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Πεξίιεςε (ζηελ ειιεληθή)  

 
ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ, φπσο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, εθπαηδεπηηθφο, νηθνηνπξηζκφο, 

αζιεηηθφο θαη ινηπά..  

ηε ζπλέρεηα, εζηηάδνπκε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, φπνπ αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ, νη ζηφρνη ηνπ, νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ, ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπ, θαζψο θαη νη θνξείο αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, επηζεκαίλνληαη νη 

δηαθνξέο καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζκνχ.  

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο, φπνπ αλαθέξνληαη ε έλλνηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε δηαδηθαζία αιιά θαη 

νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο, κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζην εηδηθφ 

ζήκα  ηνπξηζκνχ.  

Ύζηεξα, αλαιχνπκε ηελ πνηφηεηα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, φπνπ δίλνπκε πξψηα ηνλ νξηζκφ 

ηεο θαη κεηά παξνπζηάδνπκε ην ζχζηεκα δηαρείξηζήο ηεο γηα ην ζήκα πνηφηεηαο ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.  

ην πέκπην θεθάιαην έρνπκε ηε κειέηε πεξίπησζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνπκε κηα 

αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, φπνπ χζηεξα απφ κία δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ κπνξεί λα σζήζνπλ θάπνηνλ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ, λα δεκηνπξγήζεη κία αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ απφ απηή ηελ θίλεζε.  

Σέινο, ζην παξάξηεκα, βξίζθεηαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ απφ ηελ Έλσζε αγξνηνπξηζκνχ Κξήηεο. 
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Πεξίιεςε (ζηε μέλε γιώζζα)  

 
In this thesis we present the history of tourism and its various forms, such as cultural 

tourism, educational tourism, ecotourism, sports tourism and so on.  

Then, we focus on agrotourism, and we explain the meaning and the aims of agrotourism, 

the various forms of agrotourism, the advantages and disadvantages of agrotourism as 

well as operators’ agrotourism in Greece. The differences between mass tourism and 

agrotourism are also highlighted.  

In the third chapter we make an analyzing presentation of the agrotourism business, 

where we have the meaning, the characteristics of agrotourism enterprises, the creation 

process and the conditions for creating such an enterprise, with particular reference to the 

special tourist mark.  

Then we analyze the quality in agrotourism, where we first define the term quality, we 

present the quality management system for the quality mark in agrotourism and the 

certification process. 

In the fifth chapter we have a case study, a presentation of an agrotourism unit and its 

activities where, after a structured interview with open-ended questions, we draw useful 

conclusions about the reasons that can push a businessman who is active in tourism to 

create an agrotourism unit and the benefits that may come from such a decision.  

Finally, in the annexes, there is a questionnaire for the evaluation of agrotourism 

enterprises by the Agrotourism Association of Crete and the relevant laws on the 

agricultural tourism function “badge”.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙ 

ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ 

 

1.1. Η ηζηνξία ηνπ ηνπξηζκνύ 

Ζ ηζηνξία ηνπ ηνπξηζκνχ μεθηλάεη απν ηελ αξραία Διιάδα θαη ηελ αξραία Ρψκε φπνπ ην 

ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ηζνχηαλ:  

Α) κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ δήισλε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ηάμε ησλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη έλησζαλ ηελ ππνρξέσζε λα αζρνιεζνχλ κε ηα θνηλσληθά, εζηθά θαη πνιηηηθά 

ζέκαηα ηεο πνιηηείαο. 

Β) κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. (Σζάξηαο Π, 1998) 

 Ζ θηινμελία-ηφηε- είρε ηζρχ λφκνπ θαη ήηαλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο 

κεηαθίλεζεο γη’απηφ θαη νη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ- φπνπ δηεμάγνληαλ κεγάια ζξεζθεπηηθά 

ή αζιεηηθά γεγνλφηα- δέρνληαλ αθηινθεξδψο ηνπο επηζθέπηεο ζηα ζπίηηα ηνπο. Άιισζηε, 

ν Ξέληνο Γίαο αληηπξνζψπεπε ηνλ πξνζηάηε ησλ νηθνδεζπνηψλ θαη ησλ θηινμελνχκελσλ 

(Kathimerini.gr, 2013).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ν ηνπξηζκφο εκθαλίδεηαη σο πνιηηηζηηθφ θαη 

ζξεζθεπηηθφ γεγνλφο. Ζ εηζβνιή ησλ Αξάβσλ ζηελ Δπξψπε, επεξέαζε θαη δεκηνχξγεζε 

ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά θέληξα. Δπίζεο, νη ζηαπξνθνξίεο θίλεζαλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Γχζεο γηα ηε Μέζε Αλαηνιή. Σέινο, ζηελ Δπξψπε, ηε Μεζφγεην θαη ηε 

Βαιηηθή, δεκηνπξγείηαη ν ΄΄επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο΄΄ ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηνπο 

εκπφξνπο πνπ ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ζπλάδεη κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

θαιιηέξγεηα θαη ηα πνιηηηζηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. 

ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο Αλαγέλλεζεο, 

αλαπηχζζεηαη θαη κεγαιψλεη ε ζπκβνιή  ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο  εθδίδνληαη βηβιία- 

νδεγνί κε αθξηβείο θαη ζαθείο ηαμηδησηηθέο πιεξνθνξίεο.  



Σελίδα 9 από 103 
 

ε δηάζηεκα κηζνχ αηψλα, παξαηεξείηαη ζηελ Δπξψπε επξεία κεηαθίλεζε κέζσ ησλ 

ζπγθνηλσληψλ, ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ελψ εκθαλίδνληαη νη 

πξψηεο ηάζεηο καδηθνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ.  Σελ ίδηα πεξίνδν, ε Άπσ 

Αλαηνιή θαη ε Ακεξηθή, κέζσ ησλ αηκνπιντθψλ γξακκψλ θαη ησλ αξηζηνθξαηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηνπο, κεηαηξέπνληαη ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη 

ζηακαηνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο κεηαλάζηεο.  

Σε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ν ηνπξηζκφο άξρηζε λα ηελ απνθηά κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ ήηαλ 

(Kathimerini.gr,): 

Α)  Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο 

Β)  Ζ βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αλζξψπσλ 

Γ)  Ζ άλνδνο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ 

Γ)  Ζ θαζηέξσζε πιεξσκέλσλ δηαθνπψλ ησλ εξγαδνκέλσλ  

Δ)  Ζ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ 

Σν 1800 ζηελ Αγγιία, πξσηνεκθαλίδεηαη ε ιέμε ΄΄ηνπξίζηαο΄΄(tourist) -ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ην αγγιηθφ tour θαη ην γαιιηθφ tour- γηα λα δειψζεη ηνπο αλζξψπνπο νη 

νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε grand tour.    

Σν 1811 -ν ηνπξηζκφο- ζήκαηλε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ γηα ιφγνπο αλαςπρήο.  

Σν 1855 ζεσξείηαη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ φηαλ ν Thomas Cook νξγάλσζε ην 

«Circular Club». 

Σν 1890 ηδξχεηαη ην Touring Club ζηε Γαιιία.  

Σν 1895 ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ε «Πνδειαηηθή Δηαηξία» ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ην 1909 

ζε «Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηεγήζεσλ - Touring Club» (Guardian:, 2014). 
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Σν 1914 ηδξχεηαη ε «Δηαηξία ησλ Φηινμέλσλ», θαζψο θαη ε πξψηε θξαηηθή ππεξεζία 

«Γξαθείνλ Ξέλσλ θαη Δθζέζεσλ», ζην ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, κε ζέκα ηελ 

ηνπξηζηηθή νξγάλσζε ηεο Διιάδαο.  

Σν 1922, νη εθδφζεηο ηεο Thomas Cook εθδίδνπλ ην βηβιίν κε ηνλ ηίηιν ΄΄Αλεμάξηεην 

Σαμίδη ρσξίο πξνβιήκαηα΄΄ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο. 

Σν 1929 ηδξχεηαη ν ΔΟΣ «Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ» επί Δι. Βεληδέινπ κε ηνλ λφκν 4377/1929, 

ζηνλ νπνίν νθείινληαη θαη ηα πξψηα ηερληθά έξγα 

ππνδνκήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα 

ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Σνλ ίδην ρξφλν, 

θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Δπξψπε μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα ηα νπνία ζα παίμνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ 

1930. 

Σν 1936, ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ θαηαξγείηαη απφ ηνλ πξσζππνπξγφ 

Ησάλλε Μεηαμά ν νπνίνο δηαηάδεη ηελ αζβέζησζε ησλ Κπθιαδίηηθσλ ζπηηηψλ ηφζν γηα 

ιφγνπο πγηεηλήο αιιά θαη γηα λα θαίλνληαη πην γξαθηθά.  

Σν 1941, ην ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο αλαιακβάλεη ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη ινπηξνπφιεηο ελψ κε ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζεζπίδεηαη 

ε γεληθή γξακκαηεία Σνπξηζκνχ. 

Σν 1955, ν αξηζκφο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ζηνπο 200.000, ελψ ε 

κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο είλαη κία εβδνκάδα. 

Σν 1963 ε ζπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηα δηεζλή ηαμίδηα, 

νξίδεη σο επηζθέπηε, «θάζε άηνκν ην νπνίν κεηαθηλείηαη ζε κηα άιιε ρψξα, δηαθνξεηηθή 

απφ θείλε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηφο απφ εθείλνλ ηεο 

άζθεζεο ακεηβνκέλνπ επαγγέικαηνο».  

Σν 1967, αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ε ζηξαηησηηθή ρνχληα. Γηα πξψηε θνξά, ν αξηζκφο 

ησλ ηνπξηζηψλ κεηψλεηαη θαηά 14%, αιιά αλαθάκπηεη ην επφκελν έηνο. Ζ Διιάδα -
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πιένλ- είλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πξννξηζκνχο πνπ επηιέγεη ε Britannia Airways γηα 

ην λέν Boeing 737 ηδεη, κε πηήζεηο απφ ην Λνχηνλ πξνο Αζήλα. 

Σν 1980 έρεη αλαγλσξηζζεί, πιένλ, ε ρψξα καο, σο έλαο απφ ηνπο νκνξθφηεξνπο 

πξννξηζκνχο ζηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, έλα εγρεηξίδην γηα πεδνπφξνπο αλαθέξεη: ΄΄Ζ 

Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πην φκνξθεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ λα «ραζεί» θάπνηνο γηα ψξεο΄΄.  

Σνλ επφκελν ρξφλν- ην 1981- ε Διιάδα εληάζζεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελψ ε 

ηαηλία ηνπ James Bond «For your eyes only» δείρλεη ηα κνλαζηήξηα ησλ 

Μεηεψξσλ πξάγκα πνπ θέληξηζε πνιινχο ηαμηδηψηεο λα επηζθεθηνχλ ηε 

ρψξα καο. (Kathimerini.gr,) 

Σν 1990 ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ άγγημε ηα ελλέα εθαηνκκχξηα γηα 

πξψηε θνξά, ιφγσ ηεο ηαηλίαο ΄΄Shirley Valentine΄΄, πνπ θπθινθφξεζε 

ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπίζεο, ε Κεθαινληά παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν 

ηνπ Louis de Bernières «Σν καληνιίλν ηνπ ινραγνχ Κνξέιιη» κε ζέκα 

ηελ ηηαιηθή θαη ηε γεξκαληθή θαηνρή ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν. 

Σν 2004 ε Διιάδα θεξδίδεη ην Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ηεο UEFA ληθψληαο ηνπο 

νηθνδεζπφηεο Πνξηνγάινπο ελψ ηνλ επφκελν κήλα, ε Αζήλα θηινμελεί ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Απφ ην 2005 κέρξη ην 2008, ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ Διιάδα ήηαλ ζηάζηκε ελψ ηα 

επφκελα ρξφληα άξρηζε ε χθεζε ηφζν γηα νηθνλνκηθνχο φζν θαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, 

φπνπ ππήξραλ πνιιά επεηζφδηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.( Υαηδεδάθεο Α, 2015) 
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Απφ ην 2009 εσο ζήκεξα κπνξεί λα απμήζεθε ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηε ρψξα καο  αιιά 

δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηα έζνδα δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη 

ηνπο πάληεο ζε δηεζλέο επίπεδν.   

      

 

 

 

 

 

 

1.2. Οη κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

Ζ Διιάδα, σο γλσζηφλ, πεξηβάιιεηαη θαηά ηφπνπο θαη απφ επεηξσηηθά θαη απφ 

λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα.  Λφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πνιιέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο ηζνξξνπνχλ θαη ζέβνληαη ηφζν ην πινχζην θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη  φζν θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ηεο θάζε πεξηνρήο 

μερσξηζηά. Έηζη, φζνλ αθνξά ζηε ρψξα καο, κπνξνχκε λα νκαδνπνηήζνπκε θάπνηεο 

βαζηθέο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο (Agrotourism, 

2017). 

Πίνακασ 1 Η παγκόςμια κατάταξη  τουριςτικών προοριςμών, UNWTO, ΕΛΣΤΑΤ 
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1.2.1. Πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο 

Χο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηήγεζε κε ζηφρν, ηελ επίζθεςε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. (Βαξβαξέζνο, ., & 

σηεξηάδεο, Μ. 2002) 

 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξίζηαο ελδηαθέξεηαη λα γλσξίζεη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κηαο 

πεξηνρήο, ηελ ηζηνξία ηνπο, ηα ζξεζθεπηηθά κλεκεία θαζψο επίζεο, θαη ηνπο 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. Δπηπιένλ, δίλεη κεγάιε ζεκαζία  ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ ηέρλε, ηε κνπζηθή, ην ρνξφ θαη ην ζέαηξν. 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ Διιάδα ηα αξραία ρξφληα φηαλ νη 

άλζξσπνη ηαμίδεπαλ γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιιεο θνηλσλίεο θαη δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. Απφ ην 19
ν
 αηψλα ε ρψξα καο αλαγλσξίζζεθε σο ΄΄πνιηηηζηηθφο 

πξννξηζκφο΄΄ ιφγσ ηεο πινχζηαο αξραηνινγηθήο θαη κλεκεηαθήο ηεο θιεξνλνκηάο.( 

Σζάξηαο Π, 1996) 

Γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη: 

 Να πξνζηαηεχνληαη ζσζηά ηα ηζηνξηθά κλεκεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα 

ιανγξαθηθά κνπζεία ηεο ρψξαο. 

 Να δηαηεξείηαη θαη λα αλαδεηθλχεηαη ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηφζν ησλ 

ηζηνξηθψλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ φζν θαη ησλ κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ. 

 Να εμαζθαιηζηεί ε νκαιή πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 

κλεκείσλ. 

 Να δεκηνπξγεζνχλ κνπζεία θαη ζεκαηηθά πάξθα γηα ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρήο. 

 Να δεκηνπξγεζνχλ εηδηθνί δηακνξθσκέλνη ρψξνη ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο 

ηζηνξηθψλ, κπζνινγηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ. 
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Δηδηθά ν ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πην εμεηδηθεπκέλα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ έρεη 

ήδε αλαγλσξηζηεί σο κνριφο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο. (Πνχιηνο, Η. θ.α. 2015) 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ πνιηηηζκηθή δηαρείξηζε, νπζηαζηηθά, πξνθχπηεη κέζα 

απφ ηελ έλλνηα ηεο απζεληηθφηεηαο, δειαδή ηελ αίζζεζε ηεο δηαξθνχο αλαδήηεζεο ηνπ 

παξειζφληνο ζην παξφλ, ε νπνία είλαη πνιχ αλεπηπγκέλε ζηελ δπηηθή θνηλσλία θαη 

νθείιεηαη ζηηο φιν θαη  πην γξήγνξεο κεηαβνιέο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν πνπ βηψλνπκε ζηηο εκέξεο καο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ηνπξίζηαο ηείλεη 

λα απνκαθξχλεηαη απφ ηηο καδηθέο εκπεηξίεο θαη λα θαηεπζχλεηαη ζηηο πην αηνκηθέο θαη 

ελαιιαθηηθέο εκπεηξίεο. Τπάξρεη, δειαδή, ε αλαδήηεζε κίαο βησκαηηθήο θαη ηδηαίηεξεο 

ζρέζεο πνπ βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα.  

Ζ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά απνηειεί ηζρπξφ πφιν έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα θαη είλαη ηθαλή λα θέξεη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε θαη ρεηξαθέηεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Βέβαηα, απηφ κπνξεί 

λα ηε ζέζεη θαη ζε θίλδπλν, θαζψο ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηφζν ησλ πεξηνρψλ φζν θαη ησλ  

κλεκείσλ απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο (πιηθψλ ή άπισλ). Απηφ, πξαθηηθά, κπνξνχκε λα ην θαηαλνήζνπκε αλ 

θαληαζηνχκε έλα πξσηλφ ζε πεξίνδν πςειήο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ Αθξφπνιε φπνπ 

νπζηαζηηθά θαη ηα ίδηα ηα κλεκεία βξίζθνληαη ζε θίλδπλν επεηδή θζείξνληαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ελψ ζπγρξφλσο ππνβαζκίδεηαη θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε 

εκπεηξία ησλ ηνπξηζηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζηελ «Υάξηα ηνπ Γηεζλνχο πνιηηηζκηθνχ Σνπξηζκνχ πνπ κηιάεη γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ηφπνπο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο, φπσο πξνέθπςε ην 1999, 

δηαηππψλνληαη νη εμήο βαζηθέο αξρέο: 

 ν εζσηεξηθφο θαη δηεζλήο ηνπξηζκφο απνηεινχλ κέζα πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ  

 ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη δπλακηθή  

 ν ηνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα πξνάγεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηθήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  
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 ε δηαρείξηζε θαη ν ηνπξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζε πνιηηηζηηθνχο ηφπνπο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ε εκπεηξία ζα είλαη πινχζηα θαη επράξηζηε. (Πνχιηνο, Η. θ.α. 

2015) 

1.2.2. Δθπαηδεπηηθόο ηνπξηζκόο  

ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ εληάζζεηαη θαη ε εηδηθή κνξθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

 Σε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη 

θνιεγίσλ. 

 Πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα εθδξνκέο ζρνιείσλ 

θαη παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο- αλαπηπζζφκελεο- 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε κηα πεξηνρή κε 

πινχζηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα εθπαηδεπηηθφ 

ηνπξηζκφ, πξνεξρφκελν ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

1.2.3. Οηθνηνπξηζκόο 

Ο νηθνηνπξηζκφο νξίδεηαη σο κηα ηαμηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε αμηφινγεο πεξηνρέο 

ζεζκνζεηεκέλεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, (π.ρ. πεξηνρέο Natura) κε ζηφρν ηελ 

απφιαπζε θαη γλσξηκία ησλ θπζηθψλ αγαζψλ. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο 

ηελ επραξίζηεζε λα γλσξίζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά ηνχο δίλεη 

θαη ηελ επθαηξία- κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο- λα αλαιχζνπλ ην ζέκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο είηε κε επηζηεκνληθφ είηε κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Σέινο, ν νηθνηνπξηζκφο, ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηε θχζε. Πην αλαιπηηθά: 

1.2.3.1. Οηθνινγηθόο ηνπξηζκόο 

Ο νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζ’απηφ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
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πεξηβάιινληνο θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο εκπεηξίεο θαη επθαηξίεο γηα γλσξηκία κε 

ηελ χπαηζξν. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο εθάπηνληαη κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ 

απιά δηαθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία. Απηέο είλαη ν θπζηνιαηξηθφο, ν πεξηβαιινληηθφο 

ηνπξηζκφο θαζψο επίζεο θη ν αγξνηνπξηζκφο. Ζ δηαθνξά κε ηνλ νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ 

είλαη φηη απηέο νη κνξθέο, εζηηάδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο 

ρξεζηκνπνηψληαο πφξνπο αλάινγα κε ηελ θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ (ρηφλη, ζάιαζζα, αέξα) 

ή δξαζηεξηφηεηεο ζπιιεθηηθνχ ραξαθηήξα (θπλήγη), κε δηάθνξνπο βαζκνχο επίδξαζεο 

ζην πεξηβάιινλ. 

1.2.3.2. Σνπξηζκόο πεξηπέηεηαο 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ κπνξεί λα κε ζπκβάιεη ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ζηε θχζε θαη έρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο πεξηπέηεηαο. Μεξηθέο απφ 

απηέο είλαη ε πεξηήγεζε ζε θάπνηα πεξηνρή κε ελδηαθέξνληα ζεκεία εμεξεχλεζεο, ε 

νξεηβαζία θαη ε αλαξξίρεζε. 

Απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη γξεγνξφηεξε αλάπηπμε ζηε Βφξεηα Δπξψπε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ηξιαλδία, ηε θνηία θαη ηελ Οπαιία. 

ηελ Διιάδα, ν ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλνο, αθνχ γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο. Όπσο: 

 Ζ χπαξμε ή ε βειηίσζε κνλνπαηηψλ πξνζπέιαζεο θαη δηαδξνκψλ, θαηαθπγίσλ, 

νξεηβαηηθψλ θέληξσλ θαη θαηαιπκάησλ.  

 Ζ αλαβάζκηζε κείδνλνο ζεκαζίαο ππεξεζηψλ φπσο ηαηξεία θαη λνζνθνκεία.  

 Ζ δεκηνπξγία ή βειηίσζε ησλ επαξρηαθψλ δηθηχσλ. 

