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Η ανάγκη γεννάει ιδέες. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, η ανάγκη για μια πιο ποιοτική ζωή 
γέννησε την ιδέα για το πρώτο online δί-
κτυο ελληνικών οικολογικών ξενοδοχεί-
ων, το GreenHotels. 

Το www.greenhotels.gr αποτελεί τον κοινό 
τόπο αναφοράς και προβολής των ξενοδο-
χείων εκείνων που εφαρμόζοντας κατάλλη-
λες περιβαλλοντικές πρακτικές στοχεύουν 
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και 
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επωφεληθείτε από την προβολή της ξενο-
δοχειακής σας μονάδας σε μια νέα - για τα 
ελληνικά δεδομένα- και συνεχώς αναπτυσ-
σόμενη αγορά, αυτή των περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένων και ανήσυχων τουρι-
στών. Μειώστε το λειτουργικό σας κόστος 
προσδίδοντας μια οικολογική διάσταση στη 
διαχείριση του ξενοδοχείου σας.  

70% διατίθεται να συμμετέχει στην οικολογική 
πολιτική του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των 
διακοπών του

62% επιθυμεί το ξενοδοχείο που θα επιλέξει για 
τις διακοπές του να λειτουργεί σύμφωνα με κά-
ποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής

93% προτιμά κάποιο οικολογικό ξενοδοχείο 
έναντι άλλου -χωρίς περιβαλλοντική πολιτική- 
του ίδιου εύρους τιμών και υπηρεσιών

«τα αποτελέσματα προκύπτουν από έρευνα που διεξήχθη διαδικτυακά από την εταιρεία mSolutions σε πλήθος 387 
ατόμων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, στο www.greenhotels.gr»

www.greenhotels.gr
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Οι κλιματικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ανησυχητι-
κές. Τα αποτελέσματα αυτών είναι ευρέως αντιληπτά σε όλους μας: οι ραγδαίες και κατα-
στροφικές καταιγίδες, οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας καθώς και η αύξηση του μέσου όρου 
θερμοκρασίας του πλανήτη μας, είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα που κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου και απαιτούν την εστίαση της προσοχής μας αλλά και την ανάληψη 
δράσης. 

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν 
τους πρωτοπόρους στη λήψη μέτρων για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος 
και να θέσουν ως στόχο τους την προώθηση της ιδέας της αειφορικής επιχειρηματικότητας 
προς όλους μας.  

Περιβάλλον 
και ανάγκη για 

δράση

Τουρισμός και 
περιβάλλον

Η γέννηση της 
ιδέας

Σύμφωνα με μια ασιατική παροιμία, «Ο του-
ρισμός είναι σαν τη φωτιά: μπορείς να τη 
χρησιμοποιήσεις για να μαγειρέψεις, αλλά 
επίσης μπορεί να σου κάψει το ίδιο σου το 
σπίτι». 

Τα ξενοδοχεία, ακόμα και τα μικρότερα εξ’ 
αυτών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος: κατανα-
λώνουν υψηλά ποσά ενέργειας και νερού 
για την κάλυψη των καθημερινών τους 
αναγκών, παράγουν μεγάλες ποσότητες 
αποβλήτων ως απόρροια της αυξημένης 
κατανάλωσης αγαθών, ενώ τα χημικά που 
χρησιμοποιούνται καθημερινά τόσο για το 
καθάρισμα των εγκαταστάσεων όσο και για 
τα συστήματα κλιματισμού τους, εκλύουν 
βλαβερές εκπομπές αερίων στην ατμόσφαι-
ρα συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 
καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.
Πολλές ενέργειες μπορούν και οφείλουν να 
γίνουν από τους υπεύθυνους της τουριστι-
κής βιομηχανίας προκειμένου να μπει ένα 
φρένο στην υποβάθμιση της κατάστασης 
του περιβάλλοντος, βοηθώντας παράλλη-
λα την ανάπτυξη ευκαιριών βελτίωσης και 
εξασφάλισης βιοτικών πόρων για τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν την ανάγκη για στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη και τη ση-
μασία της έγκυρης ενεργοποίησης όλων των τουριστικών επιχειρήσεων προς τον έναν και 
κοινό στόχο, αυτόν δηλαδή της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, η ομάδα 
GreenHotels της mSolutions δημιούργησε έναν κοινό τόπο συμμετοχής, προβολής και 
ανάδειξης εκείνων των ξενοδοχειακών μονάδων που προσανατολίζουν τις μεθόδους λει-
τουργίας και διαχείρισής τους προς το σκοπό αυτό. 

