLE σε 
6 νέες περιοχές της Μεσογείου οι οποίες θα 
αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές για τον 
Κυκλικό Τουρισμό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ INCIRCLE

 › Διαδικτυακή Πλατφόρμα του INCIRCLE 
(Knowledge Platform)
 › Εργαλεία Αξιολόγησης Κυκλικής Οικονομίας 

για τους Τουριστικούς Προορισμούς και τη 
Βιομηχανία του Τουρισμού
 › (5) Πιλοτικές δράσεις εστιασμένες σε λύσεις 

Κυκλικής Οικονομίας
 › (5) Περιφερειακές / Εθνικές Στρατηγικές 
 › (6) Στρατηγικές σε νέες περιοχές της 

Μεσογείου

Το έργο INCIRCLEA A 2 3 
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Η επίδραση του INCIRCLE

Θα προωθηθεί ένας βιώσιμος και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουρισμός, 
μειώνοντας τη ρύπανση που προκαλείται από 
αυτόν, την εξάντληση των φυσικών πόρων, 
ενώ παράλληλα θα προωθηθεί η οικονομική 
και κοινωνική ευημερία.  

Ολοένα και περισσότερες ευάλωτες περιοχές της Μεσογείου θα μπορούν να 
μετρήσουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα επίπεδά τους σε θέματα 
βιωσιμότητας, αναλαμβάνοντας στρατηγικές και σχέδια που θα μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δέχονται λόγω των μαζικών εποχιακών 
τουριστικών ροών.

A 4 

Η έννοια της συμμετοχικής διαδικασίας είναι 
κεντρική στις δραστηριότητες του έργου, 
καθώς η μετάβαση από τη Γραμμική προς την 
Κυκλική Όικονομία απαιτεί προσπάθεια από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλους τους τομείς. Η 
εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στο έργο 
INCIRCLE διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας, 
ενεργοποίησης και διαβούλευσης Όμάδων 
Εργασίας των Ενδιαφερόμενων Μερών (ΌΕΕΜ) 

σε όλες τις περιοχές του έργου, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Όι ΌΕΕΜ είναι διεπιστημονικές ομάδες 
εργασίας αποτελούμενες από οργανισμούς και 
μονάδες που εμπλέκονται και ενδιαφέρονται 
για όλες τις μορφές του τουρισμού. Όι 
ΌΕΕΜ θα βοηθήσουν στην καθιέρωση 
των προτεραιοτήτων στον τομέα και θα 

προσαρμόσουν τις πολιτικές στις ανάγκες 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής 
Όικονομίας. Όι ΌΕΕΜ λειτουργούν ως 
εργαστήρια για το συνδυασμό διαφορετικών 
οπτικών που προάγουν το κοινό συμφέρον, 
εξασφαλίζοντας την κάθετη και οριζόντια 
συνεργασία και συμμετοχή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ INCIRCLE

93a7d6
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ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ 
29.347 τ.χλμ.

ΧΩΡΑ
ΚΥΠΡΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
51.214 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Ο Δήμος Λάρνακας (με πληθυσμό 
51.214 κατοίκους και έκταση 
29.347 τ.χλμ) είναι Δήμος της 
επαρχίας Λάρνακας στην Κύπρο 
και αποτελεί έναν από τους έξι 
Δήμους της επαρχίας Λάρνακας. 
Είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος και η 
διοικητική πρωτεύουσα της επαρχίας 
Λάρνακας.