 

Σέινο, ν ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, κπνξεί λα ζπλδπάζεη θαη λα πξνβάιεη θη άιιεο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ αλάινγα κε ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο, ηα πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηζκηθά ηεο 

ζηνηρεία, ηε γαζηξνλνκία ηεο αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο εθάζηνηε πεξηθέξεηαο ψζηε λα 

ζηεξίμεη φιεο απηέο ηηο ππνδνκέο κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ.   
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1.2.3.3. Σνπξηζκόο άγξηαο δσήο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ απνηειεί κηα ππνθαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ 

πεξηπέηεηαο, θαζψο δίλεη ζηνπο ηνπξίζηεο ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ θαη λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ζε πεξηνρέο κε άγξηα παλίδα. Όζνη ιακβάλνπλ κέξνο ζ’απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα, έρνπλ θάπνηα θίλεηξα φπσο: 

 Ναηνπξαιηζηηθά, θαζψο ηνπο αξέζεη λα απνιακβάλνπλ ηε θχζε θαη ηελ άγξηα δσή 

ηεο. 

 Οηθνινγηθά, αθνχ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αθεξαηφηεηα.  

 Αλζξσπνινγηθά,  επεηδή ληψζνπλ ζηνξγή θαη θξνληίδα γηα ηα δψα. 

 Δπηζηεκνληθά θαζψο ε επηζηήκε ζέιεη λα εξεπλήζεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη 

βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δψσλ.  

1.2.3.4. Σνπξηζκόο ππαίζξνπ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ, αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία,  

΄΄Σνπξηζµφο Τπαίζξνπ είλαη θάζε εηδηθή µνξθή βηψζηµεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

έρεη σο ζθνπφ ηελ επαθή ηνπ επηζθέπηε-ηνπξίζηα µε ην θπζηθφ, παξαγσγηθφ, θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζµηθφ πεξηβάιινλ ηεο Τπαίζξνπ΄΄. Δπηπιένλ, πεξηιαµβάλεη ηελ παξνρή 

επηρεηξεµαηηθά νξγαλσµέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ φπσο (Opengov.gr, 

2014a): 

 Τπεξεζίεο θηινμελίαο θαη εζηίαζεο νη νπνίεο δελ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζµηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε ηφπνπ. 

  Γηνξγαλψζεηο γηνξηψλ θαη εθδειψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο θαη αιηεπηηθέο πεξηνρέο µε 

βάζε ηα ηνπηθά έζηµα, ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζµφ θαη ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο.  

 Τπεξεζίεο επίδεημεο, ελεµέξσζεο, παξαθνινχζεζεο ή ζπµµεηνρήο ζε δξάζεηο, 

ελέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ επαθή ηνπ επηζθέπηε-ηνπξίζηα µε ην 

θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ππαίζξνπ. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ε αγξνηηθή δσή θαη αγξνηηθή παξαγσγή, ε έθηππε πεξηήγεζε, ε 

πεδνπνξία, ε πνδειαζία βνπλνχ, ε δηάζρηζε θαξαγγηψλ, ε επίζθεςε θαη ε  
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εμεξεχλεζε ζπειαίσλ, ε δηάπινπο πνηαµψλ µε ζρεδία (rafting) ή µε θαλφ-θαγηάθ, νη 

θαηαδχζεηο θαη ε πηήζε µε αιεμίπησην πιαγηάο.  

 ήκαλζε δηαδξνκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη έθδνζε ραξηψλ νξεηλήο πεξηήγεζεο 

 Δκπινπηηζκφο ησλ δηαδξνκψλ κε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πίζηεο mountain 

bike, ηππαζία).  

 Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο. 

 Γεκηνπξγία ππνδνκψλ παξαηήξεζεο θαη εξκελείαο ηεο θχζεο (π.ρ. παξαηεξεηήξηα, 

θέληξα ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ, κνπζεία θαη νξεηβαηηθά θαηαθχγηα). 

1.2.4.  Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ζαιάζζην ρψξν θαη ζηηο αθηέο κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ, απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

βησζηκφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υάξε ζηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα ηεο 

ρψξαο καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ζηαζεξή πνξεία ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, φζν θαη ζε απηφλ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Ζ αλνδηθή 

πνξεία ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ηφζν απφ ην επξχ θνηλφ φζν 

θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. 

1.2.4.1. Σνπξηζκόο θξνπαδηέξαο 

Γηα λα παξνπζηαζηεί αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δνζεί πξέπνπζα ζεκαζία: 

o ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππιψλ εηζφδνπ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο (home ports) εηδηθά 

ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ αεξνδξφκηα δηεζλψλ ζπλδέζεσλ. 

o ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο (ports of call) 

ζε ιηκάληα πνπ έρνπλ ή κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 

κεγάισλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

(Πεηξαηάο, Κξήηε, Ρφδνο θ.α.). 
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o ηελ αλάδεημε ησλ ζηαζκψλ θξνπαδηέξαο ζε πνιπζεκαηηθνχο πξννξηζκνχο κέζα απφ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα ηνπηθά ζεκαηηθά θέληξα (πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά, 

θπζηνιαηξηθά θ.ά.). 

o ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο 

κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη κε ηε δηεχξπλζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηφζν 

ησλ κνπζείσλ φζν θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

o ην δηαρσξηζκφ ηεο ιηκεληθήο δψλεο αλάκεζα ζε απηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ζ’απηε ηνπ εκπνξηθνχ-επηβαηηθνχ-αθηνπιντθνχ ιηκέλα. 

1.2.4.2. Σνπξηζκόο κε ζθάθε αλαςπρήο 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ, ζα πξέπεη λα δνζνχλ θάπνηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ζσζηά φινη νη θάηνρνη ζθαθψλ 

αλαςπρήο θαζψο επίζεο θαη λα αθνινπζνχληαη θάπνηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ ίδηα ηζρχ 

γηα φινπο. Έηζη, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί (Altertourism.gr, 2011): 

 

 Ζ Γηακφξθσζε Εσλψλ Ναπζηπινΐαο Αλαςπρήο ζε φιν ην ζαιάζζην εχξνο ηεο 

ρψξαο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ. Πην 

αλαιπηηθά:  

Ε.Ν,Α. 1: Θεξκατθφο-Βφξεηεο πνξάδεο                                                                                    

Ε.Ν.Α. 2: Θξαθηθφ πέιαγνο-Βφξεην Αηγαίν                                                                              

Ε.Ν.Α. 3: Κεληξηθφ-Αλαηνιηθφ Αηγαίν                                                                                

Ε.Ν.Α. 4: Ννηηαλαηνιηθφ Αηγαίν – Γσδεθάλεζα                                               

Ε.Ν.Α. 5: Κξήηε                                                                                                                       

Ε.Ν.Α. 6: Κπθιάδεο                                                                                                                   

Ε.Ν.Α. 7: Νφηηα Πεινπφλλεζνο                                                                                                     

Ε.Ν.Α. 8: αξσληθφο – Αξγνιηθφο                                                                                       

Ε.Ν.Α. 9 Ηφλην Πέιαγνο                                                                                                      

Ε.Ν.Α. 9α: Κνξηλζηαθφο  
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 Ο ζρεδηαζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ ζέζεσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ιηκαληψλ κε βάζε ηα πεξηβαιινληηθά, ηνπξηζηηθά, δεκνζηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα ηεο θάζε πεξηνρήο.  

 Ζ βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ παξέρνληαο 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο ειιηκεληδφκελνπο (θαχζηκα, λεξφ, ειεθηξηθφ 

ξεχκα, ρψξνη πγηεηλήο). 

 Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιηκεληθψλ ρσξψλ κε βάζε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθαθψλ πνπ ζα επηζθέπηνληαη ην ρψξν θαη ηε δηαθχκαλζε 

ηεο επνρηθφηεηαο. 

 Μία εθαξκνγή δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο, θξάηεζεο, παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο, θαζψο επίζεο θαη κία εθαξκνγή 

ειεθηξνληθψλ έμππλσλ ζπλαιιαγψλ (δηαθίλεζε εγγξάθσλ, θαηαβνιή ηειψλ). 

 Μία εθαξκνγή εμνπιηζκνχ θαη άιισλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ (ecotourism- δηαρείξηζε απνξξηκάησλ). 

 Ζ έληαμε ησλ ιηκέλσλ ηφζν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν φζν θαη ζηε γεηηνληθή ελδνρψξα, 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζπλαθψλ δξάζεσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 Ζ ιεηηνπξγία επηιεγκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ γηα εμίζνπ ζεκαληηθέο ρξήζεηο  

φπσο λαπηαζιεηηζκφ, πδαηνδξφκηα, ζηαζκνί ζαιάζζησλ «ηαμί», εκεξφπινηα θ.α.. 

1.2.4.3. Αιηεπηηθόο ηνπξηζκόο 

Ο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, παξ’νιν πνπ απνηειεί κηα δπλακηθή κνξθή ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη πζηέξεζε, ηφζν σο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ησλ επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη σο πξνο ηε ιήςε κέηξσλ αλάδεημεο θαη 

πξνψζεζήο ηνπ. Γεληθφηεξα, απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη δπλακηθφ 

ζηνηρείν ηνπ εηζαγφκελνπ ηνπξηζκνχ  ζηε ρψξα καο θαζψο (Altertourism.gr, 2011): 

 Οη ειιεληθέο ζάιαζζεο παξακέλνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε  

 Οη πδξφβηνη νξγαληζκνί είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο σο πξνο ηα γεπζηγλσζηηθά θαη 

γαζηξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Οη αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα πεξηνξίδνληαη απζηεξψο ζε: 
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 Θαιάζζηα αιηεπηηθά πεδία (φπνπ ν λφκνο νξίδεη) 

 ηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά χδαηα (ιίκλεο, πνηάκηα, πθάικπξα νηθνζπζηήκαηα) 

 ε κηζζσκέλα ηκήκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ ή ρεξζαίνπ ρψξνπ, κε ρξήζε εθηξνθήο 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ 

Όινη απηνί νη πεξηνξηζκνί βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ ζαιάζζησλ Πάξθσλ, 

ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 θαη ηνπ πδάηηλνπ θφζκνπ ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαη 

ησλ πεξηνρψλ αλαπαξαγσγήο ηνπο 

1.2.4.4. Σνπξηζκόο θαηαδύζεσλ αλαςπρήο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ αλ θαη δελ είλαη δηαδεδνκέλε ζηε ρψξα καο, 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο κέζα απφ απηή ηελ ελαζρφιεζε εκπινπηίδεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Ζ Διιάδα ελδχθλεηηαη γηα ηηο θαηαδχζεηο, 

θαζψο ν πδάηηλνο θφζκνο ηεο είλαη πνιχ πινχζηνο ηφζν ζην θνκκάηη ηεο παλίδαο φζν θαη 

ζε απηφ ηεο ρισξίδαο. Γηα λα επηηεπρζεί ε αλάδεημε απηήο ηεο κνξθήο ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά ζαιάζζηα θαηαδπηηθά πάξθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξηνζεηνχληαη 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη επηπιένλ είλαη 

πξνζηαηεπκέλεο απφ ηελ αιηεία θαη απφ άιιεο ζαιάζζηεο θαη ππνζαιάζζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Άλ ην επηηξέπεη ην ίδην ην ππνζαιάζζην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη ππνβξχρηα κνπζεία ηα νπνία ζα θάλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ δχηε αθφκα 

πην ελδηαθέξνπζα. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ, ζα πξέπεη νη παξάθηηεο πεξηνρέο 

ηνπο λα πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ νηθεία 

λνκνζεζία, φζνλ αθνξά ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ δπηψλ θαζψο επίζεο λα ππάξρεη 

επαξθήο νδηθή πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη ιηκεληθή ππνδνκή ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 10 Ν.κ.( ΜΤΛΧΝΟΠΟΤΛΟ Γ, ΜΟΗΡΑ Π, 2005) 

1.2.5. Θξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο 

Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη αθνξά ηελ επίζθεςε ζε 

ζξεζθεπηηθνχο ηφπνπο ιαηξείαο, φπσο κνλαζηήξηα θαη εθθιεζίεο. Σε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ηνπξηζκνχ αθνινπζνχλ –θπξίσο- επζεβείο πεξηεγεηέο, θηιέξεπλνη ηνπξίζηεο, 
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αιιά θαη ιάηξεηο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο, νη νπνίνη, κέζα απφ πνιηηηζηηθά νδνηπνξηθά 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηεο νξζνδνμίαο (Σζάξηαο et al, 2014). 

Σνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ ηνλ ζπλαληάκε απφ ηα Αξραία ρξφληα, φηαλ νη πηζηνί 

επηζθέπηνληαλ ηνπο Γειθνχο γηα λα δεηήζνπλ ρξεζκφ απφ ηελ Ππζία ή ην Ναφ ηνπ 

Αζθιεπηνχ  ζηελ Δπίδαπξν γηα λα ζεξαπεπζνχλ.   

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, φηη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ζπλδπάδεηαη κε απηφλ ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ, θαζψο oη βπδαληηλέο θαη νη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, νη επηβιεηηθνί 

θαζεδξηθνί λανί, ηα μσθιήζηα θαη ηα κνλαζηήξηα είλαη αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο 

εζληθήο θιεξνλνκηάο θαη απνηεινχλ αμηφινγν πφιν έιμεο επηζθεπηψλ.  

Δπηπιένλ, νη επηζθέςεηο ζε ζξεζθεπηηθνχο θαη ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο απνηεινχλ κηα 

δηαδεδνκέλε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα. Έηζη, ινηπφλ, νη αξκφδηνη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη απηή ε θίλεζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, 

πξφβαιαλ ηε δηαδξνκή ΄΄ηα βήκαηα ηνπ Απφζηνινπ Παχινπ ζηελ Διιάδα΄΄. Ο 

Απφζηνινο Παχινο είρε πεξάζεη απφ πνιιέο θαη κεγάιεο  πφιεηο ηεο ρψξαο καο, ηηο 

νπνίεο-ζήκεξα- κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ φζνη ην επηζπκνχλ κέζα απφ 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκέο είηε κε ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία είηε κε θξνπαδηεξφπινηα.  

Βέβαηα, γηα λα αλαπηπρζεί ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ζα πξέπεη: 

 Να αλαδεηθλχνληαη θαη λα πξνβάιινληαη πεξηζζφηεξν ηα πξνζθπλεκαηηθά θαη 

ζξεζθεπηηθά κλεκεία (π.ρ. Μεηέσξα, Πάηκνο, Άγην Όξνο), κέζα απφ ην  δηαδίθηπν. 

 Να βειηησζεί ε πξνζβαζηκφηεηα ζ’απηά ηφζν απφ ην νδηθφ  φζν θαη απφ ην 

ζαιάζζην δίθηπν. 

 Να θαηαζθεπαζηνχλ ή λα αλαθαηλεζνχλ μελνδνρεία -πνπ ζα θηινμελνχλ ηνπο 

ηνπξίζηεο- ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα κλεκεία 

1.2.6. Αζιεηηθόο ηνπξηζκόο 

Ο Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

επελδχζνπκε ζε κία δπλακηθή αγνξά αιιά θαη λα αλαβαζκίζνπκε ην ήδε ππάξρνλ 

ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ. Ζ ρψξα καο, ιφγσ ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 
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ηνπ 2004 έρεη ήδε απνθηήζεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο κε θάπνηα αλαθαίληζε 

ζα κπνξνχζαλ λα θηινμελήζνπλ δηάθνξεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.  (Παηηζίλεο Κψζηα, 

θ.α.  2015) 

 

Οη ηνπξίζηεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ αλήθνπλ ζε 6 θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

1. Οη πξσηαζιεηέο.  

2. Οη αζιεηέο.   

3. Οη λένη αζιεηέο.   

4. Οη εξαζηηέρλεο  αζιεηέο.   

5. Οη ηνπξίζηεο νη νπνίνη αζινχληαη ζπρλά.  

6. Οη ζεαηέο   

 

ηελ Διιάδα, έρεη δεκηνπξγεζεί σο κνξθή αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ν Πξνπνλεηηθφο 

ηνπξηζκφο κε επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζηνλ νπνίν ζπγθαηαιέγνληαη νη επαγγεικαηίεο, -

νκάδεο ή αζιεηέο- θαη φινη νη αξκφδηνη πνπ ζπλζέηνπλ απηή ηελ νκάδα. πλήζσο, 

έξρνληαη έλα ρξνλν πξηλ απφ έλα ζεκαληηθφ αζιεηηθφ γεγνλφο έηζη ψζηε λα  

εγθιηκαηηζηνχλ ή λα πξνπνλεζνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηνπξηζηηθή θίλεζε. (Παηηζίλεο 

Κψζηα, Γ., Τθαληίδνπ, Γ., 2015. ) 

Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο πξνυπνζέηεη:  

 Έξεπλα θαη εθηίκεζε αλαγθψλ ησλ νκάδσλ 

 Αμηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηνξγάλσζε ηαθηηθψλ δηεζλψλ 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Αλάπηπμε πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ ζε παξαζαιάζζηεο θαη παξαιίκληεο πεξηνρέο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ αζιεκάησλ. 

 Δμαζθάιηζε αζθάιεηαο ησλ νκάδσλ   

 Καιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο   
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηεο εηαηξείεο νη νπνίεο εηδηθεχνληαη 

πάλσ ζ’απηνχο ηνπο ηνκείο. Δλδεηθηηθά ππάξρνπλ : (Παηηζίλεο Κψζηα, θ.α.  2015) 

 Δηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη ζε εηαηξηθά ηαμίδηα γηα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ.  

 Δηαηξείεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη αζιεκάησλ πεξηπέηεηεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

επνρηθά κε άδεηα απφ ην Ληκελαξρείν θαη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

παξαζεξηζηψλ θαη πειαηψλ μελνδνρείσλ. 

 Λνπηξνπφιεηο θαη μελνδνρεία κε θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ 

εμνπιηζκέλα γπκλαζηήξηα κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

 Δηαηξείεο πνπ εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα θηινμελίαο  θαη πξνεηνηκαζίαο νκάδσλ θαη 

αζιεηψλ.  

1.2.6.1. Υηνλνδξνκηθόο ηνπξηζκόο 

Ο Υηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο, είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ. ηελ 

Διιάδα είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαζψο δηαηίζεληαη 20 ρηνλνδξνκηθά θέληξα 118 

πίζηεο ζθη θαη 80 αλαβαηήξεο. Γηα λα ζπλερηζηεί θαη λα αλαπηπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα: 

 Δθζπγρξνληζηνχλ νη εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, φπνπ απαηηείηαη λα επεθηαζνχλ νη ρηνλνδξνκηθέο πίζηεο ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ηνπιάρηζηνλ ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 

 Γεκηνπξγεζνχλ πξνζβάζηκα νδηθά δίθηπα, θαζψο θαη εηδηθέο δηαδξνκέο νξεηβαηηθνχ 

ζθη ζε πθηζηάκελεο δαζηθέο νδνχο θαη νξεηβαηηθά κνλνπάηηα. 

 Γνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε ρνξεγψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 

πθηζηάκελα ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 

 Λεθζνχλ κέηξα γηα ηε ζσζηή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

1.2.6.2. Οξεηλόο ηνπξηζκόο 

Μηα αθφκα ππνθαηεγνξία ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ είλαη απηή ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππαίζξηαο αλαςπρήο πνπ 
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εθδειψλνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Καζψο ην 70% ηεο ρψξαο καο είλαη 

νξεηλφ θαη παξνπζηάδεη ππθλή βιάζηεζε, κπνξνχλ θάιιηζηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξεηβαζία, αλαξξίρεζε, θαλφε-θαγηάθ, rafting θαη 

αιεμίπησην πιαγηάο. Οξηζκέλεο απφ απηέο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ -ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ- θαη ζηνλ εκηνξεηλφ θαη πεδηλφ ρψξν. Πξνυπφζεζε βέβαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζσζηή εμππεξέηεζε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ 

δέλνπλ κε ην εθάζηνηε θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 

(Παηηζίλεο Κψζηα, Γ., Τθαληίδνπ, Γ., 2015. ) 

 

1.2.7. πλεδξηαθόο ηνπξηζκόο 

Ο ηνπξηζκφο ζπλεδξίσλ θαη εθζέζεσλ ή αιιηψο θαη επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο, απνηειεί 

κηα λέα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη φιν θαη πην γξήγνξα. Ζ αλάγθε ζπλερήο 

ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξα ζηειέρε εηαηξεηψλ θαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο, νδεγεί ζηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. Ο ηφπνο ζηνλ νπνίν δηνξγαλψλνληαη ηα 

ζπλέδξηα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή γεσγξαθηθή ζέζε, ην θιίκα ηνπ λα είλαη 

ππνθεξηφ γηα φινπο θαζψο επίζεο ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ λα απνπλέεη 

έλα αίζζεκα αζθαιείαο. Ζ ρψξα καο, δηαζέηνληαο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί 

λα αλαπηχμεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ: 

 Σφζν ζηα αζηηθά θέληξα φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο ηεο νη 

νπνίεο έρνπλ εχθνιε αεξνπνξηθή θαη νδηθή πξφζβαζε αιιά θαη δπλαηφηεηεο 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ζπλέδξνπο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 

 Γεκηνπξγψληαο ζσζηέο ζπλεδξηαθέο – εθζεζηαθέο ππνδνκέο, βάζεη ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Γεκηνπξγψληαο εηδηθέο αίζνπζεο ζπλεδξίσλ ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα ζπλδπάδνπλ δνπιεηά κε δηαθνπέο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ –ήδε- πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, κεηαηξέπνληάο ηα ζε 

ρψξνπο ζπλεδξηαθψλ θαη εθζεζηαθψλ εθδειψζεσλ  φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο 

Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεη, ελζσκαηψλνληαο θαη λέα ηερλνινγηθά ζηνηρεία.. 
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 Σέινο, ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη κε άιιεο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ φπσο ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη ηνλ ζαιάζζην (αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ 

ρξφλνπ).( Λαινχκεο, Γ., 2015b) 

1.2.8. Αζηηθόο ηνπξηζκόο 

Ο αζηηθφο ηνπξηζκφο, ελδηαθέξεη ηνπο ηνπξίζηεο, νη νπνίνη επηιέγνπλ σο πξννξηζκφ κία 

πφιε γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο ηνπ, είλαη ε αλάδεημε θαη ε αλαβάζκηζε 

ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ θαη κλεκείσλ, ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ αζηηθψλ θέληξσλ.( Λαινχκεο, Γ., 

2015b) 

Γηα λα αλαπηπρζεί ν αζηηθφο ηνπξηζκφο θαη λα γίλεη επξέσο γλσζηφο ζα πξέπεη ε 

πνιηηεία λα κεξηκλήζεη γηα:  

 Σελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κνπζεία, εθζεηήξηα, 

θεζηηβάι θαη άιιεο ζεκαηηθέο ή πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

 Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ κε 

θαηαζθεπή λέσλ, εθζπγρξνληζκέλσλ κνλάδσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σελ αλαβάζκηζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ηε βειηίσζε ησλ δξφκσλ ηελ 

αζθάιεηα ησλ πεδψλ.( Λαινχκεο, Γ., 2015a) 

1.2.9. Οηλνηνπξηζκόο 

Ο νηλνηνπξηζκφο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. ηελ Διιάδα, νη 

πεξηνρέο ακπεινθαιιηέξγεηαο είλαη αξθεηέο ελψ ην έδαθνο βνεζάεη  ζηε ζσζηή 

δηακφξθσζε ηνπ νηλνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ο νηλνηνπξηζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξνπζία επηζθέςηκσλ νηλνπνηείσλ, ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ γαζηξνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

ηνπξηζκφ. Δπηπιένλ, απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ, επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο.  