Αποτέλεσμα, ήταν η δημιουργία του www.greenhotels.gr, του πρώτου online δικτύου δη-
μιουργίας, αναζήτησης και προβολής ελληνικών καταλυμάτων τα οποία, έχοντας ενσωμα-
τώσει σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό συστήματα και μεθόδους λειτουργίας φιλικά 
προς το περιβάλλον και έχοντας εφαρμόσει αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης, λειτουρ-
γούν πλέον στα πλαίσια του λεγόμενου «Πράσινου Τουρισμού». 

Κάθε ξενοδοχείο οφείλει να ενεργεί κατάλ-
ληλα και αποδοτικά σε όλο το εύρος της 
λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, 
προκειμένου να μειώνει διαρκώς τις περι-
βαλλοντικές του επιρροές: στα δωμάτια, 
στις κουζίνες, στα εστιατόρια, στις αίθουσες 
συνεδριάσεων, στα πλυσταριά, στα γραφεία, 
στις αίθουσες υποδοχής, στους κήπους, 
ακόμα και στις σχέσεις του με τους προμη-
θευτές του. Αν κανείς πολλαπλασιάσει το τι 
μπορεί να επιτύχει ένα και μόνο ξενοδοχείο 
εφαρμόζοντας απλές και αποδοτικές πρα-
κτικές προστασίας του περιβάλλοντος επί 
το σύνολο των ξενοδοχείων ανά την υφήλιο, 
μπορεί να αναλογιστεί τον θετικό αντίκτυπο 
που θα επιφέρει αυτό τόσο στη ξενοδοχει-
ακή επιχείρηση αλλά και στην παγκόσμια 
αειφορία. 
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Το GreenHotels by mSolutions (www.
greenhotels.gr) αποτελεί το πρώτο δίκτυο 
Ελληνικών Οικολογικών ξενοδοχείων, δη-
λαδή ξενοδοχείων που εφαρμόζουν αρχές 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στοχεύοντας:

• Στη μείωση των ποσοστών κατανάλωσης 
νερού.
• Στον περιορισμό του όγκου των αποβλή-
των τους.
• Στην καθιέρωση πολιτικών ανακύκλωσης,
• Στην ελαχιστοποίηση του ενεργειακού 
τους αποτυπώματος. 
• Στην παροχή βιολογικών και τοπικών προϊ-
όντων στους πελάτες τους.
• Στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών τους.
• Στην προώθηση της περιβαλλοντικής πο-
λιτικής τους τόσο στο προσωπικό του ξενο-
δοχείου όσο και στους ίδιους τους πελάτες 
τους.
• Στην ανάδειξη της εταιρικής τους ταυτό-
τητας.

Η ομάδα του GreenHotels, διαθέτει σημα-
ντική μακρόχρονη εμπειρία σε συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αναλαμβάνει 
την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ξενο-
δοχειακής σας μονάδας, όσον αφορά το 
σχεδιασμό λύσεων για: α) εξοικονόμηση 
ενέργειας, β) περιβαλλοντική διαχείριση, και 
γ) ανάδειξη της εταιρικής σας ταυτότητας, 
προκειμένου για την ένταξη της ξενοδοχεια-
κής μονάδας στο δίκτυο GreenHotels. 

Στόχος του GreenHotels είναι να αποτελέσει 
καταλυτικό μέσο για την ανάπτυξη της οικο-
λογικής ταυτότητας και συνείδησης τόσο 
στους ξενοδόχους, όσο και στους ίδιους 
τους τουρίστες κατά τη διάρκεια των δια-
κοπών τους. Ο ιστότοπος αναπτύσσεται σε 
δυο άξονες: 

1. Ως προς τους υπεύθυνους των ελλη-
νικών ξενοδοχείων, προκειμένου:
• Να συμμετάσχουν στο δίκτυο GreenHo-
tels.
• Να προβάλλουν μέσα από αυτό τις περι-
βαλλοντικές τους δράσεις. 
• Να γνωστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές 
και οικολογικές τους ανησυχίες. 
• Να παροτρύνουν τους ενδιαφερόμενους 
να τους επισκεφθούν.
• Να προβάλλουν την τουριστική τους μονά-
δα μέσα από περιγραφές και εικόνες.
• Να αναδείξουν τις πολιτιστικές ομορφιές 
της περιοχής τους.
• Να επωφεληθούν από την προβολή και 
την προώθηση των τουριστικών μονάδων 
τους μέσα από το πρωτοποριακό Online δί-
κτυο www.greenhotels.gr.

2. Ως προς το ευρύ κοινό,  προκειμέ-
νου:
• Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία του πράσινου 
τουρισμού.
• Να αναζητήσουν ξενοδοχεία στην Ελλά-
δα που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές πρα-
κτικές.
• Να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
• Να γνωρίσουν  τους οραματιστές της δη-
μιουργίας των ξενοδοχείων αυτών.
• Να ζήσουν την εμπειρία του πράσινου του-
ρισμού.
• Να εντοπίζουν σημεία ενδιαφέροντος σε 
κοντινές αποστάσεις από τα προβαλλόμενα 
καταλύματα.
• Να ενημερώνονται για το οτιδήποτε νεότε-
ρο και σχετικό με την οικολογία και το περι-
βάλλον συμβαίνει τριγύρω μας.

Τι είναι το 
GreenHotels

Στόχος του 
GreenHotels
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Κατηγορία Περιγραφή κατηγορίας

 

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως ένα οικολογικό ξενοδοχείο. Λειτουργεί με πλήρη συ-
ναίσθηση των επιπτώσεων που έχει η λειτουργία ενός ξενοδοχείου στο περιβάλλον και 
εφαρμόζει μεθόδους και πρακτικές που επιφέρουν τα -κατά το δυνατό ανά περίπτωση- 
μέγιστα ποσοστά εξοικονόμησης ενεργειακών και φυσικών πόρων. Παράλληλα δημοσι-
οποιεί και προωθεί τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του και προς τους πελάτες 
του ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να υιοθετήσουν αντίστοιχες τακτικές τόσο 
κατά τη διαμονή τους όσο και στην καθημερινότητά τους. Το ξενοδοχείο φέρει οικολογι-
κή πιστοποίηση (EMAS, ISO 14001, ECO LABEL).

  

Το ξενοδοχείο παρουσιάζεται ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένο για την προστασία του περι-
βάλλοντος και έχει υιοθετήσει ουσιαστικές μεθόδους και πρακτικές προκειμένου για την 
αποτελεσματική λειτουργία του, την προσανατολισμένη προς την εξοικονόμηση ενερ-
γειακών και φυσικών πόρων. Παράλληλα, γνωστοποιεί και προωθεί τις δράσεις του και 
προς τους πελάτες ούτως ώστε να υιοθετήσουν και αυτοί με τη σειρά τους αντίστοιχες 
τακτικές τόσο κατά τη διαμονή τους όσο και στην καθημερινότητά τους.

 

Γίνεται σημαντική προσπάθεια προς την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονό-
μηση ενεργειακών και φυσικών πόρων με την υιοθέτηση έξυπνων τακτικών και μεθόδων 
προκειμένου για τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Παρόλα αυτά, υπάρχει το περιθώριο 
ανάπτυξης και βελτιστοποίησης προς έναν περισσότερο οικολογικό τρόπο λειτουργίας 
του ξενοδοχείου και γνωστοποίησης της περιβαλλοντικής του δράσης προς τους πελά-
τες του.

 

Η λειτουργία του ξενοδοχείου βασίζεται σε ορισμένες ευρέως αποδεκτές μεθόδους πε-
ριβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης φυσικών και ενεργειακών πόρων, παρόλα 
αυτά δε γίνεται ουσιαστική γνωστοποίηση του προγράμματός του ή/ και υστερεί η συνο-
λική αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων του. 