Η πόλη της Λάρνακας είναι μία από τις 20 πιο 
αρχαίες περιοχές που είναι κατοικημένες στον 
κόσμο. Με συνεχή ιστορία πάνω από 4.000 
χρόνια, η Λάρνακα είναι η πύλη προς την 
Κύπρο. Από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
τις αυθεντικές ταβέρνες και τα τοπικά 
χειροτεχνήματα έως τους πολιτιστικούς της 
χώρους και τα θρησκευτικά μνημεία. Η νέα και 
η σύγχρονη Λάρνακα συνδυάζονται αρμονικά 
με τα στοιχεία του αρχαίου Κιτίου και 
προσφέρουν στον κοσμοπολίτικο επισκέπτη 
όμορφες παραλίες, έναν πολυσύχναστο χώρο 
περιπάτου με καφετέριες και εστιατόρια, 
επώνυμα καταστήματα, προηγμένες 
υποδομές και κάθε πιθανή ευκολία.

Τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της πόλης της 
Λάρνακας περιλαμβάνουν τον πολυσύχναστο 
χώρο περιπάτου των Φοινικούδων και 
πλαισιώνεται από παραλία, εστιατόρια και 
διασκέδαση μαζί με τον ενωμένο θαλάσσιο 
διάδρομο της Πιαλέ Πασιά, ο οποίος περνά 
μέσα από γραφικές παλιές γειτονιές και 
ψαροταβέρνες. Η περίφημη αλυκή Λάρνακας 
που γεμίζει με κοπάδια ζωντανών ροζ 
φλαμίνγκο τους χειμερινούς μήνες προσελκύει 
τους επισκέπτες για τη φυσική ομορφιά και 
την οικολογική της αξία (Natura).

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των επισκεπτών, 
η Λάρνακα έχει αποκτήσει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, όπως η προσέλκυση νέων 
επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τα σημαντικά τουριστικά 
έσοδα για την πόλη. Ωστόσο, ο τουρισμός 
δεν έχει μόνο οφέλη αλλά και επιπτώσεις. Η 
αύξηση των αφίξεων του τουρισμού οδήγησε 
σε υπερκατανάλωση φυσικών πόρων και 
προκάλεσε υπερβολική χρήση υποδομών και 
εξοπλισμού, ειδικά το καλοκαίρι (περίοδος 
αιχμής). 

Μέσα από το πρόγραμμα INCIRCLE 
η Λάρνακα έχει ετοιμάσει και έχει  
ολοκληρώσει το στρατηγικό της σχέδιο με 
την ονομασία “CYCLE LARNAKA”. Το “CYCLE 
LARNAKA” έχει ως κύριο στόχο την προώθηση 
μιας εναλλακτικής επιλογής κινητικότητας, 
η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και 
ελαχιστοποιεί τις εκπομπές και τη ρύπανση 
της ατμόσφαιρας στο Αστικό Εμπορικό 
Κέντρο της Λάρνακας. Ό Δήμος Λάρνακας 
ενημέρωσε τις ήδη υπάρχουσες πολιτιστικές 
διαδρομές στην πόλη με τρόπο που ένας 
ντόπιος ή ένας ξένος τουρίστας να μπορεί 
εύκολα να εξερευνήσει την πόλη με το 
ποδήλατο. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Μ

ΕΡ
Ο

Σ 
Β

Β 1 
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Η μετάβαση προς τον Κυκλικό Τουρισμό
Η αναγκαιότητα μιας κοινής προσέγγισης

Στοχεύοντας στη 
μετάβαση προς ένα 
μοντέλο Κυκλικού 
Τουρισμού στις περιοχές 
του έργου, κρίθηκε 
αναγκαία η χρήση μιας 
κοινής προσέγγισης, τόσο 
σε τοπικό όσο και σε 
περιφερειακό / εθνικό 
επίπεδο, μέσω:

1
2
3

ΥΛΌΠΌΙΗΣΗΣ 
ΠΙΛΌΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΌΛΗ

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ / 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑΣ ΕΝΌΣ 
ΣΧΕΔΙΌΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΠΌΛΗ

1. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η Λάρνακα αποτελεί μία από τις πέντε 
πόλεις του έργου INCIRCLE όπου 
πραγματοποιούνται πιλοτικές δράσεις 
στο πλαίσιο της Κυκλικής Όικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λάρνακας 
αναλαμβάνει δράση και δοκιμάζει 
λύσεις πάνω στην Κυκλική Όικονομία, 
εστιάζοντας στη βιώσιμη κινητικότητα. 
Όι τοπικές προσπάθειες αφορούν τη 
βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των 
σημείων ενδιαφέροντος έτσι ώστε να 
είναι εύκολα προσβάσιμα με ποδήλατο.
Έχει δημιουργηθεί ένας εικονικός 
οδηγός (http://www.virtuallarnakare-
gion.com/Incircle/) ο οποίος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως έγκυρος ξεναγός, 
δίνοντας την επιλογή στους ποδηλάτες 
να επιλέξουν ανάμεσα στις τρεις 
Θεματικές Ποδηλατικές Διαδρομές. 
Όι τουρίστες θα μπορούν να κάνουν 
κράτηση εκ των προτέρων με ποδήλατο 
μέσω εφαρμογής ή του τουριστικού 
ιστότοπου της πόλης. Όι σταθμοί 
ποδηλάτων, έχουν εγκατασταθεί 
στα γύρω ξενοδοχεία της πόλης 
και αναμένεται να βελτιώσουν τη 
σύνδεση μεταξύ των αξιοθέατων και 
να τα κάνουν πιο εύκολα προσβάσιμα, 
δείχνοντας σαφώς πώς η τοπική ομάδα 
επενδύει στον κυκλικό τουρισμό και τη 
βιώσιμη κινητικότητα.

Β 2 
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Ο Θεσμικός Εταίρος, σε 
Περιφερειακό / Εθνικό 
επίπεδο, στηριζόμενος σε 
συμμετοχικές διαδικασίες, 
διαμορφώνει μια 
Περιφερειακή / Εθνική 
Στρατηγική που έχει 
σκοπό να καθορίσει 
ένα κοινό πλαίσιο 
και ένα πρωταρχικό 
στρατηγικό στόχο για τον 
Κυκλικό Τουρισμό στην 
περιφέρεια / χώρα.   

Συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 
(ΑΝΕΤΕΛ) σε εθνικό επίπεδο, βασιζόμενη σε 
συμμετοχικές διαδικασίες εκπόνησε την Εθνική 
Στρατηγική στοχεύοντας στον καθορισμό ενός 
κοινού πλαισίου και στρατηγικού στόχου για 
την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον 
τουριστικό κλάδο της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, το όραμα της εθνικής 
στρατηγικής καθορίζει τόσο τους 
μεσοπρόθεσμους όσο και τους 
μακροπρόθεσμους (πέντε έως δεκαπέντε 
χρόνια) στόχους της Κύπρου ως Τουριστικό 
Προορισμό.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το όραμα της Κύπρου για το 2030 ως 
τουριστικός προορισμός έχει ως εξής:

«Να καθιερώσουμε την Κύπρο ως έναν 
περιβαλλοντικό προορισμό που προσφέρει 
στον κόσμο αξέχαστες τουριστικές εμπειρίες 
και ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της Κύπρου».

Το όραμα περιέχει 4 υπο-οράματα, ένα για 
κάθε θεματική που είναι τα εξής:

• Διαχείριση νερού:  Αποτελεσματική χρήση 
των υδάτινων πόρων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και της προστασίας του νερού.

• Διαχείριση αποβλήτων: Μείωση 
των αποβλήτων προωθώντας την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, 
σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

• Μεταφορές: Να γίνει η Κύπρος ένα νησί με 
προσιτές και πράσινες μεταφορές για όλους 
αναπτύσσοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες, 
σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας υποδομές για 
πεζούς και ποδηλάτες και διαμορφώνοντας 
μια νέα κουλτούρα λιγότερο εστιασμένη στην 
οδήγηση.