ηφρνο ησλ νηλνπαξαγσγψλ είλαη λα εληαρζνχλ ζην επξχηεξν δίθηπν ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, λα βξνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο ψζηε λα επεθηαζνχλ είηε παλειιαδηθά είηε ζην δηεζλέο εκπφξην.  
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Πην αλαιπηηθά, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ νηλνηνπξηζκνχ ρξεηάδεηαη: 

 Ζ αλαθαίληζε παξαδνζηαθψλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ θαη νηθηζκψλ κε ζηφρν 

ηε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Ζ δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηνπο δηεζλείο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηε ζσζηή 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Ζ άκεζε αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

1.2.10. Γεσηνπξηζκόο 

Ο γεσηνπξηζκφο ζεσξείηαη κηα λέα κνξθή πνπ ζπλδπάδεη ηνλ πνιηηηζηηθφ κε ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ηνπξηζκφ. Αλαπηχζζεηαη, θπξίσο, ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά 

γεσινγηθά γλσξίζκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ πφιν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη ε ζχλδεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θάζε ηφπνπ. 

Σν πην δηαδεδνκέλν παξάδεηγκα γεσηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα απνηειεί 

ην απνιηζσκέλν δάζνο Λέζβνπ θαη νη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

απηφ. Έηζη, ινηπφλ, ε πεξηθέξεηα ηεο Λέζβνπ, δέρεηαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηφζν απφ ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο φζν θαη απφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο.( Λαινχκεο, Γ., 2015b) 

Ζ αλάπηπμε ηνπ γεσηνπξηζκνχ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ 

(ελεκεξσηηθά πεξίπηεξα, ζήκαλζε δηαδξνκψλ, δεκηνπξγία θέληξσλ πεξηβαιινληηθήο 

ελεκέξσζεο-εθπαίδεπζεο θ.η.ι.) θαζψο θαη παξαγσγή γεσηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

(ελεκεξσηηθνί νδεγνί, αλακλεζηηθά είδε θ.η.ι.). Γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη 

απφςεσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζπζηάζεθε ην δίθηπν επξσπατθψλ γεσπάξθσλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεσπάξθν Φεινξείηε ζηελ Κξήηε. (ΜΟΗΡΑ Π, 

2005) 

Γηα ηε δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη: 
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 Να αλαδεηρζνχλ, θαη λα πξνβιεζνχλ -κέζα απφ δίθηπo θνξέσλ- νη πεξηνρέο 

επηζθεςηκφηεηαο ησλ γεσηφπσλ ηεο ρψξαο (εθαίζηεηα, ζπήιαηα, θαξάγγηα). Απηφ ην 

δίθηπν ιεηηνπξγεί ππν ηελ αηγίδα ηεο UNESCO. 

 Να εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ κε ζεβαζκφ ζηελ θεξνπζα ηθαλφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε νηθνζπζηήκαηνο. 

 Να εληαρζνχλ ζε ηνπξηζηηθά δίθηπα αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα  ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξνπζηάδνπλ. 

 1.2.11. Γαζηξνλνκηθόο ηνπξηζκόο  

Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία ππάγεηαη 

ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζµνχ. Μέζα απφ ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, 

νη ηαμηδηψηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνπδίλα, ηηο δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο θαη 

ζπληαγέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γλσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζµφ θαη ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο 

θάζε πεξηνρήο. ηελ Διιάδα, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ 

ηνπξηζκνχ έρεη παίμεη ε πξνζθνξά αγξνηηθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία 

παξάγνληαη απφ ηνπηθέο πξψηεο χιεο, πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ή 

γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ). 

1.2.12. Δζεινληηθόο ηνπξηζκόο 

Ο εζεινηνπξηζκφο ή αιιηψο εζεινληηθφο ηνπξηζκφο, απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε 

δηαθνπψλ, φπνπ ζπλδπάδεηαη ν εζεινληηζκφο αιιά ζπλάκα θαη ε ραξά ηεο δηαζθέδαζεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη ηνπξίζηεο, ιακβάλνπλ κέξνο ζε δξάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ ή ζηελ πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ φζνλ αθνξά ζηελ 

επεκεξία ησλ δψσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εζεινληέο πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ην 

κέγηζην βαζκφ ζεβαζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ άγξηα δσή θάζε πξννξηζκνχ.  

1.2.13. Σνπξηζκόο πγείαο 

Ο ηνπξηζκφο πγείαο ή αιιηψο ΄΄ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο΄΄ απνηειεί ηελ θαζηεξσκέλε 

κνξθή ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ επεμία. Οη θχξηεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ:  
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 ηνλ ΄΄ηαηξηθφ ηνπξηζκφ΄΄ ν νπνίνο  απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο – αζζελείο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο. 

  ηνλ ΄΄ηνπξηζκφ επεμίαο΄΄ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

εκπινπηίζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ππεξεζίεο βειηίσζεο ή δηαηήξεζεο ηεο πγείαο 

ηνπο (SPA). 

1.2.13.1. Ιαηξηθόο ηνπξηζκόο 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο – αζζελείο πνπ θάλνπλ ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο. Ζ Διιάδα, ιφγσ 

ησλ θαιψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο πξνζθέξεηαη γηα 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε αζζελψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

1.2.13.2. Ιακαηηθόο θαη ζεξαπεπηηθόο ηνπξηζκόο 

Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ επεμίαο ν νπνίνο 

απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε 

ππεξεζίεο βειηίσζεο ή δηαηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, 

πξνζηίζεληαη θη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην SPA, ε ζαιαζζνζεξαπεία θαη ε 

πδξνζεξαπεία. 

Απφ ηα αξραία ρξφληα, νη άλζξσπνη αλαθάιπςαλ ηε ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ. Οη Αξραίνη Έιιελεο κφιηο αλαθάιπςαλ ηηο σθέιεηεο ηνπ λεξνχ ην ιάηξεςαλ ζαλ 

ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν. Έηζη, ινηπφλ, ηα ηακαηηθά ινπηξά απνηεινχλ έλα κέξνο ηνπ 

εζληθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο. 

Οη ηακαηηθέο θπζηθέο πεγέο είλαη δηάζπαξηεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ελψ ηα λεξά 

ηνπο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ΄΄κεηαιιηθά΄΄ είηε ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο ζεξκνθξαζίαο είηε 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο ζπάλησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζ’απηά. ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ 

πάλσ απφ 200 ηακαηηθέο πεγέο εθ ησλ νπνίσλ νη 70 βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Οη πην 

θεκηζκέλεο απφ απηέο είλαη νη ηακαηηθέο πεγέο ησλ  Κακέλσλ Βνχξισλ , 

ηεο  Αηδεςνχ  θαη ηεο  Ηθαξίαο , ιφγσ ηεο ξαδηελεξγνχ ζχλζεζεο ησλ λεξψλ ηνπο. Σέινο, 
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ζηελ Κξήηε ιεηηνπξγνχλ ήδε δχν θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο εθνδηαζκέλα κε ην εηδηθφ 

ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ.. 

 Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ςπρξέο κεηαιιηθέο πεγέο, ππάξρνπλ θαη νη ζεξκνπεγέο, απφ ηηο 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθε ε ηακαηηθή πδξνζεξαπεία (ζεξκαιηζκφο).  

Μέζσ ηεο πδξνζεξαπείαο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ πνιιέο παζήζεηο, φπσο ηα 

αξζξηηηθά θαη νη ξεπκαηνπάζεηεο, θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: 

 Σελ εζσηεξηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πνζηζεξαπεία (πφζε ηακαηηθψλ λεξψλ) 

 Σελ εηζπλνζεξαπεία (εηζπλνή ησλ αεξίσλ ή ησλ ζηαγνληδίσλ ησλ κεηαιιηθψλ 

λεξψλ)  

 Σηο πιχζεηο (ζηνκαηηθέο, ξηληθέο, γπλαηθνινγηθέο) 

 

 Σελ εμσηεξηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Σα ινπηξά  

 Σηο θαηαησλίζεηο (γηα νξηζκέλν ρξφλν ην ζψκα δέρεηαη ην ζεξκνκεηαιιηθφ 

λεξφ, πνπ έξρεηαη κε ςειή ή ρακειή πίεζε)  

 Σηο πδξνκαιάμεηο (ην ζψκα δέρεηαη ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ),  

 Σελ πδξνθηλεζηνζεξαπεία (ζπλδπαζκφο ινπηξνζεξαπείαο θαη 

θηλεζηνζεξαπείαο, φζν ην ζψκα βξίζθεηαη ζην λεξφ)  

 Σελ πεινζεξαπεία (εθαξκνγή πεινχ, πνπ έρεη «σξηκάζεη», ζε ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο κε δηάθνξεο παζήζεηο). 

Δπηπιένλ, ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Δ.Ο.Σ. ππάξρνπλ 14 πδξνζεξαπεπηήξηα ηα νπνία κέζα 

απφ ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θαη άιιεο ηακαηηθέο πεγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηνπηθνχο 

θνξείο, εμππεξεηνχλ θάζε ρξφλν πεξίπνπ 100.000 άηνκα. Σέινο, ζηε Λέζβν ζπλαληάηαη 

ε ζεξκφηεξε πεγή ζηνλ θφζκν κε 92,5 °C. 

Λφγσ ησλ αλαμηνπνίεησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ζηε ρψξα καο, ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο δελ 

αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Έηζη, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη ηακαηηθέο 
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θπζηθέο πεγέο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη πεξηνρέο ζεξκαιηζκνχ. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηα θξηηήξηα φπσο: 

 Ζ ηακαηηθφηεηα θαη νη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ  

 Ζ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ηακαηηθνχ 

πφξνπ. 

 Ο βαζκφο ρσξνηαμηθήο έληαμήο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ επξχηεξν 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη ε ππνζηήξημή ηεο κε ζχγρξνλε ηερληθή θαη 

θνηλσληθή ππνδνκή. 

 Ζ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ θαζψο   θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ειεπζέξνπ ρξφλνπ, αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ. 

 Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ, θαη ε εθπαίδεπζε 

επηζηεκνληθνχ θαη κε πξνζσπηθνχ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 

 

2.1.    Η έλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

Ο Αγξνηνπξηζκφο είλαη κία εηδηθή κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Σνπξηζκνχ ηεο Τπαίζξνπ (Θενδσξίδεο Πάλνο, 2014).  

Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ θιαζηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε απηψλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ, είλαη 

φηη νη δεχηεξεο, απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν ζέβεηαη ηφζν 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με άιια ιφγηα, ν ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο δίλεη πνιιή κεγάιε ζεκαζία ζηελ παξνρή πνηφηεηαο πξνο ηνπο ηαμηδηψηεο θαη 

νρη ζηελ πνζφηεηα.  

Ο αγξνηνπξηζκφο εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ 

Ακεξηθή.  

ηελ πξψηε, νη κηθξέο θαη κεζαίεο αγξνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο, κέζσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ηεο παξαζθεπήο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο 

πξνβνιήο ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ηφπνπ, ζπλζέηνπλ ηνλ φξν ηνπ 

΄΄αγξνηνπξηζκνχ΄΄.  

Απφ ηελ άιιε, ζηελ Ακεξηθή κεηά ην θξαρ, νη άλζξσπνη μεθίλεζαλ λα αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Μεηά ην 1960, θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ αλζξψπσλ ήηαλ ε ηππαζία ζε θάξκεο θαη ε επίζθεςε ζε δσνινγηθνχο θήπνπο. 

Αξγφηεξα, δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ζε αγξνηηθέο θαηνηθίεο φπνπ 

θηινμελνχζαλ ηνπο επηζθέπηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξσηλνχ.   

ήκεξα, ε εηθφλα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ- ε ιεγφκελε ΄΄βηνκεραλία ηνπξηζκνχ ηεο 

θάξκαο΄΄- κνηάδεη λα είλαη ίδηα, αλεμαξηήησο ρψξαο θαη επείξνπ. Ζ θαηνηθία ησλ 

αγξνηψλ θαη νη ινηπέο αγξνηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν, 

δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε ε κηα λα είλαη θνληά ζηελ άιιε ελψ νη εθηάζεηο ησλ 

αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ εθάζηνηε ρσξηνχ 

(agrosimvoulos.gr, 2014). 
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ηελ Διιάδα, ν αγξνηνπξηζκφο μεθίλεζε λα δηαδίδεηαη απφ ηα κέζα ηνπ 1980, φηαλ νη 

ππφινηπεο Δπξσπατθέο θαη κε ρψξεο είραλ ήδε εηζέιζεη ζ’απηνλ ηνλ ηνκέα. Ζ δηαθνξά 

βέβαηα είλαη φηη ζηε ρψξα καο, ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ηζνχηαη κε ηελ εθκάζεζε 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηελ επαξρία θαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν γεληθφηεξα θαη φρη κε ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θη απηφ γηαηί ε ειιεληθή χπαηζξνο είλαη 

δνκεκέλε δηαθνξεηηθά απ’απηή ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. ηε ρψξα καο, ν ηφπνο δηακνλήο 

ησλ θαηνίθσλ είλαη δηαρσξηζκέλνο απφ απηφλ ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ γη’απηφ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ αγξνηνπξηζκνχ είλαη ε 

θνηλσληθφηεηα θαη φρη ε ζπκκεηνρή ησλ επηζθεπηψλ ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ,ινηπφλ, απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, νη ΄΄αγξνηνπξίζηεο΄΄ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ θάζε ηφπνπ, ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ 

ληφπησλ θαηνίθσλ θαη γεχνληαη ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε άιιεο ΄΄ελαιιαθηηθέο΄΄ δξαζηεξηφηεηεο φπσο πνδειαζία, πεδνπνξία, 

αλαξξίρεζε θαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή ηφζν κε ηε θπζηθή φζν θαη κε ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. (Παπαδάθε-Κιαπδηαλνχ, Α., & Γηαζεκή, Δ. 

1991). 

Ο αθξηβήο νξηζκφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δελ έρεη απνζαθελεζεί αθφκα. Παξ’νι’απηά 

ππάξρνπλ δηάθνξεο δηαηππψζεηο είηε απφ νξγαληζκνχο είηε απφ άιινπο θνξείο ηνπ 

ηνπξηζκνχ (Κνπζνχξεο Υ 2017). 

 χκθσλα κε ην Διιεληθφ Κέληξν Αγξνηνπξηζκνχ: ΄΄Αγξνηνπξηζκφο είλαη ε 

παξάιιειε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ ρψξσλ θαη ηεο ππαίζξνπ κε ηε ζηήξημε ηεο 

ηνπηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηεο εκπνξίαο, ηεο ήπηαο θαη κηθξήο θιίκαθαο 

πξνζθνξάο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ 

πινχηνπ θάζε πεξηνρήο΄΄. 

 χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο (β. έθδνζε) ηνπ Γηψξγνπ 

Μπακπηληψηε: ΄΄Αγξν(ην)ηνπξηζκφο (ν)  = νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

θαηά ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο ε δσξεάλ δηακνλή ζε αγξφθηεκα κε 

αληάιιαγκα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (πβ.ι. 
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νηθνηνπξηζκφο) ή πνπ νξγαλψλεηαη κε ζθνπφ λα επηζθεθζνχλ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ νη επηζθέπηεο έθζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ.- αγξν(ην) 

ηνπξηζηηθφο, -ή, φ΄΄. 

 χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ: ΄΄Αγξνηνπξηζκφο 

είλαη εηδηθή κνξθή Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ην πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντφληα, 

ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηνπηθή γαζηξνλνκία , θαζψο θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θηινμελίαο θαη εζηίαζεο ζε ρψξνπο ελνπνηεκέλνπο ή κε κε αγξνηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο΄΄( minagric.gr, 2010). 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη 3 πίλαθεο, νη νπνίνη αλαγξάθνπλ ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη ν 

αγξνηνπξηζκφο γηα (greenbanking.gr, 2012): 

 Σελ χπαηζξν 

 Σελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα 

 Σνλ ηαμηδηψηε 

ΤΠΑΙΘΡΟ 

Αγξνηνπξηζκόο είλαη... Αγξνηνπξηζκόο δελ είλαη... 

Μηα ήπηα θαη ελαιιαθηηθή κνξθή 

ηνπξηζκνχ ε νπνία κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαπηχζζεη ηε δσή 

ζηελ ππαίζξν. 

Ζ καδηθή θαη παξεκβαηηθή αλάπηπμε κε 

θάζε είδνπο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

θαηαιχκαηα πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο ππαίζξνπ. 

Μηα πνιιή θαιά νξγαλσκέλε Δπξσπατθή 

πξφηαζε ε νπνία απνζθνπεί ζηε 

δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο ηεο ππαίζξνπ 

θαη δίλεη ιχζεηο ζηελ εξήκσζή ηεο, ζηελ 

κείσζε ηεο αζηπθηιίαο θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

Μηα επθαηξηαθή θαη πξνζσξηλή ιχζε. 
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Μηα δπλαηφηεηα ε νπνία δίλεηαη ζηελ 

Διιάδα, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο 

ειιεληθήο ππαίζξνπ. 

 

Μφλν κηα πξσηφηππε θαη σξαία ηδέα. 

Ζ αμηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο κφλν απφ 

ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

ππαίζνξπ, ψζηε ηα εηζνδήκαηα λα 

ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ηεο 

ππαίζξνπ απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ 

αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

Ζ ζπλέρηζε ησλ εζίκσλ, ηεο ιανγξαθίαο, 

ηεο ρεηξνηερλίαο, ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηερλψλ θαζψο επίζεο θαη ε παξαγσγή θαη 

ε πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ. 

Μηα ελαιιαθηηθε κνξθή ηνπξηζκνχ ε 

νπνία δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κηαο πεξηνρήο. 

Ζ πξνβνιή ηεο ηδηνκνξθίαο θαη ηεο 

μερσξηζηήο νκνξθηάο ηνπ θάζε ηφπνπ. 

Ζ εμάιεηςε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελφο ηφπνπ. 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

Αγξνηνπξηζκόο είλαη... Αγξνηνπξηζκόο δελ είλαη... 

Μηα ελαιιαθηηθή αζρνιία, ε νπνία 

βνεζάεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο ππαίζξνπ, λα 

ζπκπιεξψζεη ην ήδε ππάξρνλ εηζφδεκά 

ηεο. 

Μηα επνρηαθή αζρνιία ε νπνία ζα 

επηηξέςεη ζηνλ αγξφηε λα εγθαηαιείςεη 

ηε θξνληίδα ηεο γεο θαη λα αζρνιεζεί 

απνθιεηζηηθά κε ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα λα απμήζεη θαηαθφξπθα 

ην εηζφδεκά ηνπ. 

Μία επθαηξία ψζηε νη λένη θαη γεληθά νη 

θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ πάλσ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο γεο. 

Ζ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ θαη ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο ζηα αζηηθά θέληξα. 

Ζ ππνδνρή ηνπ επηζθέπηε ζε έλα θηιηθφ Ζ απξφζσπε θηινμελία θαη παξνρή 
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θαη νηθείν πεξηβάιινλ. ππεξεζηψλ. 

