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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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LIFE '98 με τίτλο "Green Flags for Greneer Hotels" εξετόστηκε

από το ΚΑΠΕ ο καθορισμός των κριτηρίων απονομής ενός σχήματος οικολογικής σήμανσης για
ξενοδοχειακές μονόδες . Με τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές
μονόδες, με τη χρήση ερωτηματολογίων που αφορούσαν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ως

μέτρα μείωσης των οχλήσεων Ι επιmώσεων της λειτουργίας τους, προσδιορίστικαν τα κριτήρια
απονομής. Η περιορισμένη παρουσία εθελοντικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην τουρι
στική βιομηχανία την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλόδα και οι εντεινόμενες απαιτήσεις της ε

ποχής επιτόσσει την υιοθέτηση παρόμοιων κινήσεων από τουριστικούς φορείς της χώρας.
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ABSTRACT
Within the framework of the LIFE '98 Programme "Green Flags for Greener Hotels", the definition
of award criteria of aπ eco-labeling scheme for hotels was carried ουt by the Center for Renewable
Energy Soυrces . The award criteria list was determined throυgh the results of the enνironmental
reνiews that were condυcted in hotel υnits, based on a questionnaire coνering seνeral
enνironmental domains. The limited presence of νoluntary enνironmental initiatiνes in the tourism
industry in Greece and the needs of our times make the adoption of such schemes necessary.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Διάσκεψη του Ρίο

(1992)

σχηματοποιήθηκαν οι βασικές αρχές για την πορεία της κοινω

νίας προς την βιώσιμη ανόmυξη και διατυπώθηκαν στο κείμενο το οποίο έγινε ευρύτητα γνωστό με
τον τίτλο Agenda

21. Ο τομέας του τουρισμού δεν περιλαμβάνονταν στις θεματικές ενότητες αυτού
και το 1997 τρεις φορείς της τουριστικής βιομηχανίας (World Traνel and Toυrism Coυncil, World
Toυrism Organization και Earth Coυncil) όρισαν τις βασικές αρχές με τις οποίες οι τουριστικές επι
χεφήσεις μπορούν να ενσωματώσουν δράσεις και διαδικασίες με σκοπό την συνδρομή τους στην
βιώσιμη ανόmυξη, στο κείμενο με τίτλο
enνironmentally sυstainable deνelopmenr
Στο μεταξύ τη δεκαετία του

"Agenda 21 for the
[8].

'90 άρχισαν κάποιες

traνel

& toυrism

indυstry

- Towards

εθελοντικές πρωτοβουλίες και χρησιμοποιή

θηκαν εργαλεία τα οποία αποσκοπούσαν στην ένταξη των επιχειρήσεων σε μία διπή προοπτική, την
ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους (αποδοτική διαχείριση πόρων) και συγχρόνως την
προστασία του περιβόλλοντος. Τα κυριότερα εργαλεία και οι πρωτοβουλίες που εμφανίστηκαν στον
τουριστικό τομέα αφορούσαν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) όπως ISO 14001
και Eco-Management and Aυdit Scheme (EMAS) και τα Οικολογικό Σήματα (ΟΣ) όπως Swan Label.
Παρόλο που η φιλοσοφία και οι στόχοι υλοποίησης τους, είναι διαφορετικοί, δεν είναι ανταγωνιστι

κό μεταξύ τους αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Τα μεν πρώτα βασίζονται στην απαίτηση συνεχούς
μείωσης των περιβαλλοντικών επιmώσεων μέσω της διαχείρισης των ανθρωπίνων και υλικών πό

ρων βάσει προτύπων, κανόνων και διαδικασιών, ενώ τα δεύτερα στη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων με την υιοθέτηση επιλεγμένων παρεμβάσεων (κυρίως τεχνικών) και
την συμμόρφωση βάσει καθορισμένης λίστας κριτηρίων.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να παρουσιάσει την μεθοδολογία προσέγγισης, τις αρχές και το
περιεχόμενο ενός προτεινόμενου οικολογικού σήματος στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα το
οποίο αναmύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

LIFE από το

Κέντρο Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη του Ανώτατου Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σή
ματος (ΑΣΑΟΣ-ΥΠΕΧΩΔΕ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟη, του Τμήματος Περιβάλλο
ντος της

2.

Grecotel και της εταιρείας συμβούλων Plannίng SA [2].

