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Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

ΣζαπΪθε Υξηζηέλα 

 

 

εκαληηθνί φξνη: αγξνηνπξηζκφο, ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ, αλΪπηπμε ηεο 

ειιεληθάο ππαέζξνπ, νξεηλΫο θαη κεηνλεθηηθΫο πεξηνρΫο, ελέζρπζε αγξνηηθνχ 

εηζνδάκαηνο, πξνψζεζε ηεο γπλαηθεέαο απαζρφιεζεο, αγξνηηθνέ ζπλεηαηξηζκνέ, 

παξνρά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπράο, ζπκκεηνρά, πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ, αλαγΫλλεζε αγξνηηθψλ παξαδφζεσλ, 

πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, αμηνπνέεζε θπζηθψλ ζηνηρεέσλ, πξνζηαζέα 

πεξηβΪιινληνο 

 

 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειΫηεο εέλαη λα εμεηΪζεη ην θαηλφκελν ηνπ αγξνηνπξηζκνχ σο 

κνξθά ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε νπνέα γλσξέδεη ηδηαέηεξε Ϊλζεζε ηα ηειεπηαέα ρξφληα 

ζε εζληθφ αιιΪ θαη δηεζλΫο επέπεδν. Ζ πξνζΫγγηζε πνπ αθνινπζεέηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθά ηνπ θαηλνκΫλνπ Ϋρεη σο εμάο: Σν ζεσξεηηθφ πιαέζην ηεο εξγαζέαο 

θαηαιακβΪλεη ηα ηΫζζεξα πξψηα θεθΪιαηα, γηα ηε ζπγγξαθά ησλ νπνέσλ αληιάζεθε 

πιηθφ απφ ηε ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα. Ζ κειΫηε εζηηΪδεη ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη 

ηηο βαζηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ηε ζχλζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη ηελ εκθΪληζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζην δηεζλά θαη επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ ΔιιΪδα. 

Σν εξεπλεηηθφ κΫξνο ηεο εξγαζέαο απνηειεέηαη απφ ηξέα θεθΪιαηα θαη πεξηιακβΪλεη ηελ 

πεξηγξαθά ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα ηελ Ηηαιέα 

θαη ηελ Γεξκαλέα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν εθδειψλεηαη θαη ηηο κνξθΫο κε ηηο νπνέεο 

εθθξΪδεηαη. ΔπηπιΫνλ, εμεηΪδεηαη ην εέδνο ηεο επαθάο πνπ Ϋρνπλ νη θηινμελνχκελνη κε 

ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσάο θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνέν νη αγξνηνπξηζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο εμππεξεηνχλ απνηειεζκαηηθΪ ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνένπο 

δεκηνπξγάζεθαλ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα ε εξγαζέα ρσξέδεηαη ζε ηξέα κΫξε, κε ην πξψην κΫξνο λα πεξηιακβΪλεη 

ηα ηΫζζεξα πξψηα θεθΪιαηα. ην πξψην θεθΪιαην γέλεηαη κηα εηπκνινγηθά θαη 

ελλνηνινγηθά πξνζΫγγηζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη απνζαθελέδεηαη ε κνξθά ηνπ ζε 

ζρΫζε κε Ϊιιεο ζπλαθεέο Ϋλλνηεο. ΠαξνπζηΪδεηαη ε δηαρξνληθά εμΫιημε ηνπ θαηλνκΫλνπ 

θαη νη πξνυπνζΫζεηο αλΪπηπμεο ηνπ, θαζψο θαη νη παξΪγνληεο πνπ ζπλεηζθΫξνπλ ζε 
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απηάλ. ΔπηπιΫνλ γέλεηαη κηα αλαθνξΪ ζηηο ζεηηθΫο θαη αξλεηηθΫο επηπηψζεηο πνπ 

επηθΫξεη ζε κηα πεξηνρά ε εκθΪληζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. ην δεχηεξν θεθΪιαην γέλεηαη 

αλαθνξΪ ζηηο κνξθΫο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ δηαθξέλνληαη ζάκεξα θαη ηνπ πξντφληνο 

πνπ πξνζθΫξνπλ. Δπέζεο παξνπζηΪδνληαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ 

εκθαλέδνπλ ηφζν νη αγξνηνπξέζηεο φζν θαη νη επηρεηξεκαηέεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

ην ηξέην θεθΪιαην γέλεηαη κηα πξνεπηζθφπεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη 

ζηνλ θφζκν. Απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν επηιΫρζεθαλ πΫληε ρψξεο κε καθξνρξφληα 

αγξνηνπξηζηηθά δξΪζε, ελψ απφ ην δηεζλά ρψξν επηιΫρζεθαλ ηΫζζεξηο ρψξεο, ε θΪζε 

κηα απφ ηηο νπνέεο αληηπξνζσπεχεη θαη δηαθνξεηηθά άπεηξν. ην ηΫηαξην θεθΪιαην ε 

Ϋξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ ΔιιΪδα κε αθεηεξέα ηελ ηζηνξηθά εμΫιημε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο. Γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ εθαξκνγά θαη ζηα εέδε ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαζψο θαη ζηνπο γπλαηθεένπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, νη νπνένη απνηεινχλ νξηζκΫλνπο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθθξαζηΫο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα. ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδνληαη νη θπξηφηεξνη 

αγξνηνπξηζηηθνέ πξννξηζκνέ ηεο ΔιιΪδαο, φπσο πξνΫθπςαλ απφ πξνγελΫζηεξεο 

Ϋξεπλεο, ελψ ηΫινο γέλεηαη κηα αλαθνξΪ ζην πξνθέι ησλ αγξνηνπξηζηψλ πνπ επηιΫγνπλ 

σο πξννξηζκφ ηε ρψξα καο. 

 

Σν δεχηεξν κΫξνο απνηειεέηαη απφ ηα θεθΪιαηα πΫληε θαη Ϋμη. ην πΫκπην θεθΪιαην 

πεξηγξΪθεηαη ν ζθνπφο ηεο Ϋξεπλαο, θαζψο θαη ε κεζνδνινγέα πνπ αθνινπζάζεθε. 

Δηδηθφηεξα γέλεηαη αλαθνξΪ ζηνλ ηξφπν επηινγάο ηνπ δεέγκαηνο θαη ηηο πεγΫο ησλ 

ζηνηρεέσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, θαη ηΫινο, ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζέα ησλ δεδνκΫλσλ. ην Ϋθην 

θεθΪιαην, πεξηιακβΪλνληαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο ζηαηηζηηθάο επεμεξγαζέαο ησλ 

δεδνκΫλσλ ηεο Ϋξεπλαο. ηελ αξρά παξνπζηΪδνληαη ηα απνηειΫζκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ΔιιΪδα θαη ζηε ζπλΫρεηα ηα απνηειΫζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ηηαιέα θαη ηε 

Γεξκαλέα. 

 

Σν ηξέην θαη ηειεπηαέν κΫξνο ηεο εξγαζέαο, πεξηιακβΪλεη ην Ϋβδνκν θεθΪιαην, ζην 

νπνέν παξαηέζεληαη ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο Ϋξεπλαο. ην θεθΪιαην απηφ, γέλεηαη κηα πην 

πεξηεθηηθά αλΪιπζε ησλ απνηειεζκΪησλ, ε νπνέα εζηηΪδεη ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξΫο πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Ζ ελφηεηα απηά 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηελ παξνχζα 

Ϋξεπλα θαη ηε δηαηχπσζε νξηζκΫλσλ πξνηΪζεσλ γηα κειινληηθΫο Ϋξεπλεο. 
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Δπραξηζηίεο 
 
Θα άζεια λα επραξηζηάζσ ηνλ επηβιΫπνληα θαζεγεηά , θχξην ΑζαλΪζην ΚνπξεκΫλν, γηα 

ηελ θαζνδάγεζε θαη ηε βνάζεηΪ ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζέαο. Δπέζεο 

ζα άζεια λα επραξηζηάζσ ηνλ θχξην ΔπΪγγειν ΘενρΪξε γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιά ηνπ 

ζηελ αλΪιπζε θαη επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ. ΣΫινο, επραξηζηψ ζεξκΪ ηηο θπξέεο 

ΠΫγθπ ΜπαιηηζΪξε (ηδξπηηθφ κΫινο ηνπ Guest Inn), Υξηζηέλα ηαπξνπνχινπ θαη 

Γεσξγέα ηκΪηνπ (ππεχζπλεο ηεο ππεξεζέαο ζπλεηαηξηζηηθάο εθπαέδεπζεο ηνπ 

ΠΑΔΓΔ) γηα ηελ παξνρά ζηνηρεέσλ, απαξαέηεησλ γηα ηελ νινθιάξσζε απηάο ηεο 

εξγαζέαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΝΝΟΗΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

1.1 Δηπκνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Ο αγξνηνπξηζκφο ζαλ φξνο μεθέλεζε λα εκθαλέδεηαη ζηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα ηα 

ηειεπηαέα 25 ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα. Δθηφο απφ ηνλ φξν απηφ ζηε βηβιηνγξαθέα 

εκθαλέδεηαη θαη Ϋλαο παξΪιιεινο φξνο, ε ιΫμε αγξηηνπξηζκφο (agritourism), ε νπνέα 

Ϋρεη ηελ έδηα ζεκαζέα, εέλαη δηεζλψο δηαδεδνκΫλε θαη ρξεζηκνπνηεέηαη επξχηαηα απφ 

αγγιφθσλεο ρψξεο. Αληέζεηα ν φξνο αγξνηνπξηζκφο απαληΪηαη θπξέσο ζε ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθάο Δπξψπεο, φπσο ε ΔιιΪδα, ε Ηηαιέα θαη ε Σνπξθέα (Topcu, 2007). 

 

Οη δχν φξνη απνηεινχληαη απφ δχν κΫξε: αγξη- ά αγξν- θαη ηνπξηζκφο. Σν πξφζεκα 

αγξη- πξνΫξρεηαη απφ ηε ιαηηληθά ιΫμε ager (γεληθά - agri) πνπ ζεκαέλεη χπαηζξνο, ελψ 

ην αγξν- πξνΫξρεηαη απφ ηελ ειιεληθά ιΫμε αγξφο πνπ ζεκαέλεη ρσξΪθη, θαζψο θαη ηε 

ιΫμε αγξνλφκνο, πνπ αλαθΫξεηαη ζηνλ αμησκαηνχρν ππεχζπλν ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ. Ζ ιΫμε ηνπξηζκφο πξνΫξρεηαη απφ ηε γαιιηθά ιΫμε tour θαη ηελ αγγιηθά 

touring, πνπ ζεκαέλνπλ γχξνο, πεξηάγεζε. Καη νη δχν ιΫμεηο πξνΫξρνληαη απφ ηε 

ιαηηληθά ιΫμε tornus (ΒαξβαξΫζνο, 2000). χκθσλα κε ηελ Γηεζλά Αθαδεκέα ηνπ 

Σνπξηζκνχ (Ait Monte Carlo) ν ηνπξηζκφο νξέδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ 

κεηαθηλάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηΫο. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ πξνζΫκαηνο αγξν- κε ην νπζηαζηηθφ ηνπξηζκφο νδάγεζε ζηε 

δεκηνπξγέα κηαο θαηλνχξγηαο ιΫμεο ε νπνέα ζηελ νπζέα ππνδειψλεη ηελ αλζξψπηλε 

ηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ Ϋρεη ζθνπφ ηελ εμνηθεέσζε ησλ Ϊηνκα κε ηελ αγξνηηθά 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλαςπρά ζε Ϋλα γεσξγηθφ πεξηβΪιινλ. 

 

ρήκα 1.1 

Δηπκνινγία ηνπ φξνπ αγξνηνπξηζκφο 

 

 

 

 

 

Αγροτουρισμός 

Τουρισμός 
Το ςφνολο των ανκρϊπινων 
μετακινιςεων και των δραςτθριοτιτων 
που προκφπτουν από αυτζσ. 

 

Άγρο 
Αger( agri- γεν-λατινικά) ςθμαίνει χωράφι 
 Αγρόσ ( ελλθνικά) ςθμαίνει ζδαφοσ 

Πεγά: Sznajder, M., Przezborska, L., & Scrimgeour, F. (2009) Agritourism 
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1.2 Έλλνηεο ζπλαθείο κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

Πξνηνχ γέλεη αλΪιπζε ησλ δηαθφξσλ νξηζκψλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θξέλεηαη απαξαέηεην 

λα γέλεη κηα αλαθνξΪ ζε νξηζκΫλεο Ϋλλνηεο πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

θαη ηηο δηΪθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ. ΣΫηνηεο Ϋλλνηεο εέλαη ν 

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ν άπηνο ηνπξηζκφο θαη ε βηψζηκε ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ά 

αεηθφξνο ηνπξηζκφο. 

 

Δλαιιαθηηθφο θαη ήπηνο ηνπξηζκφο εέλαη ην ζχλνιν ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα αληηθαηαζηάζνπλ ηνπο ιηγφηεξν επηζπκεηνχο ηχπνπο ηνπξηζκνχ, νη 

νπνένη εέλαη γλσζηνέ σο νξγαλσκΫλνο καδηθφο ηνπξηζκφο. Πξφθεηηαη γηα εέδε ηνπξηζκνχ 

πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθΪ απφ ηνπο έδηνπο ηνπο θαηνέθνπο ά ηνπο θνξεέο ηεο 

πεξηνράο, κε απνηΫιεζκα ε νξγΪλσζε λα γέλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο πξνζηαζέαο ηνπ 

ηνπηθνχ πεξηβΪιινληνο (ΚαξαγηΪλλεο, 1999). 

 

Αεηθφξνο ηνπξηζκφο ή βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Με ηνλ φξν βηψζηκε 

ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε πεξηγξΪθεηαη ν ηχπνο ηεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηεέηαη ηζφξξνπα ζηελ ηνπηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δνκά ηεο θΪζε ηνπξηζηηθάο πεξηνράο, δηακνξθψλνληαο παξΪιιεια 

φξνπο (ππεξεζέεο, ππνδνκΫο, ηερλνγλσζέα) γηα ηε ζπλερά αλαηξνθνδφηεζά ηεο 

(Κνθθψζεο & ΣζΪξηαο, 2003).  

 

Ο αγξνηνπξηζκφο εέλαη κηα άπηα κνξθά ηνπξηζκνχ θαη αλΪπηπμεο ηεο ππαέζξνπ, ε 

νπνέα δελ επεκβαέλεη ζην πεξηβΪιινλ, ζηνλ ηφπν, ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο αιινηψλνληαο θαη δηαβξψλνληΪο ηνπο. Ο αγξνηνπξηζκφο, αληέζεηα κε 

ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ δελ δεκηνπξγεέ εηδηθΫο ππνδνκΫο πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρεη ηελ 

θηινμελέα ζηνπο ηνπξέζηεο, αληέζεηα ρξεζηκνπνηεέ ηηο ππΪξρνπζεο ππνδνκΫο ησλ 

αγξνηψλ θαη θαηνέθσλ ηεο ππαέζξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο φπνπ δεκηνπξγεέ λΫεο 

ππνδνκΫο φπσο αγξνηηθΪ θαηαιχκαηα, μελψλεο, θΫληξα εζηέαζεο, θαηαζηάκαηα 

πψιεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ, θ.α., νη ππνδνκΫο απηΫο ελαξκνλέδνληαη απφιπηα κε ην 

θπζηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ ηφπνπ (ΚαινθΪξδνπ, ΚξαληνλΫιιεο, 2005) 

 

Ζ Ϋλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζπρλΪ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθΪ, θαζψο ν αγξνηνπξηζκφο εέλαη Ϋλα κΫξνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζρεηηθφο κε ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαέζην ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (Roberts and Hall, 2001).  
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Σν ζράκα 1.2 απνηππψλεη ηελ ηεξαξρηθά ζρΫζε κεηαμχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ (rural 

tourism) θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ (agritourism) θαζψο θαη ηε ζρΫζε ηνπο κε ην καδηθφ θαη 

ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. πσο παξαηεξνχκε ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλα κφλν 

κΫξνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ , θαη ζπγθεθξηκΫλα θαηΪ ηνπο Roberts θαη Hall εθεέλν 

πνπ ζρεηέδεηαη κε ηηο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαέζην ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δηδηθφηεξα, φζν πςειφηεξα βξέζθεηαη ζηελ ππξακέδα πνπ 

αθνινπζεέ ν θΪζε ηχπνο ηνπξηζκνχ, ηφζν πην πεξηνξηζκΫλν εέλαη ην εχξνο εζηέαζάο 

ηνπ. 

 

ρήκα 1.2 

 Δχξνο ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ 

 

Πεγά: Sznajder, M., Przezborska, L., & Scrimgeour, F. (2009). Agritourism 

 

 

1.3 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεέ κηα πνιπζπδεηεκΫλε θαη πνιπδηΪζηαηε Ϋλλνηα γηα ηελ νπνέα 

δελ ππΪξρεη Ϋλαο γεληθΪ απνδεθηφο νξηζκφο κε ραξαθηεξηζηηθΪ θαη δξαζηεξηφηεηεο 

επδηΪθξηηα θαη εληαέα ζε θΪζε ρψξα. ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ αλαπηχζζεηαη κε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο, ειΪρηζηεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ 

ππΪξρνπλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη νξηνζεηεζεέ κε αθξέβεηα, ψζηε λα ηεξνχληαη μερσξηζηΪ 

ζηαηηζηηθΪ δεδνκΫλα θαη λα εέλαη δπλαηά ε πιάξεο πεξηγξαθά ηνπ (Ησαθεηκέδεο, 2009). 

 

 

 

αγροτουριςμόσ 

αγροτικόσ τουριςμόσ 

τουριςμόσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

μαηικόσ  τουριςμόσ            εναλλακτικόσ τουριςμόσ 

τουριςμόσ 
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Οη νξηζκνέ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεέλνπλ λα πνηθέινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιΪ θαη 

απφ εξεπλεηά ζε εξεπλεηά. ΚαηΪ θαηξνχο Ϋρνπλ ρξεζηκνπνηεζεέ δηΪθνξνη νξηζκνέ, νη 

νπνένη ελψ εέλαη θνηλνέ θαη δηαδεδνκΫλνη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθΫο θαη ζχλζεηεο ζπλζάθεο. Ζ αδπλακέα 

θαζηΫξσζεο κηαο θνηλΪ απνδεθηάο νξνινγέαο νθεέιεηαη ελ κΫξεη, ζην γεγνλφο φηη απφ 

ρψξα ζε ρψξα δηαθΫξνπλ νη δνκΫο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ν νξηζκφο ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ θαζψο επέζεο θαη ν βαζκφο ηαχηηζεο ησλ δηαθφξσλ ζηξσκΪησλ ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ην αγξνηηθφ παξειζφλ ηνπο (Ησαθεηκέδεο, 2009). 

 

ΟξηζκΫλεο απφ ηηο δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο θαη φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα λα 

πεξηγξΪςνπλ απηά ηε κνξθά ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν εέλαη: Αγξνηηθφο Σνπξηζκφο 

(Rural Tourism), Αγξνην-ηνπξηζκφο (Agrotourism), Αγξνηνπξηζκφο (Agritourism), 

Σνπξηζκφο ζην Αγξφθηεκα (Farm Tourism), ΠξΪζηλνο Σνπξηζκφο (Green Tourism) θαη 

Οηθνηνπξηζκφο (Ecotourism) (Garcia-Ramon 1995, Sharpley and Sharpley 1997, 

Roberts and Hall 2001). 

 

Απφ ηηο παξαπΪλσ πξνζεγγέζεηο, νη Ϋλλνηεο πνπ ζπγρΫνληαη ζπρλφηεξα ελλνηνινγηθΪ 

θαη ππΪξρεη ζρεηηθά αιιεινεπηθΪιπςε κεηαμχ ηνπο εέλαη εθεέλεο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Χο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο νξέδεηαη ην ζχλνιν 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηνπξηζηηθφ ρψξν θαη ζηεξέδεηαη 

ζηελ αμηνπνέεζε ησλ θπζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ ηνπηθψλ πφξσλ 

(Sharpley, 1997). Μπνξεέ λα δηαθξηζεέ ζε επηκΫξνπο ζπληζηψζεο αλΪινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθΫξεη (γαζηξνλνκηθφο, πεξηπαηεηηθφο, θιπ.) ά αλΪινγα κε ην 

αλ απνηειεέ θχξην ά δεπηεξεχνλ επΪγγεικα ά αλ εθαξκφδεηαη κφλν απφ αγξφηεο ά θαη 

απφ Ϊιινπ εέδνπο επαγγεικαηέεο. Αληέζεηα, νηθνηνπξηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθά 

Δπηηξνπά Οηθνηνπξηζκνχ, εέλαη ν ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε νηθνινγηθΪ 

αμηφινγεο πεξηνρΫο, δελ ππεξβαέλεη ηε θΫξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνράο θαη πξνσζεέ 

ηελ πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβΪιινληνο δηαηεξψληαο 

παξΪιιεια ηε ζπλνρά ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ (Απνζηνιφπνπινο, δξΪιε, 2007). 

 

Ο νξηζκφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ Ϋρεη κειεηεζεέ πνιχ θαη Ϋρεη ηαπηηζηεέ πνιιΫο θνξΫο κε 

Ϊιιεο κνξθΫο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Γηεμνδηθά εμΫηαζε ηεο βηβιηνγξαθέαο 

απνθαιχπηεη Ϋλα πιάζνο νξηζκψλ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ν θΪζε Ϋλαο απφ ηνπο 

νπνένπο βαζέδεηαη ζε Ϋλα πιάζνο ραξαθηεξηζηηθψλ.  
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Πίλαθαο 1.1  

Δπηζθφπεζε ησλ νξηζκψλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

Αγξηηνπξηζκφο 

(Agritourism) 

«Οπνηαδάπνηε δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη ζε 

Ϋλα ελ ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζΫιθπζε επηζθεπηψλ» 

Barbieri and Mshenga (2008: 

168) 

 

 «Έλα ζπγθεθξηκΫλν εέδνο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηνλ νπνέν ν ρψξνο θηινμελέαο ζα πξΫπεη λα 

εέλαη Ϋρεη κνξθά αγξνηηθάο θαηνηθέαο, ζηελ νπνέα 

δηακΫλεη ν ηδηνθηάηεο, επηηξΫπνληαο ζηνπο 

επηζθΫπηεο λα ιΪβνπλ κΫξνο ζε αγξνηηθΫο ε 

ζπκπιεξσκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππΪγνληαη ζηελ ηδηνθηεζέα ηνπ» 

Marques (2006: 151) 

 

 « ΑγξνηηθΫο επηρεηξάζεηο νη νπνέεο ζπλδπΪδνπλ 

ην πεξηβΪιινλ ελφο ελ ιεηηνπξγέα αγξνθηάκαηνο 

θαη ηα εκπνξηθΪ ζηνηρεέα ηνπ ηνπξηζκνχ» 

 

 

McGehee (2007: 111) and 

McGehee, Kim, and Jennings 

(2007: 280) 

 

 « ΣνπξηζηηθΪ πξντφληα πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε 

ην αγξνηηθφ πεξηβΪιινλ, ηα αγξνηηθΪ πξντφληα ά 

ηελ αγξνηηθά δηακνλά» 

 

Sharpley and Sharpley (1997: 

9) 

 

 «Γξαζηεξηφηεηεο θηινμελέαο πνπ πξνζθΫξνληαη 

απφ αγξνηηθνχο επηρεηξεκαηέεο θαη ηα κΫιε ηεο 

νηθνγΫλεηΪο ηνπο, νη νπνέεο πξΫπεη λα 

παξακΫλνπλ ζπλδεδεκΫλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΫο 

κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο»  

Sonnino (2004: 286) 

 

Αγξνηνπξηζκφο 

(Agrotourism) 

«ΣνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζε κε αζηηθΫο πεξηνρΫο, απφ απαζρνινχκελνπο 

θπξέσο ζηνλ πξσηνγελά θαη δεπηεξνγελά ηνκΫα 

ηεο νηθνλνκέαο»  

Iakovidou (1997: 44) 

 

 «ΣνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο κηθξάο θιέκαθαο, 

νηθνγελεηαθάο ά ζπλεηαηξηζηηθάο κνξθάο, πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο απφ 

αλζξψπνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγέα» 

Kizos and Iosifides (2007:63) 

 

 «Παξνρά ηνπξηζηηθψλ επθαηξηψλ ζε ελ ιεηηνπξγέα 

αγξνθηάκαηα»  

Wall (2000: 14) 

 

Σνπξηζκφο ηνπ 

αγξνθηάκαηνο (Farm 

Tourism) 

« Αγξνηηθφο ηνπξηζκφο ν νπνένο δηεμΪγεηαη ζε ελ 

ιεηηνπξγέα αγξνθηάκαηα φπνπ ην πεξηβΪιινλ 

εξγαζέαο ζρεκαηέδεη κΫξνο ηνπ πξντφληνο, απφ 

ηελ πιεπξΪ ηνπ θαηαλαισηά»  

Clarke (1999: 27) 

 

 «Σνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα ε νπνέα ζπλδΫεηαη 

ζηελΪ κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπρλΪ 

κε ηε νηθνλνκηθά βησζηκφηεηα ηνπ λνηθνθπξηνχ» 

Gladstone and Morris (2000: 

93) 

 «Ζ ππνδνρά θαη ηνπνζΫηεζε ηνπξηζηψλ ζε 

αγξνθηάκαηα φπνπ ζα ζπκκεηΪζρνπλ ελεξγΪ 

ζηελ αγξνηηθά δσά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαγσγάο» 

Iakovidou (1997: 44) 

 « ΔκπνξηθΫο ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο ζε ελ 

ιεηηνπξγέα αγξνθηάκαηα. Απηφ απνθιεέεη 

Ollenburg and Buckley (2007: 

445) 
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Πεγά: Phillip S., Hunter C., Blackstock Κ., 2009, A typology for defining agritourism, Tourism 
Management, 31, 754–758 
 
 
 

1.4 Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Ο αγξνηνπξηζκφο ρξνλνινγεέηαη ζηα ηΫιε ηνπ 1800 φηαλ νη θΪηνηθνη ηεο πφιεο 

επηζπκψληαο λα απνδξΪζνπλ απφ ηελ αζηηθά δσά θαηΫθεπγαλ γηα ζχληνκεο δηαθνπΫο 

ζε αγξνθηάκαηα γηα λα επηζθεθηνχλ ζπγγεληθΪ ηνπο πξφζσπα. ΜεηΪ ην 1920 ε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο ηαμηδέσλ κε απηνθέλεην δηεπθφιπλε νπζηαζηηθΪ ηελ Ϋμνδν 

ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ εμνρά. Ζ «αγξνηηθά» αλαςπρά Ϊλζεζε ζεκαληηθΪ ηε δεθαεηέα 

ηνπ 30‘ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο κεγΪιεο νηθνλνκηθάο θξέζεο θαζψο θαη ηε δεθαεηέα ηνπ 40‘ 

ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηΪ ην 2ν Παγθφζκην πφιεκν. (Dora Ann Hatch, 2008) 

 

Ζ εκθΪληζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ σο νξγαλσκΫλε, εηδηθά κνξθά ηνπξηζκνχ ηνπνζεηεέηαη 

ζηε δεθαεηέα ηνπ 1960 φηαλ ζηηο ΖΠΑ παξνπζηΪδεηαη ε ηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα Farm 

and Ranch hospitality κε ηηο παξαιιαγΫο ηνπ γεσξγηθνχ ηνπξηζκνχ Farm/Ranch based 

εγθαηαζηΪζεηο ηχπνπ bed and breakfast, θαη 

εγθαηαζηΪζεηο αλαςπράο, βαζηδφκελεο ζην 

θαζηεξσκΫλν πξφηππν ηνπξηζκνχ»  

 

 «Γξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζέεο ελφο ελ 

ιεηηνπξγέα αγξνθηάκαηνο πνπ πξνζθΫξνληαη, ζε 

πειΪηεο γηα ιφγνπο ζπκκεηνράο, παξαηάξεζεο ά 

εθπαέδεπζεο»  

Ollenburg (2006: 52) 

 

 «ΜΫξνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε ηελ 

ηνπνζεζέα ηεο δηακνλάο ζε Ϋλα part-time ά full-

time αγξφθηεκα, λα απνηειεέ ην θξηηάξην 

δηαρσξηζκνχ» 

Oppermann (1996: 88) 

 

 « Υξεζηκνπνηεέηαη επξΫσο πξνθεηκΫλνπ λα 

πεξηγξΪςεη Ϋλα εχξνο δξαζηεξηνηάησλ, πνπ 

Ϋρνπλ ιέγα θνηλΪ ζηνηρεέα κε ην αγξφθηεκα, 

πΫξαλ ηνπ φηη ν αγξφηεο δηαρεηξέδεηαη ηνλ ρψξν 

ζηνλ νπνέν πξαγκαηνπνηνχληαη»  

Roberts and Hall (2001: 150) 

 

Σνπξηζκφο 

βαζηδφκελνο ζην 

αγξφθηεκα(Farm-

based 

Tourism) 

 

« Σν θαηλφκελν ηεο πξνζΫιθπζεο αηφκσλ ζε 

αγξνηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο» 

Evans and Ilbery (1989: 257) 

 

 «Μηα ελαιιαθηηθά επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα 

αγξνθηάκαηνο» 

Ilbery, Bowler, Clark, Crockett, 

and Shaw (1998: 355) 

Αγξνθηάκαηα 

δηαθνπψλ (Vacation 

Farms) 

«Δλζσκαηψλνπλ ηφζν ην πεξηβΪιινλ ελφο ελ 

ιεηηνπξγέα αγξνθηάκαηνο φζν θαη ηα εκπνξηθΪ 

ζηνηρεέα ηνπ ηνπξηζκνχ» 

 

Weaver and Fennell (1997: 

357) 
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tourism θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ Hotel/Resort based Tourism (θαθηαλΪθεο 2000, 

ΚαξαγηΪλλεο 2004). χκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ ππφδεηγκα ν αγξφηεο Ϋρεη ηελ θαηνηθέα 

ηνπ θαη ηηο Ϊιιεο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αγξνηηθά 

δξαζηεξηφηεηα ζε θεληξηθά ζΫζε ηνπ αγξνθηάκαηνο. Σα γεηηνληθΪ αγξνθηάκαηα απεέραλ 

κεηαμχ ηνπο ιέγα ά πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα. Απηφο ν ηχπνο αγξνθηάκαηνο (Farm House 

Holidays, αγξνθηάκαηα κε κεγΪιε ππνδνκά πνπ πξνζθΫξνπλ κεγΪιε πνηθηιέα 

δξαζηεξηνηάησλ) επηθξΪηεζε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ ΚαλαδΪ, ελψ ζπλαληΪηαη θαη ζηηο 

ρψξεο ηεο Λαηηληθάο Ακεξηθάο θαη ζε νξηζκΫλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

(Απνζηνιφπνπινο θαη δξΪιε, 2005). 

 

ηελ Δπξψπε, ηφζν ζηε Γαιιέα φζν θαη ηελ Ηηαιέα ν αγξνηνπξηζκφο ζηεξέρζεθε ζε 

αγξνηηθΫο ελψζεηο θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. (Οξγαληζκνέ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο). ηε 

Γεξκαλέα θαη ζηελ Απζηξέα, πνπ απνηεινχλ ηνπο πξσηεξγΪηεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ν 

αγξνηνπξηζκφο πάξε πεξηζζφηεξν εκπνξεπκαηηθά κνξθά. ηελ Οιιαλδέα ζπλδΫζεθαλ 

κε ηα "family's camping" (νηθνγελεηαθΫο θαηαζθελψζεηο) ζηα νπνέα ιακβΪλνπλ ρψξα 

θπξέσο αζιεηηθΫο, αιιΪ θαη πνιηηηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (Απνζηνιφπνπινο θαη δξΪιε, 

2005). 

 

Δηδηθφηεξα, ζηε Γαιιέα, ηε ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε ηζηνξέα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ 

Δπξψπε, ν φξνο εκθαλέζηεθε ην 1952 κε ηε δεκηνπξγέα ηεο ΟξγΪλσζεο «Γεσξγέα θαη 

Σνπξηζκφο» (Agriculture et Tourisme) ε νπνέα αλΫιαβε ηελ εθπαέδεπζε ησλ γεσξγψλ 

πξνθεηκΫλνπ λα αλαιΪβνπλ ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, απφ ην 1954 Ϊξρηζαλ λα 

δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα αγξνηηθΪ θαηαιχκαηα (Gites Ruraux) θαη λα θαζνξέδνληαη ζε 

λνκνζεηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ επέπεδν φια ηα ζΫκαηα πνπ δηΫπνπλ ην 

θαηλφκελν, μεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ. ηε γαιιηθά λνκνζεζέα γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

κεηαμχ Ϊιισλ αλαθΫξεηαη φηη ζεσξνχληαη αγξνηηθΫο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ Ϋιεγρν θαη εθκεηΪιιεπζε ελφο βηνινγηθνχ θχθινπ, θπηηθνχ ά δσηθνχ 

θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ Ϋλαλ γεσξγφ θαη εέλαη πξνΫθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξαγσγάο ά Ϋρνπλ σο ππφβαζξν ηε γεσξγηθά εθκεηΪιιεπζε, 

ζπκπεξηιακβΪλνληαο ζηηο ηειεπηαέεο θαη ηηο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (Παξηαιέδνπ, 

2005). 

 

ηε Γεξκαλέα θαη ηελ Απζηξέα ν αγξνηνπξηζκφο εέλαη δηαδεδνκΫλνο θαη δεκνθηιάο απφ 

ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ ‘60, ελδερνκΫλσο θαη λσξέηεξα ζε αξθεηΫο νξεηλΫο θαη 

παξαιέκληεο πεξηνρΫο, θαη ζπλδΫεηαη σο θαηλφκελν κε ηε γεσξγηθά εθκεηΪιιεπζε. Ο 

αγξνηνπξηζκφο ά ηνπξηζκφο ζην αγξφθηεκα αθνξΪ ηε δηακνλά θαη ζέηηζε ζε εηδηθΪ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

22 

 

δηακνξθσκΫλνπο ρψξνπο ζηηο αγξνηθέεο, ά ζε μερσξηζηΪ νηθάκαηα κΫζα ζηελ γεσξγηθά 

εθκεηΪιιεπζε. ΠαξΪιιεια, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθΫπηε λα ζπκκεηΪζρεη 

ζηηο θαζεκεξηλΫο εξγαζέεο πνπ απαηηεέ ην αγξφθηεκα. ΔηδηθΪ ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο 

Δπξψπεο ην κεγΪιν κΫγεζνο θαη ε δηΪξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

επΫηξεςε ηελ αλΪπηπμε απηάο ηεο κνξθάο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

φηη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθΫο ρψξεο ηνπ λφηνπ (Oppermann 1996). 

 

ηελ Ηηαιέα, κηα ρψξα κε επέζεο κεγΪιε εκπεηξέα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, ξπζκέζηεθαλ 

απφ πνιχ λσξέο φια ηα ζρεηηθΪ ζΫκαηα θαζψο θαη νη ελλνηνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο ηνπ. Ζ 

έδξπζε ηνπ πξψηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ ζσκαηεένπ κε ην φλνκα «Δζληθά Έλσζε Γεσξγέαο 

θαη Σνπξηζκνχ» (Agriturist) ην 1965, ζεσξεέηαη ην ζεκεέν εθθέλεζεο ηεο ηζηνξέαο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Ηηαιέα. Αθνινχζεζαλ θαη Ϊιιεο δχν ελψζεηο, ε «Γηθά καο Γε» 

(Terranostra) θαη ν «ΠξΪζηλνο Σνπξηζκφο» (Tourismo Verde), ελψ ην 1980 ηδξχζεθε 

κηα θνηλνπξαμέα ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ νξγαλψζεσλ κε ην φλνκα «Anagritur». Ζ 

ηειεπηαέα Ϋπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Ϋγθξηζε ηνπ λφκνπ πιαέζην γηα ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ (Νφκνο 730/5-12-85/Ρχζκηζε ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ) ζηνλ νπνέν κεηαμχ 

Ϊιισλ πξνβιΫπεηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζπλδΫεηαη ζηελΪ κε ηελ 

γεσξγέα θαη ζπλεπψο αζθεέηαη κΫζα ζε κηα γεσξγηθά επηρεέξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

δνκΫο, ηα πξντφληα θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο (De Micheli 2003). 

 

Γεληθφηεξα, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπε, ν αγξνηνπξηζκφο Ϊξρηζε λα ζεσξεέηαη σο κηα 

ζηξαηεγηθά κε κΫιινλ, απφ ηε δεθαεηέα ηνπ ‘70 θαη κεηΪ, θαζψο Ϋγηλε αληηιεπηφ φηη 

ζπκβΪιιεη ζηε κφληκε εγθαηΪζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν ζηελ ελδπλΪκσζε 

ηεο θνηλσληθάο ζχλδεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθά αλΪπηπμε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ (Ρηδνπνχινπ, 

2010). Απηφ εέρε σο απνηΫιεζκα κεηΪ ην 1980, λα μεθηλάζνπλ νη πξνζπΪζεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγά λΫσλ πξνηχπσλ ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο, ηα νπνέα, ζε αληέζεζε κε ην καδηθφ 

ηνπξηζκφ, ζα αληαπνθξέλνληαλ ζηηο ζχγρξνλεο αλΪγθεο ησλ ηνπξηζηψλ, ζηηο θνηλσληθΫο 

απαηηάζεηο γηα πςειά πνηφηεηα, θαζαξφ πεξηβΪιινλ, ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθΫο 

ηδηνκνξθέεο, απνθΫληξσζε θαη ζπκκεηνρά ησλ θαηνέθσλ ζηηο αλαπηπμηαθΫο δηαδηθαζέεο 

(ΣζΪξηαο, 1996).  

 

Απφ ηελ εκθΪληζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηε δεθαεηέα ηνπ '80, ν αξηζκφο ησλ 

αγξνθηεκΪησλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε αλΪινγεο δξαζηεξηφηεηεο δηπιαζηΪζηεθε ζε 

ρψξεο φπσο ε Ηηαιέα, ην ΖλσκΫλν Βαζέιεην θαη ε Γαιιέα. άκεξα, ν αγξνηηθφο 

ηνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ θνκκΪηη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε. Σν ηειεπηαέν 
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επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ ηνπιΪρηζηνλ 200.000 κνλΪδεο 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ επξσπατθά χπαηζξν κε πεξηζζφηεξεο απφ 2.000.000 θιέλεο 

(Ησαθεηκέδεο, 2009). ΔπηπιΫνλ, ζε ρψξεο κε καθξΪ αγξνηνπξηζηηθά παξΪδνζε, φπσο ε 

νπεδέα θαη ε Διβεηέα, νη γεσξγηθΫο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ θζΪλνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ, ζηελ Απζηξέα ην 10%, ζην ΖλσκΫλν 

Βαζέιεην ην 8%, ιηγφηεξν ζηε Γαιιέα, ηεο ηΪμεο ηνπ 2%, κφλν 0,5% ζηελ Ηζπαλέα, ελψ 

ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Πνξηνγαιέα νη εθκεηαιιεχζεηο απηΫο εέλαη εληειψο πεξηζσξηαθΫο 

(Αλζνπνχινπ, 2000). 

 

 

1.5 Πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο αγξνηνπξηζκνχ 

χκθσλα κε ηνλ Pevetz (1990 ζηνλ Bubendorf, 1993), γηα λα ππΪξμνπλ ξεαιηζηηθΫο 

πηζαλφηεηεο αγξνηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ζα πξΫπεη λα ηεξεζεέ Ϋλα επξχ θΪζκα 

πξνυπνζΫζεσλ πνηθέιεο θχζεο. ΟξηζκΫλεο απφ απηΫο εέλαη πξνυπνζΫζεηο πνπ πξΫπεη 

λα ππΪξρνπλ ζην θπζηθφ ρψξν, ελψ Ϊιιεο ζα πξΫπεη λα πιεξνχληαη απφ δηΪθνξεο 

θνηλσληθΫο νκΪδεο (δξΪιε, 2005). O Bubendorf (1993) θαηΫγξαςε νξηζκΫλεο 

πξνυπνζΫζεηο σο ηηο πιΫνλ ζεκαληηθΫο, ην ζχλνιν ησλ νπνέσλ κπνξεέ λα 

νκαδνπνηεζεέ ζε ηξεηο δηαθξηηΫο θαηεγνξέεο: 

 

1. Σφπνο (θπζηθνί πφξνη θαη ππνδνκέο) 

 ειθπζηηθφο ρψξνο (θπζηθφο θαη πνιηηηζηηθφο), νκνξθηΪ ηνπ ηνπένπ  

 επαξθψο δνκεκΫλε γε, θαιΪ δηαηεξεκΫλε απφ ηελ νηθνγελεηαθάο κνξθάο γεσξγέα  

 πιενλεθηηθά ζΫζε ηεο αγξνηηθάο θαηνηθέαο 

 επξχρσξνη νηθηαθνέ ρψξνη, πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

αγξνηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, ρσξέο λα απαηηνχληαη λΫεο κεγΪιεο επελδχζεηο  

 πξφζζεηνο Ϊλεηνο ρψξνο γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο, εέηε άδε ππΪξρνλ, εέηε κε ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεέ κφλν κε κηθξΫο επελδχζεηο  

 επηρεηξεζηαθά δπλαηφηεηα ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεξηνρά  

 εμσηεξηθΪ εξεζέζκαηα θαη εκπλεχζεηο (Ϋμσ απφ ην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ ά ηεο 

γεσξγέαο, Ϋμσ απφ ηελ πεξηνρά ά θαη απφ ηε ρψξα θ.ιπ.)  

 ην ειΪρηζην απαηηνχκελν ηεο ηνπξηζηηθάο ππνδνκάο (δξφκνη, ηειΫθσλα, εζηηαηφξηα, 

θαηαζηάκαηα θ.Ϊ.)  

 ειθπζηηθφο ςπραγσγηθφο εμνπιηζκφο, εέηε ζηελ αγξνηηθά εθκεηΪιιεπζε, εέηε ζηελ 

πεξηνρά  

 γεσξγέα κεζαέαο ά ρακειάο Ϋληαζεο, κηθηά γεσξγέα κε θηελνηξνθέα  
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2. Αλζξψπηλνη πφξνη 

 επαξθΫο νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ  

 επαηζζεζέα θαη θηινμελέα απφ ηελ αγξνηηθά νηθνγΫλεηα, αιιΪ θαη δηαηάξεζε ηεο 

δηθάο ηεο ηαπηφηεηαο  

 ηζρπξά ζπκθσλέα ηνπ πιεζπζκνχ ψζηε λα ππνζηεξέδεηαη ε αλαπηπμηαθά δηαδηθαζέα  

 αληνρά ηνπ επηρεηξεκαηέα-αγξφηε αιιΪ θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπ  

 γλψζε, σο Ϋλα βαζκφ, νξηζκΫλσλ βαζηθψλ μΫλσλ γισζζψλ  

 ζπλεξγαζέα ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνράο  

 

3. ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 επαγγεικαηηθά παξνρά ζπκβνπιψλ απφ κέα θαιΪ νξγαλσκΫλε ππεξεζέα marketing  

 ηηκΫο απνδεθηΫο απφ ηνπο ηνπξέζηεο θαη ζηαζεξΫο ζε ζρΫζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

 νινθιεξσκΫλε αλαπηπμηαθά πξνζΫγγηζε (π.ρ. ζπκκεηνρά φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ κεξψλ ηεο πεξηνράο ζηε δηαδηθαζέα)  

 χπαξμε κηαο δπλαηάο ηνπηθάο θεληξηθάο νκΪδαο πνπ λα ελδηαθΫξεηαη πξαγκαηηθΪ 

γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο  

 πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

 επαξθάο ππνζηάξημε απφ ην δεκφζην ηνκΫα  

 γλψζε εθαξκνζκΫλσλ καζεκαηηθψλ, πιεξνθνξηθάο θαη ινγηζηηθάο.  

 

ΒΫβαηα, εέλαη αδχλαην κέα πεξηνρά λα πιεξεέ φιεο απηΫο ηηο πξνυπνζΫζεηο. Χζηφζν, 

φζν πεξηζζφηεξεο απφ απηΫο πιεξνχληαη, ηφζν πην επηηπράο εέλαη ε αλΪπηπμε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά. ΔπηπιΫνλ, εΪλ νη παξαπΪλσ 

πξνυπνζΫζεηο ηέζεληαη θαηΪ θΪπνην ηξφπν δηαδεπθηηθΪ, ε πξνυπφζεζε εθεέλε πνπ 

αθνξΪ ηε ζαθά απνδνρά θαη ππνζηάξημε ηεο αγξνηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο απφ ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ ζεσξεέηαη απφιπηα αλαγθαέα θαη επηβεβιεκΫλε (Παπαζηαχξνπ, 

2007). 

 

 

1.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Ζ εδξαέσζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ζρεηέδεηαη κε ηελ 

ηνπξηζηηθά πνιηηηθά, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθά δνκά θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ζηηο πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο αλαπηχζζεηαη. ΚΪζε πεξηνρά ε νπνέα 

αλαπηχρζεθε ηνπξηζηηθΪ πΫξαζε απφ δηΪθνξα ζηΪδηα αλΪπηπμεο ηα νπνέα 
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θαζνξέζηεθαλ απφ πνιινχο επηκΫξνπο παξΪγνληεο: θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, 

ππνδνκΫο, θεθΪιαην, θνηλσληθΫο δνκΫο θ.α. Ζ αιιειεπέδξαζε ηεο δάηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξΪο δηακφξθσζε ην εέδνο ηεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ηεο θΪζε πεξηνράο 

(ΣζΪξηαο, 1996).  

 

Σν πξφηππν ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θΪζε πεξηνράο πνηθέιεη σο πξνο ηε κνξθά θαη ην 

βαζκφ αλΪπηπμάο ηνπ. Απηφ εμαξηΪηαη, φπσο θαέλεηαη θαη ζην ζράκα 1.3, απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θΪζε πεξηνράο, ηελ νηθνλνκηθά δνκά, ηελ κεγΪιε ά κηθξά εθκεηΪιιεπζε 

ζην αγξφθηεκα, ην βαζκφ αλΪπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλάκαηνο, ηε γεσξγηθά 

ππεξπαξαγσγά, ηελ ηνπηθά επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην αγξνηηθφ εηζφδεκα, ην βαζκφ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ θαη ηελ χπαξμε θαηαλαισηηθάο αγνξΪο ε νπνέα λα ζΫιεη θαη 

λα κπνξεέ λα απνξξνθάζεη ην πξντφλ (Telfer, 2002, Ρηδνπνχινπ 2010, ΜπξΪηζα 

2009). 

ρήκα 1.3 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξνηχπνπ 

εκεέσζε : πνπ ε δηαθεθνκκΫλε γξακκά εθθξΪδεη ηνλ κεηαβαιιφκελν ηχπν αλΪπηπμεο ηνπ 

αγξνηνπξηζηηθνχ πξνηχπνπ. 

 
 

Πεγά: ΜπξΪηζα Α., 2009, Αγξνηνπξηζκφο: κηα εκπεηξηθά αλΪιπζε ησλ πεξηερφκελσλ 

ηζηνζειέδσλ 

 

Χζηφζν, ππΪξρνπλ νξηζκΫλνη απνθαζηζηηθνέ παξΪγνληεο πνπ ζπκβΪινπλ ζηελ 

επηηπρά αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη αθνξνχλ ηηο έδηεο ηηο αγξνηηθΫο 

επηρεηξάζεηο. Δηδηθφηεξα: 

Ανάπτυξθ 
Αγροτουριςτικοφ 

Ρροτφπου 

Ιδιαιηεπόηηηερ 
πεπιοσήρ 

Οικοδομική 
Γομή 

Βαθμόρ 
εκμεηάλλεςζηρ 
αγποκηήμαηορ 

Βαθμόρ 
ανάπηςξηρ 

ζςνεηαιπιζηικού 
κινήμαηορ 

Γεωπγική 
ςπεππαπαγωγή 

Τοπική 
Δπισειπημαηικόηηηα 

Αγποηικό 
Διζόδημα 

Βαθμόρ 
πεπιθεπειακών 

ανιζοηήηων 

Θ φπαρξθ 
καταναλωτικισ 

αγοράσ 
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 Ζ πξνζβαζηκφηεηα ηεο κνλΪδαο. ΑθνξΪ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθνχο 

απηνθηλεηνδξφκνπο θαη ηελ εγγχηεηα ζε Ϋλα αζηηθφ θΫληξν. 

 Ο ηχπνο - ζρεδηαζκφο ηνπ αγξνθηάκαηνο. Σα δηΪθνξα ηκάκαηα θαη νη εγθαηαζηΪζεηο 

πξΫπεη λα ζπκβΪιινπλ ζηελ εμππεξΫηεζε ησλ επηζθεπηψλ, επεξεΪδνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηνλ ηχπν αλΪπηπμεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Γεμηφηεηεο δηαθάκηζεο θαη κΪξθεηηλγθ ηνπ δηαρεηξηζηά αγξφηε. 

 Σν κΫγεζνο ηεο αγξνηηθάο επηρεέξεζεο, εθφζνλ ε πηνζΫηεζε ηεο αλΪπηπμεο 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεέλεη λα ζπλδΫεηαη κε κεγαιχηεξα αγξνθηάκαηα. 

 Οη νηθνλνκηθνέ πφξνη ησλ αγξνηψλ, εθφζνλ νη αγξφηεο κε πςειφηεξα εηζνδάκαηα 

ηεέλνπλ λα Ϋρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηηπρέαο. 

 Ζ χπαξμε θαηαλαισηηθάο αγνξΪο ε νπνέα λα ζΫιεη θαη λα κπνξεέ λα απνξξνθάζεη 

απηφ ην πξντφλ. Ο ξφινο ηεο αγνξΪο κε ηε δπλακηθά ηεο παξνπζέα, ζπληζηΪ ηελ πην 

ζεκαληηθά πξνυπφζεζε γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, αθνχ εέλαη γλσζηφ 

φηη ε δάηεζε εμαξηΪηαη απφ ηελ θαηαλΪισζε θαη φηη, αλ νη Ϊλζξσπνη ζηακαηνχζαλ 

λα θαηαλαιψλνπλ, ζα ζηακαηνχζαλ θαη λα παξΪγνπλ. ΠαξΪγνληαη θαη 

πξνζθΫξνληαη ππεξεζέεο, γηαηέ ππΪξρνπλ Ϊλζξσπνη πνπ εέλαη δηαηεζεηκΫλνη λα ηηο 

αγνξΪζνπλ θαη λα ηηο θαηαλαιψζνπλ. 

 

 

1.7 Ζ ζπκβνιή ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε  

ηνλ ηνπξηζκφ, θαη ζηνλ πεξηιακβαλφκελν ζε απηφλ αγξνηνπξηζκφ, απνδέδεηαη Ϋλαο 

κεγΪινο αξηζκφο επηδξΪζεσλ, θαζψο επεξεΪδεη πνιιΫο δηαθνξεηηθΫο πιεπξΫο ηεο 

αλζξψπηλεο δσάο. 

 

Ο αγξνηνπξηζκφο, σο κέα απφ ηηο ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ, επηθΫξεη αξθεηΫο 

ζεηηθΫο θνηλσληθΫο, πνιηηηζηηθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο επηπηψζεηο, ρσξέο απηφ λα 

ζεκαέλεη φηη δε ζπληειεέ παξΪιιεια ζηε δεκηνπξγέα θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα 

Ϋλαλ ηφπν. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα δηαθξέλνπκε επηδξΪζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα 

Ϋζνδα, ηελ απαζρφιεζε, ηελ αμηνπνέεζε δηαζΫζηκσλ νηθηζηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ηελ 

ελεξγνπνέεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηελ πξνζηαζέα ηεο θχζεο, θαζψο θαη ηελ 

μεθνχξαζε, ηελ αλαςπρά θαη ηελ εθπαέδεπζε ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ 

πιεζπζκψλ (Sznajder, Przezborsk, Scrimgeour, 2009). Οη επηδξΪζεηο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ κπνξνχλ δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξέεο - σο αλακελφκελεο 

επηδξΪζεηο (αλακελφκελεο επηδξΪζεηο απφ ηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ), σο 

πηζαλνινγνχκελεο επηδξΪζεηο (επηζπκεηΫο επηδξΪζεηο απφ ηελ αλΪπηπμε ηνπ 
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αγξνηνπξηζκνχ) θαη σο πξαγκαηηθΫο επηδξΪζεηο απφ ηελ αλΪπηπμά ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

(Gaworecki, 2006). 

 

ηελ βηβιηνγξαθέα απαληψληαη θαηΪ θχξην ιφγσ ηξηψλ εηδψλ επηδξΪζεηο (ζράκα 1.4) 

1. Κνηλσληθφ-ςπρνινγηθΫο 

2. ΟηθνλνκηθΫο 

3. ΥσξηθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο (Ηαθσβέδνπ, 2000). 

 

ρήκα 1.4 

Δπηδξάζεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οη πξψηεο, βι. θνηλσληθφ-ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ζπλδΫνληαη κε ηνλ απμαλφκελν 

ζεβαζκφ πξνο ηελ αγξνηηθά θνηλσλέα, ηε κέμε αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πνιηηηζκψλ 

θαζψο θαη κε ηελ επθαηξέα πνπ δέλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο λα απνιαχζνπλ ηελ επαθά 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσάο ηεο αγξνηηθάο θνηλφηεηαο. Οη Κνηλσληθφ-ςπρνινγηθΫο 

επηδξΪζεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πεξηιακβΪλνπλ: 

1. Σελ απφθηεζε λΫσλ ηθαλνηάησλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ εθκΪζεζε μΫλσλ γισζζψλ, 

ηελ απφθηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηάησλ, ηε δξαζηεξηνπνέεζε ηεο αγξνηηθάο 

θνηλφηεηαο, ην ζρεκαηηζκφ λΫσλ ηθαλνηάησλ ζε ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο, ηελ 

ελζΪξξπλζε θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ ά λΫσλ επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαέθεο αγξφηηζζεο, 

ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ηε δηα βένπ κΪζεζε ζε ζρΫζε κε ηελ ηζηνξέα, ηα 

αμηνζΫαηα κηα πεξηνρά θιπ. 

ΔπηδξΪζεηο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Κνηλσληθφ-ςπρνινγηθέο 
1. Απφθηεζε λΫσλ ηθαλνηάησλ 
2. Γλσξηκέα κε λΫνπο 

αλζξψπνπο 
3. ΑλαγΫλλεζε αγξνηηθψλ 

παξαδφζεσλ 
4. Δθπαέδεπζε 

 

Οηθνλνκηθέο 
1. ΔπΫθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

δηακνλάο 
2. ΝΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο 
3. Δπηπξφζζεηεο πεγΫο εηζνδάκαηνο 
4. Δηζφδεκα γηα ηηο θνηλφηεηεο 
5. Αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθάο 

χθεζεο 
6. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθά αλΪπηπμε 
 

 

Υσξηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 
1. ΔληζρπκΫλε θξνληέδα γηα ην 

πεξηβΪιινλ 
2. ΑλΪπηπμε ηεο ηνπηθάο 

ππνδνκάο  
3. ΒειηησκΫλε αηζζεηηθά αμέα 

ησλ ζπηηηψλ  
4. Αμηνπνέεζε ησλ παιηψλ, 

ζπρλΪ εγθαηαιειεηκκΫλσλ 
θηηξέσλ  

5. ΚαηαπνιΫκεζε ηεο καδηθάο 
κεηαλΪζηεπζεο απφ ηηο 
αγξνηηθΫο πεξηνρΫο  

Πεγά: Sznajder, M., Przezborska, L., & Scrimgeour, F. (2009) Agritourism. 
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2. Σε γλσξηκέα κε θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγέαο λΫσλ 

επαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ, ηελ αληαιιαγά εκπεηξηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ ηελ 

πιεπξΪ ησλ αγξνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, ηελ αχμεζε ηεο αλνράο φζν αθνξΪ ηεο 

δηαθνξεηηθΫο ζηΪζεηο, ζπκπεξηθνξΫο, ά γλψκεο, ηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο γηα ηνλ 

θφζκν θαη γηα ηνπο Ϊιινπο αλζξψπνπο απφ ηελ πιεπξΪ ησλ αγξνηψλ, ηελ ελζΪξξπλζε 

γηα αλΪπηπμε ελδηαθεξφλησλ. 

3. Σελ πηζαλφηεηα αλαβέσζεο αγξνηηθψλ παξαδφζεσλ, πξνσζψληαο ην ζεβαζκφ 

θαη ηελ αλαβέσζε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη εζέκσλ θαη ηελ εθηελΫζηεξε ρξάζε θαη 

αμηνπνέεζε ζπγθεθξηκΫλσλ ρψξσλ ζηα ρσξηΪ (πνιηηηζηηθΪ θΫληξα, αζιεηηθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο θ.α.). θνπφο εέλαη ν επηζθΫπηεο λα γλσξέζεη ηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, ηηο 

αγξνηηθΫο αζρνιέεο, ηα ηνπηθΪ πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθά θνπδέλα θαη ηελ θαζεκεξηλά 

δσά ησλ θαηνέθσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηΪ αθνξκά θαη ηαπηφρξνλα επθαηξέα γηα ηελ 

ηνπηθά θνηλσλέα λα αλαπηπρζεέ θαη λα δηαηεξάζεη ηε ιανγξαθέα, λα αλαβηψζεη 

μεραζκΫλεο ηΫρλεο θαη ηνπηθΪ Ϋζηκα θαη λα νξγαλψζεη παξαδνζηαθΫο εθδειψζεηο, 

ζπληεξψληαο ηε κλάκε ησλ αλζξψπσλ (Απνζηνιφπνπινο, δξΪιε, 2009). ΔπηπιΫνλ, 

ν αγξνηνπξηζκφο βνεζΪεη ζηελ επηβέσζε επαγγεικΪησλ πνπ ηεέλνπλ λα εθιεέςνπλ, 

φπσο ε μπινγιππηηθά, ε αξγπξνρξπζνρνΐα, ε θεξακηθά, ε πθαληηθά θιπ 

(Απνζηνιφπνπινο, 2000). 

4. Οη εθπαηδεπηηθΫο επηδξΪζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλδΫνληαη κε ηε γλψζε ζε ζρΫζε 

κε ηνλ θφζκν (θχζε, πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ), ε νπνέα ηξνπνπνηεέ ζπγθεθξηκΫλεο 

ζπκπεξηθνξΫο ζε ζρΫζε κε δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο αηφκσλ (ν νηθνδεζπφηεο θαη ν 

επηζθΫπηεο, κηα νκΪδα ηνπξηζηψλ, νηθνγΫλεηα); ν αγξνηνπξηζκφο εέλαη επέζεο Ϋλα κΫζν 

Ϋθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκΪησλ θΪπνηνπ (γλψζε θαη ζεβαζκφο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηελ 

αγξνηηθά παξαγσγά). ΣΫινο, ν αγξνηνπξηζκφο πξνζθΫξεη κηα επθαηξέα γηα ηνπο 

ηνπξέζηεο λα εέλαη δεκηνπξγηθνέ (ζπκκεηνρά ζε γεσξγηθΫο εξγαζέεο, εθκΪζεζε κηαο 

ιατθάο ηΫρλεο, θιπ.), ελψ ζπκβΪιεη ζηε βειηέσζε ηεο πγεέαο ηνπο (θιηκαηνινγηθΫο 

ζπλζάθεο, πγηεηλά δηαηξνθά, ζσκαηηθά Ϊζθεζε). 

 

Οη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο αθνξνχλ ηελ ηφλσζε ηεο αλΪπηπμεο ησλ γεσξγηθψλ θαη 

θεπεπηηθψλ αγξνθηεκΪησλ θαη ησλ αγξνθηεκΪησλ εθηξνθάο δψσλ, ηελ παξαγσγά 

πξφζζεησλ πεγψλ εηζνδάκαηνο ηφζν γηα ηα αγξνηηθΪ λνηθνθπξηΪ (ζπρλΪ γηα 

επελδχζεηο πεξηνξηζκΫλεο θιέκαθαο) φζν θαη γηα ηηο ηνπηθΫο ά πεξηθεξεηαθΫο 

θνηλφηεηεο. ηελ θαηεγνξέα ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξΪζεσλ πεξηιακβΪλνληαη: 

1. Ζ επΫθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ δηακνλάο, ε δηαηάξεζε ηεο πθηζηΪκελεο 

παξαγσγάο, ε επΫθηαζε ηεο πνηθηιέαο θαη ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. ια ηα παξαπΪλσ δηεπθνιχλνπλ ηελ Ϊκεζε πψιεζε 
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ζπγθεθξηκΫλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπκβΪιινπλ ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ 

αλΪπηπμε πξφζζεησλ αγνξψλ γηα ηα ηξφθηκα θαη ηα δηΪθνξα εέδε ησλ ηνπηθψλ 

ππεξεζηψλ,φπσο ρεηξνηερλέεο,ρεηξνπνέεηα πξντφληα,θαιιηηερληθΫο κεηαιινηερλέεο θιπ. 

2. Ζ δεκηνπξγέα απαζρφιεζεο θαη ε κεέσζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγέαο 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ιαλζΪλνπζαο αλεξγέαο, κε απνηΫιεζκα νη θΪηνηθνη ησλ 

ρσξηψλ λα εέλαη απαξαέηεηνη θαη θνηλσληθΪ απνδεθηνέ, γεγνλφο πνπ ηνπο ελζαξξχλεη λα 

αλαπηχμνπλ πξνζφληα (ε ςπρνινγηθά πηπρά). Γεληθφηεξα, ε ελέζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο, κΫζσ ηεο δεκηνπξγέα λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο δηεπθνιχλεη ηελ 

αμηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ αλΪγεηαη ζε παξΪγνληα πςέζηεο 

ζεκαζέαο ηδέσο γηα ηκάκαηα ηνπ πιεζπζκνχ φπσο νη λΫνη θαη νη γπλαέθεο, πνπ 

παξνπζηΪδνπλ δπζθνιέα ζην λα βξνπλ απαζρφιεζε θαη ηδηαέηεξα ζηελ χπαηζξν. 

3. Ζ απφθηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πεγψλ εηζνδάκαηνο γηα ηνπο αγξφηεο, ε νπνέα 

νδεγεέ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμΪξηεζεο απφ ηε γεσξγέα θαη ηε δηαθνξνπνέεζε ηεο 

ηνπηθάο νηθνλνκέαο, κε απνηΫιεζκα ε ηειεπηαέα λα γέλεηαη ιηγφηεξν επΪισηε ζηηο 

πιεζσξηζηηθΫο πηΫζεηο ηεο αγνξΪο. Δηδηθφηεξα, νη αγξφηεο κΫζσ ηεο ελαζρφιεζάο ηνπο 

κε ηνλ ηνκΫα ησλ ππεξεζηψλ αλαπηχζζνπλ παξΪιιειεο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηνηάηεο 

(πρ. ε εθκεηΪιιεπζε θαηαιπκΪησλ) θαη αμηνπνηνχλ ηαπηφρξνλα πιεξΫζηεξα ηα 

πξντφληα ηνπο (πξντφληα ληφπηαο αγξνηηθάο παξαγσγάο, ηνπηθάο ιατθάο ηΫρλεο θιπ) 

ηξνθνδνηψληαο ηνπο επηζθΫπηεο ησλ θαηαιπκΪησλ. Έηζη δεκηνπξγνχλ λΫεο πεγΫο 

εζφδσλ επσθεινχκελνη νπζηαζηηθΪ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκΪησλ ηνπ επηθΫξεη ν 

ζπλδπαζκφο ηεο ζπλεξγαζέαο ησλ ηξηψλ ηνκΫσλ ηεο παξαγσγάο, πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο (Ρηδνπνχινπ 2010). Ζ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ 

εηζνδάκαηνο νδεγεέ Ϊκεζα ζηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβέσζεο ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ (Ηαθσβέδνπ 2002) ελψ παξΪιιεια κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε βΪζνο ρξφλνπ 

ζε επελδπηηθΫο δαπΪλεο, (π.ρ. θαηαζθεπαζηηθΪ Ϋξγα ά Ϋξγα αλαθαέληζεο) απφ ηελ 

πιεπξΪ ησλ αγξνηψλ. 

4.  Ζ απφθηεζε πξφζζεηνπ εηζνδάκαηνο γηα ηηο επηρεηξάζεηο, θνηλφηεηεο, ηνπηθνχο 

θνξεέο θΪζε πφιεο- πεξηνράο.  

5. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθάο χθεζεο. ΥΪξε ζην δηεπηζηεκνληθφ ηνπ 

ραξαθηάξα ν ηνπξηζκφο ελεξγνπνηεέ δηαθνξεηηθΫο επαγγεικαηηθΫο θαη θνηλσληθΫο 

νκΪδεο, ελψ απνηειεέ παξΪιιεια παξΪγνληα αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ηεο αγξνηηθάο θνηλφηεηαο πξνζθΫξνληαο δπλαηφηεηεο θνηλσληθάο θαη 

νηθνλνκηθάο πξνφδνπ.  

6. Ζ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

πεξηνρψλ, κΫζσ ηεο δηαθνξνπνέεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ηεο 
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δεκηνπξγέαο ζπλζεθψλ θαη επθαηξηψλ γηα ηελ αλΪπηπμε, Ϊιισλ ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο 

ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο.  

 

ΓεδνκΫλνπ φηη ν αγξνηνπξηζκφο ζηε δηαδηθαζέα ηεο αλΪπηπμεο ηνπ ρξεζηκνπνηεέ 

ζηνηρεέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο, νη ρσξηθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο επηδξΪζεηο 

πεξηιακβΪλνπλ ηηο ζπλΫπεηεο ηεο αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελΫο πεξηβΪιινλ. Δηδηθφηεξα νη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο 

πεξηιακβΪλνπλ: 

1. Σελ εληζρπκΫλε θξνληέδα γηα ην πεξηβΪιινλ, ηε δεκηνπξγέα ελφο πην θηιηθνχ 

πεξηβΪιινληνο γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο θαη ηνπο επηζθΫπηεο, ηε δηαηάξεζε ηεο 

νηθνινγηθάο ηζνξξνπέαο θαη ηελ ελδπλΪκσζε ηεο πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο. 

(Απνζηνιφπνπινο, 2000). Ο αγξνηνπξηζκφο σο άπηα κνξθά βηψζηκεο ηνπξηζηηθάο 

αλΪπηπμεο επηβαξχλεη ειΪρηζηα ην πεξηβΪιινλ, θαζψο νη αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εέλαη κηθξάο θιέκαθαο, κε απνηΫιεζκα θαη ην πεξηβΪιινλ λα 

πξνζηαηεχεηαη θαη ε αλΪπηπμε ζηελ πεξηνρά λα πξαγκαηψλεηαη. Απηφ Ϋρεη σο ζπλΫπεηα 

φρη κφλν λα κελ αιινηψλεηαη ν ραξαθηάξαο ηεο ππαέζξνπ, αιιΪ αληέζεηα λα 

αλαδεηθλχεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θΪζε ηφπνπ. 

2. Σελ αλΪπηπμε ηεο ηνπηθάο ππνδνκάο (χδξεπζεο, απνρΫηεπζεο, κνλΪδεο 

επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ, νδηθφ δέθηπν, δεκφζηεο ζπγθνηλσλέεο, εγθαηαζηΪζεηο 

αλαςπράο), γεγνλφο πνπ θΪλεη ηε δσά ζηελ εμνρά επθνιφηεξε θαη βειηηψλεη ην βηνηηθφ 

επέπεδν ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ. πγθεθξηκΫλα, ν αγξνηνπξηζκφο ζπληειεέ ζηελ 

θηλεηνπνέεζε ησλ παξαγσγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δπλΪκεσλ θαη 

θνξΫσλ ηεο πεξηνράο. Απηφ Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα κΫζσ ησλ αλαγθαέσλ παξεκβΪζεσλ 

λα δηακνξθψλνληαη νη ηδαληθΫο ζπλζάθεο γηα ηε δεκηνπξγέα αλαπηπμηαθψλ Ϋξγσλ 

ππνδνκάο θαη αλσδνκάο, ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηελ αεηθφξν πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ (Ρηδνπνχινπ 2010). ηελ νπζέα, Ϋρνληαο 

σο αθνξκά ηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε εμππεξΫηεζε ησλ ηνπξηζηψλ πινπνηνχληαη 

ζεκαληηθΪ Ϋξγα, ηα νπνέα ρξεζηκνπνηνχληαη επέ ην πιεέζηνλ απφ ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ. 

3. Σε βειηέσζε ηεο αηζζεηηθάο ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ ρψξσλ γχξσ απφ απηΪ, ηε 

κΫξηκλα γηα ηελ θαιαηζζεζέα ησλ ρσξηψλ, ησλ ζπηηηψλ, ησλ δξφκσλ θαη ησλ Ϊιισλ 

δεκφζησλ ρψξσλ.  

4. Σελ αμηνπνέεζε ησλ παιηψλ, ζπρλΪ εγθαηαιειεηκκΫλσλ θηηξέσλ (ζπαλέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα δσκΪηηα, ζνθέηεο, νιφθιεξα αθαηνέθεηα θηάξηα, ηκάκαηα 

λνηθνθπξηψλ, αγξνηηθΪ θηέξηα, αλεκφκπινη, εζηηαηφξηα, θαηαζηάκαηα, θΪζηξα, παιΪηηα, 
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κΫγαξα, θιπ.), ηε δηαηάξεζε, πξνβνιά θαη αμηνπνέεζε ηεο αξρηηεθηνληθάο θαη 

πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο (Απνζηνιφπνπινο, δξΪιε 2009).  

5. Σελ θαηαπνιΫκεζε ηεο καδηθάο κεηαλΪζηεπζεο απφ ηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο 

(θπξέσο ησλ λΫσλ θαη ησλ κνξθσκΫλσλ αηφκσλ) θαη ηε κεέσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε ελέζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κΫζσ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζπκβΪιιεη θαζνξηζηηθΪ ζηε ζπγθξΪηεζε ησλ πιεζπζκψλ ζηνλ ηφπν 

θαηνηθέαο θαη ηελ αλαζηξνθά ηνπ θιέκαηνο εγθαηΪιεηςεο ηεο ππαέζξνπ πνπ 

παξαηεξεέηαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα (Απνζηνιφπνπινο, 2000). 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ν ζσζηΪ ζρεδηαζκΫλνο θαη θαιΪ νξγαλσκΫλνο 

αγξνηνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεέα γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε δηαηάξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ. Απηφ εμεγεέηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ζε απηά ηε κνξθά ηεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα κηαο 

πεξηνράο απνηεινχλ πιΫνλ ηα δηαθνξνπνηεκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ζηεξέδνληαη ζηε 

δηαηάξεζε θαη αλΪδεημε ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηάησλ ηεο (ΜπαιηΪκε 2007). 

 

ζν αθνξΪ ηηο επηδξΪζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο ζπλάζσο απηΫο 

επηθαιχπηνληαη, ζπκπιεξψλνληαο ά νδεγψληαο ε κέα ζηελ Ϊιιε. Γηα απηφ ην ιφγν εέλαη 

εμαηξεηηθΪ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεέ πνηΪ απφ απηΫο εέλαη ε πεξηζζφηεξν θαη πνηα ε 

ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Παξ‘ φια απηΪ, αξθεηΫο κειΫηεο Ϋρνπλ δεέμεη φηη ε πξσηαξρηθά 

επέδξαζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ ηνλέδεηαη ηδηαέηεξα απφ ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο 

παξνρεέο αγξνηηθψλ θαηαιπκΪησλ εέλαη εθεέλε πνπ ζρεηέδεηαη κε ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 

εηζνδάκαηνο. ΣΫινο, αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη ν αγξνηνπξηζκφο σο δξαζηεξηφηεηα, 

αλαπηχζζεηαη φιεο ηηο επνρΫο ηνπ ρξφλνπ, αµβιχλνληαο Ϋηζη ην πξφβιεµα ηεο 

ηνπξηζηηθάο επνρηθφηεηαο, πνπ απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζε πνιιΫο πεξηνρΫο. 

 

 

1.8 Οη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ΠαξΪ ηηο ζεηηθΫο επηδξΪζεηο πνπ επηθΫξεη ν αγξνηνπξηζκφο, δελ εέλαη θαζφινπ βΫβαην 

φηη νδεγεέ πΪληα ζε ηζφξξνπε αλΪπηπμε κηαο πεξηνράο. πγθεθξηκΫλα φηαλ ε αλΪπηπμε 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δελ εέλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρΫο ηεο αεηθνξηθάο δηαρεέξηζεο Ϋρεη ζαλ 

απνηΫιεζκα δπζκελεέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ. ε νξηζκΫλεο 

πεξηπηψζεηο ε αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ επεξεΪδεη πνιχ αξλεηηθΪ ην έδην ην 

«αγξνηηθφ φλεηξν», αθνχ νη επεκβΪζεηο πνπ γέλνληαη γηα λα επηζθΫςηκεο θΪπνηεο 

πεξηνρΫο, θαηαζηξΫθνπλ ά αιινηψλνπλ ζεκαληηθΪ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο (Barke, 
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2004). Δηδηθφηεξα νξηζκΫλεο απφ ηηο αξλεηηθΫο επηπηψζεηο πνπ επηθΫξεη ζε κηα 

πεξηνρά ν αγξνηνπξηζκφο εέλαη (ΓαξΪθεο, 2009): 

 

1. Ο θέλδπλνο αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εηο βΪξνο ηεο δσάο ηεο ππαέζξνπ. 

ηελ πξΪμε Ϋρεη παξαηεξεζεέ φηη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο εγθαηαιεέπνληαη, 

γηα παξΪδεηγκα νη αγξνηηθΫο εξγαζέεο πξνο ρΪξηλ ελφο κεγαιχηεξνπ 

βξαρπρξφληνπ ηνπξηζηηθνχ θΫξδνπο. ΔπηπιΫνλ, νη αγξφηεο πνπ απνθαζέδνπλ λα 

αζρνιεζνχλ ελεξγΪ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, εζηηΪδνπλ θπξέσο ζηελ δεκηνπξγέα 

ππεξεζηψλ δηακνλάο θαη εζηέαζεο, παξακειψληαο ην θνκκΪηη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζρεηέδεηαη κε ηε ζπκκεηνρά ησλ θηινμελνπκΫλσλ ζε αγξνηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο αγξνηνπξηζηηθάο κνλΪδαο, ηελ εθπαέδεπζε ηνπο ζε 

θαιιηεξγεηηθΪ θαη πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα θαη ηελ αλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ 

πνπ λα πξνβΪινπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα πνιηηηζηηθΪ, ζξεζθεπηηθΪ, ιανγξαθηθΪ 

θαη γαζηξνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πεξηνράο.  

2. Ζ δεκηνπξγέα εκηαπαζρφιεζεο, ε νπνέα απνηειεέ νπζηαζηηθΪ κΫηξν κεξηθάο 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγέαο ηεο πεξηνράο θαη δελ επηηξΫπεη ζηα Ϊηνκα λα 

θαιχςνπλ πιάξσο ηηο βηνηηθΫο ηνπο αλΪγθεο. ΔπηπιΫνλ ππΪξρεη ην ελδερφκελν 

νη ζΫζεηο εξγαζέαο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ ηνπξηζηψλ, λα 

Ϋρνπλ επνρηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηελ πεξένδν ιεηηνπξγέαο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθάο κνλΪδαο. Λφγσ ηεο ζχλζεηεο θχζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εέλαη 

αξθεηΪ δχζθνιν κηα κνλΪδα λα εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθΫξεη θαζ‘ φιε ηε 

δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ππεξεζέεο νη νπνέεο λα αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρά ζε 

αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (κΪδεκα ηεο ειηΪο, ηξχγνο θ.α.), θαζψο απηΫο 

επεξεΪδνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξΪγνληεο φπσο, ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ νη 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο θιπ. 

3. Οη απμάζεηο ησλ ηηκψλ ιφγσ αλαβΪζκηζεο ηεο πεξηνράο. πρλΪ ην γεγνλφο ηεο 

Ϊθημεο ηνπξηζηψλ ζεκαηνδνηεέ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, ηνπηθψλ 

θαη κε, θαζψο νη θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο ζΫινπλ λα επσθειεζνχλ, θαηαρξεζηηθΪ 

νξηζκΫλεο θνξΫο, ην φηη νη επηζθΫπηεο δηαζΫηνπλ πςειφηεξν εηζφδεκα απφ ηνπο 

έδηνπο.  

4. Ζ δεκηνπξγέα αηζζάκαηνο εηζβνιάο ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρά. Σν φξακα 

νξηζκΫλσλ αγξνηψλ λα επελδχζνπλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, πνιιΫο θνξΫο δελ 

ηπγρΪλεη ηεο έδηαο απνδνράο απφ φινπο. Οη ληφπηνη αληηκεησπέδνπλ πνιιΫο 

θνξΫο κε θφβν θαη πξνθαηΪιεςε ηνπο ηνπξέζηεο θαη κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηέζνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθά εμΫιημε ηεο πεξηνράο θαη ηελ 

επηηπρέα ηεο κνλΪδαο. 
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5. Ζ εηζαγσγά λΫαο θνπιηνχξαο θαη ηδεψλ πξνεξρφκελσλ απφ Ϊιιεο ρψξεο. 

Πξφθεηηαη γηα θνηλσληθΫο θαη πνιηηηζηηθΫο επηξξνΫο πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ 

αιιειεπέδξαζε ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο θαη ησλ ηνπξηζηψλ, νη νπνέεο 

κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσάο. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεέ λα απνηειΫζεη Ϋλαλ αθφκα ιφγν γηα ηελ πξφθιεζε ερζξφηεηαο εθ 

κΫξνπο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  

6. Ζ δεκηνπξγέα λΫσλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξεέ λα ππνζηεξέμεη ε πεξηνρά. Μηα 

αγξνηνπξηζηηθά κνλΪδα κπνξεέ λα εέλαη Ϊξηηα νξγαλσκΫλε πξνθεηκΫλνπ λα 

θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο ησλ θηινμελνπκΫλσλ ηεο, σζηφζν δελ ηζρχεη απαξαέηεηα 

ην έδην γηα ηελ πεξηνρά ζηελ νπνέα βξέζθεηαη. Οη αγξνηηθΫο πεξηνρΫο θαη θπξέσο 

νη απνκαθξπζκΫλεο εκθαλέδνπλ ζεκαληηθΫο ειιεέςεηο ππνδνκάο (νδηθφ δέθηπν, 

ηειεπηθνηλσλέεο θα) ελψ ζπρλΪ παξαηεξνχληαη θαη ειιεέςεηο θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ ζηελ αγνξΪ, ιφγσ πεξηνξηζκΫλεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο πεξηνρά 

(π.ρ. αθξηηηθΪ λεζηΪ). Γεληθφηεξα, ε δπλαηφηεηα κηαο πεξηνράο λα ηαπηηζηεέ µε 

Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν εέδνο ηνπξηζκνχ εμαξηΪηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

πξνζαξκνζηεέ ζηηο λΫεο απαηηάζεηο ηεο δάηεζεο. 

