Philippos Drousiotis

Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών, Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακά
στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (MS) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Έχοντας
εργαστεί ως λέκτορας για τέσσερα χρόνια στο University of Iowa και στο Kirkwood
Community College στην Αμερική επέστρεψε στην Κύπρο και από το 1990 έχει ενταχτεί
στην τουριστική βιομηχανία.
Έχει εργαστεί σε ξενοδοχεία ως γενικός και επαρχιακός διευθυντής. Από το 2006 μέχρι
σήμερα εκτελεί καθήκοντα Business Development Manager στην Cyprotels Hotels & Resorts
με ξενοδοχεία στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Υπήρξε παρουσιαστής στο συνέδριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Αειφόρου Γνώσης
με θέμα «Καλές Πρακτικές ΕΚΕ στην Τουριστική Βιομηχανία» και στο συνέδριο της KPMG
με θέμα Αειφόρος Τουρισμός.
Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και Τουρισμού
Ειδικών Ενδιαφερόντων στο Πράσινο Ακρωτήρι μέσω του U.S Millennium Cooperation.
Ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) και πρόεδρος από
την ίδρυση του μέχρι σήμερα. Ως πρόεδρος του CSTI συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας το διεθνές συνέδριο “Waste Management in the Hotel Industry”. Το 2010 ως
πρόεδρος του CSTI διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υπογραφή του μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του CSTI και Travel Foundation
(UK charity) σε μια προσπάθεια όπως καταστεί η Κύπρος δημοφιλής αειφόρος τουριστικός
προορισμός.
Έχει δώσει διαλέξεις σε φοιτητές και σε οργανωμένα σύνολα με θέματα τον Τουρισμό
Ειδικών Ενδιαφερόντων, Εμπειρικό Τουρισμό και Αειφόρο Τουρισμό. Διδάσκει στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το μάθημα του Αειφόρου Τουρισμού. Έχει γράψει άρθρα για τον
Τουρισμό Ειδικών
Ενδιαφερόντων και τον Αειφόρο Τουρισμό σε περιοδικά και εφημερίδες της Κύπρου και
του εξωτερικού.
Είναι μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), ιδρυτικό
μέλος του Συνδέσμου Ειδικών Ενδιαφερόντων και μέλος του SKAL International.
Το 2008 ήταν συντονιστής του προγράμματος «Save water and energy in the hotel industry»
που χρηματοδοτείτο από το Travel Foundation. Το πρόγραμμα πέτυχε την εξοικονόμηση
μισού εκατομμυρίου ευρώ από την ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Το 2011 ήταν συντονιστής του προγράμματος «Reduce plastic in the hotel industry» που
χρηματοδοτείτο από την Thomas Cook με αποτέλεσμα την συνολική μείωση 19 τόνων
πλαστικού που ισοδυναμεί με 19 Toyota Yiaris ή σε € 110. 000.
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