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Π
ρεµιέρα στις αρχές του 2021 αναµένε-
ται να κάνει το ειδικό πρόγραµµα «Εξοι-
κονοµώ για τον τουρισµό», προϋπο-

λογισµού 600 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην 
οικονοµική ενίσχυση του τουριστικού κλάδου 
και στην ανάπτυξη «πράσινων» ξενοδοχείων. 
Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να αποτελέσει 
µια σηµαντική ένεση ρευστότητας για τους επι-
χειρηµατίες του τουρισµού ενόψει της νέας σε-
ζόν, η οποία εκτιµάται ότι θα είναι ιδιαίτερης 
σηµασίας για τη βιωσιµότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων, έπειτα από µια χρονιά που κα-
θορίστηκε εν πολλοίς από την πανδηµία του 
κορωνοϊού και έπληξε σε µεγάλο βαθµό τον 
νευραλγικό κλάδο του τουρισµού. 

Το πρόγραµµα, το οποίο αυτή την περίοδο 
επεξεργάζονται τα υπουργεία Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Τουρισµού, απευθύνεται σε 
38.000 ξενοδοχεία κλασικού τύπου, επιπλω-
µένα διαµερίσµατα, ξενοδοχεία µεικτού τύ-
που, ενοικιαζόµενα δωµάτια, παραδοσιακά 
καταλύµατα, διατηρητέα, τουριστικές κατοικίες 
και επαύλεις σε όλη την Ελλάδα. Σύµφωνα µε 
ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, η βοή-
θεια θα είναι ανάλογη µε το µέγεθος του κατα-
λύµατος, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για προσαύ-
ξηση της επιδότησης για τα καταλύµατα εκεί-
να που βρίσκονται κοντά σε λιγνιτικές περιο-
χές (Πτολεµαΐδα και Μεγαλόπολη).

«Πράσινα» καταλύµατα
Στόχος του προγράµµατος, το οποίο η ελλη-
νική κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο Ταµείο 
Ανάκαµψης, είναι η ενίσχυση του τουριστικού 
κλάδου και η αναβάθµιση των τουριστικών κα-
ταλυµάτων σε κτίρια σχεδόν µηδενικής ενερ-
γειακής κατανάλωσης, που θα έχουν αυξηµέ-
νο βαθµό ενεργειακής αυτονοµίας µέσω «έξυ-
πνων» συστηµάτων διαχείρισης, παραγωγής 
και αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και υποδοµές φόρτι-
σης ηλεκτρικών οχηµάτων, δεδοµένου ότι στα 
ελληνικά νησιά, όπου οι αποστάσεις είναι µι-
κρές, υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες για την 
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. 

Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ για τον τουρι-
σµό» αντανακλά ένα µοντέρνο και φιλόδοξο 
πλαίσιο για την ενίσχυση της ενεργειακής ανα-
βάθµισης των κτιρίων, µε την παροχή ολοκλη-
ρωµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα 
συνδυάζουν ενίσχυση µε φορολογικά κίνητρα.

Το µοντέλο «πράσινων» τουριστικών καταλυ-
µάτων αναµένεται να συµβάλει όχι µόνο στη 
µείωση του λειτουργικού κόστους και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων του κλάδου, αλλά και στη δηµιουργία 
των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προ-
σέλκυση τουριστών ευαισθητοποιηµένων σε 
θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, 
σε µια εποχή κατά την οποία αυ-
ξάνεται ο αριθµός τουριστών που 
επιλέγουν «πράσινα» τουριστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιδίωξη των δύο συναρµόδι-
ων υπουργείων είναι η είσοδος 
του ελληνικού τουρισµού σε µια 
νέα κατεύθυνση, µε το άνοιγµα 
σε νέες αγορές, και η αναβάθ-
µιση του τουριστικού προϊό-
ντος στη µετά COVID-19 εποχή.

Τι δείχνουν 
τα στοιχεία
Σύµφωνα µε το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, το 
κτιριακό δυναµικό των τουρι-
στικών επιχειρήσεων ανέρχε-
ται σε περίπου 10.000 ξενοδο-

προτεραιότητα την ενίσχυση µηχανισµών χρη-
µατοδότησης επιχειρήσεων και διευκόλυνσης 
της εξωστρέφειας. Οι εν λόγω δράσεις, εκτός 
από τους πόρους που θα δοθούν µέσω του Τα-
µείου Ανάκαµψης, θα κινητοποιήσουν και κε-
φάλαια του ιδιωτικού τοµέα.