Ζ θαηάιιειε πξνψζεζε ηφζν ηνπ 

θπζηθνχ φζν θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ψζηε ν επηζθέπηεο λα 

κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο θαη λα ζειήζεη λα 

επηζθεθηεί μαλά ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

Ζ αδηαθνξία ηνπ αγξφηε σο πξνο ηελ 

΄΄εηθφλα΄΄ πνπ άθεζε ζηνλ πειάηε. 

ΣΑΞΙΓΙΧΣΔ 

Αγξνηνπξηζκόο είλαη... Αγξνηνπξηζκόο δελ είλαη... 

Ζ θηινμελία ζε έλα δεζηφ πεξηβάιινλ κε 

παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα, φπνπ 

παξέρνληαη φιεο νη αλέζεηο. 

Ζ απξφζσπε θηινμελία ησλ 

ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ αιιά νχηε θαη 

ε πνιπηέιεηα ησλ 5 αζηέξσλ 

μελνδνρείσλ. 

Ζ πξνζσπηθή επαθή ηνπ ηαμηδηψηε κε ηηο 

θαιιηέξγεηεο, ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο,  ηε 

θχζε, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ελφο 

ηφπνπ. 

Ζ απάζεηα απφ ηνλ ηαμηδηψηε ηφζν σο 

πξνο ηε θχζε φζν θαη πξνο ηελ αγξνηηθή 

δσή. 

Ζ γλσξηκία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

επηζθέπηε ζηα ήζε θαη ηα έζηκα κηαο 

πεξηνρήο. 

Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ εζίκσλ ελφο ηφπνπ 

κφλν θαη κφλν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο. 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζε:   

1. Αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(πεξηζπιινγή καληηαξηψλ, ειηάο, ηξχγνο). 

2. Οηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(παξαηήξεζε πνπιηψλ, ρισξίδαο, 

επηζθέςεηο πγξνβηφηνπσλ). 

3. Αζιήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηπέηεηαο                                 

(ξάθηηλγθ, πεδνπνξία, αιεμίπησην 

πιαγηάο).                                                    

Οη παζεηηθέο δηαθνπέο. 
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2.1.1. Οη ζηόρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

΄΄Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο μεθίλεζε απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε σο κηα εηδηθή κνξθή 

ηνπξηζκνχ πνπ έρεη σο βάζε ην αγξφθηεκα΄΄. Πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο, ήηαλ ε 

θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ αγξνηψλ φζνλ αθνξά ζην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Αξγφηεξα, κε 

ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ, ραξαθηεξίζηεθε σο  κηα πξσηφηππε νηθνλνκηθή 

κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο θαη απνηέιεζε 

θπξίαξρν ζηξαηεγηθφ ζηφρν φζνλ αθνξά ζηε δηεζλή νηθνλνκία (Καξάκπειαο Θ, 2018).  

Με ηνλ αγξνηνπξηζκφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί (agrotourismos.gr, 2013): 

 ε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηε κέζνδν κε 

ηελ νπνία νη αξκφδηνη θαηαζθεπάδνπλ ηα θηίξηα ηεο θάζε ρψξαο  θαζψο επίζεο θαη 

ηε ζεκαζία ηεο.  

 ε αλαθαίληζε παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ θαη αξρνληηθψλ, έηζη ψζηε ε θάζε πεξηνρή λα 

κε ράλεη ην ραξαθηήξα ηεο. 

 ε πξνβνιή  ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο είλαη πνιπ ζεκαληηθφ λα 

αλαβηψλνληαη θαη λα δηαδίδνληαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα κηαο ρψξαο.  

 ε κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο, αθνχ ε θχζε έρεη κεξηκλήζεη γηα ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ πινχην ηεο.    

 ε επηθνηλσλία ησλ  θνηλσληψλ κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο. 

4. Πνιηηηζηηθέο πεξηεγήζεηο   (επηζθέςεηο 

ζε κνλαζηήξηα,γεθχξηα, κνπζεία 

ιανγξαθίαο, παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο). 

Ζ παξαζθεπή παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ 

κε ηνπηθά θαη βηνινγηθά πξντφληα απφ 

ηνλ ηαμηδηψηε θαη ηνπο ληφπηνπο 

θαηνίθνπο. 

Ζ απξφζσπε παξνρή ελφο θαινχ 

γεχκαηνο. 
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 ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ εθζπγρξνλίδνληαο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο    

 ε πξνψζεζε θαη ε πψιεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ είηε κέζα απν αγξνηνπξηζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο είηε κεκνλσκέλα 

 ε πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο ράξηλ ζ’απηή πξαγκαηνπνηνχληαη 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο π.ρ. πεδνπνξία, αλαξξίρεζε αιιά εκθαλίδνληαη θαη 

θάπνηα ζπάληα είδε ρισξίδαο ηα νπνία είλαη πνιπ ζεκαληηθφ λα δηαθπιαρζνχλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Διιάδα, ΄΄o αγξνηνπξηζκφο βαζίδεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή θαη 

θηιφμελε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θάηνηθν ηεο ππαίζξνπ θαη ζηνλ επηζθέπηε΄΄. Δπηπιένλ, 

ζηε ρψξα καο, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ, είλαη κηα αζρνιία ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο (Παπαζηαχξνπ Μ, 2017). 

ηφρνο ηνπ είλαη: 

 Να ζηακαηήζνπλ λα εξεκψλνπλ ηα ρσξηά θαη λα παξακείλνπλ νη λένη ζηνλ ηφπν ηνπο 

έηζη ψζηε λα δνζεί κία ιχζε θαη ζηελ αλεξγία.  

 Να γλσξίζεη ν ηαμηδηψηεο ηνλ αγξνηηθφ ρψξν αιιά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη κέζα ζ’απηφλ. 

 Να έξζεη ζε επαθή κε ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αγξνηψλ. 

 Να κάζεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ - πνπ έρεη επηζθεθηεί -  θαζψο επίζεο θαη ηα 

πνιηηηζηηθά ηνπ ζηνηρεία. 

 ΄΄Να θηλεηνπνηεζνχλ νη παξαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ΄΄ (Hassan : 2000). 

2.1.2.  Οη κνξθέο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη πνιιή κεγάιε πνηθηιία ηφζν ζε θπζηθφ φζν θαη ζε πνιηηηζηηθφ 

επίπεδν. Δίλαη δηακνξθσκέλε έηζη, ψζηε ηα εθάζησηε ηνπία λα παξνπζηάδνπλ κηα 

κνλαδηθή νκνξθηά ελψ κέζα απφ ηηο αιιαγέο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ  επλννχληαη 

πνηθίιεο κνξθέο αγξνηνπξηζκνχ. Ο ακηγήο αγξνηνπξηζκφο θαη ν ζχλζεηνο – νη δχν 

θαηεγνξίεο αγξνηνπξηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Διιάδα- παξνπζηάδνληαη σο επί ην 
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πιείζηνλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα είηε ζε  θαηαιχκαηα φπνπ ηα 

δσκάηηα βξίζθνληαη κέζα  ζ’απηά ή αλήθνπλ ζηελ πξνέθηαζή ηνπο είηε ζε μελψλεο φπνπ 

ηα δσκάηηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 

2.1.2.1.  Ακηγήο αγξνηνπξηζκόο 

Ο ακηγήο είλαη ε πξψηε θαηεγνξία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ απεπζχλεηαη ζε ηαμηδηψηεο νη 

νπνίνη εθηφο απφ ηελ μεθνχξαζή ηνπο ζηηο δηαθνπέο ηνπο, αλαδεηνχλ ηελ πεξηπέηεηα θαη 

ηε γλψζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ είηε κε αγξνηηθέο 

εξγαζίεο ηνπ αγξνθηήκαηνο (ζεξηζκφο, ηξχγνο, νπσξνθεπεπηηθή, κάδεκα ειηάο ή 

θξνχησλ) είηε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ – άκεζα ή έκκεζα- ζηα δψα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζ’απηφ (άξκεγκα, ηπξνθνκία, κειηζζνθνκία). Δπηπιένλ, νη ηαμηδηψηεο 

κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο 

πξνζθέξεη  ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ην θνιχκπη, ην 

ςάξεκα, ηελ πεδνπνξία, ηελ νξεηβαζία θαη ηελ ηππαζία. 

Ο ακηγήο αγξνηνπξηζκφο εκπεξηέρεη θάπνηεο θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ θαη 

αγξνθηεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο (Agrotourism.gr, 2017): 

 Αγξνθηήκαηα δηαθνπώλ ή δηαθνπέο ζε αγξνηθίεο: Δίλαη γλσζηά ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Πξνζθέξνπλ δηακνλή ζε μελψλεο ή δσκάηηα ελψ νη έλνηθνί ηνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο.   

 Αγξνηνπξηζηηθά ρσξηά ή νξεηλά ρσξηά: Πξφθεηηαη γηα νηθηζκνχο νη νπνίνη σο επί 

ην πιείζηνλ βξίζθνληαη ζε βνπλφ. Παξέρνπλ θηινμελία είηε ζε δσκάηηα ζπηηηψλ είηε 

ζε μελψλεο θαη νη αγξνηνπξίζηεο ζπµµεηέρνπλ ηφζν ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο φζν θαη 

ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεδνπνξία, ηππαζία, νξεηβαζία.  

 Φαξνρώξηα ή αγξνηνπξηζκόο ζε λεζησηηθέο/παξαιηαθέο πεξηνρέο:  

Αμηνπνηνχληαη ζπλήζσο ην θαινθαίξη θαζψο νη ελδηαθεξφκελνη απνδεηνχλ ηνλ ήιην, 

ηε ζάιαζζα, ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη ηα παλεγχξηα. Δπηπιένλ, 

παξέρνληαη απιά θαηαιχκαηα.  
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 Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ή αγξνηνπξηζκόο ζε παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο: 

Πξνζειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο θαζψο ε αξρηηεθηνληθή ηνπο φςε είλαη κνλαδηθή ελψ ε 

παξάδνζε θαη ηα έζηκα κηαο θνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ σο πφινη έιμεο γηα απηνχο πνπ 

αγαπνχλ ηνλ πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν µηαο πεξηνρήο. 

 Αγξνηνπξηζκόο ζε ρσξηά ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο: Ξερσξίδνπλ γηα ηε θπζηθή 

νκνξθηά ηνπο, ζε φπνηα ηνπνζεζία θη αλ βξίζθνληαη (νξεηλά ή πεδηλά). Οη 

θπζηνιάηξεηο κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεδνπνξία θαη 

αλαξξίρεζε. 

 Αγξνηνπξηζκόο θνληά ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο: Με ηνλ παξαπάλσ φξν 

ελλννχληαη νη εζληθνί δξπκνί θαη νη πδξνβηφηνπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

αμηνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαηήξεζεο ησλ πνπιηψλ. Δπηπιένλ, νη 

επηζθέπηεο ελεκεξψλνληαη θαη γηα ηα νηθνινγηθά δεηήκαηα.  

 Αγξνηνπξηζκόο ζε θαηαιύκαηα ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο: ηα ρσξηά ηεο 

επαξρίαο, δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί φπνπ παξαζθεπάδνληαη 

πξντφληα ηνπηθήο παξαγσγήο ηα νπνία είηε πξνζθέξνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο είηε 

πσινχληαη ζηελ αγνξά. Σέινο, ηα κέιε απηψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ θηινμελία ζε νπνηνλδήπνηε ηε ρξεηαζηεί.  

2.1.2.2. ύλζεηνο αγξνηνπξηζκόο 

Ο ζχλζεηνο είλαη ε δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη 

έκκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ακηγή, ελψ ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ φζνλ αθνξά ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ζ δεχηεξε, 

ινηπφλ, θαηεγνξία απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο νη νπνίνη   εμεηδηθεχνληαη ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ ηεο εθάζησηε πεξηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο, ζηνλ 

αζιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ. 

Ο ζχλζεηνο αγξνηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη θάπνηεο θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ θαη 

αγξνθηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή ζε θνληηλή απφζηαζε κε ηηο κνλάδεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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 Αγξνηνπξηζκόο ζε πεξηνρέο κε ηακαηηθέο πεγέο ή ινπηξνπόιεηο: Πνιιέο πεξηνρέο 

ζηελ Διιάδα, δηαζέηνπλ εηδηθά πδξνζεξαπεπηήξηα ή ιίκλεο φπνπ νη ηνπξίζηεο είλαη 

ζε ζέζε κέζα απφ κηα ζεηξά ζεξαπεηψλ λα απαιιαρηνχλ απφ πφλνπο θαη άιια 

πξνβιήκαηα ή αθφκα θαη λα ραιαξψζνπλ ηφζν ςπρηθά φζν θαη ζσκαηηθά. 

 Αγξνηνπξηζκόο ζε πεξηνρέο κε ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο: πλήζσο ηα νξεηλά ρσξηά ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα 

ρηνλνδξνκηθά θέληξα ή δηάθνξεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, απνηεινχλ πφιν έιμεο 

γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

μεθνχξαζε κε ηελ άζιεζε. 

 Αγξνηνπξηζκόο ζε θαηαζθελσηηθνύο ρώξνπο (camping): ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο νη ηνπξίζηεο ζπλήζσο μεθνπξάδνληαη, ελψ ζε κηθξή απφζηαζε, βξίζθνληαη 

νη αγξνηηθνί νηθηζκνί, φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο είλαη ζε ζέζε λα αζρνιεζεί είηε 

κε ηα θνηλσληθά είηε κε ηα πνιηηηζηηθά είηε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζέκαηα θαη λα 

δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ. Δπηπιένλ, αλαπηχζζεηαη θαη  αγξνηνπξηζκφο γηα 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο κε 

άξηηα εμνπιηζκέλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παξνρή δηακνλήο θαη πξνζθνξά 

κνξθσηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Αγξνηνπξηζκόο ζε πεξηνρέο κε γαζηξνλνκηθό ελδηαθέξνλ: θνπφο απηήο ηεο 

επίζθεςεο είλαη ε γλσξηκία ηνπ επηζθέπηε κε ηα ηνπηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο. 

’απηή ηελ θαηεγνξία αγξνηνπξηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεκηλάξηα καγεηξηθήο 

παξαζθεπήο πνηψλ ή γιπθψλ ηνπ θνπηαιηνχ, επηζθέςεηο ζε νηλνπνηεία, ειαηνηξηβεία 

ή ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο πξντφλησλ γηα ηα νπνία θεκίδεηαη κηα πεξηνρή. Δπηπιένλ, 

πξνζθέξεηαη δηακνλή κέζα ζηα αγξνθηήκαηα. 

2.1.3.Οθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

2.1.3.1. Οθέιε ηνπ αγξνηνπξηζκνύ  

Ο αγξνηνπξηζκφο αλ θαη δελ έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ Διιάδα, 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά νθέιε ζε κηα ρψξα ηα νπνία επλννχλ ηελ νηθνλνκία,ηελ 

θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα 

πεξηνρή, ΄΄ελεξγνπνηψληαο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα κηα αεηθνξηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε΄΄ (Μνίξα, Π. 2004)..   
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 Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Κνηλσληθή ζπκβνιή: Ο αγξνηνπξηζκφο, εθηφο απφ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκπεξηιακβάλεη θη άιιεο-θπξίσο ςπραγσγηθέο- νη νπνίεο αλαδσνγνλλνχλ ηνλ άλζξσπν. 

Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξακέλεη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζηελ χπαηζξν ελψ 

ηαπηφρξνλα νη θάηνηθνη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ επηζηξέθνπλ ζηελ επαξρία γηα λα δήζνπλ 

κηα πνηνηηθή δσή αιιά θαη λα έξζνπλ μαλά ζε επαθή κε ηε θχζε. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηα 

αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ν άλζξσπνο δεκηνπξγεί αιεζηλέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο κε 

άιινπο νκνίνπο ηνπ, γλσξίδνληαο λένπο πνιηηηζκνχο θαη ηδηνζπγθξαζίεο βνεζψληαο ηνλ 

λα εμειηρζεί πλεπκαηηθά.  

2. Οηθνλνκηθή ζπκβνιή. Ζ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε πάληα απνηεινχζε ην βαζηθφ 

θίλεηξν ηνπ αλζξψπνπ γηα λα δεκηνπξγεζεί ή λα αλαδπρζεί νηηδήπνηε. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο, φλησο, παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο 

δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνπνηείηαη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο εθάζησηε πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ, ε ίδξπζε ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ 

απνθέξεη αξθεηά έζνδα ηφζν απφ ηελ πξνψζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηελ 

ηνπηθή αγνξά φζν θαη απφ ηηο παξνρέο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηακνλή 

θαη ζηελ εζηίαζε. Αθφκε, κέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ΄΄βειηίσζε 

ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, κε άκεζν θαη έκκεζν ηξφπν, είηε σο πξφζζεηνο πφξνο ζην 

εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ πνπ αζρνινχληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε απηφλ ηνλ ηνκέα, είηε σο 

γεληθφηεξε εηζξνή ρξήκαηνο ζηελ πεξηνρή΄΄.  Αθφκε, κε ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο θαη 

δξάζεηο ηφζν απφ ηνπο πνιίηεο φζν θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηα νπνία 

ζα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επσλπκίαο. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 

εζληθά ηνπξηζηηθά πξντφληα αλαδεηθλχνληαη ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα εληζρχνληαο ηηο ηνπηθέο αγξνηηθέο παξαγσγέο θαη δίλνληαο θίλεηξν ζηνπο 

θαηνίθνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη επηκνλή σο πξνο 

ην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ.   

3. Πεξηβαιινληηθή ζπκβνιή. Ο αγξνηνπξηζκφο ζπκβάιεη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ εθάζησηε πεξηνρψλ. Δπηπιένλ, κέζα 

απφ αεηθφξα πξφηππα αλάπηπμεο πξνζηαηεχεη θαη πξνβάιεη ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην 
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πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο ν νπνίνο βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, είλαη ην ήπην θιίµα ην νπνίν αλαπηχζζεη νκαιά 

ηα θπηά ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεη  ηηο δξαζηεξηφηεηεο έηζη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πην εχθνια. Γεχηεξνο παξάγνληαο, είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε κηαο 

ρψξαο. Ζ Διιάδα, είλαη θνκβηθφ ζεκείν θαζψο ελψλεη 3 Ζπείξνπο θαη 5 ζάιαζζεο ελψ ε 

ηζηνξία ηεο είλαη πάξα πνιιή ζεκαληηθή θαη αμηφινγε. Έηζη, ινηπφλ, νη ηαμηδηψηεο 

ελδηαθέξνληαη λα επηζθεπηνχλ θη άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, καζαίλνληαο ηα πνιηηηζηηθά 

θαη ηζηνξηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Σξίηνο παξάγνληαο είλαη ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο γηα 

ζπνξά δηάθνξσλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο επίζεο θαη ε πνηθηιία  ησλ θπζηθψλ πφξσλ έηζη 

ψζηε νη αγξνηηθέο θαη κε δξαζηεξηφηεηεο λα παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ 

επηζθέπηε.  

4. Πνιηηηζκηθή ζπκβνιή. Ο αγξνηνπξηζκφο, εζηηάδεη ζηελ αθχπληζε ηνπ ηνπξίζηα ζε 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη φρη ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Πξνβάιιεη ηελ πνιχηηκε ζεκαζία πνπ έρεη ε  δηαηήξεζε 

θαη ε ζπλέρηζε ηεο παξάδνζεο, ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηεο γαζηξνλνκίαο ζηελ ειιεληθή 

χπαηζξν. Δπίζεο, ν αγξνηνπξηζµφο, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζµφ 

θαζψο δηνξγαλψλνληαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ή αθφκε θαη 

επηζθέςεηο ζε ιανγξαθηθά µνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Με απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη επηζθέπηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα έζηκα ηνπ θάζε ηφπνπ θαζψο θαη 

γηα ηε ζεκαζία ηνπο ελψ πνιιέο θνξέο ζπκκεηέρνπλ ζ’απηά δηαδίδνληάο ηα παγθνζκίσο 

(Έμαξρνο Γ, Καξαγηάλλεο , 2004). 

2.1.3.2. Μεηνλεθηήκαηα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

Δθηφο απφ ηα νθέιε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, εκθαλίδνληαη θαη θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία είηε εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ είηε εκπνδίδνπλ 

θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ηε δηάδνζή ηνπ ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά.  

Ξεθηλψληαο απφ ην ξφιν ηνπ δεκφζηνπ θνξέα, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη νη ππνδνκέο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ είλαη πνιιή ρακειήο πνηφηεηαο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πνιιά 

δπζηπρήκαηα θάζε ρξφλν. Δπηπιένλ, ηα δξνκνιφγηα ησλ αεξνµεηαθνξψλ αιιά θαη ησλ 

αθηνπιντθψλ γξακκψλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπρλφηεηα πνπ ζα έπξεπε, έηζη ψζηε ε 

ηαιαηπσξία ησλ ηαμηδησηψλ λα κεησζεί. Άιιν έλα κείδνλ πξφβιεκα ην νπνίν 
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δεκηνπξγείηαη – θπξίσο- ζηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα είλαη απηφ ησλ απνξξηµµάησλ θαη 

ηεο χδξεπζεο αθνχ νη αξκφδηνη ηεο θάζε πεξηθέξεηαο δελ παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

έηζη ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ζε θαηαζηάζεηο ΄΄εθηάθηνπ αλάγθεο΄΄.  Σέινο, δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δφµεζε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη δπζαλαινγία ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ φζν θαη ζηνλ αξηζκφ ηνπο, θαηαζηξέθνληαο έηζη  ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά 

ηνπο.  

πλερίδνληαο κε ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ν νπνίνο παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη δηεπζπληέο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ πξνζιακβάλνπλ – θπξίσο- άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί πάλσ 

ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ελψ παξάιιεια δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζσζηά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζησηε ηνκέα. Σέινο, 

ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο αιιά θαη γλψζεο δελ παξνηξχλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα 

΄΄δηαθεκίζνπλ΄΄ ην πξντφλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο έηζη ψζηε λα  αλαπηπρζνχλ θαη λα 

σθειεζνχλ ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη θνηλσληθά.  

2.2. Φνξείο αγξνηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

Στο παρελθόν 

2.2.1. Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ. 

Ζ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Α.Δ. ηδξχζεθε ην 2001 σο εηαηξεία δεκφζηνπ ζκθέξνληνο θαη 

είρε ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Κχξηνο κέηνρφο ηεο 

ήηαλ ε Δηαηξία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) ελψ επνπηεπφηαλ απφ ην ππνπξγείν 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ηελ ΑΣΔbank θαη ηελ Σερληθή Οιπκπηαθή (Agrotourism.gr 

2017b).  

Πξσηαξρηθψο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην αλαθνξάο θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ήηαλ:  
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 Να γλσζηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη λα πξνζειθχζεη 

κειινληηθνχο επελδπηέο αιιά θαη δπλεηηθνχο επηζθέπηεο πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ 

θαηάιιειε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ.   

 Να αλαδείμεη ηνλ αγξνηνπξηζκφ σο έλα πνηνηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ κε πςειέο 

απαηηήζεηο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 Να εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία θαη θπξίσο ηνλ πνιηηζκφ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Έηζη, ινηπφλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ε Δηαηξεία ζρεδίαζε έλα 

Πξφγξακκα Γξάζεο. 

Παξ’ νι’ απηά, ην 2008, ζε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ην ππνπξγείν Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο αλαθέξεη ηα εμήο:  

΄΄ηα πιαίζηα αλαδηάηαμεο ηνπ θχξηνπ, κέρξη ζήκεξα, θνξέα πινπνίεζεο δξάζεσλ 

αγξνηνπξηζκνχ, ζπλήιζε ρζεο ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΄΄Αγξνηνπξηζηηθή 

Α.Δ.΄΄ θαη απεθάζηζε νκφθσλα ηελ ΄΄εθθαζάξηζε ελ ιεηηνπξγία΄΄ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία 

αληηκεηψπηδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ην θαζεζηψο ππφ ην νπνίν είρε ηδξπζεί.΄΄.  

Στο Παρόν 

2.2.2.  Η Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ (ΔΣΑΓ  Α.Δ.)  

Ζ Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1998, κε ηελ επσλπκία ΄΄Αλψλπκε 

Δηαηξεία Αμηνπνίεζε Πεξηνπζίαο ΔΟΣ΄΄ ζχκθσλα κε ην Νφκν 2636/1998. Σν 2000, 

κεηνλνκάζηεθε ζε ΄΄Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Αλψλπκε Δηαηξεία»΄΄ ζχκθσλα κε 

ην Νφκν 2837/2000 γηα λα κεηνλνκαζηεί μαλά 4 ρξφληα αξγφηεξα, ζε ΄΄Δηαηξεία 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) Αλψλπκε Δηαηξεία΄΄ ζχκθσλα κε ην Νφκν 3270/2004 

(etasa.gr, 2018). Σν 2011 απνξξφθεζε ηελ ΄΄ΟΛΤΜΠΗΑΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ.΄΄ θαη 

κεηνλνκάζηεθε, ζε ΄΄ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ ΄΄, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 47 ηνπ Ν. 3943/31.03.2011 ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζπγρσλεχηεθε 

απνξξνθψληαο ηελ ΄΄ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ (ΚΔΓ) Α.Δ.΄΄, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4002/2011 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξ. Γ6Α 1162069 ΔΞ 2011 
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ΚΤΑ (ΦΔΚ 2779/Β/ 2.12.2011), ιακβάλνληαο πιένλ ηελ επσλπκία ΄΄ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ (ΔΣΑΓ) Α.Δ.΄΄. Σέινο,ην 2015, απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία κε 

ηελ επσλπκία ΄΄ΠΑΡΑΚΣΗΟ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΧΠΟ ΑΔ΄΄ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 Ν. 4321/2015 (ΦΔΚ 626/Β/ 16-04-2015).  

Ζ Δ.Σ.Α.Γ. αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. θνπφο ηεο είλαη λα δηαρεηξηζηεί, λα αλαπηχμεη, λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξίδεηαη έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ αθηλήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο: 210 ηνπξηζηηθά αθίλεηα ζε φιε ηελ Διιάδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξψελ 

Ξελνδνρεία Ξελία, Μαξίλεο, Κάκπηλγθ, Γθνιθ, Υηνλνδξνκηθά Κέληξα, Μνπζεία, 

πήιαηα, Σνπξηζηηθά Πεξίπηεξα, Ηακαηηθέο Πεγέο αιιά θαη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο 

αγξνηηθέο εθηάζεηο πξνο ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε, 8 Οιπκπηαθά Αθίλεηα, 70.000 πεξίπνπ 

ηίηινπο αθηλήησλ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαζψο θαη 1.052 

αθίλεηα πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζην ΣΑΗΠΔΓ. 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Σ.Α.Γ. είλαη:  

 Να αμηνπνηεί ζσζηά ηε Γεκφζηα Πεξηνπζία.  

 Να δηαρεηξίδεηαη ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαη παξαρψξεζεο αθηλήησλ. 

 Να ιεηηνπξγεί ηνπξηζηηθέο κνλάδεο σο ππνθαηαζηήκαηα (καξίλεο, αθηέο, ηακαηηθέο 

πεγέο). 

 Να βειηηψζεη ηα  αθίλεηα, κέζα απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

 Να κηζζψλεη δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζε φιε ηελ Διιάδα 

γηα ηε δηεμαγσγή δηαθφξσλ εηδψλ εθδειψζεσλ (εθζέζεσλ, ζπλαπιηψλ, ζπλεδξίσλ, 

εκεξίδσλ, δεμηψζεσλ θ.ιπ.) 

 Να ζπκκεηέρεη ζε εηαηξηθά ζρήκαηα αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηνπζίαο. 

2.2.3.  Διιεληθό Κέληξν Αγξνηνπξηζκνύ 

Σν Διιεληθφ Κέληξν Αγξνηνπξηζκνχ είλαη έλα ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

Ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ απαξηίδεηαη απφ 
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επηρεηξεκαηίεο, εθδφηεο, δεκνζηνγξάθνπο, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, επηζηήκνλεο θαη 

άιια άηνκα ηα νπνία είλαη δηαθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπο.  

2.2.3.1. Οη ζηόρνη ΔΛΛ.Κ.Α.  

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ήηαλ ε ππνζηήξημε, ε πξνψζεζε αιιά θαη ε 

πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα 

έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο αιιά θαη νη αξκφδηνη 

πνιηηηθνί νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. εκαληηθή απνηέιεζε θαη ε ζχκπξαμε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο αιιά θαη κε δηεζλείο   αγξνηνπξηζηηθέο νξγαλψζεηο, ε 

νπνία βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.  

2.2.3.2. Ο ξόινο ηνπ ΔΛΛ.Κ.Α. 

Σν Διιεληθφ Κέληξν Αγξνηνπξηζκνχ, πξνζδνθεί λα γίλεη ν κνριφο αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. Οη ππεχζπλνη ηνπ Κέληξνπ ζεσξνχλ νηη ν αγξνηνπξηζκφο αθνξά ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, νπφηε ε εθκεηάιιεπζή ηεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

απηνχο ψζηε λα ηνπο επηζηξέθνληαη φια ηα νθέιε. Γηα λα παξέρεη πεξαηηέξσ βνήζεηα, ην 

Κέληξν ζηελ Διιάδα:  

 ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 πξνσζεί θαη πξνβάιιεη ηηο κνλάδεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

oξγαλψλνληαο έλα ζρεηηθφ ζεκαηηθφ δίθηπν. 

 Γηνξγαλψλεη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε. 

 Πξνβάιιεη ηνλ ειιεληθφ αγξνηνπξηζκφ κέζσ δηάθνξσλ δηαδηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ. 

 πλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο Κπβεξλεηηθνχο θνξείο 

Δπξσπατθψλ Κξαηψλ νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

 Γηνξγαλψλεη δηάθνξεο γηνξηέο αγξνηνπξηζκνχ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξα καο νη 

νπνίεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαζηέξσζή ηνπο κε ηνπηθφ ραξαθηήξα.  
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2.2.4. Η Αγξνμελία 

Ζ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία "Αγξνμελία" ζπζηάζεθε απφ επηρεηξεκαηίεο νη 

νπνίνη αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ζ έδξα ηεο, βξίζθεηαη ζην Κξπνλέξη 

Κνξηλζίαο θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Πξσηνδηθείν Κνξίλζνπ. ηελ εηαηξεία κπνξνχλ 

λα εληαρζνχλ σο κέιε είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία αζρινχληαη άκεζα κε 

ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ (agroxenia.net, 2017).  

2.2.4.1. Οη ζηόρνη ηεο εηαηξείαο 

Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ζηελ  θνηλσλία 

θπξίσο ηεο ππαίζξνπ, ζηελ εθπαίδεπζε φζσλ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ζηελ έξεπλα πάλσ ζηνλ ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ψζηε λα ππάξμεη 

εμέιημε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: 

 ζηε δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

 ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ζηελ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ζηε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ 

πξνηφλησλ. 

 ηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληνινγηθήο ζπλείδεζεο φζνλ αθνξά ζηελ νξζή δηαρείξηζε 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ησλ απνβιήησλ. 

 ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αγξνηνπξηζκνχ θαη ζηελ ππνζηήξημε 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ ηεο αγνξάο. 

 ζηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαη εθζέζεσλ φζνλ αθνξά 

ζηνλ αγξνηνπξηζκφ κε αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 ζηε ζχζηαζε θαη πηζηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ αγξνηνπξηζκνχ. 

 ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ αεηθνξία θαη ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 ηε ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπηθψλ πεξηθεξεηαθψλ, Δζληθψλ 

θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ. 
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 ζηελ έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, εληχπσλ, δηαδηθηπαθψλ ηζηνρψξσλ, 

ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ, πξαθηηθψλ, ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ. 

Σέινο, ε Αγξνμελία ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ 

αγξνηνπξηζκνχ ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. Έηζη, ινηπφλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα νκάδα αλζξψπσλ, ζρεδηάδεη έλα ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ηφζν 

θπζηθφ φζν θαη ειεθηξνληθφ ην νπνίν ζα πξνβάιιεη ην «δίθηπν» ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ ηεο ρψξαο. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ απεηθφληζε  ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ησλ άιισλ επξσπατθψλ ελψζεσλ αγξνηνπξηζκνχ.   

2.3. Γηαθνξέο Μαδηθνύ ηνπξηζκνύ – Αγξνηνπξηζκνύ 

2.3.1 Μαδηθόο ηνπξηζκόο 

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ κεηά ηελ 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Νφηηα Δπξψπε, ηελ 

Καξατβηθή θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη πνιιψλ αθφκα ρσξψλ ηνπ θφζκνπ . χκθσλα κε ηελ 

εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ραξαθηεξίζηεθε σο ΄΄πνηνηηθφο 

ηνπξηζκφο΄΄ πξαγκαηνπνηψληαο 5,5 εθαηνκκχξηα αθίμεηο ηνπξηζηψλ. Αληηζέησο, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 παξνπζηάζηεθε σο ΄΄καδηθφο ηνπξηζκφο΄΄ πεηπραίλνληαο 8,2 

εθαηνκκχξηα αθίμεηο, εκθαλίδνληαο 2 δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

α) ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ δηακνλήο ζηε ρψξα καο  

β) ηελ αχμεζε ησλ κε λνκίκσλ πξνο ελνηθίαζε δσκαηίσλ (Πίνπ, 1993).  

Τπάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Σα πξσηαξρηθά 

είλαη ηα 4s, sun, sea, sand, sex ηα νπνία ειθχνπλ ηνπο ηνπξίζηεο, ην αιθνφι, ν απμεκέλνο 

αξηζκφο επηζθεπηψλ, νη επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δηακνλήο ηνπο.  
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ηηο κέξεο καο, βέβαηα, ν καδηθφο ηνπξηζκφο δελ απνηειεί θπξίαξρν ξφιν ζην ηνπξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαζψο νη ζπλέπεηέο ηνπ είλαη αξλεηηθέο ηφζν ζε θπζηθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ν καδηθφο ηνπξηζκφο ιφγσ ηεο 

΄΄αλψκαιεο΄΄ αλάπηπμήο ηνπ επηθέξεη πνιιαπιέο δπζθνιίεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

δεκηνπξγψληαο δεκηέο ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα κηαο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, δελ 

εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ελψ ζπλάκα αδηαθνξεί γηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ. Όζνλ αθνξά ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ν καδηθφο 

ηνπξηζκφο  αληηκεησπίδεη ηνλ ηνπξίζηα σο ΄΄πειάηε΄΄ ζπλήζσο ζε κία απξφζσπε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ μεθνχξαζή ηνπ, 

πξνζθέξνληάο ηνπ ζπλήζσο έλα θηελφ ΄΄παθέην΄΄ δηαθνπψλ all inclusive. Σέινο, 

αλαθεξφκελε ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ν καδηθφο ηνπξηζκφο δελ δηαζέηεη ηα ρξήκαηά ηνπ 

ζε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαθφξσλ πεξηνρψλ παξά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα 

καγαδηά λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο θαη γαζηξνλνκίαο.  

2.3.2. Αγξνηνπξηζκόο 

Ζ δεκηνπξγία ησλ ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ΄΄γελλήζεθε΄΄ κέζα απφ 

ηηο πξναλαθεξφκελεο επηδξάζεηο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηε ζέιεζε ησλ πνιηηψλ λα 

πξνζηαηέςνπλ ηε θπζηθή νκνξθηά ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά πνιιψλ πεξηνρψλ (Γεκεηξαθφπνπινο Σ, 2012).  

ε αληίζεζε, ινηπφλ, κε ην καδηθφ ηνπξηζκφ, ν αγξνηνπξηζκφο, φζνλ αθνξά ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ζέβεηαη απφιπηα ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα κηαο πεξηνρήο, αλαδπθλείεη ηα 

θπζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πξντφλ ην νπνίν ζα πνπιεζεί ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά. Όζνλ αθνξά ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη αξκφδηνη ηνπ εθάζησηε 

αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ηνπξίζηεο καζαίλνληαο ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα ΄΄ρηίζνπλ΄΄ έλα 

΄΄δεζηφ΄΄ πεξηβάιινλ ψζηε φινη λα αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη νηθεία. Σέινο, 

αλαθεξφκελε ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ν αγξνηνπξίζηαο είλαη ζε ζέζε λα δαπαλήζεη έλα 

πνζφ ρξεκάησλ ην νπνίν ζα ηνπ πξνζθέξεη επηκφξθσζε κέζα απφ ηε δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ, εκπεηξίεο κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεχζεηο κέζα απφ ηελ 
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αγνξά παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ρξήκαηα κνηξάδνληαη 

ηζνξξνπεκέλα ζε φιε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.     

2.4. Σα ζπκβαιιόκελα πξόζσπα ζηνλ αγξνηνπξηζκό 

Σα πξφζσπα ηα νπνία ΄΄πξσηαγσληζηνχλ΄΄ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, είλαη νη επηρεηξεκαηίεο 

ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ είηε ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είηε ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά 

καγαδηά θαη νη αγξνηνπξίζηεο δειαδή νη ηαμηδηψηεο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη έλα 

ηνπξηζηηθφ κέξνο κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ λέεο θνπιηνχξεο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

αγξνηηθέο –θπξίσο-δξαζηεξηφηεηεο. 

2.4.1. Οη επηρεηξεκαηίεο 

Οη επηρεηξεκαηίεο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ είλαη είηε αγξφηεο νη νπνίνη 

γλσξίδνπλ θαιά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ είηε απινί επηρεηξεκαηίεο νη 

νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο ηνκείο θαη επηζπκνχλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο. Όπνηνο θη αλ είλαη ν ηνκέαο ηνπο, ζα πξέπεη φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη λα εθπαηδεχνληαη έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ζσζηά ηα βήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ ίδξπζε κηαο πγηνχο, βηψζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο 

αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα θπξηαξρείηαη ν ζεβαζκφο, φρη κφλν 

σο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ αξρηηεθηνληθή δφκεζε θάζε πεξηνρήο θαη ηελ 

θνηλσλία αιιά θαη σο πξνο ηνπο ηνπο αγξνηνπξίζηεο. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη θαιφ λα 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο ΄΄ θηινμελνχκελνπο΄΄ θαη φρη σο ΄΄πειάηεο΄΄ θαζψο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαη νη πξψηνη ζα κάζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο αιιά θαη νη αγξνηνπξίζηεο ζα 

εθηηκήζνπλ ηφζν ηε θηινμελία φζν θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθάζησηε ηφπνπ. 

Σέινο, δίλεηαη πνιιή κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, γη’απηφ θαη νη επηρεηξεκαηίεο θαη ην δπλακηθφ πξνζσπηθφ 

ζα πξέπεη λα είλαη επγεληθνί, πξφζραξνη θαη αλνηρηνί ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνχο 

δεηεζεί λα απαληήζνπλ.  

2.4.2. Οη αγξνηνπξίζηεο 

΄΄Οη αγξνηνπξίζηεο ζεσξνχληαη πνιπηαμηδεκέλνη θαη έκπεηξνη΄΄. Γλσξίδνπλ πνιχ θαιά 

ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ν καδηθφο ηνπξηζκφο ελψ εθείλνη απνδεηνχλ φρη κφλν ηελ 

μεθνχξαζε, αιιά θαη ηελ επαθή κε ηε θχζε. Θέινπλ λα δήζνπλ ζηνπο ξπζκνχο ηεο 
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αγξνηηθήο δσήο θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Δπηπιένλ, επηζπκνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο αγξφηεο θαη κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο, έηζη ψζηε λα 

ζπλεζίζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ελψ παξάιιεια δνθηκάδνπλ ηα παξαδνζηαθά ζπηηηθά  

θαγεηά θαη απνιακβάλνπλ ηε ΄΄δεζηή΄΄ θηινμελία ησλ θαηνίθσλ (Γεκεηξαθφπνπινο Σ, 

2012).  

Αθφκε, ε ειηθία ησλ αγξνηνπξηζηψλ πνηθίιεη, θαζψο ηα πην λέα άηνκα πξνηηκνχλ λα 

ζπλδπάδνπλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απηέο ηεο πεξηπέηεηαο (rafting, αλαξξίρεζε, 

ηππαζία, πνδειαζία), ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία απνιακβάλνπλ ηηο πην ήπηεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεξηεγήζεηο πνιηηηζηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Σεινο, απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ είλαη ε θαιή 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε αιιά θαη ην πςειφ κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Πνιιέο θνξέο 

είλαη απαηηεηηθνί θαζψο πξνζδνθνχλ ηελ πνηφηεηα θαη φρη ηελ πνζφηεηα. Σέινο, 

ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ, πξαγκαηηθά, ηφζν γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ελφο ηφπνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

3.1. Η έλλνηα ηεο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ ΠΡΓ 1417: ΄΄Αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε είλαη ν παξνρέαο 

ππεξεζηψλ αγξνηνπξηζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηνρέο αγξνηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ νη εγθαηαζηάζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη παξέρεη (Αζθέιε , 2007)  

 Γηακνλή 

 Δζηίαζε 

 Πεξηήγεζε ζηε θχζε  

 Δπαηζζεηνπνίεζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

 Γηνξγάλσζε ηεο γλσξηκίαο κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο, επίζθεςε 

ζηα ηζηνξηθά αμηνζέαηα, ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο 

 Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, αγξνηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 

θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθιείςεη 

 Γλσξηκία κε ηηο αζρνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ 

κηαο πεξηνρήο 

 Πψιεζε ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ΄΄ 

χκθσλα επίζεο κε ην Άξζξν 6 πνπ αθνξά ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ: 

΄΄Δπηρείξεζε  Αγξνηνπξηζµνχ  είλαη θάζε επηρείξεζε Σνπξηζµνχ  Τπαίζξνπ ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ παξφληνο λφµνπ ε νπνία παξέρεη  ππεξεζίεο Αγξνηνπξηζµνχ φπσο απηέο 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο. Αλήθεη ζε αγξφηε ή αγξφηεο 

εγγεγξαµµέλνπο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθµεηαιιεχζεσλ ή ην θεθάιαηφ 

ηεο αλήθεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ζε αγξφηε ή αγξφηεο εγγεγξαµµέλνπο ζην Μεηξψν 

Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθµεηαιιεχζεσλ΄΄.  
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3.1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη νη 

θαηεγνξίεο ηεο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ηα θαηαιχκαηα δελ είλαη κεγάιεο θαη απξφζσπεο κνλάδεο. 

Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη κηθξέο κνλάδεο, πξνζαξκνζκέλεο απφιπηα ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ –εθάζησηε- αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ ηφπνπ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

αλαπαιαησζνχλ είηε παιηά παξαδνζηαθά θηίξηα ηα νπνία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία φζνλ 

αθνξά ζηελ ηζηνξία ελφο ηφπνπ είηε λα αλαδνκεζνχλ εγθαηαιεηκκέλα ζπίηηα ή νηθηζκνί 

νη νπνίνη ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Σέινο, θαηαιχκαηα 

αγξνηνπξηζκνχ κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ θαη ηα πιήξσο εθνδηαζκέλα δσκάηηα ηα 

νπνία βξίζθνληαη είηε δηάζπαξηα ζην ρψξν ελφο κεγάινπ αγξνθηήκαηνο είηε είλαη κέξνο 

ελφο κεγάινπ αγξνηφζπηηνπ (Δανζλλθσ Σ, 2012).  

Οη θαηεγνξίεο ησλ αγξνηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

Α) Σα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 

 Καηάιπκα ζε αγξφθηεκα 

Χο ΄΄αγξφθηεκα΄΄ ραξαθηεξίδεηαη ΄΄κηα εληαία κνλάδα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν πνπ 

πεξηιακβάλεη γεσξγηθή, θηελνηξνθηθή ή κηθηή εθκεηάιιεπζε΄΄. Σα θαηαιχκαηα ηα 

νπνία είλαη ρηηζκέλα ζην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη – θπξίσο – κηθξά θηίζκαηα ήπηαο 

κνξθήο, ηα νπνία ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.  

Χο ΄΄αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα΄΄ νλνκάδνληαη  απηά, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρέο νη 

νπνίεο απνηεινχλ αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Οη αξκφδηνη ησλ θαηαιπκάησλ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο.  Δπίζεο, παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα γηα ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο, ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία, ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ.   

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε αθνξνχλ:  
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 ζηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θηήκαηνο φπνπ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κπνξεί 

λα δηδάμεη θαη λα εμεγήζεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηε δηαδηθαζία ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο αιιά θαη ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο. 

 ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην αγξφθηεκα ζην νπνίν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κνλάδεο κεηαπνίεζεο είηε ησλ – ήδε -  παξαγφκελσλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ είηε άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ 

ηνπηθνχο παξαγσγνχο. 

Αλ ζην αγξφθηεκα, ππάξρνπλ δηάζπαξηα δσκάηηα ηφηε ν αξηζκφο ηνπο ππνινγίδεηαη ζην 

1 αλά ζηξέκκα ελψ ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζηηο 3 αλά ζηξέκκα. Δπίζεο, ν κέγηζηνο 

αξηζκφο θιηλψλ πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί είλαη ζπλνιηθά νη 60 αλά αγξφθηεκα. Αλ ην 

ηειεπηαίν απαξηίδεηαη απφ έλα ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ, ηφηε ε κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηεο 

θάζε θαηνηθίαο ζα είλαη ηα 4 δσκάηηα θαη νη 12 θιίλεο ηα νπνία ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 

θαη απφ ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα.  

 πίηη ηνπ αγξφηε 

Πξφθεηηαη γηα θαηαιχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε κφληκε θαηνηθία ηνπ 

αγξφηε ή γηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη δηακεξίζκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ ίδην 

νηθηζκφ θαη ηα δηαρεηξίδεηαη ν αγξφηεο. Όια, πεξηβάιινληαη απφ γεσξγηθέο ή  

θηελνηξνθηθέο εθηάζεηο, ηηο νπνίεο ν αγξφηεο εθκεηαιιεχεηαη είηε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θηινμελνχκελνπο ,φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξσηλφ θαη ηα ππφινηπα 

γεχκαηα, είηε γηα ην αηνκηθφ ηνπ εηζφδεκα. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πεξίπησζε, νη αγξνηνπξίζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ αγξφηε φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζαιφλη θαη ηελ 

θνπδίλα φπσο επίζεο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηφζν γηα αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζν 

θαη γηα μεθνχξαζε.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηδηνθηήηεο ησλ θαηαιπκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλφρξεζην κπάλην αλά 4 άηνκα ελψ φηαλ ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

ησλ δσκαηίσλ αγγίδεη ηηο 12 θιίλεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ινπηξφ ζε θάζε δσκάηην. 

Β) Καηαιύκαηα ήπησλ κνξθώλ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ 
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 Αγξνηθίεο 

Πξφθεηηαη γηα θαηαιχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο ελνηθηαδφκελα δσκάηηα είηε σο 

απηνεμππεξεηνχκελα, ηα νπνία δελ μεπεξλνχλ ηηο 14-16 θιίλεο. Βξίζθνληαη ζε αγξνηηθφ 

ρψξν, εθηφο θαηνηθεκέλνπ νηθηζκνχ, θαη πεξηβάιινληαη απφ κηθξήο έθηαζεο αγξνηηθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη βιάζηεζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ αθνχ ν αγξφηεο δελ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπο παξέρεη ππεξεζίεο εζηίαζεο. 

 Καηαιχκαηα ζε αλεμάξηεηεο αγξνηηθέο νηθίεο εληφο παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ 

Αθνξά θαηαιχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή δηακεξίζκαηα, 

είηε σο απηνεμππεξεηνχκελα, κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 14-16 θιίλεο. Τπάξρνπλ κέζα 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ν νπνίνο βξίζθεηαη εληφο ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ελψ νη   

ππεξεζίεο εζηίαζεο δελ παξέρνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο. 

.  Γ) Καηαιύκαηα ζε παξαδνζηαθά/ δηαηεξεηέα θηίξηα 

 Παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο (απηφλνκεο θαηνηθίεο ζε ραξαθηεξηζκέλα θηίξηα) 

Δίλαη θαηαιχκαηα πνπ ζηεγάδνληαη ζε ραξαθηεξηζκέλα παξαδνζηαθά ή δηαηεξεηέα 

θηίξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δσκάηηα δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε ν παξαδνζηαθφο ηφλνο 

ησλ θηηξίσλ λα κελ αιινησζεί αιιά λα αλαδεηρζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο ηεο 

εθάζησηε πεξηνρήο.  

Γ) Δπηρεηξήζεηο ήπησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

 Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα 

Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θάπνηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζε πξννξηζκνχο 

φπνπ αλαπηχζζεηαη ν αγξνηνπξηζκφο θαη αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα, ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Άιιεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη –επηπιένλ- κε ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, ηελ 

εθηξνθή νηθφζηησλ – ζπλήζσο - δψσλ, ηελ επίδεημε ησλ κεζφδσλ ηεο γεσξγίαο 

μεθηλψληαο απφ ηα αξραία ρξφληα, ζπλερίδνληαο ζηα ζχγρξνλα θηάλνληαο ζην ζήκεξα 
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φπνπ ππάξρνπλ θαηλνηφκεο γεσξγηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ.  

Οη επηζθέςηκεο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλάδνπλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ελψ ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν ζηα αληηθείκελα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε επηρείξεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

 Να παξέρνπλ μελάγεζε, πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε ζηνπο επηζθέπηεο. 

 Να δηαζέηνπλ ιηαληθή είηε γηα ηα δηθά ηνπο πξντφληα είηε γη’απηά πνπ 

πξνκεζεχνληαη απφ ηνπηθνχο παξαγσγνχο. 

 Να ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο. 

  Να μελαγνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηε κνλάδα κεηαπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη.  

 Να εθπαηδεχνπλ θαη λα ςπραγσγνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο κέζα απφ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο (ηππαζία, θαιιηέξγεηα δηάθνξσλ θπηψλ, παξαζθεπή γιπθψλ ηνπ 

θνπηαιηνχ θ.α.).  

 

 Δπηζθέςηκα εξγαζηήξηα κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

Πξφθεηηαη γηα ΄΄εξγαζηήξηα παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξαγσγήο κε πξψηεο χιεο πνπ παξάγνληαη ηνπηθά. Έλα 

πνζνζηφ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ είλαη πηζηνπνηεκέλα σο βηνινγηθά ή Πξντφληα 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ή Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο 

(ΠΓΔ) ή Δηδηθά Παξαδνζηαθά Πξντφληα Δγγπεκέλα-Ηδηφηππα (ΔΠΠ) ή πξντφληα 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξαγσγήο (ARGO 1,2 θ.α.) ή ζχκθσλα κε άιιεο 

αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ΄΄ ( Γρθγόρθ Μ, 2017).  

Σα επηζθέςηκα εξγαζηήξηα είλαη ζπλήζσο κηθξήο θιίκαθαο θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή. 
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Οη αξκφδηνη, κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ιηαληθή κφλν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα λα: 

 Γηαζέζνπλ ςσκί θαη αξηνζθεπάζκαηα ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

 Μεηαπνηήζνπλ θξνχηα θαη ιαραληθά ζε καξκειάδεο, ηνπξζί θ.ά. έηζη ψζηε λα ηα 

δηαζέζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

 Μεηαπνηήζνπλ δσηθά πξντφληα ζε ηπξνθνκηθά, αιιαληηθά θ.ά. έηζη ψζηε λα ηα 

δηαζέζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξνχλ αλ ζέινπλ λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ζηε 

ρνλδξηθή ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 Πξαηήξηα-εθζεηήξηα ηνπηθψλ πξντφλησλ 

Απηέο νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο θαηαζηήκαηα ιηαληθήο φπνπ πσινχληαη 

ρεηξνηερλήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη πξντφληα ηα 

νπνία παξάγνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο εθζέζεηο, θαη 

ρψξνη γεπζηγλσζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηα νπνία σο επη ην 

πιείζηνλ είλαη πηζηνπνηεκέλα σο βηνινγηθά ή ΠΟΠ ή ΠΓΔ.  

 Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο 

Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο εζηίαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θνληά ή ζηνλ ίδην ρψξν κε   

αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα  θαη έρνπλ σο ζηφρν: 

1) Σε δηάδνζε ηεο εθάζησηε ηνπηθήο θνπδίλαο, κέζσ ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ 

ζπληαγψλ, ζεκαηνδνηψληαο έηζη ην πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ηνπ ηφπνπ. 

2) Σελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηψληαο ληφπηεο παξαγσγέο θαη 

πνπιψληαο ηα παξαζθεπαζκέλα -απφ απηέο- πξντφληα ζηνπο επηζθέπηεο.  

Πξνο ην παξφλ, αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ζεσξνχληαη ηα εζηηαηφξηα, νη 

ηαβέξλεο, ηα νπδεξί, ηα κεδεδνπσιεία, ηα ηζηπνπξάδηθα, θαη ηα θαθελεία. ην κέιινλ, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο κνξθέο ρψξσλ εζηίαζεο, νη νπνίεο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 
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 Δπηρεηξήζεηο δηεμαγσγήο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηνξγαλψλνπλ εθδξνκέο ζηε θχζε ζε νιηγνκειείο 

νκάδεο -κέρξη 20 αηφκα- φπνπ πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξεηβαζία, 

ηππαζία, πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, ηνμνβνιία θ.α. νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ 

εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο.  

Δπηπιένλ, νη ππεχζπλνη ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πεξηεγήζεηο κε ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν φρεκα ζηηο γχξσ πεξηνρέο θαζψο 

επίζεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξέρνπλ καζήκαηα ζηνπο επηζθέπηεο ζε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (π.ρ. παξαδνζηαθέο ηερληθέο αξγαιεηνχ, 

παξαδνζηαθή γαζηξνλνκία κε γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ ή καξκειάδεο θ.α.). 

3.2. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

3.2.1. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο φιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο 

ππαίζξνπ είλαη ε λνκηκνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην 

Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Όκσο, εθηφο απφ απηφ, φιεο νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

δηακνξθσζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ΄΄επηρεηξήζεηο 

ππαίζξνπ΄΄.  Βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη: (Ίζηδα, 2011) 

 Ζ ελαξκφληζή ηνπο κε ηα ηνπηθά αξρηηεθηνληθά πξφηππα. 

 Ζ παξνρή είηε πξσηλνχ είηε ησλ ππφινηπσλ γεπκάησλ κφλν απφ ηνπηθά πξντφληα. 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ κέζσ έληππνπ πιηθνχ γηα ηα ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα 

ηεο πεξηνρήο αιιά  θαη γηα ηηο φκνηεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ζε κηα μέλε γιψζζα. 

 Ζ ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ ηδηνθηήηε κέζα ζηελ επηρείξεζε είηε απηή είλαη 

ελεξγή είηε απιά παζεηηθή. 

 Ο επηρεηξεκαηίαο λα είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο ή λα έρεη νπνηαδήπνηε 

αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Σνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ν ίδηνο λα έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ έλα Πηζηνπνηεηηθφ βησκαηηθήο αγξνηνπξηζηηθήο επηκφξθσζεο. 
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 Ζ δηάζεζε ηνπηθψλ πξψησλ πιψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο γηα ηελ παξνρή γεπκάησλ ή καζεκάησλ καγεηξηθήο αλ απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (agroxenia.net, 2017). 

3.2.2. Σν εηδηθό ζήκα ηνπξηζκνύ ππαίζξνπ 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 πνπ αθνξά ζηνπο γεληθνχο νξηζκνχο ηνπ ηνπξηζκνχ Τπαίζξνπ: 

΄΄Δηδηθφ ήµα Σνπξηζµνχ Τπαίζξνπ είλαη ζήµα µε εηδηθφ ινγφηππν ηνπ ΔΟΣ µε ην 

νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ε ζπγθεθξηµέλε επηρείξεζε πιεξνί ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

παξφληνο λφµνπ θαη πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ΄΄. 

3.2.3. Σν εηδηθό ζήκα Αγξνηνπξηζκνύ 

χκθσλα κε ην λνκνζρέδην: ΄΄ην Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ΄΄ είλαη ζήκα κε εηδηθφ 

ινγφηππν ρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη κία 

επηρείξεζε πιεξνί ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη πξνζθέξεη έλα 

ειάρηζην πξνδηαγεγξακκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ, πνπ εμεηδηθεχεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ΄΄ (opengov.gr, 2014c). 

3.2.4. Σν εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 (opengov.gr, 2014b): 

 1. Δηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο είλαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ 

θαηαιχµαηνο, ε νπνία επέρεη ζέζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεµάησλ 

πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θνιπµβεηηθψλ δεμαµελψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο 

ηνπ ίδηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχµαηνο. 

2. Πξνέγθξηζε Δηδηθνχ ήµαηνο Λεηηνπξγίαο : είλαη ην πξνζσξηλφ εηδηθφ ζήµα 

ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγείηαη µε ηελ ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ ζηελ αξµφδηα 

ππεξεζία. 

3. Παξαξηήµαηα Δηδηθνχ ήµαηνο Λεηηνπξγίαο: είλαη ηα επηµέξνπο εηδηθά ζήµαηα 

ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θαηάζηεµα πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο ή θνιπµβεηηθή 

δεμαµελή εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχµαηνο. 
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3.3. Η Βησζηκόηεηα κηαο επηρείξεζεο 

Πνιιή ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο είλαη ε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Μία ζσζηή Μειέηε Βησζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα: 

o Δξεπλά ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο πξνηνχ επελδπζεί γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα). 

o Τπνδεηθλχεη ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο (θέξνπζα ηθαλφηεηα)γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο(αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαη 

απνδνρέο),(θνηλσληθά θξηηήξηα). 

o Λάβεη ππφςε ηεο ηνπο-ηπρφλ- αληαγσληζηέο ηεο πεξηνρήο θαη λα πξνβιέςεη ηε 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά (νηθνλνκηθά θξηηήξηα), (Παιαηνιφγνο Π, 2018). 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε αχμεζε ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ φζν 

θαη ζηα έζνδα ηεο ρψξαο, ην 40% ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινπζεί λα 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο (Αλδξέαο Αλδξεάδεο, 2014). 

Έλα απφ ηα θαίξηα εκπφδηα ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη γηα 

ηελ επέλδπζε ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο απφ ελδηαθεξφκελνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηέθεηαη ε 

ππεξθνξνιφγεζε. Γηπιαζηάζηεθε ν ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο θαη εζηίαζεο, 

ηξηπιαζηάζηεθαλ νη επηβαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηέζεθε  σο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ην 29%  (απφ ην 26%). Δπηπιένλ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2018 ζεζπίζηεθε ν 

θφξνο δηακνλήο ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο, ελψ έπαςαλ λα ηζρχνπλ νη 

κεησκέλνη ζπληειεζηέο ΦΠΑ ζηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά λεζηά. 

Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά 7 κνλάδεο θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ θεξδψλ θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ησλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ (Μπέιινο Ζ, 2018). 

Γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο  ζα πξέπεη λα παξζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο ζα αθνξνχλ θαηα θχξην 

ιφγν ζηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο. Δπίζεο, νη λένη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα 
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πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη λα αληηπξνηείλνπλ λέεο 

πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο θαη δξάζεηο νη νπνίεο ζα ζέβνληαη ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη 

ηνλ θαηαλαισηή (Γαλέιιεο , 2012). 

3.4. Πξόγξακκα επηδόηεζεο αγξνηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα 

Οη επηδνηήζεηο πνπ παξαρσξνχληαη ζε αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είηε γη’απηέο (γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο) είηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, παίδνπλ θαίξην ξφιν θαζψο 

βνεζνχλ ζηελ εμέιημε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Παξαθάησ, 

αλαθέξεηαη 1 πξφγξακκα επηδφηεζεο ην νπνίν σθειεί θαη ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Σα 

ππφινηπα αλακέλνληαη λα εγθξηζνχλ έηζη ψζηε λα μεθηλήζνπλ νη ππνβνιέο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (epidotiseis2014-2020.gr, 2017). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΜΔΧ ΔΠΑ 2014-2020 

΄΄ΔΝΙΥΤΗ  ΙΓΡΤΗ  ΚΑΙ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΝΔΧΝ  

ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ  ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ΄΄ 

Ζ επηδφηεζε απεπζχλεηαη ζε ΄΄επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηάζεθαλ κεηά ηηο 7/11/2017 θαη 

δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο΄΄ 

θαη ζε επηρεηξήζεηο ΄΄Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ΄΄, πνπ έρνπλ ήδε ηδξπζεί νη νπνίεο 

κέρξη ηηο 7/11/2017 ζα πξέπεη: 

Να έρνπλ απνθηήζεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ 55 ή ηνπο 

ΚΑΓ:41.220.01 ή 41.20.202. 

ην ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο λα κελ ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή θίλεζε  απφ ηε ζχζηαζή 

ηνπ. 

Να κελ έρεη εθδνζεί ην ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. 

Να θαηέρνπλ άδεηα δφκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα 

Αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηθαηνχληαη ην επίδνκα, βξίζθνληαη θαη 

απηέο ηεο ππαίζξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

αζρνινχληαη κε ηνλ θπζηνιαηξηθφ, ηνλ πεξηεγεηηθφ, ηνλ πεξηπαηεηηθφ ηνπξηζκφ αιιά θαη 

απηφλ ηεο παξαηήξεζεο. 
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Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ έρεη μεθηλήζεη απφ ηηο 18/12/2017 θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 

28/3/2018. Ζ επέλδπζε ζα πινπνηεζεί ζε δηάζηεκα 36 κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

έγθξηζήο ηεο.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο μεθηλάεη απφ 25.000€ θαη αλέξρεηαη σο ηηο 400.000€. 

Σν πνζνζηφ επηδφηεζεο θηάλεη ην 45% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνζαπμάλεηαη ζην 

50% κε ηελ ππνρξέσζε πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 0,2 ΔΜΔ 

κηζζσηήο εξγαζίαο γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

Δπηπιένλ, ν ΦΠΑ ησλ δαπαλψλ δελ επηδνηείηαη αθνχ δελ επηηξέπεηαη ζηνλ δηθαηνχρν 

έθπησζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ΦΠΑ ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο 

πξνθαηαβνιήο σο ην 40% ηεο επηδφηεζεο έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε γηα ηελ έγθξηζε πεξλάεη απφ δχν ζηάδηα. ην πξψην 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζην δεχηεξν βαζκνινγείηαη 

ε πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα πξναπαηηνχκελα ζηελ πξνθήξπμε (dikaiologitika.gr, 2014).  

3.5. Πξνώζεζε κηαο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη –γεληθά- φζεο αζρνινχληαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ, ρξεηάδνληαη έλα κνληέιν πξνψζεζεο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα γίλνπλ 

επξέσο γλσζηέο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 6 πεξί ΄΄Δηδηθψλ – Δλαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ΄΄,  ε 

πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ: 

Σελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ αλαθαίληζεο παξαδνζηαθψλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ 

θαη νηθηζκψλ ή ζπλφισλ νηθηζκψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

(etasa.gr, 2018) 

Σε δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηελ αγξνηνηνπξηζηηθή θαηαλάισζε (ζχκθσλα 

ηνπηθήο πνηφηεηαο, θιπ). 

Σελ ελίζρπζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ κε δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο ειιεληθήο 

θνπδίλαο θαη ησλ επηκέξνπο εθδνρψλ ηεο σο ζεκαληηθνχ ηνπξηζηηθνχ πφξνπ. 
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Σελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαζψο θαη ηνπηθά 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

Σελ ελίζρπζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπλερηδφκελσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηνλ αγξνηηθφ ρψξν πξνο κηα νινθιεξσκέλε αγξνηηθή αλάπηπμε.  

Δπηπιένλ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην Δηδηθφ 

ήκα Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ -γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο παξαπάλσ- ελψ πνιιά Δζληθά θαη 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα επηδνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξνπ ( π.ρ. ΔΠΑ, 

Πξάζηλνο Σνπξηζκφο, Leader I & II), νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ζηνηρείν ηεο Διιάδαο (Αλησλφπνπινο Γ, 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 

4.1. Οξηζκόο πνηόηεηαο ζηνλ αγξνηνπξηζκό 

Δδψ θαη πεξίπνπ 15 ρξφληα (Παξηαιίδνπ θαη Ηαθσβίδνπ, 2002) ζπδεηηέηαη έληνλα ε 

΄΄δηακφξθσζε΄΄ ηνπ Αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ κε φξνπο ΄΄πνηφηεηαο΄΄ πνπ ζεσξείηαη 

θνκβηθφ ζεκείν ζηελ θαζηέξσζή ηνπ σο κία μερσξηζηή κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Δξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί έληνλα κε απηφ ην ζέκα, κε πξνγξάκκαηα θαη κάιηζηα ζε 

φιε ηελ Διιάδα. 

Ζ κειέηε γηα ην πφζν  ζεκαληηθφο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πνηφηεηαο 

ζηνλ αγξνηνπξηζκφ είλαη ζίγνπξν φηη ζπκβάιεη ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απφ ηνλ νπνίν  

έρνπλ λα σθειεζνχλ νη επηρεηξήζεηο, ε ηνπηθή θνηλσλία θαη θπζηθά νη ηνπξίζηεο πνπ 

επηιέγνπλ απηή ηε κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Οη έξεπλεο ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε εξσηεκαηνιφγηα ζε δχν θάζεηο, κε ηελ 

κέζνδν ηεο δνκεκέλεο θαη εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζηνπο θνξείο αλάπηπμεο 

αγξνηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη πξνζπαζνχλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν λα βειηησζνχλ θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ νξγαλψζεη ζπζηήκαηα γηα λα 

ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν κε ηνλ πειάηε (φπσο ζπιινγή παξαπφλσλ, εξσηεκαηνιφγηα 

θ.ι.π.). 

Δπίζεο, έλα αθφκα ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

ηνπξίζηα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, ε νπνία νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζηελ απνηπρία θαζψο ε 

πξφθιεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο θαη άλεζεο κε ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα είλαη δχζθνιν λα πινπνηεζεί. 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα δελ ππήξρε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ έρεη αξρίζεη απφ ην 2014 θαη αληηκεησπίδεηαη 
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ζε κία ζεζκηθή βάζε φπνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη  

ιεηηνπξγίαο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Όζνη φκσο, ζπδεηνχλ ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, 

ζπκθσλνχλ φηη ε πνηφηεηα είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε αγνξά θαη εληζρχεη ηε ζέζε θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ θαηνρχξσζε ηεο λνκηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. 

ηελ ίδηα έξεπλα είρε βγεη θαη ην πξνθίι ηνπ επηρεηξεκαηία  αγξνηνπξηζκνχ πνπ είλαη 

κεηαμχ 33 θαη 58 εηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζην δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. 

Οη δχν ζηνπο ηξεηο επηρεηξεκαηίεο- ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα- ζεσξνχλ απαξαίηεην ηνλ 

θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ αλ θαη ήηαλ αξλεηηθνί 

ζηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπο κε ίδηα θεθάιαηα ζηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 

4.2. πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο 

 Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο δηαδηθαζίεο,  

έρεη λα θάλεη κε ηελ  ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.  πλεπψο, ε πνηφηεηα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε 

απφιπηνπο φξνπο αιιά πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε θαη 

ζαθέζηαηα πξέπεη λα ππάξρεη έλα γεληθφ πιαίζην ην νπνίν λα θαζνξίδεη ηη πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί. Έηζη θαη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, ππάξρνπλ νη πξνδηαγξαθέο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο 

γηα λα θαιχπηεη απηέο ηηο αλάγθεο. 

Απηά θαζνξίδνληαη πιήξσο κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1417: «Αγξνηνπξηζκφο, νξνινγία θαη 

γεληθέο απαηηήζεηο» φπνπ θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξέρεη κία κνλάδα 

γηα λα νλνκάδεηαη αγξνηνπξηζηηθή θαη ηη πξέπεη λα αθνινπζήζεη ψζηε λα κπνξεί λα 

ιάβεη ην ζήκα πνηφηεηαο αγξνηνπξηζκνχ (ΔΛΟΣ 2008). 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 1417 γίλεηαη ζαθέο φηη ν αγξνηνπξηζκφο είλαη κία ήπηα 

κνξθή βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν αιιά 

κε πξνηεξαηφηεηα ζηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο. 
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ην ίδην πξφηππν γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πνηεο επηρεηξήζεηο εληάζζνληαη ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ θαη επηγξακκαηηθά πνηα είλαη ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ηα 

πξαηήξηα εθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ηα αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ 

ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ, νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

ηηο γεληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην πξφηππν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλαθέξνληαη ξεηά ην λνκνζεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην, 

νη θηεξηαθνί θαη ιεηηνπξγηθνί φξνη, ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ,  νη πειάηεο, ε ζπλέξγεηα, ε δηθηχσζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο (rethimno.gr, 2018). 

ε απηφ ην κήθνο θχκαηνο, ινηπφλ, θαη γηα λα θαιχςεη ην θελφ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνπνίεζεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ζηελ Κξήηε ζην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ 

Ηλζηηηνχην Υαλίσλ, έγηλε κία ζπλάληεζε αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδξχζεθε ν 

ζχλδεζκνο ελψζεσλ αγξνηνπξηζκνχ Διιάδνο (ΔΑΔ) κε απφθαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ελψζεσλ αγξνηνπξηζκνχ φιεο ηεο ρψξαο. 

 Ο ζχλδεζκνο, ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

Διιάδαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζαθέζηαηα πξνδηαγεγξακκέλνπ αγξνηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαζψο θαη ζηελ πξνβνιή ηνπ ζε έλα επξχηεξν θνηλφ ηφζν ζηε ρψξα καο φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ.  Πέξα απφ ηελ δηθηχσζε πνπ επηδηψθεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ γηα  ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, επηζπκεί λα είλαη ν θφκβνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο 

απηψλ ζηηο ηνπηθέο αιιά θαη ζηηο επξχηεξεο αγνξέο. Σέινο, επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο κε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηε 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ θαη ηελ απφ θνηλνχ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ. (Agroxenia.net, 

2018a). 

Δπίζεο, ε έλσζε έρεη ζαλ ζθνπφ ηε ρνξήγεζε αγξνηνπξηζηηθνχ ζήκαηνο ζηηο 

επηρεηξήζεηο - κέιε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θεξδνζθνπία θαη 
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ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Ο ζχλδεζκνο ελψζεσλ δίλεη έλα πξνζσξηλό πνηνηηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο αγξνηνπξηζκνχ κεηά απφ απηναμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ηεο αγξνμέληαο φπσο έρνπλ νξηζηεί θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Agroxenia.net, 2018b). 

Γεληθά Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ - Αγξνηνπξηζκνύ 

1. Να είλαη Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο (Τπνρξεσηηθή Δλαζρφιεζε) 

2. Να βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο κε ιηγφηεξνπο απφ 3000 θαηνίθνπο 

3. Σα θηίζκαηα λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή.  

4. Να πξνβάιινπλ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ. 

5. Να ππάξρεη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε  

6. Να αλαθέξεηαη ζε θάζε έληππν θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο φηη είλαη κέιε ηεο 

Έλσζεο Αγξνηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη επηζθέπηεο  λα γλσξίζνπλ ηε 

θηινζνθία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ –αγξνηνπξηζκνχ ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα. (dikaiologitika.gr, 2014) 

ΓΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Γελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ – αγξνηνπξηζκνχ: 

1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο  

2. Οη επηρεηξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο π.ρ κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

3. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο  βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 3000 θαηνίθνπο 

κε εμαίξεζε ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ηα ηζηνξηθά αγξνθηήκαηα.   

4. Κηίξηα κεγάινπ φγθνπ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «ήπηα παξέκβαζε ζην 

πεξηβάιινλ»  

5. Όηαλ ε δπλακηθφηεηα μεπεξλά ηηο 40 θιίλεο 

6. Όηαλ ν ηδηνθηήηεο ε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε. 
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Πεξηζζφηεξα γηα ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πξνζσξηλνχ ζήκαηνο πνηφηεηαο θαη ην 

ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην κπνξείηε λα δείηε ζην Παξάξηεκα Α. 

Γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ ηειηθνχ ζήκαηνο πνηφηεηαο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

απαηηείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθάζηνηε κνλάδαο απφ αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο - κέιε 

ηεο έλσζεο θαη έλαο ηερληθφο π.ρ. αξρηηέθηνλαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε δελ πιεξνχλ ηνλ φξν ραξαθηεξηζκνχ ΄΄αγξνηνπξηζηηθέο΄΄, δειαδή 

ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία θάησ ηνπ 40%, έρνπλ ηελ επηινγή λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο κε πιήξε πξνζαξκνγή ζηηο ππνδείμεηο ησλ αμηνινγεηψλ ψζηε 

λα απνθηήζνπλ ην ζήκα πνηφηεηαο (agroxenia.net 2018c). 

4.3. ήκα πνηόηεηαο αγξνηνπξηζκνύ 

Tν ΦΔΚ 155/30.07.2014 ηεχρνο Α’, ν Νφκνο 4276/14, γηα ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνκνλάδσλ φπσο επίζεο γηα ηηο 

εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο έρεη ζην δεχηεξν κέξνο αλαθνξά ζηνλ 

νηλνηνπξηζκφ, ζηνλ ηακαηηθφ-Ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, ζηνλ ηνπξηζκφ ππαίζξνπ θαη ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ. ην ΦΔΚ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ, ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ αγξνηνπξηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 33 ζηελ πηζηνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ αγξνηνπξηζκνχ θαη ην εηδηθφ ζήκα (anka.gr, 2018) 

4.3.1. ηόρνη θαη νθέιε 

Σν δηαθξηηφ ζήκα πνπ ζα θέξεη θάζε πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε, βνεζάεη ηνλ πειάηε λα 

επηιέμεη αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ. ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν εθαξκφδνληαη ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο κε ηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο π.ρ. ISO  

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη έηζη ν θαηαλαισηήο είλαη ζίγνπξνο ηφζν γηα 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη φζν θαη γηα ηνλ 

έιεγρν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο.  

4.3.2. Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

Με ηελ ίδηα απφθαζε (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, 2014) θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο  δηαπίζησζεο, 

ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο είλαη ε πξνεγνχκελε απφθηεζε απφ 

http://www.opengov.gr/yppol/
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ηελ επηρείξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδηθψλ αδεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν εηδηθφ ζήκα έρεη ην εηδηθφ ινγφηππν πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ 

ηνπξηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ην νπνίν είλαη αφξηζηεο ηζρχνο. Ζ επηρείξεζε 

ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία απφ ηελ ππεξεζία πνπ ρνξήγεζε ην εηδηθφ ζήκα. 

4.4. Δθπαίδεπζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

χκθσλα κε ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ν αγξφηεο ππεχζπλνο αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο, 

έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ, 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη έρεη επηιέμεη λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ο επαγγεικαηίαο ππεχζπλνο αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο παξέρεη 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο δηαλπθηέξεπζεο ή θαη εζηίαζεο θαη ελδέρεηαη λα θαηαζθεπάδεη 

θαη λα πνπιά ζηνπο πειάηεο ρεηξνηερλήκαηα ηνπηθήο ιατθήο ηέρλεο. 

Δπηπιένλ, ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ ππνζρφκελν ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη είλαη κία απάληεζε ζηελ αλαδήηεζε ελφο κνληέινπ ην νπνίν μεπεξλάεη 

ηελ επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, φπνπ ην θαινθαίξη έρνπκε πάξα πνιιή δήηεζε 

ελψ ην ρεηκψλα κεηψλεηαη. Οη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, κε ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

χπαηζξν είλαη πάξα πνιχ ελζαξξπληηθέο (eoppep.gr, 2018). 

Δπηπιένλ πνιινί θνξείο πηζηνπνίεζεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο 

αλαγλσξηζκέλα δηεζλψο γηα πηζηνπνηεκέλνπο ππεχζπλνπο αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο. Οη 

πηζηνπνηήζεηο δεμηνηήησλ ζηνλ θιάδν ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απεπζχλνληαη ζε φζνπο 

ελδηαθέξνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζε 

άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε. Οη εμεηάζεηο είλαη δηάξθεηαο 60 ιεπηψλ φπνπ 

θαιείηαη ν εξσηψκελνο λα απαληήζεη ζε 30 εξσηήζεηο θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη ην 

70% (Acta-edu.gr, 2018). 

αθέζηαηα πιένλ, ε εθπαίδεπζε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ έρεη πάξεη απηή ηελ θαηεχζπλζε γηα 

κία νξγαλσκέλε θαη πςειήο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

φπνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ε αλάγθε γηα νξζά θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Οη θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γίλνληαη νινέλα θαη 
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πεξηζζφηεξνη φπσο ν νξγαληζκφο γεσξγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο 

θαη απαζρφιεζεο «Γήκεηξα», ην ηερληθφ επαγγεικαηηθφ εθπαηδεπηήξην ηνπ ππνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

θαη ην θέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηεο Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο ρνιήο (In.gr, 

2018) 

Ζ ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο πηζηνπνηήζεηο ππεπζχλσλ αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζπλερψο 

κεγαιψλεη θαη ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη είηε δηά δψζεο είηε εμ απνζηάζεσο κε 

ηειεθπαίδεπζε. Σα ζεκηλάξηα ζπλήζσο πεξηέρνπλ ηελ εμήο ζεκαηνινγία: πψο κπνξεί λα 

νξγαλσζεί κία αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε, πσο μεθηλάλε νη κνλάδεο, πψο νξίδεηαη ε 

πνηφηεηα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ,  marketing αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, αξρέο κάλαηδκελη 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο πσο κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη πξφζβαζε 

ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (Semifind, 2018). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ-ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Η επηιεγκέλε επηρείξεζε 

5.1. Παξνπζίαζε 

Γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο, επηιέμακε ηνλ Ρνδίαιν, κηα θαηνηθία ζηε Βφξεηα Κξήηε, ε 

νπνία βξίζθεηαη κέζα ζ’ έλαλ αγξφ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο κπξνζηά ζην θξεηηθφ 

πέιαγνο. «Ρνδίαινο» ζεκαίλεη «Ζ ξνδηά ηεο ζάιαζζαο» ή «Ζ αθηή ηεο ξνδηάο». ( 

Ρνδίαινο, 2018) 

Ο Ρνδίαινο, είλαη κηα θαηνηθία ζηε Βφξεηα Κξήηε φπσο είπακε παξαπάλσ, θνληά ζην 

ρσξηφ Πάλνξκν, ζηε κέζε ηνπ λεζηνχ, πάλσ ζε κηα απφ ηηο πνιιέο βξαρψδεηο αθηέο ηνπ. 

Βξίζθεηαη κέζα ζ’ έλαλ αγξφ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο κπξνζηά ζην θξεηηθφ πέιαγνο. 

Ζ αξρηηεθηνληθή, ηα ρξψκαηα, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην ηνπίν, ζπκίδνπλ έληνλα ηελ 

Κξήηε ησλ κηλσηθψλ ρξφλσλ. Ζ επηρείξεζε, ηδξχζεθε ην 1994 απφ ηνλ θχξην Κψζηα 

Γακβφγινπ, ν νπνίνο ηε δηεπζχλεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δίλαη κία Αλψλπκε 

Δηαηξεία, εγθεθξηκέλε απφ ηνλ ΔΟΣ, φπνπ δνπιεχνπλ ηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

Γακβφγινπ θαη επνρηαθνί ππάιιεινη.  

Ζ επηρείξεζε αμηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα αγξνηνπξηζηηθά 

ζέκαηα θαζψο επίζεο θαη ππεξεζίεο επεμίαο θαη spa.  

ηφρνο ησλ ηδξπηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο κνλάδαο απηήο, ήηαλ λα  ζπκπεξηιάβνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο Κξήηεο ζε κνλαδηθέο δηαθνπέο, κε πξνηεξαηφηεηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ.    

Σν θαηάιπκα είλαη απιφ θαη πξνζθέξεη  θσο θαη αξκνλία ζηε δηαβίσζε. Όια ηα 

αλνίγκαηα  έρνπλ ζέα ηε ζάιαζζα θαη είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 

θπζηθφ θιηκαηηζκφ. Γηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο θαη φ,ηη είλαη απαξαίηεην ζ’ έλα 

ζπηηηθφ. Σν κεγάιν θαζηζηηθφ, ε άλεηε ηξαπεδαξία, ην αίζξην θαη νη βεξάληεο 

πξνζθέξνληαη γηα πνιπάξηζκεο ζπγθεληξψζεηο θαη γηα νξγαλσκέλεο δεμηψζεηο. 

Τπάξρνπλ 2 θνπδίλεο, φπνπ γίλνληαη θαη ηα καζήκαηα καγεηξηθήο θη αθφκα θεληξηθή 

ζέξκαλζε, ηειενξάζεηο,  internet  Wi-fi, ζηεξενθσληθφ ζχζηεκα γηα κνπζηθή θη έλα 

παιηφ πηθάπ κε βηλίιηα.  
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Σε θηινμελία ζπκπιεξψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο. Τπάξρνπλ αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αγξφ ηεο κνλάδαο, 

καζήκαηα θξεηηθήο καγεηξηθήο, καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζπλεδξίεο yoga ζηελ 

χπαηζξν.  

Δπίζεο, ππάξρνπλ ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηελ επνρή, πνπ ζηφρν έρνπλ 

ηελ γλσξηκία ησλ επηζθεπηψλ κε ηελ ληφπηα θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. Έλα 

παξάδεηγκα ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα ξαθνθάδαλα, ε παξαδνζηαθή δηαδηθαζία 

απφζηαμεο ηεο ξαθήο πνπ είλαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο θξεηηθήο θζηλνπσξηλήο δσήο.   

 

 

Δηθόλα 1 Η θεληξηθή ζειίδα ηνπ site ηεο επηρείξεζεο 

 

5.2. Γξαζηεξηόηεηεο 

ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε, κπνξεί θαλείο λα απνιαχζεη ήξεκεο δηαθνπέο αιιά κε 

έκθαζε ζηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
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Δηθόλα 2 Οη επηινγέο ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ 

 

Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηα καζήκαηα καγεηξηθήο, ηα νπνία γίλνληαη κε πιηθά αγλά θαη 

βηνινγηθά, απφ ηνπο αγξνχο ηνπ Ρνδίαινπ.  

 

 

Δηθόλα 3 Οη επηινγέο ηνπ γηα Αμηνζέαηα 

 

5.3. Κξηηήξηα θαηάηαμήο ηεο ζηηο Αγξνηνπξηζηηθέο 

 

Ο Ρνδίαινο, είλαη κηα λφκηκε αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, αθνχ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ 4276 ΦΔΚ 

155/30 Ηνπιίνπ 2014, φπνπ  

«1. Δπηρεηξήζεηο Αγξνηνπξηζκνχ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ηδίσο: 
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α) Σα Αγξνθηήκαηα. Ζ αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ Αγξνθηήκαηνο αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ή εζηίαζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο εζηίαζεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά πξνο θαηαλάισζε πξντφληα απφ ην Καιάζη Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ, ή/θαη πξντφληα Οηθνηερλίαο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4235/2014, θαη ζηελ πεξίπησζε β   ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 62 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

β) Οη αγξνηηθέο θαη νη κηθηέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο (..)  νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά κε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθά νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο φπσο ηηο ππεξεζίεο 

εζηίαζεο κε ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε θαη πξνζθνξά πξντφλησλ απφ ην Καιάζη 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ( ) φπσο θαη ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο πεξίπησζεο β   ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο κέρξη 

ζαξάληα (40) θιηλψλ. 

2. ΄΄Οη επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

επίδεημεο, ελεκέξσζεο, παξαθνινχζεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ επαθή ηνπ επηζθέπηε−ηνπξίζηα κε ηελ αγξνηηθή δσή, ηε βηψζηκε 

αγξνηηθή παξαγσγή, ηε γαζηξνλνκία, ηε γεπζηγλσζία θαη ηελ νηλνγλσζία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο΄΄. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, «Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ», είλαη ην ζχλνιν ησλ 

επηιεγκέλσλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ή θαη ε 

επεμεξγαζία ή θαη ε ηππνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζηελ δηθηά καο πεξίπησζε κηιάκε γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.  