7. Ζ επηξξνά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε ππνβΪζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο 

ησλ πεξηνρψλ. Ζ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, φπσο θαη θΪζε κνξθάο 

ηνπξηζκνχ, εΪλ δελ εέλαη απνηΫιεζκα κειΫηεο θαη ζρεδηαζκνχ κπνξεέ ζχκθσλα 

κε ηνπο Kean θαη Quinn (1990) λα νδεγάζεη ζε δεκηνγφλεο κεηαβνιΫο ζην 

αγξνηηθφ ηνπέν, φπσο ηελ αιινέσζε νηθνζπζηεκΪησλ θαη γεληθΪ νηθνινγηθΪ 

επαέζζεησλ πεξηνρψλ, θαη ζε αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθάο κφιπλζεο, κΫζσ ηεο 

αχμεζεο ησλ απνξξηκκΪησλ, ηνπ ζνξχβνπ θ.α. (Απνζηνιφπνπινο, δξΪιε 

2009) 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη θΪζε ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε πξΫπεη λα επηηπγρΪλεη ην 

ζεκεέν ηζνξξνπέαο αλΪκεζα ζηηο αλΪγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ νθΫινπο ησλ 

αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ο αγξνηνπξηζκφο εέλαη ζε ζΫζε λα 

παέμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζφξξνπε αλΪπηπμε κηαο πεξηνράο, σζηφζν γηα λα γέλεη 

απηφ απαηηεέηαη  µηα  ζπλεράο  παξαθνινχζεζε  θαη  Ϋιεγρνο  ησλ  επηπηψζεσλ πνπ 

επηθΫξεη ζε απηάλ. Ο Ϋιεγρνο αθνξΪ θπξέσο ηνλ αγξνηηθφ ηνκΫα, ψζηε λα µελ ρΪζεη ν 

αγξνηνπξηζκφο ηε θπζηνγλσκέα ηνπ, ην πεξηβΪιινλ, πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ην θαζηζηνχλ κνλαδηθφ, θαη ηηο Ϊιιεο νηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρά, νη νπνέεο νθεέινπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθΪ πξνΪγνληαο ηελ ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο (ΜαληδνπξΪλε, 

ΣδηθΪθε, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 

 

2.1 Μνξθέο αγξνηνπξηζκνχ 

Ο αγξνηνπξηζκφο κπνξεέ λα δηαθξηζεέ ζε πνιιΫο κνξθΫο, αλΪινγα κε ην θξηηάξην πνπ 

ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνέεζά ηνπ. Ζ πξνζΫγγηζε πνπ αθνινπζεέ 

αλαθΫξεηαη ζηε δηΪθξηζε ησλ ηχπσλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ βΪζε ησλ εμάο ηξηψλ 

παξαγφλησλ (Phillip, Hunter, Blackstock, 2009) :  

 

1. Ζ χπαξμε ελφο ελ ιεηηνπξγία αγξνθηήκαηνο: Ζ θξΪζε «ελ ιεηηνπξγέα» 

ρξεζηκνπνηεέηαη γηα λα πεξηγξΪςεη Ϋλα αγξφθηεκα φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επέ ηνπ 

παξφληνο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ γεσξγέα (Gladstone & Morris, 

2000, Ηαθσβέδνπ, 1997, Κέδνο & Ησζεθέδεο, 2007 Sonnino, 2004). Δδψ ζηνλ φξν 

«γεσξγέα» ζπκπεξηιακβΪλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

εθηξνθά δψσλ θαη ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ εδΪθνπο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγά αγαζψλ 

γηα θαηαλΪισζε ά/θαη πψιεζε απηψλ σο ηξνθέκσλ ά Ϊιιεο κνξθάο πξντφλησλ. 

(πξνζαξκνγά απφ Robinson, 2004). Ο νξηζκφο απηφο εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφο 

γηαηέ θαζηεξψλεη Ϋλα φξην κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ παξαδνζηαθΪ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα αγξνθηάκαηα, αιιΪ δελ εέλαη γεσξγηθΫο (π.ρ. ε ηππαζέα, ε 

επεμεξγαζέα ηξνθέκσλ θιπ) θαη εθεέλσλ πνπ εέλαη γεσξγηθΫο (π.ρ. ηε ζπγθνκηδά), 

θαη παξΪιιεια αλαγλσξέδεη ηελ γεσξγέαο σο κηα θαηΪ θχξην ιφγσ ζσκαηηθά παξΪ 

νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα. 

 

2. Ζ επαθή κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Ο αγξνηνπξηζκφο κε ην λα βαζέδεηαη 

ζε Ϋλα αγξφθηεκα, ζρεηέδεηαη Ϋκκεζα κε ηε γεσξγέα ππνδειψλνληαο κηα θΪπνηαο 

κνξθάο επαθά, δεδνκΫλνπ φηη «κνηξΪδνληαη» ην έδην θπζηθφ πεξηβΪιινλ. Ο βαζκφο 

αιιειεπέδξαζεο θαη ζπζρΫηηζεο ησλ ηνπξηζηψλ κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ιακβΪλνπλ ρψξα ζε Ϋλα αγξφθηεκα κπνξεέ λα δηαθΫξεη ζεκαληηθΪ αλΪινγα κε 

ηελ πεξέζηαζε. Ζ επαθά ησλ ηνπξηζηψλ κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεέ λα 

δηαθξηζεέ ζε ηξεηο θαηεγνξέεο: ηελ Ϊκεζε, ηελ Ϋκκεζε, θαη ηελ παζεηηθά. Ζ Ϊκεζε 

επαθά δειψλεη φηη νη αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο εέλαη Ϋλα απηφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηεο ηνπξηζηηθάο εκπεηξέαο (π.ρ. ην Ϊξκεγκα ηεο αγειΪδαο, ε 

ζπγθνκηδά ηεο ζνδεηΪο). Ζ Ϋκκεζε επαθά ππνδεηθλχεη κηα δεπηεξεχνπζα ζχλδεζε 

κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηνπξηζηηθάο εκπεηξέαο, κΫζσ 
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ηεο επαθάο κε ηελ γεσξγηθά παξαγσγά (π.ρ. ηελ επεμεξγαζέα ηξνθέκσλ, ηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ ά ηελ θαηαλΪισζε απηψλ ζηα γεχκαηα θιπ). Ζ παζεηηθά 

επαθά δειψλεη φηη νη δχν απηνέ θιΪδνη, ηνπξηζκφο θαη γεσξγέα, ιεηηνπξγνχλ 

αλεμΪξηεηα ν Ϋλαο απφ ηνλ Ϊιιν, Ϋρνληαο σο κνλαδηθφ ζπλδεηηθφ ζηνηρεέν ην φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ δχν πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ έδην ρψξν, ηελ πεξηνρά ηνπ 

αγξνθηάκαηνο (π.ρ. ε θαιιηΫξγεηα γηα ηελ γεσξγέα, νη ππαέζξηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ).  

 

3. Ζ απζεληηθφηεηα ηεο αγξνηηθήο εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηψλ: ε γλεζηφηεηα ηεο 

εκπεηξέαο πνπ βηψλνπλ νη ηνπξέζηεο, εμαξηΪηαη ηφζν απφ ην βαζκφ εκπινθάο ηνπο, 

φζν θαη απφ ην ζηΪδην ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ζην νπνέν ιακβΪλνπλ κΫξνο 

(π.ρ. ηειηθφ ζηΪδην παξαγσγάο-δηΪζεζε πξντφλησλ, ζηΪδηα πξνεηνηκαζέαο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θιπ). πλάζσο πξνθεηκΫλνπ ε επαθά ησλ 

ηνπξηζηψλ κε ηε γεσξγέα λα εέλαη απζεληηθά, πξΫπεη λα ππΪξρεη Ϋλαο βαζκφο 

αλΪκεημεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε 

ηνλ MacCannell (1973), ππΪξρνπλ πνηθέινη ηξφπνη κε ηνπο νπνένπο κπνξεέ λα 

νξγαλσζεέ κηα απζεληηθά εκπεηξέα: απφ ηελ πηζηά αλαπαξαγσγά ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγέαο (π.ρ. πξφηππν αγξφθηεκα) κΫρξη ηηο νξγαλσκΫλεο επηζθΫςεηο πνπ 

επηηξΫπνπλ ζηνπο ηνπξέζηεο «λα ξέμνπλ κηα καηηΪ» (π.ρ. εθδξνκΫο ζε αγξνθηάκαηα). 

Δέλαη πξνθαλΫο φηη ε Ϊπνςε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ σο πξνο ηε 

γλεζηφηεηα ηεο εκπεηξέαο κπνξεέ λα δηαθΫξεη ζεκαληηθΪ, θπξέσο ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθάο αληέιεςεο πνπ Ϋρνπλ γηα ηε γεσξγέα θαη ηνπ ηη απηά πεξηιακβΪλεη. 

Δέλαη πηζαλφλ αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα νξγαλσζνχλ ζθνπέκσο απφ ηνπο 

αγξφηεο λα γέλνπλ αληηιεπηΫο απφ ηνπο ηνπξέζηεο σο απζεληηθΫο αγξνηηθΫο 

πξαθηηθΫο. πκπεξαζκαηηθΪ, κηα απζεληηθά αγξνηηθά εκπεηξέα κπνξεέ λα απνθηεζεέ 

απφ ηνπο ηνπξέζηεο, κφλν φηαλ νη αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαλνληθΪ, φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ 

αγξνθηάκαηνο θαη αλεμΪξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρά ά φρη ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ πξννπηηθά 

νη ηνπξέζηεο λα βηψζνπλ κηα απζεληηθά αγξνηηθά δξαζηεξηφηεηα εέλαη αξθεηΪ ζπΪληα, 

ελ κΫξεη ιφγσ ηνπ φηη ζπλάζσο πεξηιακβΪλεη ηε ζσκαηηθά ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ 

εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αγξνθηάκαηνο.  

 

χκθσλα κε ηα ηξέα απηΪ θξηηάξηα, εμεηΪδνληαο ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξεη ν αγξνηνπξηζκφο, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

θαζνξηζηνχλ πΫληε δηαθξηηΫο θαηεγνξέεο απηνχ. Σν ζράκα 2.1 απεηθνλέδεη ηελ 

ηππνινγέα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε βΪζε ηνπο ηξεηο πξναλαθεξζΫληεο 
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παξΪγνληεο. χκθσλα κε ηνπο Phillip, Hunter θαη Blackstock (2009) φιν ην εχξνο ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη νξηζκψλ πνπ πξνζδηνξέδνληαη ζηε βηβιηνγξαθέα 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε απηάλ ηελ ηππνινγέα. ΔπηπιΫνλ, 

ζχκθσλα κε απηάλ ηελ θαηεγνξηνπνέεζε εέλαη δπλαηφ (θαη ζπλάζεο θαηλφκελν) 

πεξηζζφηεξνη απφ Ϋλαλ ηχπνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ λα ζπλππΪξρνπλ ζε κηα εληαέα 

γαηνθηεζέα. ΣΫινο, αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη θαζψο ε ηππνινγέα δελ εέλαη ηεξαξρηθά, 

θαλΫλαο ηχπνο δελ εέλαη αλψηεξνο απφ ηνπο Ϊιινπο.  

 

ρήκα 2.1 

Σππνινγία Αγξνηνπξηζκνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγά: Phillip S., Hunter C., Blackstock Κ., 2009, A typology for defining agritourism 

 

Αγξνηνπξηζκφο ζε αγξφθηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηΫο ε χπαξμε ελφο «ελ ιεηηνπξγέα» αγξνθηάκαηνο 

απνηειεέ ηνλ παξΪγνληα θιεηδέ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ; ν ηνπξηζκφο 

αλαγλσξέδεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθά πεγά εηζνδάκαηνο γηα ηα αγξνηηθΪ λνηθνθπξηΪ 

(Gladstone & Morris 2000, Ηαθσβέδνπ 1997, Κέδνο & Ησζεθέδεο 2007, Sonnino, 2004). 

Σν γεγνλφο φηη γηα πνιινχο ν αγξνηνπξηζκφο ζε Ϋλα αγξφθηεκα πνπ δελ ιεηηνπξγεέ 

Βηψλνπλ νη Σνπξέζηεο κηα 
απζεληηθά αγξνηηθά εκπεηξέα; 

ηεξέδεηαη ε αγξνηνπξηζηηθά 
δξαζηεξηφηεηα ζε Ϋλα ελ 
ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα; 

Πνηα εέλαη ε θχζε ηεο επαθάο 
ησλ ηνπξηζηψλ κε ηηο 
αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο; 

1. Αγξνηνπξηζκφο ζε αγξφθηεκα εθηφο 

ιεηηνπξγίαο (π.ρ. δηακνλά ζε πξψελ αγξφθηεκα) 

2. Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, 
παζεηηθή επαθή κε ηηο αγξνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δηακνλά ζε αγξφθηεκα) 

 

3. Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, 
έκκεζε επαθή κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(π.ρ. πξντφληα ηεο αγξνηηθάο παξαγσγάο 
πξνζθΫξνληαη ζηα γεχκαηα ησλ ηνπξηζηψλ) 

 

4. Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, 
άκεζε επαθή κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
ζρεδηαζκέλνο αγξνηνπξηζκφο (π.ρ. παξνπζηΪζεηο 
αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ) 

 

5. Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, 
άκεζε επαθή ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
απζεληηθφο αγξνηνπξηζκφο (π.ρ. ζπκκεηνρά ζηηο 
εξγαζέεο ηνπ αγξνθηάκαηνο) 

Ναη 

Ναη 

ρη 

Παζεηηθά 

Έκκεζε 

ρη 

Άκεζε 
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«Νon Working Farm (NWF) Agritourism» ζα κπνξνχζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα 

ραξαθηεξηζηεέ σο κηα γεληθά κνξθά αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα ν 

ζπγθεθξηκΫλνο ηχπνο αγξνηνπξηζκνχ λα εέλαη θαη ν πην ακθηιεγφκελνο ηεο ηππνινγέαο. 

Χζηφζν, αλ θαη κεγΪιν κΫξνο ηεο βηβιηνγξαθέαο απνθιεέεη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ δελ 

βαζέδεηαη ζε Ϋλα αγξφθηεκα, ππΪξρνπλ παξαδεέγκαηα, φπνπ Ϋρεη πξνηαζεέ φηη νη 

ηνπξέζηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, θαζψο ε ζχλδεζε κε ηε 

γεσξγέα πξαγκαηνπνηεέηαη κε θΪπνην Ϊιιν ηξφπν. ΠξΪγκαηη, νη Fleischer θαη Tchetchik 

(2000) δηαπηζηψλνπλ φηη ε χπαξμε ελφο αγξνθηάκαηνο δελ εέλαη απαξαέηεην απφ ηε 

ζθνπηΪ ησλ ηνπξηζηψλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Jaworski θαη Lawson (2005) απμΪλνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν νξηζκΫλεο εμνκαιπκΫλεο κνξθΫο αγξνηνπξηζκνχ, νη νπνέεο 

παξνπζηΪδνληαη απφ λΫεο νκΪδεο παξνρΫσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ «αγξνηψλ πνπ 

Ϋρνπλ απνζπξζεέ θαη αζηψλ πνπ απνθαζέδνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ χπαηζξν». ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ν αγξνηνπξηζκφο αγξνθηάκαηνο εθηφο ιεηηνπξγέαο 

πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ εηθφλσλ θαη κΫζσ ηεο αγξνηηθάο θιεξνλνκηΪο (π.ρ. δηακνλά ζε 

κηα αλαθαηληζκΫλε αγξνηθέα), ά φπνπ νη γεσξγηθΫο πξαθηηθΫο ηνπ παξειζφληνο ά ηνπ 

παξφληνο απνηεινχλ κΫξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαβέσζε ηνπ 

θνπξΫκαηνο ησλ πξνβΪησλ). Άιια παξαδεέγκαηα αγξνηνπξηζκνχ απηνχ ηνπ εέδνπο 

πεξηιακβΪλνπλ ζηνηρεέα πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο πξνεξρφκελα απφ Ϋλα αγξφθηεκα, 

ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε αλαθαηαζθεπαζκΫλα αγξνθηάκαηα (π.ρ. ηππαζέα), ελψ 

ζα κπνξνχζαλ αλακθηζβάηεηα λα πεξηιακβΪλνπλ αγξνηηθΫο αγνξΫο θαη πξφζβαζε ζε 

γεσξγηθΫο εθηΪζεηο (π.ρ. πεδνπνξέα ζε αγξνηηθΫο εθηΪζεηο). πκπεξαέλνληαο, ην 

ζηνηρεέν πνπ γεληθφηεξα δηαθξέλεη ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζε αγξφθηεκα εθηφο ιεηηνπξγέαο 

απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ, εέλαη ε ζχλδεζε κε ηε γεσξγέα ά ηελ αγξνηηθά θιεξνλνκηΪ, 

ε νπνέα επηηπγρΪλεηαη κε θΪπνην Ϊιινλ ηξφπν εθηφο ηεο ηνπνζεζέαο ελφο ελ ιεηηνπξγέα 

αγξνθηάκαηνο 

 

Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, παζεηηθή επαθή κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζε ελ ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα κε παζεηηθά επαθά ησλ ηνπξηζηψλ- 

«Working Farm, Passive Contact Agritourism (WFPC)» ην ελ ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα 

παξΫρεη ην πιαέζην γηα ηνλ ηνπξηζκφ, σζηφζν ε ζρΫζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο γεσξγέαο δελ εέλαη νπζηαζηηθά. Οη ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ απηφ ην εέδνο (π.ρ. bed and breakfast αγξνηθέαο, ππαέζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο) Ϋρεη εληνπηζηεέ φηη εκθαλέδνληαη ηδηαέηεξα ζπρλΪ ζηελ αγνξΪ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ (Roberts & Hall, 2001). Ζ θχζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ησλ 

πξντφλησλ απηάο ηεο κνξθάο αγξνηνπξηζκνχ επηηξΫπεη ζηνπο γεσξγνχο λα 
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αμηνπνηάζνπλ ηνπο ππΪξρνληεο πφξνπο σο κΫζν γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ εηζνδάκαηνο 

ηνπο, ρσξέο λα πξνρσξάζνπλ ζε παξεκβΪζεηο ζηε γεσξγέα, δηαηεξψληαο ηελ σο 

δηαθξηηά δξαζηεξηφηεηα. 

 

ζν αθνξΪ ηε βηβιηνγξαθέα, κπνξεέ λα ζεσξεζεέ φηη απνηειεέ ηνλ πην ζπρλΪ 

κειεηεκΫλν ηχπν, θαζψο δηΪθνξνη νξηζκνέ δειψλνπλ φηη ν αγξνηνπξηζκφο ζα πξΫπεη 

λα βαζέδεηαη ζε Ϋλα αγξφθηεκα, ρσξέο σζηφζν λα πξνβιΫπνπλ θΪπνηαο Ϊιιεο κνξθάο 

ζχλδεζε κε ηε γεσξγέα πΫξαλ απηάο (Barbieri & Mshenga 2008, Evans & Ilbery 1989, 

Oppermann 1996, Walford 2001, Wall, 2000). ΔπηπιΫνλ, νη ζπγγξαθεέο νη νπνένη 

εμεηΪδνπλ  ηνλ αγξνηνπξηζκφ απφ ηελ νπηηθά ηεο δηαθνξνπνέεζεο ησλ αγξνθηεκΪησλ 

θαη φρη ηεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο, επηθεληξψλνληαη ζε απηφλ ηνλ ηχπν αγξνθηάκαηνο 

(WFPC), θαζψο εέλαη κέα δηαζΫζηκε θαη απφ ηηο πην ινγηθΫο επηινγά γηα ηνπο αγξφηεο 

(Bowler, Clark, Crockett, Ilbery, & Shaw, 1996, Ilbery, Bowler, Clark, Crockett, & Shaw, 

1998, Walford, 2001). Ο αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα, κε παζεηηθά 

επαθά ησλ ηνπξηζηψλ (WFPC), πεξηιακβΪλεη παξαδεέγκαηα φπνπ κηα ζεηξΪ 

πξντφλησλ βαζέδεηαη ζε πφξνπο ησλ αγξνθηεκΪησλ, φπσο ππαέζξηνη ρψξνη (π.ρ. 

θΫληξα δξαζηεξηφηεηαο) θαη πξψελ εγθαηαιειεηκκΫλα θηέζκαηα (π.ρ. εμνρηθΫο 

θαηνηθέεο). 

 

Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, έκκεζε επαθή κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

O αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα κε Ϋκκεζε επαθά ησλ ηνπξηζηψλ- 

«Working Farm, Indirect Contact (WFIC) Agritourism» αξρέδεη λα ελζσκαηψλεη ζηνηρεέα 

ηεο γεσξγέαο ηνπ αγξνθηάκαηνο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Ζ θχζε ηεο επαθάο ζηελ 

πξνθεηκΫλε πεξέπησζε εέλαη «Ϋκκεζε» κε ηελ Ϋλλνηα φηη ηα αγξνηηθΪ πξντφληα θαη φρη 

νη αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο απηΫο θαζαπηΫο, απνηεινχλ κΫξνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Αλ θαη αξθεηνέ ζπγγξαθεέο δελ απνθιεένπλ κηα Ϊκεζε αιιειεπέδξαζε κε ην 

αγξφθηεκα, εζηηΪδνπλ σζηφζν θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ θηινμελέα θαη ηηο αληέζηνηρεο 

ππεξεζέεο δηακνλάο, γεγνλφο πνπ ππνζηεξέδεη ηελ ηδΫα φηη ππΪξρεη Ϋλαο ζεκαληηθφο 

ηνκΫαο, φπνπ δηαθνξνπνηεκΫλα αγξνθηάκαηα παξΫρνπλ θξΫζθα ηνπηθΪ ηξφθηκα ζηελ 

ηνπξηζηηθά αγνξΪ. Απηφ κπνξεέ λα ζπκβεέ κΫζσ ηεο θαηαλΪισζεο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζηα γεχκαηα πνπ ζεξβέξνληαη ζηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα ά εζηηαηφξηα, εέηε 

κΫζσ ηεο πψιεζεο ζηνπο ηνπξέζηεο ζηα θαηαζηάκαηα ησλ αγξνθηεκΪησλ. Ζ επέ ηφπνπ 

κεηαπνέεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εέλαη Ϋλα βαζηθφ παξΪδεηγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ (π.ρ. επέζθεςε ζε Ϋλα νηλνπνηεέν ά παξνπζέαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνέν θηηΪρλεηαη ην βνχηπξν), ελψ Ϋλα Ϊιιν παξΪδεηγκα πνπ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα 
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απφ Ϊπνςε δεκνηηθφηεηαο, εέλαη νη καδηθΫο ζνδεηΫο; φηαλ δειαδά νη αγξφηεο 

θαιιηεξγνχλ εέδε φπσο π.ρ. θαιακπφθη ζε κεγΪιεο πνζφηεηεο, ηθαλΫο λα 

δεκηνπξγάζνπλ επνρηαθφ ηνπξηζηηθφ αμηνζΫαην (π.ρ. Butts, McGeorge, & Briedenhann, 

2005). 

 

Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, άκεζε επαθή κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζρεδηαζκέλνο αγξνηνπξηζκφο 

Ο ηχπνο απηφο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ «Working Farm, Direct Contact, Staged (WFDCS) 

Agritourism» αλαθΫξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηνπξέζηεο βηψλνπλ αγξνηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ (ά δηακνξθψζεθαλ) ζθφπηκα γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Απηφ ζπκβαέλεη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: κΫζσ ηεο αλαπαξαγσγάο (π.ρ. 

πξφηππν αγξφθηεκα) ά ηεο νξγΪλσζεο (π.ρ. πεξηνδεέα ζε αγξφθηεκα) αγξνηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. ΓεδνκΫλνπ φηη ππΪξρεη απμεκΫλνο βαζκφο 

αλεζπρέαο γηα ηελ πγεέα θαη ηελ αζθΪιεηα ησλ ηνπξηζηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

Ϋξρνληαη ζε Ϊκεζε επαθά κε ηε γεσξγέα, ηφζν ν ζρεδηαζκφο φζν θαη ε νξγΪλσζε 

θξέλνληαη απαξαέηεηα ζηνηρεέα γηα ηελ ππΫξβαζε ησλ αθαλψλ θηλδχλσλ, ζε Ϋλα θαηΪ 

ηα Ϊιια απζεληηθφ πεξηβΪιινλ ιεηηνπξγέαο ηνπ αγξνθηάκαηνο. χκθσλα κε ηνπο Di 

Domenico θαη Millar (2007) ππΪξρνπλ δηΪθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνένπο ε γεσξγέα 

κπνξεέ λα νξγαλσζεέ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Οη ηξφπνη απηνέ κπνξεέ λα θπκαέλνληαη απφ 

απιΫο παξαιιαγΫο πνπ επηηξΫπνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσξγέα θαη ηνπ ηνπξηζκνχ 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπληνληζκΫλα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα (π.ρ. ζέηηζε θαη ψξεο 

επέζθεςεο), Ϋσο ηελ πινπνέεζε εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλσλ αγξνηηθψλ ζεκΪησλ. Άιια 

παξαδεέγκαηα αγξνηνπξηζκνχ απηάο ηεο κνξθάο (WFDCS) πεξηιακβΪλνπλ επηδεέμεηο 

αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ (π.ρ. Ϊξκεγκα αγειΪδσλ), θαζψο θαη ηελ Ϊκεζε θπζηθά 

επαθά κε ηα δψα ηνπ αγξνθηάκαηνο (π.ρ. ηΪηζκα ά ρΪηδεκα ησλ δψσλ). 

 

Αγξνηνπξηζκφο ζε ελ ιεηηνπξγία αγξφθηεκα, άκεζε επαθή κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απζεληηθφο αγξνηνπξηζκφο 

ε απηφλ ηνλ ηχπν ηνπ αγξνηνπξηζκνχ «Working Farm, Direct Contact, Authentic 

(WFDCA) Agritourism» νη ηνπξέζηεο βηψλνπλ αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ζσκαηηθάο 

θχζεο απφ πξψην ρΫξη, επηιΫγνληαο ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηηο εξγαζέεο ηνπ 

αγξνθηάκαηνο. Απηφ εέλαη ην κφλν εέδνο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ δηαθνξνπνηεέ ξηδηθΪ ηηο 

«θαλνληθΫο» ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, θηΪλνληαο ζηελ νπζέα θαη ηε θχζε ηεο 

γεσξγέαο (MacCannell, 1973). Σα πξντφληα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηάο ηεο 

θαηεγνξέαο εέλαη θαη ηα ιηγφηεξν κειεηεκΫλα απφ ηε βηβιηνγξαθέα ζε ζρΫζε κε ηνπο 

Ϊιινπο ηχπνπο. Έλα παξΪδεηγκα πνπ Ϋρεη απνηειΫζεη αληηθεέκελν Ϋξεπλαο ζε ζρΫζε κε 
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ηνπξέζηεο πνπ Ϋξρνληαη ζε Ϊκεζε επαθά κε απζεληηθΫο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο εέλαη 

ην «WWOOFing», Worldwide Opportunities (or Willing Workers) on Organic Farms, 

δειαδά επθαηξέεο ζε Παγθφζκην Δπέπεδν (ά ΔζεινληΫο ΔξγΪηεο) ζε ΒηνινγηθΫο 

ΦΪξκεο. ε απηά ηελ πεξέπησζε νη ηνπξέζηεο ζπκβΪιινπλ ζηελ νηθνλνκέαο ηνπ 

αγξνθηάκαηνο απφ ηελ πιεπξΪ ηεο απαζρφιεζεο, κε αληΪιιαγκα ηελ παξνρά 

δηακνλάο θαη ζπρλΪ ππεξεζηψλ ζέηηζεο (McIntosh & Bonnemann, 2006). Απφ ηα 

παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ε βηνινγηθά γεσξγέα κπνξεέ λα απνηειΫζεη κηα ζεκαληηθά 

επθαηξέα γηα αγξνηνπξηζκφ ηχπνπ WFDCA, ρΪξε ζηελ εληΪζεσο εξγαζέαο θχζε ησλ 

ηερληθψλ παξαγσγάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπέζεο θαιιηΫξγεηεο νη νπνέεο 

ζπιιΫγνληαη κε ην ρΫξη φπσο ηα κνχξα, ηα ζηαθχιηα ά νη ειηΫο, κπνξνχλ λα 

απνηειΫζνπλ κηα αλΪινγε επθαηξέα (Marques, 2006). πλνςέδνληαο, αλ θαη νη επθαηξέεο 

γηα κηα εκπεηξέα απηάο ηεο κνξθάο αγξνηνπξηζκνχ (WFDCA) εέλαη πεξηνξηζκΫλεο, 

σζηφζν νη εκπεηξέεο απηΫο δελ παχνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ Ϋλα ζεκαληηθφ θαη 

εμεηδηθεπκΫλν θνκκΪηη ηεο αγνξΪο (niche market) ην νπνέν δελ πξΫπεη λα απνθιεηζηεέ 

θαη νθεέιεη λα δηαρσξέδεηαη απφ ηηο νξγαλσκΫλεο/ζρεδηαζκΫλεο αγξνηνπξηζηηθΫο 

εκπεηξέεο. 

 

 

2.2 Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ 

Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ραξαθηεξέδεηαη απφ Ϋλα ηεξΪζηην εχξνο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ην νπνέν κπνξεέ λα πεξηνξηζηεέ θαη λα πξνζδηνξηζηεέ κε αθξέβεηα κφλν εΪλ 

ζπλδεζεέ κε κηα ζπγθεθξηκΫλε ηνπνζεζέα. Μπνξνχκε γεληθΪ λα ζεσξάζνπκε φηη ην 

αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ αλαθΫξεηαη ζε φια ηα πιηθΪ θαη Ϊπια αγαζΪ θαη ππεξεζέεο πνπ 

νη αγξνηνπξέζηεο απνιακβΪλνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Χζηφζν, Ϋλα 

ζηνηρεέν πνπ πεξηπιΫθεη ηε θχζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εέλαη φηη, εθηφο απφ 

ηηο ππεξεζέεο (ηνπξηζηηθΫο θαη κε) πνπ πξνζθΫξνληαη απφ ηνπο αγξφηεο, πεξηιακβΪλεη 

θαη αγαζΪ πνπ απνηεινχλ πξντφληα νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνέα 

πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηε ζπκβνιά ησλ θηινμελνχκελσλ ηνπξηζηψλ (π.ρ. ζπκκεηνρά ζηελ 

παξαγσγά θαη ην εκπφξην ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ) (Muhcina Silvia, 2008). ε κηα 

πξνζπΪζεηα λα νκαδνπνηεζνχλ φια ηα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ζρεκαηέδνληαη ηξεηο θαηεγνξέεο φπνπ κπνξεέ λα εληαζεέ ην ζχλνιν ησλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ:  

 

1. Οη πξνζθεξφκελεο αγξνηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο 

2. Σα ηνπηθΪ πξντφληα 

3. Ζ «εηθφλα» ηεο πεξηνράο 
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Οη πξνζθεξφκελεο αγξνηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

ην παξειζφλ ππάξρε κηα ζχγρπζε ζην επξχ θνηλφ, (θαηλφκελν ην νπνέν 

παξαηεξάζεθε θαη ζηελ ΔιιΪδα) ζχκθσλα κε ηελ νπνέα νη ππεξεζέεο πνπ 

πξνζθΫξνληαη ζην πιαέζην ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πεξηνξέδνληαλ σο επέ ησ πιεέζηνλ ζηελ 

παξνρά θΪπνηαο κνξθάο θαηαιχκαηνο. άκεξα, εέλαη πιΫνλ γλσζηφ φηη ν 

αγξνηνπξηζκφο θαιχπηεη Ϋλα επξχ θΪζκα ππεξεζηψλ, ην ζχλνιν ησλ νπνέσλ κπνξεέ 

λα δηαθξηζεέ ζε δχν θαηεγνξέεο α) ηηο ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο, εθεέλεο δειαδά πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ βαζηθψλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ, φπσο δηαλνκά, 

εζηέαζε, αλαςπρά θαη β) ηηο αγξνηηθΫο ππεξεζέεο, νη νπνέεο Ϋρνπλ σο ζεκεέν αλαθνξΪο 

ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηνπο αγξφηεο θαη ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν 

δσάο. (θαθηαλΪθεο 2000). 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα νη ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο αθνξνχλ : 

I. Σελ παξνρά θαηαιχκαηνο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ (π.ρ. δηακνλά ζε 

παξαδνζηαθνχο μελψλεο, παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζε αγξνηηθφ ζπέηη ά ζε 

αγξνηηθφ μελνδνρεηαθφ θαηΪιπκα κΫζα ζην αγξνηηθφ ρσξηφ θιπ). πνηαο 

κνξθάο θαη Ϋλα εέλαη ην θαηΪιπκα, νθεέιεη λα Ϋρεη ηελ αξρηηεθηνληθά ηαπηφηεηα 

ηεο πεξηνράο, Ϋηζη ψζηε λα εμππεξεηεέ ηελ αλΪδεημε ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρεένπ.  

II. Σελ παξνρά παξαδνζηαθάο θαη ηνπηθάο γαζηξνλνκέαο γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

αλαγθψλ εζηέαζεο ησλ ηνπξηζηψλ. ηηο αληέζηνηρεο εγθαηαζηΪζεηο (εζηηαηφξηα, 

ηαβΫξλεο, θαθΫ θιπ) πξνζθΫξνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξακνλάο ησλ 

ηνπξηζηψλ, κφλν ηνπηθΪ θαη παξαδνζηαθΪ (ά ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο 

βηνινγηθΪ) πξντφληα. ΔπηπιΫνλ ηα αληέζηνηρα εδΫζκαηα πνπ πξνζθΫξνληαη, 

βαζέδνληαη ζε ζπληαγΫο φζν ην δπλαηφλ ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ηνπ ηφπνπ. 

Αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζθΫξεηαη ζηνπο ηνπξέζηεο κηα 

αθφκε δπλαηφηεηα, απηά ηεο πγηεηλνχο δηαηξνθάο. 

III. Σελ παξνρά δξαζηεξηνηάησλ ππαέζξηαο αλαςπράο πνπ εληΪζζνληαη νξγαληθΪ 

θαη αξκνληθΪ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη δελ Ϋξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε Ϊιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηΫο κπνξνχλ λα ιΪβνπλ πνιιΫο κνξθΫο, 

φπσο γηα παξΪδεηγκα ε πεξηάγεζε (touring) (π.ρ. πεξέπαηνη, ηππαζέα, 

πνδειαζέα, ςΪξεκα, θνιχκπη, αλαξξέρεζε θιπ), νη επνλνκαδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαθΪιπςεο (discovery-type activities) (π.ρ. επηζθΫςεηο ζε 

ηνπηθΫο βηνκεραληθΫο, αγξνηηθΫο ά παξαδνζηαθΫο επηρεηξάζεηο ρεηξνηερλέαο), νη 

πνιηηηζκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (cultural activities) (π.ρ. επηζθΫςεηο ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη αμηνζΫαηα, ζεκηλΪξηα ρεηξνηερλέαο, πνιηηηζηηθΫο 
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εθδειψζεηο θαη εθδειψζεηο κε ζεκαηηθφ ραξαθηάξα, γλσξηκέα κε ηα ηνπηθΪ άζε 

θαη Ϋζηκα θαη ηελ ηνπηθά αγξνηηθά πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ θ.α (Thibal, 1988).  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπΪλσ, ε δηακνλά ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, 

απνηειεέ κφλν ην ζεκεέν εθθέλεζεο γηα ηνπο ηνπξέζηεο πξνθεηκΫλνπ λα απνιαχζνπλ 

Ϋλα πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο ππεξεζηψλ ππαέζξηαο αλαςπράο θαη ηνπξηζκνχ. 

 

ζν αθνξΪ ηηο αγξνηηθΫο ππεξεζέεο απηΫο αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνέεο αμηνπνηνχλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο 

πεξηνράο ππνδνράο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δηαηάξεζε ηεο πξνζσπηθάο ζρΫζεο 

κεηαμχ θηινμελνχκελνπ θαη νηθνδεζπφηε, θαζψο επέζεο θαη ηελ ελεξγά ζπκκεηνρά ησλ 

θηινμελνπκΫλσλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθΫο κε ηελ αγξνηηθά δσά, ηε 

θχζε, ηε γε θαη ηα δψα (π.ρ. κΪδεκα ειηΪο, θξνχησλ, φξγσκα γεο, ηΪηζκα δψσλ θιπ) 

(ΔΚεΠηο). ηα πιαέζηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, νη θηινμελνχκελνη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

παξαηάξεζεο ηφζν ηεο γεσξγηθάο θαη θηελνηξνθηθάο δηαδηθαζέαο, φζν θαη ηεο 

παξαδνζηαθάο αγξνηνβηνηερλέαο, θαζψο θαη (φπνπ απηφ εέλαη εθηθηφ) ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνράο ηνπο ζε απηΫο. ιεο απηΫο νη δξαζηεξηφηεηεο πξνζθΫξνληαη ζηα πιαέζηα 

ηεο θΪιπςεο ηεο αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ, γηα κηα νπζηαζηηθά επαθά κε ηε θχζε αιιΪ 

θαη γηα κηα ζπκκεηνρά ηνπο ζε Ϋλα πιΫγκα ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, πην 

ελεξγεηηθφ απφ απηφ πνπ πξνζθΫξεη ην κνληΫιν ηνπ νξγαλσκΫλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

(Ρηδνπνχινπ, 2010) 

 

Σα ηνπηθά πξντφληα 

Ζ θαηεγνξέα απηά πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ παξΪγνληαη ζε κηα 

πεξηνρά, αλεμαξηάησο ηνπ εΪλ παξΪγνληαη ά φρη ζηα πιαέζηα ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ. Πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηεο ληφπηαο αγξνηηθάο παξαγσγάο 

θαη ηεο ηνπηθάο ιατθάο ηΫρλεο, φπσο γηα παξΪδεηγκα πθαληΪ, θεληάκαηα, θνζκάκαηα, 

γιπθΪ ηνπ θνπηαιηνχ, καξκειΪδεο, δπκαξηθΪ, αξσκαηηθΪ θπηΪ θ. Ϊ. Δδψ 

ζπγθαηαιΫγνληαη επέζεο ηα πηζηνπνηεκΫλα σο βηνινγηθΪ πξντφληα ά Πξντφληα 

Ολνκαζέαο ΠξνΫιεπζεο (ΠΟΠ) ά πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθάο Έλδεημεο 

(ΠΓΔ). ΔπηπιΫνλ, ζηα ηνπηθΪ πξντφληα αλάθεη θαη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ εέλαη 

απνηΫιεζκα ηεο παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ 

(γεσξγηθΪ, θηελνηξνθηθΪ, αγξνβηνηερληθΪ θαη αγξννηθνηερληθΪ) (Λνπβεξδά, 2006). 
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Ζ «εηθφλα» ηεο πεξηνρήο 

Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ, εθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο πξνζθεξφκελεο 

αγξνηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο θαη ηα ηνπηθΪ πξντφληα, ελζσκαηψλεη θαη νιφθιεξε ηελ 

«εηθφλα» ηεο πεξηνράο, Ϋηζη φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην αγξνηηθφ ηνπέν, ηνλ ηξφπν δσάο 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο (ΣζΪξηαο, Θαλνπνχινπ, 1994). Ζ πιεπξΪ απηά ηνπ αγξνηηθνχ 

πξντφληνο, πεγΪδεη θαηΪ θχξην ιφγσ απφ ηα ειεχζεξα αγαζΪ (αΫξαο, λεξφ, θχζε) πνπ 

ην πεξηβΪιινπλ θαη νπζηαζηηθΪ πεξηιακβΪλεη φια εθεέλα ηα ζηνηρεέα πνπ επηηξΫπνπλ 

ζηνπο ηνπξέζηεο λα: (πξνζαξκνγά Κνπζνχλεο, 2003) 

 απνιαχνπλ ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηνλ αλνηρηφ ρψξν, θαζψο θαη ηελ εξεκέα θαη 

ηελ εζπρέα πνπ απηφ πξνζθΫξεη, 

 Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θπζηθΪ ηνπέα θαη ηνπέα ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ 

θΪιινπο (βνπλΪ, ιέκλεο, πνηΪκηα, δΪζε, θαξΪγγηα, δξπκνέ, ζπάιαηα, πγξνβηφηνπνη 

θ.ιπ.), 

 γλσξέζνπλ ηε ρισξέδα θαη ηελ παλέδα ηνπ ηφπνπ, θπξέσο ηε ζπΪληα ά ηελ 

πξσηφγλσξε, θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα ηεο Ϊγξηαο δσάο, 

 κεηαβΪιινπλ ηνπο βηνξπζκνχο ηνπο ζε πην θπζηθνχο βηνξπζκνχο (Ϋιιεηςε 

μελπρηηψλ, θαλνληθά ψξα χπλνπ, Ϋγθαηξε αθχπληζε), αζπαδφκελνη νπζηαζηηθΪ ηνλ 

ηξφπν δσάο ηεο ππαέζξνπ. 

 

Γέλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, φηη ν ξφινο ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην ζχλνιφ ηνπ, 

εέλαη λα πξνζθΫξεη ζηνπο θαηνέθνπο ησλ πφιεσλ άξεκεο, ελεξγΫο θαη ζπκκεηνρηθΫο 

δηαθνπΫο, κε ζθνπφ λα γλσξέζνπλ ηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο θαη αζρνιέεο, ηα ηνπηθΪ 

πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθά θνπδέλα, ηελ θαζεκεξηλά δσά ησλ θαηνέθσλ, ηα πνιηηηζκηθΪ 

ζηνηρεέα θαη λα ηνπο θΫξεη ζε επαθά κε ηε θχζε θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ππαέζξνπ, ζηηο νπνέεο ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ, λα ςπραγσγεζνχλ θαη λα ληψζνπλ 

ηε ραξΪ ηεο πεξηάγεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο αλαθΪιπςεο (Ρηδνπνχινπ, 2010). Ζ 

ινγηθά φισλ απηψλ Ϋγθεηηαη ζηελ επηζπκέα ησλ επηζθεπηψλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

αζηηθφ θΫληξν θαη λα βξεζνχλ ζηελ χπαηζξν, πξνθεηκΫλνπ λα απνιαχζνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβΪιινλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ζπλάζεηεο θαη ηηο εκπεηξέεο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο. ηελ νπζέα αλαδεηνχλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα 

ηεο θχζεο ζε θΪζε κνξθά θαη Ϋθηαζε (ΓαξΪθεο, 2009). 
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2.3 Σν πξνθίι ηνπ αγξνηνπξίζηα  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγξνηνπξηζηψλ, ζα πξΫπεη 

αξρηθΪ λα γέλεη κηα κηθξά αλαθνξΪ ζηνπο παξΪγνληεο πνπ εμαξράο νδάγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγέα απηάο ηεο ελαιιαθηηθάο κνξθάο ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ ΣζΪξηα 

(1996), ν αγξνηνπξηζκφο εκθαλέζηεθε κεηΪ ην 1980, σο λΫν πξφηππν ηνπξηζηηθάο 

αλΪπηπμεο, ην νπνέν ζε αληέζεζε κε ην καδηθφ ηνπξηζκφ, ζα αληαπνθξέλνληαλ ζηηο 

ζχγρξνλεο αλΪγθεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη θνηλσληθΫο απαηηάζεηο γηα πςειά πνηφηεηα, 

θαζαξφ πεξηβΪιινλ, ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθΫο ηδηνκνξθέεο, απνθΫληξσζε θαη ζπκκεηνρά 

ησλ θαηνέθσλ ζηηο αλαπηπμηαθΫο δηαδηθαζέεο. Απφ ηε κειΫηε ηεο βηβιηνγξαθέαο 

πξνθχπηεη φηη νη παξΪγνληεο πνπ ζπλΫβαιιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, 

πξνΫξρνληαλ θαηΪ θχξην ιφγν απφ κεηαβνιΫο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα 

ζην θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πεξηβΪιινλ. ΟξηζκΫλεο απφ απηΫο ηηο κεηαβνιΫο εέλαη 

(Beurle, 2011 ):  

 

 Σν νινΫλα θαη απμαλφκελν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ παγθφζκηα θιηκαηηθά αιιαγά 

 Οη αλαδπφκελεο λΫεο αμέεο ησλ γελεψλ 

 Σν Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ γηα πγηεηλά δσά 

 Ζ επηζπκέα γηα δξαζηεξηφηεηεο, βαζηδφκελεο ζε εκπεηξέεο 

 Ζ ηζρπξφηεξε πεξηβαιινληηθά ζπλεέδεζε 

 Ζ δηεχξπλζε ηνπ ρΪζκαηνο κεηαμχ αζηηθάο θαη αγξνηηθάο δσάο 

 Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθάο θαηΪξξεπζεο 

 

Οη αγξνηνπξέζηεο εέλαη Ϊηνκα πνπ επηζπκνχλ λα απνθνπνχλ πξνζσξηλΪ απφ ηελ 

αζηηθά ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, αλαδεηψληαο μεθνχξαζε θαη ραιΪξσζε ζε Ϋλα άξεκν 

πεξηβΪιινλ. Δπηδεηνχλ ηελ επαθά κε ηε θχζε πξνθεηκΫλνπ λα γλσξέζνπλ ηελ αγξνηηθά 

δσά, ηνπο αγξφηεο θαη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ν νπνένο ζα ηνπο κπάζεη ζε Ϋλα 

δηαθνξεηηθφ θαη Ϊγλσζην γηα πνιινχο απφ απηνχο ηξφπν δσάο. Δπηζπκνχλ λα 

απνιαχζνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο επαξρηαθάο δσάο, ηελ αλεπηηάδεπηε θηινμελέα, ηελ 

θαζαξφηεηα ηνπ ηνπένπ θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηα παξαδνζηαθΪ 

ζπηηηθΪ εδΫζκαηα θαη λα γέλνπλ θνηλσλνέ ζε κηα δσά πνπ ζα ηνπο ζπλδΫζεη κε ην 

θνληηλφ ηνπο παξειζφλ (ΑζθΫιε, 2005). Οη αγξνηνπξέζηεο αλαδεηνχλ ζηηο δηαθνπΫο 

ηνπο ηε "θφξκνπια ησλ 3Φ (Φχζε - Φηιέα – Φηινμελέα), Ϋρνπλ ζπγθεθξηκΫλα 

ελδηαθΫξνληα, ελψ εκθαλέδνπλ θαη κηα ηδηαέηεξε επαηζζεζέα ζηα πεξηβαιινληηθΪ θαη 

θνηλσληθΪ πξνβιάκαηα (θαθηαλΪθεο 2000, ΓΔΧ.ΣΔ.Δ. 2000).  

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

49 

 

Ξερσξηζηά θαηεγνξέα αγξνηνπξηζηψλ εέλαη νη νηθνγΫλεηεο µε παηδηΪ, (Opperman, 1996) 

θαζψο ην γεγνλφο φηη ν αγξνηνπξηζκφο αλαγλσξέδεηαη σο κηα νηθνγελεηαθά 

δξαζηεξηφηεηα, Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα λα απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο 

επηινγάο ηνπ (Che, Veeck A, Veeck G., 2006). Σελ Ϊπνςε απηά εληζρχνπλ εθηεηακΫλεο 

Ϋξεπλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνέεο νη αγξνηνπξηζηηθΫο εκπεηξέεο απνηεινχλ επθαηξέα γηα 

ηηο νηθνγΫλεηεο λα ζπζθέμνπλ ηηο ζρΫζεηο ηνπο (Che 2005, Sznajder 2009), 

δεκηνπξγψληαο θνηλΪ βηψκαηα θαη αλακλάζεηο (Ainley, Smale, 2010). Σελ έδηα αληέιεςε 

ζπκκεξέδνληαη θαη Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ θαηαγσγά απφ Ϋλαλ αγξνηηθφ ηφπν, ά πνπ ην 

θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ ηνπο ζπλδΫεηαη κε απηφ (θέινη, ζπγγελεέο, θ.ιπ.) θαη επηιΫγνπλ λα 

επηζθΫπηνληαη ηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο κε ζθνπφ ελδπλακψζνπλ ηνπο νηθνγελεηαθνχο θαη 

θηιηθνχο δεζκνχο (θαθηαλΪθεο, 2000). 

 

Έλαο Ϊιινο βαζηθφο ιφγνο επηινγάο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο Ainley 

θαη Smale ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ραξαθηάξαο, θαζψο ν αγξνηνπξηζκφο πξνζθΫξεη ηε 

δπλαηφηεηα επαθάο κε θΪηη δηαθνξεηηθφ, ηε γλσξηκέα κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ Ϊιισλ ηφπσλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξννπηηθάο γηα ηε δσάο θαη ηελ αθνξκά 

γηα ηελ ηφλσζε θαη ηε λνεηηθά πξφθιεζε ηνπ κπαινχ.  

 

Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα δηαθξέλνπκε ηνπο αγξνηνπξέζηεο ζηηο εμάο νκΪδεο:  

α) ζηνπο αγξνηηθνχο ηχπνπο, νη νπνένη ελδηαθΫξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αγξνηηθά 

δηΪζηαζε ηνπ παθΫηνπ ησλ δηαθνπψλ ηνπο (Frochot, 2005). Οη ηνπξέζηεο απηνέ εέλαη 

ζπλάζσο θαη εθεέλνη πνπ ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ ζηηο αγξνηηθΫο εξγαζέεο (ζπγθνκηδά 

θξνχησλ, θαιιηΫξγεηα γεο θιπ). 

β) ζε απηνχο πνπ θχξην ζθνπφ Ϋρνπλ ηε ραιΪξσζε απφ ηνπο γξάγνξνπο ξπζκνχο ηεο 

πφιεο, αλαδεηνχλ εξεκέα (Frochot, 2005) θαη επηζπκνχλ λα απνιαχζνπλ ηηο δηαθνπΫο 

ηνπο ιεηηνπξγψληαο απζφξκεηα (Sharpley, 1996) θαη ρσξέο πξνθαζνξηζκΫλν 

πξφγξακκα (Ainley and Smale 2010). Οη ηνπξέζηεο απηνέ ζπκκεηΫρνπλ θαηΪ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, κε εμαέξεζε νξηζκΫλεο πνπ δελ απαηηνχλ 

ζεκαληηθά ζσκαηηθά πξνζπΪζεηα. ε απηά ηελ θαηεγνξέα ζα κπνξνχζαλ λα εληαρηνχλ 

θαη νη ηνπξέζηεο ησλ νπνέσλ νη δξαζηεξηφηεηεο αληαλαθινχλ ην ελδηαθΫξνλ ηνπο γηα 

κηα πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ, κηα θνπιηνχξα θαη Ϋλαλ ηξφπν δσάο δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 

δηθφ ηνπο (Canadian Tourism Commission, 2004). 

γ) ζηνπο παξαηεξεηΫο, εθεέλνπο δειαδά πνπ ην ελδηαθΫξνλ ηνπο επηθεληξψλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππαέζξνπ µε ζθνπφ λα εξεµάζνπλ, λα θΪλνπλ βφιηεο ζηελ εμνρά, 

απνιακβΪλνληαο ηηο εηθφλεο ηεο θχζεο. (Frochot, 2005) Πξφθεηηαη γηα ηνπξέζηεο πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζε κηθξάο Ϋληαζεο, παζεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ πξνο ην 
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θπζηθφ πεξηβΪιινλ (Fennell, 2003), (π.ρ. παξαηάξεζε ηεο ρισξέδαο θαη ηεο παλέδαο) 

θαζψο θαη γηα Ϊηνκα κε αγξνηηθΪ ελδηαθΫξνληα, φπσο νη θπζηνδέθεο, νη κειεηεηΫο ηεο 

αγξνηηθάο θνηλσλέαο θαη Ϊιινη επηζηάκνλεο πνπ ην αληηθεέκελφ ηνπο ζπλδΫεηαη κε ηελ 

χπαηζξν. (θαθηαλΪθεο, 2000). 

 

ζνλ αθνξΪ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ αγξνηνπξηζηψλ, ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζα πξΫπεη λα 

γέλεη ζηελ ειηθέα, ην νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπο επέπεδν, ηε νηθνγελεηαθά 

θαηΪζηαζε θαζψο θαη ηα ελδηαθΫξνληα, ηηο γλψκεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο.  

 

ΑπνηειΫζκαηα εξεπλψλ Ϋρνπλ δεέμεη φηη νη αγξνηνπξέζηεο εέλαη ζπλάζσο Ϊηνκα κεγΪιεο 

ειηθέαο, (Ϊλσ ησλ 40 ρξφλσλ Cavaco (1995), Sharpley (1996), ζπληαμηνχρνη 50-70 

εηψλ Κνπζνχλεο (2004)), πνπ εκθαλέδνπλ σζηφζν ελεξγφ ηνπξηζηηθά δξΪζε. Οη 

ειηθησκΫλνη απνηεινχλ κηα αγνξΪ θιεηδέ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ δεδνκΫλνπ ηνπ 

εηζνδάκαηνο θαη ηνπ ρξφλνπ, πνπ εέλαη ζε ζΫζε λα δηαζΫζνπλ. Άιισζηε ν 

αγξνηνπξηζκφο εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζειθχζεη ηνπο νινΫλα θαη απμαλφκελνπο 

αξηζκεηηθΪ θαη ειηθηαθΪ πιεζπζκνχο ησλ αζηηθψλ θΫληξσλ, νη νπνένη ληψζνπλ κηα 

λνζηαιγέα γηα ηελ χπαηζξν θαη ηνλ ηξφπν δσάο πνπ ηε ραξαθηεξέδεη (Che, Veeck A, 

Veeck G., 2006). Μηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ αγξνηνπξηζηψλ απνηεινχλ Ϊηνκα 

λεαξφηεξεο ειηθέαο, ηα νπνέα πξνηηκνχλ λα ζπλδπΪδνπλ ην παθΫην ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

κε «ζπνξ πεξηπΫηεηαο», ζε αληέζεζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο πνπ επηιΫγνπλ πην άπηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πεξηεγάζεηο πνιηηηζηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ 

πεξηερνκΫλνπ. 

 

Χο πξνο ηελ νηθνλνκηθά ηνπο δπλαηφηεηα, νη επηζθΫπηεο αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ 

αλάθνπλ εέηε ζηε κεζαέα ηΪμε (Cavaco, 1995, Sharpley, 1996) εέηε δηαζΫηνπλ 

πςειφηεξν νηθνλνκηθφ επέπεδν (Σζέηνπξαο, 1998). Αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο φπνπ ν αγξνηνπξηζκφο Ϋρεη παξΪδνζε δεθαεηηψλ, απνηειεέ πιΫνλ Ϋλαλ 

ηξφπν δσάο, ν νπνένο απεπζχλεηαη ζε φιε ηελ νηθνγΫλεηα θαη δηεθδηθεέ ην άκηζπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηεζέσλ νηθνγελεηαθψλ δηαθνπψλ (πλνδηλνχ, 2008). 

 

Δπέζεο, ηα Ϊηνκα πνπ επηιΫγνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ Ϋρνπλ ζπλάζσο ηδηαέηεξα πςειφ 

κνξθσηηθφ επέπεδν, απμεκΫλε νηθνινγηθά ζπλεέδεζε, πνιππνέθηια ελδηαθΫξνληα θαη 

δηΪζεζε γηα κφξθσζε θαη πνιηηηζηηθά πξνζΫγγηζε. Οη ηνπξέζηεο απηνέ ζεσξνχληαη 

πνιπηαμηδεκΫλνη θαη Ϋκπεηξνη. Δέλαη Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ άδε γεπζεέ ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο κε ηε κνξθά ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θνξεζκΫλνη απφ ην ζπγθεθξηκΫλν 

πξφηππν, αλαδεηνχλ ζηνλ πξννξηζκφ κηα λΫα δηΪζηαζε, εληξπθψληαο ζηελ πνιηηηζηηθά 
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θαη θπζηνιαηξηθά ηνπ ππφζηαζε, αιιΪ θαη ζηε δπλαηφηεηα γηα αλζξψπηλε επαθά θαη 

επηθνηλσλέα (Κνηφθσινο, 2004). ΔπηπιΫνλ ην γεγνλφο φηη δηαζΫηνπλ κεγΪιε εκπεηξέα 

ηνπο θαζηζηΪ αδηΪθνξνπο σο πξνο ηα πξφηππα ηεο θαηαλαισηηθάο θνηλσλέαο, 

θΪλνληαο ηνπο πην απαηηεηηθνχο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ην επέπεδν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Morrison, 1999). 

 

πλνςέδνληαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν αγξνηνπξέζηαο ζεσξεέηαη πνηνηηθφο, 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζεκαληηθάο αγνξαζηηθάο δχλακεο, κε ηδηαέηεξεο 

επαηζζεζέεο θαη ελδηαθΫξνληα. 

 

 

2.4 Σν πξνθίι ηνπ επηρεηξεκαηία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ1 

H γεσξγέα ππάξμε γηα αηψλεο ηζρπξφ ζχκβνιν (Woods, 2005) θαη θηλεηάξηνο δχλακε 

ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ. Χζηφζν, ε δεθαεηέα ηνπ 1990 ζεκαηνδνηάζεθε απφ κηα 

«θξέζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ», ε νπνέα ραξαθηεξέζηεθε απφ ηε κεέσζε ηνπ 

γεσξγηθνχ εηζνδάκαηνο, ην θιεέζηκν επηρεηξάζεσλ θαη ηελ αλαδηΪξζξσζε ηεο 

ππαέζξνπ (Wilson 2001, Evans, Morris & Winter, 2002). Σν θαηλφκελν απηφ 

δεκηνχξγεζε ηελ αλΪγθε γηα αιιαγά ησλ παιηψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ πηνζΫηεζε λΫσλ 

(πκεσλέδνπ, 2009), κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνέεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα κεησζεέ ε εμΪξηεζε απφ ηελ παξαδνζηαθά γεσξγέα (McNally 2001, 

Turner, 2002). 

 

Αλ θαη δηακνξθψζεθαλ πνιιΫο πηζαλΫο ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο (Meert 2005, McElwee 

2006), ε επηζπκέα ησλ αγξνηψλ λα παξακεέλνπλ «ζηε γε» θαη ε αληέιεςε φηη ν 

ηνπξηζκφο εέλαη κηα βηψζηκε ελαιιαθηηθά, εέρε ζαλ απνηΫιεζκα νη ηνπξηζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο λα αλαδεηρηνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα δηαθνξνπνέεζεο θιεηδέ (Ilbery, 

1991, Hjalager 1996, Ilbery 1998). 

 

Απφ Ϋξεπλεο πνπ Ϋρνπλ γέλεη, (Ollenburg and Buckley 2007, Sharpley and Vass 2006, 

McGehee and Kim 2004, Nickerson, Black and McCool 2001) πξνθχπηεη φηη νη ιφγνη 

ελαζρφιεζεο κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ εέλαη θπξέσο νηθνλνκηθνέ (φπσο ε εμαζθΪιηζε ελφο 

ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδάκαηνο, ε δπλαηφηεηα απηναπαζρφιεζεο θιπ.) θαη θνηλσληθνέ 

(φπσο ε επηδέσμε αιιαγάο ηνπ ηξφπνπ δσάο, ε αγΪπε γηα ηε θχζε, ε πξνβνιά, ε 

                                                           

1
 αλαθΫξεηαη ζην Ϊηνκν πνπ δηαρεηξέδεηαη κηα επηρεέξεζε δηαθνξνπνηεκΫλεο γεσξγηθάο 

εθκεηΪιιεπζεο (Barbieri, 2006) 
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αμηνπνέεζε θαη αλΪδεημε ηνπ ηφπνπ, νη δπλαηφηεηεο ζπλαλαζηξνθάο κε Ϊιινπο 

αλζξψπνπο θ.α.) 

 

ΚαηΪ ηε Barbieri (2009) ηΫζζεξηο εέλαη νη δηαζηΪζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αλΪπηπμε 

αγξνηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο: ε θεξδνθνξέα ηεο επηρεέξεζεο, νη αλΪγθεο ηεο 

αγνξΪο, νη νηθνγελεηαθνέ δεζκνέ θαη νη πξνζσπηθΫο επηδηψμεηο. Αληέζεηα, ζχκθσλα κε 

ηηο κειΫηεο ησλ Holbrook (1999), Gasson (1973), Gilmor (1986), θαη ησλ Doyon, 

Bourdeau θαη Charron (2006) ππΪξρνπλ ελλΫα αμέεο, βΪζε ησλ νπνέσλ κπνξεέ λα 

εξκελεπζεέ ε απφθαζε ησλ παξαγσγψλ λα μεθηλάζνπλ αγξνηνπξηζηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην αγξφθηεκΪ ηνπο. Οη αμέεο απηΫο (πέλαθαο 2.1) εέλαη ε θνηλσληθά 

ζΫζε, ε απηνεθηέκεζε, νη θνηλσληθΫο απφςεηο, ην φθεινο, ε απζεληηθφηεηα, ε 

αλεμαξηεζέα, ε αηζζεηηθά, ε δενληνινγέα θαη ε επραξέζηεζε.  

 

Πίλαθαο 2.1 

Αμίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ αγξνηψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

 

Κνηλσληθή ζέζε 

Οη παξαγσγνέ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ γηα λα κεηαδψζνπλ κηα ζεηηθά εηθφλα γηα ην 

επΪγγεικα ηνπο θαη γηα ηε γεσξγέα. Απηά ε αμέα αληηπξνζσπεχεη ηελ εηθφλα πνπ νη παξαγσγνέ 

ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζΫινπλ λα πξνβΪινπλ (θχξνο, ππεξεθΪλεηα θα). Οη παξαγσγνέ ζΫινπλ ε 

ζεκαζέα (νηθνλνκηθά) θαη ν ξφινο (θχιαθεο ηεο θχζε, ηξνθνδφηεο ηνπ πιεζπζκνχ) ηνπ 

επαγγΫικαηφο ηνπο λα αλαγλσξηζηεέ απφ ηελ θνηλσλέα. 

 

Απηνεθηίκεζε 

Οη παξαγσγνέ πξνζθΫξνπλ αγξνηνπξηζηηθΪ πξντφληα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

απηνεθηέκεζά ηνπο. Απηά ε αμέα αλαθΫξεηαη ζηελ αληέιεςε πνπ νη παξαγσγνέ Ϋρνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Υαξαθηεξέδεηαη απφ κηα πξνζπΪζεηα λα απνθηάζνπλ πεξαηηΫξσ ηερληθΫο γλψζεηο, 

λα επηηχρνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα απμάζνπλ ηελ εθηέκεζε πνπ Ϋρνπλ νη Ϊλζξσπνη γηα ηελ 

γεσξγέα. 

 

Κνηλσληθέο απφςεηο 

Οη παξαγσγνέ αγξνηνπξηζκνχ αλαπηχζζνπλ ζρΫζεηο κε ην επξχ θνηλφ θαη ηνπο Ϊιινπο 

παξαγσγνχο. Απηά ε αμέα αλαθΫξεηαη ζηελ αλΪγθε γηα αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθΫο επαθΫο, πνπ 

επηηξΫπνπλ ζηνπο γεσξγνχο λα θαηαπνιεκάζνπλ ηε κνλαμηΪ θαη λα αλνηρηνχλ ζηνλ θφζκν. 

Απηά ε αμέα κπνξεέ επέζεο λα ζρεηέδεηαη κε ηελ πξνζθφιιεζε πνπ Ϋρνπλ ζηελ γε. 

 

Όθεινο 

Οη παξαγσγνέ ζηξΫθνληαη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ γηα λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο πην 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

53 

 

απνηειεζκαηηθΪ (ππφ-απαζρφιεζε κηζζσκΫλσλ εξγαδνκΫλσλ, εθκεηΪιιεπζε ελφο Ϊδεηνπ 

αρπξψλα θιπ). Απηά ε αμέα αλαθΫξεηαη ζηελ αλΪγθε γηα επέηεπμε θεξδνθνξέαο, ηε 

κεγηζηνπνέεζε ησλ θεξδψλ, ηελ πξνεηνηκαζέα γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε θαζψο θαη κε φινπο ηνπο 

Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

 

Απζεληηθφηεηα 

Οη παξαγσγνέ αζθνχλ αγξνηνπξηζκνχ γηα ηνλ ηξφπν δσάο ηνπ, ν νπνένο βαζέδεηαη ζηελ 

νηθνγΫλεηα θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Απηά ε αμέα αληηπξνζσπεχεη ηελ επηζπκέα 

ησλ παξαγσγψλ λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηηο νηθνγΫλεηΫο ηνπο ά λα δεκηνπξγάζνπλ 

ζΫζεηο εξγαζέαο γηα ηα κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο. Ζ αμέα απηά αληαλαθιΪ επέζεο ηελ επηζπκέα ηνπο 

λα δηαηεξάζεη ην αγξφθηεκα ην νηθνγελεηαθφ ηνπ κΫγεζνο θαη ραξαθηάξα αληέ λα επεθηαζεέ θαη 

λα απνθηάζεη κηα ιηγφηεξν εμαηνκηθεπκΫλε δηνέθεζε. 

 

Αλεμαξηεζία 

Οη παξαγσγνέ επηιΫγνπλ ηηο αγξνηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα γέλνπλ ά λα παξακεέλνπλ 

αθεληηθΪ ηνπ εαπηνχ ηνπο. Απηά ε αμέα αληηπξνζσπεχεη ηελ επηζπκέα γηα επειημέα θαη ηελ αλΪγθε 

ειΫγρνπ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο. ε κεγαιχηεξε θιέκαθα, ε αμέα απηά 

αληηπξνζσπεχεη ηελ επηζπκέα ησλ παξαγσγψλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηελ πεξηθεξεηαθά αλΪπηπμε. 

 

Αηζζεηηθή 

Οη παξαγσγνέ ζηξΫθνληαη πξνο ηνλ αγξνηνπξηζκφ σο ηξφπν γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα 

επσθειεζνχλ απφ Ϋλα φκνξθν ηνπέν. Απηά ε αμέα αληηπξνζσπεχεη πξνζπΪζεηεο, φπσο ε 

εγθαηΪζηαζε ελφο αγξνηνπξηζηηθνχ ρψξνπ γηα λα επσθειεζνχλ απφ Ϋλα 

φκνξθν πεξηβΪιινλ ά λα βειηηψζνπλ κηα αγξνηνπξηζηηθά ππεξεζέα. 

 

Γενληνινγία 

Οη παξαγσγνέ επηιΫγνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκνχ επεηδά εέλαη κηα θνηλσληθΪ απνδεθηά 

δξαζηεξηφηεηα. Απηά ε αμέα ζπλδΫεηαη κε Ϋλλνηεο φπσο ε δηθαηνζχλε, ε εζηθά θαη δηΪθνξεο 

Ϊιιεο αξεηΫο. 

 

Δπραξίζηεζε 

Ζ επραξέζηεζε εθθξΪδεηαη κΫζα απφ ηε ραξΪ πνπ αληινχλ νη παξαγσγνέ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

απφ ηελ αιιειεπέδξαζε κε ηνπο πειΪηεο, ά απφ ηελ αγξνηνπξηζηηθά παξαγσγά, ρσξέο λα 

ιακβΪλνπλ ππφςε ηελ Ϊπνςε ηνπ νθΫινπο (νηθνλνκηθνχ). Ζ αμέα απηά πεξηγξΪθεη επέζεο ην 

πΪζνο πνπ αηζζΪλνληαη νη παξαγσγνέ γηα ην επΪγγεικα ηνπο, ην πεξηβΪιινλ θαη ηνλ ηξφπν 

δσάο.  

 

Πεγά: Doyon M., Bourdeau L., Charron I., 2006, The Relationship between Farmers‘ Values 

and the Decision to Practise Agrotourism: An Exploratory Study 
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Αλ θαη ζεσξεέην πην πηζαλφ κεηαβιεηΫο ππνδνκάο λα επεξεΪδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

αγξνηηθνχο παξαγσγνχο, σζηφζν θαέλεηαη φηη ε επηινγά ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ εμαξηΪηαη θαηΪ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ πξνζσπηθνχο 

παξΪγνληεο παξΪ απφ παξΪγνληεο πνπ ζρεηέδνληαλ κε ην γεσγξαθηθφ πεξηβΪιινλ. 

χκθσλα κε απηΫο ηηο αμέεο δηαθξέλνληαη ηΫζζεξηο θαηεγνξέεο επηρεηξεκαηηψλ 

αγξνηνπξηζηψλ, αλΪινγα κε ηε ζρΫζε ηνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ (Doyon, Bourdeau, 

Charron 2006): 

 

Οη πξαγκαηηζηέο 

Ζ ζπκκεηνρά ησλ πξαγκαηηζηψλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ εέλαη πεξηνξηζκΫλε. Γηα ηνπο 

πξαγκαηηζηΫο, ν αγξνηνπξηζκφο εέλαη Ϋλα ηξφπνο ά κεξηθΫο θνξΫο κηα ππνρξΫσζε 

δεδνκΫλεο ηεο Ϋιιεηςεο νηθνλνκηθΪ βηψζηκσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Σν αγξφθηεκα 

αλνέγεη ηηο πφξηεο ηνπ γηα ηνπο ηνπξέζηεο, ιφγσ ησλ ηερληθψλ ππνρξεψζεσλ 

(απφθηεζε πξφζβαζεο ζε ζεκαηνδφηεζε επέ ησλ δξφκσλ) ά νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ (αχμεζε ηνπ εηζνδάκαηνο). Ο αγξνηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο πνπ 

πξνζθΫξνπλ εέλαη ειΪρηζηεο, ελψ αξκφδηνη γηα απηΫο εέλαη νη εξγαδφκελνη θαη φρη νη 

ηδηνθηάηεο. 

 

Οη επηρεηξεκαηίεο  

Οη επηρεηξεκαηέεο Ϋρνπλ κηα θαζαξΪ σθειηκηζηηθά πξνζΫγγηζε γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ο 

αγξνηνπξηζκφο επηηξΫπεη ζηνπο επηρεηξεκαηέεο λα μεθηλάζνπλ κηα επηρεέξεζε πνπ εέλαη 

ζπκβαηά κε Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν πεξηβΪιινλ (χπαηζξν) θαη ηξφπν δσάο (αλεμαξηεζέα, 

πξφθιεζε, θαηλνηνκέα). Πξφθεηηαη γηα παζηαζκΫλνπο επηρεηξεκαηέεο, ελάκεξνπο ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ηΪζεσλ, νη νπνένη αλαδεηνχλ ζπλερψο λΫεο επθαηξέεο. Γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηέεο, ε ζρΫζε κε Ϋλαλ επηζθΫπηε (πειΪηε) εέλαη πεξηζζφηεξν Ϋλα ζεκΪδη 

επηηπρέαο παξΪ κηα δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ζπκπνιέηεο. Με Ϊιια ιφγηα, νη 

επηρεηξεκαηέεο ιακβΪλνπλ επραξέζηεζε κε ην λα ππνδΫρνληαη ηνπο πειΪηεο ζηα 

αγξνθηάκαηΪ ηνπο, θαη λα κνηξΪδνληαη καδέ ηνπο ην πΪζνο ηνπο, αθφκα θαη εΪλ ε ζρΫζε 

απηά εέλαη θαζαξΪ ιεηηνπξγηθά.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί 

ηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εέλαη λα ζπδεηάζνπλ κε ζπκπνιέηεο, ηδηαέηεξα κε ηνλ αζηηθφ 

πιεζπζκφ, λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηε γεσξγηθά πξαγκαηηθφηεηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ αληηκεησπέδνπλ σο παξαγσγνέ θαη ηελ νκνξθηΪ ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπο. ΠαξΪ ην 

γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνέ ειπέδνπλ λα επεξεΪζνπλ ηελ αληηιάςεηο θαη ηειηθΪ ηηο 

θαηαλαισηηθΫο ζπλάζεηεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο, ε ζρΫζε ηνπο κε αγξνηνπξηζκφ εέλαη 
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θπξέσο ζπλαηζζεκαηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνέ ππελζπκέδνπλ ζηνπο επηζθΫπηεο ηελ 

παξαδνζηαθά ζεκαζέα ηεο γεσξγέαο θαη ησλ αγξνηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ξφινπ ηνπο σο πξνκεζεπηΫο ηξνθέκσλ θαη σο ζπλδΫζκνπ κε ηε θχζε. ΔπηπιΫνλ, 

ππελζπκέδνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηηο νηθνγελεηαθΫο αμέεο θαη ιεηηνπξγέεο φπσο: ε 

δηαηάξεζε ηεο γεο θαη ε δσηηθφηεηα ηνπ ηνπένπ θαη ηεο πεξηνράο. 

 

Οη πνιπηάιαληνη 

Οη πνιπηΪιαληνη Ϋιθνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνέεζεο πνπ πξνζθΫξεη ν 

αγξνηνπξηζκφο. ΑηζζΪλνληαη φηη νη αγξνηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

νδεγάζνπλ ζε κηα αιιαγά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξΪο (ζπγθΫληξσζε ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ), ζε επθαηξέεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ δπλακηθά ηεο πεξηνράο ά ζε κηα 

επθαηξέα λα κεηψζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θέλδπλν κΫζσ κηαο κεγαιχηεξεο 

δηαθνξνπνέεζε ησλ εζφδσλ. Σν φθεινο, εέλαη σο εθ ηνχηνπ κηα ζεκαληηθά αμέα γηα 

ηνπο πνιπηΪιαληνπο. Ζ ζρΫζε ηνπο κε ηνπο ηνπξέζηεο εέλαη ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά ζε 

ζρΫζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη πνιπηΪιαληνη δελ θΪλνπλ απνζηνιά ηνπο ηε 

βειηέσζε ηεο εηθφλαο ησλ αγξνηψλ ά ηελ ππεξΪζπηζε ησλ πξΪμεψλ ηνπο, σζηφζν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ γηα λα πεξΪζνπλ θΪπνηα κελχκαηα. 

Ζ αγξνηνπξηζηηθά εκπεηξέα δελ εέλαη κφλν κηα επθαηξέα λα πνπιάζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο, εέλαη επέζεο θαη Ϋλαο ηξφπνο επηθνηλσλέαο κε ηνπο αλζξψπνπο θαη δεκηνπξγέαο 

επρΪξηζησλ εκπεηξηψλ δσάο (Ϊπια νθΫιε). ΠαξΪ ηελ αλΪπηπμε αγξνηνπξηζηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο, Ϋθπιεμε απνηειεέ ην γεγνλφο φηη αξθεηνέ αγξφηεο εμαθνινπζνχλ λα 

κελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο επηρεηξεκαηέεο (Richards & Bulkley, 2007), αιιΪ 

πξνηηκνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ πνιηηηζηηθά ηαπηφηεηα ηεο γεσξγέαο (Phelan and Sharpley 

2010). 

 

Απφ φια ηα παξαπΪλσ γέλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ 

ηνπ έδηνπ ηνπ επηρεηξεκαηέα δηαδξακαηέδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ πξνθέι ηνπ. ΟξηζκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ηα νπνέα ζην παξειζφλ Ϋρνπλ απνηειΫζεη αληηθεέκελν κειΫηεο, εέλαη ην 

θχιιν, ε ειηθέα, θαη ην κνξθσηηθφ επέπεδν. 

 

χκθσλα κε Ϋξεπλεο ησλ Παπαγεσξγένπ (2008), Ησαλλέδε θαη Petersen (2003) ε 

πιεηνςεθέα ησλ αλζξψπσλ πνπ Ϋρνπλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ επνπηεέα ησλ θαηαιπκΪησλ, 

εέλαη Ϊληξεο, αθφκα θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη ζπληδηνθηεζέα κε γπλαέθα. ζνλ 

αθνξΪ ηελ ηειεπηαέα, απηά πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ, ζηελ ππνδνρά, 

ζηε θηινμελέα θαη ζηελ πξνζθνξΪ ζέηηζεο. (πκεσλέδνπ, 2009). Γεληθφηεξα, νη 
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αγξφηηζζεο θαηΫρνπλ Ϋλαλ αφξαην ξφιν (Cloke and Little 1997, Gidarakou 1999, 

O‘Toole and Macgarvey 2003, Gidarakou 2000) θαζψο ινγέδνληαη σο «Ϊιινη» φηαλ 

ζπγθξέλνληαη κε ηνπο αγξφηεο, πνπ θαηΫρνπλ θπξέαξρε ζΫζε ζηελ νηθνλνκηθά 

δξαζηεξηφηεηα (Vakoufaris, Kizos, Spilanis, Koulouri and Zacharaki, 2007). Απηφ 

νθεέιεηαη ζην φηη νη αγξφηηζζεο γέλνληαη αληηιεπηΫο σο βνεζνέ, ζχδπγνη, κεηΫξεο θαη 

γεληθφηεξα ππνδεΫζηεξνη ππνζηεξηθηΫο ηεο θπξέαξρεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο- 

εξγαζέαο ησλ αλδξψλ (O‘Toole and Macgarvey 2003). Ζ πεξηνξηζκΫλε ζπκκεηνρά ησλ 

γπλαηθψλ ζηε δηακφξθσζε αγξνηηθάο πνιηηηθάο (Tsartas and Thanopoulou 1994, 

Papagaroufali 1994, Pettersen and Solbakken 1998, Alston and Wilkinson 1998, 

Koutsou 2000, Brandth 2002) νθεέιεηαη επέζεο ζην γεγνλφο φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη Ϊλδξεο εέλαη νη ηδηνθηάηεο ηεο γεο, ειΫγρνπλ ηε γπλαηθεέα απαζρφιεζε 

θαη ιακβΪλνπλ απνθΪζεηο ζε παηξηαξρηθΫο θνηλσλέεο (Sachs, 1996).  

  

Ζ θαηΪζηαζε απηά δεέρλεη λα κεηαβΪιιεηαη ηελ ηειεπηαέα εηθνζαεηέα, θαζψο 

παξνπζηΪδεηαη κηα ηδηαέηεξε δπλακηθά, σο απνηΫιεζκα ηεο επηθΫληξσζεο ηεο πνιηηηθάο 

ζε δεηάκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ζε ζηφρνπο αμηνπνέεζεο ηεο γπλαηθεέαο εξγαηηθάο 

δχλακεο ηεο ππαέζξνπ, ζηα πιαέζηα ηνπ επξχηεξνπ ζηφρνπ ηεο ελδνγελνχο αλΪπηπμεο 

(ΓηδαξΪθνπ, 2005). Ζ αλΪκημε ησλ αγξνηηζζψλ ζε επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηαο 

εθηφο ηνπ αγξνθηάκαηνο απνηειεέ ζάκεξα Ϋλα απμαλφκελν θαηλφκελν ζηελ Δπξψπε 

(Ventura 1994, Bock 1994, Gidarakou 1999), κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ λα απνηειεέ Ϋλαλ 

απφ ηνπο θχξηνπο ηνκεέο ελαζρφιεζεο ηνπο (Iakovidou, 2002) Οη ππφινηπνη ηξεηο 

αθνξνχλ: ηελ παξαγσγά θαη δηαλνκά γεσξγηθψλ θαη Ϊιισλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, 

ηελ παξαζθεπά θαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ πνιηηηζκηθά 

θιεξνλνκηΪ, θαη ηελ παξαγσγά θαη ην εκπφξην πξντφλησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

γεσξγέαο (Gidarakou, 1999). πρλΪ δε γηα ηελ πινπνέεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

ζρεκαηέδνπλ γπλαηθεένπο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο φηαλ απνθαζέδνπλ λα δεζκεπηνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ αγξνθηάκαηνο, πξνηηκνχλ λα δνπιεχνπλ ζε νκΪδεο 

(Gidarakou 1999, Gidarakou 2000).  

 

Χο πξνο ηελ ειηθέα ηνπο, νη επηρεηξεκαηέεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ αλάθνπλ ζπλάζσο 

ζηελ πην λεαληθά θαη δπλακηθά νκΪδα ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ εέλαη κεηαμχ 35 θαη 54 

εηψλ (πκεσλέδνπ, 2009). Ζ πιεηνςεθέα απηψλ εέλαη παληξεκΫλνη, κε ηελ νηθνγΫλεηα 

ηνπο λα ζπκκεηΫρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαιχπηνληαο ηηο θαζεκεξηλΫο αλΪγθεο ηεο 

επηρεέξεζεο (Ioannides and Petersen 2003, Getz and Carlsen 2000). Ζ Ϊπνςε απηά 

εέλαη ζχκθσλε θαη κε ηα απνηειΫζκαηα Ϋξεπλαο ζηελ Πνισλέα, πνπ ζΫιεη ηνπο 
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επηρεηξεκαηέεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ λα εέλαη θπξέσο Ϊλδξεο κεηαμχ 41-50 εηψλ 

(Przezborska, 2005). 