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στην δεκαετία του

'90

στην Ευρώπη, ένας μεγάλος αριθμός τουριστικών ε πιχειρήσεων και φο

ρέων θέλησε να πετύχει μέσω συλλογικών σχημάτων την έμπρακτη υλοποίηση της αειφορίας στον
τουρισμό. Βασικό σημείο αναφοράς αυτών των κινήσεων ήταν η οικολογική σήμανση
της οποίας η ουσιαστική παράμετρος διαφοροποίησης
λίες

(ISO 14001

και

EMAS)

(eco-labeling)
- από τις όλλες περιβαλλοντικές πρωτοβου

ήταν η ένταξη των ενδιαφερόμενων μελών τους π.χ. ξενοδόχων βάσει

του βαθμού συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Σε γενικές γραμμές η βαθ
μολόγηση (αξιολόγηση) της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων γίνεται βάσει του βαθμού

εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας (τεχνικές παρεμβάσεις και διαχει
ριστικές ενέργειες) και κατάταξης βάσει δεικτών λειτουργίας (κατανάλωση πόρων, παραγωγή απο
βλήτων και ρύπων).

Το

2000 στην Ευρώπη δραστηριοποιούνταν περισσότερες από σαράντα περιβαλλοντικές πιστο

ποιήσεις και απονομές οικολογικής σήμανσης για όλες τις μορφές της φιλοξενίας, σε πολυεθνικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την παρακίνηση της αγοράς για μία καλύτερη περιβαλ
λοντική επίδοση του χώρου της φιλοξενίας

[4] . Ειδικότερα, είκοσι από αυτά αφορούσαν ξενοδοχεία,

εστιατόρια, κατασκηνώσεις , αγρο-τουριστικό καταλύματα και ορεινό καταφύγια και δραστηριοποιού
νταν σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της Ε. Ε.

Ενδεικτικό σχήματα οικολογικής σήμανσης είναι το Aυstrian
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HEJ..EC0'03

ΠΡΑΚΉΚΑ IVHEΔi'tOY I

CONfiREHCE PROCEEDNGS

(Αυστρία) , τα Biosphere Hotels (Ισπανία), το Blυe Swallow (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία, κ.ό.)
The Daνid Bellany Conserνation Award (ΗΒ) και το Ecolabel for the Lυxembυrg Tourism

το

(Λουξεμβούργο), ενώ μερικό ακόμη ενδεικτικό σχήματα παρουσιάζονται στο Σχήμα

Organizations

1.

Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων σε πρωτοβουλίες υπέρ
εθνικών σχημάτων είναι ενθαρρυντική. Ενδεικτικό, στην Ετήσια Έκθεση του

Green Globe (1997)

α

ναφέρεται ότι από την Ελλάδα συμμετείχαν εννιά μέλη (ξενοδοχειακές μονάδες) ενώ στην ιστοσε

λίδα του Green Globe 21 (Δεκέμβριος 2001) έχουν καταχωρηθεί δύο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο "The
European Blυe Flag Campaign• (Μπλε Σημαίες) το οποίο αφορά κυρίως την προστασία των ακτών η
Ελλάδα πρωτοστατεί με την απονομή 318 σημαιών σε σύνολο 1821 της Ε. Ε. Παρολ'αυτά στην Ελλά
δα δεν υφίσταται σχήμα οικολογικής σήμανσης το οποίο να προήλθε από την πρωτοβουλία εθνικών
τουριστικών συντελεστών, σε αντίθεση με πολλά κράτη μέλη της Ε. Ε.

ΣΧΗΜΑ

1
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

Το έργο Πράσινες Σημαίες (Green Flags for Greener Hotels - ENV/F/00338) υλοποιήθηκε στα
LIFE 1998 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG ΧΙ) από έξι φορείς αντίστοιχων κρατών μελών της

πλαίσια του

Ε.Ε. από το

1998 έως 2001 . Φορέας

υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου στην Ελλάδα ήταν το

ΚΑΠΕ. Το αντικείμενο του έργου ήταν ο καθορισμός των κριτηρίων απονομής ενός οικολογικού σή
ματος σε ξενοδοχειακές μονάδες με βάση την εμπειρία εκπροσώπων των πιο δημοφιλών τουριστι
κών προορισμών της Ευρώπη ς (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία και Ελλάδα), όπως ανα
κηρύχτηκαν το

1999 κατά τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμό (WlΌ,

2001). Πρωταρχικός

στόχος

αυτού ήταν ο προσδιορισμός των κριτηρίων απονομής, βάσει των προβλημάτων και αποτελεσμάτων
των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες της κάθε χώρας μέλους της Ε.Ε.

[1] . Σε εθνικό επίπεδο συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίες, αποτελούμενες

από φορείς και ειδικούς

της τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό την εξέταση εφικτότητας και την αποτελεσματικότητα των
προτεινόμενων παρεμβάσεων και διαδικασιών με τελικό στόχο την σύνταξη της λίστας κριτηρίων α
πονομής. Στην Ελλάδα η εθνική ομάδα εργασίας αποτελείτο από τον ΑΣΑΟΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ) , τον ΕΟΤ,
την

Grecotel και την Planning SA.
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4. ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Ο ορισμός των κριτηρίων απονομής βασίστηκε στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών απαιτή
σεων ως μέτρων μείωσης των οχλήσεων/ επιmώσεων από τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονά
δων βάσει μίας λεmομερούς και εκτεταμένης καταγραφής και ανόλυσης
και λειτουργιών του ξενοδοχείου

(walk throυgh) των χώρων

[5].

Ειδικότερα, τα κύρια στάδια της αναmυχθείσας μεθοδολογίας των Πράσινων Σημαιών δηλαδή
του καθορισμού των κριτηρίων απονομής ήταν τα ακόλουθα (Σχήμα

2):
1. Προσδιορισμός των διακριτών περιοχών (Χώροι εξυπηρέτησης και υποστήριξης και εξωτερι
κό περιβόλλον) μίας τυπικής ξενοδοχειακής μονόδας και των αντίστοιχων λειτουργιών τους .

2. Συσχέτιση των οχλήσεων - επιmώσεων όπως της ενέργειας, αποβλήτων, νερού, αέριας ρύ
πανσης και προμήθεια υλικών, με τις προηγούμενες διακριτές περιοχές, λειτουργίες και χώ
ρους στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα

[6]. Αξιολόγηση των σημαντικότερων συνδέσμων

(όχληση-λειτουργία) και κατάταξη αυτών ως προς τη βαρύνουσα σημασία τους.

ΣΧΗΜΑ

2

Μεθοδολογfα προσέγγισης των κριτηρfων απονομής.

I
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3. Καθορισμός των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη

παραμέτρους ό

πως η εφαρμοσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του χώρου

προσφοράς του τουριστικού προϊόντος.
ερωτηματολογίου, του οποίου η προτεραιότητα των μέτρων , η σημαντικότητα των

4. Σύνταξη

βαρητικών δεικτών και η δομή του ελέγχθηκε με τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρή
σεων σε ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας.

5.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ

KPITHPION ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Η επιλογή των ξενοδοχειακών μονάδων για την ένταξη τους στο δείγμα αξιολόγησης ως προς
την αποδοχή τους στα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας βασίστηκε σε τέσσερις παραμέτρους

(Χωρητικότητα κλινών, κατηγορία, γεωγραφική διασπορά και τύπος τουριστικού προορισμού) , (βλ.
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αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων που αποδέχτηκαν και έλαβαν μέρος στις περι

βαλλοντικές επιθεωρήσεις ήταν 35 δίνοντας μία ενδεικτική εικόνα των περιβαλλοντικών επιδόσεων
και των τάσεων που επικρατούσαν το καλοκαίρι του

2000 στον ξενοδοχειακό χώρο στην Ελλάδα. Τα

αποτελέσματα των παραπάνω επιθεωρήσεων αποτέλεσαν την πλατφόρμα των τελικών μέτρων πε
ριβαλλοντικής προστασίας που αξιολόγησε και ένταξε η τεχνική ομάδα εργασίας τόσο της Ελλάδας
όσο και των υπολοίπων συμμετεχόντων κρατών μελών στην συγκρότηση του τελικού ερωτηματολο
γίου απονομής του οικολογικού σήματος .
ΠΙΝΑΚΑΣ

1

Χαρακτηριστικό ξενοδοχειακών μονάδων που tλαβαν μtρος στις περιβαλλονrικtς επιθεωρήσεις του tργου

[2).

Ξ.Μ.

Χωρητικ6τητο (κλfνες)

Ξ.Μ.

Κατηyορfα

Ξ.Μ .

Λειτουρy fο

ΗπεφωτιΚή χώρα

12

<99

9

Lux

3

Εποχιακή

10

Νnσιό

23

100-499

19

Α

Όλο το χρόνο

25

>500

7

Β+Γ

14
18

Τοποθεσfα

Ξ. Μ.

Τα συμπεράσματα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που αφορούσαν την συμπεριφορά ξενο
δοχειακών μονάδων ως προς τα περιβαλλοντικό θέματα (απόβλητα, ενέργεια, νερό, αέρια ρύπανση
και πολιτική προμηθειών) συνοψίζονται στα παρακάτω :

•

Οι ξενοδοχε ιακές μονάδες δείχνουν σαφή προτίμηση σε εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών
χαμηλού κόστους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιmώσεων που προκύmουν
από τη λειτουργία αυτών.