Καη σο πξνο ηνλ χλδεζκν Δλψζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ Διιάδαο, ζηνλ νπνίν ν Ρνδίαινο 

πξφζθαηα έθαλε θαη αίηεζε γηα λα γίλεη κέινο, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλεο σο εμήο: 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΡΟΓΙΑΛΟΤ 

   Καηαιχκαηα Μέρξη 40 θιίλεο (έρεη 22) 

  Δζηίαζε 
Με βηνινγηθά πξντφληα απφ ην αγξφθηεκά 

ηνπο 

  Δξγαζηήξηα Μαγεηξηθήο, γεπζηγλσζίαο 

  Πξντφληα Βηνινγηθά πξνο πψιεζε / θαηαλάισζε 

  Οηλνπνηεία 

Απφ βηνινγηθφ ζηαθχιη απφ ην αγξφθηεκά 

ηνπο 

  Αγξνθηήκαηα Δίλαη ρηηζκέλν κέζα ζηνπο αγξνχο 

  Γξαζηεξηφηεηεο Yoga, καζήκαηα ειιεληθψλ 

  Μνλνπάηηα ηηο παξαιίεο θαη ζηνλ Πάλνξκν 

  Αμηνζέαηα Πάλνξκν θαη γεηηνληά 

  

Πίλαθαο 2 Καηάηαμε Ρνδίαινπ 
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Γεληθά Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ - Αγξνηνπξηζκνύ 

Να είλαη Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο (Τπνρξεσηηθή Δλαζρφιεζε)  

Να βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο κε ιηγφηεξνπο απφ 3000 θαηνίθνπο  

Σα θηίζκαηα λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή 

 

Να πξνβάιινπλ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ  

Να ππάξρεη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε   

Να ππάξρεη λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο   

Να είλαη επηρεηξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο π.ρ κεγάιεο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο 

 

Να κελ ππάξρνπλ Κηίξηα κεγάινπ φγθνπ   

Ζ  δπλακηθφηεηα λα ΜΖΝ μεπεξλά ηηο 40 θιίλεο  

 

Πίλαθαο 3 Γεληθά Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

 

5.4. Σν εξσηεκαηνιόγην 

 

Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ.  

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

 ΄΄ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ΄΄ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΜΑΡΙΑ-ΔΛΔΝΗ 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
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Δπραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο! 

5.5. Οη απαληήζεηο 

 

Απάληεζε ζηελ 1ε εξώηεζε 

Ο Ρνδίαινο, είλαη κηα θαηνηθία ζηε Βφξεηα Κξήηε, θνληά ζην ρσξηφ Πάλνξκν, ζηε κέζε 

ηνπ λεζηνχ, πάλσ ζε κηα απφ ηηο πνιιέο βξαρψδεηο αθηέο ηνπ. Βξίζθεηαη κέζα ζ’ έλαλ 

αγξφ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο κπξνζηά ζην θξεηηθφ πέιαγνο. Ζ αξρηηεθηνληθή, ηα 
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ρξψκαηα, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην ηνπίν, ζπκίδνπλ έληνλα ηελ Κξήηε ησλ κηλσηθψλ 

ρξφλσλ. Ζ επηρείξεζε, ηδξχζεθε ην 1994 απφ ηνλ θχξην Κψζηα Γακβφγινπ, ν νπνίνο ηε 

δηεπζχλεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δίλαη κία Αλψλπκε Δηαηξεία, εγθεθξηκέλε απφ ηνλ 

ΔΟΣ, φπνπ δνπιεχνπλ ηα ηξία κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Γακβφγινπ θαη 5 επνρηαθνί 

ππάιιεινη. Απφ ηνπο ηειεπηαίνπο, νη 3 είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, Έιιελεο, ελψ νη δχν 

(πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ εζηίαζε) είλαη αιινδαπνί. Ζ 

επηρεηξήζε επίζεο, αμηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

αγξνηνπξηζηηθά (πρ. έλαλ γεσπφλν γηα ζεκηλάξηα ηελ πεξίνδν ηνπ ηξχγνπ, έλαλ εηδηθφ 

ζηηο ηνπηθέο δηαδξνκέο φηαλ παξνπζηάδεηαη ε δήηεζε, δαζθάια yoga αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ), θαζψο επίζεο θαη ππεξεζίεο επεμίαο θαη spa (κε ηε κνξθή 

εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο).  

ηφρνο καο ήηαλ λα  ζπκπεξηιάβνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο Κξήηεο ζε κνλαδηθέο δηαθνπέο, 

κε πξνηεξαηφηεηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε 

παξαιία ή θήπνο κε ινπινχδηα, κφλν πέηξηλα θαζίζκαηα, πεξηβφιη κε ιαραληθά, ε 

θπζηθή ρισξίδα ηνπ ηνπίνπ θαη ε ζέα ηνπ θξεηηθνχ πειάγνπο. Δίκαζηε πξνζεθηηθνί κε 

ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, αλαθπθιψλνπκε κε θνκπφζη θαη δερφκαζηε θαηνηθίδηα.  

Σν θαηάιπκα είλαη απιφ, ζε απφιπηα γεσκεηξηθφ ζρήκα, κε ηα θπζηθά ρξψκαηα, 

πξνζθέξεη  θσο θαη αξκνλία ζηε δηαβίσζε θαζψο ην «κέζα» θαη ην «έμσ» ζπλππάξρνπλ. 

Όια ηα αλνίγκαηα  έρνπλ ζέα ηε ζάιαζζα θαη είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ θπζηθφ θιηκαηηζκφ. Γηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο θαη φ,ηη είλαη 

απαξαίηεην ζ’ έλα ζπηηηθφ. Σν κεγάιν θαζηζηηθφ, ε άλεηε ηξαπεδαξία, ην αίζξην θαη νη 

βεξάληεο πξνζθέξνληαη γηα πνιπάξηζκεο ζπγθεληξψζεηο θαη γηα νξγαλσκέλεο δεμηψζεηο. 

Τπάξρνπλ 2 θνπδίλεο, φπνπ γίλνληαη θαη ηα καζήκαηα καγεηξηθήο. Κη αθφκα θεληξηθή 

ζέξκαλζε, ηειενξάζεηο,  internet  Wi-fi, ζηεξενθσληθφ ζχζηεκα γηα κνπζηθή θη έλα 

παιηφ πηθάπ κε βηλίιηα.  

Σε θηινμελία ζπκπιεξψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο καο. Τπάξρνπλ αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αγξφ καο, καζήκαηα 

θξεηηθήο καγεηξηθήο, καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζπλεδξίεο yoga ζηελ χπαηζξν. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηελ επνρή, πνπ ζηφρν έρνπλ 

ηελ γλσξηκία ησλ επηζθεπηψλ κε ηελ ληφπηα θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. Έλα 
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παξάδεηγκα ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα ξαθνθάδαλα, ε παξαδνζηαθή δηαδηθαζία 

απφζηαμεο ηεο ξαθήο πνπ είλαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο θξεηηθήο θζηλνπσξηλήο δσήο.   

 

Απάληεζε ζηελ 2ε εξώηεζε 

Ζ αξρή έγηλε φηαλ απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ ηνπξηζκφ γεληθψο. Ζ έθηαζε 

γεο ππήξρε θαη ζθεθηφκαζηαλ ηξφπνπο λα αμηνπνηήζνπκε ηελ πεξηνπζία απηή, ρσξίο 

φκσο λα παξέκβνπκε ή λα θαηαζηξέςνπκε ηελ νκνξθηά ηεο πεξηνρήο. Μαο ήξζε ε ηδέα 

λα ζηξαθνχκε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ν νπνίνο αμηνπνηεί ηηο νκνξθηέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

κηαο πεξηνρήο αιιά δίλεη ηελ επθαηξία λα ζεβαζηνχκε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηε θηινμελία κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ.  

Απηφ ηαίξηαδε, επίζεο, κε ηελ αιιαγή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηδηαίηεξα ζηελ 

Κξήηε, λα ςάρλνπλ, δειαδή, ελαιιαθηηθέο δηαθνπέο θαη φρη ηα πνιπηειή μελνδνρεία. 

Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε αγάπε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηνπο επηζθέπηεο 

ήηαλ θάηη πνπ ππήξρε αλέθαζελ ζηελ Κξήηε, θαζψο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έξρνληαη 

θάζε ρξφλν θαη θιείλνπλ ηηο δηαθνπέο  ηεο επφκελεο ρξνληάο απφ ηελ πξνεγνχκελε. Πέξα 

απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ είδακε θαη κία επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία λα αλνίγεηαη κπξνζηά καο. Ζ ζπλέρεηα ήξζε ζρεδφλ κφλε ηεο, αθνχ βιέπακε φηη 

ε πξσηνβνπιία καο αγθαιηάζηεθε ακέζσο θαη ζπλερίδακε απιψο λα αλαβαζκίδνπκε ηηο 

ππεξεζίεο καο θαη λα αμηνπνηνχκε λέεο ηδέεο, είηε δηθέο καο είηε ησλ επηζθεπηψλ καο. 

 

Απάληεζε ζηελ 3ε εξώηεζε 

Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο δελ έγηλε ηπραία. 

Θέιακε πάληα λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ ηνπξηζκφ αιιά δελ καο θέξδηδε ε ηδέα λα 

θηηάμνπκε άιιν έλα μελνδνρείν καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο αγξνηνπξηζκφο είλαη κία ηδέα πνπ 

ηαηξηάδεη πάξα πνιχ κε ηα πηζηεχσ καο. ηελ νπζία επηιέμακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

αζρνιεζνχκε, βαζηζκέλνη ζην πψο ζα ζέιακε εκείο λα θάλνπκε δηαθνπέο ζε έλα μέλν 

κέξνο. Ζ νκνξθηά ηεο θχζεο θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ καο έδηλε ε πεξηνρή 
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θαηέζηεζαλ απηήλ ηελ επηινγή κνλφδξνκν. Πηζηεχνπκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

κπνξνχζακε λα αμηνπνηήζνπκε ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο έδηλε ν ηφπνο. Ο 

ιφγνο πνπ κηα αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα θαηά θαλφλα πξνυπνζέηεη ρακειφηεξε επέλδπζε, 

είλαη  ε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Οπφηε, ζθεθηήθακε φηη 

έλα ηέηνηνπ ηχπνπ θαηάιπκα ζα ζπλδχαδε ηελ ζέιεζή καο γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ην 

ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δλλνείηαη, 

πσο δελ έρνπκε θάηη ελαληίνλ ησλ κεγάισλ μελνδνρείσλ απιά είκαζηε κηαο άιιεο 

λννηξνπίαο άλζξσπνη θαη πηζηέςακε απφ ηελ αξρή φηη ζα κπνξέζνπκε λα βξνχκε θαη 

άιινπο αλζξψπνπο πνπ λα έρνπλ ηηο ίδηεο αξρέο θαη λα πεξλάκε φκνξθα φινη καδί. Μαο 

ραξαθηεξίδεη,άιισζηε, έλαο πην δεζηφο θαη θηιφμελνο ρψξνο, πην αιεζηλφο θαη κε 

ζπλαίζζεκα. Μφλν κία ηέηνηνπ ηχπνπ επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη απηφ ην 

ραξαθηήξα ν νπνίνο πεξλάεη πξνο ηνπο πειάηεο καο.  

 

Απάληεζε ζηελ 4ε εξώηεζε 

Ναη. Ζ επηρείξεζε είλαη επηθεξδήο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ε απηφ 

βνήζεζε ην φηη ην θηήκα ήηαλ ηδηφθηεην θαη ππήξρε αξρηθά έλα πξψην νίθεκα ην νπνίν 

αλαθαηλίζακε θαη απφ απηφ μεθίλεζε αξρηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαιχκαηνο. Γε 

ρξεηάζηεθαλ πνιιέο επελδχζεηο. Υξεηάζηεθε ρξφλνο θαη «έμππλε», πξνζσπηθή εξγαζία, 

ε νπνία έγηλε φκσο κε ζέιεζε θαη κεξάθη. Βνήζεζαλ επίζεο θαη αξθεηνί θίινη. 

 

Απάληεζε ζηελ 5ε εξώηεζε 

Ζ δηακνλή δελ είλαη πνιχ εχθνιν λα παξαηαζεί. Οη κηζζψζεηο γίλνληαη ζπλήζσο γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο, ακέζσο κεηά, πεξηκέλεη ε επφκελε θξάηεζε. 

Δπίζεο, ζε απηφ ζπλεηζθέξεη ην φηη ηα εηζηηήξηα είλαη θιεηζκέλα, είηε αεξνπνξηθά, είηε 

αθηνπιντθά. Σα θίλεηξα ελφο επηζθέπηε είλαη ε δεζηαζηά θαη ε θηινμελία πνπ ηνπο 

πξνζθέξεηαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξζέλα θχζε πνπ πιαηζηψλεη ην θαηάιπκα. Ο 

επηζθέπηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηακνλήο ζε κία επξχρσξε θαη πεληαθάζαξε θαηνηθία, 

πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα, κε εμαηξεηηθή ζέα. Σνπ δίλεηαη, επίζεο, ε επθαηξία λα 
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δνθηκάζεη ληφπηα, θξέζθα ιαραληθά απφ ηνλ θήπν καο, ζε παξαδνζηαθέο θξεηηθέο 

ζπληαγέο, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο καγεηξηθή, 

καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη μελάγεζε ζηελ πεξηνρή. Σαπηφρξνλα, κε 

επαγγεικαηηθή πεξηπνίεζε θαη δεζηή θηινμελία, πξνζπαζνχκε λα θξαηήζνπκε ζε πςειφ 

επίπεδν ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 

Απάληεζε ζηελ 6ε εξώηεζε 

Ο αγξνηνπξηζκφο απφ ηε θχζε ηνπ πξνζθέξεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ θξαηνχλ ζε εγξήγνξζε ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ φρη 

κφλν λα μεθνπξαζηνχλ, αιιά λα πιαηζηψζνπλ ηε δηακνλή ηνπο θαη κε δηάθνξεο 

εκπεηξίεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή φκσο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα παξαγθσληζηνχλ 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη άξα ην απνηέιεζκα λα κελ είλαη θαιφ. Οη 

άλζξσπνη πνπ επηιέγνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο, κπνξεί λα έρνπλ 

ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηελ ληφπηα 

θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, δελ παχνπλ φκσο λα ζπλερίδνπλ λα είλαη «ηνπξίζηεο». 

Γειαδή, λα ςάρλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πεξηπνίεζε θαη θηινμελία, ηελ θαζαξηφηεηα, ην 

θαιφ θαγεηφ, ηελ επγέλεηα, ην ρακφγειν, ηελ εξεκία θαη ηελ εζπρία, ηνπο επξχρσξνπο 

ρψξνπο θαη ηε γξήγνξε εμππεξέηεζε. Απηφ πνπ πξνζπαζνχκε δηαξθψο είλαη λα 

θξαηήζνπκε απηή ηελ ηζνξξνπία ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο καο.  

 

Απάληεζε ζηελ 7ε εξώηεζε 

Σν θαηάιπκα ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν, κε θάπνην ίζσο θελφ ηελ πεξίνδν κεηαμχ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, γηα - ηπρφλ - επηζθεπέο θαη αλαθαηλίζεηο. Απηφ σζηφζν 

θαλνλίδεηαη αλάινγα κε ηηο θξαηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Κάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ ε πεξηνρή 

έρεη λα δείμεη δηαθνξεηηθέο νκνξθηέο θαη εκείο ζέινπκε λα ηηο πξνζθέξνπκε ζην θνηλφ. 

Δπίζεο, νη αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ επνρή, 

πξνζθέξνληαο έηζη θαη κηα πνηθηιία ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα καο επηζθεθηνχλ 

παξαπάλσ απφ κηα θνξά ην ρξφλν.  
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Απάληεζε ζηελ 8ε εξώηεζε 

Σν θνηλφ πνπ καο επηζθέπηεηαη είλαη φισλ ησλ ειηθηψλ. Ζ πιεηνλφηεηα φκσο είλαη 

νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά θαη παξέεο λεαξψλ ή ειηθησκέλσλ δεπγαξηψλ απφ ηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σελ θαινθαηξηλή ζεδφλ έρνπκε πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο απφ 

ηε δπηηθή Δπξψπε, ελψ ηελ off season πεξίνδν, καο επηζθέπηνληαη Έιιελεο, είηε γηα 

δηαθνπέο, είηε γηα ζπλέδξηα θαη δεμηψζεηο.  

 

Απάληεζε ζηελ 9ε εξώηεζε 

Οη ζπλήζεηο ηξφπνη πξνβνιήο πνπ αμηνπνηνχκε είλαη ην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ θξνληίδνπκε λα έρνπκε νινθιεξσκέλε παξνπζία. Μεγάιν 

θνκκάηη πξνβνιήο καο έρνπλ φκσο νη επραξηζηεκέλνη πειάηεο καο πνπ καο δίλνπλ 

ζεηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηνπο γλσζηνχο θαη θίινπο ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη έλα κεγάιν 

δίθηπν θίισλ ζε φιε ηελ Κξήηε πνπ πξνβάινπλ ην θαηάιπκα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ 

απφ ηε δηακνλή ηνπο θαη καο πξνηείλνπλ ζην θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. ηε γλσξηκία κε 

πηζαλνχο πειάηεο βνεζνχλ ζεκαληηθά ηα ζπκπφζηα θαη νη εθδειψζεηο πνπ 

αλαιακβάλνπκε, ηα νπνία θέξλνπλ θαηλνχξγην θφζκν ζην θαηάιπκα. Υξεζηκνπνηνχκε 

επίζεο ειεθηξνληθφ newsletter γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα πνπ εηνηκάδνπκε θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν βιέπνπκε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ target group καο. Μέρξη ζηηγκήο 

είκαζηε πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ πιεξφηεηα, πνπ 

ρξφλν κε ην ρξφλν είλαη θαη κεγαιχηεξε, θπξίσο ηηο πεξηφδνπο off season.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα,  κία 

εθηελήο αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ, φπσο 

πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, εθπαηδεπηηθφο, νηθνηνπξηζκφο, αζιεηηθφο, ηαηξηθφο θαη 

αγξνηνπξηζκφο. 

ηε ζπλέρεηα εζηηάζακε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, φπνπ αλαιχζεθε ε έλλνηα ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ, νη ζηφρνη ηνπ, νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαζψο επίζεο θαη νη θνξείο αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.  

ην επφκελν θεθάιαην έγηλε κία εηο βάζνο παξνπζίαζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, 

φπνπ αλαιχζεθε ε έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηεο ακηγψο αγξνηνπξηζηηθήο 

επηρεηξήζεο, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο, κε 

εηδηθφηεξε αλαθνξά ζην εηδηθφ ζήκα  ηνπξηζκνχ. 

εκαληηθφ θεθάιαην ήηαλ ην επφκελν πνπ αθνξνχζε ζηελ πνηφηεηα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, 

φπνπ αθνχ δψζακε ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ, παξνπζηάζακε ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο φπσο έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη  κηιήζακε γηα ην ζήκα πνηφηεηαο ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.  

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάζακε ηε κειέηε πεξίπησζεο κηαο αγξνηνπξηζηηθήο 

κνλάδαο αλαιχνληαο ηε δνκή ηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ν Ρνδίαινο, είλαη  κία θαηνηθία ζηε βφξεηα Κξήηε ρηηζκέλε 

ζε έλαλ αγξφ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε απφιπηε ελαξκφληζε κε ην πεξηβάιινλ. 

Πξφθεηηαη γηα κία θαζαξά νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

γεσπφλνη γηα ζεκηλάξην ηελ πεξίνδν ηνπ ηξχγνπ θαη έλαο εηδηθφο ζε ηνπηθέο δηαδξνκέο 

γηα πεξηπάηνπο.  

Αλ θαη ζηελ αξρή ν ζηφρνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ν καδηθφο ηνπξηζκφο, 

νη ηδηνθηήηεο απνθάζηζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηαζέζηκε γε πνπ ππήξρε ηξηγχξσ ρσξίο 

λα παξέκβνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ ηελ νκνξθηά ηεο πεξηνρήο θαη έηζη ζηξάθεθαλ ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ δεκηνπξγψληαο κία μερσξηζηή κνλάδα θαη ζπλδπάδνληαο ηε θηινμελία κε 

ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. 

Κχξην, ζπκπέξαζκα απφ ηελ έξεπλα, είλαη φηη ν αγξνηνπξηζκφο ηαηξηάδεη θαη είλαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζπλάδνπλ κε ηηο  

ελαιιαθηηθέο δηαθνπέο θαη φρη κε ηα πνιπηειή μελνδνρεία. 
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Σα θίλεηξα ελφο επηζθέπηε πνπ πεγαίλεη ζε κία αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα είλαη νη 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζε έλα δεζηφ θαη θηιφμελν πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

θπζηθή επαθή πνπ πιαηζηψλεη ην θαηάιιειν θαηάιπκα. Οη άλζξσπνη πνπ πξνηηκνχλ ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα 

επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ θάπνηα ηνπηθή θνπιηνχξα. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη παχνπλ 

λα ςάρλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πεξηπνίεζε, ηελ θαζαξηφηεηα, ην θαιφ θαγεηφ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πφξηζκα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο, είλαη φηη νη ηνπξίζηεο πνπ 

επηιέγνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ειηθία αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

επηζθεπηψλ είλαη νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά ή ειηθησκέλα δεπγάξηα.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πξνβνιήο, κία αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα ρξεζηκνπνηεί φια ηα 

κέζα ηα νπνία ρξεηάδεηαη θαη κία ηνπξηζηηθή κνλάδα καδηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ην 

internet, αιιά θπξίσο βαζίδεηαη ζηε δηάδνζε απφ «ζηφκα ζε ζηφκα» (word of mouth) θαη 

ηελ θαιή αμηνιφγεζε ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθεπηψλ. 

Σέινο, θαίλεηαη φηη ν αγξνηνπξηζκφο  κπνξεί λα έρεη πάξα πνιχ θαιφ κέιινλ, εηδηθά 

ζηελ Διιάδα πνπ είλαη κία ρψξα κε πινχζην θπζηθφ θάιινο, αξθεί λα δνζεί ε θαηάιιειε 

θαηεχζπλζε ηφζν απφ ηελ πνιηηεία φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. 
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