 

ζν αθνξΪ ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ σο ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη Ϋρνπλ ηειεηψζεη ηε 

δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαη αξθεηνέ απφ απηνχο Ϋρνπλ αθνινπζάζεη ηελ αλψηεξε 

θαη αλψηαηε βαζκέδα εθπαέδεπζεο (Carlsen, 2004). ηελ Πνισλέα ην πνζνζηφ απηψλ 

πνπ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε αλΫξρεηαη ζην 73% 

(Przezborska, 2005). ηε Νφηηα Ακεξηθά νη αγξφηεο πνπ δεζκεχνληαη κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ εέλαη πην πηζαλφλ λα θαηΫρνπλ πηπρέα ζε ζρΫζε κε Ϊιινπο 

επηρεηξεκαηέεο αγξφηεο (Barbieri, 2008). ΔπηπιΫνλ ηα δχν ηξέηα (66%) ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ Ϋρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα πηπρέν, ελψ ην 

κεγαιχηεξν κΫξνο απηψλ (86%) Ϋρεη παξαθνινπζάζεη θΪπνηα παλεπηζηεκηαθά 

εθπαέδεπζε. (Barbieri, 2010) 

 

Χζηφζν ηα πνζνζηΪ απηΪ κεηψλνληαη δξαζηηθΪ εΪλ πεξηνξέζνπκε ην εχξνο ησλ 

αληηθεηκΫλσλ ηεο εθπαέδεπζεο θαη εζηηΪζνπκε ζε φζα ζρεηέδνληαη κε επηρεηξάζεηο θαη ηε 

δηνέθεζε απηψλ. Όζηεξα απφ Ϋξεπλα ζε επηρεηξάζεηο νηθνηνπξηζκνχ ζηελ Απζηξαιέα, 

McKercher θαη Robbins (1998), θαέλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηέεο αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ δελ Ϋρνπλ πξνεγνχκελε εθπαέδεπζε ζε ζΫκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ά 

πξνψζεζεο θαη θακέα πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθά εκπεηξέα ζηνλ θιΪδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ ζπκθσλεέ κε ηα ζπκπεξΪζκαηα ζρεηηθάο κειΫηεο ζηελ 

ΔιιΪδα (ΚηκνπξηδΪθεο, 2004), ζηελ νπνέα, νη ζπνπδΫο πνπ πξαγκαηνπνέεζαλ νη 

επηρεηξεκαηέεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθά ηνπο 

εκπεηξέα δε ζπζρεηέδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπο γηα ηελ έδξπζε ηεο αγξνηνπξηζηηθάο 

επηρεέξεζεο, ελψ παξΪιιεια, ε πιεηνςεθέα δελ Ϋρεη παξαθνινπζάζεη επαγγεικαηηθΪ 

ζεκηλΪξηα ζρεηηθΪ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ 

(πκεσλέδνπ, 2009). Σν γεγνλφο απηφ απνθηΪ ηδηαέηεξε ζεκαζέα, δεδνκΫλνπ φηη ε 

Ϋιιεηςε επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ, κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη αλαζηαιηηθΪ 

ζηελ αλαγλψξηζε επθαηξηψλ ηεο αγνξΪο, λα νδεγάζεη ζε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ πξΫπεη λα θαηεπζπλζεέ ε αγξνηηθά επηρεέξεζε θαη ζε απξνζπκέα σο 

πξνο ηελ αλΪιεςε επηρεηξεκαηηθνχ ξέζθνπ.  

 

Αλ θαη ε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθάο εκπεηξέαο θαη ηεο εθπαέδεπζεο κε ηελ απφδνζε 

ησλ επηρεηξάζεσλ Ϋρεη κειεηεζεέ πνιχ ζην παξειζφλ (Echtner 1995, Cooper 1994, 

Robinson and Sexton 1994), σζηφζν, φζν αθνξΪ ηνλ αγξνηνπξηζκφ, δελ Ϋρνπλ 
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πξνθχςεη αθφκα ζαθά ζπκπεξΪζκαηα σο πξνο ην εχξνο ησλ ηθαλνηάησλ θαη ησλ 

γλψζεσλ πνπ πξΫπεη λα Ϋρνπλ νη αγξφηεο πξνθεηκΫλνπ λα κεηαβνχλ κε επηηπρέα απφ 

ηελ παξαδνζηαθά γεσξγέα ζε κηα επηρεέξεζε βαζηδφκελε ζηελ πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ 

(Phelan and Sharpley, 2010). Σφζν νη Barbieri θαη Mshenga (2008) φζν θαη νη Busby 

θαη Rendle (2000) ηνλέδνπλ ηελ Ϋιιεηςε εξεπλψλ ζρεηηθΪ κε ην ξφιν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δπλακηθά ησλ ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ, φζν θαη κε ηα ζπγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ηα αγξνθηάκαηα θαη νη 

αγξφηεο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ πξνθεηκΫλνπ λα επεξεΪζνπλ ζεηηθΪ ηελ αγξνηνπξηζηηθά 

επέδνζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟΝ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΥΩΡΟ 

 

 

3.1 Ο αγξνηνπξηζκφο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

Ζ Ϋλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εκθαλέζηεθε ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηέα ηνπ 80‘ θαη ζε 

δηΪζηεκα ηξηΪληα ρξφλσλ δηπιαζηΪζηεθαλ ηα αγξνθηάκαηα πνπ ζπµµεηΫρνπλ ζε 

αλΪινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξεο φπσο ε Ηηαιέα, ην ΖλσκΫλν Βαζέιεην θαη ε Γαιιέα. 

Ήδε απφ ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 90‘, 12 επξσπατθΫο ρψξεο (ΒΫιγην, Γαλέα, ΔιιΪδα, 

Οιιαλδέα, Πνξηνγαιέα, Ηζπαλέα, Ηξιαλδέα, ΜεγΪιε Βξεηαλέα, Ηηαιέα, Απζηξέα, Γαιιέα 

θαη Γεξκαλέα) εέραλ πεξηζζφηεξεο απφ 100.000 αγξνηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ 

αζρνινχληαλ µε δηΪθνξεο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. άκεξα ν αξηζκφο ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ ζηελ Δπξψπε ππεξβαέλεη ηηο 600.000, γεγνλφο πνπ 

νθεέιεηαη ζηε ζεηηθά ζηΪζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ απΫλαληη ζηελ 

αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ (Gopal, Varma, Gopinathan 2008). 

 

O αγξνηνπξηζκφο αλαπηχρηεθε ζηελ Δπξψπε σο κηα κνξθά ηνπξηζκνχ ζηηο αγξνηηθΫο 

πεξηνρΫο, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη Ϋλαλ θχθιν δξαζηεξηνηάησλ, παξνράο ππεξεζηψλ θαη 

επθαηξηψλ αλαςπράο θαη πνιηηηζκνχ. ηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, φπσο νξέδεηαη απφ 

ηελ επξσπατθά αγξνηηθά πνιηηηθά, εέλαη λα ζπκβΪιεη ζηελ αληηζηξνθά ηνπ θιέκαηνο 

εγθαηΪιεηςεο ηεο ππαέζξνπ, ηδηαέηεξα ιφγσ ηεο ζπξξέθλσζεο ηεο γεσξγέαο, θαη λα 

δεκηνπξγάζεη επλντθΫο ζπλζάθεο γηα ηελ αλΪπηπμε λΫσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

(Aggelopoulos, Kamenidou, Pavloudi 2008). Οη δηαδηθαζέεο απηΫο πξνθχπηνπλ κΫζσ 

ηεο θηλεηνπνέεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ) θαζψο 

θαη απφ κηα ζπλνιηθά δηαδηθαζέα ζρεδηαζκνχ (Anthopoulou, Iakovidou ,Koutsouris, 

Spilanis 1998). ε κηα πξνζπΪζεηα λα ελζαξξχλεη θαη λα εληζρχζεη ηελ ηδησηηθά 

πξσηνβνπιέα, ε Δπξσπατθά Έλσζε Ϋρεη εηζΪγεη δηΪθνξεο πνιηηηθΫο θαη πξνγξΪκκαηα 

(ΜεζνγεηαθΪ ΟινθιεξσκΫλα ΠξνγξΪκκαηα, 1ν θαη 2ν Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο, 

LEADER2 Η 1991-1994, LEADER II 1994-1999, LEADER+ 2000-2006). Σα 

πξνγξΪκκαηα απηΪ απνηΫιεζαλ κηα επθαηξέα γηα ηηο ηνπηθΫο θνηλσλέεο, λα ζρεδηΪζνπλ 

θαη λα επηιΫμνπλ νη έδηεο ηνλ ηξφπν θαη ηε «δηαδξνκά» αλΪπηπμά ηνπο, ζπκβΪιινληαο 

παξΪιιεια θαηαιπηηθΪ ζηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  

                                                           

2
 ―Liaisons Entre Actions pour le Développement de l‘Economie Rurale‖, Γεζκνέ κεηαμχ 

δξΪζεσλ γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο 
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ΟξηζκΫλεο κνξθΫο αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ απαληψληαη ζε ρψξεο ηεο ΔΔ 

θαη αληηπξνζσπεχνπλ Ϋλαλ απζεληηθφ ππαέζξην θαη αγξνηηθφ ηνπξηζκφ εέλαη: Bed & 

Breakfast ά Self-Catering ζε ηδησηηθΫο θαηνηθέεο θαη αγξνθηάκαηα, κηθξΪ νηθνγελεηαθΪ 

αγξνηηθΪ μελνδνρεέα θαη μελψλεο, ζπηηηθΪ γεχκαηα, ά ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ 

θιπ (European Federation of Farm and Village Tourism). άµεξα, ν αγξνηηθφο 

ηνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ θνκκΪηη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην φηη ζηελ επξσπατθά χπαηζξν εθηηκΪηαη φηη ππΪξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 3.600.000 θιέλεο ζε αγξνηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα. Σα Ϋζνδα πνπ 

ππνινγέδεηαη φηη πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλπθηΫξεπζε ζε αγξνηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο αλΫξρνληαη ζε 12.000 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζέσο, ελψ αλ 

ζπλππνινγηζζεέ θαη ε πξνζηηζΫκελε αμέα ζηελ πεξηνρά θαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθΪ 

νθΫιε, ην πνζφ απηφ αλΫξρεηαη ζηα 26.000 εθαηνκκχξηα επξψ. Αλ ζε απηΪ πξνζηεζνχλ 

θαη ηα Ϋζνδα απφ ηηο εκεξάζηεο εθδξνκΫο ζηελ χπαηζξν ην πνζφ εθηηκΪηαη φηη 

αλΫξρεηαη ζε 65.000 εθαηνκκχξηα επξψ (European Federation of Farm and Village 

Tourism). 

 

Αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη ζην κΫιινλ, αλακΫλεηαη φηη ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ ζα απνηειΫζεη 

θαηαιχηε γηα ηηο δηαδηθαζέεο ησλ αγξνηηθψλ αιιαγψλ, ηεο νηθνλνκηθάο θαη ηνπξηζηηθάο 

αλΪπηπμεο. Γηα ηνλ ηνπξηζκφ απνηεινχλ πξφθιεζε νη κεηαβαιιφκελεο επθαηξέεο ηεο 

αγνξΪο, φπσο γηα παξΪδεηγκα, ην λα ζπλερέζεη λα ηθαλνπνηεέ ηελ αχμεζεο ηεο δάηεζεο 

ησλ επηζθεπηψλ ζηα πιαέζηα κηαο δηεπξπκΫλεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Γελ εέλαη ηπραέν 

Ϊιισζηε φηη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκΫλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ αζρνινχληαη 

µε ηνλ ηνπξηζµφ ρξεζηκνπνηεέηαη θαη σο απεηθφληζε ηεο ηΪζεο αχμεζεο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ (Petrić 2003). Δηδηθφηεξα, δηΪθνξνη θνξεέο ηνπ ηνπξηζκνχ αλακΫλεηαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε απηΫο ηηο πξνθιάζεηο θαη λα εμειέμνπλ δηαθνξεηηθΫο ζηξαηεγηθΫο γηα 

ηελ αμηνπνέεζε ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξΪο (Hegarty, Przezborska 2005). 

 

πσο εέλαη θπζηθφ ν αγξνηνπξηζκφο δελ εθαξκφδεηαη παληνχ µε ηνλ έδην ηξφπν, ιφγνο 

γηα ηνλ νπνέν θαη ππΪξρεη κεγΪιε δηαθνξνπνέεζε ζηα ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε 

απηφλ. ηε ζπλΫρεηα ζα αλαθεξζνχκε εθηελΫζηεξα ζηελ εηθφλα πνπ παξνπζηΪδεη ν 

αγξνηνπξηζκφο ζε πΫληε επξσπατθΫο ρψξεο, θαζψο θαη ζηηο ΖΠΑ, ηελ Κέλα, ηε Νφηην 

Αθξηθά θαη ηελ Απζηξαιέα, πξνθεηκΫλνπ λα ζρεκαηέζνπκε κηα ζθαηξηθά αληέιεςε ηεο 

ηνπξηζηηθάο απηάο ηΪζεο ζε δηεζλΫο επέπεδν. 
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3.1.1 Γεξκαλία 

Ο αγξνηνπξηζκφο Ϋρεη καθξΪ παξΪδνζε ζηελ Γεξκαλέα μεθηλψληαο πξηλ απφ 150 

ρξφληα, φηαλ εκθαλέζηεθε ε αλΪγθε γηα δηαθνπΫο ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο γηα ηνπο 

θαηνέθνπο ησλ βηνκεραληθΪ αλαπηπγκΫλσλ πφιεσλ (ΓαξΪθεο, 2009). Σν 1965 δχν 

βαζηθνέ νξγαληζκνέ ε Γεξκαληθά Δηαηξεέα Γεσξγέαο (Deutsche Landwirtschafts- 

Gesellschaft- DLG), θαη ηα ΓεσξγηθΪ ΜΫζα ΔλεκΫξσζεο (Information Medien Agrar-

IMA) εθπξνζσπψληαο ηα ελδηαθΫξνληα ησλ αγξνηψλ ζπγθΫληξσζαλ ηηο δηεπζχλζεηο 

φισλ φζσλ επηζπκνχζαλ λα θηινμελάζνπλ ηνπξέζηεο ζηηο αγξνηθέεο ηνπο, κε 

απνηΫιεζκα λα μεθηλάζεη ε παξακνλά ησλ αζηψλ ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ζε ρσξηΪ. ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 70‘ ν αγξνηηθφο θαη πην 

ζπγθεθξηκΫλα ν ηνπξηζκφο ηεο θΪξκαο Ϋηπρε κεγΪινπ ελδηαθΫξνληνο, θπξέσο ιφγσ 

πξσηνβνπιέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο θαη Γαζνθνκέαο, ελψ ην 1980 μεθέλεζε Ϋλα 

ζρΫδην αλΪπηπμεο ην νπνέν θΪιππηε Ϋθηαζε απφ ηε Βφξεηα ΘΪιαζζα Ϋσο ηηο Άιπεηο 

θαη πξνΫβιεπε ηελ θαηαζθεπά 2.000 εμνρηθψλ θαηνηθηψλ (Petrişor-Mateuţ, 2008). 

  

άκεξα, νη κνξθΫο θαηαιπκΪησλ πνπ πξνζθΫξεη ν γεξκαληθφο αγξνηνπξηζκφο πΫξα απφ 

ηα ζπλεζηζκΫλα ζπέηηα αγξνηψλ εέλαη: αγξνηθέεο ά θΪκπηλγθ δέπια ζε αγξνηηθΫο 

εθκεηαιιεχζεηο, δηακεξέζκαηα ά δσκΪηηα ζε αγξνηθέεο κΫζα ζε αγξνηηθΫο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη κηθξΪ ζπηηΪθηα δέπια ά κΫζα ζε αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο. ζνη 

επηιΫμνπλ κέα απφ ηηο ην 3000 αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο πνπ βξέζθνληαη ζηνλ Οδεγφ 

Αγξνηηθάο Φηινμελέαο (Rural Hospitality Guide), κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ πΫξα απφ ηηο 

ππεξεζέεο δηακνλάο θαη εζηέαζεο, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηππαζέα, ςΪξεκα, πνδειαζέα, 

επηζθΫςεηο ζε εξγαζηάξηα ρεηξνηερλέαο θ.α. (πλνδηλνχ, 2008). 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε Ϋλσζε αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε Γεξκαλέα εέλαη ε 

"Bundesarbeitgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in 

Deutschland », ε νπνέα αξηζκεέ πεξέπνπ 20.000 κΫιε θαη αλαιακβΪλεη ελεξγφ ξφιν ζην 

κΪξθεηηλγθ αγξνηηθψλ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ Γεξκαληθά 

Δηαηξεέα Γεσξγέαο (DLG) απνηειεέ επέζεο ζεκαληηθφ θνξΫα πξνψζεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, Ϋρνληαο θαηαγεγξακκΫλα πεξέπνπ 900 θαηαιχκαηα πνπ πξνζθΫξνπλ 

δηαθνπΫο ζε αγξφθηεκα. Ζ DLG, κεηαμχ Ϊιισλ, αλΫπηπμε Ϋλα ζχζηεκα πηζηνπνέεζεο 

ηεο πνηφηεηαο, ζεζπέδνληαο πξφηππα ηα νπνέα δηαθνξνπνηνχληαη αλΪινγα κε ην εέδνο 

ησλ θαηαιπκΪησλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Απηφ ην ζχζηεκα ηππνπνέεζεο 

αλαγλσξέδεηαη επξΫσο ηφζν κεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ φζν θαη 

κεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ. ΣΫινο, κφλν 138 αγξνηηθΫο ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο εέλαη 

εγγεγξακκΫλεο ζην Δπξσπατθφ ΚΫληξν Οηθνινγηθάο Γεσξγέαο θαη Σνπξηζκνχ - ECEAT 
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(European Centre for Ecological Agriculture and Tourism). Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηΪ 

κηθξά Ϋλσζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο νξγαλψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ, ε νπνέα 

εέλαη αλνηθηά ζε αγξνθηάκαηα κε επέζεκα πηζηνπνηεκΫλε βηνινγηθά δξΪζε, ηα νπνέα 

νθεέινπλ λα πιεξνχλ παξΪιιεια κηα ζεηξΪ απφ θξηηάξηα βησζηκφηεηαο (Lund-

Durlacher, Zeppenfeld, 2006). 

 

ζν αθνξΪ ηελ θξαηηθά ζπλεηζθνξΪ, ζηε Γεξκαλέα δηαηέζεηαη νηθνλνκηθά ελέζρπζε γηα 

ηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ µΫζα ζηα πιαέζηα ησλ πξνγξακκΪησλ 

αλαλΫσζεο ησλ νηθηζµψλ θαη ηεο πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο. ΤπΪξρνπλ αξκφδηα 

ζψκαηα θαη ππεξεζέεο ηα νπνέα δέλνπλ ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζε φηη αθνξΪ ηελ ηνπξηζηηθά 

εθκεηΪιιεπζε νξηζκΫλσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ ππΪξρνπλ ρσξέα θαη θαιψο 

δηαηεξεκΫλα αγξνθηάκαηα, ελψ παξΪιιεια ππΪξρεη θαη Ϋλα εζληθφ ζρΫδην δξΪζεο, ην 

«ΓηαθνπΫο ζε Αγξφθηεκα», ζχκθσλα κε ην νπνέν ην θξΪηνο πξνζθΫξεη ζηνπο αγξφηεο 

εηδηθΪ δΪλεηα γηα ηελ εμαζθΪιηζε ησλ θαηΪιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο ηνπξέζηεο. 

Γεληθφηεξα, ζηε Γεξκαλέα ηα νηθνλνκηθΪ θέλεηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αγξνηηθά 

ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε πξνζθΫξνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο αλΪινγα κε ηηο 

πεξηνρΫο (Ησαθεηκέδεο, 2009). πλάζσο πξφθεηηαη γηα ηελ εζληθά ά ηηο πεξηθεξεηαθΫο 

θπβεξλάζεηο, νη νπνέεο αλαιακβΪλνπλ λα ρξεκαηνδνηάζνπλ ηα αληέζηνηρα ζρΫδηα 

(Petrić, 2003, Παξηαιέδνπ 2005). πγθεθξηκΫλα, ε Bayern ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ 

εζληθά θπβΫξλεζε, νη Niedersachsen θαη Baden Wurtemberg απφ ηηο αληέζηνηρεο 

πεξηθεξεηαθΫο θαη νη Rheinland Pfalz θαη Schleswig- Holstein απφ ηηο πεξηθεξεηαθΫο 

θπβεξλάζεηο Ϊιια θαη απφ Ϊιια θνλδχιηα (Gopal, Varma, Gopinathan 2008). 

 

Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο αλ θαη απνηειεέ κηα ζρεηηθΪ κηθξά αγνξΪ, δηαδξακαηέδεη Ϋλαλ 

νινΫλα θαη απμαλφκελν ξφιν ζηε γεξκαληθά ηνπξηζηηθά βηνκεραλέα. Σν γεγνλφο απηφ 

γέλεηαη αληηιεπηφ εΪλ ιΪβνπκε ππφςε φηη κεηαμχ ηνπ 1991 θαη ηνπ 2000 ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ππεξδηπιαζηΪζηεθε, μεπεξλψληαο ην Ϋλα 

δηζεθαηνκκχξην επξψ ην 2000. Σν 2003 πεξέπνπ 25.000 αγξφηεο πξνζΫθεξαλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαθνπψλ ζε αγξφθηεκα. Σελ έδηα ρξνληΪ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ Γεξκαλψλ 

ηνπξηζηψλ επΫιεμε ην αγξφθηεκα σο κνξθά θαηαιχκαηνο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε 

3,3 εθαηνκκχξηα παξαζεξηζηΫο. Αληηζηνέρσο ην 19,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαλψλ 

αγξνηψλ εέραλ Ϋλα επηπιΫνλ εηζφδεκα κΫζσ ηεο παξνράο θΪπνηνπ εέδνπο 

αγξνηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (νξηζκΫλνη εθ ησλ νπνέσλ ρσξέο λα πξνζθΫξνπλ 

ππεξεζέεο δηακνλάο) (Ecological Agrarian Tourism). 
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ΣΫινο, αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε αληέζεζε κε Ϊιιεο ρψξεο, ν αγξνηνπξηζκφο ζηε 

Γεξµαλέα δελ αζθεέηαη µε ζθνπφ ηελ πξνζαχμεζε ηνπ εηζνδάκαηνο ησλ αγξνηψλ, νχηε 

ηε ζπγθξΪηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ζηελ χπαηζξν, αιιΪ αζθεέηαη 

σο µηα θαζαξΪ εµπνξηθά εθκεηΪιιεπζε (πλνδηλνχ, 2008). Ήδε απφ ην 2008 ν 

αγξνηνπξηζκφο αζθεέηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηα 2/3 ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο, ελψ ηα γεξκαληθΪ αγξνθηάκαηα ελδηαθΫξνληαη ηδηαέηεξα λα επελδχζνπλ θαη λα 

αθηεξσζνχλ ζε απηά ηε δξαζηεξηφηεηα. (Petrişor-Mateuţ, 2008). 

 

3.1.2 Απζηξία 

Ζ Απζηξέα εέλαη κηα απφ ηηο πξσηνπφξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, 

θαζψο δηαζΫηεη κηα καθξΪ παξΪδνζε, ε αξρά ηεο νπνέαο ηνπνζεηεέηαη ζηα ηΫιε ηνπ 19νπ 

αηψλα. Ο αγξνηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ Απζηξέα γηα ηελ 

ππνζηάξημε ηεο γεσξγέαο θαη ηελ απνθπγά ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο εγθαηΪιεηςεο ηεο 

ππαέζξνπ. Αλ θαη ππάξρε άδε κηα κνξθά δηθηχνπ αγξνηνπξηζκνχ γηα πεξηζζφηεξα απφ 

100 ρξφληα, ην 1964 αλαπηχζζεηαη Ϋλα λΫν νξγαλσκΫλν δέθηπν, ελψ ην 1971 ηδξχζεθε 

ν πξψηνο νξγαληζκφο αγξνηνπξηζκνχ. Σε δεθαεηέα ηνπ 60‘ νη αγξνηνπξηζηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ Ϋθαλαλ ρξάζε ησλ θελψλ αγξνηηθψλ θηηξέσλ, ελψ 

απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 80‘ κΫρξη θαη ζάκεξα ε ηΪζε πνπ επηθξαηεέ εέλαη ε βειηέσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν 1989, ε Απζηξέα γηφξηαζε ηα 100 

ρξφληα αγξνηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνέα απνηειεέ πιΫνλ παξΪδνζε θαη 

ζηνηρεέν ππεξεθΪλεηαο ησλ θαηνέθσλ (Rural Tourism International). 

 

Σα ηειεπηαέα 25 ρξφληα απμάζεθε ην ελδηαθΫξνλ γηα αγξνηηθφ ηνπξηζκφ, ιφγσ ηεο 

αλΪγθεο εμεχξεζεο ζπκπιεξσκαηηθάο πεγάο εζφδσλ γηα ηνπο θαηνέθνπο ησλ ρσξηψλ. 

Οη ρσξηθνέ εέραλ πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο γηα επελδχζεηο ζην γεσξγηθφ ηνκΫα, νη 

νπνέεο πνπ πξνβιΫπνληαλ απφ ην θξαηηθφ πξφγξακκα (Green Plan), πξνθεηκΫλνπ λα 

εθζπγρξνλέζνπλ θαη λα επεθηεέλνπλ ηα ζπέηηα ηνπο. Απηφ εέρε ζαλ απνηΫιεζκα ηε 

ρνξάγεζε καθξνπξφζεζκσλ δαλεέσλ (15 εηψλ) κε ρακειφ επηηφθην (3-5%) (Petrişor-

Mateuţ, 2008). Πνιινέ ηδηνθηάηεο θΪξκαο πνπ απνθΪζηζαλ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ, ηψξα εμαξηψληαη απ‘ απηφλ γηα λα δηαηεξάζνπλ ηε γεσξγηθά ηνπο 

παξαγσγά, θαζψο Ϋλα κεξέδην ηεο ηΪμεο ηνπ 50% απφ ην κεηθηφ ηνπο εηζφδεκα 

πξνΫξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ νηθνλνκηθά βνάζεηα (Ϊηνθα δΪλεηα ζε λΫνπο 

επελδπηΫο, θνξνινγηθΪ επηδφκαηα, επηρνξεγάζεηο θιπ) απφ ην θξΪηνο εέλαη 

νπζηαζηηθάο ζεκαζέαο γηα ηνπο αγξφηεο (Petrić, 2003, Παξηαιέδνπ 2005), γηα λα 

κπνξΫζνπλ λα πξνκεζεπηνχλ πιηθΪ θαη λα πξνζιΪβνπλ πξνζσπηθφ. Σν 1997, 28.000 

θΪξκεο δειαδά ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνθηεκΪησλ ζηελ Απζηξέα πξνζΫθεξε 
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αγξνηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο. άκεξα ππνινγέδεηαη φηη Ϋλα ζηα ηξέα λνηθνθπξηΪ 

αζρνιεέηαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, κε ηηο νηθνγελεηαθΫο επηρεηξάζεηο λα απνηεινχλ Ϋλα 

κεγΪιν κΫξνο ησλ κνλΪδσλ. 

 

ηελ Απζηξέα, ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα Ϋρνπλ εκθαληζηεέ δχν κνξθΫο αγξνηνπξηζκνχ 

απφ ηελ πιεπξΪ ηεο πξνζθνξΪο: ηα «ηνπξηζηηθΪ ρσξηΪ αλαςπράο» θαη ηα «ζΫξεηξα 

μεθνχξαζεο». Σα ηνπξηζηηθΪ ρσξηΪ αλαςπράο, Ϋρνπλ Ϋλα θπξέαξρν ξνχζηηθ ραξαθηάξα, 

φπνπ νη ηνπξέζηεο κπνξνχλ λα πεξΪζνπλ ηηο δηαθνπΫο ηνπο απνκνλσκΫλα θαη κε 

εξεκέα, θαη ηελ έδηα ζηηγκά λα γλσξέζνπλ ηα Ϋζηκα θαη ην ιανγξαθηθφ πινχην ηεο 

πεξηνράο. Γηα λα αλαγλσξηζηεέ κηα ηνπνζεζέα σο ηνπξηζηηθφ ρσξηφ, εέλαη απαξαέηεην λα 

πιεξεέ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο: ν νηθηζκφο λα εέλαη απνκνλσκΫλνο, λα βξέζθεηαη 

ζε γξαθηθά πεξηνρά καθξηΪ απφ αζηηθΪ θΫληξα, θαζψο θαη νδηθνχο ά ζηδεξνδξνκηθνχο 

Ϊμνλεο, ε ζΫζε ηνπ λα ηαηξηΪδεη κε ην κΫγεζνο θαη ηε δνκά ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκφ θαη 

λα Ϋρεη ηε κνξθά ρσξηνχ. Γηα ηα θαηαιχκαηα ησλ επηζθεπηψλ εέλαη πξνηηκφηεξεο 

κνλΪδεο κΫηξηνπ κεγΫζνπο, ε αξρηηεθηνληθά ησλ νπνέσλ εέλαη ζε αξκνλέα κε ην ζηπι ηεο 

πεξηνράο. 

 

Σα θαηαιχκαηα γεληθφηεξα ρσξέδνληαη ζε ηΫζζεξηο θαηεγνξέεο αλΪινγα κε ην επέπεδν 

ηεο θΪξκαο, ησλ ππεξεζηψλ, ηεο δηαρεέξηζεο ησλ απνβιάησλ, ησλ παξερφκελσλ 

επθνιηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Μηα επηηξνπά αλαιακβΪλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνέεζε ησλ θαηαιπκΪησλ ζην αλΪινγν επέπεδν, γεγνλφο πνπ Ϋρεη δηΪξθεηα 

δχν ρξφληα (Απνζηνιφπνπινο, ΓηΪγθνπ 2005, Cyprus Tourism Organization). Μηα 

δηαθνξεηηθά, επηπξφζζεηε θαηεγνξηνπνέεζε ησλ θαηαιπκΪησλ αθνινπζεέηαη απφ ηα 

κΫιε ηεο νξγΪλσζεο «ΓηαθνπΫο ζην Αγξφθηεκα» (Urlaub am Bauernhof) (πέλαθαο 3.1), 

ε νπνέα γέλεηαη κε βΪζε ηελ εμεηδέθεπζε ηνπο (Δπεμέα & Τγεέα, ΜσξΪ θαη ΠαηδηΪ, Άηνκα 

κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο, Αγξνθηάκαηα κε ακπΫιηα, Αγξνθηάκαηα κε ζηΪβινπο θ.α).  

 

Χο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο, παξΫρνληαη απφ ηνπο αγξφηεο δηΪθνξεο 

πνιηηηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο (ηππαζέα, παξαγσγά 

ςσκηνχ, χθαλζε, θιπ.). Γεληθφηεξα, ην επέπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εέλαη 

πνιχ πςειφ, κε Ϊξηζηε πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ χπλνπ θαη δηαηξνθάο θαη Ϊξηζηε 

δηαρεέξηζε θαη πξνβνιά ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Απηφ Ϋρεη ζαλ ζπλΫπεηα ε 

Απζηξέα λα θαιχπηεη ηελ αγξνηνπξηζηηθά δάηεζε ηεο ρψξαο αιιΪ θαη ηηο αλΪγθεο ησλ 

επηζθεπηψλ/ηνπξηζησλ Ϊιισλ ρσξψλ (πλνδηλνχ, 2008). Άιισζηε ε κεγΪιε 

παξΪδνζε ηεο ρψξαο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, ην πνηθέιν ζθεληθφ, ε πινχζηα θιεξνλνκηΪ 

θαη ε επλντθά γεσγξαθηθά ηεο ζΫζε, ηεο δέλνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ζηε 
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ζθαέξα ηνπ ηνπξηζκνχ. ΔπηπιΫνλ ε Απζηξέα δηαζΫηεη θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη θιέκα 

πνπ επλννχλ ηελ νιφρξνλε ηνπξηζηηθά πξνζΫιεπζε, ελψ ην γεγνλφο φηη ζρΫζε κε ηηο 

Ϊιιεο επξσπατθΫο ρψξεο εέλαη πνιχ νξγαλσκΫλε φζν αθνξΪ ηελ πξνψζεζε ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, αηηηνινγεέ ηε ζπλερά αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο 

πξνο απηά. ΣΫινο, δεδνκΫλνπ φηη ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Απζηξέαο δεη ζε αγξνηηθΫο 

πεξηνρΫο, θαζηζηΪ ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζεκαληηθφ ζηνηρεέν ηεο αγξνηνπξηζηηθάο 

βηνκεραλέαο (Απγνχζηα, 2005).  

 

Πίλαθαο 3.1 

Πξνεπηζθφπεζε ηεο νξγάλσζεο Urlaub am Bauernhof 

Urlaub am Bauernhof 

 Ηδξχζεθε ην 1991 θαη Ϋρεη κνξθά εζεινληηθάο Ϋλσζεο  

 ΠεξηιακβΪλεη 2.800 εηαηξεέεο-κΫιε 

 ΓηαζΫηεη 8 πεξηθεξεηαθΫο κνλΪδεο πνπ επηθνηλσλνχλ θαη ζπλεξγΪδνληαη ζε 

νκνζπνλδηαθφ επέπεδν.  

 Απαζρνιεέ 30 ππαιιάινπο θαη πιεζψξα εζεινληψλ 

 Πξνσζεέ αγξνθηάκαηα πνπ ππνβΪιινληαη ζε ειΫγρνπο πνηφηεηαο 

 Δθδέδεη ην Ϋκβιεκα «Beim Bauern Gastquot zu» (γηα παξΪδεηγκα: Ϋλα 

αγξφθηεκα πξΫπεη λα πξνηεέλεη ηνπιΪρηζηνλ ηξέα ζπηηηθΪ πξντφληα, πνπ λα 

θαιιηεξγνχληαη ζην αγξφθηεκα) 

 πλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηζρπξνχο εηαέξνπο απφ ηνπο θιΪδνπο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο γεσξγέαο. 

 

Πεγά: Farm Holidays – Austria: http://www.urlaubambauernhof.at 

 

3.1.3 Γαιιία  

Ζ Γαιιέα απνηειεέ κηα ρψξα κε καθξΪ παξΪδνζε ζηελ νξγΪλσζε θαη πξνψζεζε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ ζε επξεέα θιέκαθα. Ζ εκπεηξέα ηεο Γαιιέαο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ εέλαη 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαζψο ηνπνζεηεέηαη ρξνληθΪ πξηλ απφ 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεµν.  επέζεκε αλΪπηπμε ηνπ μεθέλεζε ηε δεθαεηέα ηνπ 50‘ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ην 1952, φηαλ αξρέδεη λα εθαξκφδεηαη ε πνιηηηθά ηνπ «πξΪζηλνπ 

ηνπξηζκνχ» (πλνδηλνχ, 2008) θαη παξΪιιεια ηδξχεηαη ε νξγΪλσζε Γεσξγέα θαη 

Σνπξηζκφο (Agriculture et Tourisme) κε ζθνπφ ηελ ελεκΫξσζε θαη ηελ θαηΪξηηζε ησλ 

αγξνηψλ πνπ άζειαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Οη ηδηνθηάηεο ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ νξγαλψζεθαλ θαηΪ πεξηθΫξεηεο ζε Δλψζεηο, πνπ κε ηε 

ζεηξΪ ηνπο δεκηνχξγεζαλ ην 1955 ηελ Δζληθά Οκνζπνλδέα ΚαηαιπκΪησλ (Fédération 

Νationale des Gîtes de France et du Σourisme Vert), ε νπνέα αζρνιεέηαη κε ην 

http://www.urlaubambauernhof.at/
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ζρεδηαζκφ, ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Ζ Οκνζπνλδέα 

θαιχπηεη 37.000 ηνπνζεζέεο θαη εέλαη ππεχζπλε γηα ηνλ Ϋιεγρν, ηελ θαηνρχξσζε θαη 

ηελ πξαγκαηνπνέεζε θξαηάζεσλ ησλ αγξνηηθψλ ζπηηηψλ.  

 

Tν 1970 δηακνξθψζεθε ν Τπαέζξηνο Σνπξηζκφο (Tourisme en space rural- TER), ν 

νπνένο πεξηειΪκβαλε 4.000 ηνπξηζηηθΪ ρσξηΪ δηΪζπαξηα ζε 80 ηκάκαηα (2008-

agrotourism).ΔπηπιΫνλ, ζε δηΪζηεκα 13 ρξνλψλ (απφ ην 1988 Ϋσο ην 2001) ν αξηζκφο 

ησλ αγξνηψλ πνπ δηαθνξνπνέεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο (θπξέσο κΫζσ ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ) απμάζεθε θαηΪ 12%, ελψ ζηε ζπλΫρεηα δηαηεξάζεθε ζε ζηαζεξΪ 

πεξέπνπ επέπεδα. Δμαέξεζε απνηειεέ ην δέθηπν «Bienvenue à la ferme » πνπ 

δεκηνπξγάζεθε πξηλ απφ 20 ρξφληα θαη κεηξΪ πιΫνλ 6.020 αγξφηεο (πέλαθαο 3.2). 

 

χκθσλα κε ην γαιιηθφ ππφδεηγκα ην αγξφθηεκα, κε ηελ θαηνηθέα ηνπ αγξφηε θαη ηηο 

ινηπΫο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο, εθηεέλεηαη θαηΪ κάθνο ελφο πνηακνχ ά κηαο νδηθάο 

αξηεξέαο. Έηζη, ην αγξφθηεκα Ϋρεη ηε κνξθά ζηελάο θαη καθξηΪο ισξέδαο γεο. Ζ 

ρσξνηαμηθά δηΪηαμε ησλ αγξνθηεκΪησλ απηψλ αζθεέ επλντθά επέδξαζε ζηελ θνηλφηεηα, 

θαζψο νη αγξφηεο βξέζθνληαη πην θνληΪ ν Ϋλαο ζηνλ Ϊιινλ θαη Ϋρνπλ πην ζπρλά 

επηθνηλσλέα. Σν κνληΫιν απηφ ζπλαληΪηαη ηφζν ζηε Γαιιέα φζν θαη ζε πνιιΫο πξψελ 

απνηθέεο ηεο. (ΣνκαξΪο, ΛΪγνο, 2007). 

 

Πίλαθαο 3.2 

Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο νξγάλσζεο «Bienvenue à la ferme» 

Bienvenue à la ferme 

 6.020 αγξφηεο ζε φιε ηε Γαιιέα (κεηξνπνιηηηθά Γαιιέα θαη ηα 

ππεξπφληηα εδΪθε) 

 120 εξγαδφκελνη 

 4 βαζηθΫο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο: γαζηξνλνκέα, ςπραγσγέα, 

ζηΫγαζε θαη ππεξεζέεο 

 16 δξαζηεξηφηεηεο ζε 218 θΪξκεο αιφγσλ, 544 

αγξνθηάκαηα, 366 αγξνθηάκαηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηάξα, 

97 κΫξε γηα δηαθνπΫο παηδηψλ, 8 θαιχβεο, 402 μελψλεο, 

3.238 ζεκεέα πψιεζεο, 105 θαηαζθελψζεηο, 692 ζπέηηα  θαη 

πνιιΪ Ϊιια.... 

Πεγά: Network - Ministry of Agriculture and Natural Resources of France 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com  

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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Δηδηθφηεξα, νη πην ζεκαληηθνέ ηχπνη θαηαιπκΪησλ ζηε Γαιιέα εέλαη: (ΛνγνζΫηεο 1988, 

Tyler 1996, ΚΪιδεο 2000): 

 ΑλεμΪξηεηα θαηαιχκαηα επηπισκΫλα θνληΪ ζε θΪπνην αγξφθηεκα ά ρσξηφ.  

 Καηαιχκαηα πξνζαξκνζκΫλα γηα παηδηΪ ζε νηθνγελεηαθφ πεξηβΪιινλ 

 Καηαζθάλσζε ζε αγξφθηεκα 

 Καηαιχκαηα δηαλπθηΫξεπζεο δηεξρνκΫλσλ (πεδνπφξνη, αζιεηΫο θιπ)  

 Καηνηθέεο αγξνηψλ: α) µΫζα ζε νηθηζκνχο, φπνπ πξνζθΫξεηαη δηαµνλά θαη πξσηλφ, 

β) µΫζα ζε αγξνθηάκαηα, φπνπ πξνζθΫξεηαη δηαµνλά θαη πξσηλφ αιιΪ θαη 

δπλαηφηεηεο Ϊζιεζεο, φπσο π.ρ. πνδειαζέα, ηππαζέα θ.ιπ., 

 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλΫβαιιαλ ζηελ ηαρεέα αλΪπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

ζηε Γαιιέα εέλαη ηα ειθπζηηθΪ ηνπέα, ε ηνπηθά ηζηνξέα, νη ηνπηθΫο παξαδφζεηο θαη 

θπξέσο, ηα ζπληειεζζΫληα Ϋξγα ηνπξηζηηθάο ππνδνµάο θαη αλσδνκάο, γεγνλφο πνπ γηα 

πνιιΫο δεθαεηέεο Ϋρνπλ επηδξΪζεη θαηαιπηηθΪ ζηελ πξνζΫιθπζε ηνπξηζηψλ απφ 

γεηηνληθΫο ρψξεο, φπσο ε Ηζπαλέα θαη ην ΒΫιγην θ.Ϊ. (πλνδηλνχ, 2008). εκαληηθά 

ππάξμε θαη ε ζπκβνιά ηνπ θξΪηνπο ζηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, θαζψο Ϋλα 

ζχλνιν θνξΫσλ απφ ηελ θεληξηθά θαη ηηο πεξηθεξεηαθΫο θπβεξλάζεηο Ϋσο ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο Ϋδσζαλ θέλεηξα ζηνπο λΫνπο επηρεηξεκαηέεο ζηηο 

αγξνηηθΫο πεξηνρΫο. Δπέζεο, παξεέραλ επαγγεικαηηθά βνάζεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κΪξθεηηλγθ θαη ζηελ ζχληαμε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο (Petrić 2003, Παξηαιέδνπ 2005). 

ΠΫξα απφ ηελ Ϋκκεζε, ππάξμε θαη Ϊκεζε αλΪκεημε ηνπ θξΪηνπο κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ, 

θαζψο αλΫιαβε ηελ θαηαζθεπά εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ά ηελ απνθαηΪζηαζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηακΫλσλ. Απηά ε δξΪζε εέλαη ηππηθά γηα ηε Γαιιέα θαη 

ππνζηεξέδεηαη απφ ηηο ηνπηθΫο αξρΫο. Έηζη, πνιιΪ εγθαηαιεηκκΫλα ζπέηηα 

επαλαπξνζδηνξέζηεθαλ ζε κηα αγξνηνπξηζηηθά πεξηνρά κε ηε κεηαηξνπά ηνπο ζε 

ζχγρξνλεο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο, νη νπνέεο ελνηθηΪδνληαη ζε ηνπξέζηεο ζε δηΪθνξεο 

πεξηφδνπο, κε ηελ θαηαβνιά παξΪιιεια ζηελ θνηλφηεηα Ϋλα ηΫινπο παξακνλάο 

(Petrişor-Mateuţ, 2008). 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο γεσξγηθάο απνγξαθάο ηνπ 2005, πεξέπνπ 100.000 

αγξνθηάκαηα (18%) πσινχλ Ϊκεζα πξντφληα θαη πΪλσ απφ 17.700 (3%) ζρεηέδνληαη 

κε ηελ ηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα (ηα δχν ηξέηα πξνζθΫξνπλ δηακνλά θαη ην 16% 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο). ζν αθνξΪ ηηο παξνρΫο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

αγξνθηεκΪησλ: ην 69% παξΫρεη ππεξεζέεο δηακνλάο, ην 16% πξνζθΫξεη ππεξεζέεο 

εζηέαζεο, ην 3,9% πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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ρεηξνηερλέαο θαη ην 29% πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζε Ϊιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ ηεο Γαιιέαο εληνπέδεηαη 

ζηηο πεξηνρΫο ηεο Μεζνγεένπ, ζηελ πεξηνρά γχξσ απφ ηα Ππξελαέα, ζην Massif Central 

θαη ηηο Άιπεηο. Άμηνο αλαθνξΪο εέλαη επέζεο ν πςειφο βαζκφο αλαλΫσζεο ησλ ελ ιφγσ 

αγξνθηεκΪησλ, θαζψο κεηαμχ απηψλ πνπ θαηαρσξάζεθαλ ην 1988, ην 1/3 

εμαθνινπζνχζε λα πθέζηαληαη ην 1995. Παξ‘ φια απηΪ ζάκεξα ππΪξρεη Ϋλαο κεγΪινο 

αξηζκφο κνλΪδσλ νη νπνέεο ραξαθηεξέδνληαη απφ θαθνδηαρεέξηζε (Caron S., 2001), ελψ 

κφλν ην 1/3 ησλ αγξνηηθψλ θαηαιπκΪησλ «Gîtes ruraux» δηνηθεέηαη απφ αγξφηεο. 

 

Σα ηειεπηαέα ρξφληα παξαηεξεέηαη κεέσζε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδΫεηαη κε 

αγξνθηάκαηα γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ζηε δξακαηηθά κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγξνηψλ, 

αιιΪ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα (Rural Tourism 

International). άκεξα αλ θαη ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην 36% ησλ 

ζπλνιηθψλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηεο Γαιιέαο (πέλαθαο 3.3), πξφθεηηαη νπζηαζηηθΪ γηα 

κηα κε εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ην 70% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ιακβΪλνπλ 

ρψξα ζε εμνρηθΫο θαηνηθέεο κε ζπγγελεέο ά θέινπο, αθάλνληαο ειΪρηζην θΫξδνο. Σν 

ρακειφ πνζνζηφ ζηελ αγνξΪ ησλ θαηαιπκΪησλ πνπ Ϋρνπλ εκπνξηθφ ραξαθηάξα 

απνθαιχπηεη σζηφζν πεξηζψξηα πηζαλάο πξνφδνπ ηεο ηνπξηζηηθάο πξνζθνξΪο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. 

 

Πίλαθαο 3.3 

Βαζηθά κεγέζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Γαιιίαο 

Ο ηνπξηζκφο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(ζηνηρεία ηνπ 2007) : 

85% ηεο εζληθάο επηθΪλεηαο 

35% ησλ εγρψξησλ ηνπξηζηψλ 

50% ηνπ εζληθνχ δπλακηθνχ ησλ θαηαιπκΪησλ 

20% ηεο ηνπξηζηηθάο θαηαλΪισζεο 

Πεγά: Rural Tourism International http://www.ruraltourisminternational.org/France 

 

3.1.4 Αγγιία 

Ο Αγξνηνπξηζκφο ζηελ Αγγιέα εκθαλέζηεθε ζηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 70‘, ελψ ζηα 

κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ '80 παξαηεξάζεθε ζεκαληηθά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αγξνθηεκΪησλ πνπ επΫιεμαλ λα δηαθνξνπνηάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Απηφ 

νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηo 1987 ηΫζεθε ζε ηζρχ θξαηηθφ ζρΫδην επηρνξάγεζεο ηεο 

αγξνηηθάο δηαθνξνπνέεζεο, ην νπνέν παξεέρε ρξεκαηνδνηηθά ζπλδξνκά ζε αγξνηηθνχο 

http://www.ruraltourisminternational.org/France
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δηαρεηξηζηΫο πνπ επηζπκνχζαλ λα νξγαλψζνπλ µηα βνεζεηηθά επηρεέξεζε ζην 

αγξφθηεκα ηνπο ά δέπια ζε απηφ (Ησαθεηκέδεο, 2009). Σν 1991 πεξέπνπ ην 9,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αγξνθηεκΪησλ παξεέραλ ππεξεζέεο δηακνλάο ά εζηέαζεο θαη ην 2001 ην 

65% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνθηεκΪησλ εκπιΫθνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

παξαδνζηαθΪ γεσξγηθΫο: ζπγθεθξηκΫλα ην 42% ησλ αγξνθηεκΪησλ ζηελ Αγγιέα θαη ην 

34% ζηελ Οπαιέα ραξαθηεξέδνληαλ απφ δηαθνξνπνηεκΫλεο δξαζηεξηφηεηεο (ζχλνιν 

14.000 αγξνθηάκαηα) (Rural Tourism International). εκαληηθά ψζεζε ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ Ϋδσζε ε αμηνπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο Objective 5b ηεο ΔΔ, ην νπνέν 

έζρπζε ηελ πεξένδν 1994-1999 θαη παξεέρε νηθνλνκηθά ζηάξημε ζε 6 αγξνηηθΫο πεξηνρΫο 

πνπ εέραλ αλΪγθε απφ αλαδσνγφλεζε. ηα πιαέζηα απηνχ ηνπ πξνγξΪκκαηνο, νη 

αγξφηεο κπνξνχζαλ λα απνθηάζνπλ πξφζβαζε ζε θεθαιαέα γηα ηελ πινπνέεζε λΫσλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ ζρεδέσλ θαη λα ιΪβνπλ βνάζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθάο θχζεο ζε φηη 

αθνξνχζε ελΫξγεηεο κΪξθεηηλγθ ά επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο ( Rural Tourism 

International). 

 

Σν θξΪηνο ππάξμε αξσγφο ζε απηάλ ηελ πξνζπΪζεηα, παξΫρνληαο ηδηαηηΫξσο επλντθΪ 

θέλεηξα θαη βνεζψληαο κε δΪλεηα ηνπο αγξφηεο, θαιχπηνληαο κΫρξη θαη ην 80% ηεο 

ζπλνιηθάο δαπΪλεο ησλ ζρεηηθψλ αγξνηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ (πλνδηλνχ, 2008). 

ΔπηπιΫνλ, αμηνπνέεζε επξσπατθΫο επηρνξεγάζεηο παξΫρνληαο πνιπΪξηζκα ηνπηθΪ 

θέλεηξα, κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ηνπηθψλ ελψζεσλ ηδηνθηεηψλ αγξνηηθψλ θαηαιπκΪησλ 

(Rural Tourism International). Ο αγξνηνπξηζκφο αλαδεέρζεθε ζε ζεκαληηθφ παξΪγνληα 

ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο, θαζψο ζχκθσλα κε απνηειΫζκαηα Ϋξεπλαο (Farm Tourism 

Market Study 1993) ην 63% ησλ αγξνηψλ αλαγλψξηδαλ ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη 

απφ ηνλ ηνπξηζκφ σο δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηνπο έδηνπο, ελψ παξΪιιεια πέζηεπαλ φηη 

ζα απμεζνχλ ζην κΫιινλ (Rural Tourism International). άκεξα εμαθνινπζεέ λα ππΪξρεη 

ηζρπξά ζπκκεηνρά ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλάζεσλ ζηελ αλΪπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Σν Σµάµα ΠεξηβΪιινληνο, Σξνθέµσλ θαη Αγξνηηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

(Department for Environment Food and Rural Affairs - DEFRA) εηζάγαγε ηελ 

απνθαινχκελε "Αγξνηηθά Λεπθά Βέβιν (Natural Environment White Paper 2011) µε 

δηαθνξεηηθΪ ζρΫδηα αλΪπηπμεο πνπ ζπκπεξηιακβΪλνπλ θαη ηελ αλΪπηπμε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ βνάζεηα πνπ παξΫρεηαη πεξηιακβΪλεη πξνγξΪκκαηα 

εθπαέδεπζεο - θαηΪξηηζεο, επηρνξεγάζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ δξΪζεσλ 

(DEFRA). 

 

Οη αγξφηεο απφ ηελ πιεπξΪ ηνπο, ζηελ πξνζπΪζεηα ηνπο λα πξνσζάζνπλ ηελ 

αγξνηνπξηζηηθά ηνπο δξΪζε, ζρεκΪηηζαλ αλεμΪξηεηνπο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο, 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

77 

 

ρξεκαηνδνηνχκελνπο θαηΪ βΪζε απφ ηελ ΔΔ. Ο νξγαληζκφο «Farm Stay UK», πξψελ 

«The Farm Holiday Bureau» ν νπνένο δεκηνπξγάζεθε ηε δεθαεηέα ηνπ 70‘ απφ ην 

Τπνπξγεέν Γεσξγέαο θαη ην Βξεηαληθφ Σνπξηζηηθφ πκβνχιην, ιεηηνπξγεέ ππφ λΫν 

θαζεζηψο απφ ην 1983 θαη απνηειεέ ζάκεξα ην κεγαιχηεξν θαη ζπνπδαηφηεξν δέθηπν 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ, απαξηζκψληαο 1200 κΫιε, πνπ ζπληνλέδνληαη απφ 94 

νκΪδεο ζε φιε ηε Βξεηαλέα (Rilla, 1998). 

 

ζν αθνξΪ ηε κνξθά ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιχκαησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αγγιέα 

δηαθξέλνληαη ζε 3 θαηεγνξέεο: (Καιδάο θ.α 2000, ΛνγνζΫηεο 1998): 

I. Καηαιχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλφ (Bed and breakfast): ζπλάζσο 

πεξηιακβΪλνπλ Ϋλα ππλνδσκΪηην (πηζαλψο κε ελζσκαησκΫλν κπΪλην) ζε κηα 

αγξνηθέα, φπνπ παξΫρεηαη πξσηλφ. Οη ηηκΫο εέλαη γεληθΪ ρακειφηεξεο απφ ηηο 

αληέζηνηρεο ησλ αγξνηηθψλ ζπηηηψλ θαη ζπρλΪ απεπζχλνληαη ζε νηθνγΫλεηεο κε 

παηδηΪ, ζθπιηΪ ά Ϊινγα. Δέλαη επέζεο θαηΪιιεια γηα Ϊηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

δάζνπλ κηα απζεληηθά αγξνηηθά εκπεηξέα. 

II. Καηαιχκαηα φπνπ νη ελνηθηαζηέο εμππεξεηνχληαη κφλνη ηνπο (Self catering): 

αθνξΪ αγξνθηάκαηα πνπ δηαζΫηνπλ ππεξεζέεο self service. Οη ππεξεζέεο απηΫο 

παξΫρνληαη ζε γεηηληΪδνπζα ά απηφλνκε κνλΪδα, ε νπνέα εέλαη ζπλάζσο 

αλαδηακνξθσκΫλν ρνηξνζηΪζην ά πξνζαξκνζκΫλνο αρπξψλαο. Ο ρψξνο δηαζΫηεη 

κηα κηθξά θνπδέλα, ρψξν αλΪπαπζεο θαη κπΪλην. Ζ ελνηθέαζε γέλεηαη ζε εβδνκαδηαέα 

βΪζε (ζπλάζσο απφ Ϊββαην ζε Ϊββαην) ά γηα ηα αββαηνθχξηαθα θαη ε ρξΫσζε 

εέλαη ζπλάζσο ε έδηα κε Ϋλα Β&Β, ρσξέο σζηφζν λα πεξηιακβΪλεη πξσηλφ. 

III. Καηαζθελψζεηο: αθνξΪ αγξνθηάκαηα ά θαηαζθελψζεηο πνπ δηαζΫηνπλ μχιηλα 

αγξνηφζπηηα. Πξφθεηηαη γηα πνιχ ξνπζηέθ εγθαηαζηΪζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηακνλάο 8 Ϋσο 15 αηφκσλ, δηαζΫηνληαο πιαηθφξκεο χπλνπ θαη ρψξν 

γηα καγεέξεκα/θαγεηφ. Οη παξερφκελεο ππεξεζέεο δηαθΫξνπλ απφ κνλΪδα ζε 

κνλΪδα, θαζψο ππΪξρνπλ νξηζκΫλεο πνπ δηαζΫηνπλ εζσηεξηθφ ληνπο, πιάξσο 

εμνπιηζκΫλε θνπδέλα θαη ειεθηξηθφ ξεχκα (πρ νη θνηηψλεο Marsden ζην Peak 

District) θαη Ϊιιεο κε ππαέζξηα ληνπο ά κπΪλην, ειΪρηζην ρψξν θνπδέλαο θαη ρσξέο 

ειεθηξηθφ ξεχκα (φπσο πρ ε Low Skelgill Farm ζην Lake District). ΥαξαθηεξηζηηθΫο 

νκΪδεο θηινμελνχκελσλ εέλαη κεηαμχ Ϊιισλ: backpackers, πεδνπφξνη, πνδειΪηεο, 

νξγαλσκΫλεο νκΪδεο φπσο πξφζθνπνη, νηθνγΫλεηεο ά ζρνιηθΫο νκΪδεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο θαηαζθελψζεηο εέλαη εγθαηαιειεηκκΫλεο θΪξκεο ηνπ παξειζφληνο κε 

εγθαηαζηΪζεηο γηα δψα. Οη πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο αλαπηχρζεθαλ σο κΫξνο ελφο 

επξχηεξνπ δηθηχνπ θαηαζθελψζεσλ ζπλάζσο εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ησλ 
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πΪξθσλ. Αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη νη αγξφηεο Ϋιαβαλ Ϋσο θαη 17.000 δνιΪξηα γηα ηε 

κεηαηξνπά ησλ θηεξέσλ. 

 

Οη θαηεγνξέεο απηΫο αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε Ϋλα ζχζηεκα δηαβΪζκηζεο πνπ 

απνηειεέηαη απφ θνξψλεο θαη θιεηδηΪ, ηα νπνέα απνδέδεη ην Βξεηαληθφ πκβνχιην 

Σνπξηζκνχ (Rural Tourism International). Οη θνξψλεο ηζρχνπλ γηα ην επέπεδν 

ππεξεζηψλ ησλ Β&Β θαη ηα θιεηδηΪ γηα παξφκνην επέπεδν ζε κνλΪδεο self catering. 

Χζηφζν αξθεηνέ ηδηνθηάηεο αγξνθηεκΪησλ ππνζηεξέδνπλ φηη πνηΫ δελ ζα κπνξΫζνπλ λα 

πΪξνπλ κέα βαζκνινγέα πΪλσ απφ ηξεηο θνξψλεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αγξνθηάκαηνο 

ζε ζρΫζε κε ηε δνκά θαη ιεηηνπξγέα ελφο μελνδνρεένπ (Rilla, 1998). 

 

ηελ Αγγιέα, εέλαη ηππηθφ λα επηζθεθζεέ θαλεέο Ϋλα αγξνηνπξηζηηθφ αγξφθηεκα κφλν γηα 

κέα εκΫξα, ρσξέο δηαλπθηΫξεπζε. Οη επηζθΫπηεο πιεξψλνπλ θΪπνην αληέηηκν γηα ηελ 

εέζνδν, ην νπνέν πεξηιακβΪλεη μελΪγεζε ζηνπο ρψξνπο, πεξηπΪηνπο θαη επαθά κε ηα 

δψα ηνπ αγξνθηάκαηνο. Οη επηζθΫπηεο κπνξνχλ λα αγγέμνπλ ηα δψα, λα ηα αξκΫμνπλ, 

λα γεπηνχλ θαζψο θαη λα αγνξΪζνπλ ηνπηθΪ πξντφληα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ην 

αγξφθηεκα. ΤπΪξρνπλ πνιιΫο δηαθνξεηηθΫο ππεξεζέεο θαη εγθαηαζηΪζεηο ζηα 

αγξνθηάκαηα: εζηηαηφξηα πνπ πξνζθΫξνπλ ηνπηθΪ πηΪηα θαη ζπεζηαιηηΫ, θαθεηΫξηεο, 

αγνξΫο θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη γεληθφηεξα ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζε ηνπηθΪ πνιηηηζηηθΪ θαη ηνπηθΪ δξψκελα θιπ. ΠνιιΪ απφ 

απηΪ ηα αγξνθηάκαηα επηθεληξψλνληαη ζηα παηδηΪ, κε απνηΫιεζκα ζπρλΪ λα 

εληνπέδνληαη παηδηθΫο ραξΫο (Gajo, 2010). 

 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηνπ Σµάµαηνο ΠεξηβΪιινληνο, Σξνθέµσλ θαη Αγξνηηθψλ 

ΤπνζΫζεσλ Defra (2003) ν αγγιηθφο αγξνηνπξηζκφο πξνζειθχεη Ϋλαλ ζηνπο ηΫζζεξηο 

ηνπξέζηεο (25%), απφ ηνπο νπνένπο πεξέπνπ ην 1/3 εέλαη αιινδαπνέ (µε Βξεηαλνέ), ελψ 

ππΪξρνπλ πΪλσ απφ πΪλσ απφ 30.000 αγξνθηάκαηα, ηα νπνέα πξνζθΫξνπλ 

θαηαιχµαηα θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο (πλνδηλνχ, 2008). πγθεθξηκΫλα ην 23% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αγξνθηεκΪησλ παξΫρνπλ θΪπνην εέδνο ησλ εκπνξεχζηκσλ ππεξεζηψλ 

αλαςπράο, φπσο ςΪξεκα, πεδνπνξέα ζε κνλνπΪηηα ηεο θχζεο, ρψξνη γηα πηθ ληθ θιπ., 

ελψ ην 24% ησλ αγγιηθψλ αγξνθηεκΪησλ παξΫρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαλπθηΫξεπζεο 

ά/θαη εζηέαζεο (Turner, Winter 2003, Beus 2008). ΣΫινο, ην 63% ησλ βξεηαλψλ 

αγξνηψλ εμαξηψληαη απφ ην ηνπξηζηηθφ εηζφδεκα, θαζψο νη πξνζθεξφκελεο 

αγξνηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο ζπλεηζθΫξνπλ θαηΪ κΫζν φξν $10-50,000 ζην εηζφδεκα 

ηνπο (Jan W. te Kloeze). 
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3.1.5 Ηηαιία 

ηελ Ηηαιέα ν αγξνηνπξηζκφο κε ηε κνξθά πνπ γλσξέδνπκε ζάκεξα, κεηξΪ ιηγφηεξν 

απφ ζαξΪληα ρξφληα ηζηνξέαο, φηαλ κηα νκΪδα λΫσλ αγξνηψλ έδξπζε ηελ Δζληθά 

Έλσζε Γεσξγέαο θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνέα εέρε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε 

γεσξγηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηελ ελέζρπζε ηεο πφξσλ. Σν 1973 μεθέλεζε ε πξψηε 

πξνζπΪζεηα ξχζκηζεο ηνπ ηνκΫα θαη ην 1985 δεκνζηεχζεθε ε κΫρξη πξφηηλνο ηζρχνπζα 

λνκνζεζέα Ν. 12/5/1985 n. 730, ε νπνέα αληηθαηαζηΪζεθε ην 2006 απφ ην Ϊξζξν. 14L 

20/2/2006 Ζ Ν.96. χκθσλα κε ην λφκν-πιαέζην ηνπ 2006 δειψλεηαη θαηεγνξεκαηηθΪ 

φηη ε αγξνηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα πξΫπεη λα εθηειεέηαη απφ αγξφηεο επηρεηξεκαηέεο 

θαη κπνξεέ λα αζθεέηαη κεκνλσκΫλα, ζε νκΪδεο ά νξγαλσκΫλα ζε εηαηξηθά κνξθά 

(Gajo, 2010). Ζ Ηηαιέα εέλαη ε κφλε ρψξα ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, πνπ Ϋρεη εηδηθά 

λνκνζεζέα πνπ ξπζκέδεη ηνλ αγξνηνπξηζκφ, θαζψο ζηηο Ϊιιεο ρψξεο ην ζπγθεθξηκΫλν 

εέδνο δηακνλάο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ πην επξχ ηνκΫα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

(Privitera, 2009). 

 

Ο αγξνηνπξηζκφο εέλαη ε κνξθά ηνπξηζκνχ κε ηελ πην ξαγδαέα αχμεζε ζηελ Ηηαιέα, 

θπξέσο απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 θαη κεηΪ. ΑξρηθΪ ν αγξνηνπξηζκφο άηαλ κΫξνο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο, ζαλ Ϋλα κΫηξν δξΪζεο ηεο πνιηηεέαο ελΪληηα 

ζηελ αζηηθνπνέεζε (Porcaro, 2009). άκεξα ε Έλσζε γηα ηνλ Αγξνηηθφ Σνπξηζκφ 

«Agriturist Association» (πέλαθαο 3.4) εμαθνινπζεέ λα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ εζληθά 

θπβΫξλεζε ζε εηάζηα βΪζε (Petrić, 2003, Παξηαιέδνπ 2005). Δηδηθφηεξα ππΪξρνπλ 

ηξεηο νξγαληζκνέ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ επέπεδν, νη Σerra 

Nostra, Turismo Verde θαη Agriturist. Οη νξγαληζκνέ απηνέ, αλαιακβΪλνπλ ηελ 

πξνψζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε αγξνηψλ. Άιισζηε ζην 50% ησλ πεξηνρψλ ηεο Ηηαιέαο, νη 

αγξφηεο πνπ επηζπκνχλ λα μεθηλάζνπλ κηα αγξνηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα, 

παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα κΪξθεηηλγθ, επηθνηλσλέαο θαη μΫλσλ γισζζψλ 

(Associazione Nazionale per l‘Agriturismo, l‘ Ambiente e il Territorio). 
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Πίλαθαο 3.4 

Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο Agriturist 

Agriturist 

Ζ Agriturist εέλαη ε Δζληθά Έλσζε γηα ηνλ Αγξνηνπξηζκφ, ην ΠεξηβΪιινλ θαη ηελ ΔπηθξΪηεηα. 

Τπάξμε ε πξψηε αγξνηνπξηζηηθά νξγΪλσζε ζηελ Ηηαιέα, δεκηνπξγάζεθε ην 1965 απφ ηελ 

Γεληθά πλνκνζπνλδέα ηεο Ηηαιηθάο Γεσξγέαο (Confagricoltura), γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ησλ εζληθψλ πξντφλησλ ηεο ηνπηθάο νηλν-γαζηξνλνκέαο, ηνπ 

πεξηβΪιινληνο (γηα ην νπνέν Ϋιαβε ην 1987 ππνπξγηθά αλαγλψξηζε σο πεξηβαιινληηθά 

νξγΪλσζε), ηνπ ηνπένπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ππαέζξνπ. 

Πεγά: Associazione Nazionale per l‘Agriturismo, l‘ Ambiente e il Territorio 

http://www.agriturist.it   

 

ζν αθνξΪ ηηο πεξηνρΫο αλΪπηπμεο ηνπ ηηαιηθνχ αγξνηνπξηζκνχ βξέζθνληαη Βφξεηα 

(44,5%) θαη ΚεληξηθΪ (35,6%) θαζψο θαη δνξπθνξηθΪ πξνο γλσζηΪ ηνπξηζηηθΪ θΫληξα 

(π.ρ. ΜηιΪλν, Ρψµε, ΝΪπνιε θ.ιπ.). Σν ππφινηπν 19,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ εληνπέδεηαη ζην Νφην θαη ζηα λεζηΪ (Privitera, 2009). Ο 

αγξνηνπξηζκφο ζην βφξεην ηκάκα ηεο ρψξαο ππάξμε απφξξνηα θπξέσο ησλ ηδησηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ησλ κεγαιντδηνθηεηψλ αγξνηηθψλ εθηΪζεσλ, ζην δε λφηην πξνάιζε απφ 

ηελ πξσηνβνπιέα αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο γπλαηθεέσλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ εέραλ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηνπηθψλ εηδψλ ιατθάο ηΫρλεο (Valls, 1997). 

 

Οη κνξθΫο αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ πνπ απαληψληαη ζηελ Ηηαιέα εέλαη νη εμάο: 

 Αγξνηθέεο θαη αλεμΪξηεηα δηακεξέζκαηα ζε αγξνηθέεο εληφο ά πιεζένλ κεγΪισλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 ΚΪζηξα θαη νηθάκαηα (παιαηΪ) αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ εληφο ά πιεζένλ κεγΪισλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 πέηηα αγξνηψλ µΫζα ζε παξαδνζηαθνχο ά µε νηθηζκνχο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

 πέηηα αγξνηψλ ά δσκΪηηα ζε ζπέηηα αγξνηψλ µΫζα ζε αγξνηηθνχο νηθηζκνχο 

 ΜηθξΫο αγξνηθέεο µΫζα ζε αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο ά θνληΪ ζε πφιεηο. 

 

ΠΫξα απφ ηηο ππεξεζέεο δηαµνλάο ηνπ εέδνπο «δηαλπθηΫξεπζε µε πξσηλφ», δέλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε αγξνηηθΫο εξγαζέεο (Ϊξκεγκα δψσλ, ζπγθνκηδά 

ζηαθπιηψλ) θαη δξαζηεξηφηεηεο Ϊζιεζεο (ηππαζέα, πνδειαζέα, πεδνπνξέεο 

πεξηεγάζεηο θ.Ϊ.) θαη ζπκκεηνράο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλΪδεημεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζηνηρεέσλ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, φπνπ αλαβηψλνπλ πνηθέια ιατθΪ δξψκελα . ηε Ηηαιέα 

http://www.agriturist.it/
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ν αγξνηνπξηζκφο Ϋρεη θαηαθΫξεη λα απνθηάζεη Ϋλα ζεκαληηθφ κεξέδην ζηνλ θιΪδν ηνπ 

επηθαινχκελνπ «κε παξαδνζηαθνχ ηνπξηζκνχ» ζε ηΫηνην βαζκφ, πνπ εθηφο ηνπ φηη 

απνηειεέ αλαπφζπαζηε πεγά εηζνδάκαηνο γηα ηα αγξνθηάκαηα, αληηπξνζσπεχεη πεγά 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλΪπηπμεο επηρεηξάζεσλ ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε απηΪ ηα κΫξε ε γεσξγηθά δξαζηεξηφηεηα ζπλδπΪδεηαη κε ηε 

βηνκεραλέα θηινμελέαο: κηα πην ζεκαληηθά ζχλζεζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ3 ξφινπ ηεο 

γεσξγέαο.  

 

Ο ηνκΫαο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζπλδΫεηαη ζηελΪ κε ηελ αγνξΪ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

δηαηξνθάο θαη σο εθ ηνχηνπ επεξεΪδεηαη απφ απηά: εηδηθφηεξα, ζπλδΫεηαη κε ηελ 

απμαλφκελε επηηπρέα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ πνπ ιακβΪλνληαη 

κΫζσ βηψζηκεο επεμεξγαζέαο θαη πσινχληαη απεπζεέαο ζην αγξφθηεκα. ΔπηπιΫνλ, ε 

αμηνπνέεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ (π.ρ. ε δεκηνπξγέα ηζηνζειέδσλ) γηα ηελ 

πξνσζάζε ζπγθεθξηκΫλσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ ζπλΫβαιε ζηελ εμΫιημε θαη 

δηαθνξνπνέεζε ηεο αγνξΪο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, δέλνληαο Ϋηζη κεγΪιε ψζεζε 

ζηελ εζληθά πξνζθνξΪ αγξνηνπξηζκνχ. Ο αγξνηνπξηζκφο γεληθφηεξα αλαπηχζζεηαη κε 

ηελ πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε επέπεδα επαγγεικαηηζκνχ θαη πνηφηεηαο, θαη απνηειεέ 

ζέγνπξα κηα δξαζηεξηφηεηα θαηΪιιειε γηα πΪληξεκα ηεο παξΪδνζεο κε ηελ θαηλνηνκέα 

(Gajo, 2010). ΔπηπιΫνλ, θαζψο ε βηνινγηθά γεσξγέα θαη ν αγξνηνπξηζκφο απνηεινχλ 

Ϋλλνηεο ζηελΪ ζπλδεδεκΫλεο, δελ ππΪξρεη ακθηβνιέα φηη ν γαζηξνλνκηθφο θαη θπζηθφο 

ηνπξηζκφο ζα δηαδξακαηέζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κειινληηθά αλΪπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ (Privitera, 2009). 

 

ηελ Ηηαιέα ην θαηλφκελν ηνπ αγξνηνπξηζκνχ βξέζθεηαη πιΫνλ ζε Ϋλα ζηαζεξφ επέπεδν 

δηΪρπζεο. άκεξα νη θαηαγεγξακκΫλεο αγξνηνπξηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο εέλαη πεξέπνπ 

20.000, κε αχμεζε 5,7% ζε εηάζηα βΪζε θαη εηάζην ηδέξν λα εθηηκΪηαη ζηα 1.000 

εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ πεξηνρά ηεο ΣνζθΪλεο βξέζθεηαη ζηελ πξψηε ζΫζε, κε πΪλσ απφ 

4.000 κνλΪδεο, ην Σξεληέλν Άιην Άληηηδε ζηε δεχηεξε, κε πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 

κνλΪδεο θαη αθνινπζνχλ ην ΒΫλεην, ε Λνκβαξδέα, ε Οχκβξηα θαη ν Νφηνο (Gajo, 2010). 

Σα ηειεπηαέα δΫθα ρξφληα νη δηαθνπΫο ζε αγξφθηεκα απμάζεθαλ πεξέπνπ θαηΪ 100%, 

επηβεβαηψλνληαο ηα ηζρπξΪ θέλεηξα γηα κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεληαεηά πεξένδν 2003-2007, νιφθιεξνο ν ηνκΫαο δεέρλεη ζπλνιηθά 

                                                           

3 Ζ Ϋλλνηα ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο, ρξεζηκνπνηεέηαη γηα λα ππνδεέμεη ην επξχ θαη πνηθέιν 

θΪζκα ιεηηνπξγηψλ (ηδησηηθά, θνηλσληθά θαη δεκφζηα) πνπ ε γεσξγέα κπνξεέ λα 

πξαγκαηνπνηάζεη πΫξαλ ηεο απζηεξΪ παξαγσγηθάο. (OECD 2001, Idda 2005). 
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αχμεζε, φζνλ αθνξΪ ηα κεγΫζε: δηαλνκά ζε αγξνθηάκαηα (37,3%), θξεβΪηηα (38,2%), 

ρψξνπο θΪκπηλγθ (55,4%) θαη ηελ ηξνθνδνζέα ζηα αγξνθηάκαηα (37,3%). 

πγθεθξηκΫλα ζηηο 19.220 κνλΪδεο αγξνηνπξηζκνχ, πεξηζζφηεξεο απφ ην 50% 

πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο catering, πεξέπνπ ην 8%, πξνζθΫξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθάλσζεο θνληΪ ζην αγξφθηεκα θαη ην 15% πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο ηππαζέαο. 

ΚΪζε θαηΪιπκα δηαζΫηεη θαηΪ κΫζν φξν 12 θιέλεο, ελψ ε κΫζε δηΪξθεηα παξακνλάο 

ππνινγέδεηαη ζηηο 4,5 εκΫξεο. Ζ αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ δεέρλεη κηα αλΪπηπμε ηφζν ζε 

ζπιινγηθφ επέπεδν φζν θαη ζε επέπεδν εμαηνκηθεπκΫλσλ δξαζηεξηνηάησλ (Privitera, 

2009). 

 

ζν αθνξΪ ηηο ηνπξηζηηθΫο ξνΫο ηεο Ηηαιέαο, παξαηεξεέηαη κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αγξνηνπξηζηψλ δηαρξνληθΪ, κε ηνπο ελ ιφγσ επηζθΫπηεο λα θηΪλνπλ ην 2009 ηα 

2.700.000 κεηαμχ ησλ νπνέσλ ην 23% αιινδαπνέ. (ISTAT, 2008). Χο πξνο ηηο ρψξεο 

πξνΫιεπζεο ησλ αγξνηνπξηζηψλ, Ϋξρνληαη απφ φιν ηνλ θφζκν κε Ϋμη ρψξεο λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ μΫλσλ ηνπξηζηψλ (Γεξκαλέα, ΖλσκΫλν 

Βαζέιεην, ΖΠΑ, Οιιαλδέα, Γαιιέα, Διβεηέα). Σν κεγαιχηεξν κεξέδην θαηΫρεη ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα ε Γεξκαλέα, κε ηνπο γεξκαλνχο αγξνηνπξέζηεο λα θηΪλνπλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αγξνηνπξηζηψλ ηεο Ηηαιέαο, θαηαγξΪθνληαο σζηφζν πησηηθά ηΪζε (5,8%). 

Αληέζηνηρε πησηηθά ηΪζε παξαηεξεέηαη κφλν ζηνπο ηζξαειηλνχο επηζθΫπηεο. Αληέζεηα 

ζεκαληηθά αχμεζε (8% επέ ηνπ ζπλφινπ) θαηΫγξαςαλ νη ηνπξέζηεο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ 

ΚαλαδΪ. ζνλ αθνξΪ ηηο επξσπατθΫο ρψξεο, νη Βξεηαλνέ θαη νη Οιιαλδνέ 

αληηπξνζσπεχνπλ αληέζηνηρα, ην 7% θαη 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνηνπξηζηψλ, 

εκθαλέδνληαο παξΪιιεια ρακειφ ξπζκφ αλΪπηπμεο. ΣΫινο, νη ΓΪιινη θαη νη Διβεηνέ 

αγξνηνπξέζηεο αληηπξνζσπεχνπλ αληέζηνηρα ην 5%, παξνπζηΪδνληαο ζεκαληηθφ ξπζκφ 

αλΪπηπμεο (πεξέπνπ 40%) (Santeramo, Seccia, Blasi, De Carlucci 2008).  

 

 

3.2 Ο αγξνηνπξηζκφο ζην δηεζλή ρψξν 

3.2.1 Ζ.Π.Α. 

ηηο ΖΠΑ ν αγξνηνπξηζκφο εκθαλέζηεθε ηε δεθαεηέα ηνπ 1960 κε ηε κνξθά «Farm and 

Ranch hospitality» θαζψο θαη ηηο παξαιιαγΫο ηνπ γεσξγηθνχ ηνπξηζκνχ «Farm / ranch 

based tourism» θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ «Hotel / resort based tourism» 

(θαθηαλΪθεο 2000, Έμαξρνο, ΚαξαγηΪλλεο 2004). άκεξα ε χπαηζξνο ησλ ΖλσκΫλσλ 

Πνιηηεηψλ απνηειεέ Ϋλα δεκνθηιά ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. χκθσλα κε ην Τπνπξγεέν 

Γεσξγέαο ησλ ΖλσκΫλσλ Πνιηηεηψλ (United States Department of Agriculture -USDA) 

πΪλσ απφ 62 εθαηνκκχξηα Ϊλζξσπνη (πνπ αληηζηνηρεέ ζρεδφλ ζην 30% ηνπ 
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πιεζπζκνχ (Barry θαη Hellerstein 2004)), επηζθΫθζεθαλ κέα ά πεξηζζφηεξεο θνξΫο 

αγξνθηάκαηα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2001 (United States Forest Service). 

ηνλ πιεζπζκφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβΪλνληαη παηδηΪ θαη λΫνη θΪησ ησλ 16 εηψλ, νη 

νπνένη ππνινγέδνληαη γχξσ ζηα 20 εθαηνκκχξηα, γεγνλφο πνπ απμΪλεη ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζηα 82 εθαηνκκχξηα (Wilson, Thilmany, Sullins, 2006). 

 

Ζ ζπλεράο αλΪπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Ακεξηθά εέλαη Ϋλα ζρεηηθΪ πξφζθαην 

θαηλφκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνγξΪκκαηα δηακνλάο ζε αγξνθηάκαηα θαη αγξνηθέεο 

πνπ ππΪξρνπλ εδψ θαη ρξφληα ζηελ Δπξψπε. ΚαηΪ ηελ πξνεγνχκελε ηξηαθνληαεηέα, ν 

αγξνηνπξηζκφο αθνξνχζε κηα πην ραιαξά αηκφζθαηξα, ιακβΪλνληαο ηε κνξθά 

απφδξαζεο απφ ηελ αζηηθά δσά θαη ζπκκεηνράο εθ κΫξνπο ησλ ηνπξηζηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλΫβαιιαλ ζηελ αέζζεζε ηεο αξκνλέαο (Hall, Mitchell, Roberts, 

2003). 

 

Γηα λα θαηαλνάζνπκε θαιχηεξα ηελ Ϋλλνηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηηο Ζ.Π.Α εέλαη 

απαξαέηεην λα αλαηξΫμνπκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ, φπσο απηφο δηαηππψζεθε απφ ηελ 

νκνζπνλδηαθά νξγΪλσζε αγξνθηεκΪησλ ηεο Ακεξηθάο (American Farm Bureau 

Federation). Χο αγξνηνπξηζκφο νξέδεηαη κηα επηρεέξεζε πνπ βξέζθεηαη ζε Ϋλα ελ 

ιεηηνπξγέα αγξφθηεκα, ξΪληζν ά αγξνηηθά εγθαηΪζηαζε, ε νπνέα δεκηνπξγάζεθε γηα ηε 

δηαζθΫδαζε ησλ επηζθεπηψλ παξΪγνληαο εηζφδεκα γηα ηνλ ηδηνθηάηε. ΔπηπιΫνλ, σο 

αγξνηνπξηζκφο αλαθΫξεηαη ε επέζθεςε ζε Ϋλα αγξφθηεκα ά νπνηαδάπνηε θεπεπηηθά ά 

γεσξγηθά επηρεέξεζε κε ζηφρν ηε δηαζθΫδαζε, εθπαέδεπζε ά ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ 

επηζθεπηψλ ζε ιεηηνπξγέεο ηνπ αγξνθηάκαηνο, νη νπνέεο ζπλεηζθΫξνπλ ζηελ νηθνλνκηθά 

βησζηκφηεηα ηνπ ηφπνπ (Amaral, Edgar, 2010). 

 

ΤπΪξρεη Ϋλα πιάζνο απφ παξαδεέγκαηα επηρεηξάζεσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, πρ: ρψξνη δηακνλάο κΫζα ζε 

αγξνθηάκαηα, θαηαιχκαηα ηχπνπ bed & breakfast, θαηαζθελψζεηο, αγξνθηάκαηα 

ρξηζηνπγελληΪηηθσλ δΫληξσλ (φπνπ νη επηζθΫπηεο κπνξνχλ λα θφςνπλ ην δηθφ ηνπο), 

θαηαζηάκαηα πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ξΪληζα, αρπξψλεο θιπ. Δμέζνπ κεγΪιε 

πνηθηιέα παξνπζηΪδνπλ θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο, απφ ηηο νπνέεο αλαθΫξνληαη 

ελδεηθηηθΪ νξηζκΫλεο: θπλάγη, ηππαζέα, ςΪξεκα, παξαηάξεζε πνπιηψλ, πεξηεγάζεηο ζε 

θάπνπο ά αγξνθηάκαηα, εθδξνκΫο ζε νηλνπνηεέα-δπζνπνηέεο, εθδξνκΫο γεπζηγλσζέαο, 

απην-ζπγθνκηδά ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ζπκκεηνρά ζε Ϊιιεο αγξνηηθΫο εξγαζέεο 

(Pittman 2006).  
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άκεξα ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖλσκΫλσλ Πνιηηεηψλ, δεη ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, 

αιιΪ κφλν ην 1% απαζρνιεέηαη Ϊκεζα ζηνλ ηνκΫα ηεο γεσξγέαο, (Carpio, Wohgenant, 

& Boonsaeng, 2008), εθ ην νπνέν ην 2,5% (23.350 αγξνθηάκαηα) (Brown & Reeder, 

2007) εκθαλέδεη θΪπνηα αγξνηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα. ΑπηΫο νη αγξνηνπξηζηηθΫο 

ππεξεζέεο αλαςπράο απνηηκψληαη ζε 566 εθαηνκκχξηα δνιΪξηα ελψ απφ ην ζχλνιν 

ησλ αγξνθηεκΪησλ 3.637 αγξνθηάκαηα δάισζαλ ζηελ απνγξαθά ηνπ 2007 

αθαζΪξηζηα γεσξγηθΪ Ϋζνδα χςνπο 25.000 δνιαξέσλ θαη πΪλσ (Ag Marketing 

Resource Center). χκθσλα επέζεο κε ζηνηρεέα κειΫηεο (Carpio 2008) ν κΫζνο 

αξηζκφο ησλ επηζθΫςεσλ ζε Ϋλα αγξφθηεκα εέλαη πεξέπνπ 10 θνξΫο, κε ηηο εθηηκψκελεο 

δαπΪλεο λα αλΫξρνληαη ζε 174,82 δνιΪξηα αλΪ ηαμέδη (Amaral, Edgar, 2010). 

Γεληθφηεξα νη εθηηκάζεηο αλαθΫξνπλ φηη ην αγξνηηθφ εηζφδεκα ησλ ΖΠΑ, πνπ 

πξνΫξρεηαη απφ ηνλ αγξνηνπξηζκφ θπκαέλεηαη απφ ηα 800 εθαηνκκχξηα δνιΪξηα ζηα 3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιΪξηα εηεζέσο. Αθφκα θη αλ ην πνζνζηφ ησλ αγξνθηεκΪησλ πνπ 

Ϋρνπλ Ϋζνδα απφ ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζε εζληθφ επέπεδν εέλαη κφλν 2,5%, ζε νξηζκΫλεο 

πνιηηεέεο ην 7% ησλ αγξνθηεκΪησλ ιακβΪλνπλ εηζφδεκα απφ απηά ηε δξαζηεξηφηεηα 

(Barry θαη Hellerstein 2004, Carpio 2006, Carpio, Wohlgenant, Boonsaeng 2008). 

 

ΠνιιΫο θπβεξλάζεηο πνιηηεηψλ ζηηο ΖΠΑ Ϋρνπλ ζπλεηδεηνπνηάζεη ηε ζεκαζέα ηoπ 

Ϊκεζνπ κΪξθεηηλγθ θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ αγξνηψλ 

θαη ησλ αγξνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ (Williams, Paridaen, Dossa, Dumais, 

2001). Απηφ Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα πνιιΫο πνιηηεέεο λα Ϋρνπλ ζε εμΫιημε πξνγξΪκκαηα 

πξνψζεζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ΑιακπΪκα, Μηζηζηπά, 

Μηζνχξη, Γηνχηα, Βφξεηα Καξνιέλα, ΚΪλζαο, Οθιαρφκα θαη ην ΝΫν Μεμηθφ (Pittman, 

2006). Οη ηχπνη ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνέν απηΫο δηεμΪγνληαη ζε απηΫο 

θαη ζε Ϊιιεο πνιηηεέεο δηαθΫξεη ζεκαληηθΪ (Amaral, Edgar, 2010). ΠαξΪ ηηο δηαθνξΫο 

ηνπο, ζηφρνο φισλ εέλαη ε αμηνπνέεζε ηεο λΫαο απηάο ηνπξηζηηθάο ηΪζεο, ε νπνέα 

αλακΫλεηαη λα εληαζεέ αθφκε πεξηζζφηεξν ζην κΫιινλ. πγθεθξηκΫλα, ν δηΪζεκνο 

ζχκβνπινο αγξνηνπξηζκνχ Jane Eckert Ϋρεη πξνβιΫςεη φηη ν αγξνηνπξηζκφο ζηηο ΖΠΑ 

ζα απμεζεέ θαηΪ 30% θΪζε ρξφλν θαηΪ ηελ επφκελε δεθαεηέα (Eckert, 2008). Χο 

απνηΫιεζκα ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο αγξνηνπξηζκνχ ζηηο ΖΠΑ, νη λΫεο 

επηρεηξάζεηο αληηκεησπέδνληαη θαηΪ θαλφλα ζεηηθΪ απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηηο 

θπβεξλάζεηο ησλ πνιηηεηψλ (Hall, Roberts & Mitchell, 2003). ΔπηπιΫνλ, θαζψο νη 

θπβεξλάζεηο ησλ πνιηηεηψλ θαη Ϊιινη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνέ θνξεέο πξνζπαζνχλ λα 

πξνσζάζνπλ απηά ηελ αλΪπηπμε, πνιινέ νξγαληζκνέ πξαγκαηνπνηνχλ Ϋξεπλεο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θιΪδνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγάζνπλ εκπφδηα ζηνπο πθηζηΪκελνπο αιιΪ θαη δπλεηηθνχο 

επηρεηξεκαηέεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ (Miller, McCullough, Rainey, Das, 2010). 

 

3.2.2 Κίλα 

ε αληέζεζε κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθάο φπνπ ν αγξνηνπξηζκφο 

Ϋρεη κηα ηζηνξέα πεξέπνπ 100 ρξφλσλ, ζηελ Κέλα ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο μεθέλεζε κφιηο 

ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1980. Ζ αλΪπηπμε ηνπ αξρηθΪ δξνκνινγάζεθε απφ ην 

θξΪηνο σο κηα πξνζπΪζεηα κεέσζε ηεο θηψρεηαο ηνπ πιεζπζκνχ κΫζσ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Ήδε απφ ηελ πηνζΫηεζε ησλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ ηνπ 1979, νη αγξφηεο ζηελ 

Κέλα εέραλ απνθηάζεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξέα αλαθνξηθΪ κε ηε γεσξγηθά παξαγσγά θαη 

ηηο νηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ άζειαλ λα νξγαλψζνπλ. Απηφ εέρε ζαλ 

απνηΫιεζκα λα ιεηηνπξγάζνπλ ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο κηθξνχ κεγΫζνπο, νη νπνέεο 

ζηεξέδνληαλ ζηα ηνπξηζηηθΪ αμηνζΫαηα πνπ βξέζθνληαλ θνληΪ ζηελ πεξηνρά ηνπο (Gao, 

1997).  

 

ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1990, νξηζκΫλεο επαξρηαθΫο ηνπξηζηηθΫο αξρΫο 

ελζσκΪησζαλ ηελ νξγΪλσζε, πξνψζεζε θαη θαζνδάγεζε ηεο ηνπηθάο ηνπξηζηηθάο 

αλΪπηπμεο πνπ βξέζθνληαλ ζηε δηθαηνδνζέα ηνπο, ζηελ επξεέα θπβεξλεηηθά πνιηηηθά γηα 

ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θηψρεηαο κΫζσ ηνπ ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγψληαο αξθεηΪ 

εληππσζηαθΪ νηθνλνκηθΪ νθΫιε θαη θνηλσληθΫο επηπηψζεηο (Li, 2008). Παξαδεέγκαηα 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απηΫο ηηο πξνζπΪζεηεο άηαλ ε Yesanpo ζην Lai Shui, ε επαξρέα 

Hebei (CNTA, 2006), ην βνπλφ Emai ζηελ επαξρέα Sichuan (Ji, 1985), ην αξραέν 

ζπάιαην Alu ζηελ επαξρέα ΓηνπλΪλ (Yang, 1993) θαη ε πφιε ηεο Huangguoshu ζηελ 

επαξρέα Guizhou (Gao, Huang, Huang, 2008). 

 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα πνπ δφζεθαλ απφ ηηο ηνπηθΫο ηνπξηζηηθΫο αξρΫο 

ζηελ Δζληθά Γηνέθεζε Σνπξηζκνχ ηεο Κέλαο (China National Tourism Administration 

CNTA), 10.000 ρσξηΪ ζε φιε ηε ρψξα, βξάθαλ δηΫμνδν απφ ηε θηψρεηαο κε ηελ 

αλΪπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ην 1996. Σν έδην Ϋηνο πεξέπνπ 3 εθαηνκκχξηα Ϊηνκα 

απειεπζεξψζεθαλ απφ ηηο θησρΫο ζπλζάθεο δηαβέσζεο, ρΪξε ζηελ ηνπξηζηηθά 

αλΪπηπμε (GAO, 2008). Απφ ην 1998, φηαλ ην «Έηνο Αγξνηηθνχ Σνπξηζκνχ ηεο Κέλαο 

(1998)» εηζάρζεθε γηα πξψηε θνξΪ απφ ηελ Δζληθά Γηνέθεζε Σνπξηζκνχ ηεο Κέλαο 

(China National Tourism Administration CNTA), αθνινπζνχκελν απφ ην «Οηθνινγηθφ 

Έηνο Σνπξηζκνχ ηεο Κέλαο (1999)» θαη ην «Έηνο ΚηλΫδηθεο Εσά Σνπξηζκνχ (2004)», κηα 

ζεηξΪ απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγάζεθε απφ 

ηελ CNTA, πξνζθΫξνληαο ηφζν νηθνλνκηθΪ θέλεηξα φζν θαη ηελ πνιηηηθά ππνζηάξημε 
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ηεο θπβΫξλεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαθνξνπνέεζε γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζε 

ηνπξηζηηθΫο (Su, 2011). 

 

Έλα θαηλφκελν πνπ πξνάιζε απφ ηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Κέλα 

άηαλ ην «Υαξνχκελν πέηη ηνπ Αγξφηε» (Happy Farmer‘s Home HFH), Nongjiale ζηα 

ΚηλεδηθΪ (Gao, Huang, Huang, 2008). Σν Nongjiale αληηπξνζσπεχεη Ϋλα ζχκπιεγκα 

πξντφλησλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζηα νπνέα επΫλδπζαλ θαη αλΫιαβαλ ηε ιεηηνπξγέα νη 

αγξφηεο, πξνζθΫξνληαο θπξέσο θαγεηφ θαη ππεξεζέεο δηακνλάο. Σν Nongjiale Ϋρεη ηα 

αθφινπζα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ: α) εμππεξεηεέ ην καδηθφ ηνπξηζκφ β) θαηεγνξηνπνηεέηαη 

σο πξντφλ δηαθνπψλ θαη αλαςπράο θαη γ) εέλαη ζπκπιεξσκαηηθφ πξντφλ, θαζψο ζηελ 

πιεηνλφηεηΪ ηνπο εληνπέδνληαη γχξσ απφ θεληξηθΪ ηνπξηζηηθΪ αμηνζΫαηα θαη ηνπξηζηηθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο κεγΪιεο θιέκαθαο. Δηδηθφηεξα, Ϋλα αληηπξνζσπεπηηθφ Nonjiale 

βξέζθεηαη ζε αγξνηηθά ηνπνζεζέα θαη απνηειεέ ζπλάζσο μερσξηζηά αγξνηηθά θνηλφηεηα 

κε ηε δηθά ηεο θιεξνλνκηΪ, παξαδφζεηο, ηΫρλεο, ηξφπν δσάο, αμέεο πνπ δηαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ γελεψλ (Ying & Zhou, 2007) θαη ζπλδπΪδεη ηζηνξηθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ ζηνηρεέα 

θιεξνλνκηΪο κε ηα θπζηθΪ ζηνηρεέα ζε Ϋλα αξκνληθφ ηξφπν. Χο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο, 

κεξηθΫο επαξρέεο αλαθΫξνπλ κε κηα πξφρεηξε εθηέκεζε πΪλσ απφ 50.000 κνλΪδεο, νη 

πεξηζζφηεξεο δε επαξρέεο Ϋρνπλ απφ 20.000 Ϋσο 30.000 Nonjiale (Gao, Huang, 

Huang, 2008). 

 

Σα ηειεπηαέα 20 ρξφληα Ϋρεη παξαηεξεζεέ ζεκαληηθά αχμεζε ηεο πξνζθνξΪο αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ κε ηε κνξθά Nonjiale (Zheng & Zhong, 2004). ΜΫρξη ην 2009, νη νηθνγΫλεηεο 

αγξνηψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ Nonjiale ζηελ αγξνηηθά Κέλα αλάιζαλ ζε 1,3 εθαηνκκχξηα 

(Sun, 2009). Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ, σζηφζν, φηη ε ηΪζε γηα δηαθνξνπνέεζε θαη 

εμεηδέθεπζε ησλ Nonjiale Ϋρεη εμειηρζεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα, πεξηιακβΪλνληαο ην 

«Υαξνχκελν πέηη ηνπ ΦαξΪ» (Τu Jia Le) ζηηο παξΪθηηεο πεξηνρΫο γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

πνπ ζρεηέδεηαη κε ηηο ζαιΪζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνλ ηνπξηζκφ εζληθάο θνπιηνχξαο ζηηο 

αγξνηηθΫο πεξηνρΫο πνπ θαηνηθνχληαη απφ κεηνλφηεηεο φπσο Θηβεηηαλνέ, Μνγγφινη, 

εζληθφηεηα Dai, εζληθφηεηα Hui, θ.ιπ, ηνλ ηνπξηζκφ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ζηα αγξνηηθΪ 

πξνΪζηηα ηνπ Πεθέλνπ θα. χκθσλα κε ηνπο Canoves, Villarino, Priestley, θαη Blanco 

(2004), απηφ ζεκαηνδνηεέ ηελ σξηκφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη κηα ζαθά πνξεέα 

πξνο Ϋλα πςειφηεξν βαζκφ «ηνπξηζηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ» ζε ηΫηνην ζεκεέν πνπ λα 

πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ εΪλ πξφθεηηαη γηα κηα κνξθά γεσξγηθάο δηαθνξνπνέεζεο ά 

γηα εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα (Su, 2011). 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

87 

 

Χο πξνο ηηο ηνπξηζηηθΫο ξνΫο, ην 2006 ν φγθνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Κέλαο 

αλάιζε ζηα 1,39 δηο ηνπξέζηεο θαζηζηψληαο ηελ ηε κεγαιχηεξε εγρψξηα αγνξΪ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Αζέα (CNTA 2007a). Αληέζηνηρα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ άηαλ πΪλσ απφ 500 εθαη. δεκηνπξγψληαο Ϋζνδα πΪλσ απφ 300 

δηζεθαηνκκχξηα θηλΫδηθα ξεκπέλη (RMB). ΔπηπιΫνλ, κΫρξη ζάκεξα, ν αγξνηηθφο 

ηνπξηζκφο ζηελ Κέλα Ϋρεη δεκηνπξγάζεη πεξέπνπ 4 εθαηνκκχξηα ζΫζεηο εξγαζέαο, ελψ 

εΪλ ιΪβνπκε ππφςε ηηο Ϋκκεζεο θαη ηηο επνρηαθΫο ζΫζεηο ηφηε αλΫξρνληαη ζηα 15 

εθαηνκκχξηα (Shao, 2007b). ΣΫινο, ππνινγέδεηαη φηη πεξηζζφηεξα απφ 20.000 ρσξηΪ 

αλαπηχρζεθαλ κΫζσ ηεο ζπκκεηνράο ηνπο ζε ιεηηνπξγέεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

πΪλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα θΪηνηθνη ηεο ππαέζξνπ επσθειάζεθαλ απφ ηελ αλΪπηπμε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ (Gao, Huang, Huang, 2008). 

 

3.2.3 Απζηξαιία 

ηελ Απζηξαιέα εζληθνέ θαη θξαηηθνέ νξγαληζκνέ ηνπξηζκνχ πεξηγξΪθνπλ ηνλ αγξνηηθφ 

ηνπξηζκφ σο «κηα πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβΪλεη ρψξα ζε Ϋλα πεξηβΪιινλ 

Ϋμσ απφ κηα αζηηθνπνηεκΫλε πεξηνρά θαη αληηπξνζσπεχεη γηα ηνλ ηαμηδηψηε ηελ νπζέα 

ηεο δσάο ηεο επαξρέαο» (DOT 1993, DOT 1994). Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ν ηνπξηζκφο ζην αγξφθηεκα μεθέλεζε ζηελ Απζηξαιέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1970 θαη ζχκθσλα κε ηνπο Frater (1983) θαη Hall (1997) δηαηεξάζεθε 

ζε κεγΪιν βαζκφ ρΪξε ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ην ελδηαθΫξνλ ηεο «γπλαέθαο ηνπ 

αγξφηε» (Knowd, 2001). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειΫζκαηα 

Ϋξεπλαο (Ollenburg, 2006) ζχκθσλα κε ηα νπνέα ην 2006 πεξέπνπ ηα δχν ηξέηα (64%) 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Απζηξαιέαο άηαλ γπλαέθεο.  

 

Σν θξΪηνο δηαδξακΪηηζε απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελέζρπζε ηεο 

γεσξγέαο (θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ σο πξντφλ δηαθνξνπνέεζεο ηεο), θαζψο ζην 

παξειζφλ δφζεθαλ Ϊκεζεο θαη Ϋκκεζεο θπβεξλεηηθΫο επηδνηάζεηο ζηνπο αγξφηεο, αλ 

θαη ρσξέο ηε κνξθά ζπλεθηηθνχ δηαξζξσηηθνχ παθΫηνπ (Holmes, 2006). Τπνινγέδεηαη 

φηη ηελ πεξένδν 2002 -2004, νη απζηξαιηαλνέ αγξφηεο Ϋιαβαλ θαηΪ κΫζν φξν 4,3% ηνπ 

εηάζηνπ εηζνδάκαηφο ηνπο απφ θξαηηθΫο επηδνηάζεηο, (Breusch, 2006). ΣΫινο, 

θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο ππάξμε ην 2003, ε ΠξΪζηλε Βέβινο Σνπξηζκνχ ε νπνέα 

πεξηειΪκβαλε ζρΫδηα γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. (Australia 2003, Jackso, Murphy 2006). 

 

Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο ηεο Απζηξαιέαο εέλαη θαηΪ θχξην ιφγν, εζσηεξηθά ηνπξηζηηθά 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο πΪλσ απφ ην 90% ησλ επηζθεπηψλ ζε 
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κε αζηηθΫο πεξηνρΫο εέλαη Απζηξαινέ, ηδέσο ζηηο λφηηεο πνιηηεέεο, ηε Βηθηφξηα, ηελ 

Σαζκαλέα θαη ηε Νφηηα Απζηξαιέα (Beeton, 2004). Δηδηθφηεξα, ην 28% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ πεξλνχλ ηνπιΪρηζηνλ κηα λχρηα ζε κηα αγξνηηθά ά 

πεξηθεξεηαθά δψλε, ελψ ην 68% φισλ ησλ εγρψξησλ εθδξνκψλ πεξηιακβΪλνπλ 

δηακνλά ζηελ χπαηζξν (Knowd, 2001). χκθσλα κε ηνλ Joe Hockey (Τπνπξγφο 

Τπεξεζηψλ 2004) ην 2003, 304.434 δηεζλεέο ηνπξέζηεο επηζθΫθζεθαλ θΪπνην 

αγξφθηεκα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξακνλάο ηνπο ζηελ Απζηξαιέα, πεξένδνο θαηΪ ηελ 

νπνέα νη εγρψξηνη ηνπξέζηεο αλάιζαλ ζηα 1.145 εθαηνκκχξηα (Hospitality Publishing). 

 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηνπ Σνπξηζκνχ ηνπ Αγξνθηάκαηνο ηεο Απζηξαιέαο ( Australian 

Farm Tourism-AFT), ππΪξρνπλ πΪλσ απφ 700 αγξνθηάκαηα αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηα 

νπνέα θαιχπηνπλ Ϋθηαζε κεγαιχηεξε ησλ 62.000 km2, δηαζΫηνπλ πΪλσ απφ 3000 

θιέλεο (AFT Agricultural Tourism) θαη Ϋρνπλ ζπλνιηθά δπλακηθφηεηα 16.000 Ϊηνκα. Σα 

αγξνθηάκαηα εκθαλέδνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ 2 Ϋσο 500 Ϊηνκα θαη πνζνζηΪ πιεξφηεηαο 

πνπ κπνξεέ λα αλΫιζνπλ Ϋσο ην 95%. Δηδηθφηεξα, ην κΫζν πνζνζηφ πιεξφηεηαο 

εθηηκΪηαη ζην 35%, ελψ ηα δχν ηξέηα ησλ αγξνθηεκΪησλ εκθαλέδνπλ πιεξφηεηα θΪησ 

απφ 40% (Ollenburg, 2006). Οη κνλΪδεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ εέλαη αξθεηΪ 

δηεζπαξκΫλεο γεσγξαθηθΪ, κε ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπο λα βξέζθεηαη θαηΪ κάθνο ηεο 

λνηηναλαηνιηθάο αθηάο ηεο Απζηξαιέαο, ζε απφζηαζε 300 ρηιηνκΫηξσλ απφ κεγΪιεο 

κεηξνπνιηηηθΫο πεξηνρΫο. Χζηφζν αγξνθηάκαηα κε ηνπξηζηηθΫο ππνδνκΫο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηεηψλ ηεο Απζηξαιέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ηεο 

Νφηηαο ΝΫαο Οπαιέαο, ηνπ Queensland, ηεο Βηθηψξηαο, ηεο Σαζκαλέαο, ηεο Νφηηαο θαη 

Γπηηθάο Απζηξαιέαο θαη ηεο Βφξεηαο ΔπηθξΪηεηαο (AFT Agricultural Tourism). 

 

Χο πξνο ηε κνξθά ηνπο ην πην ζπρλφ εέδνο αγξνηηθάο εθκεηΪιιεπζεο αγξνθηεκΪησλ 

πνπ παξνπζηΪδνπλ ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο εέλαη: εθηξνθά βννεηδψλ (40%), 

εθηξνθά πξνβΪησλ (18%), θαιιηΫξγεηεο (10%), γαιαθηνθνκέα (4%) θαη Alpacas4 4%). 

Σα ππφινηπα αγξνθηάκαηα δηαζΫηνπλ Ϊινγα, πδαηνθαιιηΫξγεηεο ά εέλαη αγξνθηάκαηα 

ρφκπη/παηρληδηψλ (Ollenburg, 2006). Απφ ιεηηνπξγηθά Ϊπνςε ηα αγξνθηάκαηα 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ δηαθξέλνληαη ζε ηΫζζεξηο νκΪδεο: αγξνθηάκαηα πιάξνπο 

απαζρφιεζεο, κεξηθάο απαζρφιεζεο, ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηξφπνπ δσάο (lifestyle 

farms), κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γεσξγέαο ζαλ νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα λα κεηψλεηαη 

                                                           

4
 ΠξνβαηνθΪκεινο:ζειαζηηθφ πνπ αλάθεη ζηελ νηθνγΫλεηα ησλ Κακειηδψλ 
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απφ ηνλ 1ν ζηνλ 4ν ηχπν θαη αληέζηνηρα ηε ζεκαζέα ηνπ ηνπξηζκνχ λα απμΪλεηαη 

(Πέλαθαο 3.5). 

 

Χο πξνο ηηο παξνρΫο ηνπο, ην 93% ησλ αγξνθηεκΪησλ παξΫρεη ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα 

θαη θΪπνην εέδνο γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ελψ ην 88% ησλ αγξνθηεκΪησλ 

πξνζθΫξνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε βΪζε ηε θχζε. Οη ζπλεζΫζηεξεο κνξθΫο θαηαιπκΪησλ 

πνπ απαληψληαη εέλαη: απηνηειά εμνρηθΪ ζπέηηα (68%), δηακνλά ζηελ νηθέα ησλ αγξνηψλ 

(48%), μχιηλα αγξνηφζπηηα (18%) θαη εγθαηαζηΪζεηο θΪκπηλγθ (17%) (Ollenburg, 

2006). Ζ πιεηνςεθέα ησλ πειαηψλ ησλ αγξνθηεκΪησλ (93%) εέλαη δεπγΪξηα θαη 

νηθνγΫλεηεο. ΔπηπιΫνλ, πεξέπνπ ην 25% ησλ πειαηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ εέλαη 

νκΪδεο θαη ηνπξέζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε θΪπνην παθΫην δηαθνπψλ θαη ην 10% εέλαη 

backpackers. Οη ηνπξέζηεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ εκθαλέδνπλ επέζεο κεγαιχηεξε 

κΫζε δηΪξθεηα παξακνλάο (39 εκΫξεο) ζε ζρΫζε κε ηνπο Ϊιινπο ηνπξέζηεο (23 εκΫξεο) 

(O‘Halloran, Cook, Sbragi, Buchanan, 2000). 

 

ΤπνζΫηνληαο φηη ε ζπλνιηθά δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο 

Απζηξαιέαο εέλαη πεξέπνπ 16.000 Ϊηνκα θαη νη ηηκΫο ζηαζκέδνληαη αλΪινγα κε ηελ 

ηθαλφηεηα κε κηα κΫζε ηηκά αλΪ δεπγΪξη αλΪ λχρηα πεξέπνπ AU $ 129, ν ζπλνιηθφο 

εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θιΪδνπ, κε κΫζν πνζνζηφ πιεξφηεηαο 35% ζα εέλαη 

πεξέπνπ AU $ 130 εθαη. Αλ θαη ηα Ϋζνδα δεέρλνπλ ζεκαληηθΪ, γηα ην άκηζπ ησλ 

αγξνθηεκΪησλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ν ηνπξηζκφο ζαλ νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα 

ζπλεηζθΫξεη κφλν ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο. Σν 81% ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ εμαθνινπζεέ λα αλαγλσξέδεη σο πξσηαξρηθά δξαζηεξηφηεηα 

ηελ αγξνηηθά παξαγσγά, παξΪ ην γεγνλφο φηη πεξέπνπ ην Ϋλα ηξέην ησλ επηρεηξάζεσλ 

θεξδέδνπλ ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο εηζνδάκαηνο απφ ηε γεσξγέα 

(Ollenburg, 2006). 

 

ΣΫινο, αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Απζηξαιέα ζρεηέδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ αξηζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

πνπ εηζΫξρνληαη ζηελ αγνξΪ ηνπ ηνπξηζκνχ παξΪ κε ηελ πξαγκαηηθά δάηεζε απφ ηνπο 

ηνπξέζηεο (Knowd, 2001). 
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Πίλαθαο 3.5 

Οκάδεο αγξνθηεκάησλ απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε 

 

Αγξνθηήκαηα πιήξνπο απαζρφιεζεο (full-time farms): Ϋρνπλ σο βαζηθά νηθνλνκηθά 

δξαζηεξηφηεηα ηε γεσξγέα, απνηεινχλ ηδηνθηεζέα δεχηεξεο γεληΪο αγξνηψλ θαη ζπλάζσο 

Ϋρνπλ ηε κνξθά ησλ πην θνηλψλ-εκπνξηθψλ ηχπσλ αγξνθηεκΪησλ 

Αγξνθηήκαηα κεξηθήο απαζρφιεζεο (part-time farms): αγξνθηάκαηα θνηλνχ/εκπνξηθνχ 

ηχπνπ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εηζφδεκΪ πνπ πξνΫξρεηαη απφ ηε γεσξγέα θαηΪ 50% 

ηνπιΪρηζηνλ απφ Ϋζνδα απφ Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο γεσξγηθάο εθκεηΪιιεπζεο. 

Αγξνθηήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο (retirement farms): παξαδνζηαθΫο αγξνηηθΫο 

επηρεηξάζεηο ζε ιεηηνπξγέα «εθθαζΪξηζεο», κε ηνπο επηρεηξεκαηέεο λα ζπλερέδνπλ λα 

θαιιηεξγνχλ ζε κηθξά θιέκαθα, εθφζνλ ην επηηξΫπεη ε πγεέα ηνπο. Ο θπξέαξρνο ηχπνο 

αγξνθηάκαηνο εέλαη ε εθηξνθά βννεηδψλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκΫλσλ απαηηάζεσλ γηα 

εξγαηηθΪ ρΫξηα. 

Αγξνθηήκαηα Lifestyle (lifestyle farms): αγξνθηάκαηα δεκηνπξγεκΫλα γηα ιφγνπο 

πξνζσπηθνχ ζπκθΫξνληνο, ά θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκΪησλ (γηα ηνπο πξσηνγελεέο 

παξαγσγνχο). ΠξνζθΫξνπλ γεσξγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο επηζθΫπηεο ζε ζηΪδηα θαη ζε 

δηαθνξεηηθά θιέκαθα ζε ζρΫζε κε ηηο Ϊιιεο νκΪδεο. Δκθαλέδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

πιεξφηεηαο θαη επαλαιακβαλφκελσλ επηζθεπηψλ. 

Πεγά: Ollenburg 2006: Farm Tourism In Australia: A Family Business and Rural Studies 

Perspective 

 

3.2.4 Νφηηνο Αθξηθή 

Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηΪδεη ν ηνπξηζκφο ζηε Νφηην Αθξηθά ην 2006, Ϋρεη δηακνξθσζεέ 

κΫζα ζε κηα πεξένδν 40 εηψλ (Rogerson, Visser 2004). Ζ ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε 

μεθέλεζε θπξέσο εζσηεξηθΪ (εγρψξηνο ηνπξηζκφο), αλ θαη απφ ην 1961 31.000 μΫλνη 

επηζθΫπηεο επηζθΫπηνληαλ ηε ρψξα θΪζε ρξφλν. ΜΫρξη ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 

1980, ε Νφηηνο Αθξηθά ππνδερφηαλ πεξέπνπ 50.000 δηεζλεέο ηνπξέζηεο εηεζέσο. Ζ 

παγθφζκηα απνκφλσζε ηεο πξηλ απφ ην 1992 ζπλΫβαιε ζην λα δηακνξθσζεέ θπξέσο 

εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο, θαηΪζηαζε ε νπνέα κεηαβιάζεθε κεηΪ ηελ εέζνδν ηεο ρψξαο 

ζην παγθφζκην ηνπξηζηηθφ ζθεληθφ κε ηε δεκνθξαηηθά κεηαξξχζκηζε ηνπ 1994. ΜεηΪ ηηο 

εθινγΫο ηνπ 1994, ε Νφηηα Αθξηθαληθά θπβΫξλεζε ελΫθξηλε ηηο θνηλνηηθΫο 

πξσηνβνπιέεο, σο κΫξνο ηνπ κεηΪ-ΑπαξηρΪηλη ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ. χκθσλα 

κε ηνπο Rogerson θαη Visser (2004), δηΪθνξα λΫα πιαέζηα ηνπξηζηηθάο πνιηηηθάο 

αλαπηχρζεθαλ γηα λα ππνζηεξέμνπλ ην λΫν ξφινπ ηνπ ηνπξηζκνχ. Αλακθέβνια ηα πην 

ζεκαληηθφ πνιηηηθΪ Ϋγγξαθα άηαλ ε Λεπθά Βέβινο γηα ηελ ΑλΪπηπμε θαη Πξνψζεζε ηνπ 

Σνπξηζκνχ ζηε Νφηηα Αθξηθά (DEAT 1996) θαη ε ζηξαηεγηθά ηνπξηζκνχ γηα ηε 

κεγΫζπλζε, απαζρφιεζε θαη ηελ αλαδηαλνκά ην 1998 (DEAT 1998). Ζ θπβΫξλεζε 

ζπγθεθξηκΫλα δεζκεχηεθε λα ππνζηεξέμεη ηνπο επελδπηΫο ζηηο αγξνηηθΫο θνηλφηεηεο θαη 

ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλεο γεσγξαθηθΫο πεξηνρΫο (Viljoen, Tlabela, 2007). 
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Χο απνηΫιεζκα, εζληθΫο, επαξρηαθΫο θαη ηνπηθΫο αξρΫο ζε φιε ηε Νφηηα Αθξηθά 

ππνζηάξημαλ κηα ζεηξΪ απφ πξσηνβνπιέεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο πνπ εζηηΪδνπλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ, ν νπνένο ζα ζηεξέδεηαη ζηελ θνηλφηεηα ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο (Ndlovu & 

Rogerson 2004). ΜΫζσ ηνπ ηακεένπ Αλαθνχθηζεο ηεο θηψρεηαο, ην Δζληθφ Σκάκα 

Πεξηβαιινληηθψλ ΤπνζΫζεσλ παξεέρε κεηαμχ Ϊιισλ ππνζηάξημε ζηελ πινπνέεζε ηνπ 

Ϋξγνπ «Khoi-San Village» ζην αλαηνιηθφ Cape, ηνπ Lilani Hotsprings, ηνπ Isithumba 

(πνπ αθνξνχζε ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπΫηεηαο), ηνπ Siyabonga Craft Centre θα. ΑπηΪ ηα 

Ϋξγα, ζρεηέδνληαλ θπξέσο κε ηελ ππνδνκά θαη ζηφρεπαλ ζηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ 

εξγαζέαο. Άιισζηε ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο αληηκεησπέζηεθε γεληθφηεξα σο Ϋλα κΫζν 

γηα ηελ εμΪιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηε δεκηνπξγέα επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηηο 

αγξνηηθΫο θαη θπξέσο ηηο ππαλΪπηπθηεο πεξηνρΫο. ΔπηπιΫνλ, ρΪξε ελ κΫξεη ζηνλ Nelson 

Mandella, νη ληφπηνη άηαλ πιΫνλ ζε ζΫζε λα επσθειεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγέα θαη λα 

ιΪβνπλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο γεσξγηθάο εθκεηΪιιεπζεο 

(Adams, 2008). 

 

Σα απνηειΫζκαηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ, Ϊξρηζαλ λα γέλνληαη εκθαλά κε ηελ 

πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκΫλα, απφ ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1990, ν δηεζλάο 

ηνπξηζκφο δηεπξχλζεθε ζε φξηα θαη απμάζεθε φγθν, ελψ κΫρξη ην 2004 ε Νφηηνο Αθξηθά 

εέρε δερηεέ πεξέπνπ 5,9 εθαηνκκχξηα δηεζλεέο ηνπξέζηεο. Ζ καδηθά αχμεζε ηεο δηεζλνχο 

δάηεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ δηακφξθσζε ζε κεγΪιν βαζκφ ηελ αλΪπηπμε εμεηδηθεπκΫλσλ 

ηχπσλ ηνπξηζκνχ, γεγνλφο πνπ εέρε ζεηηθΫο ζπλΫπεηεο ζε αγξνηηθνχο πξννξηζκνχο 

(Viljoen, Tlabela, 2007). 

 

Έλαο εμεηδηθεπκΫλνο ηχπνο ηνπξηζκνχ πνπ αλαδεέρζεθε άηαλ θαη ν αγξνηνπξηζκφο, ν 

νπνένο απνηειεέ κηα λΫα ζρεηηθΪ Ϋλλνηα ζηε Νφηην Αθξηθά. Ξεθέλεζε ζε αγξνθηάκαηα 

ζηξνπζνθακάινπ θνληΪ Oudtshoorn ζην South Cape, θαη κε ηελ έδξπζε ηεο δηαδξνκάο 

θξαζηνχ ζην Western Cape ην 1971 (αξρηθΪ πεξηνξέδνληαη ζηελ πεξηνρά Stellenbosch, 

φπνπ ππάξραλ κφιηο ηξεηο γλσζηΫο ακπεινπξγηθΫο εθκεηαιιεχζεηο). Απηά ε δηαδξνκά 

θξαζηνχ Ϋρεη εμειηρζεέ ζε Ϋλα απφ ηα κεγαιχηεξα αμηνζΫαηα ηεο Western Cape θαη εέλαη 

εμαηξεηηθΪ δεκνθηιάο κεηαμχ ηφζν ησλ εγρψξησλ φζν θαη μΫλσλ ηνπξηζηψλ. άκεξα, ε 

δηαδξνκά θξαζηνχ Cape Ϋρεη απμεζεέ απφ ηα ηξέα πξψηα αγξνθηάκαηα κε ηνλ κηθξφ 

αξηζκφ επηζθεπηψλ, ζε πεξηζζφηεξα απφ 300 αγξνθηάκαηα πνπ ππνδΫρνληαη Ϋσο θαη 

500.000 επηζθΫπηεο εηεζέσο. Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ πνπ 

πξνζθΫξνληαη ζηε δηαδξνκά ηνπ θξαζηνχ εέλαη: εζηηαηφξηα, γεπζηγλσζέα θξαζηνχ, 

πηθλέθ θαη εθδξνκΫο ζε θειΪξηα θξαζηνχ θαη εγθαηαζηΪζεηο παξαγσγάο. Έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο κνλΪδσλ (αγξνθηάκαηα) επηιΫγνπλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζηε 
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δηακνλά, πξνζθΫξνληαο ππεξεζέεο ζηΫγαζεο, θαηΪιιειεο γηα φζνπο επηζθΫπηεο 

ελδηαθΫξνληαη λα γλσξέζνπλ ηελ εηξάλε θαη ηελ εξεκέα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. ε 

κηα Ϋξεπλα κεηαμχ ησλ αγξνηψλ ηεο δηαδξνκάο ζην South Cape Garden, δηαπηζηψζεθε 

φηη ην 52,5% ησλ εξσηεζΫλησλ αληηιακβΪλνληαη ηνλ αγξνηνπξηζκφ σο ππνθιΪδν ηεο 

γεσξγηθάο βηνκεραλέαο (Die Burger, 4 επηεκβξένπ 2003). Ζ κειΫηε Ϋδεημε φηη νη 

μελψλεο, ηα απηφλνκα θαηαιχκαηα θαη ε ηππαζέα απνηΫιεζαλ ηηο πην δεκνθηιεέο 

ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο ζηα αγξνθηάκαηα. ΚαηαγξΪθεθε επέζεο φηη ην 60% ησλ 

αγξνθηεκΪησλ παξΪγνπλ Ϋσο θαη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο εηζνδάκαηνο απφ ηηο 

ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (Viljoen, Tlabela, 2007). 

 

Ζ ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο ηεο Ννηένπ Αθξηθάο ηα ηειεπηαέα 10 

ρξφληα, Ϋρεη νδεγάζεη ζε Ϋλα δηαθνξνπνηεκΫλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζειθχεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν εγρψξηνπο φζν θαη δηεζλεέο ηνπξέζηεο. Σν γεγνλφο απηφ επηζπκεέ λα 

εθκεηαιιεπηεέ ην θξΪηνο, πξνσζψληαο επελδπηηθΪ ζρΫδηα ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκΫα, πξνθεηκΫλνπ λα απνηειΫζνπλ πξφδξνκν γηα ηδησηηθΫο επελδχζεηο 

κεγΪιεο θιέκαθαο (Kepe, Ntsebeza, Pithers 2001). Αλ θαη ν αγξνηνπξηζκφο ζεσξεέηαη 

αθφκε ζηα ζπΪξγαλα ζε φιε ηε Νφηην Αθξηθά, ηα Ϋζνδα απφ ηε λΫα απηά ηνπξηζηηθά 

ηΪζε απμΪλνληαη ζπλερψο, επηθαιχπηνληαο νξηζκΫλεο θνξΫο Ϋζνδα απφ Ϊιιεο κνξθΫο 

αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ (Adams, 2008). 

 

άκεξα νη δηεζλΫο ηνπξέζηεο επηζθΫπηνληαη θαηΪ θχξην ιφγν ηηο πην γλσζηΫο θαη 

εκπνξεπκαηνπνηεκΫλεο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, φπσο ε δηαδξνκά θξαζηνχ ζην Western 

Cape θαη ην Δζληθφ ΠΪξθν Kruger (Viljoen, Tlabela, 2007). Σν Midlands Meander 

απνηειεέ Ϋλαλ αθφκα ηδαληθφ αγξνηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, θαζψο Ϋρεη εμειηρζεέ ζε Ϋλα 

εθιεθηηθφ θαη ζπλαξπαζηηθφ ζπλδπαζκφ ηερλψλ θαη ρεηξνηερλέαο, δηαζΫηνληαο 

παγθφζκηαο θιΪζεο εζηηαηφξηα θαη ζπηηηθΫο αλΫζεηο, κε Ϋλα επξχ θΪζκα απφ αζιεηηθΫο, 

πεξηβαιινληηθΫο θαη πνιηηηζκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξηνρά ηνπ Eston επέζεο, ζε 

δεκνθηιά δξαζηεξηφηεηα Ϋρεη αλαδεηρηεέ ην κΪδεκα θξΪνπιαο, ην νπνέν κπνξεέ λα 

πεξηιακβΪλεη βφιηεο θαη πηθλέθ γηα ηελ νηθνγΫλεηα (KwaZulu-Natal Tourism Authority, 

2005). ΣΫινο, αγξνθηάκαηα ζην αλαηνιηθφ Griqualand ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ςΪξεκα πΫζηξνθαο, πεδνπνξέα, νδάγεζε 4Υ4 θαη γεσξγηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο ππεξεζέεο δηακνλάο λα θπκαέλνληαη απφ Ϊλεηα θαηαιχκαηα Ϋσο 

θνηηψλεο πνιιψλ αηφκσλ (KwaZulu-Natal Tourism Authority, 2005). 

 

Γεληθφηεξα ν αγξνηνπξηζκφο ζηελ Νφηην Αθξηθά, πεξηιακβΪλεη θαηαιχκαηα κε 

θαιακνζθεπΫο ζε κηθξΪ αγξνθηάκαηα θαη ζπλάζσο ζπλδΫεηαη κε ηνπξηζηηθΫο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε θαιιηΫξγεηεο, ηελ εθηξνθά βννεηδψλ, νηλνπνηεέα, 

πδαηνθαιιηΫξγεηεο, πεξηεγάζεηο ζε αγνξΫο ζεκηηνχ εκπνξένπ, θπηεέεο ηζαγηνχ, 

εγθαηαζηΪζεηο εμαγσγάο αιφαο θαη βηνινγηθΪ αγξνθηάκαηα κπαλΪλαο (Adams, 2008). 

Αλ θαη νη ππΪξρνπζεο εγθαηαζηΪζεηο θαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο πνπ απαληψληαη 

ζηελ Νφηην Αθξηθά ηαηξηΪδνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, σζηφζν δελ 

απεπζχλνληαη πΪληα μεθΪζαξα ζε απηάλ ηελ αγνξΪ θαζψο επηθεληξψλνληαη ζε Ϊιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (πρ. νξεηβαζέα, ςΪξεκα, ηΫρλεο θαη ρεηξνηερλέεο θιπ) παξακειψληαο 

ζπρλΪ ζεκαληηθΪ ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ (δηακνλά, εζηέαζε). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

4.1 Ζ εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

Ο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο ζηελ ΔιιΪδα Ϋρεη ζρεηηθΪ ζχληνκε ηζηνξέα. Οη ξέδεο ηνπ 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε δηΪθνξεο κνξθΫο ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν, πνπ εέλαη θνηλΫο 

ζηελ ΔιιΪδα θαη ιακβΪλνπλ ρψξα ζε ζξεζθεπηηθΫο γηνξηΫο (Υξηζηνχγελλα, ΠΪζρα, 

ηνπηθΫο γηνξηΫο Αγέσλ) αιιΪ θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. Απηά ε κνξθά ηνπξηζκνχ ηεο 

ππαέζξνπ κεηνλνκΪζηεθε ζε «αγξνηνπξηζκφ» κεηΪ ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 θαη ζπλΫπεζε 

µε δχν ζεκαληηθΫο εμειέμεηο (Kizos, Iosifides, 2007). Ζ πξψηε άηαλ ε εέζνδνο ηεο 

ΔιιΪδαο ζηελ Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά Κνηλφηεηα ην 1981, ηελ νπνέα αθνινχζεζε ε 

πξνψζεζε κηαο ζεηξΪο πξνγξακκΪησλ γηα ηελ ηνπηθά θαη αγξνηηθά αλΪπηπμε. Ζ 

δεχηεξε ζεκαληηθά εμΫιημε άηαλ ε Ϋκθαζε ζε ζΫκαηα φπσο ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ 

θαη ε αλαβΪζκηζε ηνπ επηπΫδνπ δηαβέσζεο ζε αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, θπξέσο 

νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ (Tsartas & Thanopoulou 1994; Gidarakou, 1999; 

2002, Overbeek et al. 1998).  

 

Ζ εμΫιημε απηά ππνζηεξέρηεθε ηερληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ απφ πνιιΫο δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθΫο ππεξεζέεο, φπσο εέλαη ε Γεληθά Γξακκαηεέα Ηζφηεηαο, ην Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο, ε Αγξνηηθά ΣξΪπεδα, ε Παλειιάληα Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζσκαηεέσλ, ν ΔΟΣ, ε Γεληθά Γξακκαηεέα ΝΫαο ΓεληΪο, ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Μηθξνκεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Υεηξνηερλέαο (Tsartas& Thanopoulou 1994). Οη 

αγξφηεο θαη ν αγξνηνπξηζκφο άηαλ µηα Ϊιιε πξσηνβνπιέα µε παξφκνην ζθνπφ, ε νπνέα 

πξνρψξεζε ζηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1980, σο µέα κνξθά ηνπξηζκνχ γηα ηηο νξεηλΫο 

θαη κεηνλνηηθΫο πεξηνρΫο. Σν ππνπξγεέν αγξνηηθάο αλΪπηπμεο πξνψζεζε Ϋλα 

νινθιεξσκΫλν ζρΫδην αγξνηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο γηα ηελ ΔιιΪδα, δέλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρΫο µε κηθξά νηθνλνκηθά αλΪπηπμε, ά ιέγν πιεζπζκφ, θαη αθφκε 

ζε αθξηηηθΫο θαη πεξηθεξεηαθΫο πεξηνρΫο µε κηθξφ ά µε καδηθφ ηνπξηζµφ (Kizos, 

Iosifides, 2007). 

 

4.1.1 Ζ δεθαεηία ηνπ 60 

Ζ εκθΪληζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ Ϋγηλε αξθεηΪ αξγΪ ζηελ ΔιιΪδα, σο ελαιιαθηηθά 

δπλαηφηεηα ζην κνληΫιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα πξψηα ζεκΪδηα αγξνηνπξηζηηθάο 

δξΪζεο εκθαλέζηεθαλ ζηα λεζηΪ θαη ηηο παξΪθηηεο πεξηνρΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
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δεθαεηέαο ηνπ 1960, ζην πιαέζην κηαο δπλακηθάο αλΪπηπμεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, 

ρσξέο ηε ινγηθά θαη ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο κηαο ζπγθεθξηκΫλεο ηνπξηζηηθάο 

πνιηηηθάο. Ήηαλ, σο επέ ην πιεέζηνλ, δηΪζπαξηεο πξνζσπηθΫο πξσηνβνπιέεο 

πξνζθνξΪο θηινμελέαο θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ ζηαδηαθΪ εμαθαλέζηεθαλ θΪησ απφ 

ηηο πηΫζεηο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηδενινγέαο ηνπ (Kazakopoulos, Gidarakou, 

Theofilidou 2003). 

 

4.1.2 Ζ δεθαεηία ηνπ 70 

ηελ ΔιιΪδα κΫρξη ην ηΫινο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1970 δελ ππάξρε νξγαλσκΫλε κνξθά 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. ε απηφ ην πξψην ζηΪδην αλΪπηπμάο ηνπ, ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο 

άηαλ αθφκε Ϊγλσζηνο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο. Χο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρε κηα 

ηθαλνπνηεηηθά δάηεζε ε νπνέα ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγάζεη παξΪιιεια θαη ηηο 

ζπλζάθεο εθεέλεο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ ζηάξημε αγξνηνπξηζηηθψλ δξΪζεσλ 

(Ηαθσβέδνπ, 2006). εκεηψλεηαη εμΪιινπ, φηη κΫρξη ηφηε δελ εέρε εθθξαζηεέ ε αλΪγθε 

απφ ηνπο αζηνχο γηα «επηζηξνθά ζηε θχζε» ζην βαζκφ πνπ εθδειψζεθε αξγφηεξα, ηε 

δεθαεηέα ηνπ 90‘. Ζ ζρεηηθΪ πξφζθαηε αγξνηηθά Ϋμνδνο ζηελ ΔιιΪδα θαη ε δηαηάξεζε 

ησλ ζρΫζεσλ ησλ θαηνέθσλ ησλ πφιεσλ κε ηνπο ηφπνπο θαηαγσγάο ηνπο, ηνπο θΪλεη 

λα επηζηξΫθνπλ ηαθηηθΪ ζηα ρσξηΪ ζε πεξηφδνπο δηαθνπψλ, ρσξέο νπζηαζηηθΪ λα Ϋρνπλ 

ρΪζεη ηελ επαθά κε ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Ζ θνηλσληθά ζπλνρά κΫζσ ησλ ζπγγεληθψλ 

θαη θηιηθψλ ζρΫζεσλ δηαηεξεέηαη αθφκε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαηΪ ηξφπν ψζηε νη αζηνέ 

ησλ κεγαινππφιεσλ λα κε ληψζνπλ αθφκε πηεζηηθά ηελ αλΪγθε λα «αλαδεηάζνπλ ηηο 

ξέδεο ηνπο» ά ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ» ζπρλΪ σξαηνπνηεκΫλε κΫζσ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ (Αλζνπνχινπ θ.Ϊ., 2000). 

 

Τπάξραλ φκσο ηνπξηζηηθΫο ππνδνκΫο ζηελ χπαηζξν, νη νπνέεο δελ απΫρνπλ πνιχ απφ 

απηφ πνπ απνθαινχκε ζάκεξα αγξνηηθφ ηνπξηζκφ. Πξφθεηηαη, θπξέσο, γηα 

ελνηθηαδφκελα δσκΪηηα θαη δηακεξέζκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο ηνπξηζηηθΪ 

αλαπηπγκΫλεο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο, ρσξέο θξαηηθά παξΫκβαζε θαη ζρεδηαζκφ 

(Ηαθσβέδνπ, 1988) κε ζηφρν λα ζπκπιεξσζεέ ην ππΪξρνλ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ θαη 

λα επηηεπρζεέ ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζηνπο ηδηνθηάηεο ηνπο, νη νπνένη άηαλ θΪηνηθνη 

ηεο ππαέζξνπ. Ήηαλ σο εθ ηνχηνπ Ϋλα δεκηνχξγεκα ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξΪο, 

ζπλδεδεκΫλν θαη εμαξηψκελν απφ ην καδηθφ ηνπξηζκφ, ην νπνέν ηελ επνρά εθεέλε 

κπνξεέ λα Ϋιπζε θΪπνηα πξνβιάκαηα, ζπλΫβαιε φκσο ζηε δηακφξθσζε κηαο εηθφλαο 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο, πνπ δε ζα ραξαθηεξέδνληαλ ηδηαέηεξα ζεηηθά (Ηαθσβέδνπ, 

2006). Απηφ εέρε ζαλ απνηΫιεζκα λα δεκηνπξγεζεέ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν µηα πιεηΪδα 

«αγξνηνπξηζηηθψλ» θαηαιπκΪησλ, ζπγθεληξσκΫλα ζηηο παξαζαιΪζζηεο δψλεο ά 
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δηΪζπαξηα ζην ρψξν, αζχλδεηα ζπλάζσο µε ηε γεσξγηθά παξαγσγά θαη ην ηνπηθφ 

αγξνηηθφ ζηνηρεέν γεληθφηεξα θαη θπξέσο αγλνψληαο πιάξσο ηελ πιεπξΪ ηεο 

ηνπξηζηηθάο δάηεζεο (Λπξνπδέα, 2010). Σν γεγνλφο φηη ν αγξνηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε, 

αληηγξΪθνληαο ην ζηαζεξφηππν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ 

αδπλακέα δηακφξθσζεο ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ κνληΫινπ πνπ ζα πξνζδηφξηδε ην πξνθέι 

θαη ην εέδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ 

ζχκθσλα µε ηε θηινζνθέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ (Ησαθεηκέδεο, 2009). 

 

Σελ έδηα πεξένδν ν ΔΟΣ αλαιακβΪλεη κηα πξσηνβνπιέα γηα ηε δηΪζσζε θαη αμηνπνέεζε 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ρΪξε ζηελ νπνέα ε ΒΪζηα ΜΪλεο, ε Βπδέηζα Πειένπ, ηα 

ΜεζηΪ Υένπ, ε Οέα αληνξέλεο, ην ΠΪπηγθν Ζπεέξνπ, ην ΦηζθΪξδν ΚεθαινληΪο θαη 

αξγφηεξα ε Αξλαέα Υαιθηδηθάο, νη ΚνξπζρΪδεο Δπξπηαλέαο θαη Ϊιια ρσξηΪ γιέησζαλ 

απφ ηελ θαηαζηξνθά. Μηα πξσηνβνπιέα πνπ ζπλΫβαιε ζηελ αμηνπνέεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηΪο κε ηδηαέηεξν ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο, ε νπνέα 

Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθΫπηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα δάζνπλ ζε Ϋλα 

απζεληηθφ αγξνηηθφ πεξηβΪιινλ, λα γλσξέζνπλ θαη λα ζαπκΪζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθά θαη 

ηα Ϋξγα ησλ καζηφξσλ ηεο ΔιιΪδαο (Ηαθσβέδνπ, 2006). 

 

ΠαξΪιιεια µε ηηο πξσηνβνπιέεο ηνπ Δ.Ο.Σ. μεθέλεζαλ θαη Ϊιιεο πξσηνβνπιέεο νη 

νπνέεο ζηεξέρηεθαλ σο επέ ην πιεέζηνλ ζε ηδησηηθΫο ελΫξγεηεο (Απνζηνιφπνπινο θαη 

ΓηΪγθνπ 1998). Οη επηρεηξεκαηέεο φξηδαλ θΪζε θνξΪ ηηο δηθΫο ηνπο πξνδηαγξαθΫο 

έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ, ζηεξηδφκελνη ζηε βνχιεζά 

ηνπο, ζηηο κεξηθΫο γλψζεηο, ζηηο εκπεηξέεο, ζηελ νηθνλνµηθά ηνπο θαηΪζηαζε θαη ζε 

Ϊιινπο, ππνθεηκεληθνχο θπξέσο, παξΪγνληεο παξΪ ζε Ϋλα ζχλνιν θαζνξηζκΫλσλ 

δεηθηψλ πνηφηεηαο. ΑπνηΫιεζκα απηάο ηεο δηαδηθαζέαο άηαλ ε δεκηνπξγέα 

επηρεηξάζεσλ, νη νπνέεο δελ θαηΪθεξαλ λα αμηνπνηάζνπλ ηηο ηνπηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο, λα 

ζηεξέμνπλ θαη λα ζηεξηρζνχλ ζηελ πνιηηηζκηθά θιεξνλνκηΪ, ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, 

ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ ηφπνπ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα λα θαζηεξψζνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ σο 

δηαθξηηφ πξφηππν (Ησαθεηκέδεο, 2009). 

 

4.1.3 Ζ δεθαεηία ηνπ 80 

ΜεηΪ ηελ πξψηε –θαζαξΪ εκπεηξηθά- θΪζε αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε 

νπνέα δελ εέρε θαη νπζηαζηηθΪ απνηειΫζκαηα, αθνινχζεζε, ηε δεθαεηέα ηνπ 80‘, ην 

δεχηεξν ζηΪδην αλΪπηπμάο ηνπ. Σα πξψηα βάκαηα σο αγξνηηθφο ηνπξηζκφο Ϋγηλαλ ιέγν 

κεηΪ ηελ Ϋληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Κνηλά ΑγνξΪ ην 1981. Σελ πεξένδν απηά ε αλΪπηπμε 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ Ϋγηλε ρσξέο ζπγθεθξηκΫλν ζρεδηαζκφ θαη ρσξέο λα 
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νξηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκΫλνη αγξνηνπξηζηηθνέ πξννξηζκνέ θαη πξνδηαγξαθΫο ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ (Παξηαιέδνπ 2002).  

 

Ζ πξψηε εθαξκνγά ηεο ελέζρπζεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζεκεηψζεθε νπζηαζηηθΪ ην 

1981, κε ηελ πξνψζεζε απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε ησλ Μεζνγεηαθψλ 

ΟινθιεξσκΫλσλ ΠξνγξακκΪησλ (Μ.Ο.Π.) πνπ εέραλ ζηφρν ηελ ππνζηάξημε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκΪησλ (ΤΠΔΠΘ, 2003). Οη πξψηεο επηδνηνχκελεο 

αγξνηνπξηζηηθΫο επελδχζεηο ηδησηψλ, άηαλ απηΫο πνπ ελέζρπζε κεηΪ ην 1983 ην 

Τπνπξγεέν Γεσξγέαο, ην νπνέν ρξεκαηνδφηεζε γεσξγνχο µΫζσ ησλ Μ.Ο.Π., 

πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγάζνπλ αγξνηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα. Αξγφηεξα, ε ελέζρπζε 

απηά ζπλερέζηεθε απφ ηνλ Καλνληζµφ 797/85 (Ησαθεηκέδεο, 2009). 

  

Δθηφο φκσο απφ ηνπο γεσξγνχο, απηά ηελ πεξένδν δηαθξέλεηαη αθφκε µηα θαηεγνξέα 

αγξνηνπξηζηηθψλ δξΪζεσλ ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζηηο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, θπξέσο απφ κφληκνπο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο, νη 

νπνένη δελ Ϋρνπλ σο θχξην επΪγγεικα ηε γεσξγέα. Οη παξαπΪλσ δξΪζεηο αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ηδησηηθάο πξσηνβνπιέαο (γεσξγψλ θαη µε γεσξγψλ) ζηεξέρηεθαλ ζηα 

πξναλαθεξζΫληα ρξεκαηνδνηηθΪ πξνγξΪκκαηα ελέζρπζεο θαη αλαπηχρζεθαλ 

δηΪζπαξηα ζε φιεο ηηο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 2000). 

 

ε απηά ηε δεθαεηέα μεθέλεζε κηα πην νξγαλσκΫλε πξνζπΪζεηα εθαξκνγάο 

αγξνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ (Μαλψινγινπ, 1993), ε νπνέα εθθξΪζζεθε απφ ηε 

δεκηνπξγέα ησλ Γπλαηθεέσλ Αγξνηνπξηζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (πκεσλέδνπ, 2009). Οη 

ηΫζζεξηο πξψηνη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ πνπ ηδξχζεθαλ µε πξσηνβνπιέα ηνπ 

ζπκβνπιένπ Ηζφηεηαο ησλ Γχν Φχισλ, άηαλ ζηελ ΠΫηξα ΛΫζβνπ, ηα ΑκπειΪθηα, ηελ 

ΑξΪρνβα θαη ηα Μαζηηρνρψξηα Υένπ (Λπξνπδέα, 2010). Οη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ, 

παξΪ ην γεγνλφο φηη δελ απΫβιεπαλ ζηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, αιιΪ 

ζηελ νηθνλνκηθά αλεμαξηεζέα θαη ρεηξαθΫηεζε ησλ αγξνηηζζψλ, απεηΫιεζαλ ην πην 

δηαξζξσκΫλν γηα ηελ επνρά αγξνηνπξηζηηθφ πξφηππν (Iakovidou 2002)  

 

ηελ πνξεέα, κΫζα απφ ηηο ΔπξσπατθΫο Πξσηνβνπιέεο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο νξεηλάο 

θαη κεηνλεθηηθάο ππαέζξνπ θαη κηαο ζεηξΪο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, δεκηνπξγάζεθε ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν µηα πιεηΪδα «αγξνηηθψλ» ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ, ζπγθεληξσκΫλα 

θπξέσο ζηηο παξαζαιΪζζηεο δψλεο ά δηΪζπαξηα ζην ρψξν, αζχλδεηα ζπλάζσο µε ηε 

γεσξγηθά παξαγσγά θαη ην ηνπηθφ αγξνηηθφ ζηνηρεέν γεληθφηεξα (Ησαθεηκέδεο, 2009). 
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ΠαξΪιιεια, δεκηνπξγάζεθαλ θαη αγξνηνπξηζηηθΫο ππνδνκΫο απφ ηδηψηεο πνπ δελ 

αζρνινχληαη κε ηε γεσξγέα, απφ γεσξγνχο, κΫζσ ησλ θαλνληζκψλ πνπ απΫβιεπαλ 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (θαλ. 797/85), θαη απφ θνξεέο, 

θπξέσο απφ Γάκνπο θαη Κνηλφηεηεο. Οη ππνδνκΫο απηΫο, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, δε ζπλΪδνπλ κε ηε θηινζνθέα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

χγρξνλα θηέξηα, μΫλα απφ ηελ αξρηηεθηνληθά θιεξνλνκηΪ θαη ηηο ηνπηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο, 

απξφζσπεο ππεξεζέεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζθνξΪ αγαζψλ 

μεθνκκΫλα απφ ηελ ηνπηθά παξΪδνζε. Σν γεγνλφο απηφ πεξηφξηζε ηε βησζηκφηεηα θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ζηΪζεθε εκπφδην ζηελ θαζηΫξσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ σο δηαθξηηά κνξθά ηνπξηζκνχ (Ηαθσβέδνπ, 2006). 

 

4.1.4 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 κέρξη ζήκεξα 

Σε δεθαεηέα ηνπ 90 κε ηελ εθαξκνγά ηεο Κνηλνηηθάο Πξσηνβνπιέαο L.E.A.D.E.R, ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ (ΠΔΠ) θαη Ϊιισλ πξνγξακκΪησλ 

Ϊξρηζε ε δεχηεξε θαη πην ζεκαληηθά θΪζε αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 

ΔιιΪδα. Σελ πεξένδν απηά ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο Ϋγηλε γλσζηφο σο ν ηνπξηζκφο ησλ 

3Φ (Φχζε, Φηιέα, Φηινμελέα) θαη πνιιΫο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο, Ϊγλσζηεο κΫρξη πξηλ 

ζηελ ηνπξηζηηθά αγνξΪ, κπάθαλ ζην ρΪξηε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ σο 

αγξνηνπξηζηηθνέ πξννξηζκνέ θαη Ϊξρηζαλ λα Ϋρνπλ δάηεζε απφ ηνπο θαηνέθνπο ησλ 

κεγΪισλ αζηηθψλ θΫληξσλ (Ηαθσβέδνπ 2003). Ζ ζεκαζέα πνπ εέρε ν αγξνηηθφο 

ηνπξηζκφο ηελ πεξένδν απηά θαηαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 50,3% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο L.E.A.D.E.R I (1991-93), πνπ πινπνηάζεθε ζηελ 

ΔιιΪδα ηελ πεξένδν 1993-1996, δηαηΫζεθε ζην κΫηξν ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σν 

αληέζηνηρν πνζνζηφ ηεο L.E.A.D.E.R II (1994-1999), ε νπνέα επσθειάζεθε απφ πνιχ 

κεγαιχηεξεο πηζηψζεηο ζε ζρΫζε κε ηελ L.E.A.D.E.R I, αλάιζε ζην 38,7%. ΣΫινο, ζηα 

πιαέζηα ηεο πξσηνβνπιέαο L.E.A.D.E.R+, πνπ εθαξκφζηεθε ηελ πεξένδν 2000-2006, 

δηαηΫζεθε ην 34,47% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ. 

 

Σελ έδηα πεξένδν εθαξκφδνληαη θαη ηα ΟινθιεξσκΫλα ΠξνγξΪκκαηα ΑλΪπηπμεο 

Αγξνηηθνχ Υψξνπ, ηα νπνέα απνηεινχλ νινθιεξσκΫλεο παξεκβΪζεηο ζηηο αγξνηηθΫο 

θαη κεηνλεθηηθΫο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο, κΫζσ ησλ νπνέσλ εληζρχνληαη θαη δξΪζεηο 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ (Ηαθσβέδνπ, 2006). Δθηφο απφ ηηο Πξσηνβνπιέεο L.E.A.D.E.R Η 

θαη ΗΗ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 90‘ εθαξκφζζεθαλ θαη νη θαλνληζκνέ 

θαλ.2328/91, θαλ.950/97, νη νπνένη ελέζρπζαλ γεσξγνχο πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαθνξνπνηάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

ΔπηπιΫνλ, πξαγκαηνπνηάζεθε κηα ζεηξΪ αγξνηνπξηζηηθψλ πηινηηθψλ δξΪζεσλ πνπ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

105 

 

εληζρχζεθαλ απφ ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, φπσο NOW, HORIZON, INTEGRA, INTERREG, 

ΣνπηθΪ χκθσλα Απαζρφιεζεο θ.α. (Νέλα-Παδαξδά, 1993). 

 

χκθσλα κε ηνλ θαηΪινγν ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1997 θαη 

αθνξΪ ζηα θαηαιχκαηα πνπ εληζρχζεθαλ απφ ηνπο Καλ.797/85 θαη Καλ.2328/91 

δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηα 891 αγξνηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα πνπ επηδνηάζεθαλ, 

δεκηνπξγάζεθαλ 7.592 θιέλεο, θπξέσο Α θαηεγνξέαο. Σα 2/3 απηψλ βξέζθνληαη ζε λεζηΪ 

θαη ην 9% ζε παξΪθηηεο πεξηνρΫο , νη νπνέεο επλννχληαη απφ ην θπξέαξρν ηνπξηζηηθφ 

κνληΫιν ησλ 3 S (sea,sun,sand). Σν 35,7% ηνπ ζπλφινπ απηψλ πξνζθΫξνπλ απιΪ 

δηακνλά, ην 46,2% καδέ κε ηε δηακνλά πξνζθΫξνπλ θαη πξσηλφ, ην 6,7% πξνζθΫξνπλ 

δηακνλά θαη εζηέαζε θαη Ϋλα πνζνζηφ 11,4% λνηθηΪδνπλ δσκΪηηα κε θνπδέλα. Απφ ηα 

δεδνκΫλα πνπ πξναλαθΫξζεθαλ δηαπηζηψλνπκε φηη ν αγξνηνπξηζκφο, ηνπιΪρηζηνλ 

κΫρξη ηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 90‘, πεξηνξέζηεθε θπξέσο ζηελ παξνρά θαηαιχκαηνο 

ζηηο ηνπξηζηηθΪ αλαπηπγκΫλεο πεξηνρΫο. Γελ θαηΪθεξε λα πξνζθΫξεη Ϋλα δηαξζξσκΫλν 

αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνέν εθηφο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ θηινμελέαο λα 

πεξηιακβΪλεη θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο, πνιηηηζκνχ, γαζηξνλνκέαο θ.α πνπ 

ζπλδΫνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνράο, εέλαη απζεληηθΫο, πςειάο πνηφηεηαο θαη 

αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνζδνθέεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνράο. 

 

ε φηη αθνξΪ ηηο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο πνπ ρξεκαηνδνηάζεθαλ απφ ηελ Κνηλνηηθά 

Πξσηνβνπιέα L.E.A.D.E.R ππνινγέδεηαη φηη θαηΪ ηελ πεξένδν 1993-1996 ζην πιαέζην 

ηνπ ΜΫηξνπ 3: αγξνηηθφο ηνπξηζκφο ηεο L.E.A.D.E.R I πινπνηάζεθαλ 807 Ϋξγα , πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 46,6% ησλ ζπλνιηθψλ Ϋξγσλ. ΚαηΪ ηελ πεξένδν 1994-1999 ζην 

πιαέζην ηνπ κΫηξνπ πνπ αθνξΪ ζηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ ηεο L.E.A.D.E.R II 

πινπνηάζεθαλ 1.150 Ϋξγα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 35,35% ηνπ ζπλφινπ ησλ Ϋξγσλ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ( Δκκαλνπειέδνπ, 2005).  

 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα εθαξκνγάο ηνπ Γ‘ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο ηελ πεξένδν 2000-

2006, παξΪιιεια κε ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα», ε Κνηλνηηθά Πξσηνβνπιέα LEADER+ θαη ηα ΟινθιεξσκΫλα 

ΠξνγξΪκκαηα ΑλΪπηπμεο θαη Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ) 

απνηΫιεζαλ ηηο θχξηεο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελέζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ έδξπζε λΫσλ επηρεηξάζεσλ, θαη ηε βειηέσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηακΫλσλ επηρεηξάζεσλ ζηελ Διιεληθά χπαηζξν. 

(ΚνληνζηΪλνο .,2008) 
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ηα πιαέζηα πινπνέεζεο ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο, θαη ηεο αλαδηΪξζξσζεο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ ηεο ΔΔ θΪησ απφ ηνλ Καλνληζµφ 1260/99 θαη 

Ϊιινπο επηκΫξνπο Καλνληζκνχο (1261, 1262, 1257), ε αλΪπηπμε ηνπ ηνµΫα αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα ππνζηεξέρηεθε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξαµµα 2000-2006 

«Αγξνηηθά ΑλΪπηπμε θαη Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαέζξνπ» (θαη ζπγθεθξηκΫλα ην ΜΫηξν 

7.9) ην νπνέν εμαζθΪιηζε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 81,35 εθαη. Δπξψ πεξέπνπ, µε ζηφρν 

ηελ νινθιάξσζε 180 επελδπηηθψλ πξνγξακκΪησλ µΫρξη ην ηΫινο ηνπ Ϋηνπο 2003 

(Τπνπξγεέν Γεσξγέαο, 2004). 

 

ΚαηΪ ηελ έδηα πεξένδν, ην ΜΫηξν 7.6 ρξεκαηνδνηάζεθε µε ζθνπφ ηελ ελέζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνέεζεο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηφζν ησλ αγξνηψλ πιάξνπο 

απαζρφιεζεο φζν θαη ησλ πνιπαπαζρνινχκελσλ αγξνηψλ, Ϋηζη ψζηε λα εέλαη ζε ζΫζε 

λα αλαπηχμνπλ λΫεο πεγΫο εζφδσλ απφ ελαιιαθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνέεο ζα 

ρσξνζεηνχληαη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο. Σν ΜΫηξν απηφ νδάγεζε ζηε δηΪζεζε ηνπ 

πνζνχ ησλ 60,56 εθαη. Δπξψ γηα ηελ ππνζηάξημε 330 επελδπηηθψλ πξνγξακκΪησλ, ηα 

νπνέα ζρεηέδνληαη µε ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζµφ θαη ηελ αλΪπηπμε κηθξψλ κνλΪδσλ 

ρεηξνηερλέαο Ϋσο ην ηΫινο ηνπ Ϋηνπο 2003.  

 

ΔπηπιΫνλ ρξεκαηνδνηάζεηο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ κΫζα απφ ηε Πξσηνβνπιέα LEADER + θαη ηε ζπλΫρηζε ησλ ΠΔΠ (ΠΫηξνπ, 

2005). ΠιΫνλ, ην Γ‘ Κ.Π.. Ϋρεη δψζεη ηε ζΫζε ηνπ ζην Δ..Π.Α (Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαέζην ΑλαθνξΪο) ην νπνέν απνηειεέ ην Ϋγγξαθν αλαθνξΪο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ Σακεέσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε εζληθφ επέπεδν γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 

(ΔΠΑ 2007 -2013). 

 

πλνςέδνληαο, ε αλΪπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ κΫρξη ζάκεξα, ραξαθηεξέζηεθε 

γεληθφηεξα απφ κηα πην νξγαλσκΫλε πξνζπΪζεηα εθαξκνγάο αγξνηνπξηζηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ, ρσξέο σζηφζν λα Ϋρεη επηηεπρζεέ νπζηαζηηθφ απνηΫιεζκα (Ηαθσβέδνπ, 

2006). Ζ αλΪπηπμε απηά ζηεξέρζεθε γηα αθφκε κηα θνξΪ πεξηζζφηεξν ζηελ ηδησηηθά 

πξσηνβνπιέα θαη ζηελ εξκελεέα ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ θαη ιηγφηεξν ζε κηα θαιΪ 

ζηνηρεηνζεηεκΫλε Ϋλλνηα θαη ζε Ϋλαλ εζληθφ ζρεδηαζκφ θαη Ϋλα λνκηθφ πιαέζην, ηα νπνέα 

ζα φξηδαλ ην πξφηππν ηεο αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα 

(πκεσλέδνπ, 2009). ε απηφ ην γεγνλφο νθεέιεηαη θαη ην φηη φζνλ αθνξΪ ηελ παξνρά 

αγξνηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, κΫρξη πξφζθαηα ε ΔιιΪδα δελ Ϋρεη Ϋλα δνκεκΫλν 

αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ λα ζπλδπΪδεη ηηο δηαθνπΫο ζηελ χπαηζξν, ηελ θαηαλΪισζε 
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ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αγξνηηθάο θιεξνλνκηΪο 

(Ηαθσβέδνπ, 2002).   

 

άκεξα, ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο εηζΫξρεηαη ζε κέα λΫα θξέζηκε θΪζε, θαηΪ ηελ νπνέα 

θαηαβΪιινληαη ηδηαέηεξεο πξνζπΪζεηεο λα δεκηνπξγεζνχλ βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθΫο 

αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο. ΠαξΪγνληεο φπσο αμηνπνέεζε ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηάησλ, 

πνηφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ θαη δηθηχσζε 

ησλ επηρεηξάζεσλ απνηεινχλ ην επέθεληξν ηνπ ελδηαθΫξνληνο ηφζν ησλ θνξΫσλ 

δηαρεέξηζεο ησλ πξνγξακκΪησλ, φζν θαη ησλ έδησλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ (Ηαθσβέδνπ, 2006). 

 

 

4.2 Δθαξκνγή θαη είδε αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

Οη κνξθΫο αγξνηνπξηζκνχ πνπ θπξηαξρνχλ ζε Ϊιιεο ρψξεο θαη Ϋρνπλ σο βΪζε ην 

κεγαινγεσξγφ σο θχξην επηρεηξεκαηηθφ θνξΫα, δελ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ΔιιΪδα, εέηε 

γηα ιφγνπο γεσγξαθηθάο θαη πνιηηηζηηθάο ηδηαηηεξφηεηαο εέηε γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, 

αθνχ ε ΔιιΪδα ηζηνξηθΪ δελ δηαζΫηεη κεγΪιεο γεσξγηθΫο εθηΪζεηο (αγξνθηάκαηα) πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ηηο εθκεηαιιεπηεέ, νχηε ζπγθξνηεκΫλε αγξνηηθά επηρεηξεκαηηθά βΪζε 

πνπ λα δηθαηνινγεέ ηελ αλΪπηπμε νινθιεξσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ (ΛΪγνο, 2006). 

 

Δληειψο αληέζεηα πξνο ην θεληξνεπξσπατθφ πξφηππν, ν ειιεληθφο αγξνηηθφο ρψξνο 

αλαπηχρζεθε κε βΪζε ην ζαθά δηαρσξηζκφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθέαο, ηνπ αγξνηηθνχ δειαδά 

νηθηζκνχ, απφ ηνλ ηφπν ηεο γεσξγηθάο ά θηελνηξνθηθάο παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηελ ΔιιΪδα ζπαλέδνπλ νη θΪξκεο πνπ βξέζθνπκε ζηελ Κεληξηθά θαη Βφξεηα Δπξψπε 

σο απηφλνκα αγξνηηθΪ ζπγθξνηάκαηα πνπ ζπλδπΪδνπλ θαηνηθέα θαη παξαγσγηθά 

δξαζηεξηφηεηα. Απηά εέλαη ε εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηε κεγΪιε 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ρσξέο βΫβαηα λα απνθιεένληαη θΪπνηεο ιηγνζηΫο 

εμαηξΫζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηνπηθά ηδηνκνξθέα. 

 

Έηζη ζηελ ΔιιΪδα ν αγξνηνπξηζκφο ζπλδΫζεθε εθ ησλ πξαγκΪησλ κε ηε δηακνλά ζε 

θΪπνην μελψλα, πνπ σο επέ ην πιεέζηνλ βξέζθεηαη εληφο ηνπ αγξνηηθνχ νηθηζκνχ (ΗΣΑ, 

2008). Ζ δηακνλά απηά ζπλδπΪδεηαη φρη ηφζν κε ηε ζπκκεηνρά ζηελ αγξνηηθά 

παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα φζν κε ηε δσά ζηελ θνηλφηεηα, κΫζσ ηεο ζπκκεηνράο ζηηο 

θνηλσληθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο πξνζπΪζεηαο ελζσκΪησζεο ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ (Ρηδνπνχινπ, 2010). Ζ ηδηνζπγθξαζέα ηεο 

ειιεληθάο αγξνηηθάο θνηλσλέαο, θαηΫζηεζε ην θνηλσληθφ ζηνηρεέν πξσηαξρηθφ ζηνλ 
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«αγξνηνπξηζκφ» παξακεξέδνληαο ην ζηνηρεέν ηεο «ζπκκεηνρηθάο δξαζηεξηφηεηαο» 

(Μνέξα, 2003).  

 

ΛακβΪλνληαο ππφςε ηε κνξθά ηνπ ειιεληθνχ πεξηβΪιινληνο, ηε δνκά ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη ηε δηΪξζξσζε γεληθΪ ηνπ ηνπξηζκνχ, ν 

«αγξνηνπξηζκφο» γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα νξέδεηαη σο εμάο (Κέηζηνο, ΚαξαγηΪλλεο 

2010): «Αγξνηνπξηζκφο εέλαη εθεέλε ε ηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

ρψξν κε αζηηθφ, απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο θπξέσο ζηνλ πξσηνγελά θαη δεπηεξνγελά 

ηνκΫα ηεο παξαγσγάο θαη εηδηθφηεξα ζε νηθνγελεηαθάο ά ζπλεηαηξηζηηθάο κνξθάο κηθξΫο 

ηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο παξνράο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθά 

ηνπξηζκνχ ε νπνέα ζηεξέδεηαη ζηελ αμηνπνέεζε ησλ θπζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ ηνπηθψλ πφξσλ, ηθαλνπνηεέ εμεηδηθεπκΫλεο πξνζσπηθΫο αλΪγθεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη απνβιΫπεη ζηε ζπγθξΪηεζε ά θαη επηζηξνθά ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ, ζηελ ελέζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδάκαηνο θαη ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο θαη 

ζηελ Ϊλνδν ηνπ βηνηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπο επηπΫδνπ» (Έμαξρνο, 2005). 

 

ΔπηπιΫνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνέεζεο (ΔΛ.Ο.Σ.), πξφθεηηαη 

γηα κηα άπηα κνξθά βηψζηκεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο θαη πνιπδξαζηεξηφηεηαο ε νπνέα 

θΫξεη ηνλ επηζθΫπηε ζε επαθά κε ηε θχζε θαη ζπκβΪιεη πξνθεηκΫλνπ ν επηζθΫπηεο λα 

γλσξέζεη ηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, αζρνιέεο, θαη πξντφληα. ΠαξΪιιεια Ϋρεη σο ζηφρν λα 

θηλεηνπνηάζεη ηηο παξαγσγηθΫο, πνιηηηζκηθΫο θαη αλαπηπμηαθΫο δπλΪκεηο ηνπ ηφπνπ, 

ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηελ αεηθφξν πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αλΪπηπμε 

ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ (ΔΛΟΣ, 2003). 

 

Χζηφζν, νη αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο ζηελ ΔιιΪδα εέλαη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο κφλν 

θαη‘ φλνκα ηΫηνηεο, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ επηδηψθνπλ ηελ ζχδεπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ κε ηελ αγξνηηθά παξαγσγά, γεγνλφο πνπ Ϋρεη ζηαζεέ, κΫρξη ζάκεξα, εκπφδην 

ζηελ νπζηαζηηθά αλΪπηπμά ηνπο (ΗΣΑ, 2008). Δθηφο απφ ειΪρηζηεο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνέεο εθαξκφδεηαη ζηελ απζεληηθά ηνπ κνξθά, ν αγξνηνπξηζκφο Ϋρεη ηαπηηζηεέ κε ηε 

θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα παξαδνζηαθνχ θαηαιχκαηνο ζε πεξηνρά ηεο ππαέζξνπ.  