Τα ξενοδοχεία που επιθυμούν να προβλη-
θούν μέσω του δικτύου GreenHotels, αξι-
ολογούνται σύμφωνα με έναν αριθμό πε-
ριβαλλοντικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά 
επιλέχθηκαν προσεκτικά από την ομάδα του 
GreenHotels μέσα από ένα ευρύτερο σύνο-
λο κριτηρίων που έχουν προταθεί από τη 
Διεθνή Σύμπραξη Τουρισμού και καλύπτουν 
τους εξής τέσσερις (4) βασικούς τομείς: 

Κάθε ένας από τους τομείς αυτούς, αναλύεται 
στα επιμέρους κριτήρια του. Για κάθε ένα από τα 
ενδιαφερόμενα και προς προβολή ξενοδοχεία, 
ελέγχεται ποια και πόσα εκ των κριτηρίων ικανο-
ποιούνται από αυτό. Κάθε κριτήριο έχει το δικό 
του βαθμό βαρύτητας και ανάλογα με την εκπλή-
ρωση αυτού ή όχι, δημιουργείται μια τελική βαθ-
μολογία η οποία κατατάσσει το ξενοδοχείο σε μια 
εκ των τεσσάρων «πράσινων» κατηγοριών:

Πράσινη Κατάταξη καταλυμάτων

Περιβαλλοντικά Κριτήρια
1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ          
2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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Προκειμένου ένα ξενοδοχείο να συμμετάσχει στο δίκτυο του GreenHotels ακολουθούνται 
τα εξής στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ 1. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής από την πλευρά της ξενοδοχειακής μονάδας

ΣΤΑΔΙΟ 2.

Επικύρωση συνεργασίας ανάμεσα στο ενδιαφερόμενο ξενοδοχείο και στην ομάδα του 
GreenHotels

ΣΤΑΔΙΟ 3.

Αξιολόγηση της ξενοδοχειακής μονάδας από το αρμόδιο τμήμα του GreenHotels και περι-
βαλλοντική κατάταξη αυτής σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες 

ΣΤΑΔΙΟ 4. 

Προετοιμασία και ανάρτηση της ξενοδοχειακής μονάδας στον ιστότοπο www.greenhotels.
gr με την προϋπόθεση ότι η περιβαλλοντική κατάταξη της μονάδας είναι ECO CLASS C και 
άνω. 

Το ξενοδοχείο πλέον προβάλλεται μέσα από το πρώτο Online δίκτυο ελληνικών οικολογι-
κών ξενοδοχείων! Οι ευαισθητοποιημένοι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη 
φιλοσοφία σας και την περιβαλλοντική σας ανησυχία, να δελεαστούν από αυτό και να σας 
προτιμήσουν για τις επόμενες διακοπές τους! 

Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο: 

δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθεί στο  δίκτυο του 
GreenHotels
Ή
επιθυμεί να βελτιώσει την απόδοση των ήδη εφαρμοζόμενων περιβαλλοντικών πρακτικών 
του
Η΄
επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την περιβαλλοντική του πολιτική και διαχείριση,

η έμπειρη ομάδα του GreenHotels, αναλαμβάνει: 

• Το σχεδιασμό καλών πρακτικών για περιβαλλοντική διαχείριση σε θέματα ενέργειας, κτι-
ριακού σχεδιασμού με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, απορριμμάτων κ.α.
• Την εκπαίδευση του προσωπικού σας,
• Την πιστοποίηση της ενεργειακής σας ταυτότητας,
• Την περιβαλλοντική πιστοποίηση και σήμανση σύμφωνα με σύγχρονες Ευρωπαϊκές και 
Παγκόσμιες προδιαγραφές και απαιτήσεις,
• Την ένταξη τυχόν επενδύσεων που θα απαιτηθούν αλλά και τον σχεδιασμό του συστήμα-
τος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Διαδικασία 
Συμμετοχής 
στο δίκτυο του 
GreenHotels
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www.greenhotels.gr

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Ηλεκτρονικά με ένα e-mail στη διεύθυνση: info@greenhotels.gr 
2. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσω της έτοιμης φόρμας επικοινωνίας 

που θα βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, www.greenhotels.gr
3. Τηλεφωνήστε μας στο 2310 26.55.44

4. Στείλτε Fax στο 2310 26.55.48
5. Επισκεφτείτε τα γραφεία μας:  Λώρη Μαργαρίτη 9, Θεσσαλονίκη, 546 22

www.greenhotels.gr/facebook
www.greenhotels.gr/twitter

www.greenhotels.gr/greenblog 

Τρόποι Επικοινωνίας
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