• Ενέργεια: Να γίνει η Κύπρος μια χώρα με 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Με στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή της 
Περιφερειακής / Εθνικής στρατηγικής για 
την Κυκλική Όικονομία και λαμβάνοντας 
υπόψη τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές 
διαμορφώνονται από τις εποχιακές 
διακυμάνσεις λόγω του τουριστικού 
ρεύματος, ο Δήμος Λάρνακας εκπονεί ένα 
τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο:

Διαμορφώνει το τοπικό όραμα σε 
συνάρτηση με τους περιφερειακούς 
στόχους και τις ανάγκες/προσδοκίες 
της τοπικής κοινότητας και

Διαμορφώνει τις βασικές ενέργειες/
δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων του.

Με την Κύπρο να αποτελεί έναν από τους πιο 
αξιόπιστους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην 
Ευρώπη, είναι αναπόφευκτο ο τουριστικός 
κλάδος να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στην κυπριακή οικονομία.
Ό τουρισμός είναι χωρίς αμφιβολία κινητήρια 
δύναμη της ταχέως αναπτυσσόμενης 
οικονομίας του νησιού. Όι αφίξεις των 
τουριστών στο νησί συνεχίζουν να αυξάνονται 
κάθε χρόνο από το 2013. Το 2019, σχεδόν 
4 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη 
χώρα. 

Η τρέχουσα κατάσταση της Λάρνακας 
καθιστά απαραίτητη τη μετάβαση προς ένα 
αναγεννητικό όραμα κυκλικής οικονομίας 
για την τουριστική βιομηχανία, να 
κινηθούμε προς ένα ανθεκτικό και βιώσιμο 
τουριστικό οικοσύστημα. Υποδεικνύει 
επίσης ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός έχουν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μετάβαση της Κυκλικής Όικονομίας, καθώς 
η βιομηχανία είναι βαθιά αλληλένδετη και 
εξαρτάται από πολλαπλές βασικές ροές πόρων, 
περιουσιακών στοιχείων και βασικών αλυσίδων 
στην κοινωνία - συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργίας και των τροφίμων, του δομημένου 
περιβάλλοντος και τις βιομηχανίες μεταφορών. 
Ως εκ τούτου, το όραμα για την πόλη της 
Λάρνακας είναι το ακόλουθο:

«Λάρνακα, ένα μητροπολιτικό συγκρότημα, 
μια πόλη επιλογής για να ζεις και να 
εργάζεσαι, μέσα σε ένα περιβάλλον ίσων 
ευκαιριών, ασφάλειας και βιώσιμης 
ανάπτυξης. Ο σύγχρονος και βιώσιμος 
τουριστικός προορισμός για κάθε εποχή και 
επιθυμία. Μια πράσινη και γαλάζια πόλη, 
που θα γίνει σημείο αναφοράς για τους 
πολίτες και τους τουρίστες.
Λάρνακα. Η πόλη για να ζήσεις το όνειρο !!! »

Αναμένεται ότι η Λάρνακα θα μετατραπεί σε 
κόμβο υπηρεσιών διεθνούς σημασίας, ενώ 
ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η υποστήριξη της 
τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Το όραμα 
για την πόλη της Λάρνακας είναι να είναι ένας 

«ευρωπαϊκός κόμβος» για το εμπόριο και τον 
τουρισμό.
Όι γενικές προτεραιότητες για τη Λάρνακα 
καθορίζονται σύμφωνα με τους στόχους της 
πολιτικής συνοχής για 2021-2027:

1  Έξυπνη πόλη: μέσω της καινοτομίας, 
του οικονομικού μετασχηματισμού και 
της υποστήριξης των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

2 Πράσινη Ανάπτυξη: επενδύσεις σε 
ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, βιώσιμη κινητικότητα και 
συνδεσιμότητα.

3 Πιο κοντά στους πολίτες: βιώσιμη ανάπτυξη 
αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών 
και τοπικές πρωτοβουλίες.

Με βάση τα παραπάνω, ο κύριος άξονας 
προτεραιότητας για την πόλη της Λάρνακας 
είναι :

Λάρνακα, μια Μπλε πόλη: με στόχο την 
υποστήριξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
της Λάρνακας στους τομείς του τουρισμού, 
του πολιτισμού και της Μπλε Όικονομίας, 
μέσω της άμεσης και έμμεσης υποστήριξης 
του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. 

3. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Για να επιτύχει το όραμα, η Κύπρος πρέπει να 
επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής που 
είναι οι ακόλουθοι:

Διαχείριση Νερού

 › Διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής 
κάλυψης των αναγκών του τουριστικού κλάδου 
σε νερό 
 › Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των 

υδάτινων πόρων
 › Διασφάλιση της ποιότητας και προστασίας 

των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος

Διαχείριση Αποβλήτων

 › Αύξηση του βαθμού ξεχωριστής συλλογής 
αστικών στέρεων αποβλήτων και αύξηση της 
ανακύκλωσης 
 › Αύξηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, 

πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) που επιστρέφουν 
στη διαδικασία παραγωγής
 › Τα δημοτικά οργανικά απόβλητα να 

συλλέγονται ξεχωριστά
 › Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη 

διαχείριση αποβλήτων (ανάπτυξη ικανοτήτων)
 › Δημιουργία συστήματος συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων
 › Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού 

στην τοπική διαχείριση αποβλήτων

Ενέργεια

 › Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 › Αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην 

κατανάλωση ενέργειας
 › Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της 

χώρας

Μεταφορές

 › Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας (SUMP) για κάθε πόλη
 › Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μεταφορών
 › Μείωση της εξάρτησης από ιδιωτικά 

αυτοκίνητα και προώθηση βιώσιμων 
τρόπων μεταφοράς (ποδήλατο, κοινή χρήση 
αυτοκινήτων, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.λπ.).

Λάρνακα, μια Πράσινη Πόλη: εστιάζει 
στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, 
βελτιώνει την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις 
της Κλιματικής Αλλαγής, βελτιώνει τις 
συνθήκες κυκλοφορίας και το κέντρο 
διασύνδεσης με «πράσινες υποδομές», 
ενισχύει τη χρήση των δημόσιων 
συγκοινωνιών, προωθεί την ψηφιοποίηση της 
μεταφοράς και την εγκατάσταση συστημάτων 
διαχείρισης «έξυπνων» αισθητήρων για 
τη βελτίωση της υποδομής τόσο για τη 
διαχείριση αποβλήτων αλλά και τη διαχείριση 
συστημάτων απορριμμάτων, καθώς και 
καινοτόμες λύσεις εξοικονόμησης φυσικών 
πόρων (ενέργεια, νερό), δημιουργία δικτύου 
πράσινων υποδομών για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και προστασία της 
βιοποικιλότητας.

Λάρνακα, μια ανθρώπινη πόλη: 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής 
υποδομής και των υπηρεσιών μέσω της 
βελτίωσης της υπηρεσίας της δημόσιας 
διοίκησης στους πολίτες, της ανακαίνισης 
υποδομών, της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και της ενσωμάτωσης της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Ενσωμάτωσης 
έξυπνων εφαρμογών στην τοπική διοίκηση.
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Για να επιτευχθεί ο στόχος του έργου INCIRCLE, όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

Πρόσκληση για δράση 

Είσαι ιδιοκτήτης επιχείρησης στον 
τουριστικό κλάδο και η επιχείρησή 
σου ανήκει σε κάποια από τις 
παρακάτω κατηγορίες; 

Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 
– μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις, 
Ξενοδοχεία – μεγάλες αλυσίδες, 
Καλοκαιρινά σπίτια, Airbnb, Διαμερίσματα, 
Ξενώνες, Ξενώνες νεότητας, 
Αγροτουριστικά καταλύματα κ.ά.