 

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ, δελ απνηειεέ Ϋθπιεμε φηη ηα πξψηα ρξφληα αλΪπηπμεο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, νη αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο παξεέραλ κφλν θΪπνην εέδνο 

θαηαιχκαηνο θαη ζηελ θαιχηεξε πεξέπησζε εζηέαζε ζηνπο επηζθΫπηεο ηνπο. Με ηελ 

πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ, φκσο, μεθέλεζαλ λα δηακνξθψλνπλ θαη λα πξνζθΫξνπλ Ϋλα επξχ 

θΪζκα ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ νκνηφκνξθα κε ηελ θνηλσλέα, ηνλ 
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πνιηηηζκφ, ην πεξηβΪιινλ θαη ην αγξνηηθφ ηνπέν ηεο πεξηνράο (ΑζθΫιε, 2005). άκεξα, 

σο αγξνηνπξηζηηθά επηρεέξεζε, νξέδεηαη ν παξνρΫαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

αγξνηνπξηζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζε πεξηνρΫο αγξνηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, νη 

εγθαηαζηΪζεηο θαη ε ιεηηνπξγέα ηνπ νπνένπ ελαξκνλέδνληαη κε ην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελΫο πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο (ΔΛ.Ο.Σ., 2003). 

 

Οη αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο ά φπσο αιιηψο νλνκΪδνληαη Δπηρεηξάζεηο Ήπησλ 

Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ ζηελ Όπαηζξν (Παξηαιέδνπ, 2005) γηα λα 

ραξαθηεξηζηνχλ Ϋηζη, ζα πξΫπεη λα παξΫρνπλ κηα ηνπιΪρηζηνλ απφ ηηο παξαθΪησ 

ππεξεζέεο: δηακνλά, εζηέαζε, πεξηάγεζε ζηε θχζε, επαηζζεηνπνέεζε θαη 

πεξηβαιινληηθά εθπαέδεπζε, γλσξηκέα κε ηα πνιηηηζκηθΪ ζηνηρεέα κηαο πεξηνράο 

(επέζθεςε ζηα ηζηνξηθΪ θαη ινηπΪ αμηνζΫαηα θιπ), ηα παξαδνζηαθΪ επαγγΫικαηα, ηηο 

αγξνηηθΫο κεζφδνπο παξαγσγάο θαη θαιιηΫξγεηαο θαζψο θαη ηηο παξαγσγηθΫο 

δηαδηθαζέεο πνπ Ϋρνπλ εθιεέςεη, γλσξηκέα κε ηηο αζρνιέεο θαη ηηο ζπλάζεηεο ηεο 

θαζεκεξηλάο δσάο ησλ θαηνέθσλ κηαο πεξηνράο, δηνξγΪλσζε ππαέζξησλ 

δξαζηεξηνηάησλ αλαςπράο θαη ζπρλφηεηα ζπκκεηνράο ησλ ηνπξηζηψλ ζε απηΫο, 

πψιεζε θπξέσο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Οη αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο, αλΪινγα κε ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ 

πξνζθΫξνπλ θαηαηΪζζνληαη ζε (ΔΛ.Ο.Σ., 2003): 

I. ΑγξνηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα  

II. Πξαηάξηα/Δθζεηάξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

III. ΑγξνηνπξηζηηθΪ θΫληξα εζηέαζεο θαη αλαςπράο,  

IV. ΣνπξηζηηθΪ γξαθεέα-δηνξγαλσηΫο ά παξνρεέο πξνγξακκΪησλ ππαέζξησλ 

δξαζηεξηνηάησλ θαη πεξηεγάζεσλ αγξνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθΫξνληνο 

V. Αγξνθηάκαηα  

VI. Δπηρεηξάζεηο παξαγσγάο πξντφλησλ θαη παξνράο ππεξεζηψλ αλΪδεημεο ηεο 

ηνπηθάο, πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ιεηηνπξγηθΫο κνξθΫο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ Ϋρνπλ σο 

εμάο: 

 

i. Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

Δέλαη ηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρΫο πνπ απνηεινχλ 

αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. ΓηαζΫηνπλ λφκηκε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο, εέλαη κηθξΪ ζε 

κΫγεζνο θαη Ϋρνπλ ζπλάζσο νηθνγελεηαθά κνξθά (Getz and Carlsen, 2000). 
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Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο εέλαη φηη πξνΪγνπλ ηα πνιηηηζκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πεξηνράο, 

παξΫρνληαο ζηνπο πειΪηεο ελεκεξσηηθΪ θπιιΪδηα γηα ηνπο ηνπηθνχο ηνπξηζηηθνχο 

πφξνπο, ηελ ηνπηθά παξαδνζηαθά θνπδέλα, ηα ηνπηθΪ πξντφληα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα 

Ϋζηκα ηεο πεξηνράο, ηηο αγξνηηθΫο ηνπο αζρνιέεο θιπ. 

 

Δηδηθφηεξα, δηαθξέλνπκε ηηο εμάο κνξθΫο αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ: 

1) Καηαιχκαηα ζε αγξφθηεκα. Χο αγξφθηεκα ραξαθηεξέδεηαη κηα εληαέα κνλΪδα 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν πνπ πεξηιακβΪλεη γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά ά κηθηά εθκεηΪιιεπζε. 

Πξφθεηηαη γηα θαηαιχκαηα ζε θηέζκαηα άπηαο κνξθάο θαη δηαζπαζκΫλα ζε φγθν, ηα 

νπνέα ελαξκνλέδνληαη αξρηηεθηνληθΪ κε ηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν. Οη ππεξεζέεο πνπ 

παξΫξρνληαη απφ ηελ επηρεέξεζε εέλαη ζηελΪ ζπλδεδεκΫλεο κε ηηο αγξνηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη ζην αγξφθηεκα.  

2) Οη νηθέεο ησλ αγξνηψλ: πξφθεηηαη γηα θηινμελέα ζε θαηαιχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηνλ έδην ρψξν (νέθεκα/νηθφπεδν) κε ηε κφληκε θαηνηθέα ηνπ αγξφηε ά/θαη ηεο 

νηθνγΫλεηΪο ηνπ ά ζε Ϊιιν θαηΪιπκα (ελνηθηαδφκελα δσκΪηηα/δηακεξέζκαηα) πνπ 

δηαρεηξέδεηαη ν αγξφηεο ζηνλ έδην νηθηζκφ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο εέλαη φηη ν 

δηαρεηξηζηάο/ηδηνθηάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο Ϋρεη εηζνδάκαηα απφ ηελ παξαγσγά 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ (γεσξγηθΪ/ θηελνηξνθηθΪ). Σα θαηαιχκαηα απηΪ βξέζθνληαη ζηνλ 

έδην γεσγξαθηθφ ρψξν (δάκνο/θνηλφηεηα) κε ηηο γεσξγηθΫο/θηελνηξνθηθΫο 

εθκεηαιιεχζεηο, απφ ηηο νπνέεο αληιεέ ην αγξνηηθφ ηνπ εηζφδεκα.  

3) Αγξνηθέεο: πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλα νηθάκαηα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ηα νπνέα 

βξέζθνληαη εθηφο νξέσλ νηθηζκνχ θαη Ϋρνπλ θπζηθφ πεξηβΪιινληα ρψξν κε κηθξάο 

Ϋθηαζεο αγξνηηθΫο θαιιηΫξγεηεο ά /θαη βιΪζηεζε.  

4) Καηαιχκαηα ζε αλεμΪξηεηεο αγξνηηθΫο νηθέεο εληφο παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ: 

θαηαιχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νέθεκα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ηα νπνέα βξέζθνληαη 

εληφο νξέσλ ραξαθηεξηζκΫλνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ (Αγξνηνπξηζκφο, 2006). 

5) ΑγξνηνπξηζηηθΪ ζπγθξνηάκαηα θαηνηθηψλ, ηα νπνέα δε βξέζθνληαη κΫζα ζε 

αγξφθηεκα, αιιΪ ζε Ϋλα επξχηεξν ρψξν εγθαηΪζηαζεο, παξΫρνληαο επηπιΫνλ θαη 

Ϊιιεο αγξνηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απ‘ απηΫο ηεο δηακνλάο, φπσο 

ακπειψλεο, νηλνπνηεηηθΫο κνλΪδεο, ζηΪβινπο, θΪξκεο δψσλ θαη πηελψλ, αζιεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.α. 

6) Καηαιχκαηα ζε παξαδνζηαθΪ θαη δηαηεξεηΫα θηέξηα, φπσο νη παξαδνζηαθνέ 

μελψλεο (ελνηθηαδφκελα δσκΪηηα θαη μελνδνρεέα), θαζψο θαη παξαδνζηαθΫο θαηνηθέεο 

(απηφλνκεο θαηνηθέεο ζε ραξαθηεξηζκΫλα παξαδνζηαθΪ ά δηαηεξεηΫα θηέξηα.) (ΔΛ.Ο.Σ., 

2003). 
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ii. Πξαηήξηα/Δθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

Δέλαη επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη πψιεζεο, Ϋθζεζεο, γεπζηγλσζέαο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ηνπο. Έλα πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαηέζεηαη εέλαη πηζηνπνηεκΫλα σο βηνινγηθΪ ά Πξντφληα Ολνκαζέαο ΠξνΫιεπζεο (ΠΟΠ) 

ά Πξντφληα ΠξνζηαηεπκΫλεο Γεσγξαθηθάο Έλδεημεο (ΠΓΔ) θαη πξνΫξρνληαη απφ 

ηνπηθΫο γεσξγηθΫο/θηελνηξνθηθΫο εθκεηαιιεχζεηο (Ηαθσβέδνπ, 1992). Δπέζεο πσινχλ 

ρεηξνηερλάκαηα θαη πξντφληα ειιεληθάο ιατθάο ηΫρλεο, ηα νπνέα παξΪγνληαη ά 

θαηαζθεπΪδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθά ιατθά παξΪδνζε θαη αληηθαηνπηξέδνπλ ην 

ιατθφ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνράο ά ηεο ρψξαο καο. Καη‘ εμαέξεζε, ηα πξαηάξηα/εθζεηάξηα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη εθηφο πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ αγξνηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο. 

 

iii. Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

Δέλαη επηρεηξάζεηο εζηέαζεο (ηαβΫξλεο, κεδεδνπσιεέα, θαθελεέα θ.Ϊ.) πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ζηηο νπνέεο πξνζθΫξνληαη γεχκαηα 

παξαζθεπαζκΫλα, ζχκθσλα κε ηδηαέηεξεο παξαδνζηαθΫο ζπληαγΫο θαη εδΫζκαηα απφ 

ηελ ειιεληθά θνπδέλα, ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθΪ εγρψξηα πξντφληα θαη θαηΪ 

πξνηέκεζε ηνπηθΪ. Απνζθνπνχλ ζηε δηΪδνζε ηεο ηνπηθάο ειιεληθάο παξαδνζηαθάο 

θνπδέλαο, σο ζηνηρεένπ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνέν αλαπηχζζνληαη. 

 

iv. Σνπξηζηηθά γξαθεία: δηνξγαλσηέο ή παξνρείο πξνγξακκάησλ ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 

Δέλαη επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηα 

ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα, ζε πεξηνρΫο πνπ απνηεινχλ αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη 

πξνζθΫξνπλ θπξέσο ππεξεζέεο κεηαθνξΪο ά δηαθέλεζεο ά/θαη εμαζθΪιηζεο δηακνλάο, 

δηνξγΪλσζεο πξνγξακκΪησλ, δξαζηεξηνηάησλ ππαέζξηαο αλαςπράο (ελεξγνχ 

ηνπξηζκνχ), δηνξγΪλσζεο πεξηεγάζεσλ, επηζθΫςεσλ γλσξηκέαο κε ηνπο θπζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, δηνξγΪλσζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ζπκκεηνράο ζε 

ππαέζξηεο παξαδνζηαθΫο πνιηηηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθΪ δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνπνέεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ επηζθεπηψλ.  

 

v. Αγξνθηήκαηα 

Δέλαη επηρεηξάζεηο, πνπ δηαζΫηνπλ γεσξγηθΫο εθηΪζεηο ζε αγξνηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε παξαγσγά, κεηαπνέεζε θαη πψιεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. πλάζσο ηα πεξηζζφηεξα αγξνθηάκαηα αζρνινχληαη θαηΪ θχξην ιφγν κε 
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ηελ παξαγσγά, σζηφζν εέλαη δπλαηφ λα δηαζΫηνπλ θαη κνλΪδα κεηαπνέεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ ζην αγξφθηεκα πξντφλησλ ά/θαη πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ 

ηνπηθνχο παξαγσγνχο. Δέλαη δπλαηφλ επέζεο λα Ϋρνπλ σο αληηθεέκελν εξγαζηψλ, εθηφο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ινηπψλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαη ηελ πινπνέεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζε ζΫκαηα πεξηβαιινληηθάο επαηζζεηνπνέεζεο, 

βηνινγηθάο γεσξγέαο, εθηξνθάο δψσλ, επέδεημεο κεζφδσλ γεσξγηθάο πξαθηηθάο 

παιαηφηεξσλ ρξφλσλ, ζχγρξνλσλ, αιιΪ θαη θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ, 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβΪιινλ. Σα εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα πεξηιακβΪλνπλ ζπλάζσο 

ηελ μελΪγεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο αληέζηνηρνπο ρψξνπο θαη ηελ παξνρά 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. ζν αθνξΪ ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο επηρεέξεζεο, ελαξκνλέδνληαη 

πιάξσο κε ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, ελψ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ εέλαη 

εθπαηδεπκΫλν αλΪινγα κε ηα αληηθεέκελα δξαζηεξηνπνέεζάο ηνπ. 

 

vi. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ αλάδεημεο 

ηεο ηνπηθήο, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Δέλαη επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αγξνηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ σο εξγαζηάξηα 

παξαγσγάο - πσιεηάξηα ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ βαζέδνληαη ζε παξαδνζηαθΫο 

κεζφδνπο παξαγσγάο κε πξψηεο χιεο πνπ παξΪγνληαη ηνπηθΪ. Απνηεινχλ γεληθΪ 

εξγαζηάξηα παξαζθεπάο παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (πθαληηθάο, θεξακηθάο, 

μπινγιππηηθάο, παξαδνζηαθψλ ηερλψλ θιπ.) θαη ηνπηθψλ εδεζκΪησλ, ζηα νπνέα εέλαη 

δπλαηφλ λα ζπκκεηΫρνπλ νη επηζθΫπηεο θαη λα δηδΪζθνληαη ηηο παξαδνζηαθΫο ηερληθΫο. 

ηελ ΔιιΪδα θπξηφηεξνη θνξεέο παξαγσγάο θαη δηαρεέξηζεο ησλ ηνπηθψλ, 

παξαδνζηαθψλ θαη ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ Ϋρνπλ αλαδεηρηεέ νη γπλαηθεέεο 

αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη θπξέσο νη Γπλαηθεένη Αγξνηνπξηζηηθνέ θαη Βηνηερληθνέ 

πλεηαηξηζκνέ. ηα θαηαζηάκαηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πξνσζνχληαη ηα ηνπηθΪ πξντφληα, 

ηα νπνέα παξαζθεπΪδνπλ θαη δηαζΫηνπλ πξνο πψιεζε νη έδηεο νη γπλαέθεο-κΫιε ησλ 

γπλαηθεέσλ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (Λνπβεξδά, 2006). ΣΫινο, ζε απηάλ ηε 

ιεηηνπξγηθά κνξθά εληΪζζνληαη επέζεο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

δεκηνπξγέα ρψξσλ κε εθζΫκαηα απφ ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα ηεο πεξηνράο, Ϋζηκα, ηνπηθΫο 

ζπλάζεηεο θαζψο θαη απφ ηε δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε θαη εξγαζέα ησλ θαηνέθσλ ηεο 

πεξηνράο. 

 

Οη επηρεηξάζεηο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ ιφγσ ηνπ φηη δεκηνπξγάζεθαλ ζε γεληθΫο γξακκΫο 

εμαηηέαο ηεο κεέσζεο ηεο γεσξγηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αλαδάηεζεο γηα 

δηαθνξνπνηεκΫλεο πεγΫο εηζνδάκαηνο, εέλαη κνλΪδεο κηθξφηεξεο ζε κΫγεζνο θαη ειηθέα 

ηφζν απφ Ϊιινπ ηχπνπ επηρεηξάζεηο ηεο ππαέζξνπ, (ππεξεζέεο, βηνκεραλέα θαη Ϊιιε 
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γεσξγέα), φζν θαη απφ ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο γεληθΪ (Fleicher, 2000). Οη 

πεξηζζφηεξεο Ϋρνπλ νηθνγελεηαθφ ραξαθηάξα, αθνχ νη ζΫζεηο εξγαζέαο θαιχπηνληαη 

πξσηέζησο απφ ην νηθνγελεηαθφ ά θηιηθφ πεξηβΪιινλ θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ, ελψ ζπλάζσο νη ζΫζεηο απηΫο αθνξνχλ ζηελ θΪιπςε επνρηαθψλ 

αλαγθψλ (πκεσλέδνπ, 2009). Ζ επνρηθφηεηα απνηειεέ Ϊιισζηε ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα απηνχ ηνπ εέδνπο ησλ επηρεηξάζεσλ, κε απνηΫιεζκα λα δεκηνπξγεέ 

πξνβιάκαηα ζηε ξεπζηφηεηα θαη ηε ζπλνιηθά θεξδνθνξέα ησλ επηρεηξάζεσλ, ηα νπνέα 

κπνξνχλ κειινληηθΪ λα απεηιάζνπλ αθφκα θαη ηε βησζηκφηεηΪ ηνπο (Baum, 1987). 

 

Χο πξνο ηελ επηινγά ηνπ ηφπνπ γηα ηε δεκηνπξγέα ηεο αγξνηνπξηζηηθάο επηρεέξεζεο, 

απηά δελ εέλαη ηπραέα, αιιΪ νθεέιεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο, ζηνλ ηφπν θαηαγσγάο 

ηνπ επηρεηξεκαηέα, ν νπνένο κεηΪ ηελ έδξπζε ηεο επηρεέξεζεο κεηαηξΫπεηαη ζπγρξφλσο 

θαη ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ επηρεηξεκαηέα (Getz and Carlsen, 2000). πσο 

φκσο ηζρπξέδνληαη νη Fleicher θαη Tchetchik (2005), ε επηινγά ηνπ ηφπνπ δελ εέλαη 

Ϊζρεηε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο, αθνχ θαέλεηαη φηη Ϋλα ειθπζηηθφ 

πεξηβΪιινλ κε πνιιΫο πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο ηνπξέζηεο ζπλδΫεηαη 

Ϊκεζα κε πςειφηεξεο ηηκΫο δσκαηέσλ θαη πςειφηεξε επηζθεςηκφηεηα.  

 

 

4.3 Οη γπλαηθείνη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα 

4.3.1 Ζ εμέιημή θαη ε εηθφλα ηνπο ζήκεξα 

Ζ ηζηνξέα ησλ γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ ΔιιΪδα ρξνλνινγεέηαη απφ ηε δεθαεηέα 

ηνπ 1950 θαη μεθέλεζε κε πξσηνβνπιέα ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο (ν πξψηνο γπλαηθεένο 

ζπλεηαηξηζκφο ηδξχζεθε ην 1957 ζηελ πεξηνρά ησλ Γξεβελψλ). Οη γπλαηθεένη 

ζπλεηαηξηζκνέ εέραλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδάκαηνο θαη ηελ 

αλαβΪζκηζε ηεο θνηλσληθάο ζΫζεο ησλ γπλαηθψλ. Παξφια απηΪ, δελ θαηΪθεξαλ λα 

θΪλνπλ αηζζεηά ηελ παξνπζέα ηνπο, επεηδά νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο γεσξγηθάο πνιηηηθάο 

ηεο επνράο, άηαλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

παξαδνζηαθάο γεσξγέαο (Koutsou, Iakovidou , Gotsinas 2003). 

 

Απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1950 κΫρξη ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 νξηζκΫλνη ζπλεηαηξηζκνέ 

αλΫζηεηιαλ ηε δξΪζε ηνπο ελψ λΫνη δεκηνπξγάζεθαλ. ΜΫρξη ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 

1980, εέραλ απνκεέλεη κφλν 10 ζπλεηαηξηζκνέ (Gidarakou, 1999). ηα κΫζα ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1980, ρΪξε ζηε κεηαβνιά ηεο πνιηηηθάο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε 

ζΫκαηα ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, ππάξμε ζεκαληηθά 

θηλεηνπνέεζε ησλ γπλαηθψλ ηεο ππαέζξνπ. Ο θνξεζκφο ηνπ πθηζηΪκελνπ ηνπξηζηηθνχ 
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κνληΫινπ, ε απμεκΫλε επαηζζεηνπνέεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο θαη 

νη θπζηθΫο νκνξθηΫο ηεο ππαέζξνπ δεκηνχξγεζαλ επλντθΫο πξννπηηθΫο γηα ηελ 

αλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ ζηα πιαέζηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

Σξεηο εέλαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ νδάγεζαλ ζηε δεκηνπξγέα ησλ γπλαηθεέσλ 

ζπλεηαηξηζκψλ: Ο πξψηνο, φπσο πξναλαθΫξακε, άηαλ ε αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνέεζεο 

ησλ θπβεξλάζεσλ θαη ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε ζΫκαηα ηζφηεηαο, ε νπνέα 

εθδειψζεθε κΫζσ ηεο εθαξκνγάο πξνγξακκΪησλ επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο γηα ηηο 

γπλαέθεο (φπσο πρ ε πξσηνβνπιέα NOW2 ε νπνέα ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγέα κηθξψλ 

επηρεηξάζεσλ). Ο δεχηεξνο, άηαλ ε επηινγά ηεο θαηαιιειφηεξεο κνξθάο ζπκκεηνράο 

ησλ γπλαηθψλ ζηηο παξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο. Ο ηξέηνο ιφγνο άηαλ φηη νη γπλαηθεένη 

ζπλεηαηξηζκνέ εέλαη θπξέσο πξνζαλαηνιηζκΫλνη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. Απηφ βαζέδεηαη ζε 

δχν ζηνηρεέα: α) ζε φιε ηελ ειιεληθά χπαηζξν, ππΪξρνπλ φκνξθα κΫξε ηα νπνέα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπηθά ηνπο θιεξνλνκηΪ, δεέρλνπλ λα εθπιεξψλνπλ ηελ απμαλφκελε 

δάηεζε γηα ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ (lakovidou, 1995), β) ην θεθΪιαην πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηε ιεηηνπξγέα απηψλ ησλ επηρεηξάζεσλ δελ εέλαη πνιχ κεγΪιν (Iakovidou, 

2002).  ΔπηπιΫνλ, ε επηινγά ηεο ζπλεηαηξηζηηθάο κνξθάο νθεέιεηαη ζην φηη νη γπλαέθεο 

πξνηηκνχζαλ λα εξγαζηνχλ ζε νκΪδεο θαη λα γέλνπλ κΫιε ζπλεηαηξηζκψλ, δεδνκΫλνπ 

φηη αηζζΪλνληαη πην ηθαλΫο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ, φηαλ εξγΪδνληαη απφ 

θνηλνχ (Kekmokop Centre, 2005). 

 

Ο πξψηνο γπλαηθεένο ζπλεηαηξηζκφο ηεο ΔιιΪδαο δεκηνπξγάζεθε ρΪξε ζε κηα 

πξσηνβνπιέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο (Koutsou, Iakovidou, Gotsinas 2003). Ζ 

πξσηνβνπιέα μεθέλεζε ην 1983 κε ηελ έδξπζε ελφο ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ ΠΫηξα, 

(Αγξνηνπξηζηηθφο πλεηαηξηζκφο Γπλαηθψλ ΠΫηξαο), Ϋλα αγξνηηθφ νηθηζκφ ζην λεζέ ηεο 

ΛΫζβνπ. Σν 1984 δελ ηδξχζεθε θΪπνηνο ζπλεηαηξηζκφο, ελψ ην 1985 ππάξμε κηα 

"Ϋθξεμε", δεδνκΫλνπ φηη Ϋμη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ θαζηεξψζεθαλ απφ ην πκβνχιην 

Ηζφηεηαο (πξνθΪηνρνο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Ηζφηεηαο) θαη ην Τπνπξγεέν Γεσξγέαο. 

Άιινη δχν ηδξχζεθαλ ην 1986 θαη Ϋλαο ηξέηνο ην 1987 (Koutsou, Iakovidou , Gotsinas 

2003). 

 

ηε ζπλΫρεηα αθνινχζεζαλ 3 ρξφληα αδξΪλεηαο, ελψ απφ ην ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 

1990 θαη κεηΪ, θαζηεξψζεθαλ ζηαδηαθΪ λΫνη ζπλεηαηξηζκνέ θαζψο πνιινέ παξΪγνληεο 

(Τπνπξγεέν Γεσξγέαο, Αλαπηπμηαθνέ θνξεέο) εθκεηαιιεχηεθαλ ηα πξνγξΪκκαηα ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα λα δψζνπλ κηα ψζεζε ζηηο γπλαέθεο λα ζρεκαηέζνπλ ακηγψο 
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αγξνηνπξηζηηθνχο θαη αγξνβηνκεραληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Ζ δεκηνπξγέα ακηγψλ 

γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ πξνσζάζεθε γηα ηνπο εμάο ιφγνπο (Iakovidou, 1992): 1) Σν 

ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνράο ησλ αγξνηηζζψλ ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο 

(ζπλεηαηξηζκνέ, ελψζεηο θιπ), 2) Ζ πεξηνξηζκΫλε παξνπζέα θαη ζπκκεηνρά ησλ 

αγξνηηζζψλ ζε ζπιινγηθΫο κνλΪδεο, ιφγσ θπξέσο ηεο αληέιεςεο ησλ γπλαηθψλ γηα ην 

ξφιν ησλ δχν θχισλ (Tsartas and Thanopoulou 1994), γεγνλφο πνπ Ϋθαλε επθνιφηεξε 

γηα ηηο γπλαέθεο ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε γπλαηθεένπο παξΪ κεηθηνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

(lakovidou, 1995 ), 3) Σν γεγνλφο φηη παξΪ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ηνπο ζηηο αγξνηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη γπλαέθεο δελ εέραλ πξνζσπηθφ εηζφδεκα θαη 4) Σν φηη νη γπλαέθεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εηζπξΪμνπλ ηα ρξάκαηα γηα ηελ ππεξεζέα πνπ παξεέραλ ρσξέο ηε 

κεζνιΪβεζε ησλ αλδξψλ (Tsartas and Thanopoulou 1994). Δθηφο απηνχ, νη γπλαέθεο 

Ϋλησζαλ ζε θΪπνην βαζκφ εμνηθεησκΫλεο κε ηα θαζάθνληα γηα ηα νπνέα ζα άηαλ 

ππεχζπλεο, θαζψο άηαλ παξφκνηα κε ηα απιΪ νηθηαθΪ ηνπο θαζάθνληα (Iakovidou, 

2002).  

 

Απφ ηελ πιεπξΪ ησλ γπλαηθψλ, ε αγξνηηθά ζπλεηαηξηζηηθά κνξθά, επειΫγε ιφγσ ησλ 

θνξνινγηθψλ θέλεηξσλ πνπ πξνζθΫξνληαλ θαη ηεο ππνζηάξημεο πνπ παξΫρνληαλ απφ 

ην Τπνπξγεέν Γεσξγέαο, ηελ Παλειιάληα Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

(ΠΑΔΓΔ) θαη, απφ ην 1999 απφ ηελ Έλσζε Γπλαηθεέσλ Αγξνηνπξηζηηθψλ - 

Αγξνβηνηερληθψλ πλεηαηξηζκψλ. Απηφ εληζρχεη ηελ αληέιεςε πνπ ζΫιεη ηνπο 

παξΪγνληεο πνπ εέλαη αξκφδηνη ζηελ ΔιιΪδα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ λα πξνηξΫπνπλ ηηο γπλαέθεο, θπξέσο κΫζσ ρξεκαηνδφηεζεο, λα ζρεκαηέδνπλ 

λΫνπο ζπλεηαηξηζκνχο ά λα ζπκκεηΫρνπλ ζε άδε ππΪξρνληεο θαη φρη λα δεκηνπξγνχλ 

πξνζσπηθΫο κνλΪδεο (Iakovidou 1992, Tsartas and Thanopoulou 1994, Gidarakou, 

1999, Koutsou et al 2003). Ζ κνξθά ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ επηιΫρζεθε, εέηε ιφγσ 

ηεο Ϋιιεηςεο πιεξνθφξεζεο ησλ γπλαηθψλ ά επεηδά ε δηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο ελφο 

αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ άηαλ κεγαιχηεξε (απαηηνχζε ηε ζπλαέλεζε ηεο ΠΑΔΓΔ θαη 

ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο).  

 

Καζνξηζηηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξέα ησλ γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ ππάξμε ην 1999 ε 

δεκηνπξγέα ηεο Έλσζεο Γπλαηθεέσλ Αγξνηνπξηζηηθψλ - Αγξνβηνηερληθψλ 

πλεηαηξηζκψλ, κε ζηφρν ηελ νξηδφληηα ζχλδεζε ησλ γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ 

(Kekmokop Centre, 2005). ΑξρηθΪ ε Ϋλσζε απνηειεέην απφ 11 ηδξπηηθΪ κΫιε, ελψ 

ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεέα αξηζκεέ πεξέπνπ 120 κΫιε ζε φιε ηε ρψξα. 

(Παπαγεσξγένπ, 2005). Ζ δεκηνπξγέα ηεο Ϋλσζεο άξζε λα θαιχςεη Ϋλα νξγαλσηηθφ 

θελφ, θαζψο θακέα αξκφδηα αξρά δελ άιεγρε ά ζπληφληδε ηελ θαζηΫξσζε ησλ γπλαηθεέσλ 
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αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηδηαέηεξα απφ ην 1993 θαη κεηΪ. Απηφ εέρε ζαλ 

απνηΫιεζκα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε 

νξηζκΫλεο Ννκαξρέεο, φπσο ν Έβξνο (επηΪ ζπλεηαηξηζκνέ) θαη ε Μαγλεζέα (Ϋμη 

ζπλεηαηξηζκνέ), εηο βΪξνο νξηζκΫλσλ πεξηνρψλ, φπσο ηα Ηφληα ΝεζηΪ θαη ε Γπηηθά 

ΔιιΪδα, ελψ παξΪιιεια νδάγεζε ζε Ϋιιεηςε ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπο (Iakovidou, 

2002).   

 

Ζ Έλσζε πλεηαηξηζκψλ Γπλαηθψλ εέρε σο ζηφρν ηελ ελέζρπζε, δηεχξπλζε θαη 

ζπληνληζκφ Ϋλαο επξΫνο θΪζκαηνο δξΪζεσλ ζπλεξγαζέαο πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην, ηε 

δηαθάκηζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

αλαβΪζκηζε ηεο εθπαέδεπζεο / θαηΪξηηζεο ησλ κειψλ θαη ηε ζπκκεηνρά ζε αλΪινγεο 

ζπγθεληξψζεηο ζηελ ΔιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. ΔπηπιΫνλ, αλΫιαβε αξκνδηφηεηεο νη 

νπνέεο ζρεηέδνληαλ κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο δαλεηνδφηεζεο κΫζσ ηεο ζπλαιιαγάο κε ηα 

πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, ηε ζσζηά δηαρεέξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ιεηηνπξγέα γξαθεέσλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ) θαη ηε δηαζχλδεζε, ελδν-ζπλεξγαζέα θαη δηθηχσζε κε 

αλαπηπμηαθνχο νξγαληζκνχο θαη νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο (Kekmokop 

Centre, 2005). 

 

Σν 2000 θαη 2001 ππάξμε εθ λΫνπ κηα Ϊλζεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαζψο 

δεκηνπξγάζεθαλ 28 λΫνη. Απηνέ νη ζπλεηαηξηζκνέ ηδξχζεθαλ κε ηε βνάζεηα θνξΫσλ, 

φπσο ε Ννκαξρέα, ε Σνπηθά Απηνδηνέθεζε θαη δηΪθνξεο νκΪδεο ηνπηθάο δξΪζεο, νη 

νπνένη ζπιινγηθΪ άιπηδαλ φηη νη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ ζα δψζνπλ κηα ιχζε ζην 

πηεζηηθφ πξφβιεκα ηεο αλεξγέαο ησλ γπλαηθψλ θαη ζα ζπγθξαηάζνπλ ηηο λΫεο θνπΫιεο 

ζηελ χπαηζξν. Ζ ηδενινγέα ησλ λΫσλ ζπλεηαηξηζκψλ δελ δηαθΫξεη ζεκαληηθΪ απφ εθεέλε 

ησλ παιαηνηΫξσλ. Απνηειεέηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηνέ νη ζπλεηαηξηζκνέ δελ 

ζεσξνχληαη ζπλεηαηξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο, ζε κηα ρψξα κε κεγΪιε παξΪδνζε ζηνλ 

καδηθφ, νξγαλσκΫλν ηνπξηζκφ, αιιΪ πεξηζζφηεξν σο εξγαιεέν γηα ηελ αιιαγά ηεο 

θνηλσληθάο ζΫζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθάο ηνπο δξΪζεο 

(Tsartas and Thanopoulou, 1994). Άιισζηε, ν ζηφρνο ηνπο, φπσο αλαθΫξεη ε Λαένπ-

Αλησλένπ (1985), άηαλ «λα δηαζθαιέζεη ηελ νηθνλνκηθά απηνδπλακέα ησλ ειιελέδσλ 

αγξνηηζζψλ σο Ϋλα πξψην βάκα πξνο ηελ θνηλσληθά ηνπο απειεπζΫξσζε». Έκθαζε 

δφζεθε σο εθ ηνχηνπ ζηελ νηθνλνκηθά απηνδπλακέα ησλ γπλαηθψλ Ϋλαληη ηεο 

δεκηνπξγέαο κηαο δεχηεξεο πεγάο εηζνδάκαηνο γηα ηηο αγξνηηθΫο νηθνγΫλεηεο, θαη ηεο 

πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζεκεέα πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ.  
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ΑξρηθΪ, νη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ ζηε ρψξα καο απνηΫιεζαλ, ηφζν ζηε ζεσξέα φζν 

θαη ζηελ πξΪμε, κνληΫξλα θαη ηζρπξΪ ζηνηρεέα γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ δνκψλ ζηηο 

αγξνηηθΫο πεξηνρΫο. ηε ζπλΫρεηα, νη ηνπηθνέ αλαπηπμηαθνέ νξγαληζκνέ δηΫλπζαλ κηα 

πεξένδν νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο ζηαζηκφηεηαο, ε νπνέα νθεηιφηαλ σο επέ ην 

πιεέζηνλ, ζηελ Ϋιιεηςε ππνζηάξημεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο θαη εηδηθΪ απφ εθεέλεο πνπ 

ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ Ϋλαξμε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζηε ρψξα καο. Οη 

θξαηηθΫο αξρΫο αληηκεηψπηζαλ ηνπο γπλαηθεένπο ζπλεηαηξηζκνχο πεξηζζφηεξν σο κηα 

επθαηξέα λα ιΪβνπλ θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο παξΪ σο ζηνηρεέα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβΪιινπλ ζηελ ηνπηθά αλΪπηπμε.  

 

ΔπηπιΫνλ, ελψ αξρηθΪ νξηζκΫλνη θνξεέο ππνζηάξημαλ πιάξσο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηε 

ζπλΫρεηα απΫζπξαλ ηελ ππνζηάξημά ηνπο απξνζδφθεηα θαη ζε αθαηΪιιειε ζηηγκά, 

ρσξέο νη δνκΫο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο απηνδπλακέαο ηνπο λα Ϋρνπλ 

ηδξπζεέ (Giagou and Apostolopoulos, 1996). Οη ζπλεηαηξηζκνέ πνπ επηβέσζαλ θαη 

αλαπηχρζεθαλ φθεηιαλ ηελ επηηπρέα ηνπο ζε Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθΪησ 

παξΪγνληεο: 

• ΓηΫζεηαλ Ϋλαλ ππξάλα γπλαηθψλ, πνπ άηαλ ηδηαέηεξα δξαζηάξηνο θαη εέρε εγεηηθΫο 

δεμηφηεηεο (Άγηνο Γεξκαλφο, ΠΫηξα, Άγηνο Αληψληνο, Πνξφηα) 

• Τπάξμε θΪπνηνο ηνπηθφο παξΪγνληαο ν νπνένο ελζΪξξπλε θαη ππνζηάξημε ελεξγΪ ηηο 

πξνζπΪζεηΫο ηνπο (Σπρεξφ, ΝΫαο Εέρλεο) 

• Υξεζηκνπνέεζαλ ηελ πξνζΫγγηζε απφ ηε βΪζε σο ηελ θνξπθά (bottom-up approach) 

γηα ηε ζχζηαζά ηνπο. 

 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζπλεηαηξηζκνέ ρξεκαηνδνηάζεθαλ απφ εζληθΪ ά θνηλνηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα, πνιχ ιέγνη απφ απηνχο θαηΪθεξαλ λα μεπεξΪζνπλ ηα πξνβιάκαηΪ ηνπο 

θαη λα απεμαξηεζνχλ απφ ηηο θξαηηθΫο επηδνηάζεηο κε ην ραξαθηάξα "ζπλδξφκνπ" 

αλαιακβΪλνληαο δπλακηθΪ ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπο κε ηξφπν πνπ ζα 

ηνπο επΫηξεπε λα ηηο ρξεκαηνδνηάζνπλ (Tsartas and Thanopoulou, 1994). άκεξα, νη 

γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ μεπεξλνχλ ηνπο 120 θαη βξέζθνληαη ζε πφιεηο θαη ρσξηΪ ηεο 

ππαέζξνπ πνπ θαιχπηνπλ ηε ζπλνιηθά επηθΪλεηα ηεο επεηξσηηθάο θαη λεζησηηθάο 

ΔιιΪδαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Ηζφηεηαο, ηνπ Τπνπξγεένπ 

Γεσξγέαο θαη Ϊιισλ θνξΫσλ, νη ηνκεέο ζηνπο νπνένπο δξαζηεξηνπνηνχληαη εέλαη: α) ε 

παξαγσγά θαη ην εκπφξην παξαδνζηαθψλ ηξνθέκσλ (θνλζΫξβεο, καξκειΪδεο, 

δπκαξηθΪ, θιπ.), β) ε θαηαζθεπά θαη ην εκπφξην ρεηξνηερλεκΪησλ, γ) ε παξνρά 

ππεξεζηψλ δηακνλάο δ) ε παξνρά ππεξεζηψλ ηξνθνδνζέαο (catering), ε) ε θαηαζθεπά 

παξαδνζηαθψλ ελδπκΪησλ θαη θαηαζθεπά ηαπάησλ θαη ζη) Ϊιινη ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο 
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(αγγεηνπιαζηηθά, αλζνθνκέα θ.ιπ.). ζνλ αθνξΪ ηε γεσγξαθηθά ηνπο ζπγθΫληξσζε, ε 

Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε Μαγλεζέαο θαη ΛΫζβνπ, Ϋρεη ηελ πςειφηεξε κε 10 ζε θΪζε 

Ννκφ, αθνινπζνχκελε απφ ηε Ννκαξρέα ηνπ Έβξνπ (8), ην ΖξΪθιεην (7), ηελ Δχβνηα 

(6), ηε Φιψξηλα (5) θαη ηα ΥαληΪ(5). Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ζε 16 Ννκνχο ηεο ρψξαο 

δελ ππΪξρνπλ γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ (Koutsou, Iakovidou , Gotsinas 2003). 

 

πκπεξαέλνληαο, νη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ ζηελ ΔιιΪδα απνηεινχλ κηα ζεκαληηθά 

κνξθά νξγαλσηηθάο δνκάο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλΪπηπμεο κηαο κηθξάο 

εμεηδηθεπκΫλεο αγνξΪο (niche market) γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, εέηε πξνζθΫξνληαο 

πξντφληα ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ κε δηΪθνξεο κνξθΫο (ελνηθηαδφκελα δσκΪηηα, 

θαηαιχκαηα, θιπ.) εέηε ζπλδπΪδνληαο ην κε ηε ζπηηηθά παξαγσγά ηξνθέκσλ θαη 

ρεηξνηερληψλ (Kazakopoulos, Gidarakou, Theofilidou 2003). 

 

4.3.2 Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

Ζ επηινγά ησλ θξαηηθψλ θνξΫσλ γηα θηλεηνπνέεζε ησλ γπλαηθψλ κΫζσ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ άηαλ επηηπράο, δηφηη, ζε αηνκηθά βΪζε, ε ζπκκεηνρά κηαο γπλαέθαο ζε 

Ϋλαλ ζπλεηαηξηζκφ ζπλεπΪγεην ιηγφηεξεο επζχλεο, κηθξφηεξε επΫλδπζε θαη θαηΪ 

ζπλΫπεηα, ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ θαη πξνζσπηθφ ξέζθν απφ ηελ έδξπζε κηαο 

πξνζσπηθάο επηρεέξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε θηλεηνπνέεζε ησλ γπλαηθψλ άηαλ πην 

εχθνιε. Παξ‘ φια απηΪ, αλ εμεηΪζνπκε ηελ εμΫιημε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαη 

αγξνηνβηνκεραληθψλ γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ, παξαηεξνχκε φηη ε ζηΪζε ησλ 

παξαγφλησλ απΫλαληέ ηνπο άηαλ πνιχ ζπρλΪ αζαθάο θαη κεηαβαιιφκελε. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, εμαηηέαο ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηάησλ, ηα απνηειΫζκαηα ησλ 

παξεκβΪζεψλ ησλ θνξΫσλ δελ Ϋγηλαλ επξΫσο αηζζεηΪ. Σν έδην ην πκβνχιην Ηζφηεηαο 

Ϊιισζηε, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηε δηνέθεζε, Ϊιιεο θνξΫο Ϋδεημε Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ γηα 

ηνπο γπλαηθεένπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη Ϊιιεο ηνπο αγλφεζε. 

 

ΠαξΪ ηελ αηζηφδνμε εηθφλα πνπ παξνπζηΪδεηαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα απφ ηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ ησλ θαζηεξσκΫλσλ γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη απφ ηηο κηθξΫο 

ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο γχξσ απφ ηνλ αγξνηνπξηζκφ, νη κνλΪδεο απηΫο αληηκεησπέδνπλ 

πνιιΪ επηρεηξεζηαθΪ θαη νηθνλνκηθΪ πξνβιάκαηα (πξνβιάκαηα νξγαλσηηθά δνκάο, 

εδαθηθψλ δεζκψλ, κΪξθεηηλγθ θιπ) (Tsartas and Thanopoulou, 1994, Gidarakou et al, 

2000, Iakovidou and Partalidou, 2001; Iakovidou, 2002, Koutsou et al 2003, Kekmokop 

Centre 2005). 
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Σα πξνβιάκαηα απηΪ πξνΫθπςαλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

θαη κε απνηΫιεζκα λα απαηηνχληαη κεγΪιεο πξνζπΪζεηεο, πξνθεηκΫλνπ νη γπλαέθεο λα 

ζεσξάζνπλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζαλ επηρεηξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, λα 

επηβηψλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη ζε Ϋλα αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ. Δέλαη γεγνλφο φηη 

ζε Ϋλα νηθνλνκηθφ ππφβαζξν κε ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθνχο φξνπο, νη ζπλεηαηξηζκνέ 

πξΫπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξάζεηο. Απηφ ζπλεπΪγεηαη Ϋλα επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, 

ην νπνέν ζηελ πξΪμε, ζεκαέλεη αλαδάηεζε γηα λΫεο δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνπο Κνχηζνπ, Ηαθσβέδνπ θαη Γφηζηλα ηα κΫιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

ραξαθηεξέδνληαη απφ Ϋιιεηςε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, πνπ νθεέιεηαη εέηε ζε Ϋιιεηςε 

εκπεηξέαο θαη γλψζεο ά ζην γεγνλφο φηη, πνιχ ζπρλΪ νη ζπλεηαηξηζκνέ απνηεινχλ ηε 

δεχηεξε απαζρφιεζε ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη γπλαέθεο δελ μνδεχνπλ αξθεηφ ρξφλν θαη 

ρξάκα ζε απηΫο (Koutsou, Iakovidou , Gotsinas 2003). 

 

Οη ζπλεηαηξηζκνέ πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιέζνπλ κηα θεξδνθφξα ιεηηνπξγέα νθεέινπλ 

αθελφο λα πξνζθΫξνπλ πξντφληα ά ππεξεζέεο πνπ πιεξνχλ ηα πςειΪ πξφηππα πνπ 

νξέδνληαη απφ ηνπο ηδηαέηεξα απαηηεηηθνχο θαηαλαισηΫο, θαη αθεηΫξνπ λα 

αληαγσλέδνληαη ζε κηα πνιχ αληαγσληζηηθά αγνξΪ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο γπλαέθεο 

αθφκα θαη ζάκεξα δελ δεέρλνπλ λα εέλαη Ϋηνηκεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφλ ηνλ δηπιφ 

ξφιν. Ο ιφγνο γηα απηφ εέλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πνιιΪ ζεκηλΪξηα θαηΪξηηζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ απφ δεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο θνξεέο πξαγκαηνπνηάζεθαλ πξηλ 

ηελ έδξπζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη πεξηνξέζηεθαλ ζηελ ελεκΫξσζε ησλ γπλαηθψλ, ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη παξαγφλησλ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ην ζπλεηαηξηζηηθφ θέλεκα, 

ελψ δελ πξνΫβιεπαλ πεξαηηΫξσ ππνζηάξημε θαη πξνψζεζε. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

παξεέραλ ζηηο γπλαέθεο ηελ απαξαέηεηε γλψζε γηα ηε δηνέθεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη 

γηα ηα ηερληθΪ ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ παξαγσγά θαη ηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. ΔπηπιΫνλ, ζε ειΪρηζηεο πεξηπηψζεηο, ηα πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ κεηΪ ηελ έδξπζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, κε ζπλΫπεηα, νη γπλαέθεο λα 

αληηκεησπέδνπλ ζάκεξα ζνβαξΪ πξνβιάκαηα, θαζψο αδπλαηνχλ λα ηθαλνπνηάζνπλ ηηο 

αλΪγθεο ηεο αγνξΪο (Koutsou, Iakovidou, Gotsinas 2003). Δθηφο απφ ηα νηθνλνκηθΪ 

πξνβιάκαηα θαη ηελ Ϋιιεηςε ηερλνγλσζέαο, νη γπλαηθεένη ζπλεηαηξηζκνέ αληηκεησπέδνπλ 

Ϋλα αθφκε πξφβιεκα, ην νπνέν ζρεηέδεηαη κε ηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ ηνπο, φπσο 

εέλαη πρ ε εμαζθΪιηζε ζεκεέσλ πψιεζεο ζηελ αγνξΪ.  

 

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη γηα λα ιεηηνπξγάζεη κηα αγξνηνπξηζηηθά κνλΪδα 

(ζπλεηαηξηζκφο ά φρη), εθηφο απφ ηε γλψζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγάο, ρξεηΪδνληαη θαη 

Ϊιιεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ηνκεέο φπσο ε δηαρεέξηζε, ην κΪξθεηηλγθ, θιπ. Απηφο ν 
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ζπλδπαζκφο δεμηνηάησλ δεκηνχξγεζε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν Ϋλα λΫν επΪγγεικα, ην 

νπνέν κΫρξη ζάκεξα άηαλ εληειψο Ϊγλσζην ζηηο γπλαέθεο. Ζ κεηαηξνπά απηάο ηεο 

απαζρφιεζεο ζε επΪγγεικα δελ απαηηεέ φκσο κφλν εηο βΪζνο γλψζε ησλ κεζφδσλ 

παξαγσγάο πςειάο πνηφηεηαο πξντφλησλ, αιιΪ θαη θεθαιαέα θαη δεμηφηεηεο πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο γπλαέθεο ζηελ χπαηζξν δε δηαζΫηνπλ. Δθεέ ζχκθσλα κε ηνπο Κνχηζνπ, 

Ηαθσβέδνπ θαη Γφηζηλα Ϋγθεηηαη θαη ε αληθαλφηεηΪ ησλ γπλαηθψλ λα μεπεξΪζνπλ ηα 

πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ άδε θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ηνπο (Koutsou, Iakovidou , Gotsinas 2003). 

 

 

4.4 Αγξνηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζηελ Διιάδα 

Χο Αγξνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο νξέδεηαη θαηΪ ηνλ ΔΛ.Ο.Σ. κέα αγξνηηθά πεξηνρά ε 

νπνέα δελ πεξηιακβΪλεη νηθηζκνχο Ϊλσ ησλ 5.000 θαηνέθσλ5 θαη ζπληζηΪ δηαθξηηά 

γεσγξαθηθά ά/θαη δηνηθεηηθά ελφηεηα, ηφζν απφ κνξθνινγηθά φζν θαη απφ ηζηνξηθά 

Ϊπνςε. Οη θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο απηάο απαζρνινχληαη θπξέσο κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξσηνγελά ηνκΫα (γεσξγέα, θηελνηξνθέα, αιηεέα) ελψ εληφο ηεο πεξηνράο δελ Ϋρεη 

αλαπηπρζεέ ηνπξηζηηθά πξνζθνξΪ καδηθνχ ηνπξηζκνχ (δει. νξγαλσκΫλνπ 

παξαζεξηζηηθνχ) ά πξνζθνξΪ πνπ απεπζχλεηαη ζε δάηεζε Ϊιισλ κε άπησλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ (ΔΛ.Ο.Σ. 2003). 

χκθσλα κε ηελ Ηαθσβέδνπ σο αγξνηνπξηζηηθνέ πξννξηζκνέ νξέδνληαη εθεέλεο νη 

πεξηνρΫο ζηελ χπαηζξν ζηηο νπνέεο ν αγξνηνπξηζκφο, απνηειεέ ά ηεέλεη λα απνηειΫζεη 

δηαθξηηά κνξθά ηνπξηζκνχ. Απηφ πξνυπνζΫηεη φηη νη πεξηνρΫο απηΫο δηαζΫηνπλ 

αγξνηνπξηζηηθνχο πφξνπο, δειαδά αμηφινγε γεσκνξθνινγέα, ηδηαέηεξν θπζηθφ θαη 

αγξνηηθφ ηνπέν, ηνπηθά αξρηηεθηνληθά θαη πνιηηηζκηθά θιεξνλνκηΪ, ζξεζθεπηηθά 

παξΪδνζε, ραξαθηεξηζηηθΫο επαγγεικαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπηθΪ παξαδνζηαθΪ 

πξντφληα, ηνπηθά θνπδέλα θαη Ϋρνπλ Ϋλα δηαθξηηφ δέθηπν ππνδνκψλ θηινμελέαο θαη 

δξαζηεξηνηάησλ αγξνηνπξηζκνχ θαη µηα δηακνξθσκΫλε δάηεζε (Ηαθσβέδνπ 1998). 

 

ΓεδνκΫλνπ φηη θΪζε αγξνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο Ϋρεη ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηάξα, εέλαη 

αλακελφκελν φηη πξνζθΫξεη κηα δηαθνξεηηθά εκπεηξέα ζηνπο επηζθΫπηεο. πλεπψο, 

αλΪινγα µε ηελ πεξηνρά θαη ηνπο δηαζΫζηκνπο πφξνπο ηεο, δηακνξθψλνληαη ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζέεο ησλ πξννξηζκψλ. Γηα παξΪδεηγκα, Ϋλαο 

αγξνηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο κπνξεέ λα παξνπζηΪδεη Ϋληνλν πνιηηηζηηθφ ραξαθηάξα 

                                                           

5
 Σν θξηηάξην ππνινγέδεηαη αλΪ νηθηζκφ θαη φρη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνράο 
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ιφγσ ησλ παξαδνζηαθψλ πΫηξηλσλ ζπηηηψλ θαη ηεο ηνπηθάο αξρηηεθηνληθάο 

θιεξνλνκηΪο. Έλαο Ϊιινο πξννξηζκφο κπνξεέ λα παξνπζηΪδεη Ϋληνλν γεσξγηθφ 

ραξαθηάξα ιφγσ ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ ππΪξρνπλ ζηελ πεξηνρά (πρ. ειαηψλεο, 

ακπΫιηα θιπ), ελψ Ϋλαο ηξέηνο, ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγέαο ηνπ (χπαξμε πνηακψλ, 

ιηκλψλ, θαξαγγηψλ θιπ.), λα πξνζθΫξεη δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ φπσο θαλφ, θαγηΪθ, αλαξξέρεζε θ.α. (Ησαθεηκέδεο, 2009). ε θΪζε 

πεξέπησζε νη αγξνηνπξηζηηθνέ πξννξηζκνέ εέλαη πεξηνρΫο κε απζεληηθφ θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελΫο πεξηβΪιινλ, ην νπνέν δελ Ϋρεη αιινησζεέ απφ εμσγελεέο παξΪγνληεο 

(ΔΛ.Ο.Σ. 2003). 

 

ΜΫρξη ζάκεξα, ζηελ ΔιιΪδα θακέα αξκφδηα ππεξεζέα ά θνξΫαο δελ Ϋρεη 

πξαγκαηνπνηάζεη επέζεκε θαηαγξαθά ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηεο ρψξαο. 

Σν 2005 ε Παξηαιέδνπ ζηα πιαέζηα Ϋξεπλαο Ϋθαλε κηα πξψηε πξνζπΪζεηα θαηαγξαθάο 

ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζε φιε ηελ ΔιιΪδα. πλνιηθΪ θαηεγξΪθεζαλ 57 

αγξνηνπξηζηηθνέ πξννξηζκνέ ζηε ρψξα νη νπνένη δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ Ϋλαλ ά 

πεξηζζφηεξνπο πθηζηΪκελνπο αγξνηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ζπλάζσο Ϋλα θπζηθφ 

ζηνηρεέν, φπσο Ϋλαο νξεηλφο φγθνο, µηα ιέκλε, Ϋλα πνηΪκη, µηα ιεθΪλε απνξξνάο ά 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπΪλσ θαζψο θαη γχξσ απφ αγξνηηθνχο νηθηζκνχο µε ηδηαέηεξα 

ραξαθηεξηζηηθΪ, ηζηνξέα, πνιηηηζκφ, αγξνηηθΪ πξντφληα θ.ι.π. ΚαηΪ πεξέπησζε, ζηνπο 

παξαπΪλσ πξννξηζκνχο ν ηνπξέζηαο κπνξεέ λα ζαπκΪζεη ην θπζηθφ ηνπέν, λα 

επηζθεθηεέ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, εθθιεζέεο, κνλαζηάξηα, κνπζεέα, παξαδνζηαθΪ 

ρσξηΪ, λα γεπηεέ ηελ ηνπηθά θνπδέλα, λα γλσξέζεη ηελ ηνπηθά γαζηξνλνκέα, λα πΪξεη 

κΫξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπκκεηΪζρεη ζηε δσά ηνπ ηφπνπ κΫζα απφ ηηο 

πνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο θαη ηα Ϋζηκα, λα θηινμελεζεέ ζε θαηαιχκαηα ηεο πεξηνράο, λα 

γλσξέζεη ηελ αγξνηηθά θνηλσλέα, ηελ ειιεληθά γε θαη ηα αγαζΪ ηεο θιπ (Παξηαιέδνπ, 

2005). 

 

Απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ μερψξηζαλ επηΪ, ζηνπο 

νπνένπο ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεέ δηαθξηηά κνξθά ηνπξηζκνχ, εκθαλέδεη 

ζεκαληηθά δξαζηεξηφηεηα θαη ε αλΪπηπμε ηνπ δελ ελζσκαηψλεηαη απφ ην καδηθφ 

ηνπξηζµφ. ΔπηπιΫνλ, σο πξννξηζκνέ πξνζθΫξνπλ Ϋλα νινθιεξσκΫλν αγξνηνπξηζηηθφ 

πξντφλ κε επαξθά ππνδνκά θαη φρη κηα απνζπαζκαηηθά αγξνηνπξηζηηθά δξΪζε. 

πγθεθξηκΫλα πξφθεηηαη γηα ηνπο εμάο πξννξηζκνχο: 1)Σελ πεξηνρά ησλ νηθηζκψλ 

ΛΪθθαο Αψνπ, Εαγνξνρσξέσλ θαη Δζληθνχ ∆ξπκνχ, Βέθνπ– Αψνπ, ζην λνκφ 

Ησαλλέλσλ, 2)Σελ πεξηνρά ηνπ φξνπο ξιηαθα, Βιαρνρσξέσλ θαη Δζληθνχ ∆ξπµνχ 

ΒΪιηα- ΚΪιληα, ζην λνκφ Γξεβελψλ, 3)Σελ πεξηνρά ησλ ΣδνπµΫξθσλ-Αζαµαληθψλ 
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νξΫσλ, ζηνπο λνκνχ Ησαλλέλσλ θαη Άξηαο, 4)Σελ πεξηνρά ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ, Κφδηαθα 

θαη Πεξηνπιηψηηθσλ Ληβαδηψλ, ζην λνκφ ΣξηθΪισλ, 5)Σελ πεξηνρά ησλ Δπξπηαληθψλ 

ΑγξΪθσλ θαη ηεο Λέκλεο Πιαζηάξα, ζηνπο λνκνχο Καξδέηζαο θαη Δπξπηαλέαο, 6)Σελ 

πεξηνρά ηεο Λέκλεο Κξεµαζηψλ, φξνπο Σπµθξεζηνχ θαη Καξπελεζηψηε πνηακνχ ζην 

λνκφ Δπξπηαλέαο θαη 7)Σελ πεξηνρά ηεο Οξεηλάο Ναππαθηέαο - Βαξδνπζέσλ νξΫσλ, 

ζην λνκφ Αηησιέαο θαη Αθαξλαλέαο (Παξηαιέδνπ, 2005). 

 

Σν 2009 ε πκεσλέδνπ θαηαγξΪθνληαο ηνπο αγξνηνπξηζηηθνχο πφξνπο πνπ δηαζΫηνπλ 

νη νηθηζκνέ ησλ λνκψλ ηεο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, πξνζδηφξηζε 11 αγξνηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο (Οξεηλφο φγθνο Βεξκένπ, Οξεηλφο φγθνο Οιχκπνπ, Οξεηλφο φγθνο 

Πηεξέσλ, Οξεηλφο φγθνο Κεξδπιέσλ-Βεξηέζθνπ-Κξνπζζψλ, Οξεηλφο φγθνο ΠΪηθνπ 

,Οξεηλφο φγθνο Βφξα, Οξεηλφο φγθνο ΜπΫιιεο, Οξεηλφο φγθνο Βξνληνχο, Οξεηλφο 

φγθνο Υνινκψληα, πάιαην ΑιηζηξΪηεο θαη Αξραηνινγηθφο ρψξνο Βεξγέλαο), νη νπνένη 

ραξαθηεξέδνληαη σο δπλακηθΫο ά δπλεηηθΫο δψλεο αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

(πκεσλέδνπ, 2009). 

 

ΔπηπιΫνλ ην 2007 ν λνκφο Φιψξηλαο βξαβεχηεθε κε ηνλ ηέηιν ηνπ «Καιχηεξνπ 

Αλαδπφκελνπ Δπξσπατθνχ Αγξνηνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ Αξηζηεέαο». Ζ αλΪδεημε απηά 

Ϋγηλε ζηα πιαέζηα δηαγσληζκνχ πνπ δηελάξγεζε ην Τπνπξγεέν Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηπμεο 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ζηα πιαέζηα ηνπ Πηινηηθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο κε ηέηιν: «European Destinations Of Excellence» (ΑΝΦΛΧ). Σελ 

πεξένδν 2004-2007 ε πεξηνρά αλΫιαβε πξσηνβνπιέεο πνπ ζπλΫβαιαλ ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηε δηαηάξεζε ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο. Απηφ εέρε ζαλ απνηΫιεζκα ζάκεξα ε Φιψξηλα 

ραξαθηεξέδεηαη απφ παξαδνζηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο, πινχζηα θπζηθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ 

γλσξέζκαηα, επξεέα γθΪκα ηνπηθψλ πξντφλησλ, πινχζηα ιατθά ηΫρλε, πνιιΪ ηνπηθΪ 

Ϋζηκα, ηνπηθά θνπδέλα, πνιιΫο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη ζην πλεχκα ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη πνιιΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εμνρά. 

(EDEN – Δπξσπατθνέ Πξννξηζκνέ Αξηζηεέαο). 

 

Άμηα ιφγνπ εέλαη θαη ε Κξάηε, ε νπνέα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ Τπνπξγεένπ 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ εκθαλέδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθΫληξσζε 

αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ ηεο ΔιιΪδαο (162 κνλΪδεο), θαζψο θαη ηνλ πςειφηεξν 

αξηζκφ θαηαγεγξακκΫλσλ θιηλψλ (1582). Ζ χπαξμε ηεο βαζηθάο ππνδνκάο, ην θπζηθφ 

πεξηβΪιινλ, ηα ηδηαέηεξα πνιηηηζκηθΪ ζηνηρεέα, ν αξραηνινγηθφο θαη ηζηνξηθφο πινχηνο 

θαη ηα παξαδνζηαθΪ ρσξηΪ απνηεινχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθΪ ηεο επηηπρέαο ηεο Κξάηεο 
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ζαλ ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (ΓαξΪθεο, 2009). ΔπηπιΫνλ, ζχκθσλα κε κειΫηε ηεο 

πεξηθΫξεηαο Κξάηεο Ϋρνπλ δηαθξηζεέ σο πεξηνρΫο κε ζεκαληηθΪ πεξηζψξηα 

αγξνηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ε Άβδνο, ην ΑκΪξη, ην νξνπΫδην Λαζηζένπ θαη ην νξνπΫδην 

Αζθχθνπ (Ξελέα, 2004). 

 

Ηδηαέηεξε αλαθνξΪ πξΫπεη λα γέλεη ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφο ΜειηΪ θαη ζην ρσξηφ 

ΒΪκνο ζην Ννκφ Υαλέσλ, πνπ απνηεινχλ πξφηππα αγξνηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο. Ζ 

ΜειηΪ, ζηελ Κέζακν απνηΫιεζε νπζηαζηηθΪ ηελ πξψηε ζνβαξά πξνζπΪζεηα νηθν-

αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Κξάηε, ζηεξέδνληαο ηελ παξΪδνζε, ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηεο πεξηνράο . άκεξα απνηειεέ θαζηεξσκΫλν πξννξηζκφ δηεζλψο, 

ζπγθεληξψλνληαο πιάζνο δηαθξέζεσλ6 (Milia Mountain Retreat). Ο ΒΪκνο, 

πξσηεχνπζα ηεο επαξρέαο Απνθφξσλα, εέλαη Ϋλα γξαθηθφ ρσξηφ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρά ηνπ νπνένπ αλαπηχζζνληαη βαζκηαέα επηρεηξάζεηο πνπ παξΫρνπλ ππεξεζέεο 

θαζαξΪ αγξνηνπξηζηηθνχ ραξαθηάξα (Vamos Traditional Village). ηνλ ΒΪκν ππΪξρεη 

κηα νκψλπκε αλψλπκε εηαηξεέα, ε ΒΪκνο ΑΔ πνπ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ, ζπλδπΪδνληαο επηηπρψο ηνλ πνιηηηζκφ, ην πεξηβΪιινλ, ηελ παξΪδνζε θαη ηηο 

δηΪθνξεο εκπνξηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (ΚνληαμΪθε, 2008). πγθεθξηκΫλα παξΪγεη 

εμαηξεηηθάο πνηφηεηαο πξντφληα (φπσο καξκειΪδεο, πεηηκΫδη, γιπθΪ ηνπ θνπηαιηνχ, 

ειαηφιαδν, ιαδνηχξη, δπκαξηθΪ, μέδη, ηζηθνπδηΪ αιιΪ θαη ζπηηηθφ ζαπνχλη ) ελψ ππφ ηελ 

επνπηεέα ηεο ιεηηνπξγεέ νκψλπκνο παξαδνζηαθφο μελψλαο θαη ηαβΫξλα (Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ). 

 

ΣΫινο, ζχκθσλα πΪληα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ Τπνπξγεένπ γεσξγέαο, ηα λεζηΪ ηνπ Βνξεένπ 

Αηγαένπ (Ϊκνο, Υένο, ΛΫζβνο) θαη ε Ήπεηξνο (λνκφο Ησαλλέλσλ, Θεζπξσηέαο θαη 

ΠξΫβεδαο), εκθαλέδνπλ ζεκαληηθά αγξνηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα, δηαζΫηνληαο 111 θαη 

108 κνλΪδεο αληέζηνηρα, ζην ζχλνιν 724 εγγεγξακκΫλσλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκΪησλ ζηελ ΔιιΪδα (Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ, 

ΚαηΪινγνο αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλνπλ θαη ηα 

ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ηεο Αγξνηνπξηζηηθά Α.Δ. ηα νπνέα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαη δελ επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ 

θαηαιπκΪησλ. Δηδηθφηεξα, αληηθεέκελν ηεο θαηαγξαθάο απνηΫιεζαλ ηα θαηαιχκαηα, ηα 

                                                           

6
  1) 2003 - Πξψην ΓηεζλΫο βξαβεέν απφ ηνλ Γηεζλά νξγαληζκφ Skal Intrnational 

   2)2009 - Δπηινγά αλΪκεζα ζηα 50 θαιχηεξα Resort νηθνινγηθνχ ραξαθηάξα ζηνλ θφζκν, 
National Geographic Adventure Magazine 

  3) 2009 - Δπηινγά απφ ηελ Blue list ηνπ ηαμηδησηηθνχ πεξηνδηθνχ Ηslands γηα ηελ πξνζθνξΪ 
ηεο ζηνλ πεξηβαιινληηθΪ ππεχζπλν ηνπξηζκφ 
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θΫληξα εζηέαζεο, ηα αγξνθηάκαηα νη επηρεηξάζεηο παξαγσγάο παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ θαη ηα θΫληξα δηνξγΪλσζεο ππαέζξησλ δξαζηεξηνηάησλ, αζιεηηθΫο, 

θπζηνιαηξηθΫο ά Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηνπηθΫο εθδειψζεηο. Σν 2006 εέραλ 

θαηαγξαθεέ πεξηζζφηεξεο απφ 900 επηρεηξάζεηο ζε 31 λνκνχο ηεο ρψξαο. ην 

δηΪγξακκα 4.1 παξνπζηΪδνληαη ζηνηρεέα απφ ηελ θαηαγξαθά ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. (ΔΤΡΑΝΔΚ, 2006). 

 

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ ζπκπεξαέλνπκε φηη ε ΔιιΪδα κε ηε κεγΪιε νηθηζηηθά ηεο 

δηαζπνξΪ, ηελ πνιπλεζηαθά ηεο ζπγθξφηεζε, ηελ απνθεληξσκΫλε κλεκεηαθά ηεο 

ηνπνγξαθέα, ην ελαιιαζζφκελν ηνπέν, ηηο κνξθνινγηθΫο ηεο αληηζΫζεηο θαη ηηο 

δηαθνξνπνηεκΫλεο θιηκαηνινγηθΫο ηεο ζπλζάθεο, ηελ πινχζηα ηζηνξηθά, αξρηηεθηνληθά 

θαη πνιηηηζηηθά ηεο θιεξνλνκηΪ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πξνυπνζΫζεηο γηα κηαο 

επξεέαο θιέκαθαο αλΪπηπμεο αγξνηνπξηζκνχ. (ΣνκαξΪο, ΛΪγνο 2007).  
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Γηάγξακκα 4.1 

Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλά λνκφ 

Πεγά: ΔΤΡΑΝΔΚ απφ Αγξνηνπξηζηηθά Α.Δ 
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4.5 Σν πξνθίι ησλ αγξνηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα  

χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληά ηνπ ηνκΫα επελδχζεσλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ 

ηεο Αγξνηνπξηζηηθάο Α.Δ. Νέθν Γαδέηζην, νη αγξνηνπξέζηεο ζηελ ΔιιΪδα εκθαλέδνπλ 

νξηζκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ ηα νπνέα ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο Ϊιιεο θαηεγνξέεο 

ηνπξηζηψλ (Υξηζηνθνξέδνπ, 2008). 

 

Πξφθεηηαη γηα ηαμηδηψηεο πνπ μΫξνπλ ηη ζΫινπλ θαη επηδεηνχλ Ϊκεζε επαθά θαη 

νηθεηφηεηα κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ ζα επηιΫμνπλ. Αλαδεηνχλ εζπρέα, 

εξεκέα θαη μεθνχξαζε θαη απνθεχγνπλ ηνπο πνιππιεζεέο πξννξηζκνχο. Σαμηδεχνπλ 

εέηε ζε δεπγΪξηα (ζπλάζσο ρσξέο παηδηΪ) εέηε σο κΫιε νκΪδσλ κε εηδηθΪ ελδηαθΫξνληα, 

εέλαη γεληθΪ θπζηνιΪηξεο θαη ζΫινπλ λα αλαθαιχπηνπλ αλΫγγηρηα ηνπέα θαη λα θΪλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε. ΘΫινπλ λα γλσξέζνπλ ηα ζπνπδαηφηεξα ζηνηρεέα ηεο 

πεξηνράο φπσο: ηζηνξέα, γαζηξνλνκέα, ηνπηθΪ άζε, ηΫρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

πεξηνράο θαη παξνπζηΪδνπλ Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσάο θαη 

ζΫινπλ λα Ϋρνπλ εκπεηξέεο πνπ λα ζρεηέδνληαη κε απηφλ: λα ηππεχνπλ, λα παξαηεξνχλ 

αγξνηηθΫο εξγαζέεο, λα επηζθΫπηνληαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, λα καγεηξεχνπλ θηι. 

 

Παξφκνηα εηθφλα απνηππψλεηαη θαη ζηα ζηνηρεέα ηνπ δηθηχνπ Guest Inn, ηνπ πξψηνπ 

ειιεληθνχ δηθηχνπ επηιεγκΫλσλ παξαδνζηαθψλ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ πνπ 

πιεξνχλ ζπγθεθξηκΫλα θξηηάξηα πνηφηεηαο θαη κΫινπο ηεο Δπξσπατθάο Οκνζπνλδέαο 

Αγξνηνπξηζκνχ EuroGites απφ ην 2004 (Guest Inn, The Greek Network of Rural 

Accommodation). Σν Guest Inn δηεμΪγνληαο θΪζε ρξφλν Ϋξεπλα ζε ζρΫζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ αγξνηνπξηζηψλ, εέλαη ζε ζΫζε κεηΪ απφ 5 ρξφληα παξνπζέαο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, λα δψζεη ζπγθεθξηκΫλα ζηνηρεέα γηα ην πξνθέι ηεο μΫλεο - επξσπατθάο 

πειαηεέαο πνπ επΫιεμε ηα αγξνηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα ηεο ΔιιΪδαο γηα λα πεξΪζεη ηηο 

δηαθνπΫο ηεο ηα 3 ηειεπηαέα ρξφληα (2005-2008). 

 

χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ νη επηζθΫπηεο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκΪησλ εέλαη κεκνλσκΫλνη ηαμηδηψηεο πνπ δελ απεπζχλνληαη ζε ηνπξηζηηθΪ 

γξαθεέα θαη αθφκα ιηγφηεξν ζε Tour Operators, αιιΪ νξγαλψλνπλ κφλνη ηηο δηαθνπΫο 

ηνπο. πγθεθξηκΫλα ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet, εμεηδηθεπκΫλνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, 

ρΪξηεο θαη ζεκαηηθΪ δέθηπα θαηαιπκΪησλ σο κΫζα γηα ηελ επηινγά πξννξηζκνχ θαη 

θαηαιχκαηνο. πλάζσο επηιΫγνπλ αεξνπνξηθΪ εηζηηάξηα ζε θαλνληθΫο πηάζεηο ά πηάζεηο 

low cost αιιΪ φρη ζε ηζΪξηεξ, ελψ θιεέλνπλ θαη λσξέο ηηο δηαθνπΫο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

εέλαη φηη ην 2010 ην "Early Booking" απμάζεθε ζεκαληηθΪ ζε ζρΫζε κε ην 2009 θαη Ϋλα 

κεγΪιν πνζνζηφ Ϋγηλε ηνπο 4 πξψηνπο κάλεο ηνπ ρξφλνπ πξΪγκα πνπ επηβεβαηψλεη 
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γηα κέα αθφκε θνξΪ φηη ε ζπγθεθξηκΫλε πειαηεέα δελ θΪλεη θξαηάζεηο «ηειεπηαέα 

ζηηγκά». ζνη ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο λνηθηΪδνπλ απαξαέηεηα απηνθέλεην θαη 

δηακΫλνπλ θαηΪ κΫζν φξν δχν ά ηξεηο εβδνκΪδεο. ζνη ηαμηδεχνπλ αθηνπιντθψο (Ηηαιέα 

- ΔιιΪδα), κεηαθΫξνπλ ην δηθφ ηνπο απηνθέλεην θαη δηακΫλνπλ ηξεηο ά ηΫζζεξηο 

εβδνκΪδεο. 

 

Οη αγξνηνπξέζηεο πνπ επηζθΫπηνληαη ηελ ΔιιΪδα ηαμηδεχνπλ πξνο ην παξφλ ηελ 

θιαζζηθά ζεξηλά πεξένδν, απφ ηνλ Απξέιην κΫρξη ηνλ Οθηψβξην, θαζψο ε ρψξα καο, 

θαη εηδηθφηεξα νη αγξνηηθΫο πεξηνρΫο ηεο ππαέζξνπ, δελ εέλαη αθφκε νξγαλσκΫλε γηα λα 

πεηχρεη «12 κάλεο ηνπξηζκφ». ΔπηπιΫνλ επηζθΫπηνληαη ηνπιΪρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθΫο 

πεξηνρΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηακνλάο ηνπο θαη βξέζθνληαη δηαξθψο ζε θέλεζε. ΠαξΪ 

ην γεγνλφο φηη ππΪξρνπλ ζνβαξΪ πξνβιάκαηα φπσο απηφ ηεο πξφζβαζεο, ππΪξρνπλ 

άδε αηζηφδνμα κελχκαηα φζνλ αθνξΪ ηελ επηζθεςηκφηεηα απφ ηηο μΫλεο αγνξΫο θαηΪ 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κάλεο. 

 

Οη ειηθέεο ησλ ηαμηδησηψλ θπκαέλνληαη απφ 30 Ϋσο 70 εηψλ (κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

λα εκθαλέδεηαη ζην δηΪζηεκα 35 κε 55 εηψλ). ζνλ αθνξΪ ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά 

ηνπο θαηΪζηαζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋρεη αλψηεξν θαη αλψηαην βηνηηθφ επέπεδν. 

Πξφθεηηαη γηα ζηειΫρε κεγΪισλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο 

(αξρηηΫθηνλεο, δηθεγφξνη θ.ι.π.), Ϋκπνξνπο ά αθφκα θαη πςειΪ ζηειΫρε δεκνζέσλ 

νξγαληζκψλ θαη ππνπξγεέσλ. 

 

To πξνθέι ηεο πειαηεέαο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο Ϋξεπλεο ηνπ Guest Ηnn, εέλαη 

ζε γεληθΫο γξακκΫο ην έδην κε απηφ πνπ Ϋρνπλ θαηαγξΪςεη ηα ππφινηπα επξσπατθΪ 

αγξνηνπξηζηηθΪ δέθηπα. Δέλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ζπγθεθξηκΫλν θνηλφ απμΪλεηαη κε 

γνξγνχο ξπζκνχο θΪζε ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλνπλ θαη ηα απνηειΫζκαηα 

ηεο ηειεπηαέαο Ϋξεπλαο ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνέα ν ζεκαηηθφο ηνπξηζκφο 

θεξδέδεη ζπλΫρεηα Ϋδαθνο θαη ζηελ ΔιιΪδα. πγθεθξηκΫλα, ζε αληέζεζε κε ηα αξλεηηθΪ 

απνηειΫζκαηα ηνπ 2010 ζηνλ επξχηεξν ηνπξηζηηθφ ηνκΫα ζηε ρψξα καο, ν ηνπξηζκφο 

ηεο ππαέζξνπ θαη ν αγξνηνπξηζκφο ζεκεέσζαλ ζεκαληηθά αχμεζε ζε ζρΫζε κε ην 2009 

(+13.5%) θαη ην 2008 (+11%).  

 

ηε ζπλΫρεηα αθνινπζνχλ ελ ζπληνκέα ηα απνηειΫζκαηα ηεο ελ ιφγσ Ϋξεπλαο κε 

ζθνπφ λα δηακνξθσζεέ κηα πην ζαθάο εηθφλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 

αγξνηνπξηζηηθάο δάηεζεο ζηε ρψξα καο (Guest Inn). 
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ζνλ αθνξΪ ηηο θξαηάζεηο αλΪ εζληθφηεηα, ε Γαιιέα αλαδεηθλχεηαη ζηελ θχξηα αγνξΪ 

ηνπ ειιεληθνχ αγξνηνπξηζκνχ κε 75,41% πνζνζηφ ην νπνέν παξακΫλεη ζηαζεξφ ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα (74,65% ην 2009, 74,36% ην 2008, 73,75% ην 2007 θαη 76,19% ην 

2006 αληέζηνηρα). Αξθεηά θέλεζε ζεκεέσζαλ θαη νη ππφινηπεο γαιιφθσλεο ρψξεο 

(ΒΫιγην 6,90% θαη ε Διβεηέα 3,45%), ελψ αχμεζε ζεκεέσζαλ θαη Ϊιιεο ρψξεο φπσο ε 

Ακεξηθά, ε Οιιαλδέα, ε Ηηαιέα, ε Γεξκαλέα θαη ε Αγγιέα. Γηα ηελ ειιεληθά αγνξΪ ιφγσ 

ηνπ φηη νη θξαηάζεηο γέλνληαη θπξέσο ηειεθσληθΪ ά κΫζσ internet θαη' επζεέαλ ζηνπο 

μελψλεο δελ ππΪξρνπλ αληέζηνηρα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα. 

 

Ζ Ζπεηξσηηθά ΔιιΪδα παξακΫλεη ζηαζεξΪ πξψηε ζηηο πξνηηκάζεηο ηνπ θνηλνχ κε 

51,29% ησλ θξαηάζεσλ παξφιν πνπ ππάξμε κεέσζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 θαη ην 

2008 (58,70% θαη 55,48% αληέζηνηρα). ηε δεχηεξε ζΫζε βξέζθεηαη ε Κξάηε ε νπνέα 

παξνπζηΪδεη ζεακαηηθά Ϊλνδν, θηΪλνληαο ην 32,11% ησλ θξαηάζεσλ (23,19% ην 2009, 

22,84% ην 2008 θαη 12,50% ην 2007). ια ηα ππφινηπα λεζηΪ ζπλερέδνπλ λα 

ζεκεηψλνπλ κεέσζε κε 16,59% ην 2010 (Ϋλαληη 18,12% ην 2009 θαη 21,68% ην 2008). 

Με βΪζε ηηο πιεξνθνξέεο ηνπ θΫληξν θξαηάζεσλ, εθηφο απφ ηελ Κξάηε ε νπνέα 

ζεκεέσζε αχμεζε 9,11% ζε ζρΫζε κε ην 2009, δελ ππάξμαλ ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ζηνπο 

ππφινηπνπο πξννξηζκνχο. Ζ πεξζηλά εηθφλα πξνηηκάζεσλ ηνπ θνηλνχ (θξαηάζεηο) 

επηβεβαέσζε ηελ αλΪγθε εμσζηξΫθεηαο ησλ κηθξψλ θαηαιπκΪησλ ηεο ππαέζξνπ 

(αγξνηνπξηζηηθΪ, παξαδνζηαθΪ θ.α.) πνπ βξέζθνληαη εέηε ζε πεξηνρΫο κε πνιχ κηθξά 

πξνβνιά ζηηο δηεζλεέο αγνξΫο εέηε ζε πεξηνρΫο γλσζηΫο απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηνλ 

καδηθφ ηνπξηζκφ πνπ πξνζθΫξνπλ. 