Στους 4 άξονες χρηµατοδότησης που εµπε-
ριέχει η πρόταση του υπουργείου Τουρισµού 
είναι και η «Ιδρυση, αναβάθµιση και ποιοτικός 
εκσυγχρονισµός τουριστικών καταλυµάτων». Το 
πρόγραµµα ενίσχυσης των τουριστικών κατα-
λυµάτων αφορά την ανάπτυξη νέων τουριστι-
κών καταλυµάτων, καθώς και την αναβάθµιση 
και τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα χρηµατο-
δοτήσει δράσεις στους άξονες της πράσινης 
οικονοµίας, του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
και της διευκόλυνσης της προσβασιµότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνονται η προώθηση 
δράσεων ενεργειακής αναβάθµισης των του-
ριστικών καταλυµάτων και χρήσης Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η βελτίωση ενερ-
γειακής απόδοσης και ενεργειακού αποτυπώ-
µατος των υποδοµών, η ποιοτική αναβάθµιση 
των υποδοµών φιλοξενίας και η πιστοποίηση 
κατά τα ενδεδειγµένα σχετικά πρότυπα ποιότη-
τας (ενδεικτικά Green Key, Eco Label), µε στό-
χο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Επίσης, εντάσσονται η αναβάθµιση µηχανο-
λογικού εξοπλισµού χαµηλής ενεργειακής κα-
τανάλωσης και ρυπογόνου όχλησης µε καινο-
τόµες υπηρεσίες µεταφοράς και διαχείρισης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγκατάστα-
ση σταθµών φόρτισης.

Η νέα τάση
Η ανάπτυξη των «πράσινων» ξενοδοχείων απο-
τελεί µια τάση που αποκτά ολοένα και µεγαλύ-
τερη δυναµική παγκοσµίως. Μία από τις πιο επί-
σηµες διακρίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο είναι η 
πιστοποίηση ενός καταλύµατος µε Green Key. 
Πρόκειται για το οικολογικό σήµα ποιότητας, 
το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθη-
τοποίησης των ιδιοκτητών, του προσωπικού, 
των πελατών και της τοπικής κοινωνίας για την 
ανάληψη δράσης σε ζητήµατα περιβάλλοντος 
και βιώσιµης ανάπτυξης.

Ερχεται ειδικό πρόγραµµα, προϋπολογισµού 600 εκατ. 
ευρώ, το οποίο θα στηρίξει ξενοδοχεία και καταλύµατα 
παντός τύπου από τις αρχές του 2021, µε στόχο τη βιώσιµη 
πορεία τους µέχρι τη νέα τουριστική σεζόν. Η βοήθεια 
θα είναι ανάλογη του µεγέθους της επιχείρησης

χεία, που διαθέτουν 800.000 κλίνες. Εκτιµάται, δε, ότι οι ενερ-
γειακές ανάγκες των ξενοδοχείων ανέρχονται σε 540 εκατ. ευ-
ρώ τον χρόνο, ενώ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογί-
ζεται σε 600 έως 2.000 ευρώ ανά δωµάτιο. Την ίδια στιγµή, οι 

ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ανέρχο-
νται σε περίπου 160 κιλά CO2/τετραγωνικό µέ-

τρο, ποσότητα που ισοδυναµεί µε περίπου 10 
τόνους CO2 ανά δωµάτιο.

Υπολογίζεται, επίσης, ότι η θέρµανση χώ-
ρων και νερού αντιπροσωπεύει περίπου το 
70% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και 
το 40% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης ενός 

τυπικού ελληνικού ξενοδοχείου, ενώ ο φωτισµός 
αντιπροσωπεύει το 8% της κατανάλω-

σης ενέργειας και το 21% της 
ενεργειακής δαπάνης.
Αλλωστε, όλες οι δράσεις 
της πρότασης του υπουρ-
γείου Τουρισµού για την 
αξιοποίηση των κονδυ-
λίων, τα οποία σε πρώ-
τη φάση δεν θα ξεπε-
ράσουν τα 480 εκατ. 
ευρώ, από το Τα-
µείο Ανάκαµψης 
εντάσσονται στον 
άξονα ανάπτυξης 
«Ιδιωτικές επεν-
δύσεις και µετα-
σχηµατισµός 
της οικονοµί-
ας» και έχουν 
ως στρατηγική 

Οι συναρμόδιοι  υπουργοί Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης 
(αριστερά), και Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης


