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Η Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του
τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά
τουριστικά καταλύµατα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν
εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1998/20061.
Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί:
•

•

•

- Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εµπλεκόµενων στην
τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών
επιχειρήσεων.
- Στην αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των τουριστικών
µονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
- Στην δηµιουργία υποδοµών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια
οικολογικής πιστοποίησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες που θα ενισχυθούν µέσω της Πράξης
«Πράσινος Τουρισµός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδοµές και
τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, µε οικολογικό προσανατολισµό, αξιοποιώντας τα
ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιµων επιχειρήσεων, η
εξοικονόµηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των
απορριµµάτων, καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το
περιβάλλον ενώ, παράλληλα, προωθούν την ευαισθητοποίηση των εµπλεκόµενων σε
περιβαλλοντικά θέµατα.
Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η µείωση του κόστους λειτουργίας από την
υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση
ενός συστήµατος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόµενη
τάση των τελευταίων ετών, σύµφωνα µε την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές
τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσµίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος και πιστοποίησης τουριστικών καταλυµάτων, αποτελεί ένα
επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.
Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού των
τουριστικών µονάδων, µε γνώµονα το σεβασµό του περιβάλλοντος και την αρχή της
αειφορίας, καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός».
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων µπορούν να είναι:
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης,
Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, καθώς και
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκµεταλλεύονται τουριστικά
καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες
επιχειρήσεις και οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους.