 

Γεληθφηεξα, ζε ζρΫζε κε ηα ηξέα πξνεγνχκελα ρξφληα ην πνζνζηφ πξνηέκεζεο ζηα 

θαηαιχκαηα πνπ βξέζθνληαη θνληΪ ζηε ζΪιαζζα παξνπζηΪδεη κηθξά Ϊλνδν. Χζηφζν ε 

κηθξά δηαθνξΪ (44,40% βνπλφ – 55,60% ζΪιαζζα) δειψλεη φηη γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε 

αγνξΪ ε δηακνλά θνληΪ ζηε ζΪιαζζα δελ απνηειεέ βαζηθφ θξηηάξην επηινγάο 

πξννξηζκνχ. Αμέδεη δε λα αλαθεξζεέ φηη ε κΫζε δηΪξθεηα δηακνλάο αλΪ θαηΪιπκα θαηΪ 

ην 2010 άηαλ 4,7 δηαλπθηεξεχζεηο αλΪ θξΪηεζε, ε νπνέα ζεσξεέηαη ηθαλνπνηεηηθά.  

 

ΣΫινο, νη θξαηάζεηο απφ νηθνγΫλεηεο απνηΫιεζαλ ην 56,90%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηΪ 4,50% ζε ζρΫζε κε ην 2009 πνπ άηαλ ε πξψηε θαη κνλαδηθά ρξνληΪ πνπ ππάξμε 

κεέσζε: Οη νηθνγΫλεηεο εμαθνινπζνχλ λα ππεξΫρνπλ απφ ηα δεπγΪξηα ζηηο θξαηάζεηο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη φηη ε δάηεζε γηα κεγαιχηεξα «νηθνγελεηαθΪ» δσκΪηηα παξακΫλεη 

κεγαιχηεξε απφ ηε δάηεζε γηα δέθιηλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 Αληηθείκελν θαη ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

Σν αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο εέλαη λα κειεηάζεη ηελ θαηΪζηαζε πνπ εκθαλέδεη ζάκεξα ν 

αγξνηνπξηζκφο ζηελ ΔιιΪδα, κε βΪζε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ παξνπζηΪδνπλ 

νη εγρψξηεο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο. 

 

θνπφο ηεο Ϋξεπλαο εέλαη ε δηεμαγσγά ρξάζηκσλ ζπκπεξαζκΪησλ ζρεηηθΪ µε ηε θχζε 

ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ ζηελ ΔιιΪδα, εμεηΪδνληαο ηηο κνξθΫο πνπ 

ιακβΪλνπλ θαη ην πξντφλ πνπ πξνζθΫξνπλ. ΔπηπιΫνλ, ζθνπφο ηεο Ϋξεπλαο εέλαη λα 

εληνπέζεη θαηΪ πφζν νη αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη λα εμΪγεη ζπκπεξΪζκαηα ζρεηηθΪ κε ην εέδνο ηεο επαθάο ησλ 

θηινμελνπκΫλσλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσάο. 

 

Ζ Ϋξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνέεζε ζπγθξέζεσλ ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ 

θαηλνκΫλνπ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε δχν Ϊιιεο ρψξεο, ηελ Ηηαιέα θαη ηελ Γεξκαλέα. ηφρνο 

εέλαη πεξηγξαθά ησλ θνηλψλ ζεκεέσλ θαη δηαθνξψλ πνπ παξνπζηΪδεη ν αγξνηνπξηζκφο 

ζηηο ηξεηο απηΫο ρψξεο θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ γηα ηνπο νπνένπο 

απηΪ εκθαλέδνληαη. 

 

 

5.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Γηα ην εκπεηξηθφ κΫξνο ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο πξαγκαηνπνηάζεθε πξσηνγελάο 

Ϋξεπλα ζε αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο ζηελ ΔιιΪδα, ηελ Ηηαιέα θαη ηε Γεξκαλέα κε 

ζηφρν ηελ θαηαγξαθά ησλ εκθαλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ νη 

επηρεηξάζεηο θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ ζηηο νπνέεο επηδέδνληαη. ηα πιαέζηα ηεο Ϋξεπλαο 

δηεξεπλάζεθε ν δηπιφο ραξαθηάξαο ησλ επηρεηξάζεσλ, κειεηψληαο ραξαθηεξηζηηθΪ 

πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ παξαγσγά αγξνηηθψλ πξντφλησλ (δξαζηεξηφηεηα 

πξσηνγελνχο ηνκΫα) θαη ηελ πξνζθνξΪ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

(δξαζηεξηφηεηα ηξηηνγελνχο ηνκΫα). ΔπηπιΫνλ γέλεηαη κηα πξνζπΪζεηα δηεξεχλεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ θαηΪ πφζν νη επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ εκθαλέδνπλ ζπγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηα νπνέα αηηηνινγνχλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο αγξνηνπξηζηηθΫο.  
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Ζ κΫζνδνο ε νπνέα επηιΫρζεθε γηα ηε ζπιινγά ησλ ζηνηρεέσλ ηεο Ϋξεπλαο, άηαλ ε 

κΫζνδνο ηεο παξαηάξεζεο, αθελφο κελ επεηδά ην έδην ην αληηθεέκελν θαζηζηνχζε 

δπλαηά ηε ρξάζε ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ, αθεηΫξνπ δε επεηδά ππάξραλ ιφγσ ηεο 

ζεκαηνινγέαο αληηθεηκεληθΫο δπζθνιέεο νη νπνέεο ιεηηνχξγεζαλ απνηξεπηηθΪ ζηελ 

επηινγά δηαθνξεηηθάο κεζφδνπ. Δηδηθφηεξα, ην γεγνλφο φηη εμ‘νξηζκνχ νη 

αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη ζηελ επαξρέα θαη εκθαλέδνπλ κεγΪιε 

γεσγξαθηθά δηαζπνξΪ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκΫλν δηαζΫζηκν ρξφλν γηα ηελ 

νινθιάξσζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ην πςειφ θφζηνο πνπ ζα απαηηνχζε κηα δηαθνξεηηθά 

κΫζνδνο ζπιινγάο ζηνηρεέσλ (φπσο πρ δηεμαγσγά πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, 

δηαλνκά εξσηεκαηνινγέσλ θιπ) νδάγεζε ζηελ επηινγά ηεο παξαηάξεζεο, σο ηεο 

κνλαδηθάο κεζφδνπ γηα ηελ ζπιινγά ησλ ζηνηρεέσλ. 

 

 

5.3 Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο θαη πεγέο ζηνηρείσλ 

Ζ ζπιινγά ησλ δεδνκΫλσλ Ϋγηλε κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθξηκΫλα κΫζσ ηεο 

παξαηάξεζεο ηζηνζειέδσλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ. Ζ Ϋξεπλα αθνξΪ Ϋλα 

δεέγκα 50 αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ ζηελ ΔιιΪδα θαη 30 αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ ζηελ Ηηαιέα θαη ηε Γεξκαλέα (15 θαη 15 αληέζηνηρα). ΓεδνκΫλνπ φηη δελ 

ππάξμε θΪπνηνο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ πεξηνρά ηεο Ϋξεπλαο, ζεσξνχκε φηη ηα 

δεέγκαηα αληηπξνζσπεχνπλ γεσγξαθηθΪ ηηο ρψξεο ζην ζχλνιφ ηνπο.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγΪλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεδηΪζηεθε κηα θφξκα κε ηε κνξθά 

εξσηεκαηνινγένπ (ΠαξΪξηεκα Η), ηελ νπνέα ζπκπιάξσλε πξνζσπηθΪ ε εξεπλάηξηα γηα 

θΪζε επηρεέξεζε, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπφκελα ζηνηρεέα ζηελ εθΪζηνηε ηζηνζειέδα. 

Χζηφζν, θαζψο νξηζκΫλεο ηζηνζειέδεο δελ παξεέραλ ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ, θξέζεθε αλαγθαέα γηα ηελ πιεξΫζηεξε ζπκπιάξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγέσλ, ε ζπιινγά πιεξνθνξηψλ θαη απφ Ϊιινπο αμηφπηζηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο (ηνπξηζηηθΫο πχιεο, πχιεο γεληθνχ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθΫξνληνο θιπ) πΫξαλ ηεο 

επέζεκεο ηζηνζειέδαο ηεο επηρεέξεζεο. 

 

Ο εληνπηζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ε επηινγά ηνπ δεέγκαηνο Ϋγηλε κε βΪζε ηα 

απνηειΫζκαηα αλαδάηεζεο ζε δεκνθηιά ηζηνζειέδα (www.google.com). Δηδηθφηεξα, νη 

φξνη κε ηνπο νπνένπο Ϋγηλε ε αλαδάηεζε άηαλ: «αγξνηνπξηζηηθά κνλΪδα», 

«αγξνηνπξηζκφο» θαη «αγξνηνπξηζηηθά επηρεέξεζε». Οη ηξεηο απηΫο αλαδεηάζεηο Ϋγηλαλ 

ηφζν κε ηελ επηινγά ηεο απιάο φζν θαη ηεο ζχλζεηεο αλαδάηεζεο. Οη πιεηνςεθέα ησλ 
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επηρεηξάζεσλ (40) επηιΫρζεθε απφ ηηο πξψηεο 15 ζειέδεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ 

αλαδεηάζεσλ κε απηνχο ηνπο φξνπο, ελψ νη ππφινηπεο επηιΫρζεθαλ ηπραέα απφ ην 

ππφινηπν ζχλνιν ζειέδσλ. 

 

 

5.4 ρεδηαζµφο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηε δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγένπ ζπλΫβαιιε θαζνξηζηηθΪ ε επηζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο, ε νπνέα παξεέρε ζπγθεθξηκΫλε θαζνδάγεζε φζν αθνξΪ ηε 

δνκά θαη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηάζεσλ. Αμέδεη λα αλαθεξζεέ 

φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ άηαλ ηΫηνηνο ψζηε λα επηηξΫπεη ηελ 

ζπκπιάξσζε ηνπ θαη φρη κφλν γηα ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο αιιΪ θαη γηα ηηο 

επηρεηξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζπγθεθξηκΫλα ηεο Ηηαιέαο θαη ηεο Γεξκαλέαο, ρσξέο λα 

θξέλεηαη απαξαέηεηε θΪπνηα πξνζαξκνγά ά αλαδηαηχπσζε ησλ εξσηάζεσλ. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεέηαη απφ ηξεηο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο θαη Ϋρεη ζην ζχλνιν ηνπ 

45 εξσηάζεηο. Ζ πξψηε ελφηεηα (10 εξσηάζεηο) αθνξΪ ηε κνξθά θαη ηε δνκά ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαη ε δεχηεξε (29 εξσηάζεηο) ην κεέγκα κΪξθεηηλγθ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ε δεχηεξε ελφηεηα, δηαθξέλεηαη ζε ηΫζζεξεο ππνελφηεηεο, θαηΪ 

αληηζηνηρέα ησλ ηεζζΪξσλ ζηνηρεέσλ ηνπ κεέγκαηνο κΪξθεηηλγθ: πξντφλ, ηηκά, 

πξνψζεζε θαη ηνπνζεζέα. Οη εξσηάζεηο πνπ πεξηιακβΪλνπλ αλαθΫξνληαλ ζε 

πεξηγξαθηθΪ ζηνηρεέα ησλ επηρεηξάζεσλ, Ϋηζη ψζηε λα ππΪξμεη κηα πιεξΫζηεξε 

θαηαλφεζε, φζνλ αθνξΪ ηε θχζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. ΣΫινο, ε ηξέηε ελφηεηα (6 

εξσηάζεηο) πεξηιακβΪλεη κηα ζεηξΪ ππνθεηκεληθψλ εξσηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

δηαηχπσζε κηαο αμηνιφγεζεο απφ ηελ πιεπξΪ ηεο εξεπλάηξηαο, ζρεηηθΪ κε ην εέδνο ηεο 

επαθάο ησλ θηινμελνπκΫλσλ κε ηελ αγξνηηθά δσά θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνέν νη ππφ 

εμΫηαζε επηρεηξάζεηο επηηεινχλ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνένπο αλΫπηπμαλ 

αγξνηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα. 

 

ΣΫινο φζν αθνξΪ ηνλ ηχπν ησλ εξσηάζεσλ, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβΪλεη 

εξσηάζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, δηρνηνκηθΫο εξσηάζεηο θαη εξσηάζεηο πνιιαπιάο επηινγάο, 

εθ ησλ νπνέσλ νξηζκΫλεο Ϋρνπλ κφλν κέα απΪληεζε, ελψ Ϊιιεο επηδΫρνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαθνξεηηθΫο απαληάζεηο. 
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5.5 Μέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ 

Ζ εξγαζέα γηα ηελ Ϋξεπλα απηά δηεμάρζε ζε δχν θΪζεηο: ε πξψηε θΪζε ζηεξέρζεθε 

ζηελ ζπκπιάξσζε εξσηεκαηνινγέσλ, ελψ ε δεχηεξε πεξηειΪκβαλε ηε ζηαηηζηηθά 

αλΪιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκΪησλ. ζν αθνξΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 

ζπκπιάξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγέσλ, εέρε δηΪξθεηα πεξέπνπ κέα εβδνκΪδα γηα θΪζε 

ρψξα, θαη πξαγκαηνπνηάζεθε ην ΝνΫκβξην ηνπ 2011 γηα ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο θαη 

ην ΓεθΫκβξην ηνπ 2011 γηα ηηο επηρεηξάζεηο ηεο Ηηαιέαο θαη ηεο Γεξκαλέαο. 

 

Ζ επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγέα ησλ δηαγξακκΪησλ Ϋγηλε κε 

βΪζε ην πξφγξακκα Microsoft Office Excel 2007. ΚαηΪ ην πξψην ζηΪδην αξηζκάζεθαλ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα θαηΪ αχμνληα αξηζκφ απφ 1 κΫρξη 50 (γηα ηελ Ηηαιέα θαη ηε Γεξκαλέα 

απφ 1 Ϋσο 15 αληέζηνηρα). ηε ζπλΫρεηα, θσδηθνπνηάζεθαλ νη απαληάζεηο ψζηε λα εέλαη 

ζαθάο ε δηΪθξηζε κεηαμχ ηνπο, επηηξΫπνληαο σζηφζν ηε ζηαηηζηηθά ηνπο αλΪιπζε. Γηα 

θΪζε εξψηεζε βξΫζεθαλ πνζνζηΪ θαη Ϋγηλαλ ηα αλΪινγα δηαγξΪκκαηα. ηελ 

επεμεξγαζέα ησλ δεδνκΫλσλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ κεγΫζε πεξηγξαθηθάο ζηαηηζηηθάο 

φπσο: ν κΫζνο φξνο, ην κΫγηζην θαη ην ειΪρηζην, πέλαθεο ζπρλνηάησλ, δηακφξθσζε 

γξαθηθψλ παξαζηΪζεσλ, ξαβδνγξακκΪησλ θαη θπθιηθψλ δηαγξακκΪησλ ζπρλνηάησλ 

θιπ. Σα ηειηθΪ απνηειΫζκαηα ηεο κειΫηεο πξνΫθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ 

εξσηεκαηνινγέσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

 

6.1 Διιάδα 

6.1.1 Γεληθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

χκθσλα κε ηα δεδνκΫλα ηεο Ϋξεπλαο, ηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα απνηεινχλ ηε 

ζπλεζΫζηεξε κνξθά αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ, κε ηα αγξνθηάκαηα λα 

θαηαιακβΪλνπλ ηε δεχηεξε ζΫζε κε πνζνζηφ 26%. ηε ζπλΫρεηα αθνινπζνχλ νη 

θΪξκεο θαη ηα πξαηάξηα/εθζεηάξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ζπγθεληξψλνληαο ε 

θΪζε κνξθά Ϋλα 10%. Άμην αλαθνξΪο εέλαη ην γεγνλφο φηη θακέα απφ ηηο εμεηαδφκελεο 

επηρεηξάζεηο δελ εέρε απνθιεηζηηθΪ ηε κνξθά θΫληξνπ εζηέαζεο/αλαςπράο. 

 

ρήκα 6.1 : Καηαλνκή ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην είδνο ηνπο 

 

 

Χ πξνο ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθΫξνπλ νη επηρεηξάζεηο, Ϋθηνο απφ ηηο 

ππεξεζέεο δηακνλάο θαη εζηέαζεο, πνπ άηαλ αλακελφκελν λα εκθαλέζνπλ πςειΫο 

ζπρλφηεηεο, εμέζνπ πςειφ πνζνζηφ παξνπζηΪδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο (92%) 

θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο (60%). ΑγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζθΫξεη ην 48% ησλ επηρεηξάζεσλ, ελψ δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ ην 46%. Οη 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο (εθζεηάξην/κνπζεέν, θαηΪζηεκα πψιεζεο ηνπηθψλ 

πξντφλησλ, δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηΪ) παξΫρνληαη απφ πην πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ 

επηρεηξάζεσλ (ράκα 6.2.1 θαη ράκα 6.2.2). 
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ρήκα 6.2.1 : Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

 

 

ρήκα 6.2.2 : Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Ζ λνκηθά κνξθά ησλ επηρεηξάζεσλ άηαλ Ϋλα ζηνηρεέν γηα ην νπνέν κπφξεζαλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ δεδνκΫλα κφλν γηα ην 16% ησλ επηρεηξάζεσλ. Απφ απηφ ην ζχλνιν 

απηφ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο (5) εέραλ ηε κνξθά αλψλπκεο εηαηξεέαο, ελψ νη 

ππφινηπεο (3) ηε κνξθά ζπλεηαηξηζκνχ. Σν γεγνλφο φηη ην κΫγεζνο ηνπ δεέγκαηνο πνπ 

παξεέρε θΪπνηα πιεξνθφξεζε εέλαη πνιχ πεξηνξηζκΫλν (κφιηο 8 επηρ.) δελ επηηξΫπεη 

λα ζρεκαηέζνπκε κηα ζαθά εηθφλα γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Δμέζνπ πεξηνξηζκΫλεο άηαλ νη πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ησλ επηρεηξάζεσλ. πγθεθξηκΫλα απφ ηηο 50 επηρεέξεζεο, κφλν νη 10 πεξηειΪκβαλαλ 

ζηνηρεέα ζηελ ηζηνζειέδα ηνπο, πνπ λα αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκΫλσλ. Απφ ηα 

δεδνκΫλα απηΪ πξνθχπηεη φηη ην 50% ησλ επηρεηξάζεσλ απαζρνινχλ απφ 1-5 

εξγαδφκελνπο γεγνλφο πνπ απνηειεέ κηα πξψηε Ϋλδεημε ηεο επηθξαηνχζαο θαηΪζηαζεο 
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γεληθφηεξα. Δπεηδά θαη ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε ν αξηζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη 

κηθξφο, νπνηνδάπνηε ζπκπΫξαζκα γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ζα άηαλ 

βεβηαζκΫλν. Σν ζπγθεθξηκΫλν εξψηεκα ρξέδεη πεξαηηΫξσ δηεξεχλεζεο ψζηε λα 

κπνξΫζνπλ λα δηεμαρζνχλ αμηφπηζηα ζπκπεξΪζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκφ. 

 

ζν αθνξΪ ηελ ειηθέα ησλ επηρεηξάζεσλ, εέλαη θαηΪ θχξην ιφγσ κεγαιχηεξε ησλ 10 

εηψλ, κε αξθεηΫο επηρεηξάζεηο ηνπ δεέγκαηνο λα μεπεξλνχλ θαη ηα 15 ρξφληα 

ιεηηνπξγέαο. Σν γεγνλφο φηη ε έδξπζε ησλ πεξηζζνηΫξσλ επηρεηξάζεσλ αλαηξΫρεη πέζσ 

ζηελ δεθαεηέα ηνπ 90, δελ απνηειεέ Ϋθπιεμε θαζψο ηε ζπγθεθξηκΫλε δεθαεηέα 

εκθαλέζηεθαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξΪκκαηα πξνψζεζεο θαη ελέζρπζεο ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ππαέζξνπ. Δλζαξξπληηθά Ϋλδεημε απνηειεέ επέζεο ην φηη 

εμέζνπ ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ (12%) εκθαλέδνπλ νη επηρεηξάζεηο κε 0-5 ρξφληα 

ιεηηνπξγέαο. Απηφ δειψλεη φηη νη αγξφηεο θαη νη επηρεηξεκαηέεο γεληθφηεξα 

εμαθνινπζνχλ λα επελδχνπλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη λα ηδξχνπλ αθφκα θαη ζάκεξα 

λΫεο επηρεηξάζεηο, παξΪ ην γεγνλφο φηη ηφζν ηα επηδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα φζν θαη ε 

ζπκβνιά ηεο πνιηηεέαο Ϋρεη πεξηνξηζηεέ αηζζεηΪ ζε ζρΫζε κε ηε «ρξπζά δεθαεηέα ηνπ 

90‘». 

 

ρήκα 6.3 : Ζ ειηθία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηε ζπκκεηνρά ησλ επηρεηξάζεσλ ζε δέθηπα ά ζπιινγηθνχο θνξεέο, ην 26% 

δειψλεη κΫινο θΪπνην νξγαληζκνχ. Σν πξαγκαηηθφ πνζνζηφ ελδερνκΫλσο λα εέλαη 

πνιχ κεγαιχηεξν εΪλ ιΪβνπκε ππφςε φηη ηα δεδνκΫλα αθνξνχλ κφιηο ηηο 15 απφ ηηο 50 

επηρεηξάζεηο, θαζψο γηα ηηο ππφινηπεο δελ βξΫζεθαλ ζηνηρεέα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ά 

λα απνξξέπηνπλ ηελ παξνπζέα ηνπο ζε θΪπνην νξγαληζκφ ά Ϋλσζε. 

 

 

 

 

 

12% 
4% 

14% 

14% 
56% 

0-5 χρόνια 

5-10 χρόνια 

10-15 χρόνια 

Ράνω από 15 χρόνια 

Δεν υπάρχουν 
ςτοιχεία 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

141 

 

ρήκα 6.4 : πκκεηνρή ζε δίθηπα /ζπιινγηθνχο θνξείο 

 

 

ρεηηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο ζηε δηΪξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ Ϋηνπο, ε 

ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα ησλ επηρεηξάζεσλ ιεηηνχξγεη φιν ην ρξφλν θαη κφιηο Ϋλα 10% 

παξνπζηΪδεη επνρηαθά δξαζηεξηφηεηα. ε απηφ ην ζεκεέν αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη ελψ 

ππάξραλ επηρεηξάζεηο νη νπνέεο ιεηηνπξγνχλ θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 

(επηδηδφκελεο ζηελ παξαγσγά αγξνηηθψλ πξντφλησλ), θαηαρσξάζεθαλ σο επνρηαθΫο, 

θαζψο εκθαλέδνπλ αγξνηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα κφλν ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπο ηνπ 

ρξφλνπ (πρ Ϊλνημε, θζηλφπσξν θιπ).  

 

ρήκα 6.5: Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηελ πηζηνπνέεζε ησλ επηρεηξάζεσλ, 22 απφ ηηο 50 Ϋρνπλ ιΪβεη θΪπνην 

πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνπλ. Ζ ζπρλφηεηα 

απηά απνηειεέ Ϋλδεημε ηεο πξφζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα πξνζθΫξνπλ 

ηππνπνηεκΫλα πξντφληα θαη ππεξεζέεο πςειάο πνηφηεηαο. Χζηφζν ε πιεξνθνξέα απηά 

δελ κπνξεέ λα γεληθεπηεέ γηα ην ζχλνιν ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ, θαζψο θαη ζε 

απηάλ ηελ πεξέπησζε ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ δελ παξεέραλ μεθΪζαξε 

πιεξνθφξεζε άηαλ ηδηαέηεξα πςειφ (54%). 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

Ναι Πχι Δεν υπάρχουν 
ςτοιχεία 

Συμμετοχι ςε 
δίκτυα/ςυλλογικοφσ 
φορείσ 

90% 

10% 

Πλο το χρόνο  

Εποχιακά 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

142 

 

ρήκα 6.6: Πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε ζρεηέδεηαη κε ηελ ρξεκαηνδφηεο ησλ επηρεηξάζεσλ απφ εζληθνχο 

ά/θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 50 επηρεηξάζεσλ ην 28% (22), Ϋρεη ιΪβεη 

θΪπνηαο κνξθάο επηδφηεζεο γηα ηελ έδξπζε ά θαη ιεηηνπξγέα ηνπ. ε απηάλ ηελ 

πεξέπησζε ηα απνηειΫζκαηα ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθΪ ιφγσ ηεο επαέζζεηεο 

θχζεο ηνπ εξσηάκαηνο. ΣΫινο ζαλ παξαηάξεζε αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη απφ ηελ 

κειΫηε ησλ ηζηνζειέδσλ πξνΫθπςε φηη ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο ε ρξεκαηνδφηεζε 

αθνξνχζε ηελ ελέζρπζε ησλ επηρεηξάζεσλ γηα ηελ παξνρά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, 

θαη γεληθφηεξα ηνλ ςεθηαθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. 

 

Ζ ηειεπηαέα εξψηεζε απηάο ηεο ελφηεηαο αθνξΪ ηελ Ϋθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ, ε νπνέα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα 6.1 

θπκαέλεηαη απφ 5 Ϋσο θαη 260 ζηξΫκκαηα. Σα ζηνηρεέα απηΪ αθνξνχλ 27 επηρεηξάζεηο 

γηα ηηο νπνέεο άηαλ δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ δεδνκΫλα. Απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ 

ζηνηρεέσλ πξνΫθπςε φηη ε δηΪκεζνο εέλαη 35 θαη ν κΫζνο φξνο εέλαη 35,6 ζηξΫκκαηα. 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κΫζεο ηηκάο παξαιεέθζεθαλ ηξεηο αθξαέεο ηηκΫο (επηρεηξάζεηο κε 

Ϋθηαζε >απφ 200 ζηξΫκκαηα), πξνθεηκΫλνπ λα κελ αιινησζεέ ην απνηΫιεζκα. 

 

Πίλαθαο 6.1 : Έθηαζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηαηηζηηθφ κέγεζνο Σηκή 

ΔιΪρηζην 5 

ΜΫγηζην 260 

ΓηΪκεζνο 35 

ΜΫζε Ϋθηαζε ησλ επηρ. 35,6 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε<50 ζηξ. 17 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε > 50ζηξ. θαη <100 ζηξ. 6 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε >100 ζηξ. 4 
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6.1.2 Μείγκα κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο 

6.1.2.Α Πξντφλ 

6.1.2.Αi Γηακνλή 

Απφ ηηο 43 επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο δηακνλάο, νη 15 δηαζΫηνπλ 

δσκΪηηα, ελψ 12 Ϋρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηελ παξακνλά ησλ επηζθεπηψλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ μελψλεο. ΔπηπιΫνλ, 9 επηρεηξάζεηο παξΫρνπλ κεκνλσκΫλεο 

βέιιεο/ ζπέηηα, ελψ θακέα επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ηε κνξθά θαηαζθάλσζεο, κε ηηο 

ππεξεζέεο θΪκπηλγθ λα απνηεινχλ ηε κνλαδηθά δηαζΫζηκε κνξθά θαηαιχκαηνο γηα ηε 

δηακνλά ησλ ηνπξηζηψλ. Αλ θαη ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεέγκαηνο ππΪξρνπλ 

κνλΪδεο πνπ επηηξΫπνπλ ηελ θαηαζθάλσζε ζην ρψξν ηνπο, απηφ δελ απνηειεέ παξΪ 

ζπκπιεξσκαηηθά ππεξεζέα δηακνλάο σο πξνο ηηο άδε ππΪξρνπζεο (πρ δσκΪηηα, 

δηακεξέζκαηα θιπ).  

 

ρήκα 6.7 : Σχπνο θαηαιχκαηνο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑλαθνξηθΪ κε ηε δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ, απφ ηα ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα 6.2 

πξνθχπηεη φηη ηα αγξνηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα δελ πεξηνξέδνληαη ζηνλ ειΪρηζην αξηζκφ 

επηηξεπφκελσλ δσκαηέσλ θαη ζηηο αληηζηνηρνχκελεο ζε απηΪ θιέλεο, παξΪ επηιΫγνπλ 

κεγαιχηεξεο δηαζεζηκφηεηεο ηεο ηΪμεσο ησλ 30, 40 θαη πνιιΫο θνξΫο πεξηζζφηεξεο 

ησλ 40 θιηλψλ. ΔπηπιΫνλ παξαηεξάζεθε ην θαηλφκελν φηη πνιιΫο επηρεηξάζεηο ελψ 

εκθαλέδνπλ πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ δσκαηέσλ, ραξαθηεξέδνληαη απφ κεγΪιεο 

δπλακηθφηεηεο, θαζψο ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο νη πξνζθεξφκελνη ρψξνη 

(δσκΪηηα/ζηνχληην θιπ) εέραλ ηε δπλαηφηεηα θηινμελέαο Ϋσο θαη Ϋμη αηφκσλ. 
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Πίλαθαο 6.2 : Γπλακηθφηεηα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο θιηλψλ Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ Πνζνζηφ 

 10-20 θιέλεο 9 20,93% 

 20-30 θιέλεο 12 27,91% 

 30-40 θιέλεο 11 25,58% 

πΪλσ απφ 40 θιέλεο 11 25,58% 

 

 

6.1.2.Αii Δζηίαζε 

Απφ ηηο 41 επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο εζηέαζεο, ε πιεηνςεθέα (33) 

δηαζΫηεη εζηηαηφξην ελψ αξθεηΫο εέλαη εθεέλεο πνπ Ϋρνπλ δηακνξθσκΫλν ζην ρψξν ηνπο 

Café. Θα πξΫπεη επέζεο λα αλαθΫξνπκε φηη ζε 7 απφ ηηο 41 απηΫο επηρεηξάζεηο νη 

ππεξεζέεο εζηέαζεο αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθΪ ηελ παξνπζέα θνπδηλψλ ζηα δσκΪηηα θαη 

ηελ πξνζθνξΪ πξσηλνχ ζηνπο επηζθΫπηεο, ρσξέο λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνεηνηκαζέαο θαη παξνράο γεπκΪησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

 

Πίλαθαο 6.3 : Τπεξεζίεο εζηίαζεο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Τπεξεζίεο εζηίαζεο Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

Δζηηαηφξην 33 

Café 12 

Catering 1 

Φνχξλν  5 

Κνπδέλα ζηα δσκΪηηα 9 

  

ε απηφ ην ζεκεέν αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην 90% ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ 

πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο εζηέαζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπηθΪ πξντφληα ζηηο ππεξεζέεο 

ζέηηζεο, αιιΪ κφλν ην 12% απηψλ, ρξεζηκνπνηεέ απνθιεηζηηθΪ βηνινγηθΪ πξντφληα. Απφ 

ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα ζπκπεξαέλνπκε γηα ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο ε πξνψζεζε θαη 

ε πξνζθνξΪ ηνπηθψλ πξντφλησλ απνηειεέ αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, 

ρσξέο σζηφζν λα ιακβΪλεη ηελ έδηα βαξχηεηα ε πξνζθνξΪ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

απφθαζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα κελ ζηεξέδνπλ ηηο ππεξεζέεο ζέηηζεο ηνπο 

απνθιεηζηηθΪ απφ βηνινγηθΪ πξντφληα, κπνξεέ λα νθεέιεηαη ζε παξΪγνληαο φπσο: 

αδπλακέα θαη πςειφ θφζηνο παξαγσγάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ά/θαη πξνκάζεηΪο ηνπο 

απφ Ϊιινπο ηνπηθνχο θαη κε παξαγσγνχο.  
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6.1.2.Αiii Γξαζηεξηφηεηεο 

Ζ ελφηεηα απηά ησλ εξσηάζεσλ, αθνξΪ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ 

πξνζθΫξνπλ νη αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο (αγξνηηθΫο, αλαςπράο, πνιηηηζκνχ, 

επηκνξθσηηθΫο θαη εκπνξηθΫο) θαη εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθά θαζψο παξνπζηΪδεη θαηΪ 

πφζν νη επηρεηξάζεηο απηΫο μεθεχγνπλ απφ ην πξφηππν Bed and Breakfast θαη 

πξνζθΫξνπλ Ϋλα νινθιεξσκΫλν θαη πνιπδηΪζηαην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ φπσο απηφ 

πεξηγξΪθεηαη απφ ηε ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα. 

 

ρεηηθΪ κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαέλεηαη ζην ζράκα 6.10, νη 

ζπλεζΫζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη απφ ηηο επηρεηξάζεηο εέλαη νη 

θαιιηεξγεηηθΫο εξγαζέεο (15 επηρ.) θαη ε ζπγθνκηδά θξνχησλ θαη θαξπψλ (14 επηρ.). 

Χζηφζν, ε δηαθνξΪ κε ηηο Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο (θξνληέδα δψσλ ηνπ αγξνθηάκαηνο, 

γεληθΫο εξγαζέεο ηεο κνλΪδαο) δελ εέλαη κεγΪιε (11επηρ.) κε απνηΫιεζκα λα κελ 

μερσξέδεη θΪπνηα δξαζηεξηφηεηα σο ε πιΫνλ ζπλεζΫζηεξε. ΣΫινο αμέδεη λα 

πξνζζΫζνπκε φηη ην 29,17% ησλ επηρεηξάζεσλ πξνζθΫξνπλ κφλν κηα αγξνηηθά 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ην 37,5% πξνζθΫξνπλ ηνπιΪρηζηνλ 2 δξαζηεξηφηεηεο . Δμέζνπ 

πςειφ εέλαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ πξνζθΫξνπλ ηξεηο θαη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο (33%) (βι. ζράκα 6.11). 
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ρήκα 6.10 : Σν είδνο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.11 : Ο αξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ζν αθνξΪ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο, απηά πνπ απαληΪηαη πεξηζζφηεξν εέλαη ε 

πεδνπνξέα (27 επηρ.), αθνινπζνχλ  νη αγνξΫο (23 επηρ.), ε πνδειαζέα (17 επηρ.) θαη ε 

ηππαζέα (16 επηρ.). ΑξθεηΪ δεκνθηιά εέλαη επέζεο ηα παξαπνηΪκηα/παξαιέκληα 

αζιάκαηα (13 επηρ.), θαζψο θαη ε νξεηβαζέα αλαξξέρεζε (12 επηρ.). ΣΫινο ζηελ 

θαηεγνξέα «Άιιν», εληΪζζνληαη θπξέσο νκαδηθΪ ά αηνκηθΪ αζιάκαηα (πνδφζθαηξν, 

κπΪζθεη, ηΫληο, θιπ) ζηα νπνέα κπνξεέ λα επηδνζεέ ν θηινμελνχκελνο, ρΪξε ζηηο 

εγθαηαζηΪζεηο πνπ δηαζΫηεη ε επηρεέξεζε. ζν αθνξΪ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

δξαζηεξηνηάησλ αλαςπράο, 29% ησλ επηρεηξάζεσλ πξνζθΫξεη κέα κφλν 

δξαζηεξηφηεηα, 31% πξνζθΫξεη δχν, 13% πξνζθΫξεη ηξεηο θαη 27% πξνζθΫξεη 

ηΫζζεξηο θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

Φροντίδα ηϊων 
αγροκτιματοσ   

Καλλιεργθτικζσ 
εργαςίεσ 

Συγκομιδι 
φροφτων/καρπϊν 

   Γενικζσ εργαςίεσ 
τθσ μονάδασ   

1 Δραςτ/τα 
29% 

2 Δραςτ/τεσ 
38% 

3 Δραςτ/τεσ 
25% 

4 Δραςτ/τεσ 
8% 

Άλλα 
33% 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

147 

 

ρήκα 6.12 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.13 : Ο αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ηε ζπλΫρεηα εμεηΪζακε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ πνπ πξνζθΫξνπλ νη 

επηρεηξάζεηο. Απφ ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο, πξνΫθπςε φηη 12 ζηηο 23 

αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο πξνζθΫξνπλ επηζθΫςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 9 

δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα επέζθεςεο ζε ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο θαη 9 ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ά/θαη ζπκκεηνράο ζε εθδειψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηάξα. 
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ρήκα 6.14 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ζν αθφξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο 15 ζηηο 30 επηρεηξάζεηο δέλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επέζθεςεο-μελΪγεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο κνλΪδαο, 12 πξαγκαηνπνηνχλ 

εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο ζε ρψξνπο φπσο κνπζεέα ιατθάο ηΫρλεο, ειαηνηξηβεέα, 

ηπξνθνκεέα θιπ, ελψ ζε 11 επηρεηξάζεηο νη επηζθΫπηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζάζνπλ 

ζε καζάκαηα καγεηξηθάο.  

 

ρήκα 6.15 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

6.1.2.Αiv Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζν αθνξΪ ηελ εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ ην 60% παξΪγεη ά 

θαιιηεξγεέ γεσξγηθΪ-θηελνηξνθηθΪ πξντφληα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σα θπξηφηεξα 
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χειροποίθτων ειδϊν  

   Επίςκεψθ/Ξενάγθςθ  
ςτουσ χϊρουσ τθσ 

μονάδασ 

   Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

    Άλλο  
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πξντφληα πνπ παξΪγνληαη εληφο απηψλ ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη ιΪδη (20 επηρ.), 

θξαζέ/νηλνπλεπκαηφδε (18 επηρ.), θαη νπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα (13 επηρ.)(βι. πέλαθα 

6.4). ΣΫινο φζν αθνξΪ ηελ παξαγσγά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, επηδέδνληαη ζε απηά 

πεξέπνπ ην Ϋλα ηξέην ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξάζεσλ (βι. ζράκα 6.16).  

 

Πίλαθαο 6.4 : Αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.16 : Παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

  

 

ηα πιαέζηα ηεο εκπνξηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο, δηεξεπλάζεθε επέζεο θαηΪ 

πφζν νη επηρεηξάζεηο παξΪγνπλ ά θαηαζθεπΪδνπλ ρεηξνηερλάκαηα/ρεηξνπνέεηα εέδε γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο. χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο ην 38% ησλ 

επηρεηξάζεσλ παξαζθεπΪδνπλ θΪπνηαο κνξθάο ρεηξνπνέεηα πξντφληα, κε ηα εέδε 

ηξνθέκσλ (δπκαξηθΪ, καξκειΪδεο, γιπθΪ ηνπ θνπηαιηνχ θιπ) λα απνηεινχλ ηελ 

θπξηφηεξε θαηεγνξέα πξντφλησλ. ε απηφ ην ζεκεέν ζα πξΫπεη επέζεο λα ζεκεηψζνπκε 

φηη ην 24% ησλ επηρεηξάζεσλ δηαζΫηνπλ πξντφληα ηδησηηθάο εηηθΫηαο, πνζνζηφ αξθεηΪ 

ηθαλνπνηεηηθφ πνπ δεέρλεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα πηνζεηάζνπλ ηηο 

32% 

68% 

Ναι    Πχι 

Αγξνηηθά- θηελνηξνθηθά πξντφληα Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

  ΛΪδη/ΔιηΫο  20 

  Κξαζέ/ Οηλνπλεπκαηψδε 18 

  ΜΫιη 6 

  Φξνχηα  10 

  ΟπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα 13 

  ΓαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα  9 

  ΚηελνηξνθηθΪ πξντφληα  1 

  Άλζε/Βφηαλα/ΜπξσδηθΪ 5 

  Άιιν  2 
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ζχγρξνλεο πξαθηηθΫο κΪξθεηηλγθ δεκηνπξγψληαο κηα μεθΪζαξε εηθφλα γηα ηα 

παξαγφκελα πξντφληα θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ.  

 

 

 

Υεηξνπνίεηα πξντφληα 
Αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ 

Δέδε ηξνθέκσλ 14 

ΤθαληΪ/ Κεληάκαηα 1 

ΚεξηΪ 0 

Κνζκάκαηα 2 

Άιιν 0 

                     

    

 

6.1.2.Αv Οηθφζηηα δψα 

ζν αθνξΪ ηελ χπαξμε δψσλ ζηηο επηρεηξάζεηο, νη κηζΫο πεξέπνπ αγξνηνπξηζηηθΫο 

κνλΪδεο (52%) δηαζΫηνπλ νηθφζηηα δψα, κε ηηο θαηεγνξέεο ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ 

αηγνπξνβΪησλ λα απνηεινχλ ηηο ζπλεζΫζηεξεο πνπ απαληψληαη ζηηο αγξνηνπξηζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο. Αθνινπζνχλ ηα Ϊινγα, ηα θνπλΫιηα θαη νη ρνέξνη (βι πέλαθα 6.6). 

 

 

 

Οηθφζηηα δψα Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

ΠνπιεξηθΪ 15 

Αηγνπξφβαηα 14 

Βννεηδά 7 

Υνέξνπο/ Αγξηνγνχξνπλα 8 

Άινγα/Πφλπ 11 

ηξνπζνθακάινπο 2 

Λαγνχο/ΚνπλΫιηα 10 

 ΜΫιηζζεο 4 

Άιιν  3 

    

6.1.2.B Σηκή 

Ζ κΫζε ηηκά δέθιηλνπ δσκαηένπ γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο 

δηακνλάο, άηαλ θαηΪ θχξην ιφγσ κεηαμχ ηνπ δηαζηάκαηνο 60-100 επξψ, ζην νπνέν θαη 

Ναι 
24% 

Πχι 
76% 

Πίλαθαο 6.5 : Υεηξνπνίεηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη 
απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ρήκα 6.17 : Δπηρεηξήζεηο πνπ 
δηαζέηνπλ πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο 

Πίλαθαο 6.6 : Ζ παξνπζία νηθφζηησλ δψσλ ζηηο 
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ρήκα 6.18: Δπηρεηξήζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ νηθφζηηα δψα 

 

Ναι    
48% Πχι 

52% 
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ζπγθαηαιΫγεηαη ζρεδφλ ην 60% ησλ επηρεηξάζεσλ. Αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη θακέα 

αγξνηνπξηζηηθά κνλΪδα δελ Ϋρεη δηακνξθσκΫλε ρξΫσζε ε νπνέα λα μεπεξλΪεη ηα 150 

επξψ (βι. ζράκα 6.19). 

 

ρήκα 6.19 : Μέζε ηηκή δίθιηλνπ δσκαηίνπ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηε ζπκκεηνρά ησλ θηινμελνπκΫλσλ ζηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

κνλΪδσλ, ειΪρηζηεο επηρεηξάζεηο, κφιηο δχν απφ ηηο εέθνζη ηΫζζεξηο γηα ηελ αθξέβεηα, 

Ϋρνπλ δηακνξθψζεη μερσξηζηά ρξΫσζε. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη 

επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ απηνχ ηνπ εέδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο αλαγλσξέδνπλ 

ζαλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, κε απνηΫιεζκα λα ηηο 

ζπκπεξηιακβΪλνπλ ζηελ ηηκά πνπ ρξεψλνπλ γηα ηηο Ϊιιεο βαζηθΫο ηνπο ππεξεζέεο (πρ. 

δηακνλά, εζηέαζε θιπ).  

 

ρήκα 6.20 : Ύπαξμε μερσξηζηήο ρξέσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

 

ρεηηθΪ κε ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο ειεθηξνληθψλ θξαηάζεσλ, κφλν ην Ϋλα 

πΫκπην ησλ επηρεηξάζεσλ, Ϋρεη πξνρσξάζεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ 

30% 

28% 

14% 

5% 

0% 

23% 

    60  -  80  € 

    80  -  100  € 

    100  - 120 € 

   120 - 150 € 

   150 € και άνω 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

0 
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Ναι    Πχι 

Υπάρχει ξεχωριςτι χρζωςθ για τθ ςυμμετοχι ςτισ 
αγροτουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που προςφζρονται 
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θαηΪ ηΫηνην ηξφπν πνπ λα επηηξΫπεη λα γέλνληαη θξαηάζεηο Ϊκεζα. ε απηφ ην ζεκεέν 

πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη νη επηρεηξάζεηο πνπ δηαζΫηνπλ θφξκα ζπκπιάξσζεο γηα ηελ 

ππνβνιά εξψηεζεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαζεζηκφηεηα δσκαηέσλ ά/θαη πξντφλησλ, αιιΪ δε 

πεξηιακβΪλνπλ π.ρ. ηε δηαδηθαζέα εηζαγσγάο ζηνηρεέσλ πηζησηηθάο θΪξηαο 

πξνθεηκΫλνπ λα πξνβεέ ν πειΪηεο ζε απεπζεέαο αγνξΪ, δελ ζεσξεέηαη φηη δέλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ θξαηάζεσλ/αγνξψλ. 

 

ρήκα 6.21 : Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ/αγνξψλ  

 

 

ΔμεηΪδνληαο ηελ ηηκνινγηαθά πνιηηηθά ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ζπγθεθξηκΫλα ηελ χπαξμε 

εηδηθψλ ηηκψλ θαη παθΫησλ πξνζθνξψλ, δηαπηζηψζεθε φηη 20 επηρεηξάζεηο 

πξνζθΫξνπλ ηηο ππεξεζέεο ηνπο ζε ρακειφηεξεο ηηκΫο ζε ζπγθεθξηκΫλεο ρξνληθΫο 

πεξηφδνπο, ελψ ηζΪξηζκεο επηρεηξάζεηο (15) δηαζΫηνπλ εηδηθΫο πξνζθνξΫο γηα 

νηθνγΫλεηεο ά γηα θηινμελνχκελνπο πνπ απνθαζέδνπλ λα παξακεέλνπλ γηα κεγΪιν 

ρξνληθφ δηΪζηεκα. Άιιεο θαηεγνξέεο πξνζθνξψλ απεπζχλνληαη ζε κΫιε 

ελψζεσλ/νξγαληζκψλ θαη λΫνπο, ελψ δελ βξΫζεθαλ ζηνηρεέα πνπ λα αθνξνχλ εηδηθΫο 

ηηκΫο γηα ηαθηηθνχο πειΪηεο. 

 

Πίλαθαο 6.7 : Ύπαξμε εηδηθψλ ηηκψλ/παθέησλ πξνζθνξψλ ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Καηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 
δηακνξθσζεί εηδηθέο ηηκέο θαη παθέηα 

πξνζθνξψλ 

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο 
δηαζέηεη 

  ΟηθνγΫλεηεο 15 

  ΝΫνη 1 

  Πνιπάκεξε παξακνλά 15 

  πγθεθξηκΫλεο ρξνληθΫο πεξένδνη  20 

  ΜΫιε ελψζεσλ/νξγαληζκψλ 8 

  Σαθηηθνέ πειΪηεο 0 

 

 

20% 

80% 

Υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικϊν κρατιςεων/αγορϊν 

Δεν υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικϊν 
κρατιςεων/αγορϊν 
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6.1.2.C Πξνψζεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο, ε ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα ησλ 

επηρεηξάζεσλ (48 ζηηο 50) δηαζΫηεη δηθά ηεο ηζηνζειέδα. ΔπηπιΫνλ, απφ ην ζχλνιν απηφ 

ησλ ηζηνζειέδσλ ην 42% δηαηέζεηαη ζε κηα γιψζζα, ην 35% ζε δχν ελψ ην 23% ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 3 γιψζζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ζν αθνξΪ ηελ παξνπζέα ησλ επηρεηξάζεσλ ζε εηδηθΪ ζΪηη θξαηάζεσλ, ην 36 πεξέπνπ 

ηνηο εθαηφ Ϋρεη πξνρσξάζεη ζηε δεκηνπξγέα ζρεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνέεο νη πειΪηεο πνπ επηζθΫπηνληαη ηνπο ελ ιφγσ δηθηπαθνχο ηφπνπο Ϋρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο απεπζεέαο θξαηάζεηο κΫζσ ηνπ έληεξλεη. ΣΫινο, ε 

ππνελφηεηα πνπ αθνξΪ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξάζεσλ, 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ εξψηεζε πνπ εμεηΪδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνέν νη επηρεηξάζεηο 

ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα θαη εέλαη θαηαρσξεκΫλεο ζε ηνπξηζηηθνχο 

θαηαιφγνπο. πσο θαέλεηαη θαη απφ ην ζράκα 6.26 ην 84% ησλ επηρεηξάζεσλ Ϋρεη 

πξνρσξάζεη ζε θΪπνηα απφ ηηο παξαπΪλσ δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειΫζκαηα απηΪ 

θαλεξψλνπλ φηη νη επηρεηξεκαηέεο πνπ Ϋρνπλ αλαπηχμεη αγξνηνπξηζηηθά δξΪζε εέλαη πην 

εμνηθεησκΫλνη κε ηηο παξαδνζηαθΫο κεζφδνπο πξνψζεζεο θαη δηαθάκηζεο κε 

απνηΫιεζκα λα Ϋρνπλ ακειάζεη Ϋσο ελφο ζεκεένπ ηελ ειεθηξνληθά πξνβνιά ησλ 

επηρεηξάζεψλ ηνπο. 
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  Θ επιχείρθςθ διακζτει δικι τθσ ιςτοςελίδα 

Μια 
γλϊςςα 

42% 

Δφο 
γλϊςςεσ 

35% 

Ρεριςςό
τερεσ 

από δφο 
γλϊςς… 

ρήκα 6.22 : Ζ χπαξμε ηζηνζειίδσλ ζηηο 
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ρήκα 6.23 : Σν γισζζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 
ηζηνζειίδσλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 
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6.1.2.D Σνπνζεζία 

ΔμεηΪδνληαο ηελ ηνπνζεζέα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ, πξνΫθπςε φηη ην 78% 

ησλ κνλΪδσλ βξέζθεηαη ζε νξεηλά πεξηνρά θαη κφιηο ην 22% ζε παξαζαιΪζζηα. 

ΔπηπιΫνλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζΫο επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη θνληΪ ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη πεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο. πσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηα ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα 6.8, ε χπαξμε ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ζξεζθεπηηθψλ 

ρψξσλ θαη ηακαηηθψλ ινπηξψλ, απνηειεέ επέζεο παξΪγνληα πνπ κπνξεέ λα 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθΪ ζηελ απφθαζε δεκηνπξγέαο αγξνηνπξηζηηθάο κνλΪδαο ζηε 

ζπγθεθξηκΫλε ηνπνζεζέα. 

 

Πίλαθαο 6.8: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: 
Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

  Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο  5 

  ΠεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο 26 

  Αξραηνινγηθνέ ρψξνη 27 

  Θξεζθεπηηθνέ ρψξνη 19 

  Τδξφβηα πΪξθα 3 

  ΗακαηηθΪ ινπηξΪ 9 

  Γαζηθνέ δξπκνέ 4 

 

ζν αθνξΪ ηελ απφζηαζε ησλ επηρεηξάζεσλ απφ ην πιεζηΫζηεξν αζηηθφ θΫληξν, ην 

κεγαιχηεξν κΫξνο απηψλ (19) απΫρεη 20 κε 40 ρικ, ελψ αξθεηΫο επηρεηξάζεηο (16) 
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Ναι    Πχι 

Θ επιχείρθςθ είναι καταχωρθμζνθ ςε 
ειδικά ςάιτ κρατιςεων 

84% 

16% 

Επιχ. που ςυνεργάηονται με τουριςτικά 
γραφεία/καταχωρθμζνεσ ςε τουριςτικοφσ 
καταλόγουσ 
Επιχ. που δεν ςυνεργάηονται με τουριςτικά 
γραφεία/δεν είναι καταχωρθμζνεσ ςε 
τουριςτικοφσ καταλόγουσ 

ρήκα 6.24 : Ζ παξνπζία ησλ 
αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ηζηφηνπνπο θξαηήζεσλ 

ρήκα 6.25 : Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπξηζηηθά 
γξαθεία θαη παξνπζία ησλ επηρ. ζε ηνπξηζηηθνχο 

θαηαιφγνπο 
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απΫρνπλ θΪησ απφ 20 ρικ. Αμέδεη επέζεο λα αλαθΫξνπκε φηη κφιηο 5 αγξνηνπξηζηηθΫο 

κνλΪδεο βξέζθνληαλ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 60 ρικ απφ ηελ πιεζηΫζηεξε πφιε. 

 

ΣΫινο φζν αθνξΪ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κνλΪδσλ, ην 74% ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη 

πξνζβΪζηκεο κΫζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο ρξάζεο ΗΥ απηνθηλάηνπ, ην 60% 

βξέζθεηαη ζε πεξηνρά πνπ εμππεξεηεέηαη απφ αεξνδξφκην, γηα ην 50% ππΪξρεη 

αθηνπιντθά ζχλδεζε κε ηελ πεξηνρά, ελψ ην 48% βξέζθεηαη ζε πεξηνρά εληφο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ Ϊμνλα ηεο ρψξαο. 

 

ρήκα 6.26 : Πξνζβαζηκφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

 

6.1.3 Τπνθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

Ζ Ϋξεπλα νινθιεξψλεηαη κε Ϋμη εξσηάζεηο, νη νπνέεο αθνξνχλ ην ξφιν ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ σο πξνο ηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο θαη αιιΪ θαη σο πξνο ηελ 

εκπεηξέα πνπ πξνζθΫξεηαη ζηνπο θηινμελνχκελνπο. 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεέγκαηνο, ην 66% Ϋρεη σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ελψ γηα ην 34% ησλ επηρεηξάζεσλ ε πξνζθνξΪ αγξνηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ Ϋρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηάξα, θαζψο νη επηρεηξάζεηο αλΫπηπμαλ 

αγξνηνπξηζηηθά δξΪζε ζηα πιαέζηα ελέζρπζεο ηεο βαζηθάο ιεηηνπξγέαο ηεο κνλΪδαο, 

πνπ εέλαη ε γεσξγηθά ά ε θηελνηξνθηθά παξαγσγά. 
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ρήκα 6.27 : Ο ξφινο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 

 

ζν αθνξΪ ηε θχζε ηεο επαθάο ησλ θηινμελνπκΫλσλ κε ηηο αγξνηηθΫο αζρνιέεο, ζην 

36% ησλ επηρεηξάζεσλ άηαλ Ϊκεζε, κε ηνπο θηινμελνχκελνπο λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ ζηηο αγξνηηθΫο εξγαζέεο θαη ζην 28% Ϋκκεζε, θαζψο νη 

θηινμελνχκελνη Ϋξρνληαλ ζε επαθά κφλν κε ηα αγξνηηθΪ πξντφληα θαη φρη κε ηηο 

αγξνηηθΫο εξγαζέεο απηΫο θαζαπηΫο. ΔπηπιΫνλ, ζην 24% δελ ππάξμε θακέα επαθά, ελψ 

ζην 12% άηαλ παζεηηθά, κε ηνπο θηινμελνχκελνπο λα παξέζηαληαη απιΪ ζε Ϋλα ρψξν 

κε νξηζκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ (πρ πξψελ αγξφθηεκα), ρσξέο σζηφζν λα Ϋξρνληαη ζε 

επαθά εέηε κε ηα αγξνηηθΪ πξντφληα, εέηε κε ηηο αγξνηηθΫο εξγαζέεο. ΣΫινο, αμέδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη κφλν 16 απφ ηηο 50 επηρεηξάζεηο (32%) πξνζθΫξνπλ κηα απζεληηθά 

αγξνηηθά εκπεηξέα ζηνπο επηζθΫπηεο ηνπο, επηηξΫπνληαο ηνπο λα βηψζνπλ ηελ δσά ησλ 

αγξνηψλ φπσο εέλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ε νπνέα δελ επεξεΪδεηαη ά κεηαβΪιιεηαη 

απφ ηελ παξνπζέα θηινμελνχκελσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο κνλΪδαο. 

 

 

 

 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε ζρεηέδεηαη ηνπο ιφγνπο αλΪπηπμεο αγξνηνπξηζηηθάο δξΪζεο, ελψ 

απνηειεέ παξΪιιεια θαη κηα πξνζπΪζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ησλ επηρεηξάζεσλ, 

66% 

34% 

Κφρια δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

   Δευτερεφουςα δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

24% 

12% 

28% 

36% 

   Ανφπαρκτθ     Ρακθτικι  

   Ζμμεςθ     Άμεςθ  

33% 

67% 

Αυκεντικι αγροτικι εμπειρία 

Μθ αυκεντικι αγροτικι εμπειρία 

ρήκα 6.28 : Ζ θχζε ηεο επαθήο ησλ θηινμελνχκελσλ 

 κε ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ρήκα 6.29 : Ζ θχζε ηεο εκπεηξίαο πνπ 
πξνζθέξνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
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εΪλ θαη θαηΪ πφζν εέλαη αγξνηνπξηζηηθφο, εμεηΪδνληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνέν 

εθπιεξψλνληαη νξηζκΫλνη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ φπσο απηνέ Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ 

απφ ηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα. 

 

πσο θαέλεηαη αλαιπηηθΪ ζηα ζράκαηα πνπ αθνινπζνχλ (ζράκα 6.30.1 θαη ζράκα 

6.30.2) ε πιεηνςεθέα ησλ επηρεηξάζεσλ ζπκκεηΫρεη ελεξγΪ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ (36 επηρ.), πΪλσ απφ ηα ηξέα πΫκπηα ησλ επηρεηξάζεσλ ζπκβΪιεη 

ζηε ζπγθξΪηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν (34 επηρ.), ελψ πΪλσ απφ ηηο κηζΫο 

επηρεηξάζεηο ζπλΫβαιαλ ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο (27 επηρ.) θαη 

θξνληέδνπλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο (26 επηρ.) 

ΔπηπιΫνλ, 35 απφ ηηο 50 επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη ζε αξκνλέα κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηα 

ηνπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο (π.ρ. αξρηηεθηνληθά άζε, Ϋζηκα θιπ) θαη απνηεινχλ 

ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο Ϊμηνη πξεζβεπηΫο απηψλ. 

 

ρήκα 6.30.1 : Οη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο  

 

 

ρήκα 6.30.2 : Οη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο  
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Ζ ελφηεηα απηά νινθιεξψλεηαη κε κηα εξψηεζε πνπ αθνξΪ ην θνκκΪηη ηεο αγνξΪο ζην 

νπνέν απεπζχλνληαη νη επηρεηξάζεηο. Γηα ηελ ζπκπιάξσζε ησλ απαληάζεσλ, ε 

εξεπλάηξηα, Ϋιαβε ππφςε παξΪγνληεο φπσο: νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο, ε 

ηνπνζεζέα ηεο επηρεέξεζεο, ηα κΫζα πξνβνιάο θαη πξνψζεζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

θιπ. Απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ, πξνΫθπςε φηη ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ 

επηρεηξάζεσλ απεπζχλεηαη θαηΪ θχξην ιφγσ ζε Έιιελεο (96%), ελψ ζε αξθεηΪ 

δεκνθηιά ηκάκαηα ηεο αγνξΪο αλαδεηθλχνληαη νη νηθνγΫλεηεο κε παηδηΪ (56%) θαη νη 

ειηθησκΫλνη (54%). 

 

ρήκα 6.31 : Σα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο  

 

 

 

 

6.2 Ηηαιία  

6.2.1 Γεληθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ  

ηελ Ηηαιέα ηα αγξνθηάκαηα απνηεινχλ ηε ζπλεζΫζηεξε κνξθά αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ κε πνζνζηφ 53%, κε ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα λα θαηαιακβΪλνπλ ηε 

δεχηεξε ζΫζε κε πνζνζηφ 27%. ηε ζπλΫρεηα αθνινπζνχλ νη θΪξκεο (20%), ελψ αμέδεη 

λα αλαθεξζεέ ην γεγνλφο φηη θακέα απφ ηηο εμεηαδφκελεο επηρεηξάζεηο δελ εέρε ηε κνξθά 

πξαηεξένπ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ά θΫληξνπ εζηέαζεο/αλαςπράο. 
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ρήκα 6.32 : Καηαλνκή ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην είδνο ηνπο 

 

 

Χ πξνο ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθΫξνπλ νη επηρεηξάζεηο, ε απφιπηε 

πιεηνςεθέα ησλ επηρεηξάζεσλ παξΫρεη ππεξεζέεο δηακνλάο, ελψ 14 ζηηο 15 

επηρεηξάζεηο (93%) πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο εζηέαζεο θαη αλαςπράο. Δμέζνπ πςειφ 

πνζνζηφ παξνπζηΪδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο (87%) θαζψο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ (80%). ΑγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθΫξεη ην 73% ησλ 

επηρεηξάζεσλ, ελψ θαηΪζηεκα πψιεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

παηδηΪ παξΫρνληαη απφ ην 40% επηρεηξάζεσλ (ράκα 6.33.1 θαη ράκα 6.33.2). 

 

ρήκα 6.33.1 : Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ  
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ρήκα 6.33.2 : Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηελ ειηθέα ησλ επηρεηξάζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγνχλ γηα πΪλσ απφ 

15 ρξφληα, επηβεβαηψλνληαο απνηειΫζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ζΫινπλ ηελ 

Ηηαιέα λα Ϋρεη κεγΪιε παξΪδνζε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. Αμέδεη δε λα ζεκεηψζνπκε φηη 

θακέα επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ειηθέα κηθξφηεξε απφ 5 ρξφληα, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα εξκελεπηεέ φηη πιΫνλ δελ ππΪξρνπλ ά δελ δέλνληαη θέλεηξα γηα αγξφηεο ά λΫνπο 

επηρεηξεκαηέεο λα επελδχζνπλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

 

ρήκα 6.34 : Ζ ειηθία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξάζεσλ ζε νξγαλψζεηο ά ζπιινγηθνχο θνξεέο, ην 

53% απνηειεέ κΫινο θΪπνην νξγαληζκνχ. Σα απνηειΫζκαηα αθνξνχλ 9 απφ ηηο 15 κε 

ζπλΫπεηα λα ππΪξρεη πηζαλφηεηα ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ λα εέλαη κεγαιχηεξν. 
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ρήκα 6.35 : πκκεηνρή ζε δίθηπα /ζπιινγηθνχο θνξείο 

 

 

ρεηηθΪ κε ηελ πηζηνπνέεζε ησλ επηρεηξάζεσλ, 10 απφ ηηο 15 Ϋρνπλ ιΪβεη θΪπνην 

πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνπλ. Σν πνζνζηφ 

απηφ εέλαη ηδηαέηεξα εληππσζηαθφ, θαζψο απνδεηθλχεη φηη πιΫνλ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ αλαγλσξέδεη ηε ζεκαζέα ηεο πξνζθνξΪο 

πηζηνπνηεκΫλσλ πξντφλησλ. ΔπηπιΫνλ, αλ αλαινγηζηνχκε φηη γηα ηηο ππφινηπεο 5 

επηρεηξάζεηο δελ ππάξραλ ζηνηρεέα, ζπκπεξαέλνπκε φηη εέλαη εθηθηά αθφκε θαη ε 

πηζαλφηεηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ (15) λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλεο.  

 

ρήκα 6.36 : Πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Ζ Ϋθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ ζηελ Ηηαιέα, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεέα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 11 επηρεηξάζεηο, θπκαέλεηαη απφ 

59 Ϋσο θαη 3756 ζηξΫκκαηα (βι. πέλαθα 6.9). Απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ 

πξνΫθπςε φηη ε δηΪκεζνο εέλαη 346 θαη ν κΫζνο φξνο εέλαη 463 ζηξΫκκαηα. ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κΫζεο ηηκάο παξαιεέθζεθαλ ηΫζζεξηο αθξαέεο ηηκΫο (επηρεηξάζεηο κε 

Ϋθηαζε> απφ 1000 ζηξΫκκαηα), πξνθεηκΫλνπ λα κελ επεξεαζηεέ ζεκαληηθΪ ην 

απνηΫιεζκα. 
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Πίλαθαο 6.9 : Έθηαζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηαηηζηηθφ κέγεζνο Σηκή 

ΔιΪρηζην 59 

ΜΫγηζην 3756 

ΓηΪκεζνο 346 

ΜΫζε Ϋθηαζε ησλ επηρ. 463 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε<250 ζηξ. 5 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε > 250ζηξ. θαη <350 ζηξ. 1 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε >350 ζηξ. 5 

 

6.2.2 Μείγκα κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο 

6.2.2.Α Πξντφλ 

6.2.2.Αi Γηακνλή 

πσο αλαθΫξακε ζηελ αξρά ηεο Ϋξεπλαο, ην ζχλνιν ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ ζηελ Ηηαιέα πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο δηακνλάο, κε 7 επηρεηξάζεηο λα 

δηαζΫηνπλ δσκΪηηα, ελψ ζε 4 νη ππεξεζέεο λα παξΫρνληαη ζε παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

μελψλεο. ΔπηπιΫνλ, 3 επηρεηξάζεηο παξΫρνπλ κεκνλσκΫλεο βέιιεο/ ζπέηηα, 1 επηρεέξεζε 

απηφλνκα ζηνχληην, ελψ θακέα επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ηε κνξθά θαηαζθάλσζεο, κε ηηο 

ππεξεζέεο θΪκπηλγθ λα απνηεινχλ ηε κνλαδηθά δηαζΫζηκε κνξθά θαηαιχκαηνο γηα ηε 

δηακνλά ησλ ηνπξηζηψλ.  

 

ρήκα 6.37 : Σχπνο θαηαιχκαηνο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Χο πξνο ηε δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ, φπσο θαέλεηαη θαη ζηνλ πέλαθα 6.10 πνπ 

αθνινπζεέ, ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ (11) δηαζΫηνπλ 

πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ θιηλψλ θαη κφιηο δχν επηιΫγνπλ κεγΪιεο δηαζεζηκφηεηεο ηεο 

ηΪμεσο ησλ 30, 40 θαη πνιιΫο θνξΫο πεξηζζφηεξεο ησλ 40 θιηλψλ. Απηφ νθεέιεηαη ελ 

κΫξε ζην γεγνλφο φηη ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο ε δηακνλά ησλ ηνπξηζηψλ εμαζθαιέδεηαη 

47% 

7% 

20% 

26% 

0% 
Δωμάτια  

Αυτόνομα ςτοφντιο 

Βίλεσ/ Σπίτια  

Ραραδοςιακοφ τφπου 
ξενϊνεσ  
Καταςκινωςθ/ Κάμπινγκ 
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ζην ρψξν δηακνλάο ηνπ ηδηνθηάηε θαη ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ, κε απνηΫιεζκα ηα επηπιΫνλ 

δσκΪηηα πνπ πξννξέδνληαη γηα ρξάζε απφ αγξνηνπξέζηεο λα δηαζΫηνπλ ζπγθεθξηκΫλν 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ θιηλψλ. 

 

Πίλαθαο 6.10 : Γπλακηθφηεηα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο θιηλψλ Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ Πνζνζηφ 

 10-20 θιέλεο 6 40,00% 

 20-30 θιέλεο 5 33,33% 

 30-40 θιέλεο 2 13,33% 

πΪλσ απφ 40 θιέλεο 2 13,33% 

 

6.2.2.Αii Δζηίαζε 

πσο εέδακε ζηελ αξρά ηεο ελφηεηαο ην 93% ησλ επηρεηξάζεσλ (14 ζηηο 15) 

πξνζθΫξεη ππεξεζέεο εζηέαζεο, απφ ηηο νπνέεο 13 ρξεζηκνπνηνχλ ηνπηθΪ πξντφληα ζηε 

θνπδέλα ηνπο, ελψ 4 ζηεξέδνπλ ηηο ππεξεζέεο ζέηηζεο απνθιεηζηηθΪ ζε βηνινγηθΪ 

πξντφληα (βι. ζράκα 6.39). 

 

 

 

    

 

6.2.2.Aiii Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζπλάζσο απφ ηηο επηρεηξάζεηο εέλαη ε 

ζπγθνκηδά θξνχησλ θαη θαξπψλ (9 επηρ.) θαη ε ζπκκεηνρά ζε γεληθΫο εξγαζέεο ηεο 

κνλΪδαο (8 επηρ.). Δπέζεο, ζε 6 επηρεηξάζεηο νη θηινμελνχκελνη κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθΫξνπλ ζηελ θξνληέδα ησλ δψσλ ηνπ αγξνθηάκαηνο θαη ζε 4 ζηηο θαιιηεξγεηηθΫο 

εξγαζέεο. ΣΫινο αμέδεη λα πξνζζΫζνπκε φηη ην 45% ησλ επηρεηξάζεσλ πξνζθΫξνπλ 

ηξέα εέδε αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, θαη ην 27% πξνζθΫξνπλ ηνπιΪρηζηνλ 2 

δξαζηεξηφηεηεο (βι. ζράκα 6.40). 

 

93% 

7% 

Ναι    Πχι 

29% 

71% 

Ναι    Πχι 

ρήκα 6.38 : Υξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 
ζηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο απφ ηηο 
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

ρήκα 6.39 : Απνθιεηζηηθή ρξήζε βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ ζηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο απφ ηηο 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
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ρήκα 6.40 : Σν είδνο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.41 : Ο αξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ζν αθνξΪ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο, ε πην ζπρλά εέλαη ε πεδνπνξέα (13 επηρ.), 

αθνινπζνχλ ε πνδειαζέα (10 επηρ.), ε ηππαζέα (6 επηρ.) θαη νη αγνξΫο (4 επηρ.), ελψ 

θακέα απφ ηηο 15 επηρεηξάζεηο δελ δέλεη ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο: νξεηβαζέα/αλαξξέρεζε, παξαπνηΪκηα αζιάκαηα θαη ζθη. ε απηφ ην ζεκεέν ζα 

πξΫπεη λα αλαθΫξνπκε φηη ην Ϋλα ηξέην ησλ επηρεηξάζεσλ πξνζθΫξεη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εληΪζζνληαη ζηελ θαηεγνξέα «Άιιν», θαζψο δελ εέρε ππΪξμεη αληέζηνηρε 

πξφβιεςε απφ ηελ εξεπλάηξηα. Οη ππεξεζέεο απηΫο αθνξνχλ ζηελ πιεηνλφηεηΪ ηνπο 

ππεξεζέεο επεμέαο θαη ραιΪξσζεο ησλ θηινμελνπκΫλσλ φπσο καζΪδ, ρακΪκ, ζπα θιπ. 

ζν αθνξΪ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ δξαζηεξηνηάησλ αλαςπράο, 7% ησλ 

επηρεηξάζεσλ πξνζθΫξεη κέα κφλν δξαζηεξηφηεηα, 22% πξνζθΫξεη δχν, 43% 

πξνζθΫξεη ηξεηο θαη 28% πξνζθΫξεη ηΫζζεξηο θαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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10 
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27% 

3 Δραςτ/τεσ 
46% 

4 Δραςτ/τεσ 
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ρήκα 6.42 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.43 : Ο αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ νη πεξηζζφηεξεο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο 

πξνζθΫξνπλ ζεκηλΪξηα γεπζηγλσζέαο (9) θαη νηλνγλσζέαο (6), ελψ αξθεηΫο 

δηνξγαλψλνπλ επηζθΫςεηο ζε αξραηνινγηθνχο (5) θαη ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο (4), ελψ 

κφιηο 3 επηρεηξάζεηο δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ά/θαη ζπκκεηνράο ζε 

εθδειψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηάξα. 

 

ρήκα 6.44 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
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ζν αθφξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο 10 ζηηο 13 επηρεηξάζεηο δέλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επέζθεςεο-μελΪγεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο κνλΪδαο ελψ 8 δηνξγαλψλνπλ 

ζην ρψξν ηνπο καζάκαηα καγεηξηθάο. Ληγφηεξν δεκνθηιεέο εέλαη νη ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο: εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο (3 επηρ), καζάκαηα θαηαζθεπάο 

ρεηξνπνέεησλ εηδψλ (2 επηρ), παξαηάξεζε ρισξέδαο/παλέδαο (1 επηρ) θιπ.  

 

ρήκα 6.45 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

6.2.2.Aiv Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

Οη αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ εμεηΪζηεθαλ εκθαλέδνπλ Ϋληνλε εκπνξηθά 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο ην 93% ησλ κνλΪδσλ ηνπ δεέγκαηνο παξΪγεη ά θαιιηεξγεέ 

γεσξγηθΪ-θηελνηξνθηθΪ πξντφληα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σα θπξηφηεξα πξντφληα 

πνπ παξΪγνληαη εληφο απηψλ ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη θξαζέ/νηλνπλεπκαηψδε θαη 

θηελνηξνθηθΪ πξντφληα (9 επηρ.), θαζψο θαη θξνχηα θαη νπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα (8 

επηρ.) (βι. πέλαθα 6.11). ΣΫινο φζν αθνξΪ ηελ παξαγσγά βηνινγηθψλ πξντφλησλ , 

επηδέδνληαη ζε απηά πΪλσ απφ ηηο κηζΫο επηρεηξάζεηο θαη ζπγθεθξηκΫλα ην 60% (βι. 

ζράκα 6.46).  

 

Πίλαθαο 6.11 : Αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Αγξνηηθά- θηελνηξνθηθά πξντφληα Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

  ΛΪδη/ΔιηΫο  6 

  Κξαζέ/ Οηλνπλεπκαηψδε 9 

  ΜΫιη 0 

  Φξνχηα  8 
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12 

   Ραρατιρθςθ 
χλωρίδασ/πανίδασ 

   Μακιματα 
μαγειρικισ 

   Μακιματα 
καταςκευισ 

χειροποίθτων ειδϊν  

   Επίςκεψθ/Ξενάγθςθ  
ςτουσ χϊρουσ τθσ 

μονάδασ 

   Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

    Άλλο  
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  ΟπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα 8 

  ΓαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα  7 

  ΚηελνηξνθηθΪ πξντφληα  9 

  Άλζε/Βφηαλα/ΜπξσδηθΪ 0 

  Άιιν  4 

 

ρήκα 6.46 : Παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

  

 

Δμέζνπ πςειφ εέλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ δηαζΫηνπλ πξντφληα 

ηδησηηθάο εηηθΫηαο, θαζψο 9 ζηηο 15 επηρεηξάζεηο ηξνθνδνηνχλ ζηελ αγνξΪ πξντφληα κε 

ηελ επσλπκέα ηνπο. Σν πνζνζηφ απηφ εέλαη ηδηαέηεξα εληππσζηαθφ εΪλ αλαινγηζηνχκε 

ηα εκπφδηα θαη ηηο πνιπΪξηζκεο δπζθνιέεο πνπ απαληψληαη ζηελ ηππνπνέεζε 

πξντφλησλ, θαη ηδέσο φηαλ απηΪ αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ. 

 

ρήκα 6.47 : Δπηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

 

 

6.2.2.Av Οηθφζηηα δψα 

ζν αθνξΪ ηελ χπαξμε δψσλ ζηηο επηρεηξάζεηο, ηα ηξέα ηΫηαξηα πεξέπνπ ησλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ (73%) δηαζΫηνπλ νηθφζηηα δψα, κε ηα πνπιεξηθΪ θαη ηα 

αηγνπξφβαηα λα απνηεινχλ ηηο ζπλεζΫζηεξεο θαηεγνξέεο δψσλ πνπ απαληψληαη ζηηο 

αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο. (βι πέλαθα 6.12).  

60% 

40% 

Ναι    Πχι 

60% 

40% 
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Πίλαθαο 6.12 : Ζ παξνπζία νηθφζηησλ 

δψσλ ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Οηθφζηηα δψα 
Αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ 

ΠνπιεξηθΪ 8 

Αηγνπξφβαηα 8 

Βννεηδά 5 

Υνέξνπο/ Αγξηνγνχξνπλα 4 

Άινγα/Πφλπ 6 

ηξνπζνθακάινπο 1 

Λαγνχο/ΚνπλΫιηα 2 

 ΜΫιηζζεο 0 

Άιιν  1 

 

 

   

 

 

 

 

6.2.2.B Σηκή 

Ζ κΫζε ηηκά δέθιηλνπ δσκαηένπ γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο 

δηακνλάο, άηαλ θαηΪ θχξην ιφγσ κεηαμχ ηνπ δηαζηάκαηνο 60-80 επξψ, ζην νπνέν θαη 

ζπγθαηαιΫγεηαη ην 40% ησλ επηρεηξάζεσλ. Αμέδεη λα αλαθΫξνπκε φηη κφιηο δχν 

αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο εέραλ δηακνξθψζεη ρξΫσζε Ϊλσ ησλ 120 επξψ, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη ε πιεηνςεθέα ησλ επηρεηξάζεσλ Ϋρεη ζρεκαηέζεη πξνζηηΫο γηα ηελ 

αγνξΪ ηηκΫο. (βι. ζράκα 6.49). 

 

ρήκα 6.49 : Μέζε ηηκή δίθιηλνπ δσκαηίνπ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Χο πξνο ηε ζπκκεηνρά ησλ θηινμελνπκΫλσλ ζηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, κφλν κηα 

απφ ηηο Ϋληεθα επηρεηξάζεηο γηα ηηο νπνέεο ππάξραλ δεδνκΫλα, Ϋρεη δηακνξθψζεη 

μερσξηζηά ρξΫσζε. Οη επηρεηξάζεηο θαη ζε απηά ηελ πεξέπησζε δεέρλνπλ λα 

απνδΫρνληαη ηηο ελ ιφγσ ππεξεζέεο σο ηκάκα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ 

Ναι    
73% 

Πχι 
27% 
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33% 

13% 

7% 
7%     60  -  80  € 

    80  -  100  € 

    100  - 120 € 

   120 - 150 € 

   150 € και άνω 

ρήκα 6.48: Δπηρεηξήζεηο πνπ 
δηαζέηνπλ νηθφζηηα δψα 
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πξντφληνο, κε απνηΫιεζκα λα κελ επηβαξχλνπλ ηνπο αγξνηνπξέζηεο κε επηπξφζζεηε 

ρξΫσζε απφ ηηο Ϊιιεο ππεξεζέεο (πρ. δηακνλά, εζηέαζε θιπ).  

 

ρήκα 6.50 : Ύπαξμε μερσξηζηήο ρξέσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

ζν αθνξΪ ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο ειεθηξνληθψλ θξαηάζεσλ, Ϋθπιεμε 

πξνθαιεέ ην γεγνλφο φηη θακέα απφ ηηο επηρεηξάζεηο ηνπ δεέγκαηνο δελ επηηξΫπεη ηελ 

απεπζεέαο θξΪηεζε κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηεο. Καη εδψ ππΪξρνπλ επηρεηξάζεηο νη 

νπνέεο δηαζΫηνπλ θφξκα ζπκπιάξσζεο γηα ηελ ππνβνιά εξψηεζεο ζρεηηθΪ κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα δσκαηέσλ ά/θαη πξντφλησλ, αιιΪ δε επηηξΫπνπλ ηελ πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζέα θξΪηεζεο (θαηαρψξεζε ζηνηρεέσλ πηζησηηθάο θΪξηαο θιπ). 

 

ρήκα 6.51 : Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ/αγνξψλ  

 

 

6.2.2.C Πξνψζεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο, ε απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ επηρεηξάζεσλ 

(15) δηαζΫηεη δηθά ηεο ηζηνζειέδα. ΔπηπιΫνλ, απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ ηζηνζειέδσλ ην 

20% δηαηέζεηαη ζε κηα γιψζζα, ελψ ην ππφινηπν 80% κνηξΪδεηαη ηζφπνζα ζε εθεέλεο 
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100% 

Υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικϊν κρατιςεων/αγορϊν 

Δεν υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικϊν κρατιςεων/αγορϊν 
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πνπ δηαηέζεληαη ζε δχν θαη ζε εθεέλεο πνπ δηαηέζεληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

γιψζζεο.  

 

 

 

 

  

 

ζν αθνξΪ ηελ παξνπζέα ησλ επηρεηξάζεσλ ζε εηδηθΪ ζΪηη θξαηάζεσλ, πεξέπνπ ην 

40% Ϋρεη πξνρσξάζεη ζηε δεκηνπξγέα ζρεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ εηθφλα εέλαη πην 

ελζαξξπληηθά φζν αθνξΪ ηηο ζπλεξγαζέεο κε ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα θαη ηελ παξνπζέα ησλ 

επηρεηξάζεσλ ζε ηνπξηζηηθνχο θαηαιφγνπο. χκθσλα κε ην ζράκα 6.55 ην 93% ησλ 

επηρεηξάζεσλ Ϋρεη πξνρσξάζεη ζε θΪπνηα απφ απηΫο ηηο ελΫξγεηεο. Απφ ηα παξαπΪλσ 

πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξάζεηο δελ ζηεξέδνληαη ζεκαληηθΪ ζηελ δηθηπαθά πξνψζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπο κΫζσ εηδηθεπκΫλσλ ηζηφηνπσλ, αιιΪ πξνηηκνχλ Ϊιινπο ηξφπνπο 

γηα λα πξνβΪινπλ ηε ιεηηνπξγέα ηνπο θαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηελ αγνξΪ.  
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40% 
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Ναι    Πχι 

Θ επιχείρθςθ είναι καταχωρθμζνθ 
ςε ειδικά ςάιτ κρατιςεων 

93% 

7% 

Επιχ. που ςυνεργάηονται με τουριςτικά 
γραφεία/καταχωρθμζνεσ ςε τουριςτικοφσ 
καταλόγουσ 
Επιχ. που δεν ςυνεργάηονται με τουριςτικά 
γραφεία/δεν είναι καταχωρθμζνεσ ςε τουριςτικοφσ 
καταλόγουσ 

ρήκα 6.52 : Ζ χπαξμε ηζηνζειίδσλ ζηηο 
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ρήκα 6.53 : Σν γισζζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 
ηζηνζειίδσλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

ρήκα 6.54 : Ζ παξνπζία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζε ηζηφηνπνπο θξαηήζεσλ 

ρήκα 6.55 : Ζ παξνπζία ησλ 
αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ηζηφηνπνπο θξαηήζεσλ 
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6.2.2.D Σνπνζεζία 

Απφ ηελ θαηαγξαθά ζηνηρεέσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ ηνπνζεζέα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ, πξνΫθπςε φηη ην 93% ησλ κνλΪδσλ βξέζθεηαη ζε νξεηλά πεξηνρά θαη 

κφιηο ην 7% ζε παξαζαιΪζζηα. ΔπηπιΫνλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη 

θνληΪ ζε πεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Ζ χπαξμε 

δε ζηελ επξχηεξε πεξηνρά εγθαηΪζηαζεο ησλ κνλΪδσλ ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ, 

ηακαηηθψλ ινπηξψλ θαη πδξφβησλ πΪξθσλ δεέρλεη λα εέλαη ζπαληφηεξε. 

 

Πίλαθαο 6.13: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: 
Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο  2 

ΠεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο 12 

Αξραηνινγηθνέ ρψξνη 10 

Θξεζθεπηηθνέ ρψξνη 3 

Τδξφβηα πΪξθα 1 

ΗακαηηθΪ ινπηξΪ 3 

Γαζηθνέ δξπκνέ 6 

 

 

6.2.3 Τπνθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεέγκαηνο, ην 33% Ϋρεη σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ελψ γηα ην 67% ησλ επηρεηξάζεσλ ε πξνζθνξΪ αγξνηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ Ϋρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηάξα. Σν γεγνλφο απηφ δελ εέλαη απξφζκελν 

εΪλ ιΪβνπκε ππφςε ην κΫγεζνο θαη ηελ Ϋθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ επηρεηξάζεσλ, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη Ϋλα πνιχ κεγΪιν πνζνζηφ απηψλ θαιιηεξγεέ γεσξγηθΪ-

θηελνηξνθηθΪ πξντφληα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

 

ρήκα 6.56 : Ο ξφινο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 

33% 

67% 

Κφρια δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

Δευτερεφουςα δραςτθριότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ 
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ζν αθνξΪ ηε θχζε ηεο επαθάο ησλ θηινμελνπκΫλσλ κε ηηο αγξνηηθΫο αζρνιέεο, ζην 

60% ησλ επηρεηξάζεσλ άηαλ Ϊκεζε θαη ζην 27% Ϋκκεζε. ΔπηπιΫνλ, ζην 7% 

θαηαγξΪθεθε παζεηηθά επαθά θαη ζην ππφινηπν 6% ε επαθά κε ηηο αγξνηηθΫο αζρνιέεο 

άηαλ αλχπαξθηε. ΣΫινο, αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη 8 απφ ηηο 15 επηρεηξάζεηο (53%) 

πξνζθΫξνπλ κηα απζεληηθά αγξνηηθά εκπεηξέα ζηνπο επηζθΫπηεο ηνπο, επηηξΫπνληαο λα 

γλσξέζνπλ ηελ αγξνηηθά δσά απφ φιεο ηηο πιεπξΫο ηεο.  

 

ρήκα 6.57 : Ζ θχζε ηεο επαθήο ησλ 

θηινμελνχκελσλ κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

ρήκα 6.58 : Ζ θχζε ηεο εκπεηξίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

 

 

ρεηηθΪ κε ηνπο ιφγνπο αλΪπηπμεο αγξνηνπξηζηηθάο δξΪζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη, απφ ηελ Ϋξεπλα πξνΫθπςε φηη ε πιεηνςεθέα ησλ 

επηρεηξάζεσλ ζπκβΪιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (12 επηρ.). 

ΔπηπιΫνλ, 9 ζηηο 15 επηρεηξάζεηο δεκηνπξγνχλ λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο, ζπκβΪινπλ ζηελ 

πξνζηαζέα θαη δηΪδνζε ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκέαο θαη θξνληέδνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο. ζν αθνξΪ ηελ δηαηάξεζε θαη 

πξνζηαζέα ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνράο ην 87% ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη 

ζε βξέζθεηαη ζε πιάξε αξκνλέα κε απηΪ. 

 

ρήκα 6.59.1 : Οη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο  

 

6% 7% 

27% 
60% 

   Ανφπαρκτθ     Ρακθτικι  

   Ζμμεςθ     Άμεςθ  

53% 
47% 

Αυκεντικι αγροτικι εμπειρία 

Μθ αυκεντικι αγροτικι εμπειρία 

8 8 
9 

6 
7 7 

6 

9 

   Δθμιουργία 
ςυμπλθρωματικισ 
πθγισ ειςοδιματοσ  

   Συγκράτθςθ 
πλθκυςμοφ  

   Δθμιουργία νζων 
κζςεων εργαςίασ 

   Αναγζννθςθ 
αγροτικϊν 

παραδόςεων και 
διάδοςθ του αγροτικοφ 

τρόπου ηωισ 

Ναι Πχι 
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ρήκα 6.59.2 : Οη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο  

 

 

Χο πξνο ηα ηκάκαηα ηεο αγνξΪο ζηα νπνέα εθηηκΪηαη φηη απεπζχλνληαη νη επηρεηξάζεηο, 

θπξέαξρε ζΫζε Ϋρνπλ νη γεγελεέο αγξνηνπξέζηεο Ϋλαληη ησλ μΫλσλ, κε ηα δεπγΪξηα θαη 

ηνπο ειηθησκΫλνπο λα απνηεινχλ ηηο πην δεκνθηιεέο ππνθαηεγνξέεο. Οη κηζΫο πεξέπνπ 

επηρεηξάζεηο απεπζχλνληαη, φρη απαξαέηεηα απνθιεηζηηθΪ, ζηνπο λΫνπο, θαη κφιηο 6 απφ 

ηηο 15 ζε νηθνγΫλεηεο κε παηδηΪ.  

 

ρήκα 6.60 : Σα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο  

 

                        

 

6.3 Γεξκαλία  

6.3.1 Γεληθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ  

ηελ Γεξκαλέα νη θΪξκεο απνηεινχλ ην 53% ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ, κε ηα 

ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα λα βξέζθνληαη ζηε δεχηεξε ζΫζε κε 27% θαη ηα αγξνθηάκαηα 
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   Ρροϊκθςθ των τοπικϊν 
προϊόντων 

   Ρροςταςία και διάδοςθ 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ  
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φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

Ναι Πχι 
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ζηελ ηξέηε κε 20%. ΔπηπιΫνλ, απφ ηηο επηρεηξάζεηο ηνπ δεέγκαηνο θακέα δελ βξΫζεθε λα 

Ϋρεη ηε κνξθά πξαηεξένπ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ά θΫληξνπ εζηέαζεο/αλαςπράο. 

 

ρήκα 6.61 : Καηαλνκή ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην είδνο ηνπο 

 

 

Χ πξνο ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ παξαηεξάζεθαλ ηα εμάο: φιεο νη επηρεηξάζεηο 

παξΫρνπλ ππεξεζέεο δηακνλάο θαη αλαςπράο, ελψ 14 ζηηο 15 επηρεηξάζεηο (93%) 

πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο εζηέαζεο. ΔπηπιΫνλ, Ϋλα κεγΪιν πνζνζηφ ησλ κνλΪδσλ (67%) 

δηαζΫηεη δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηΪ, ά Ϋρεη παηδηθά θαηαζθάλσζε. Γξαζηεξηφηεηεο 

πνιηηηζκνχ πξνζθΫξεη ην 67%, αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ην 53% θαη δξαζηεξηφηεηεο 

επηκφξθσζεο ην 47%. ΣΫινο, θακέα επηρεέξεζε δελ δηαζΫηεη εθζεηάξην/κνπζεέν ά 

θαηΪζηεκα πψιεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ απνηειεέ κηα Ϋλδεημε φηη νη 

επηρεηξάζεηο δελ εέλαη εμνηθεησκΫλεο κε απηνχ ηνπ εέδνπο ηελ εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα. 

(ράκα 6.62.1 θαη ράκα 6.62.2). 

 

ρήκα 6.62.1 : Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
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53% 

27% 
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Τουριςτικό κατάλυμα 

Ρρατιριο/Εκκετιριο 
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 Κζντρο εςτίαςθσ/αναψυχισ  
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53% 
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Διαμονι  Εςτίαςθ  Αγροτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
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πολιτιςμοφ 

Ραρζχουν τθν υπθρεςία Δεν παρζχουν τθν υπθρεςία 
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ρήκα 6.62.2 : Σν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηελ ειηθέα ησλ επηρεηξάζεσλ, παξφιν πνπ δελ ππάξραλ ζηνηρεέα γηα φιεο 

παξΪ κφλν γηα 11 απφ ηηο 15, βιΫπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κΫξνο απηψλ (40%) 

δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν γηα πΪλσ απφ 15 ρξφληα. ΔπηπιΫνλ, γηα ην 27% ε ειηθέα 

θπκαέλεηαη αλΪκεζα ζηα 10-15 ρξφληα, ελψ κφιηο κηα επηρεέξεζε (6%) ζεσξεέηαη λΫα, κε 

ειηθέα κηθξφηεξε ησλ 5 εηψλ. Σα απνηειΫζκαηα απηΪ ζπγθιέλνπλ κε ηα ζπκπεξΪζκαηα 

παιαηφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ζΫινπλ ηε Γεξκαλέα λα ζπγθαηαιΫγεηαη αλΪκεζα ζηηο ρψξεο 

κε ηελ κεγαιχηεξε παξΪδνζε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ Δπξψπε. 

 

ρήκα 6.63 : Ζ ειηθία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

ζν αθνξΪ ηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξάζεσλ ζε νξγαλψζεηο ά ζπιινγηθνχο θνξεέο, ην 

47% απνηειεέ κΫινο θΪπνην νξγαληζκνχ. Σα απνηειΫζκαηα αθνξνχλ 10 απφ ηηο 15 κε 

ζπλΫπεηα ε εηθφλα απηά λα κελ εέλαη πιάξσο αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

 

47% 

0% 0% 

67% 

53% 

100% 100% 

33% 

Δραςτθριότθτεσ 
επιμόρφωςθσ  

Εκκετιριο/Μουςείο Κατάςτθμα πϊλθςθσ 
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Δραςτθριότθτεσ για 
παιδιά/ παιδικι 
καταςκινωςθ 

Ραρζχουν τθν υπθρεςία Δεν παρζχουν τθν υπθρεςία 

6% 0% 

27% 

40% 
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0-5 χρόνια 

5-10 χρόνια 

10-15 χρόνια 

Ράνω από 15 χρόνια 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
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ρήκα 6.64 : πκκεηνρή ζε δίθηπα /ζπιινγηθνχο θνξείο 

 

 

ρεηηθΪ κε ηελ πηζηνπνέεζε ησλ επηρεηξάζεσλ, ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζΫο επηρεηξάζεηο (7) 

Ϋδηλαλ κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηνπο ζρεηηθά πιεξνθφξεζε. ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη ν 

πεξηνξηζκΫλνο απηφο αξηζκφο δε καο επηηξΫπεη λα θαηαιάμνπκε ζε θΪπνην 

ζπκπΫξαζκα γηα φιεο ηηο κνλΪδεο σζηφζν ην γεγνλφο φηη 7 ζηηο 7 επηρεηξάζεηο εέλαη 

πηζηνπνηεκΫλεο, δέλεη κηα ζαθά Ϋλδεημε, ε νπνέα ζα κπνξνχζε λα απνηειΫζεη 

αληηθεέκελν εθηελΫζηεξεο Ϋξεπλαο ζην κΫιινλ. 

 

ρήκα 6.65: Πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ

 

 

Ζ Ϋθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ ζηελ Γεξκαλέα, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεέα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 9 επηρεηξάζεηο, θπκαέλεηαη 

απφ 12 Ϋσο θαη 544 ζηξΫκκαηα (βι. πέλαθα 6.14). Απφ ηελ επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ 

πξνΫθπςε φηη ε δηΪκεζνο εέλαη 148 θαη ν κΫζνο φξνο εέλαη 197 ζηξΫκκαηα. 

πγθεθξηκΫλα 6 επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ Ϋθηαζε κηθξφηεξε απφ 250 ζηξΫκκαηα, 1 Ϋρεη 

κεγαιχηεξε απφ 250 ζηξΫκκαηα θαη κηθξφηεξε απφ 350 ζηξΫκκαηα, θαη 2 επηρεηξάζεηο 

εθηεέλνληαη ζε Ϋθηαζε κεγαιχηεξε ησλ 350 ζηξεκκΪησλ. 

 

Πίλαθαο 6.14 : Έθηαζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηαηηζηηθφ κέγεζνο Σηκή 

ΔιΪρηζην 12 

ΜΫγηζην 544 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

Ναι    Πχι Δεν 
υπάρχουν 
ςτοιχεία 

Συμμετοχι ςε 
δφκτια/ςυλλογικοφσ 
φορείσ 

47% 

0% 

53% 
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ΓηΪκεζνο 148 

ΜΫζε Ϋθηαζε ησλ επηρ. 197 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε<250 ζηξ. 6 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε > 250ζηξ. θαη <350 ζηξ. 1 

Δπηρ. κε Ϋθηαζε >350 ζηξ. 2 

 

 

6.3.2 Μείγκα κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο 

6.3.2.Α Πξντφλ 

6.3.2.Αi Γηακνλή 

Χο πξνο ηηο ππεξεζέεο δηακνλάο, νη πεξηζζφηεξεο (7) δηαζΫηνπλ δσκΪηηα, ελψ νη 

ππφινηπεο θηινμελνχλ ηνπο αγξνηνπξέζηεο ζε απηφλνκα ζηνχληην (4) ά βέιιεο/ζπέηηα 

(4). Κακέα επηρεέξεζε δελ Ϋρεη ηε κνξθά θαηαζθάλσζεο, ελψ παξΪ ην γεγνλφο φηη 

νξηζκΫλα θαηαιχκαηα πξνΪγνπλ ηνπηθΪ ζηνηρεέα θαη ηδέσο ηελ αξρηηεθηνληθά, σζηφζν 

δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ μελψλσλ. 

 

ρήκα 6.66 : Σχπνο θαηαιχκαηνο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα 6.15 ε δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ, εέλαη 

πεξηνξηζκΫλε, θαζψο 9 δηαζΫηνπλ 10 Ϋσο 20 θιέλεο, 2 δηαζΫηνπλ 20 Ϋσο 30 θιέλεο, 1 

επηρεέξεζε δηαζΫηεη 30 Ϋσο 40 θιέλεο θαη νη ππφινηπεο 3 δηαζΫηνπλ πΪλσ απφ 40 

θιέλεο. Ζ πεξηνξηζκΫλε δπλακηθφηεηα κπνξεέ λα νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη, ζε αξθεηΫο 

πεξηπηψζεηο νη θιέλεο βξέζθνληαλ ζε δσκΪηηα πνπ απνηεινχλ κΫξνπο ηνπ ζπηηηνχ ζην 

νπνέν θαηνηθεέ ν ηδηνθηάηεο ηεο αγξνηνπξηζηηθάο κνλΪδαο κε ηελ νηθνγΫλεηα ηνπ. Αλ θαη 

ηα αγξνηφζπηηα απηΪ εέλαη εμνξηζκνχ κεγαιχηεξα απφ κηα αζηηθά θαηνηθέα, σζηφζν 

ππφθεηληαη ζε νξηζκΫλνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην κΫγεζνο, κε απνηΫιεζκα λα εέλαη 

αλακελφκελε ε ζηελφηεηα θιηλψλ.  

 

 

47% 

26% 

27% 

0% 0% 
Δωμάτια  

Αυτόνομα ςτοφντιο 

Βίλεσ/ Σπίτια  
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Πίλαθαο 6.15 : Γπλακηθφηεηα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Αξηζκφο θιηλψλ Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ Πνζνζηφ 

 10-20 θιέλεο 9 60% 

 20-30 θιέλεο 2 13% 

 30-40 θιέλεο 1 7% 

πΪλσ απφ 40 θιέλεο 3 20% 

 

 

6.3.2.Αii Δζηίαζε 

ηε Γεξκαλέα, φπσο πξναλαθΫξακε 14 ζηηο 15 επηρεηξάζεηο πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο 

εζηέαζεο, εθ ησλ νπνέσλ ζηηο 12 αθνξνχλ ηελ παξνπζέα θνπδηλψλ ζηα δσκΪηηα θαη ηελ 

πξνζθνξΪ πξσηλνχ ζηνπο επηζθΫπηεο. ΔπηπιΫνλ απφ δχν επηρεηξάζεηο δηαζΫηνπλ 

εζηηαηφξην, ά/θαη café, ά/θαη θνχξλν (βι. πέλαθα 6.16). ΣΫινο, 11 επηρεηξάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπηθΪ πξντφληα ζηηο ππεξεζέεο εζηέαζεο θαη κφιηο 1 ρξεζηκνπνηεέ 

απνθιεηζηηθΪ βηνινγηθΪ πξντφληα ζηα πξνζθεξφκελα γεχκαηα.(βι ζράκα 6.67, ζράκα 

6.68). 

Πίλαθαο 6.16 : Τπεξεζίεο εζηίαζεο ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Τπεξεζίεο εζηίαζεο Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

Δζηηαηφξην 2 

Café 2 

Catering 0 

Φνχξλν  2 

Κνπδέλα ζηα δσκΪηηα 12 

  

 

 

   

79% 

21% 

Ναι    Πχι 

7% 

93% 

Ναι    Πχι 

ρήκα 6.67 : Υξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 
ζηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο απφ ηηο 
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

ρήκα 6.68 : Απνθιεηζηηθή ρξήζε 
βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηηο ππεξεζίεο 

ζίηηζεο απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο 
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6.3.2.Αiii Γξαζηεξηφηεηεο 

ΓεδνκΫλνπ φηη νη αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη απφ ηηο επηρεηξάζεηο 

ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ην εέδνο ηεο αγξνηνπξηζηηθάο κνλΪδαο θαη φπσο εέδακε ζηελ 

αξρά ηεο ελφηεηαο ζηε Γεξκαλέα νη πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο εέλαη θΪξκεο, δελ πξνθαιεέ 

Ϋθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη 8 απφ ηηο 11 δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθΫπηεο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε θξνληέδα ησλ δψσλ. Απηά απνηειεέ πνιιΫο θνξΫο θαη ηε κνλαδηθά 

αγξνηηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζθΫξεηαη απφ ηηο κνλΪδεο, θαζψο ιέγεο επηρεηξάζεηο 

(κφιηο ηξεηο) πξνζθΫξνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο (ζπγθνκηδά θξνχησλ θαη θαξπψλ ά 

ζπκκεηνρά ζε γεληθΫο εξγαζέεο ηεο κνλΪδαο).  

 

ρήκα 6.69 : Σν είδνο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

 

ρήκα 6.70 : Ο αξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ζν αθνξΪ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο, νη ζπλεζΫζηεξεο εέλαη ε πεδνπνξέα (13 

επηρ.), ε πνδειαζέα θαη ην ζθη (απφ 9 επηρ. ε θΪζε κηα) θαη αθνινπζεέ ε ηππαζέα (8 
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επηρ.). νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη εέλαη θπλάγη/ςΪξεκα (4 επηρ.), 

ζαιΪζζηα αζιάκαηα (4 επηρ.) θαη νξεηβαζέα/αλαξέρεζε (2 επηρ.). Καη ζηελ πεξέπησζε 

ηεο Γεξκαλέαο ππάξμαλ επηρεηξάζεηο (7) νη νπνέεο πξνζΫθεξαλ δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπράο νη νπνέεο δελ εέραλ πξνβιεθζεέ απφ ηελ εξεπλάηξηα, θαη εληΪζεθαλ ζηελ 

θαηεγνξέα «Άιιν». 

 

ρήκα 6.71 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.72 : Ο αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ νη πεξηζζφηεξεο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο 

πξνζθΫξνπλ επηζθΫςεηο ζε αξραηνινγηθνχο (5) θαη ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο (5), ελψ 

απφ 2 κνλΪδεο πξνζθΫξνπλ ζεκηλΪξηα νηλνγλσζέαο θαη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ά/θαη ζπκκεηνράο ζε εθδειψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηάξα.  
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ρήκα 6.73: Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ζν αθφξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο 6 απφ ηηο 7 επηρεηξάζεηο δέλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επηζθΫςεσλ ζε παξαθεέκελεο αγξνηηθΫο επηρεηξάζεηο 

(ηπξνθνκεέα, απνζηαθηάξα θιπ) ελψ 5 δηνξγαλψλνπλ επηζθΫςεηο-μελαγάζεηο ζηνπο 

ρψξνπο ηεο κνλΪδαο. Άμην αλαθνξΪο εέλαη ην γεγνλφο φηη θακέα επηρεέξεζε δελ 

πξνζθΫξεη καζάκαηα καγεηξηθάο, πνπ απνηεινχλ κηα απφ ηηο δεκνθηιΫζηεξεο 

αγξνηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο γεληθφηεξα. 

 

ρήκα 6.74 : Σν είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

6.3.2.Αiv Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

Απφ ηηο 15 επηρεηξάζεηο νη 11 παξΪγνπλ ά θαιιηεξγνχλ αγξνηηθΪ πξντφληα γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκΫλα γαιαθηνθνκηθΪ ά θηελνηξνθηθΪ πξντφληα. Άιιε 

ζεκαληηθά θαηεγνξέα εέλαη ην θξαζέ θαη ηα νηλνπλεπκαηψδε κε 5 απφ ηηο 11 
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επηρεηξάζεηο λα δηαζΫηνπλ κνλΪδεο παξαγσγάο, νηλνπλεπκαηνπνηεέα, εληφο ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ ηνπο (βι. πέλαθα 6.17). Αληέζεηα θακέα επηρεέξεζε δελ αζρνιεέηαη κε 

ηελ παξαγσγά πξντφλησλ φπσο: ιΪδη/ειηΫο, θξνχηα, νπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα, 

Ϊλζε/βφηαλα θιπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ πξνθαιεέ Ϋθπιεμε, δεδνκΫλσλ ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο, νη νπνέεο δελ επηηξΫπνπλ ηελ αλΪπηπμε θαη 

επδνθηκέα ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. ΣΫινο φζν αθνξΪ ηελ παξαγσγά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, επηδέδνληαη ζε απηά κφλν 4 επηρεηξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 27% ηνπ 

δεέγκαηνο (βι. ζράκα 6.75).  

 

Πίλαθαο 6.17 : Αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

Αγξνηηθά- θηελνηξνθηθά πξντφληα Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

  ΛΪδη/ΔιηΫο  0 

  Κξαζέ/ Οηλνπλεπκαηψδε 5 

  ΜΫιη 1 

  Φξνχηα  0 

  ΟπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα 0 

  ΓαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα  11 

  ΚηελνηξνθηθΪ πξντφληα  11 

  Άλζε/Βφηαλα/ΜπξσδηθΪ 0 

  Άιιν  0 

 

ρήκα 6.75 : Παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη πνιιΫο επηρεηξάζεηο παξΪγνπλ αγξνηηθΪ πξντφληα, σζηφζν κφιηο 

κηα απφ απηΫο δηαζΫηεη πξντφληα ηδησηηθάο εηηθΫηαο. Απφ απηφ ζπκπεξαέλεηαη φηη νη 

ππεχζπλνη ησλ επηρεηξάζεσλ ηξνθνδνηνχλ κε ηελ παξαγσγά ηνπο ηηο αληέζηνηρεο 

βηνκεραλέεο ηεο ρψξαο, ρσξέο λα εθδειψλνπλ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ ηππνπνέεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη ηε δηακφξθσζε μερσξηζηάο εηθφλαο γηα απηΪ. 

 

27% 

73% 

Ναι    Πχι 
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ρήκα 6.76 : Δπηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

 

 

6.3.2.Αv Οηθφζηηα δψα 

ζν αθνξΪ ηελ χπαξμε δψσλ ζηηο επηρεηξάζεηο, ην 87% ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

κνλΪδσλ δηαζΫηνπλ νηθφζηηα δψα, κε ηα πνπιεξηθΪ, ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα θνπλΫιηα λα 

απνηεινχλ ηηο ζπλεζΫζηεξεο θαηεγνξέεο δψσλ πνπ απαληψληαη ζηηο αγξνηνπξηζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο. (βι πέλαθα 6.18).  

 

Πίλαθαο 6.18 : Ζ παξνπζία νηθφζηησλ 

δψσλ ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

Οηθφζηηα δψα 
Αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ 

ΠνπιεξηθΪ 10 

Αηγνπξφβαηα 9 

Βννεηδά 7 

Υνέξνπο/ Αγξηνγνχξνπλα 6 

Άινγα/Πφλπ 7 

ηξνπζνθακάινπο 0 

Λαγνχο/ΚνπλΫιηα 8 

 ΜΫιηζζεο 1 

Άιιν  2 

 

 

  

 

 

 

 

 

6.3.2.B Σηκή 

ζν αθνξΪ ηελ ηηκνινγηαθά πνιηηηθά ησλ κνλΪδσλ πνπ πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο 

δηακνλάο, εληχπσζε πξνθαιεέ φηη ε απφιπηε πιεηνςεθέα ηνπο (15 ζηηο 15) Ϋρνπλ 

δηακνξθψζεη κΫζε ηηκά δέθιηλνπ ε νπνέα θπκαέλεηαη κεηαμχ 60 θαη 80 επξψ (βι. ζράκα 

6.78). ΔλδερνκΫλσο Ϋλα ιφγνο γηα ηηο ρακειΫο επηθξαηνχζεο ηηκΫο λα εέλαη θαη ε κεγΪιε 

7% 

93% 

Ναι Πχι 

87% 

13% 

Ναι    Πχι 

ρήκα 6.77: Δπηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ 

νηθφζηηα δψα 
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πξνζθνξΪ θαηαιπκΪησλ ζε αλΪινγεο κνλΪδεο ζε φιε ηε ρψξα θαη ηνπ Ϋληνλνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ απηά ζπλεπΪγεηαη.  

 

ρήκα 6.78 : Μέζε ηηκή δίθιηλνπ δσκαηίνπ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Χο πξνο ηε ζπκκεηνρά ησλ θηινμελνπκΫλσλ ζηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, θακέα δελ 

Ϋρεη δηακνξθψζεη μερσξηζηά ρξΫσζε. Οη επηρεηξεκαηέεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ζε 

απηάλ ηελ πεξέπησζε ζπγθαηαιΫγνπλ ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπλνιηθφ 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη επηιΫγνπλ λα κελ επηβαξχλνπλ ηνπο θηινμελνχκελνπο κε 

επηπξφζζεηε ρξΫσζε.  

 

ρήκα 6.79 : Ύπαξμε μερσξηζηήο ρξέσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

ζν αθνξΪ ηηο θξαηάζεηο κΫζσ έληεξλεη, ειΪρηζηεο επηρεηξάζεηο επηηξΫπνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνέεζεο απεπζεέαο θξΪηεζεο κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηνπο. Πην ζχλεζεο εέλαη 

ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλέαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο κνλΪδαο γηα ηελ απνζηνιά 

εξσηάκαηνο, ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. 

 

 

 

100% 

0% 0% 

0% 
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   150 € και άνω 
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Υπάρχει ξεχωριςτι χρζωςθ για τθ ςυμμετοχι ςτισ 
αγροτουριςτικζς δραςτθριότθτεσ που προςφζρονται 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

185 

 

ρήκα 6.80 : Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ/αγνξψλ 

 

 

6.3.2.C Πξνψζεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο, ε απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ επηρεηξάζεσλ 

(15) δηαζΫηεη δηθά ηεο ηζηνζειέδα. ΔπηπιΫνλ, απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ ηζηνζειέδσλ ην 

13% δηαηέζεηαη ζε κηα γιψζζα, ην 40% ζε δχν θαη ην 47% ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

γιψζζεο. ε απηφ ην ζεκεέν γέλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη επηρεηξάζεηο πνπ Ϋρνπλ 

δηακνξθψζεη πνιχγισζζε ηζηνζειέδα, απεπζχλνληαη Ϊκεζα ζε πεξηζζφηεξεο αγνξΫο, 

ελψ νη ρψξεο πνπ επηιΫγνπλ απνηεινχλ ζαθά Ϋλδεημε σο πξνο ηηο αγνξΫο πνπ 

ζηνρεχνπλ.  

 

 

 

 

  
 

Απφ ηηο 15 επηρεηξάζεηο κφλν 3 Ϋρνπλ επηιΫμεη λα αμηνπνηάζνπλ εηδηθΪ ζαηη θξαηάζεσλ 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξΫρνπλ πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέδνπλ Ϊκεζα πειΪηεο. 

Αληέζεηα 13 ζηηο 15 επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ επηιΫμεη σο θαλΪιηα δηαλνκάο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα θαη σο κΫζα πξνβνιάο ηνπο γεληθφηεξα, ηνπξηζηηθνχο 

θαηαιφγνπο (βι ζράκα 6.80).  

 

20% 

80% 

Υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικϊν 
κρατιςεων/αγορϊν 

Δεν υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικϊν 
κρατιςεων/αγορϊν 

15 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

Ναι    Πχι 

Θ επιχείρθςθ διακζτει δικι τθσ ιςτοςελίδα 
Μια 

γλϊςςα 
13% 

Δφο 
γλϊςςεσ 

40% 

Ρεριςςό
τερεσ 

από δφο 
γλϊςςεσ 

47% 

ρήκα 6.81 : Ζ χπαξμε ηζηνζειίδσλ ζηηο 
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ρήκα 6.82 : Σν γισζζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 
ηζηνζειίδσλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 
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6.3.2.D Σνπνζεζία 

πσο άηαλ αλακελφκελν ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεέγκαηνο βξέζθεηαη ζε 

νξεηλά πεξηνρά, θαη ζπγθεθξηκΫλα ζε πεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο. ΔπηπιΫνλ 

αξθεηΫο κνλΪδεο βξέζθνληαη θνληΪ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο θαη δαζηθνχο 

δξπκνχο ελψ ιηγφηεξεο ζε ζξεζθεπηηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηακαηηθΪ 

ινπηξΪ.  

Πίλαθαο 6.19: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

ηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 

πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ: 

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

  Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο  9 

  ΠεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο 15 

  Αξραηνινγηθνέ ρψξνη 3 

  Θξεζθεπηηθνέ ρψξνη 2 

  Τδξφβηα πΪξθα 0 

  ΗακαηηθΪ ινπηξΪ 1 

  Γαζηθνέ δξπκνέ 4 

 

 

6.3.3 Τπνθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεέγκαηνο, ην 27% Ϋρεη σο θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ελψ γηα ην 73% ησλ επηρεηξάζεσλ ε πξνζθνξΪ 

αγξνηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ Ϋρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηάξα. Απηά ε δεχηεξε 

θαηεγνξέα επηρεηξάζεσλ αθνξΪ κνλΪδεο πνπ θαηΪ θχξην ιφγν αζρνινχληαη κε ηελ 
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Ναι    Πχι 

Θ επιχείρθςθ είναι καταχωρθμζνθ ςε ειδικά 
ςάιτ κρατιςεων 

87% 

13% 

Επιχ. που ςυνεργάηονται με τουριςτικά γραφεία/ 
καταχωρθμζνεσ ςε τουριςτικοφσ καταλόγουσ 

Επιχ. που δεν ςυνεργάηονται με τουριςτικά 
γραφεία/δεν είναι καταχωρθμζνεσ ςε τουριςτικοφσ 
καταλόγουσ 

ρήκα 6.83 : Ζ παξνπζία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζε ηζηφηνπνπο θξαηήζεσλ 

ρήκα 6.84 : Ζ παξνπζία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζε ηζηφηνπνπο θξαηήζεσλ 
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παξαγσγά γαιαθηνθνκηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θαη Ϋρνπλ εληΪμεη ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ ζηα πιαέζηα ηεο δηαθνξνπνέεζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπο. 

 

ρήκα 6.85 : Ο ξφινο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 

 

Χο πξνο ηε θχζε ηεο επαθάο ησλ θηινμελνπκΫλσλ κε ηηο αγξνηηθΫο αζρνιέεο, ζην 

κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ επηρεηξάζεσλ (7 επηρ) εέλαη παζεηηθά, ελψ ζηηο ππφινηπεο νη 

αγξνηνπξέζηεο Ϋρνπλ Ϋκκεζε (3 επηρ), Ϊκεζε (3 επηρ) ά αλχπαξθηε επαθά (2 επηρ). 

Χο πξνο ηελ παζεηηθά επαθά, αλαθεξφκαζηε ζηελ παξακνλά ηνπ αγξνηνπξέζηα ζε 

Ϋλαλ αγξνηηθφ ρψξν/θαηΪιπκα, ρσξέο σζηφζν λα ηνπ δέλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

γλσξέζεη θαη λα δάζεη πηπρΫο ηεο αγξνηηθάο δσάο, ά λα εμνηθεησζεέ κε ηα αγξνηηθΪ 

πξντφληα. 

 

ρήκα 6. 86 : Ζ θχζε ηεο επαθήο ησλ 

θηινμελνχκελσλ κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

ρήκα 6.87 : Ζ θχζε ηεο εκπεηξίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 

 

ρεηηθΪ κε ηνπο ιφγνπο αλΪπηπμεο αγξνηνπξηζηηθάο δξΪζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη, απφ ηελ Ϋξεπλα πξνΫθπςε φηη ε πιεηνςεθέα ησλ 

επηρεηξάζεσλ ζπκβΪιιεη ζηελ πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο (80%) θαζψο θαη 

ζηε ζπγθξΪηεζε πιεζπζκνχ ζηελ επαξρέα θαη δεκηνπξγεέ κΫζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

ζπκπιεξσκαηηθΫο πεγΫο εηζνδάκαηνο. ΔπηπιΫνλ ην Ϋλα ηξέην ησλ επηρεηξάζεσλ 

27% 

73% 

   Τθν κφρια δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

   Δευτερεφουςα δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

13% 

47% 
20% 

20% 

   Ανφπαρκτθ     Ρακθτικι  

   Ζμμεςθ     Άμεςθ  

13% 

87% 

Αυκεντικι αγροτικι εμπειρία 

Μθ αυκεντικι αγροτικι εμπειρία 
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πξνσζεέ ηα ηνπηθΪ πξντφληα, ελψ ιηγφηεξεο αξηζκεηηθΪ επηρεηξάζεηο δεκηνπξγνχλ λΫεο 

ζΫζεηο εξγαζέαο θαη ζπκβΪινπλ ζηελ αλαγΫλλεζε ησλ αγξνηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηνπ 

αγξνηηθνχ ηξφπνπ δσάο. ΣΫινο, κφλν κηα επηρεέξεζε Ϋρεη σο ζηφρν ηελ πξνζηαζέα θαη 

ηε δηΪδνζε ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκέαο. ζν αθνξΪ ηελ δηαηάξεζε θαη πξνζηαζέα 

ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνράο ην 60% ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη ζε 

βξέζθεηαη ζε πιάξε αξκνλέα κε απηΪ. 

 

ρήκα 6.88.1 : Οη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

 

 

ρήκα 6.88.2 : Οη ζηφρνη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ εθπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο

 

 

Χο πξνο ηα ηκάκαηα ηεο αγνξΪο πνπ απεπζχλνληαη νη επηρεηξάζεηο, ε εηθφλα πνπ 

ζρεκαηέδεηαη εέλαη αξθεηΪ μεθΪζαξε, κε ηηο επηρεηξάζεηο λα απεπζχλνληαη εμέζνπ ζε 

γεγελεέο θαη μΫλνπο αγξνηνπξέζηεο, δέλνληαο σζηφζν Ϋκθαζε ζηηο νηθνγΫλεηεο κε παηδηΪ 

(87%) θαη ηνπο ειηθησκΫλνπο (53%). Σα δεπγΪξηα θαη νη λΫνη εέλαη επέζεο ηκάκαηα ηεο 
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2 2 

7 

5 

13 13 

   Δθμιουργία 
ςυμπλθρωματικισ 
πθγισ ειςοδιματοσ  

   Συγκράτθςθ 
πλθκυςμοφ  

   Δθμιουργία νζων 
κζςεων εργαςίασ 

   Αναγζννθςθ 
αγροτικϊν παραδόςεων 

και διάδοςθ του 
αγροτικοφ τρόπου ηωισ 

Ναι Πχι 
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   Ρροϊκθςθ των τοπικϊν 
προϊόντων 

   Ρροςταςία και διάδοςθ 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 

   Ρροςταςία και διατιρθςθ 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

Ναι Πχι 
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αγνξΪο ζηα νπνέα ζηνρεχνπλ νη αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο, ρσξέο σζηφζν λα 

απνηεινχλ ηελ πην επηζπκεηά πειαηεέα γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεέγκαηνο. 

 

 

ρήκα 6.89 : Σα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη αγξνηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο 
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   Γθγενισ    Ξζνουσ    Οικογζνειεσ 
με παιδιά  

   Ηευγάρια Νζουσ   Θλικιωμζνουσ 
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Βηβιηνγξαθία 

 
ΒΑΣΔΡΖ   
http://www.vateri.gr  
     
ΠΛΑΣΑΝΟΡΔΜΑ       
http://www.platanorema.com  
  
MUSES ROOMS       
http://www.musesrooms.gr/    
 
ΘΔΑΗ       
http://www.tzoumerka-theasis.gr/   
 
HOTEL NEMESIS       
http://www.hotelnemesis.gr   
 
L'ALBERO        
http://www.villagehotel.gr    
 
ΜΑΡΑΘΖΣΖ        
http://www.marathitis.gr/    
 
ΛΔΤΚΟΡΗΣΖ       
http://www.lefkoritis.com    
 
ΓΑΛΑΜΠΔΛΟ       
http://www.dalabelos.gr/gr.aspx   
 
ΠΑΝΑΚΡΟΝ       
 http://www.panakron.gr/    
 
ΑΓΝΑΝΣΗ        
http://www.aloga.gr     
 
HOTEL ΑΗΓΧΝ       
http://www.hotel-aigon.gr/    
 
ΣΟ ΑΓΡΗΟΓΗΓΟ       
http://www.papingo.gr/    
 
ΚΑΣΑΛΑΓΑΡΗ       
 http://www.katalagarisuites.com/   
 
ΑΡΑΥΧΒΗΣΗΚΑ ΚΑΛΤΒΗΑ      
http://www.arachovitika-kalyvia.gr  
 
ΔΛΗΧΝ        
http://xenon.elisson.gr    
ΜΖΛΗΑ        
www.milia.gr  
 

http://www.vateri.gr/
http://www.platanorema.com/
http://www.musesrooms.gr/
http://www.tzoumerka-theasis.gr/
http://www.hotelnemesis.gr/
http://www.villagehotel.gr/
http://www.marathitis.gr/
http://www.lefkoritis.com/
http://www.dalabelos.gr/gr.aspx
http://www.panakron.gr/
http://www.aloga.gr/
http://www.hotel-aigon.gr/
http://www.papingo.gr/
http://www.katalagarisuites.com/
http://www.arachovitika-kalyvia.gr/
http://xenon.elisson.gr/
http://www.milia.gr/


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

191 

 

ΒΑΜΟ        
www.vamossa.gr   
 
ZIOGAS WESTERN CITY     
www.horses.gr  
 
KASTRAKI VILLAGE       
www.kastrakivillage.gr  
 
ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΤΛΛΗΓΟ 
http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=1671&lngChapterID=25166
&lngItemID=25174  
 
ΚΣΖΜΑ ΑΛΛΧΝΑΚΗ      
http://www.ktimaalonaki.gr/ 
 
ΑΥΑΨΚΟ ΥΧΡΗΟ      
 http://www.achaikochorio.gr/  
 
ΑΡΟΛΗΘΟ        
http://www.arolithosvillage.gr/  
ΛΑΗΝΘΟ        
http://www.lasinthos.gr  
 
ΔΝΑΓΡΟΝ        
http://www.enagron.gr/gr.aspx  
 
ΑGRECO     
http://www.grecotel.com/crete/agreco/welcome_1598.htm  
PAPADES VILLAGE       
http://www.papades-village.com 
 
Ζ ΦΑΡΜΑ       
http://www.farmlife.gr/index2.html  
 
ΜΔΡΚΟΤΡΖ       
 http://www.mercouri.gr  
 
ΠΟΡΦΤΡΟΤΑ       
http://porfyrousa.gr/  
 
ΔΠΟΥΔ        
http://www.epohes.gr/  
 
ΓΑΗΑ - ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΡΗΓΧΝΟΤ Ν. ΔΒΡΟΤ 
http://www.gaia-evros.gr  
 
ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑ       
http://www.ktimanikola.gr 
 
ΗΠΠΟΚΟΜΟ       
http://ippokosmos.com/portal  
 

http://www.vamossa.gr/
http://www.horses.gr/
http://www.kastrakivillage.gr/
http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=1671&lngChapterID=25166&lngItemID=25174
http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=1671&lngChapterID=25166&lngItemID=25174
http://www.ktimaalonaki.gr/
http://www.achaikochorio.gr/
http://www.arolithosvillage.gr/
http://www.lasinthos.gr/
http://www.enagron.gr/gr.aspx
http://www.grecotel.com/crete/agreco/welcome_1598.htm
http://www.papades-village.com/
http://www.farmlife.gr/index2.html
http://www.mercouri.gr/
http://porfyrousa.gr/
http://www.epohes.gr/
http://www.gaia-evros.gr/
http://www.ktimanikola.gr/
http://ippokosmos.com/portal
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7 ΟΤΡΑΝΟΗ       
http://www.7ouranoi.gr 
  
 
VILLA ELIZA       
http://www.villaeliza.gr/villaeliza.html  
 
ΔΤΜΔΛΔΗΑ      
http://www.eumelia.com/newgr/ourfarm01.php  
 
ΔΛΑΗΧΝΑ ΣΖ ΓΔΡΑ     
http://www.lesvoseleon.gr 
 
Ikarian Wine Club 
 http://www.ikarianwine.gr/home.htm  
 
ΦΑΡΜΑ ΑΡΛΖ     
http://www.farmasarli.gr/aboutus.php  
 
LITHIES HOUSES    
http://www.lithieshouses.gr/gr_activities.htm  
 
ΠΗΝΑΚΑΓΔ        
http://www.pinakades.gr 
 
ΤΝΣΑΓΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΑ      
https://www.sintagigiagias.gr  
 
ΑΜΦΗΚΑΗΑ        
http://www.amfikaia.gr/activities/  
ΠΔΡΛΔΑ        
http://www.perleas.gr  
 
ΣΑ ΑΜΠΔΛΟΦΤΛΛΑ ΣΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ    
http://www.vineleaves.gr 
  
ΠΑΓΑΛΖ HOTEL       
http://www.pagalihotel-amorgos.com  
 
ΜΟΡΦΖ HOTEL       
http://www.morfihotel.gr/  
 
ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ 
http://www.parakilawomencoop.com/ 
  
FATTORIA IL LAGO      
http://www.fattoriaillago.com/facilities.php 
 
PIOMBAIA     
http://www.piombaia.com/Programma/generale.asp-Lingua=eng&Pagina=20.htm  
 
CASA DEL VENTO       
http://www.casadelvento.it 

http://www.7ouranoi.gr/
http://www.villaeliza.gr/villaeliza.html
http://www.eumelia.com/newgr/ourfarm01.php
http://www.lesvoseleon.gr/
http://www.ikarianwine.gr/home.htm
http://www.farmasarli.gr/aboutus.php
http://www.lithieshouses.gr/gr_activities.htm
http://www.pinakades.gr/
https://www.sintagigiagias.gr/
http://www.amfikaia.gr/activities/
http://www.perleas.gr/
http://www.vineleaves.gr/
http://www.pagalihotel-amorgos.com/
http://www.morfihotel.gr/
http://www.parakilawomencoop.com/
http://www.fattoriaillago.com/facilities.php
http://www.piombaia.com/Programma/generale.asp-Lingua=eng&Pagina=20.htm
http://www.casadelvento.it/
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VILLA PIETRALUNGA     
http://www.villapietralunga.it 
 
ACQUA BUONA     
http://www.agriturismoacquabona.it/  
 
IL FAETINO        
http://www.ilfaetino.it/  
 
ARMIRÓ        
http://www.agriturismoarmiro.it 
 
LA CASA DI CAMPAGNA     
http://www.lacasadicampagna.it 
 
VALLI UNITE        
http://www.valliunite.com 
 
FRUTTO PERMESSO     
http://www.fruttopermesso.it 
 
LA PRUGNOLA       
http://www.laprugnola.it 
 
CERGALLINA       
http://www.cergallina.com 
 
IL BAGNOLO        
http://www.ilbagnolo.it/ 
 
FATTORIA LA VACCHIO     
http://www.fattorialavacchio.com 
 
CASA LAPPI        
http://www.casalappi.it 
 
VETTERHOF      
http://www.vettererhof.de/english/leisure.php 
 
GASTHOF ENGEL      
http://www.gasthof-engel.de/ 
 
HOLZWURMWIRT       
http://www.holzwurmwirt.de/en.html  
 
FERIENHOF SCHECK      
http://www.ferienhof-scheck.de/vacation-rentals/holiday-farm-rhineland-Palatinate.htm 
 
KERNRNHOF-EWALD AND ELKE BÄHR    
http://www.kernenhof.de/e/  
 
MARKHART        

http://www.villapietralunga.it/
http://www.agriturismoacquabona.it/
http://www.ilfaetino.it/
http://www.agriturismoarmiro.it/
http://www.lacasadicampagna.it/
http://www.valliunite.com/
http://www.fruttopermesso.it/
http://www.laprugnola.it/
http://www.cergallina.com/
http://www.ilbagnolo.it/
http://www.fattorialavacchio.com/
http://www.casalappi.it/
http://www.vettererhof.de/english/leisure.php
http://www.gasthof-engel.de/
http://www.holzwurmwirt.de/en.html
http://www.ferienhof-scheck.de/vacation-rentals/holiday-farm-rhineland-Palatinate.htm
http://www.kernenhof.de/e/
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http://www.ferienhof-markhart.de/  
 
KALTENBACH   
http://www.kaltenbach-schwarzwald.de/index_Eng.htm 
 
BRUCKHOF      
http://www.bruckhof.de/html/english.html  
 
BEIMWAICHER       
http://www.beimwaicher.de/ 
  
HOFERTONIHOF     
http://www.hofertonihof.de/english/index.htm 
 
ERDRICHHOF     
http://erdrichhof.de/pages/english/home.php 
 
MUELLER BAUERNHOF  
http://www.muellerbauernhof.de/index.php?lang=en  
 
GASTHOF STEINWALD  
http://www.gasthof-steinwald.de/english/index.html 
 
HANSELISHOF     
http://www.hanselishof.de/hanseles-englisch/ 
 
FAMILIE HEISTRACHER    
http://www.familie-heistracher.de/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ferienhof-markhart.de/
http://www.kaltenbach-schwarzwald.de/index_Eng.htm
http://www.bruckhof.de/html/english.html
http://www.beimwaicher.de/
http://www.hofertonihof.de/english/index.htm
http://erdrichhof.de/pages/english/home.php
http://www.muellerbauernhof.de/index.php?lang=en
http://www.gasthof-steinwald.de/english/index.html
http://www.hanselishof.de/hanseles-englisch/
http://www.familie-heistracher.de/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ  

 

 

7.1  πκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηελ αλΪιπζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο, φπσο παξνπζηΪζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθΪιαην, πξνθχπηνπλ νξηζκΫλα γεληθΪ ζπκπεξΪζκαηα, ζρεηηθΪ κε 

ηελ εηθφλα πνπ εκθαλέδεη ν αγξνηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα , ηελ Ηηαιέα θαη ηελ Γεξκαλέα. 

 

ΑξρηθΪ παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο νη θπξέαξρεο κνξθΫο αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ εέλαη ηα αγξνθηάκαηα, ηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα θαη νη θΪξκεο. Χζηφζν 

ζε θΪζε ρψξα ε επηθξαηΫζηεξε κνξθά εέλαη δηαθνξεηηθά θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηελ ΔιιΪδα 

εέλαη ηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα, ζηελ Ηηαιέα ηα αγξνθηάκαηα θαη ζηε Γεξκαλέα νη 

θΪξκεο αληέζηνηρα. ΔπηπιΫνλ ζηελ ΔιιΪδα θαηαγξΪθεθαλ πξαηάξηα-εθζεηάξηα 

αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνέαο σο κνξθΫο επηρεηξάζεσλ απνπζέαδαλ απφ ηηο 

Ϊιιεο δχν ρψξεο. Απηφ απνηειεέ κηα Ϋλδεημε ηεο αληέιεςεο πνπ Ϋρνπλ δηακνξθψζεη 

νξηζκΫλνη επηρεηξεκαηέεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνένπο θαη κφλν ε 

επέδεημε θαη ε πξνζθνξΪ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κπνξεέ λα απνηειΫζεη ηε βΪζε 

γηα ηελ αλΪπηπμε κηαο αλεμΪξηεηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνέα μεθεχγεη απφ ηα πξφηππα 

ηνπ Bed and Breakfast. 

 

Παξαηεξψληαο γεληθφηεξα ηηο πηπρΫο ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνλ 

νη επηρεηξάζεηο απφ ηηο ηξεηο ρψξεο, βιΫπνπκε φηη ζηελ Ηηαιέα Ϋρνπλ δηακνξθψζεη Ϋλα 

πην νινθιεξσκΫλν θαη πνιπδηΪζηαην πξντφλ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ 

επηρεηξάζεσλ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθΫξεη πιεζψξα ππεξεζηψλ, εέηε απηΫο αθνξνχλ ηηο 

παξαδνζηαθΪ ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο (δηακνλά, εζηέαζε, αλαςπρά) εέηε ηηο ππεξεζέεο κε 

Ϋληνλα αγξνηνπξηζηηθΪ ζηνηρεέα, φπσο ε ζπκκεηνρά ζε αγξνηηθΫο εξγαζέεο θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ θαη επηκφξθσζεο. ΔπηπιΫνλ, ΔιιΪδα θαη Γεξκαλέα 

παξνπζηΪδνπλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ηνπο, κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο φισλ λα 

εέλαη ε Ϋκθαζε πνπ δέλεηαη ζηηο γεξκαληθΫο επηρεηξάζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηΪ 

θαη ηαπηφρξνλα ε παξακΫιεζε απφ ηηο έδηεο ηνπ ηνκΫα πνπ αθνξΪ ηελ πψιεζε 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ χπαξμε εθζεηεξένπ κνπζεένπ ζην ρψξν ηνπο. Οη ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο αληέζεηα εκθαλέδνπλ κηα πζηΫξεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ, 

ππεξηεξψληαο σζηφζν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο. 
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Σα ζηνηρεέα ηεο Ϋξεπλαο αλαδεηθλχνπλ γηα αθφκε κηα θνξΪ ηε καθξΪ παξΪδνζε πνπ 

Ϋρνπλ ε Γεξκαλέα θαη ε Ηηαιέα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο 

ηνπο λα καξηπξνχλ πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα ιεηηνπξγέαο. Σα ζηνηρεέα εέλαη 

ελζαξξπληηθΪ θαη γηα ηελ ΔιιΪδα, θαζψο ν αγξνηνπξηζκφο δελ δεέρλεη λα απνηειεέ πηα 

Ϊγλσζηε κνξθά ηνπξηζκνχ, θαζψο αξθεηΫο επηρεηξάζεηο επηβεβαηψλνπλ κηα πεξένδν 

ιεηηνπξγέαο Ϊλσ ησλ δΫθα εηψλ. Δπέζεο, αμέδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ελψ παξαηεξάζεθε 

κηα θακπά ζηηο αξρΫο ηηο δεθαεηέαο ηνπ 00‘, ηα ηειεπηαέα ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

αγξφηεο (θαη κε) απνθαζέδνπλ λα επελδχζνπλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ εέηε δεκηνπξγψληαο 

κηα λΫα επηρεέξεζε, εέηε δηαθνξνπνηψληαο θαη εκπινπηέδνληαο ηε ιεηηνπξγέα ηεο άδε 

ππΪξρνπζαο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη ε χπαξμε κεγΪινπ αξηζκνχ επηρεηξάζεσλ 

κε ιέγα ρξφληα δσάο, θαηλφκελν ην νπνέν απνπζηΪδεη πιάξσο απφ ηηο δχν Ϊιιεο 

ρψξεο.  

 

ζν αθνξΪ ηελ πνηφηεηα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ηελ πηζηνπνέεζε ηνπο, δχν ζεκεέα εέλαη Ϊμηα αλαθνξΪο: ην φηη 

πξσηνπφξνο εέλαη ε Ηηαιέα θαη φρη ε Γεξκαλέα, θαη φηη νη κηζΫο πεξέπνπ ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ επηιΫμεη λα πηζηνπνηάζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζέεο ηνπο. 

Γέλεηαη πιΫνλ ζαθΫο φηη ηα Ϊηνκα πνπ απνθαζέδνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ, αλαγλσξέδνπλ ηε ζεκαζέα ηεο ζπλερνχο θαη ζηαζεξάο πξνζθνξΪο 

πξντφλησλ πνηφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεέ κηα Ϋλδεημε φηη ην πξνθέι ησλ 

αγξνηψλ αξρέδεη λα κεηαβΪιιεηαη, κε ηνπο έδηνπο λα εκθαλέδνπλ πιΫνλ Ϋληνλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ επηρεηξεκαηέα. 

 

Ζ Ϋθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ απνηειεέ Ϊιιν Ϋλα 

ζηνηρεέν πνπ δηαθνξνπνηεέ ζεκαληηθΪ ηηο ηξεηο ρψξεο. ηελ ΔιιΪδα κε ειΪρηζηεο 

εμαηξΫζεηο θπξηαξρνχλ νη κηθξΫο ηδηνθηεζέεο ελψ αληέζεηα ζε Ηηαιέα θαη Γεξκαλέα, νη 

ηδηφθηεηεο αγξνηηθΫο εθηΪζεηο εέλαη κεγαιχηεξεο. Σν γεγνλφο απηφ δε δεέρλεη λα επηδξΪ 

ζηε δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ, θαζψο εΪλ εθηηκάζνπκε ην κΫγεζνο ησλ 

επηρεηξάζεσλ απνθιεηζηηθΪ κε βΪζε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ θιηλψλ αλΪ 

κνλΪδα, ε ΔιιΪδα βξέζθεηαη ζηελ πξψηε ζΫζε, ε Γεξκαλέα ζηε δεχηεξε θαη ε Ηηαιέα 

ζηελ ηξέηε. 

 

Άιιε δηαθνξνπνέεζε πνπ εκθαλέδνπλ νη ηξεηο ρψξεο ζρεηέδεηαη κε ην θνκκΪηη ηεο 

εκπνξηθάο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξΪ ηελ θαηαζθεπά θαη πψιεζε ρεηξνπνέεησλ 

εηδψλ. ΗηαιηθΫο θαη ειιεληθΫο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο εκθαλέδνπλ ηΫηνηνπ εέδνπο 

δξΪζε, ελψ νη γεξκαληθΫο απΫρνπλ πιάξσο απφ απηνχ ηνπ εέδνπο ηε δξαζηεξηφηεηα. 
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ΔπηπιΫνλ, αλ θαη ε Ηηαιέα θαηΫρεη ηελ πξψηε ζΫζε, ηα πξντφληα ησλ επηρεηξάζεσλ ηεο 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθΪ εέδε δηαηξνθάο, ελψ ζηελ ΔιιΪδα, ηα ρεηξνπνέεηα εέδε αθνξνχλ 

φιεο ζρεδφλ ηηο επηκΫξνπο θαηεγνξέεο (θεληάκαηα, θνζκάκαηα θιπ). 

 

Ζ δηΪζεζε πξντφλησλ ηδησηηθάο εηηθΫηαο απνηειεέ Ϋλα αθφκα ζεκεέν δηΪθξηζεο ηεο 

Ηηαιέαο Ϋλαληη ησλ Ϊιισλ δχν ρσξψλ. Οη ηηαινέ επηρεηξεκαηέεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

Ϋρνληαο πέζηε ζηα πνιιαπιΪ νθΫιε πνπ κπνξεέ λα ηνπο απνθΫξεη ε ηππνπνέεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, Ϋρνπλ επηδνζεέ ζηελ εκπνξηθά ηνπο δηΪζεζε ππφ ηε δηαθξηηά ηνπο 

επσλπκέα. Σα βάκαηΪ ηνπο αθνινπζνχλ θαη νη ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο, ρσξέο σζηφζν λα 

κπνξνχλ λα πξνζεγγέζνπλ ηθαλνπνηεηηθΪ ηα αληέζηνηρα πςειΪ πνζνζηΪ ησλ ηηαιψλ 

νκφινγψλ ηνπο. ΣΫινο, απφ ηα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη νη γεξκαληθΫο επηρεηξάζεηο σο 

πξνο ηε ζπγθεθξηκΫλε δξαζηεξηφηεηα κΫλνπλ αδηΪθνξεο. 

 

Μειεηψληαο ηελ ηηκνινγηαθά πνιηηηθά ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ζπγθεθξηκΫλα φηη αθνξΪ ηηο 

ρξεψζεηο δηαλπθηεξεχζεσλ ζηηο αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο ησλ ρψξσλ, παξαηεξνχκε 

φηη θπκαέλνληαη ζε ρακειΪ επέπεδα, παξνπζηΪδνληαο αζθαιψο ηηο αλακελφκελεο 

δηαθπκΪλζεηο πνπ δηθαηνινγεέ ε πξνζθνξΪ δηαθνξνπνηεκΫλνπ πξντφληνο. Σν 

θαηλφκελν απηφ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπΫδσλ ηηκψλ, δελ παξαηεξεέηαη σζηφζν ζηε 

Γεξκαλέα πνπ απνηειεέ ηε κνλαδηθά ρψξα ηεο νπνέαο φιεο νη αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο 

Ϋρνπλ δηακνξθψζεη ηηκΫο δηαλπθηΫξεπζεο πνπ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηε ρακειφηεξν 

δηΪζηεκα ηηκψλ. ΔπηπιΫνλ θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο, θαηΪ πξνζΫγγηζε ζην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξάζεσλ, δελ επηβΪιιεηαη επηπξφζζεηε ρξΫσζε γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ 

αγξνηνπξηζηψλ ζηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ καο νδεγεέ ζην ζπκπΫξαζκα πσο 

απνηειεέ θνηλά παξαδνρά φισλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, φηη ε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζηηο αγξνηηθΫο εξγαζέεο, απνηειεέ ππεξεζέα θαη κΪιηζηα 

ζεκαληηθά, θαη ζπληζηΪ αλαπφζπαζην θνκκΪηη ηνπ ζπλνιηθΪ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο. 

 

Χο πξνο ηελ πξνβνιά ησλ επηρεηξάζεσλ, κε ειΪρηζηεο εμαηξΫζεηο ζηελ ΔιιΪδα, φιεο νη 

αγξνηνπξηζηηθΫο κνλΪδεο Ϋρνπλ δηακνξθψζεη δηθά ηνπο ηζηνζειέδα. Παξφιν πνπ απηφ 

δεέρλεη κηα εμνηθεέσζε ησλ επηρεηξάζεσλ κε ηηο λΫεο ηερλνινγέεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθΫξνπλ, σζηφζν θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο, ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζΫο επηρεηξάζεηο 

επηιΫγνπλ δεκνθηιάο δηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο γηα ηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Ηηαιέα θαέλεηαη λα Ϋρνπλ γέλεη θΪπνηεο 

ελΫξγεηεο απφ νξηζκΫλεο κνλΪδεο, σζηφζν ζηε Γεξκαλέα ε αληέζηνηρε θαηΪζηαζε εέλαη 

απνζαξξπληηθά. Σελ αληέζεηε αθξηβψο εηθφλα εκθαλέδνπλ πην παξαδνζηαθΪ θαλΪιηα 
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πξνβνιάο θαη δηαλνκάο, φπσο ηα ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα θαη νη ηνπξηζηηθνέ θαηΪινγνη, κε ηα 

νπνέα ε πιεηνςεθέα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ ζε ΔιιΪδα, Ηηαιέα θαη Γεξκαλέα 

Ϋρεη Ϋιζεη ζε επαθά θαη Ϋρεη επηιΫμεη λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζέεο. 

 

ε φηη αθνξΪ ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζεο θαη αλΪπηπμεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξάζεσλ, νη νξεηλΫο πεξηνρΫο θπξηαξρνχλ θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο, αθφκα θαη ζηηο 

κεζνγεηαθΫο ΔιιΪδα θαη Ηηαιέα. Σν γεγνλφο απηφ δελ εέλαη παξΪδνμν, εΪλ 

αλαινγηζηνχκε φηη απηφο ν ελαιιαθηηθφο ηχπνο ηνπξηζκνχ πξνζθΫξεη Ϋλα ηειεέσο 

δηαθνξεηηθφ πξντφλ απφ ην θαζηεξσκΫλν «sea, sun, sand» θαη γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ, 

φρη απιΪ δελ πξναπαηηεέηαη, αιιΪ ελδερνκΫλσο απνηειεέ θαη εκπφδην ε παξνπζέα 

ζΪιαζζαο (αικπξφ Ϋδαθνο αθαηΪιιειν γηα θαιιηΫξγεηεο, αλχπαξθηα βνζθνηφπηα θιπ). 

 

Ζ Ϋξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηε κειΫηε παξαγφλησλ πνπ επηρεηξνχλ λα αμηνινγάζνπλ 

ηελ εκπεηξέα πνπ πξνζθΫξεηαη ελ ηειεέ ζηνπο αγξνηνπξέζηεο πνπ ζα επηιΫμνπλ ηηο ηξεηο 

απηΫο ρψξεο. ε απηάλ ηελ πξνζπΪζεηα θνκβηθφ ζεκεέν απνηειεέ ε δηεξεχλεζε ηεο 

επαθάο ησλ αγξνηνπξηζηψλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσάο θαη ηηο εξγαζέεο πνπ ηνλ 

ζπλνδεχνπλ. Σα ζπκπεξΪζκαηα πνπ πξνΫθπςαλ δελ εέλαη αθξηβψο ηα αλακελφκελα, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο ζηηο κνλΪδεο ηεο Γεξκαλέαο, ρψξα 

κε κεγΪιε ηζηνξηθά παξΪδνζε ζηνλ αγξνηνπξηζκφ, ε θχζε ηεο επαθάο ησλ 

αγξνηνπξηζηψλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσάο εέλαη παζεηηθά. Κνηλψο, ε επαθά ηνπο 

πεξηνξέδεηαη απιΪ ζηε δηαβέσζε ηνπο ζε Ϋλα ρψξν, φπνπ ιακβΪλνπλ ρψξα αγξνηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνέεο σζηφζν νη έδηνη δελ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θαη ζπκκεηνράο. 

 

Αληέζεηα ζε ΔιιΪδα θαη Ηηαιέα ε επαθά εέλαη επέ ην πιεέζηνλ Ϊκεζε, κε ηνπο 

αγξνηνπξέζηεο λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηφπηλ επηινγάο ηνπο λα ζπλεηζθΫξνπλ ελεξγΪ 

θαη λα ζπκκεηΫρνπλ επέ έζνηο φξνηο ζηελ θαζεκεξηλά δσά ησλ αγξνηψλ. Δηδηθφηεξα σο 

πξνο ηηο δχν ρψξεο, ζηελ Ηηαιέα γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζΫο επηρεηξάζεηο ην εέδνο 

ηεο επαθάο πνπ πξνζθΫξνπλ εέλαη Ϊκεζε. Αληέζεηα ζηελ ΔιιΪδα ε Ϊκεζε επαθά 

θπξηαξρεέ αιιΪ φρη αηζζεηΪ, θαζψο ζε αξθεηΫο κνλΪδεο ην εέδνο ηεο επαθάο 

επηκεξέδεηαη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ εηδψλ (παζεηηθά, Ϋκκεζε θιπ), ελψ επέζεο δηαθξέλεηαη 

θαη Ϋλα ηδηαέηεξα πςειφ πνζνζηφ κνλΪδσλ ζηηο φπνηεο νη αγξνηνπξέζηεο δελ Ϋρνπλ 

θακέα επαθά κε ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσάο (αλχπαξθηε επαθά). Χζηφζν, παξΪ ην 

γεγνλφο φηη ζηελ Ηηαιέα ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξεο αξηζκεηηθΪ κνλΪδεο απφ φηη ζηελ 

ΔιιΪδα πνπ δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα Ϊκεζεο επαθάο, θαη νη δχν ρψξεο κνηξΪδνληαη ηα 

ηδέα πνζνζηΪ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ πξνζθΫξνπλ κηα απζεληηθά 
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αγξνηηθά εκπεηξέα, δειαδά κηα εκπεηξέα πνπ λα κελ εέλαη απνηΫιεζκα ζρεδηαζκνχ. ε 

απηφ ην ζεκεέν ηεο Ϋξεπλαο ε ΔιιΪδα δεέρλεη λα επαλαθηΪ ην ρακΫλν Ϋδαθνο, θαζψο νη 

επηρεηξάζεηο ηεο ρψξαο πνπ πξνζθΫξνπλ Ϊκεζε επαθά εέλαη κελ ιηγφηεξεο, σζηφζν ε 

πιεηνςεθέα απηψλ πξνζθΫξεη κηα απζεληηθά θαη φρη πξνζρεδηαζκΫλε ηνπξηζηηθΪ 

εκπεηξέα. 

 

πλνςέδνληαο, απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ε ΔιιΪδα παξνπζηΪδεη πεξηζζφηεξεο 

νκνηφηεηεο σο πξνο ην πξνζθεξφκελν αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ κε ηελ Ηηαιέα παξΪ κε 

ηελ Γεξκαλέα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεέ λα νθεέιεηαη παξΪγνληεο φπσο νη γεσγξαθηθΫο 

θαη θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο (νη νπνέεο επλννχλ ηελ αλΪπηπμε ζπγθεθξηκΫλεο 

αγξνηηθάο δξαζηεξηφηεηαο κε απνηΫιεζκα ζπρλΪ λα επεξεΪδνπλ ηε κνξθά ηεο ππφ 

αλΪπηπμε αγξνηνπξηζηηθάο κνλΪδαο), αιιΪ θαη ε χπαξμε νξηζκΫλσλ θνηλσληθφ-

πνιηζηηζκηθψλ ζηνηρεέσλ (φπσο ε θνηλά–κεζνγεηαθά θνπιηνχξα θαη λννηξνπέα πνπ 

παξαηεξεέηαη κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ). 

 

ΔπηπιΫνλ, ζθηαγξαθψληαο ην πξνθέι ησλ ειιεληθψλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ, 

βιΫπνπκε φηη απνκαθξχλνληαη ζηαδηαθΪ απφ ην κχζν πνπ ηηο ζΫιεη σο επθαηξηαθΪ 

δεκηνπξγεκΫλεο επηρεηξάζεηο, κε κφλν ζηφρν ηελ εθκεηΪιιεπζε θξαηηθψλ ά Ϊιισλ 

θνλδπιέσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο Ϋξεπλαο, πξφθεηηαη γηα επηρεηξάζεηο, πνπ Ϋρνπλ 

αλαπηχμεη ζπλεηδεηΪ θαη ππεχζπλα απηνχ ηνπ εέδνπο ηε δξαζηεξηφηεηα, θαη 

πξνζθΫξνπλ ζάκεξα Ϋλα ζχλζεην θαη πνιπδηΪζηαην πξντφλ, πινπνηψληαο θαη 

πξνΪγνληαο φια φζα ζπλεπΪγεηαη ν αγξνηνπξηζκφο: αλαγΫλλεζε ησλ αγξνηηθψλ 

παξαδφζεσλ θαη δηΪδνζε ηνπ αγξνηηθνχ ηξφπνπ δσάο, πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ, πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, πξνζηαζέα θαη δηΪδνζε ηεο πνιηηηζκηθάο 

θιεξνλνκηΪο θιπ. 

 

 

7.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Με ηελ παξνχζα Ϋξεπλα κειεηάζεθαλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ ζε ΔιιΪδα Ηηαιέα θαη Γεξκαλέα. Με βΪζε ηα δεδνκΫλα πνπ ζπιιΫρζεθαλ 

ζρεκαηέζηεθε ε εηθφλα πνπ εκθαλέδνπλ νη αγξνηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο ζε απηΫο ηηο 

ρψξεο θαη πξαγκαηνπνηάζεθε κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θνηλψλ ζεκεέσλ θαη δηΪθνξσλ. 

 

Παξ‘ φια απηΪ, ην φιν εγρεέξεκα ζηεξέρηεθε απνθιεηζηηθΪ ζε ζηνηρεέα πνπ 

πξνΫξρνληαλ απφ ην δηαδέθηπν θαη ζπγθεθξηκΫλα απφ ηηο ηζηνζειέδεο ησλ ππφ εμΫηαζε 
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επηρεηξάζεσλ. Σφζν ην έδην ην κΫζν, φζν θαη ε ρξάζε κηαο κνλαδηθάο κεραλάο 

αλαδάηεζεο γηα ηελ επηινγά ησλ κειψλ ηνπ δεέγκαηνο, ελδΫρεηαη λα Ϋρνπλ επηδξΪζεη 

πεξηνξηζηηθΪ σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηΪ ηνπ δεέγκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα 

γελέθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκΪησλ πνπ ην αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (ην 

ζχλνιν ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ ηεο θΪζε ρψξαο). 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ζα άηαλ ρξάζηκν κειινληηθΫο Ϋξεπλεο λα δηεπξχλνπλ ηνλ ηξφπν επηινγάο 

δεέγκαηνο θαη ζπιινγάο ησλ ζηνηρεέσλ, απμΪλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξάζεσλ γηα επέηεπμε κεγαιχηεξεο αμηνπηζηέαο. ΣΫινο, ρξάζηκεο 

πιεξνθνξέεο ζα κπνξνχζε λα δψζεη θαη κηα ζπγθξηηηθά αλΪιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αγξνηνπξηζηηθψλ κνλΪδσλ κεηαμχ Ϊιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κεζνγεηαθψλ θαη κε, κε 

ζθνπφ λα απνηππσζεέ ε πθηζηΪκελε θαηΪζηαζε θαη λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξΪζκαηα ζε 

επξσπατθφ πιΫνλ επέπεδν. 
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Αγξνηνπξηζηηθά Α.Δ 
www.agrotour.gr 
 
ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ 
http://www.parakilawomencoop.com/ 
  
ΑΜΦΗΚΑΗΑ        
http://www.amfikaia.gr/activities/ 
 
ΑΝΦΛΧ-Αλαπηπμηαθά Φιψξηλαο (ΑΝΦΛΧ) 
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=319:c&catid=8&Ite
mid=75 
 
ΑΡΑΥΧΒΗΣΗΚΑ ΚΑΛΤΒΗΑ      
http://www.arachovitika-kalyvia.gr  
 
ΑΡΟΛΗΘΟ        
http://www.arolithosvillage.gr/  
 
ΑΥΑΨΚΟ ΥΧΡΗΟ      
 http://www.achaikochorio.gr/  
  
ΒΑΜΟ        
www.vamossa.gr   
 
ΒΑΣΔΡΖ   
http://www.vateri.gr  
 
ΓΑΗΑ - ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΡΗΓΧΝΟΤ Ν. ΔΒΡΟΤ 
http://www.gaia-evros.gr  
 
ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΦΤΛΛΗΓΟ 
http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=1671&lngChapterID=25166
&lngItemID=25174  
 
ΓΑΛΑΜΠΔΛΟ       
http://www.dalabelos.gr/gr.aspx   
 
Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΑλαθνξΪο ΔΠΑ 2007 - 2013 
http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx 
 
ΔΛΑΗΧΝΑ ΣΖ ΓΔΡΑ     
http://www.lesvoseleon.gr 
 
ΔΛΗΧΝ        
http://xenon.elisson.gr  
 
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 
http://www.visitgreece.gr 
 
ΔΝΑΓΡΟΝ        
http://www.enagron.gr/gr.aspx  
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Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αγξνηηθά ΑλΪπηπμε – Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαέζξνπ 2000–
2006, Άμνλα 7. «ΠξνγξΪκκαηα ΑλΪπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ - ΟΠΑΑΥ» 
http://www.minagric.gr 
 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα ΔΠΑΝ Η 2000-2006 
http://www.3kps.antagonistikotita.gr/epan/site/Home/t_section 
 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ΔΠΑΝ ΗΗ 2007-2013, 
http://www.antagonistikotita.gr/greek/index.asp 
 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλνηηθά Πξσηνβνπιέα LEADER+ 2000-2006 
http://www.leader-plus.gr 
 
ΔΠΟΥΔ        
http://www.epohes.gr/  
ΔΤΜΔΛΔΗΑ      
http://www.eumelia.com/newgr/ourfarm01.php  
 
Ζ ΦΑΡΜΑ       
http://www.farmlife.gr/index2.html  
 
ΘΔΑΗ       
http://www.tzoumerka-theasis.gr/   
 
ΗΠΠΟΚΟΜΟ       
http://ippokosmos.com/portal  
 
ΚΑΣΑΛΑΓΑΡΗ       
 http://www.katalagarisuites.com/   
 
ΚΣΖΜΑ ΑΛΛΧΝΑΚΗ      
http://www.ktimaalonaki.gr/ 
 
ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑ       
http://www.ktimanikola.gr 
 
ΛΑΗΝΘΟ        
http://www.lasinthos.gr  
 
ΛΔΤΚΟΡΗΣΖ       
http://www.lefkoritis.com    
 
ΜΑΡΑΘΖΣΖ        
http://www.marathitis.gr/    
 
ΜΔΡΚΟΤΡΖ       
 http://www.mercouri.gr 
  
ΜΖΛΗΑ        
www.milia.gr  
 
ΜΟΡΦΖ HOTEL       
http://www.morfihotel.gr/ 
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ΠΑΓΑΛΖ HOTEL       
http://www.pagalihotel-amorgos.com 
 
ΠΑΝΑΚΡΟΝ       
 http://www.panakron.gr/   
 
ΠΔΡΛΔΑ        
http://www.perleas.gr  
 
ΠΗΝΑΚΑΓΔ        
http://www.pinakades.gr 
 
ΠΛΑΣΑΝΟΡΔΜΑ       
http://www.platanorema.com  
 
ΠΟΡΦΤΡΟΤΑ       
http://porfyrousa.gr/  
 
πγρξεκαηνδνηνχκελα ΑλαπηπμηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα Γ‘ ΚΠ 2000-2006 
http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm  
 
ΤΝΣΑΓΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΑ      
https://www.sintagigiagias.gr  
 
ΣΑ ΑΜΠΔΛΟΦΤΛΛΑ ΣΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ    
http://www.vineleaves.gr 
  
ΣΟ ΑΓΡΗΟΓΗΓΟ       
http://www.papingo.gr/   
 
Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ   
http://www.minagric.gr/ 
 
Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ, ΚαηΪινγνο αγξνηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκΪησλ 
http://www.minagric.gr/greek/3.1.4.html 
 
ΦΑΡΜΑ ΑΡΛΖ     
http://www.farmasarli.gr/aboutus.php  
 
ACQUA BUONA     
http://www.agriturismoacquabona.it/ 
 
AFT Agricultural Tourism (division of Australian Farm Tourism) 
http://aftagriculturaltourism.com.au 
 
Ag Marketing Resource Center 
http://www.agmrc.org/  
 
ΑGRECO     
http://www.grecotel.com/crete/agreco/welcome_1598.htm 
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American Farm Bureau Federation 
http://www.fb.org/  
 
ARMIRÓ        
http://www.agriturismoarmiro.it 
 
Associazione Nazionale per l‘Agriturismo, l‘ Ambiente e il Territorio 
http://www.agriturist.it   
 
BEIMWAICHER       
http://www.beimwaicher.de/ 
 
BRUCKHOF      
http://www.bruckhof.de/html/english.html  
 
CASA DEL VENTO       
http://www.casadelvento.it 
CASA LAPPI        
http://www.casalappi.it 
 
CERGALLINA       
http://www.cergallina.com 
 
Cyprus Tourism Organization 
http://www.kypros.org  
 
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) 
http://www.defra.gov.uk/  
 
Ecological Agrarian Tourism 
http://www.eat-web.de/  
 
EDEN– Δπξσπατθνέ Πξννξηζκνέ Αξηζηεέαο, Δπξσπατθά Δπηηξνπά 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themes-
destinations/countries/greece/florina/index_el.htm 
 
ERDRICHHOF     
http://erdrichhof.de/pages/english/home.php 
 
EuroGites - European Federation of Farm and Village Tourism 
http://www.eurogites.org/ 
 
European Centre for Ecological and Agricultural Tourism  
http://www.eceat.org  
 
FAMILIE HEISTRACHER    
http://www.familie-heistracher.de/ 
 
Farm Holidays - Austria 
http://www.urlaubambauernhof.at 
 
FATTORIA IL LAGO      
http://www.fattoriaillago.com/facilities.php 
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FATTORIA LA VACCHIO     
http://www.fattorialavacchio.com 
 
FERIENHOF SCHECK      
http://www.ferienhof-scheck.de/vacation-rentals/holiday-farm-rhineland-Palatinate.htm 
 
FRUTTO PERMESSO     
http://www.fruttopermesso.it 
 
GASTHOF ENGEL      
http://www.gasthof-engel.de/ 
 
GASTHOF STEINWALD  
http://www.gasthof-steinwald.de/english/index.html 
 
Guest Inn, The Greek Network of Rural Accommodation 
http://www.guestinn.com/gr/home_gr.php 
HANSELISHOF     
http://www.hanselishof.de/hanseles-englisch/ 
 
HOFERTONIHOF     
http://www.hofertonihof.de/english/index.htm 
 
HOLZWURMWIRT       
http://www.holzwurmwirt.de/en.html  
 
HOTEL ΑΗΓΧΝ       
http://www.hotel-aigon.gr/    
 
HOTEL NEMESIS       
http://www.hotelnemesis.gr   
 
Hospitality Publishing, Reed Business Information. 
http://www.hospitalitymagazine.com.au 
 
 
Ikarian Wine Club 
 http://www.ikarianwine.gr/home.htm  
 
IL BAGNOLO        
http://www.ilbagnolo.it/ 
 
IL FAETINO        
http://www.ilfaetino.it/  
 
KALTENBACH   
http://www.kaltenbach-schwarzwald.de/index_Eng.htm 
 
KASTRAKI VILLAGE       
www.kastrakivillage.gr  
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KERNRNHOF-EWALD AND ELKE BÄHR    
http://www.kernenhof.de/e/  
 
LA CASA DI CAMPAGNA     
http://www.lacasadicampagna.it 
 
L'ALBERO      
http://www.villagehotel.gr    
 
LA PRUGNOLA       
http://www.laprugnola.it 
 
LITHIES HOUSES    
http://www.lithieshouses.gr/gr_activities.htm  
 
MARKHART        
http://www.ferienhof-markhart.de/  
 
Milia Mountain Retreat 
http://www.milia.gr/page5/page5.html 
 
Montana Group of Companies 
http://www.agrotourismous.com 
 
MUELLER BAUERNHOF  
http://www.muellerbauernhof.de/index.php?lang=en  
MUSES ROOMS       
http://www.musesrooms.gr/    
 
Network - Ministry of Agriculture and Natural Resources of France 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com  
  
PAPADES VILLAGE       
http://www.papades-village.com 
 
PIOMBAIA     
http://www.piombaia.com/Programma/generale.asp-Lingua=eng&Pagina=20.htm  
 
Rural Tourism International - Training Network (RTI-TN). 
http://www.ruraltourisminternational.org 
 
United States Forest Service USFS- National Survey on Recreation and the 
Environment 
http://www.fs.fed.us/ 
 
Vamos Traditional Village 
http://www.vamossa.gr/el/home 
 
VALLI UNITE        
http://www.valliunite.com 
 
VETTERHOF      
http://www.vettererhof.de/english/leisure.php 
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VILLA ELIZA       
http://www.villaeliza.gr/villaeliza.html  
 
VILLA PIETRALUNGA     
http://www.villapietralunga.it 
 
ZIOGAS WESTERN CITY     
www.horses.gr  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 
 

Δξσηεκαηνιφγην 
 
 
 
 
 
 
Με  ζεκεηψλνληαη νη απαληάζεηο κε βΪζε ην εέδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ 
αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ.  