Χώροι κατασκήνωσης

Εστιατόρια και Υπηρεσίες Φαγητού 
και Ποτού: Εστιατόρια, Εστιατόρια 
Ξενοδοχείων, Μπαρ, Γρήγορο φαγητό κ.ά.

Ταξιδιωτικά πρακτορεία 

Είσαι υπεύθυνος επιχείρησης που 
διαχειρίζεται τις πολιτικές, τα κίνητρα 
και τα προγράμματα που επηρεάζουν 
τον τουρισμό στην περιοχή σου;
 
Εάν η επιχείρηση / οργανισμός λαμβάνει 
αποφάσεις, κάνει επιλογές και εφαρμόζει 
δράσεις και έργα συνδεδεμένα άμεσα ή 
έμμεσα με τον τουρισμό, ΜΠΌΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΡΌΛΌ στη μετάβαση προς ένα 
βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο τουρισμού στην 
περιοχή σου.

Προσάρμοσε τη στρατηγική σου και το 
πλάνο διαχείρισης στην προσέγγιση 
του INCIRCLE για να επιτύχεις τη 
βελτίωση της κυκλικής απόδοσης της 
περιοχής σου!

Γ 1 

Ηρθε η ώρα να ξεχωρίσεις! 
Χρησιμοποίησε τις μεθόδους της 
Κυκλικής Όικονομίας στην επιχείρισή 
σου και δες την να εξελίσσεται. 
 
#ChooseCircle 

Κάνε τη διαφορά, 
γίνε η διαφορά και επωφελήσου 
των πλεονεκτημάτων. Γίνε μέρος του 
κύκλου. 

#BecomeTheCircle 

Μπορείς να γίνεις μέρος της 
πρωτοπορίας..
Μπες στον κύκλο και ανέλαβε δράση για 
ένα βιώσιμο κόσμο.

#ThinkCircle
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Πώς μπορείς να ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ;

Σε ποιον απευθύνεται η πρόσκληση;

Το έργο INCIRCLE προσφέρει μια 
ποικιλία ευκαιριών για τις Τοπικές 
Επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες 
να επιφέρουν την αλλαγή προς την 
Κυκλική Οικονομία και να ΓΙΝΟΥΝ 
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. 

Συγκεκριμένα:

Για να ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
θα πρέπει να γίνεις Πρωτοπόρος 
στην Κυκλική Οικονομία ή 
Υποστηρικτής της Κυκλικής 
Οικονομίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
(KNOWLEDGE PLATFORM)

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα είναι ένα 
διαδικτυακό εργαλείο που προσφέρει στον 
καθένα την ευκαιρία να έχει πρόσβαση στην 
πληροφορία, τα εργαλεία, τις μεθόδους και 
τις καλές πρακτικές στο πεδίο της κυκλικής 
οικονομίας που εφαρμόζεται στον τουριστικό 
τομέα. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα του 
INCIRCLE ενισχύει την ήδη αποκτηθείσα γνώση 
στο πεδίο και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, 
την «κυκλικότητα» και την αξιοποίηση αυτής 

Γ 

Γ 

2 

3 

Τι σημαίνει να είσαι Πρωτοπόρος στην 
Κυκλική Οικονομία;

Ένας «Πραγματικός Πρωτοπόρος στην 
Κυκλική Όικονομία» είναι μια τουριστική 
επιχείρηση που υιοθετεί κυκλικές / βιώσιμες 
καλές πρακτικές στη δραστηριότητά της. Για 
παράδειγμα, αυτή η τουριστική επιχείρηση 
θα προωθήσει προτάσεις για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, θα εισάγει τεχνολογικές 
καινοτομίες για τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των πόρων, θα συνεργαστεί με τα 
περιβαλλοντικά σχέδια / πιστοποιήσεις / 
πρότυπα, θα επιλέξει προϊόντα με κριτήρια τη 
βιωσιμότητα / κυκλική οικονομία, κ.ά.

Τι σημαίνει να είσαι Υποστηρικτής της 
Κυκλικής Οικονομίας; 

Ένας «Υποστηρικτής της Κυκλικής Όικονομίας» 
είναι ένας δυνητικός παίκτης (όπως τα 
εμπορικά επιμελητήρια, οι ιστοσελίδες / 
σύνδεσμοι που σχετίζονται με τον τοπικό 
τουρισμό, κ.ά.) που μπορεί να εμπλακεί 
στο έργο INCIRCLE για να υποστηρίξει τις 
βιομηχανίες του τουρισμού στην περιοχή του, 
για τη μετάβαση προς μια Κυκλική Όικονομία. 

της γνώσης, σε συνδυασμό με ένα σύνολο 
λύσεων που συλλέχθηκαν και δοκιμάστηκαν 
στην περιοχή της Μεσογείου.  

ΤΑ WEBINAR ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INCIRCLE

Τα Webinar του έργου INCIRCLE είναι μια 
σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια αφιερωμένα 
στην Κυκλική Όικονομία και την εφαρμογή της 
στον τομέα του τουρισμού, στοχεύοντας στην 
αύξηση της ενημέρωσης των δημόσιων και 
ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με 
τις αρχές της Κυκλικής Όικονομίας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Εργαλείο Κυκλικού Τουρισμού για 
τη Βιομηχανία είναι ένα εργαλείο που 
αναπτύχθηκε για να αξιολογεί το επίπεδο 
κυκλικότητας των επιχειρήσεων του τουρισμού 
που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Διαμονή, 
Χώροι κατασκήνωσης, Υπηρεσίες φαγητού και 
ποτού, Τουριστικά πρακτορεία. 
Κάθε τουριστική επιχείρηση που είναι 
πρόθυμη να χρησιμοποιήσει το εργαλείο, 
θα απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, 

παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες. 
Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση θα λάβει μια 
ένδειξη της συνολικής της κυκλικής απόδοσης, 
μια σύνοψη της απόδοσης από την κάθε 
ερώτηση και το επίπεδο της τρέχουσας 
κυκλικής απόδοσης που θα δείχνει τη 
δυνατότητά της για συνεργασία με άλλους 
φορείς του κυκλικού τουρισμού. Παράλληλα, 
θα λάβει μια λίστα από προτάσεις που 
δυνητικά θα μπορούν να βελτιώσουν την 
απόδοσή της.

Ευκαιρίες που προσφέρονται από τη Λάρνακα 
στις Τοπικές Επιχειρήσεις:

Εκδηλώσεις

Πρωτοβουλίες

Συναντήσεις

Webinars

Τι θα κερδίσεις;

Η στροφή προς πιο 
κυκλικές και βιώσιμες 
πρακτικές δεν είναι μόνο 
θέμα «δεοντολογίας» 
και «υπευθυνότητας» 
αλλά επιπλέον, ένας 
νέος δρόμος προς την 
ανθεκτικότητα των 
επιχειρήσεων.  

Γ 4 

Η υιοθέτηση των Αρχών της Κυκλικής 
Οικονομίας και η μεταστροφή προς κυκλικά 
επιχειρησιακά μοντέλα, μπορούν να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ως εξής:  

 › να επεκταθούν, να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέες 
τάσεις στην αγορά
 › να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι γίνονται 
ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένοι
 › να αυξήσουν τα έσοδα, τα εισοδήματα και 

να γίνουν πιο επικερδείς 
 › να μειώσουν κόστος / φόρους
 › να προλαμβάνουν μελλοντικές νομικές 

υποχρεώσεις

 › να επιδείξουν επιχειρηματική 
υπευθυνότητα
 › να κερδίσουν αυξημένη προβολή και 

καλή φήμη για τις περιβαλλοντικά φιλικές 
πρακτικές που προωθούν
 › να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες 

εργασίας
 › να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη για 

τις τοπικές κοινωνίες
 › να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους 

αποτύπωμα
 › να γίνουν πιο ανθεκτικές. 
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