
 
About Green Key 

► Green Key is the leading eco-label in the field of environmental responsibility and 
sustainable operation within the tourism industry.   

► Created by the Foundation for Environmental Education, an international non-
governmental organization, with the mission to promote environmental education 
around the world.  

► Coordinator and administrator of the Green Key program for Greece is the 
Hellenic Society for the Protection of Nature. 

► In order to receive the eco-label, interested tourism companies must comply with 
specific ecological requirements.  

► The Green Key award takes place every year and is valid for one calendar year. 

Green Key Criteria 

The criteria for all Green Key establishments cover the following areas: 

 

• Environmental management 
• Staff involvement 
• Guest information 
• Water management 
• Washing & Cleaning 
• Waste management 
• Energy 

• Food & Beverage 
• Administration 
• Indoor Environment 
• Green Areas 
• Green Activities 
• Corporate Social 

Responsibility 
 

By opting to stay in a Green Key establishment, you are helping to 
make a difference on an environmental level!  

 

 



 

Το σήμα Green Key 

► Το Green Key είναι το κορυφαίο οικολογικό σήμα ποιότητας, στον τομέα της 
περιβαλλοντικής ευθύνης και της βιώσιμης λειτουργίας, στον τουριστικό κλάδο. 

► Δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation  
for Environmental Education), μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση με αποστολή την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση ανά τον κόσμο.  

► Συντονιστής και διαχειριστής του προγράμματος Green Key για την Ελλάδα είναι η 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. 

► Προκειμένου να λάβουν το οικολογικό σήμα, οι ενδιαφερόμενες τουριστικές 
επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις οικολογικού χαρακτήρα.  

► Η απονομή του Green Key πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ισχύ για ένα 
ημερολογιακό έτος. 

Τα κριτήρια του Green Key 

Τα κριτήρια του προγράμματος Green Key καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

 
• Περιβαλλοντική διαχείριση 
• Συμμετοχή του Προσωπικού  
• Πληροφόρηση των πελατών 
• Διαχείριση Νερού  
• Πλύσιμο και καθαρισμός 
• Διαχείριση Απορριμμάτων 
• Ενέργεια 

• Τρόφιμα και ποτά  
• Διοίκηση 
• Εσωτερικό περιβάλλον 
• Πράσινες περιοχές 
• Πράσινες δραστηριότητες 
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

 
 
 
Επιλέγοντας ξενοδοχειακή μονάδα με το σήμα Green Key, συμβάλλετε 

ώστε να γίνει η διαφορά σε περιβαλλοντικό επίπεδο! 
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