•

Οι περισσότερες από τις ξενοδοχειακές μονάδες δεν παρακολουθούν με συστηματικό τρόπο

•

τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.
Οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν περιορι
σμένες υποδομές στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιmώσεων.

•

Η προτίμηση σε υλικά με προδιαγραφές φιλικές προς το π εριβάλλον (π.χ. ανακυκλώσιμα υλι
κά) είναι μικρή.

•

Η εφαρμογή τεχνικών έστω και τελικών λύσεων (end-of-ρiρe) για την εξάλειψη των αρνητικών
επιδράσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων δεν είναι ιδιαί
τερα ανεmυγμένη.

•

Η διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων δεν αποτελεί στις περισσότερες των περιmώ
σεων άμεση προτερα ιότητα των ξενοδοχειακών μονάδων.

6. KPITHPIA ΑΠΟΝΟΜΗΣ
Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων οδήγησαν στη δημιουργία μιας λίστας
κρ ιτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος «Πράσινες Σημ αίες», οπού διακρίνονται σε υποχρε

ωτικά και προαιρετικό, (βλ. Πίνακα 2). Τα πρώτα αφορούν καθοριστικής σημασίας περιβαλλοντικά
θέματα όπως μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού (π.χ. διπλά παράθυρα, σύγχρονες μπατα
ρίες νερού), διαχείριση αποβλήτων κ.α., και τα οποία πρέπει να πληρεί υποχρεωτικά μία ξενοδοχει
ακή μονάδα για να ενταχθεί σ' αυτό. Τα δεύτερα, αν και δεν είναι ήσσονος περιβαλλοντικής σημα
σίας αλλά επιδιώκουν βάσει βαθμολόγησης να συμπεριλάβουν μεγαλύτερο εύρος απαιτήσεων περι
βαλλοντικής προστασίας. Το τελευταίο επιπλέον αποσκοπεί να εντάξει τις τυχόν αδυναμίες που τυ
χόν υφίσταται κάποια ξενοδοχειακή μονάδα λόγω τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων ως ισότιμα
κριτήρια αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακύκλωση /επαναχρησιμοποίηση
των απορριμμάτων σε νησιά των οποίων όμως το κόστος μεταφοράς είναι απαγορευτικό για την υ
λοποίηση σχημάτων ανακύκλωσης.
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ΠΙΝΑΚ ΑΣ

2

Κριτήρια απονομής βdσει των περιβαλλοντικών θεμdτων. "τα προαφετικd εfναι μερικd μόνα nαραδεfγμα rα από

ro σύνολ ο των κριrηρfων
Τομtος

Υποχρεωτικό

Προαιρετικά*

Απόβλητα

1. Σύστημα Διαχε(ρισης Αποβλήτων
(αγορό, συλλογή, μεταφορό, αποθήκευση και διόθεση

1. Ανακύκλωση /επαναχρησιμοποίηση
2. Επιστροφή των σ υσκευασ ιών στους

κατό τη σχετική νομοθεσία)

προμηθευτές

2. Διαχωρισμός σε κατηγορίες αποβλήτων
(υπό συγκεκριμένες συνθήκες)
Ενέργεια

3. Κσταγραφή και διαχωρισμός επικίνδυνων αποβλήτων
1. Εξοικονόμηση Ενέργειας Φωτισμου
2. Αυτόνομες μετρήσεις κατανόλωσης ενέργειας
3. ΠροΟποθέοεις μονώσεως σύμφωνα με τον εθνικό
κώδικα (καινούργια κτ(ρ ια)

Νερό

Υγρό Απόβλητα

1. Τακτικο[ tλεyχοι και συντήρηση των σωλήνων

1. Εφαρμογές ΑΠΕ
2. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
όπως κεντρική θtρμανσιVΨύξη , BMS
(building manaαement svstem κλπ.)
1. Συσκευές με!ωσης ροής νερού

και βρυσών

(πλυντήρια, κουζίνα)

2. Αuτόνομες μετρήσεις κατανόλωσης νερού
(υπό συγκεκριμένες συνθήκες)

2. Συστήματα ανακύκλωσης βρόχινου
νερού & πισίνας

3. Σήματα για προσεκτική χρήση νερού
1. Συμμόρφωση με την Οδηγία 91/27 1/ΕΚ

1. Χρήση επεξεργασμένων λυμάτων για

(στη περ[mωση που υπόρχει ιδιωτικό σύστημα βιολογικής όρδευση (Χώροι πρασίνου)
επεξεργασίας)
Αέριοι Ρύποι

2. Τακτική βιοχrιμική ανόλυση λυμάτων
1. Καυστήρες χαμηλών εκπομπών
2. Συστήματα εξαερισμού σε συγκεκριμένους χώρους

θόρυβος

3. Καθορισμένοι χώροι καπνιστών/1111·καπνιστών
1. Μετρήσεις εκπομπών θορύβου
2. Κατόλληλα ενημερωμένο προσωπικό

1. Ενοικίαση ποδηλότων
2. Εyχεφίδια συντήρησης για το προσωπικό

(πλυντήρια. κουζ[να)

Προμήθεια Υλικών

1. Ανακυκλώσιμα υλικό συσκευασιών

2. Μεγόλες συσκευασίες
3. Φιλικό προς το περιβάλλον απορρυπαντικό/ αγροχrιμικό

1. Μέτρα μείωσης θορύβου
1. Επιστρεφόμενες συσκευσσ[ες
2. Τοπική κουζίνα
3. Προίόντα με οικολογικό σήμα και/ή
βιολογικά προϊόντα φοyητού

7.ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλόδα παρατηρήθηκε μειωμένη διείσδυση των διαφόρων πε

ριβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην τουριστική βιομηχανία της χώρας, πέρα κόποιων εξαφέσεων
(π.χ.

Grecotel, Candia Maris). Η

έμμεση εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής από διόφορες ξενο

δοχειακές μονόδες της χώρας με την υλοποίηση συστημότων διασφόλισης ποιότητας

(ISO9000) α

ποτελούν αποσπασματικές προσπόθειες χωρίς να δείχνουν μία συνολική προσπόθεια εκ μέρους

της χώρας ως προς τον κλόδο της φιλοξενίας (στα τέλη του 2001 καταγρόφηκαν από το Τμήμα Πε
ριβόλλοντος του ΚΑΠΕ περίπου 50 πιστοποιημένες ξενοδοχειακές μονόδες με τη σειρό ISO 9000).
Τα παραπόνω ενισχύονται ως διαπίστωση και από την τελευταία Έκθεση του ΟΟΣΑ [7] το 2000
για την Περιβαλλοντική Επίδοση της Ελλόδας, όπου στο κεφόλαιο για τον τουρισμό προτρέπει ότι

« ... θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω περιβαλλοντική διαχείριση στο τουριστικό τομέα, χρησιμο
ποιώντας κώδικες σωστής πρακτικής, διόδοση καλύτερων πρακτικών, προγρόμματα εκπαίδευσης
προσωπικού, περιβαλλοντικούς ελέγχους και εθελοντικές συμφωνίες.••.

Λαμβόνοντας υπόψη την έλλειψη υποδομών καθώς και την μειωμένη συμμετοχή αρμοδίων φο
ρέων (τοπική αυτοδιοίκηση, ξενοδοχειακοί φορείς), η οποιαδήποτε προσπόθεια ή προοπτική στο ό
μεσο μέλλον περιορίζεται ή αποθαρρύνεται Η διοργόνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλόδα
το

2004 επιβόλει την συστηματική προώθηση σχημότων περιβαλλοντικής πολιτικής ειδικότερα στην
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τουριστική βιομηχανfα της χώρας αποτελώντας ένα από τα κύρια σημε!α αναφοράς των αγώνων, δη
λαδή την ανάδε ιξη από την κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων της ccΠράσινης Ολυμπιάδας». Η σύν
δεση του Ολυμπιακού Πνεύματος με τη φιλοξενία μέσα από την φιλοπεριβαλλοντική διάσταση απο
τελεί επομένως ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προβόλλει η Ελλάδα παγκοσμ(ως. Η ε
μπλοκή της Π ολιτείας μ ε την ενθάρρυνση των διαφόρων τουριστικών φορέων μέσα από μέτρα και
πρωτοβουλfες αποτελεf καθοριστικό σημείο για την έναρξη υλοποfησης παρό μοιων κινήσεων.
Τα αποτελέ σματα του Ευρωπαϊκού Έργου " Πράσινες Σημαfες" που ορίζουν μία σειρά μέτρων
περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από τη λίστα των κριτηρίων απονομής όπως αυτά προήλθαν από
τη διενέργεια των

35

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας,

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός σχήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής παρέμβασης
στο σύνολο τους , καθώς και ειδικότερα της Απικής εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του

2004.
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