1. Πνηφ εέλαη ην εέδνο ηεο αγξνηνπξηζηηθάο επηρεέξεζεο; 
  Αγξφθηεκα 
  ΦΪξκα 
  Αγξνηνπξηζηηθφ θαηΪιπκα 
  Πξαηάξην/Δθζεηάξην αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

  ΚΫληξν εζηέαζεο/αλαςπράο  

  Άιιν ____________________________ 

2. Πνην εέλαη ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθΫξεη ε επηρεέξεζε;  
(δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ) 
Γηακνλά  
Δζηέαζε  
ΑγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο 
Γξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο 
Γξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ 
Γξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο  
Δθζεηάξην/Μνπζεέν 
ΚαηΪζηεκα πψιεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ 
Γξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηΪ/ παηδηθά θαηαζθάλσζε 
   Άιιν ____________________________ 

3. Πνηα εέλαη ε λνκηθά κνξθά ηεο επηρεέξεζεο; 
Αηνκηθά  
O.E.  
  Δ.Δ. 
Α.Δ. 
Δ.Π.Δ. 
πλεηαηξηζκφο 
 

4. Πφζα Ϊηνκα πξνζσπηθφ απαζρνιεέ ε επηρεέξεζε; 
1- 5 Ϊηνκα 
5-10 Ϊηνκα 
10-15 Ϊηνκα 
ΠΪλσ απφ 15 Ϊηνκα 

ΔΝΟΣΖΣΑ Η 
Ζ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ηε κνξθή θαη ηε δνκή ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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5. Πφζα ρξφληα ιεηηνπξγεέ ε επηρεέξεζε;  

0-5  
5-10  
10-15  
ΠΪλσ απφ 15  

 
6. Ζ επηρεέξεζε κεηΫρεη ζε δέθηπα ά ζπιινγηθνχο θνξεέο; 

 Ναη    ρη  
 
7. Ζ επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ: 

ιν ην ρξφλν  ΔπνρηαθΪ 
 

8. Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη απνθηάζεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο;  
 Ναη    ρη  

 
9. Ζ επηρεέξεζά επηδνηάζεθε απφ θΪπνην Δζληθφ ά/θαη Κνηλνηηθφ πξφγξακκα, θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο; 
 Ναη    ρη  
 

10. Πφζα ζηξΫκκαηα θαηαιακβΪλνπλ νη εγθαηαζηΪζεηο ηεο επηρεέξεζεο; 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πξντφλ  
 
A. Γηακνλή (εάλ ππάξρεη) 
11. Πνηφο εέλαη ν ηχπνο ηνπ θαηαιχκαηνο: 

 ΓσκΪηηα  
 Απηφλνκα studio 
 Βέιεο/ ζπέηηα  
 Παξαδνζηαθνχ ηχπνπ μελψλεο  
 Καηαζθάλσζε/ ΚΪκπηλγθ 
 Άιιν ____________________________ 

 
12. Πφζεο θιέλεο δηαζΫηεη ε επηρεέξεζε; 

 10-20 
 20-30 
 30-40 
 πΪλσ απφ 40 

  
 
B. Δζηίαζε (εάλ ππάξρεη) 
13. ΠνηΫο ππεξεζέεο εζηέαζεο δηαζΫηεη ε επηρεέξεζε: 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗI 
Ζ δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ην κείγκα κάξθεηηλγθ ησλ 
αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ελφηεηα απηή δηαθξίλεηαη ζε 4 
ππνελφηεηεο, θαη’ αληηζηνηρία ησλ 4 ζηνηρείσλ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ 

(πξντφλ, ηηκή, πξνψζεζε θαη ηνπνζεζία). 
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 Δζηηαηφξην 
 ΚαθΫ 
 Catering 
 Φνχξλν  
 Κνπδέλα ζηα δσκΪηηα 

14. Ζ επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ ηνπηθΪ πξντφληα ζηηο ππεξεζέεο ζέηηζεο; 

 Ναη    ρη  
 
15. Ζ επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ κφλν βηνινγηθΪ πξντφληα ζηηο ππεξεζέεο ζέηηζεο. 

 Ναη    ρη  
 
 
C. Γξαζηεξηφηεηεο (εάλ ππάξρνπλ) 

16. ΑγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ νη θηινμελνχκελνη:  
 Φξνληέδα δψσλ αγξνθηάκαηνο  
 ΚαιιηεξγεηηθΫο εξγαζέεο 
 πγθνκηδά θξνχησλ/θαξπψλ 
 ΓεληθΫο εξγαζέεο ηεο κνλΪδαο  

  Άιιν ____________________________ 

17. Γξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ νη θηινμελνχκελνη:  
 Ηππαζέα 
 Πεδνπνξέα (πεξηάγεζε ζε πεξηνρά) 
 Κπλάγη/ ΦΪξεκα 
 Πνδειαζέα 
 Οξεηβαζέα / Αλαξξέρεζε  
 ΘαιΪζζηα αζιάκαηα 
 ΠαξαπνηΪκηα αζιάκαηα 
 θη 
 ΑγνξΫο 
  Άιιν ____________________________ 

18. Γξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ νη θηινμελνχκελνη:  
 Γεπζηγλσζέα 
 Οηλνγλσζέα 
 Δθδειψζεηο ηνπηθνχ ραξαθηάξα (π.ρ παλεγχξηα) 
 ΔπηζθΫςεηο ζε ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο 
 ΔπηζθΫςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 
  Άιιν ____________________________ 

19. Γξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ νη 
θηινμελνχκελνη:  
 Παξαηάξεζε ρισξέδαο/παλέδαο 
 Μαζάκαηα καγεηξηθάο 
 Μαζάκαηα θαηαζθεπάο ρεηξνπνέεησλ εηδψλ (πρ αγγεηνπιαζηηθά, θΫληεκα θ.α) 
 Δπέζθεςε ζην αγξφθηεκα 
 ΔθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο (π.ρ κνπζεέα ιατθάο ηΫρλεο) 

 

 
D. Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (εάλ ππάξρεη) 
20. Ζ επηρεέξεζε παξΪγεη ά θαιιηεξγεέ γεσξγηθΪ-θηελνηξνθηθΪ πξντφληα γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο; 
 Ναη    ρη  
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21. ΠνηΪ απφ ηα παξαθΪησ αγξνηηθΪ πξνηφληα παξΪγνληαη εληφο ηεο επηρεέξεζεο; 

 ΛΪδη 
 Κξαζέ/ Οηλνπλεπκαηψδε 
 ΜΫιη 
 Φξνχηα  
 ΟπσξνθεπεπηηθΪ πξντφληα 
 ΓαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα  
 ΚηελνηξνθηθΪ πξντφληα  
 Άλζε/Βφηαλα/ΜπξσδηθΪ 
  Άιιν ____________________________ 

22. Ζ επηρεέξεζε παξΪγεη βηνινγηθΪ πξντφληα; 
 Ναη    ρη  

 
23. Ζ επηρεέξεζε παξΪγεη ά θαηαζθεπΪδεη ρεηξνηερλάκαηα/ρεηξνπνέεηα εέδε γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο; 
 Ναη    ρη  

 
24. ΔΪλ λαη, πνηΪ απφ ηα παξαθΪησ ρεηξνπνέεηα πξντφληα παξΪγνληαη εληφο ηεο 

επηρεέξεζεο: 
 Δέδε ηξνθέκσλ (π.ρ δπκαξηθΪ, καξκειΪδεο, γιπθΪ ηνπ θνπηαιηνχ θιπ) 
 ΤθαληΪ/ Κεληάκαηα 
 ΚεξηΪ 
 Κνζκάκαηα 
  Άιιν ____________________________ 

25. Ζ επηρεέξεζε δηαζΫηεη πξντφληα ηδησηηθάο εηηθΫηαο (Private label products) 
 Ναη    ρη 

 
E. Οηθφζηηα δψα (εάλ ππάξρνπλ) 
26. Ζ επηρεέξεζε δηαζΫηεη νηθφζηηα δψα; 

 Ναη    ρη  
 
27. ΔΪλ λαη, πνηα απφ ηα παξαθΪησ; 

 ΠνπιεξηθΪ 
 Αηγνπξφβαηα 
 Βννεηδά 
 Υνέξνπο/ Αγξηνγνχξνπλα 
 Άινγα/Πφλπ 
 ηξνπζνθακάινπο 
 Λαγνχο/ΚνπλΫιηα 
 ΜΫιηζζεο 
  Άιιν ____________________________ 

 
 
Σηκή 
 
28. ΠνηΪ εέλαη ε κΫζε ηηκά δηαλπθηΫξεπζεο δέθιηλνπ δσκαηένπ/δηακεξέζκαηνο; 
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  60 - 80 €  
  80 - 100 € 
  100 - 120 € 
 120 - 150 € 
 150 € θαη Ϊλσ 
 

29. ΤπΪξρεη μερσξηζηά ρξΫσζε γηα ηε ζπκκεηνρά ζηηο αγξνηνπξηζηηθΫο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη; 
 Ναη    ρη  

 
30. ΤπΪξρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ θξαηάζεσλ; 

 Ναη    ρη  
 
31. Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη δηακνξθψζεη εηδηθΫο ηηκΫο θαη παθΫηα πξνζθνξψλ γηα; (εΪλ 

ππΪξρνπλ) 
  ΟηθνγΫλεηεο 
  ΝΫνπο 
  Πνιπάκεξε παξακνλά 
 πγθεθξηκΫλεο ρξνληθΫο πεξηφδνπο (Αξγέεο, Σξηάκεξα θιπ) 
  ΜΫιε ελψζεσλ/νξγαληζκψλ 
 Σαθηηθνχο πειΪηεο 

 
 
Πξνψζεζε 
 
32. Ζ επηρεέξεζε δηαζΫηεη δηθά ηεο ηζηνζειέδα; 

 Ναη    ρη  
 
33. Ζ ηζηνζειέδα ηεο επηρεέξεζεο δηαηέζεηαη: 

 ε κηα γιψζζα 
 ε δχν γιψζζεο 
 ε πεξηζζφηεξεο απφ δχν γιψζζεο 

 
34. ΤπΪξρνπλ θαηαρσξάζεηο ηεο επηρεέξεζεο ζε εηδηθΪ site θξαηάζεσλ (π.ρ. 

Booking.com); 
 Ναη    ρη  

 
35. Ζ επηρεέξεζε ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα ά/θαη εέλαη θαηαρσξεκΫλε ζε 

ηνπξηζηηθνχο θαηαιφγνπο; 
 Ναη    ρη  

 
 

 
Σνπνζεζία 
 
36. Ζ επηρεέξεζε βξέζθεηαη ζε: 

 Οξεηλά πεξηνρά 
 ΠαξαζαιΪζζηα πεξηνρά 

 
37. Ζ επηρεέξεζε βξέζθεηαη θνληΪ ζε: 

 Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο  
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 ΠεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ θπζηθνχ θΪινπο; 
 Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 
 Θξεζθεπηηθνχο ρψξνπο 
 Τδξφβηα πΪξθα 
 ΗακαηηθΪ ινπηξΪ 
 Γαζηθνχο δξπκνχο 
  Άιιν ____________________________ 

 
38. Ζ απφζηαζε ηεο επηρεέξεζεο απφ ην πιεζηΫζηεξν αζηηθφ θΫληξν εέλαη: 

 ΚΪησ απφ 20 ρικ 
 20 - 40 ρικ 
 40 - 60 ρικ 
 ΠΪλσ απφ 60 ρικ 
 

39. Ζ πξφζβαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρά (λνκφο) πνπ βξέζθεηαη ε επηρεέξεζε εέλαη 
εθηθηά κΫζσ: 
 Η.Υ Απηνθέλεην 
 ΑεξνπιΪλν 
 ΣξΫλν 
 Πινέν 

 
 

 
 
 
 
40. Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεέ: 

 Σελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 
 Γεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

 
41. Πνηα εέλαη ε θχζε ηεο επαθάο ησλ ηνπξηζηψλ κε ηηο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο;  

 Αλχπαξθηε  
 Παζεηηθά  
 Έκκεζε  
 Άκεζε  

 
42. Βηψλνπλ νη Σνπξέζηεο κηα απζεληηθά αγξνηηθά εκπεηξέα; 

 Ναη    ρη  
 

43. Πνηνπο απφ ηνπο παξαθΪησ ζηφρνπο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ εμππεξεηεέ ε 
επηρεέξεζε; 
 Γεκηνπξγέα ζπκπιεξσκαηηθάο πεγάο εηζνδάκαηνο  
 πγθξΪηεζε πιεζπζκνχ  
 Γεκηνπξγέα λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο 
 ΑλαγΫλλεζε αγξνηηθψλ παξαδφζεσλ θαη δηΪδνζε ηνπ αγξνηηθνχ ηξφπνπ 

δσάο 
 Πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 
 Πξνζηαζέα θαη δηΪδνζε πνιηηηζκηθάο θιεξνλνκηΪο (π.ρ 

αξρηηεθηνληθά,άζε,Ϋζηκα θιπ) 
 Πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗIΗ 
Ζ ηξίηε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά κηα ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ 

πνπ επηηεινχλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  
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44. Οη εγθαηαζηΪζεηο ηεο επηρεέξεζεο βξέζθνληαη ζε αξκνλέα κε ην πεξηβΪιινλ θαη 
ηα ηνπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο (π.ρ. αξρηηεθηνληθά άζε, Ϋζηκα θιπ) 
 Ναη    ρη  

 
45. Ζ επηρεέξεζε απεπζχλεηαη ζε: (δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ) 

 Γεγελάο 
 ΞΫλνπο 
 ΟηθνγΫλεηεο κε παηδηΪ  
 ΕεπγΪξηα 
 ΝΫνπο 
 ΖιηθησκΫλνπο 
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ΜΟΡΦΗ/ΓΟΜΗ

1.Πνηό είλαη ην είδνο 

ηεο αγξνηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο;

1 Αγξόθηεκα 1 1

2 Φάξκα 2

3 Τνπξηζηηθό θαηάιπκα 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4

Πξαηήξην/ Δθζεηήξην 

αγξνηνπξηζηηθώλ 

πξντόλησλ

5

 Κέληξν 

εζηίαζεο/αλαςπρήο 

6  Άιιν

2.Πνην είλαη ην 

αγξνηνπξηζηηθό πξντόλ 

πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε; 

1 Γηακνλή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δζηίαζε 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 3 3 3 3 3 3 3

4

Γξαζηεξηόηεηεο 

αλαςπρήο 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

Γξαζηεξηόηεηεο 

πνιηηηζκνύ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 Δθζεηήξην/Μνπζείν 7

8

Καηάζηεκα πώιεζεο 

ηνπηθώλ πξντόλησλ 8 8 8 8

9

Γξαζηεξηόηεηεο γηα 

παηδηά/ παηδηθή 

θαηαζθήλσζε 9 9 9 9 9 9

10  Άιιν 

3.Πνηα είλαη ε λνκηθή 

κνξθή  ηεο 

επηρείξεζεο;

1 Αηνκηθή 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II.a- ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΛΛΑΓΑ
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2 O.E. 

3 Δ.Δ

4 Δ.Π.Δ.

5 Α.Δ 5

6 Σπλεηαηξηζκόο

4. Πόζα άηνκα 

πξνζσπηθό απαζρνιεί 

ε επηρείξεζε;

1 1- 5  άηνκα 1 1 1

2 5-10 άηνκα

3 10-15 άηνκα

4 Πάλσ από 15 άηνκα

5. Πόζα ρξόληα 

ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε; 

1 0-5 ρξόληα 1 1 1 2

2 5-10 ρξόληα 2

3 10-15 ρξόληα 3

4 Πάλσ από 15 ρξόληα 4 4

5
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

6. Η επηρείξεζε κεηέρεη 

ζε δίθηπα ή 

ζπιινγηθνύο θνξείο;

1 Ναη   1 1

2 Όρη

3
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7. Η επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί:

1 Όιν ην ρξόλν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δπνρηαθά 2

8.Η επηρείξεζε έρεη 

απνθηήζεη 

πηζηνπνηεηηθό 

πνηόηεηαο; 
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1 Ναη   1 1 1 1

2 Όρη 1

3
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9. Η επηρείξεζή 

επηδνηήζεθε από 

θάπνην Δζληθό ή/θαη 

Κνηλνηηθό πξόγξακκα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

3
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10.Πόζα ζηξέκκαηα 

θαηαιακβάλνπλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο; 20 35 8 5 30 53 5

 ΜΔΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Πξντόλ 

A.Γηακνλή (εάλ 

ππάξρεη)

11. Πνηόο είλαη ν ηύπνο 

ηνπ θαηαιύκαηνο:

1 Γσκάηηα 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Απηόλνκα ζηνύληην 2 2

3 Βίιεο/ Σπίηηα 3 3

4

Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ

μελώλεο 4 4 4 4

6
Καηαζθήλσζε/ Κάκπηλγθ

8 Άιιν 

9 Γε δηαζέηεη

12. Πόζεο θιίλεο 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε;

1  10-20 θιίλεο 1 1 1 1 1

2  20-30 θιίλεο 2 2 2 2
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3  30-40 θιίλεο 3 3 3 3 3

4 πάλσ από 40 θιίλεο 4 4 4

B.Δζηίαζε (εάλ 

ππάξρεη)

13. Πνηέο ππεξεζίεο 

εζηίαζεο δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε:

1 Δζηηαηόξην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Café 2 2 2 2 2

3 Catering

4 Φνύξλν 4 4

5 Κνπδηλα ζηα δσκάηηα 5 5 5 5

6 Γε δηαζέηεη 6

14. Η επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ηνπηθά 

πξντόληα ζηηο 

ππεξεζίεο ζίηηζεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

15.Η επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί κόλν 

βηνινγηθά πξντόληα 

ζηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο.

1 Ναη   

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C.      Γξαζηεξηόηεηεο 

(εάλ ππάξρνπλ)

16.  Αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1

Φξνληίδα δώσλ 

αγξνθηήκαηνο  1 1

2
Καιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο

2 2 2 2
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3

Σπγθνκηδή 

θξνύησλ/θαξπώλ 3 3 3

4

   Γεληθέο εξγαζίεο ηεο 

κνλάδαο  4 4 4 4

5   Άιιν 

6 Γε δηαζέηεη 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17. Γξαζηεξηόηεηεο 

αλαςπρήο πνπ 

κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1 Ηππαζία 1 1 1 1 1 1 1

2 Πεδνπνξία 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Κπλήγη/ Χάξεκα 3

4 Πνδειαζία 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5
Οξεηβαζία / Αλαξξίρεζε 

5 5 5 5 5

6 Θαιάζζηα αζιήκαηα 6 6

7
Παξαπνηάκηα αζιήκαηα

7 7 7 7 7 7

8 Σθη 8 8

9 Αγνξέο 9 9 9 9

10 Άιιν 10 10

11 Γε δηαζέηεη 11

18.  Γξαζηεξηόηεηεο 

πνιηηηζκνύ πνπ 

κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1    Γεπζηγλσζία 1 1

2    Οηλνγλσζία 2

3

   Δθδειώζεηο ηνπηθνύ 

ραξαθηήξα 3 3 3 3

4

   Δπηζθέςεηο ζε 

ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 4 4 4

5

   Δπηζθέςεηο ζε 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο
5 5 5 5 5 5

6     Άιιν 6

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7 7
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19.Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο  πνπ 

κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1

   Παξαηήξεζε 

ρισξίδαο/παλίδαο 1 1

2    Μαζήκαηα καγεηξηθήο 2 2 2 2 2

3

   Μαζήκαηα θαηαζθεπήο 

ρεηξνπνίεησλ εηδώλ 

4

   Δπίζθεςε/Ξελάγεζε  

ζηνπο ρώξνπο ηεο 

κνλάδαο 4 4 4 4

5

   Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο 5 5 4

6     Άιιν 6

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7

D.  Δκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα (εάλ 

ππάξρεη)

20.Η επηρείξεζε 

παξάγεη ή θαιιηεξγεί 

γεσξγηθά-θηελνηξνθηθά 

πξντόληα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

21.Πνηά από ηα 

παξαθάησ αγξνηηθά 

πξνηόληα παξάγνληαη 

εληόο ηεο επηρείξεζεο;

1    Λάδη/Διηέο 1 1 1 1

2

   Κξαζί/ 

Οηλνπλεπκαηώδε 2 2 2 2 2 2 2

3    Μέιη 3 3

4    Φξνύηα 4
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5

   Οπσξνθεπεπηηθά 

πξντόληα 5 5 5

6

   Γαιαθηνθνκηθά 

πξντόληα 6 6

7
   Κηελνηξνθηθά πξντόληα  

8

   

Άλζε/Βόηαλα/Μπξσδηθά
8

9     Άιιν 

22. Η επηρείξεζε 

παξάγεη βηνινγηθά 

πξντόληα;

1 Ναη   1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23.Η επηρείξεζε 

παξάγεη ή 

θαηαζθεπάδεη 

ρεηξνηερλήκαηα/ρεηξνπ

νίεηα είδε γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24.   Δάλ λαη, πνηά από 

ηα παξαθάησ 

ρεηξνπνίεηα πξντόληα 

παξάγνληαη εληόο ηεο 

επηρείξεζεο:

1

   Δίδε ηξνθίκσλ (π.ρ 

δπκαξηθά, καξκειάδεο, 

γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ 

θιπ) 1 1

2    Υθαληά/ Κεληήκαηα

3    Κεξηά

4    Κνζκήκαηα 4

6     Άιιν 
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25. Η επηρείξεζε 

δηαζέηεη πξντόληα  

ηδησηηθήο εηηθέηαο 

(Private label products)

1 Ναη   

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E.   Οηθόζηηα δώα (εάλ 

ππάξρνπλ)

26.Η επηρείξεζε 

δηαζέηεη νηθόζηηα δώα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

27. Δάλ λαη, πνηα από 

ηα παξαθάησ;

1    Πνπιεξηθά 1 1 1 1

2    Αηγνπξόβαηα 2 2 2

3    Βννεηδή 3

4

   Φνίξνπο/ 

Αγξηνγνύξνπλα 4 4

5    Άινγα/Πόλπ 5 5 5 5

6    Σηξνπζνθακήινπο

7    Λαγνύο/Κνπλέιηα 7 7 7

8    Μέιηζζεο 8 8

9     Άιιν 

Σηκή

28. Πνηά είλαη ε κέζε 

ηηκή δηαλπθηέξεπζεο 

δίθιηλνπ 

δσκαηίνπ/δηακεξίζκαην

ο;

1     60  -  80  € 1 1 1 1 1 1

2     80  -  100  € 2 2 2 2

3     100  - 120 € 3 3

4    120 - 150 € 4 4

5    150 € θαη άλσ

6
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
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29. Τπάξρεη μερσξηζηή 

ρξέσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο 

αγξνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη;

1 Ναη   

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2

30. Τπάξρεη 

δπλαηόηεηα 

ειεθηξνληθώλ 

θξαηήζεσλ/αγνξώλ;

1 Ναη 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31.Η επηρείξεζε έρεη 

δηακνξθώζεη εηδηθέο 

ηηκέο θαη παθέηα 

πξνζθνξώλ γηα; (εάλ 

ππάξρνπλ)

1     Οηθνγέλεηεο 1 1 1 1 1

2     Νένπο 3

3
    Πνιπήκεξε παξακνλή

3 3 3 4 3 3

4

   Σπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο (Αξγίεο, 

Τξηήκεξα θιπ)
4 4 4 4 4

5

Μέιε ελώζεσλ/ 

νξγαληζκώλ 5 5

6    Ταθηηθνύο πειάηεο

7 Γε δηεζέηεη 7 7 7

Πξνώζεζε

32. Η επηρείξεζε 

δηαζέηεη δηθή ηεο 

ηζηνζειίδα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη
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33.  Η ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο δηαηίζεηαη:

1 Μηα γιώζζα 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Γύν γιώζζεο 2 2 2 2 2 2 2

3

Πεξηζζόηεξεο από δύν 

γιώζζεο 3 3

34. Τπάξρνπλ 

θαηαρσξήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζε εηδηθά 

site θξαηήζεσλ (π.ρ. 

Booking.com);

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35.Η επηρείξεζε 

ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπξηζηηθά γξαθεία 

ή/θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζε 

ηνπξηζηηθνύο 

θαηαιόγνπο;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2

Σνπνζεζία

36.          Η επηρείξεζε 

βξίζθεηαη ζε:

1    Οξεηλή πεξηνρή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
   Παξαζαιάζζηα πεξηνρή

2

37.Η επηρείξεζε 

βξίζθεηαη θνληά ζε:

1

   Πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο 1 1 1

2

   Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνύ θάινπο; 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

   Αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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4
   Θξεζθεπηηθνύο ρώξνπο

4 4 4 4 4

5    Υδξόβηα πάξθα

6    Ηακαηηθά ινπηξά 6 6

7    Γαζηθνύο δξπκνύο 7 7

8     Άιιν 

38.Η απόζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο από ην 

πιεζηέζηεξν αζηηθό 

θέληξν είλαη:

1    Κάησ από 20 ρικ 1 1 1 1

2    20 - 40 ρικ 2 2 2 2 2 2 2

3    40 - 60 ρικ 3 3 3 3 3

4    Πάλσ από 60 ρικ 4

39.Η πξόζβαζε ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή 

(λνκόο) πνπ βξίζθεηαη 

ε επηρείξεζε είλαη 

εθηθηή κέζσ:

1    Η.Φ Απηνθίλεην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αεξνπιάλν 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Τξέλν 3 3 3 3 3 3 3

4    Πινίν 4 4 4 4 4 4 4

 ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

40.Ο αγξνηνπξηζκόο 

απνηειεί:

1

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Γεπηεξεύνπζα 

δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 2 2

41. Πνηα είλαη ε θύζε 

ηεο επαθήο ησλ 

ηνπξηζηώλ κε ηηο 

αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο; 

1    Αλύπαξθηε 1 1 1 1 1 1

2    Παζεηηθή 2 2 2
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3    Έκκεζε 3 3

4    Άκεζε 4 4 4 4 4 4

42.Βηώλνπλ νη 

Σνπξίζηεο κηα 

απζεληηθή αγξνηηθή 

εκπεηξία;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43.Πνηνπο από ηνπο 

παξαθάησ ζηόρνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνύ 

εμππεξεηεί ε 

επηρείξεζε;

1

   Γεκηνπξγία 

ζπκπιεξσκαηηθήο πεγήο 

εηζνδήκαηνο 1 1 1

2

   Σπγθξάηεζε 

πιεζπζκνύ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

   Γεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4

   Αλαγέλλεζε αγξνηηθώλ 

παξαδόζεσλ θαη δηάδνζε 

ηνπ αγξνηηθνύ ηξόπνπ 

δσήο
4 4 4 4 4 4

5

   Πξνώζεζε ησλ 

ηνπηθώλ πξντόλησλ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6

   Πξνζηαζία θαη δηάδνζε 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 
6 6 6 6 6 6 6 6

7

   Πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο 7 7 7 7 7 7 7 7
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44. Οη εγθαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία 

κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

45. Η επηρείξεζε 

απεπζύλεηαη ζε: 

(δπλαηόηεηα 

πνιιαπιώλ επηινγώλ)

1 Γεγελείο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ξέλνη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Οηθνγέλεηεο κε παηδηά 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Εεπγάξηα 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Νένη 5 5 5 5

6 Ζιηθησκέλνη 6 6 6 6 6 6 6
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ΜΟΡΦΗ/ΓΟΜΗ

1.Πνηό είλαη ην είδνο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο;

1 Αγξόθηεκα 1 1 1 1 1

2 Φάξκα 2 2 2

3 Τνπξηζηηθό θαηάιπκα 3 3 3 3 3 3 3

4

Πξαηήξην/ Δθζεηήξην 

αγξνηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ
4 4

5
 Κέληξν εζηίαζεο/αλαςπρήο 

6  Άιιν

2.Πνην είλαη ην 

αγξνηνπξηζηηθό πξντόλ 

πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε; 

1 Γηακνλή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δζηίαζε 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5
Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ

5 5 5 5 5 5 5 5

6

Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 Δθζεηήξην/Μνπζείν 7 7 7 7 7

8

Καηάζηεκα πώιεζεο 

ηνπηθώλ πξντόλησλ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9

Γξαζηεξηόηεηεο γηα παηδηά/ 

παηδηθή θαηαζθήλσζε
9 9 9 9 9 9

10  Άιιν 

3.Πνηα είλαη ε λνκηθή 

κνξθή  ηεο επηρείξεζεο;

1 Αηνκηθή 

2 O.E. 

3 Δ.Δ
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4 Δ.Π.Δ.

5 Α.Δ 5 5 5

6 Σπλεηαηξηζκόο 6 6

4. Πόζα άηνκα πξνζσπηθό 

απαζρνιεί ε επηρείξεζε;

1 1- 5  άηνκα 1

2 5-10 άηνκα 2

3 10-15 άηνκα 3

4 Πάλσ από 15 άηνκα 4

5. Πόζα ρξόληα ιεηηνπξγεί 

ε επηρείξεζε; 

1 0-5 ρξόληα 1 1

2 5-10 ρξόληα

3 10-15 ρξόληα 3 3 3

4 Πάλσ από 15 ρξόληα 4 4 4

5 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

6. Η επηρείξεζε κεηέρεη ζε 

δίθηπα ή ζπιινγηθνύο 

θνξείο;

1 Ναη   1 1

2 Όρη 2

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7. Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί:

1 Όιν ην ρξόλν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δπνρηαθά 2 2 2

8.Η επηρείξεζε έρεη 

απνθηήζεη πηζηνπνηεηηθό 

πνηόηεηαο; 

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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9. Η επηρείξεζή 

επηδνηήζεθε από θάπνην 

Δζληθό ή/θαη Κνηλνηηθό 

πξόγξακκα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10.Πόζα ζηξέκκαηα 

θαηαιακβάλνπλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο; 40 27 110 200 60 40 20 260 28

 ΜΔΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Πξντόλ 

A.Γηακνλή (εάλ ππάξρεη)

11. Πνηόο είλαη ν ηύπνο ηνπ 

θαηαιύκαηνο:

1 Γσκάηηα 1 1 1

2 Απηόλνκα ζηνύληην 2 2

3 Βίιεο/ Σπίηηα 3 3 3 3 3

4

Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ

μελώλεο 4 4 4

6 Καηαζθήλσζε/ Κάκπηλγθ

8 Άιιν 8

9 Γε δηαζέηεη 9 9 9

12. Πόζεο θιίλεο δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε;

1  10-20 θιίλεο 1

2  20-30 θιίλεο 2 2 2 2

3  30-40 θιίλεο 3 3

4 πάλσ από 40 θιίλεο 4 4 4 4 4 4 4

B.Δζηίαζε (εάλ ππάξρεη)
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13. Πνηέο ππεξεζίεο 

εζηίαζεο δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε:

1 Δζηηαηόξην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Café 2 2 2 2 2 2

3 Catering 3

4 Φνύξλν 4 4

5 Κνπδηλα ζηα δσκάηηα 5 5 5

6 Γε δηαζέηεη 6

14. Η επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ηνπηθά 

πξντόληα ζηηο ππεξεζίεο 

ζίηηζεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2

15.Η επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί κόλν 

βηνινγηθά πξντόληα ζηηο 

ππεξεζίεο ζίηηζεο.

1 Ναη   1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C.      Γξαζηεξηόηεηεο (εάλ 

ππάξρνπλ)

16.  Αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

νη θηινμελνύκελνη: 

1

Φξνληίδα δώσλ 

αγξνθηήκαηνο  1 1 1 1 1 1 1

2 Καιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο 2 2 2 2 2

3
Σπγθνκηδή θξνύησλ/θαξπώλ

3 3 3 3

4

   Γεληθέο εξγαζίεο ηεο 

κνλάδαο  4 4 4

5   Άιιν 

6 Γε δηαζέηεη 6 6 6 6 6 6 6 6
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17. Γξαζηεξηόηεηεο 

αλαςπρήο πνπ κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1 Ηππαζία 1 1 1

2 Πεδνπνξία 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Κπλήγη/ Χάξεκα 3

4 Πνδειαζία 4 4

5 Οξεηβαζία / Αλαξξίρεζε 5 5 5 5

6 Θαιάζζηα αζιήκαηα

7 Παξαπνηάκηα αζιήκαηα 7 7 7

8 Σθη 8 8

9 Αγνξέο 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 Άιιν 10

11 Γε δηαζέηεη 11

18.  Γξαζηεξηόηεηεο 

πνιηηηζκνύ πνπ κπνξνύλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1    Γεπζηγλσζία 1 1 1 1

2    Οηλνγλσζία 2 2 2

3

   Δθδειώζεηο ηνπηθνύ 

ραξαθηήξα 3 3 3

4

   Δπηζθέςεηο ζε 

ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 3 3 4

5

   Δπηζθέςεηο ζε 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 5 4 5

6     Άιιν 5

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7 7 7 7

19.Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο  πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

νη θηινμελνύκελνη: 
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1

   Παξαηήξεζε 

ρισξίδαο/παλίδαο 1 1

2    Μαζήκαηα καγεηξηθήο 2 2

3

   Μαζήκαηα θαηαζθεπήο 

ρεηξνπνίεησλ εηδώλ 3 3 3

4

   Δπίζθεςε/Ξελάγεζε  ζηνπο 

ρώξνπο ηεο κνλάδαο
4 4 4 4 4

5
   Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο

4 5 5 5 5 5

6     Άιιν 

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7 7 7

D.  Δκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα (εάλ 

ππάξρεη)

20.Η επηρείξεζε παξάγεη ή 

θαιιηεξγεί γεσξγηθά-

θηελνηξνθηθά πξντόληα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2

21.Πνηά από ηα παξαθάησ 

αγξνηηθά πξνηόληα 

παξάγνληαη εληόο ηεο 

επηρείξεζεο;

1    Λάδη/Διηέο 1 1 1 1 1 1 1

2
   Κξαζί/ Οηλνπλεπκαηώδε

2 2 2 2 2 2 2

3    Μέιη 3 3

4    Φξνύηα 4 4 4 4

5
   Οπσξνθεπεπηηθά πξντόληα

5 5 5

6
   Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

6 6 6 6 6 6

7    Κηελνηξνθηθά πξντόληα  7

8    Άλζε/Βόηαλα/Μπξσδηθά 8 8 8
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9     Άιιν 9

22. Η επηρείξεζε παξάγεη 

βηνινγηθά πξντόληα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23.Η επηρείξεζε παξάγεη ή 

θαηαζθεπάδεη 

ρεηξνηερλήκαηα/ρεηξνπνίεη

α είδε γηα εκπνξηθνύο 

ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24.   Δάλ λαη, πνηά από ηα 

παξαθάησ ρεηξνπνίεηα 

πξντόληα παξάγνληαη 

εληόο ηεο επηρείξεζεο:

1

   Δίδε ηξνθίκσλ (π.ρ 

δπκαξηθά, καξκειάδεο, 

γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θιπ)
1 1 1 1 1

2    Υθαληά/ Κεληήκαηα 2

3    Κεξηά

4    Κνζκήκαηα 4

6     Άιιν 

25. Η επηρείξεζε δηαζέηεη 

πξντόληα  ηδησηηθήο 

εηηθέηαο (Private label 

products)

1 Ναη   1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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E.   Οηθόζηηα δώα (εάλ 

ππάξρνπλ)

26.Η επηρείξεζε δηαζέηεη 

νηθόζηηα δώα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

27. Δάλ λαη, πνηα από ηα 

παξαθάησ;

1    Πνπιεξηθά 1 1 1 1 1 1 1

2    Αηγνπξόβαηα 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Βννεηδή 3 3 3 3 3

4
   Φνίξνπο/ Αγξηνγνύξνπλα

4 4 4 4 4

5    Άινγα/Πόλπ 5 5 5 5

6    Σηξνπζνθακήινπο 6 6

7    Λαγνύο/Κνπλέιηα 7 7 7 7

8    Μέιηζζεο 8

9     Άιιν 9 9

Σηκή

28. Πνηά είλαη ε κέζε ηηκή 

δηαλπθηέξεπζεο δίθιηλνπ 

δσκαηίνπ/δηακεξίζκαηνο;

1     60  -  80  € 1 1 1 1 1

2     80  -  100  € 2 2 2 2

3     100  - 120 € 3

4    120 - 150 €

5    150 € θαη άλσ

6 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

29. Τπάξρεη μερσξηζηή 

ρξέσζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη;

1 Ναη   1 1
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2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2

30. Τπάξρεη δπλαηόηεηα 

ειεθηξνληθώλ 

θξαηήζεσλ/αγνξώλ;

1 Ναη 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31.Η επηρείξεζε έρεη 

δηακνξθώζεη εηδηθέο ηηκέο 

θαη παθέηα πξνζθνξώλ 

γηα; (εάλ ππάξρνπλ)

1     Οηθνγέλεηεο 1 1 1

2     Νένπο

3     Πνιπήκεξε παξακνλή 3 3 3 3 3 3

4

   Σπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο (Αξγίεο, Τξηήκεξα 

θιπ) 4 4 4 4 4 4

5
Μέιε ελώζεσλ/ νξγαληζκώλ

5 5 5

6    Ταθηηθνύο πειάηεο

7 Γε δηεζέηεη 7 7 7 7 7

Πξνώζεζε

32. Η επηρείξεζε δηαζέηεη 

δηθή ηεο ηζηνζειίδα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2

33.  Η ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο δηαηίζεηαη:

1 Μηα γιώζζα 1 1 1 1 1 1 1

2 Γύν γιώζζεο 2 2 2 2

3

Πεξηζζόηεξεο από δύν 

γιώζζεο 3 3 3 3 3



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΑ/Α 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ΒΑΜΟ

ZIOGAS 

WESTER

N CITY

 

KASTRA

KI 

VILLAGE

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΙΟ 

ΑΓΡΟΣΟ

ΤΡΙΣΙΚ

Ο 

ΤΝΔΣΑΙ

ΡΙΜΟ 

ΦΤΛΛΙΓ

Ο

ΚΣΗΜΑ 

ΑΛΛΩΝΑ

ΚΙ

ΑΥΑΪΚΟ  

ΥΩΡΙΟ

ΑΡΟΛΙΘ

Ο

ΛΑΙΝΘ

Ο

ΔΝΑΓΡΟ

Ν
ΑGRECO

PAPADE

S 

VILLAGE

Η 

ΦΑΡΜΑ

ΜΔΡΚΟ

ΤΡΗ

ΠΟΡΦΤΡ

ΟΤΑ
ΔΠΟΥΔ

ΓΑΙΑ - 

ΑΓΡΟΣΟ

ΤΡ/ΚΟ 

ΤΝΔΣΑΙ

ΡΙΜΟ 

ΓΤΝΑΙΚ

ΩΝ  

ΣΡΙΓΩΝ

ΟΤ Ν. 

ΚΣΗΜΑ 

ΝΙΚΟΛΑ

34. Τπάξρνπλ 

θαηαρσξήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζε εηδηθά site 

θξαηήζεσλ (π.ρ. 

Booking.com);

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

35.Η επηρείξεζε 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπξηζηηθά 

γξαθεία ή/θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζε 

ηνπξηζηηθνύο θαηαιόγνπο;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2

Σνπνζεζία

36.          Η επηρείξεζε 

βξίζθεηαη ζε:

1    Οξεηλή πεξηνρή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Παξαζαιάζζηα πεξηνρή 2 2

37.Η επηρείξεζε βξίζθεηαη 

θνληά ζε:

1
   Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

1

2

   Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνύ θάινπο; 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4    Θξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 4 4 4 4 4

5    Υδξόβηα πάξθα 5

6    Ηακαηηθά ινπηξά 6 6 6 6 6 6

7    Γαζηθνύο δξπκνύο 7 6

8     Άιιν 
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38.Η απόζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο από ην 

πιεζηέζηεξν αζηηθό 

θέληξν είλαη:

1    Κάησ από 20 ρικ 1 1 1 1 1 1

2    20 - 40 ρικ 2 2 2 2 2 2 2 2

3    40 - 60 ρικ 3 3

4    Πάλσ από 60 ρικ 4

39.Η πξόζβαζε ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή (λνκόο) 

πνπ βξίζθεηαη ε 

επηρείξεζε είλαη εθηθηή 

κέζσ:

1    Η.Φ Απηνθίλεην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αεξνπιάλν 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Τξέλν 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4    Πινίν 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

40.Ο αγξνηνπξηζκόο 

απνηειεί:

1

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Γεπηεξεύνπζα 

δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 2 2 2 2 2

41. Πνηα είλαη ε θύζε ηεο 

επαθήο ησλ ηνπξηζηώλ κε 

ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο; 

1    Αλύπαξθηε 1 1 1

2    Παζεηηθή 2 2

3    Έκκεζε 3 3 3 3 3 3

4    Άκεζε 4 4 4 4 4 4
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42.Βηώλνπλ νη Σνπξίζηεο 

κηα απζεληηθή αγξνηηθή 

εκπεηξία;

1 Ναη 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43.Πνηνπο από ηνπο 

παξαθάησ ζηόρνπο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνύ εμππεξεηεί 

ε επηρείξεζε;

1

   Γεκηνπξγία 

ζπκπιεξσκαηηθήο πεγήο 

εηζνδήκαηνο 1 1 1 1 1 1

2
   Σπγθξάηεζε πιεζπζκνύ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

   Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

4

   Αλαγέλλεζε αγξνηηθώλ 

παξαδόζεσλ θαη δηάδνζε ηνπ 

αγξνηηθνύ ηξόπνπ δσήο
4 4 4 4 4 4 4 3 4

5

   Πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ 

πξντόλησλ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6

   Πξνζηαζία θαη δηάδνζε 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7

   Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

44. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο (π.ρ. 

αξρηηεθηνληθή ήζε, έζηκα 

θιπ)
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1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2

45. Η επηρείξεζε 

απεπζύλεηαη ζε: 

(δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ 

επηινγώλ)

1 Γεγελείο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ξέλνη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Οηθνγέλεηεο κε παηδηά 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Εεπγάξηα 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Νένη 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Ζιηθησκέλνη 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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ΙΠΠΟΚΟ

ΜΟ

7 

ΟΤΡΑΝΟ

Ι

VILLA 

ELIZA

ΔΤΜΔΛΔ

ΙΑ

ΔΛΑΙΩΝ

Α ΣΗ 

ΓΔΡΑ

Ikarian 

Wine 

Club

ΦΑΡΜΑ 

ΑΡΛΗ

LITHIES 

HOUSES

ΠΙΝΑΚΑ

ΓΔ

ΤΝΣΑΓ

Η ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΑ

ΑΜΦΙΚΑΙ

Α

ΠΔΡΛΔΑ



ΣΑ 

ΑΜΠΔΛ

ΟΦΤΛΛΑ 

ΣΗ 

ΜΑΡΙΑΝ

ΝΑ

ΠΑΓΑΛΗ 

HOTEL

ΜΟΡΦΗ 

HOTEL

ΑΓΡΟΣΟΤ

ΡΙΣΙΚΟ 

ΤΝΔΣΑΙΡ

ΙΜΟ 

ΓΤΝΑΙΚΩ

Ν 

ΠΑΡΑΚΟΙ

ΛΩΝ

ΜΟΡΦΗ/ΓΟΜΗ

1.Πνηό είλαη ην είδνο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο;

1 Αγξόθηεκα 1 1 1 1 1 1

2 Φάξκα 2

3 Τνπξηζηηθό θαηάιπκα 3 3 3 3 3 3

4

Πξαηήξην/ Δθζεηήξην 

αγξνηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ 4 4 4

5  Κέληξν εζηίαζεο/αλαςπρήο 

6  Άιιν

2.Πνην είλαη ην αγξνηνπξηζηηθό 

πξντόλ πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε; 

1 Γηακνλή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δζηίαζε 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ 5 5 5 5 5

6 Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 Δθζεηήξην/Μνπζείν

8

Καηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ 

πξντόλησλ 8 8 8 8 8 8 8

9

Γξαζηεξηόηεηεο γηα παηδηά/ παηδηθή 

θαηαζθήλσζε 9 9 9

10  Άιιν 

3.Πνηα είλαη ε λνκηθή κνξθή  ηεο 

επηρείξεζεο;

1 Αηνκηθή 

2 O.E. 

3 Δ.Δ

4 Δ.Π.Δ.

5 Α.Δ 5

6 Σπλεηαηξηζκόο 6

4. Πόζα άηνκα πξνζσπηθό 

απαζρνιεί ε επηρείξεζε;
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1 1- 5  άηνκα 1

2 5-10 άηνκα 2

3 10-15 άηνκα 3

4 Πάλσ από 15 άηνκα

5. Πόζα ρξόληα ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε; 

1 0-5 ρξόληα

2 5-10 ρξόληα 2

3 10-15 ρξόληα 3 3 3

4 Πάλσ από 15 ρξόληα 4 4

5 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

6. Η επηρείξεζε κεηέρεη ζε δίθηπα 

ή ζπιινγηθνύο θνξείο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3

7. Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί:

1 Όιν ην ρξόλν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δπνρηαθά 2

8.Η επηρείξεζε έρεη απνθηήζεη 

πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο; 

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3

9. Η επηρείξεζή επηδνηήζεθε από 

θάπνην Δζληθό ή/θαη Κνηλνηηθό 

πξόγξακκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο;

1 Ναη   1 1

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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10.Πόζα ζηξέκκαηα 

θαηαιακβάλνπλ νη εγθαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο;
6 7 7 9 50 100 55 44 200 17 80

 ΜΔΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Πξντόλ 

A.Γηακνλή (εάλ ππάξρεη)

11. Πνηόο είλαη ν ηύπνο ηνπ 

θαηαιύκαηνο:

1 Γσκάηηα 1 1 1

2 Απηόλνκα ζηνύληην 2 2

3 Βίιεο/ Σπίηηα 3 3

4 Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ μελώλεο 4 4 4 4 4

6 Καηαζθήλσζε/ Κάκπηλγθ

8 Άιιν 

9 Γε δηαζέηεη 9 9 9 9

12. Πόζεο θιίλεο δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε;

1  10-20 θιίλεο 1 1 2

2  20-30 θιίλεο 2 2 2 2

3  30-40 θιίλεο 3 3 3 3

4 πάλσ από 40 θιίλεο 4

B.Δζηίαζε (εάλ ππάξρεη)

13. Πνηέο ππεξεζίεο εζηίαζεο 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε:

1 Δζηηαηόξην 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Café 2

3 Catering

4 Φνύξλν 4

5 Κνπδηλα ζηα δσκάηηα 5 5

6 Γε δηαζέηεη 6 6 6 6 6 6

14. Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

ηνπηθά πξντόληα ζηηο ππεξεζίεο 

ζίηηζεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2
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15.Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

κόλν βηνινγηθά πξντόληα ζηηο 

ππεξεζίεο ζίηηζεο.

1 Ναη   1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

C.      Γξαζηεξηόηεηεο (εάλ 

ππάξρνπλ)

16.  Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1 Φξνληίδα δώσλ αγξνθηήκαηνο  1 1

2 Καιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο 2 2 2 2 2 2

3 Σπγθνκηδή θξνύησλ/θαξπώλ 3 3 3 3 3 3 3

4    Γεληθέο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο  4 4 4 4

5   Άιιν 

6 Γε δηαζέηεη 6 6 6 6 6 6 6 6

17. Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1 Ηππαζία 1 1 1 1 1 1

2 Πεδνπνξία 2 2 2 2 2 2 2

3 Κπλήγη/ Χάξεκα 3 3

4 Πνδειαζία 4 4 4 4 4 4

5 Οξεηβαζία / Αλαξξίρεζε 5 5 5

6 Θαιάζζηα αζιήκαηα 6

7 Παξαπνηάκηα αζιήκαηα 7 7 7 7

8 Σθη 8

9 Αγνξέο 9 9 9 9 9 9 9 9

10 Άιιν

11 Γε δηαζέηεη 11 11
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18.  Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ 

πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1    Γεπζηγλσζία 1 1

2    Οηλνγλσζία 2

3
   Δθδειώζεηο ηνπηθνύ ραξαθηήξα

3 3

4

   Δπηζθέςεηο ζε ζξεζθεπηηθνύο 

ρώξνπο 4

5

   Δπηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο 5 5 4

6     Άιιν 6 5

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

19.Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο  

πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1    Παξαηήξεζε ρισξίδαο/παλίδαο 1 1 1

2    Μαζήκαηα καγεηξηθήο 2 2 2 2

3

   Μαζήκαηα θαηαζθεπήο 

ρεηξνπνίεησλ εηδώλ 3

4

   Δπίζθεςε/Ξελάγεζε  ζηνπο 

ρώξνπο ηεο κνλάδαο 4 4 4 4 4 4

5    Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 5 5 5

6     Άιιν 

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7

D.  Δκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα (εάλ 

ππάξρεη)

20.Η επηρείξεζε παξάγεη ή 

θαιιηεξγεί γεσξγηθά-θηελνηξνθηθά 

πξντόληα γηα εκπνξηθνύο 

ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2
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21.Πνηά από ηα παξαθάησ 

αγξνηηθά πξνηόληα παξάγνληαη 

εληόο ηεο επηρείξεζεο;

1    Λάδη/Διηέο 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Κξαζί/ Οηλνπλεπκαηώδε 2 2 2 2

3    Μέιη 3 3

4    Φξνύηα 4 4 4 4 4

5    Οπσξνθεπεπηηθά πξντόληα 5 5 5 5 5 5 5

6    Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 6

7    Κηελνηξνθηθά πξντόληα  

8    Άλζε/Βόηαλα/Μπξσδηθά 8

9     Άιιν 9

22. Η επηρείξεζε παξάγεη 

βηνινγηθά πξντόληα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23.Η επηρείξεζε παξάγεη ή 

θαηαζθεπάδεη 

ρεηξνηερλήκαηα/ρεηξνπνίεηα είδε 

γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

24.   Δάλ λαη, πνηά από ηα 

παξαθάησ ρεηξνπνίεηα πξντόληα 

παξάγνληαη εληόο ηεο 

επηρείξεζεο:

1

   Δίδε ηξνθίκσλ (π.ρ δπκαξηθά, 

καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ 

θιπ) 1 1 1 1 1 1 1

2    Υθαληά/ Κεληήκαηα

3    Κεξηά

4    Κνζκήκαηα

6     Άιιν 
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25. Η επηρείξεζε δηαζέηεη 

πξντόληα  ηδησηηθήο εηηθέηαο 

(Private label products)

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E.   Οηθόζηηα δώα (εάλ ππάξρνπλ)

26.Η επηρείξεζε δηαζέηεη νηθόζηηα 

δώα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

27. Δάλ λαη, πνηα από ηα 

παξαθάησ;

1    Πνπιεξηθά 1 1 1 1

2    Αηγνπξόβαηα 2 2 2

3    Βννεηδή 3

4    Φνίξνπο/ Αγξηνγνύξνπλα 4

5    Άινγα/Πόλπ 5 5 5

6    Σηξνπζνθακήινπο

7    Λαγνύο/Κνπλέιηα 7 7 7

8    Μέιηζζεο 8

9     Άιιν 9

Σηκή

28. Πνηά είλαη ε κέζε ηηκή 

δηαλπθηέξεπζεο δίθιηλνπ 

δσκαηίνπ/δηακεξίζκαηνο;

1     60  -  80  € 1 1

2     80  -  100  € 2 2 2 2

3     100  - 120 € 3 3 3

4    120 - 150 €

5    150 € θαη άλσ

6 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
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29. Τπάξρεη μερσξηζηή ρξέσζε γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ πξνζθέξνληαη;

1 Ναη   

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

30. Τπάξρεη δπλαηόηεηα 

ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ/αγνξώλ;

1 Ναη 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31.Η επηρείξεζε έρεη δηακνξθώζεη 

εηδηθέο ηηκέο θαη παθέηα 

πξνζθνξώλ γηα; (εάλ ππάξρνπλ)

1     Οηθνγέλεηεο 1 1 1 1 1 1 1

2     Νένπο

3     Πνιπήκεξε παξακνλή 3 3 3

4

   Σπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο 

(Αξγίεο, Τξηήκεξα θιπ)
4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Μέιε ελώζεσλ/ νξγαληζκώλ 5 5 5

6    Ταθηηθνύο πειάηεο

7 Γε δηεζέηεη 7 7 7

Πξνώζεζε

32. Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηθή ηεο 

ηζηνζειίδα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2

33.  Η ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 

δηαηίζεηαη:

1 Μηα γιώζζα 1 1 1 1 1

2 Γύν γιώζζεο 2 2 2 2 2 2

3 Πεξηζζόηεξεο από δύν γιώζζεο 3 3 3 3
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34. Τπάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζε εηδηθά site 

θξαηήζεσλ (π.ρ. Booking.com);

1 Ναη   1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35.Η επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπξηζηηθά γξαθεία ή/θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζε ηνπξηζηηθνύο 

θαηαιόγνπο;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2

Σνπνζεζία

36.          Η επηρείξεζε βξίζθεηαη 

ζε:

1    Οξεηλή πεξηνρή 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Παξαζαιάζζηα πεξηνρή 2 2 2 2 2 2 2 2

37.Η επηρείξεζε βξίζθεηαη θνληά 

ζε:

1    Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 1

2

   Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ 

θάινπο; 2 2 2 2 2 2 2

3    Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 3 3 3 3 3 3 3 3

4    Θξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 4 4 4 4 4 4 4

5    Υδξόβηα πάξθα 5 5

6    Ηακαηηθά ινπηξά 6

7    Γαζηθνύο δξπκνύο

8     Άιιν 

38.Η απόζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

από ην πιεζηέζηεξν αζηηθό 

θέληξν είλαη:

1    Κάησ από 20 ρικ 1 1 1 1 1 1

2    20 - 40 ρικ 2 2 2 2
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3    40 - 60 ρικ 3 3 3

4    Πάλσ από 60 ρικ 4 4 4

39.Η πξόζβαζε ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή (λνκόο) πνπ βξίζθεηαη ε 

επηρείξεζε είλαη εθηθηή κέζσ:

1    Η.Φ Απηνθίλεην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αεξνπιάλν 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Τξέλν 3 3 3 3 3 3 3

4    Πινίν 4 4 4 4 4 4 4 4

 ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

40.Ο αγξνηνπξηζκόο απνηειεί:

1
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο

1 1 1 1 1 1

2

Γεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

41. Πνηα είλαη ε θύζε ηεο επαθήο 

ησλ ηνπξηζηώλ κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο; 

1    Αλύπαξθηε 1 1 1

2    Παζεηηθή 2

3    Έκκεζε 3 3 3 3 3 3

4    Άκεζε 4 4 4 4 4 4

42.Βηώλνπλ νη Σνπξίζηεο κηα 

απζεληηθή αγξνηηθή εκπεηξία;

1 Ναη 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43.Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ 

ζηόρνπο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

εμππεξεηεί ε επηρείξεζε;

1

   Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθήο 

πεγήο εηζνδήκαηνο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Σπγθξάηεζε πιεζπζκνύ 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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3
   Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο

3 3 3 3 3 3 3

4

   Αλαγέλλεζε αγξνηηθώλ 

παξαδόζεσλ θαη δηάδνζε ηνπ 

αγξνηηθνύ ηξόπνπ δσήο 4 4 4 4 4

5
   Πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6

   Πξνζηαζία θαη δηάδνζε 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 6 6 6 6 6 6 6

7

   Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο 7 7 7 7 7 7 7 7

44. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο (π.ρ. αξρηηεθηνληθή ήζε, 

έζηκα θιπ)

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2

45. Η επηρείξεζε απεπζύλεηαη ζε: 

(δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ 

επηινγώλ)

1 Γεγελείο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ξέλνη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Οηθνγέλεηεο κε παηδηά 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Εεπγάξηα 4 4 4 4 4 4

5 Νένη 5 5 5 5 5 5

6 Ζιηθησκέλνη 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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ΜΟΡΦΗ/ΓΟΜΗ

1.Πνηό είλαη ην είδνο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο;

1 Αγξόθηεκα 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Φάξκα 2 2 2

3 Τνπξηζηηθό θαηάιπκα 3 3 3 3

4

Πξαηήξην/ Δθζεηήξην 

αγξνηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ

5  Κέληξν εζηίαζεο/αλαςπρήο 

6  Άιιν

2.Πνην είλαη ην αγξνηνπξηζηηθό 

πξντόλ πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε; 

1 Γηακνλή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δζηίαζε 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 Δθζεηήξην/Μνπζείν 7 7

8

Καηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ 

πξντόλησλ 8 8 8 8 8 8

9

Γξαζηεξηόηεηεο γηα παηδηά/ παηδηθή 

θαηαζθήλσζε 9 9 9 9 9 9

10  Άιιν 

3.Πνηα είλαη ε λνκηθή κνξθή  ηεο 

επηρείξεζεο;

1 Αηνκηθή 

2 O.E. 

3 Δ.Δ

4 Δ.Π.Δ.

5 Α.Δ

6 Σπλεηαηξηζκόο 6 6

4. Πόζα άηνκα πξνζσπηθό 

απαζρνιεί ε επηρείξεζε;

1 1- 5  άηνκα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II.b- ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΙΣΑΛΙΑ
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2 5-10 άηνκα 2

3 10-15 άηνκα

4 Πάλσ από 15 άηνκα 4 4

5. Πόζα ρξόληα ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε; 

1 0-5 ρξόληα

2 5-10 ρξόληα 2

3 10-15 ρξόληα 3 3 2

4 Πάλσ από 15 ρξόληα 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

5 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 5

6. Η επηρείξεζε κεηέρεη ζε 

δίθηπα ή ζπιινγηθνύο θνξείο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3

7. Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί:

1 Όιν ην ρξόλν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δπνρηαθά

8.Η επηρείξεζε έρεη απνθηήζεη 

πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο; 

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3

9. Η επηρείξεζή επηδνηήζεθε 

από θάπνην Δζληθό ή/θαη 

Κνηλνηηθό πξόγξακκα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο;

1 Ναη   

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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10.Πόζα ζηξέκκαηα 

θαηαιακβάλνπλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο;
3756 2075 346 59 118 188 1315 494 88 247 1087

 ΜΔΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Πξντόλ 

A.Γηακνλή (εάλ ππάξρεη)

11. Πνηόο είλαη ν ηύπνο ηνπ 

θαηαιύκαηνο:

1 Γσκάηηα 1 1 1 1 1 1 1

2 Απηόλνκα ζηνύληην 2

3 Βίιεο/ Σπίηηα 3 3 3

4 Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ μελώλεο 4 4 4 4

6 Καηαζθήλσζε/ Κάκπηλγθ

8 Άιιν 

9 Γε δηαζέηεη

12. Πόζεο θιίλεο δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε;

1  10-20 θιίλεο 1 1 1 1 1 1

2  20-30 θιίλεο 2 2 2 2 2

3  30-40 θιίλεο 3 3

4 πάλσ από 40 θιίλεο 4 4

B.Δζηίαζε (εάλ ππάξρεη)

13. Πνηέο ππεξεζίεο εζηίαζεο 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε:

1 Δζηηαηόξην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Café 2 2 2

3 Catering

4 Φνύξλν 4

5 Κνπδηλα ζηα δσκάηηα 5 5

6 Γε δηαζέηεη 6

14. Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

ηνπηθά πξντόληα ζηηο ππεξεζίεο 

ζίηηζεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2
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15.Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

κόλν βηνινγηθά πξντόληα ζηηο 

ππεξεζίεο ζίηηζεο.

1 Ναη   1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C.      Γξαζηεξηόηεηεο (εάλ 

ππάξρνπλ)

16.  Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

νη θηινμελνύκελνη: 

1 Φξνληίδα δώσλ αγξνθηήκαηνο  1 1 1 1 1 1

2 Καιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο 2 2 2 2

3 Σπγθνκηδή θξνύησλ/θαξπώλ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4
   Γεληθέο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο  

4 4 4 4 4 4 4 4

5   Άιιν 

6 Γε δηαζέηεη 6 6 6 6

17. Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 

πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

νη θηινμελνύκελνη: 

1 Ηππαζία 1 1 1 1 1 1

2 Πεδνπνξία 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Κπλήγη/ Χάξεκα 3 3 3

4 Πνδειαζία 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Οξεηβαζία / Αλαξξίρεζε 

6 Θαιάζζηα αζιήκαηα 6

7 Παξαπνηάκηα αζιήκαηα

8 Σθη

9 Αγνξέο 9 9 9 9

10 Άιιν 10 10 10 10 10

11 Γε δηαζέηεη 11

18.  Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ 

πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

νη θηινμελνύκελνη: 

1    Γεπζηγλσζία 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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2    Οηλνγλσζία 2 2 2 2 2 2

3
   Δθδειώζεηο ηνπηθνύ ραξαθηήξα

3 3 3

4

   Δπηζθέςεηο ζε ζξεζθεπηηθνύο 

ρώξνπο 4 4 4 4

5

   Δπηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο 5 5 5 5 5

6     Άιιν 

7    Γε δηαζέηεη 7 7

19.Γξαζηεξηόηεηεο 

επηκόξθσζεο  πνπ κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1
   Παξαηήξεζε ρισξίδαο/παλίδαο

1

2    Μαζήκαηα καγεηξηθήο 2 2 2 2 2 2 2 2

3

   Μαζήκαηα θαηαζθεπήο 

ρεηξνπνίεησλ εηδώλ 3 3

4

   Δπίζθεςε/Ξελάγεζε  ζηνπο 

ρώξνπο ηεο κνλάδαο 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

5    Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 5 5 5

6     Άιιν 5

7    Γε δηαζέηεη 7

D.  Δκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

(εάλ ππάξρεη)

20.Η επηρείξεζε παξάγεη ή 

θαιιηεξγεί γεσξγηθά-

θηελνηξνθηθά πξντόληα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2

21.Πνηά από ηα παξαθάησ 

αγξνηηθά πξνηόληα παξάγνληαη 

εληόο ηεο επηρείξεζεο;

1    Λάδη/Διηέο 1 1 1 1 1 1

2    Κξαζί/ Οηλνπλεπκαηώδε 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Μέιη
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4    Φξνύηα 4 4 4 4 4 4 4 4

5    Οπσξνθεπεπηηθά πξντόληα 5 5 5 5 5 5 5 5

6    Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 6 6 6 6 6 6 6

7    Κηελνηξνθηθά πξντόληα  7 7 7 7 7 7 7 7 7

8    Άλζε/Βόηαλα/Μπξσδηθά

9     Άιιν 9 9 9 9

22. Η επηρείξεζε παξάγεη 

βηνινγηθά πξντόληα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2

23.Η επηρείξεζε παξάγεη ή 

θαηαζθεπάδεη 

ρεηξνηερλήκαηα/ρεηξνπνίεηα 

είδε γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2

24.   Δάλ λαη, πνηά από ηα 

παξαθάησ ρεηξνπνίεηα 

πξντόληα παξάγνληαη εληόο ηεο 

επηρείξεζεο:

1

   Δίδε ηξνθίκσλ (π.ρ δπκαξηθά, 

καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ 

θιπ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Υθαληά/ Κεληήκαηα

3    Κεξηά

4    Κνζκήκαηα

6     Άιιν 

25. Η επηρείξεζε δηαζέηεη 

πξντόληα  ηδησηηθήο εηηθέηαο 

(Private label products)

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2

E.   Οηθόζηηα δώα (εάλ 

ππάξρνπλ)

26.Η επηρείξεζε δηαζέηεη 

νηθόζηηα δώα;
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1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2

27. Δάλ λαη, πνηα από ηα 

παξαθάησ;

1    Πνπιεξηθά 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αηγνπξόβαηα 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Βννεηδή 3 3 3 3 3

4    Φνίξνπο/ Αγξηνγνύξνπλα 4 4 4 4

5    Άινγα/Πόλπ 5 5 5 5 5 5

6    Σηξνπζνθακήινπο 6

7    Λαγνύο/Κνπλέιηα 7 7

8    Μέιηζζεο

9     Άιιν 9

Σηκή

28. Πνηά είλαη ε κέζε ηηκή 

δηαλπθηέξεπζεο δίθιηλνπ 

δσκαηίνπ/δηακεξίζκαηνο;

1     60  -  80  € 1 1 1 1 1 1

2     80  -  100  € 2 2 2 2 2

3     100  - 120 € 3 3

4    120 - 150 € 4

5    150 € θαη άλσ 5

6 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

29. Τπάξρεη μερσξηζηή ρξέσζε 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

αγξνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη;

1 Ναη   1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30. Τπάξρεη δπλαηόηεηα 

ειεθηξνληθώλ 

θξαηήζεσλ/αγνξώλ;

1 Ναη

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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31.Η επηρείξεζε έρεη 

δηακνξθώζεη εηδηθέο ηηκέο θαη 

παθέηα πξνζθνξώλ γηα; (εάλ 

ππάξρνπλ)

1     Οηθνγέλεηεο 1 1 1 1 1

2     Νένπο 2

3     Πνιπήκεξε παξακνλή 3 3 3 3

4

   Σπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο (Αξγίεο, Τξηήκεξα θιπ)
4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Μέιε ελώζεσλ/ νξγαληζκώλ 4 5 5 5

6    Ταθηηθνύο πειάηεο

7 Γε δηεζέηεη 7 7

Πξνώζεζε

32. Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηθή 

ηεο ηζηνζειίδα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

33.  Η ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο δηαηίζεηαη:

1 Μηα γιώζζα 1 1 1

2 Γύν γιώζζεο 2 2 2 2 2 2

3
Πεξηζζόηεξεο από δύν γιώζζεο

3 3 3 3 3 3

34. Τπάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζε εηδηθά site 

θξαηήζεσλ (π.ρ. Booking.com);

1 Ναη   1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35.Η επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπξηζηηθά γξαθεία ή/θαη 

είλαη θαηαρσξεκέλε ζε 

ηνπξηζηηθνύο θαηαιόγνπο;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2
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Σνπνζεζία

36.          Η επηρείξεζε βξίζθεηαη 

ζε:

1    Οξεηλή πεξηνρή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Παξαζαιάζζηα πεξηνρή 4

37.Η επηρείξεζε βξίζθεηαη 

θνληά ζε:

1    Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 1 1

2

   Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ 

θάινπο; 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4    Θξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 4 4

5    Υδξόβηα πάξθα 5

6    Ηακαηηθά ινπηξά 6 5 6

7    Γαζηθνύο δξπκνύο 7 7 7 7 7 7

8     Άιιν 

38.Η απόζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

από ην πιεζηέζηεξν αζηηθό 

θέληξν είλαη:

1    Κάησ από 20 ρικ 1 1 1 1 1

2    20 - 40 ρικ 2 2 2 2

3    40 - 60 ρικ 3 3 3 3 3

4    Πάλσ από 60 ρικ 4

39.Η πξόζβαζε ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή (λνκόο) πνπ βξίζθεηαη 

ε επηρείξεζε είλαη εθηθηή κέζσ:

1    Η.Φ Απηνθίλεην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αεξνπιάλν 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Τξέλν 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4    Πινίν 4 4 4 4

 ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

40.Ο αγξνηνπξηζκόο απνηειεί:

1

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 1 1 1 1 1
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2

Γεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

41. Πνηα είλαη ε θύζε ηεο 

επαθήο ησλ ηνπξηζηώλ κε ηηο 

αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο; 

1    Αλύπαξθηε 1

2    Παζεηηθή 2

3    Έκκεζε 3 3 3 3

4    Άκεζε 4 4 4 4 4 4 4 4 4

42.Βηώλνπλ νη Σνπξίζηεο κηα 

απζεληηθή αγξνηηθή εκπεηξία;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 1 2 2 2

43.Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ 

ζηόρνπο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ 

εμππεξεηεί ε επηρείξεζε;

1

   Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθήο 

πεγήο εηζνδήκαηνο 
1 1 1 1 1 1 1 1

2    Σπγθξάηεζε πιεζπζκνύ 2 2 2 2 2 2 2 2

3

   Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4

   Αλαγέλλεζε αγξνηηθώλ 

παξαδόζεσλ θαη δηάδνζε ηνπ 

αγξνηηθνύ ηξόπνπ δσήο 4 4 4 4 4 4

5

   Πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ 

πξντόλησλ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6

   Πξνζηαζία θαη δηάδνζε 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7

   Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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44. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο (π.ρ. αξρηηεθηνληθή 

ήζε, έζηκα θιπ)

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2

45. Η επηρείξεζε απεπζύλεηαη 

ζε: (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ 

επηινγώλ)

1 Γεγελείο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ξέλνη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Οηθνγέλεηεο κε παηδηά 3 3 3 3 3 3

4 Εεπγάξηα 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Νένη 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Ζιηθησκέλνη 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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ΜΟΡΦΗ/ΓΟΜΗ

1.Πνηό είλαη ην είδνο ηεο αγξνηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο;

1 Αγξόθηεκα 1 1 1

2 Φάξκα 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Τνπξηζηηθό θαηάιπκα 3 3 3 3

4

Πξαηήξην/ Δθζεηήξην αγξνηνπξηζηηθώλ 

πξντόλησλ

5  Κέληξν εζηίαζεο/αλαςπρήο 

6  Άιιν

2.Πνην είλαη ην αγξνηνπξηζηηθό πξντόλ πνπ 

πξνζθέξεη ε επηρείξεζε; 

1 Γηακνλή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δζηίαζε 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο 6 6 6 6 6 6 6

7 Δθζεηήξην/Μνπζείν

8
Καηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ

9

Γξαζηεξηόηεηεο γηα παηδηά/ παηδηθή 

θαηαζθήλσζε 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10  Άιιν 

3.Πνηα είλαη ε λνκηθή κνξθή  ηεο 

επηρείξεζεο;

1 Αηνκηθή 

2 O.E. 

3 Δ.Δ

4 Δ.Π.Δ.

5 Α.Δ

6 Σπλεηαηξηζκόο

4. Πόζα άηνκα πξνζσπηθό απαζρνιεί ε 

επηρείξεζε;

1 1- 5  άηνκα 2 2

2 5-10 άηνκα 2 2

3 10-15 άηνκα

4 Πάλσ από 15 άηνκα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II.c- ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ
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5. Πόζα ρξόληα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε; 

1 0-5 ρξόληα 1

2 5-10 ρξόληα

3 10-15 ρξόληα 3 3 3 3

4 Πάλσ από 15 ρξόληα 4 4 4 4 4 4

5 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 5 5 5 5

6. Η επηρείξεζε κεηέρεη ζε δίθηπα ή 

ζπιινγηθνύο θνξείο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3

7. Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί:

1 Όιν ην ρξόλν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Δπνρηαθά

8.Η επηρείξεζε έρεη απνθηήζεη 

πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο; 

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3

9. Η επηρείξεζή επηδνηήζεθε από θάπνην 

Δζληθό ή/θαη Κνηλνηηθό πξόγξακκα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο;

1 Ναη   

2 Όρη

3 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10.Πόζα ζηξέκκαηα θαηαιακβάλνπλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο; 395 12 64 148 544 30 326 54 198

 ΜΔΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Πξντόλ 

A.Γηακνλή (εάλ ππάξρεη)

11. Πνηόο είλαη ν ηύπνο ηνπ θαηαιύκαηνο:

1 Γσκάηηα 1 1 1 1 1 1 1

2 Απηόλνκα ζηνύληην 2 2 2 2

3 Βίιεο/ Σπίηηα 3 3 3 3

4 Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ μελώλεο 

6 Καηαζθήλσζε/ Κάκπηλγθ
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8 Άιιν 

9 Γε δηαζέηεη

12. Πόζεο θιίλεο δηαζέηεη ε επηρείξεζε;

1  10-20 θιίλεο 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2  20-30 θιίλεο 2 2

3  30-40 θιίλεο 3

4 πάλσ από 40 θιίλεο 4 4 4

B.Δζηίαζε (εάλ ππάξρεη)

13. Πνηέο ππεξεζίεο εζηίαζεο δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε:

1 Δζηηαηόξην 1 1

2 Café 2 2

3 Catering

4 Φνύξλν 4 4

5 Κνπδηλα ζηα δσκάηηα 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Γε δηαζέηεη 6

14. Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηνπηθά 

πξντόληα ζηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2

15.Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κόλν 

βηνινγηθά πξντόληα ζηηο ππεξεζίεο 

ζίηηζεο.

1 Ναη   1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C.      Γξαζηεξηόηεηεο (εάλ ππάξρνπλ)

16.  Αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1 Φξνληίδα δώσλ αγξνθηήκαηνο  1 1 1 1 1 1 1 1

2 Καιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο

3 Σπγθνκηδή θξνύησλ/θαξπώλ 3

4    Γεληθέο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο  4 4

5   Άιιν 

6 Γε δηαζέηεη 6 6 6 6 6 6 6
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17. Γξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1 Ηππαζία 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Πεδνπνξία 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Κπλήγη/ Χάξεκα 3 3 3 3

4 Πνδειαζία 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Οξεηβαζία / Αλαξξίρεζε 5 5

6 Θαιάζζηα αζιήκαηα 6 6 6 6

7 Παξαπνηάκηα αζιήκαηα

8 Σθη 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 Αγνξέο

10 Άιιν 10 10 10 10 10 10 10

11 Γε δηαζέηεη

18.  Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1    Γεπζηγλσζία

2    Οηλνγλσζία 2 2

3    Δθδειώζεηο ηνπηθνύ ραξαθηήξα 3 3

4    Δπηζθέςεηο ζε ζξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 4 4 4 4

5    Δπηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 5 5 5 5 5

6     Άιιν 

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7

19.Γξαζηεξηόηεηεο επηκόξθσζεο  πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

θηινμελνύκελνη: 

1    Παξαηήξεζε ρισξίδαο/παλίδαο 1

2    Μαζήκαηα καγεηξηθήο

3
   Μαζήκαηα θαηαζθεπήο ρεηξνπνίεησλ εηδώλ 

4

   Δπίζθεςε/Ξελάγεζε  ζηνπο ρώξνπο ηεο 

κνλάδαο 4 4 4 4 4

5    Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 5 5 5 5 5 5

6     Άιιν 

7    Γε δηαζέηεη 7 7 7 7 7 7 7 7

D.  Δκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα (εάλ ππάξρεη)

20.. Η επηρείξεζε παξάγεη ή θαιιηεξγεί 

γεσξγηθά-θηελνηξνθηθά πξντόληα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο;



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΑ/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VETTER

HOF

GASTHO

F 

ENGEL

HOLZW

URMWIR

T

FERIEN

HOF 

SCHECK

KERNRN

HOF-

EWALD 

AND 

ELKE 

BÄHR

MARKH

ART

KALTEN

BACH

BRUCKH

OF

BEIMWA

ICHER

HOFERT

ONIHOF

ERDRIC

HHOF

MUELLE

R 

BAUERN

HOF

GASTHO

F 

STEINW

ALD

HANSEL

ISHOF

FAMILIE 

HEISTRA

CHER

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2

21.Πνηά από ηα παξαθάησ αγξνηηθά 

πξνηόληα παξάγνληαη εληόο ηεο 

επηρείξεζεο;

1    Λάδη/Διηέο 

2    Κξαζί/ Οηλνπλεπκαηώδε 2 2 2 2 2

3    Μέιη 3

4    Φξνύηα 

5    Οπσξνθεπεπηηθά πξντόληα

6    Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7    Κηελνηξνθηθά πξντόληα  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8    Άλζε/Βόηαλα/Μπξσδηθά

9     Άιιν 

22. Η επηρείξεζε παξάγεη βηνινγηθά 

πξντόληα;

1 Ναη   1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23.Η επηρείξεζε παξάγεη ή θαηαζθεπάδεη 

ρεηξνηερλήκαηα/ρεηξνπνίεηα είδε γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο;

1 Ναη   

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24.   Δάλ λαη, πνηά από ηα παξαθάησ 

ρεηξνπνίεηα πξντόληα παξάγνληαη εληόο 

ηεο επηρείξεζεο:

1

   Δίδε ηξνθίκσλ (π.ρ δπκαξηθά, καξκειάδεο, 

γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θιπ)

2    Υθαληά/ Κεληήκαηα

3    Κεξηά

4    Κνζκήκαηα

6     Άιιν 

25. Η επηρείξεζε δηαζέηεη πξντόληα  

ηδησηηθήο εηηθέηαο (Private label products)

1 Ναη   1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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E.   Οηθόζηηα δώα (εάλ ππάξρνπλ)

26.Η επηρείξεζε δηαζέηεη νηθόζηηα δώα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2

27. Δάλ λαη, πνηα από ηα παξαθάησ;

1    Πνπιεξηθά 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αηγνπξόβαηα 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Βννεηδή 3 3 3 3 3 3 3

4    Φνίξνπο/ Αγξηνγνύξνπλα 4 4 4 4 4 4

5    Άινγα/Πόλπ 5 5 5 5 5 5 5

6    Σηξνπζνθακήινπο

7    Λαγνύο/Κνπλέιηα 7 7 7 7 7 7 7 7

8    Μέιηζζεο 8

9     Άιιν 9 9

Σηκή

28. Πνηά είλαη ε κέζε ηηκή δηαλπθηέξεπζεο 

δίθιηλνπ δσκαηίνπ/δηακεξίζκαηνο;

1     60  -  80  € 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2     80  -  100  €

3     100  - 120 €

4    120 - 150 €

5    150 € θαη άλσ

6 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

29. Τπάξρεη μερσξηζηή ρξέσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη;

1 Ναη   

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2

30. Τπάξρεη δπλαηόηεηα ειεθηξνληθώλ 

θξαηήζεσλ/αγνξώλ;

1 Ναη 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31.Η επηρείξεζε έρεη δηακνξθώζεη εηδηθέο 

ηηκέο θαη παθέηα πξνζθνξώλ γηα; (εάλ 

ππάξρνπλ)

1     Οηθνγέλεηεο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2     Νένπο
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3     Πνιπήκεξε παξακνλή 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4

   Σπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο (Αξγίεο, 

Τξηήκεξα θιπ) 4 4 4 4 4 4

5 Μέιε ελώζεσλ/ νξγαληζκώλ 5

6    Ταθηηθνύο πειάηεο

7 Γε δηεζέηεη 7

Πξνώζεζε

32. Η επηρείξεζε δηαζέηεη δηθή ηεο 

ηζηνζειίδα;

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη

33.  Η ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 

δηαηίζεηαη:

1 Μηα γιώζζα 1 1

2 Γύν γιώζζεο 2 2 2 2 2 2

3 Πεξηζζόηεξεο από δύν γιώζζεο 3 3 3 3 3 3 3

34. Τπάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζε εηδηθά site θξαηήζεσλ (π.ρ. 

Booking.com);

1 Ναη   1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35.Η επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπξηζηηθά γξαθεία ή/θαη είλαη 

θαηαρσξεκέλε ζε ηνπξηζηηθνύο 

θαηαιόγνπο;

1 Ναη 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2

Σνπνζεζία

36.          Η επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε:

1    Οξεηλή πεξηνρή 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Παξαζαιάζζηα πεξηνρή

37.Η επηρείξεζε βξίζθεηαη θνληά ζε:

1    Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο; 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 3 3 3

4    Θξεζθεπηηθνύο ρώξνπο 4 4

5    Υδξόβηα πάξθα

6    Ηακαηηθά ινπηξά 6
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7    Γαζηθνύο δξπκνύο 7 7 7 7

8     Άιιν 

38.Η απόζηαζε ηεο επηρείξεζεο από ην 

πιεζηέζηεξν αζηηθό θέληξν είλαη:

1    Κάησ από 20 ρικ 1 1 1 1 1 1 1

2    20 - 40 ρικ 2 2 2 2 2 2 2 2

3    40 - 60 ρικ

4    Πάλσ από 60 ρικ

39.Η πξόζβαζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

(λνκόο) πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε είλαη 

εθηθηή κέζσ:

1    Η.Φ Απηνθίλεην 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Αεξνπιάλν 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3    Τξέλν 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4    Πινίν

 ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

40.Ο αγξνηνπξηζκόο απνηειεί:

1 Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο 1 1 1 1

2
Γεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

41. Πνηα είλαη ε θύζε ηεο επαθήο ησλ 

ηνπξηζηώλ κε ηηο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο; 

1    Αλύπαξθηε 1 1

2    Παζεηηθή 2 3 3 2 2 2 2

3    Έκκεζε 3 3 3

4    Άκεζε 4 4 4

42.Βηώλνπλ νη Σνπξίζηεο κηα απζεληηθή 

αγξνηηθή εκπεηξία;

1 Ναη 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43.Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ζηόρνπο 

ηνπ αγξνηνπξηζκνύ εμππεξεηεί ε 

επηρείξεζε;

1

   Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθήο πεγήο 

εηζνδήκαηνο 1 1 1 1 1 1 1 1

2    Σπγθξάηεζε πιεζπζκνύ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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3    Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 3 3

4

   Αλαγέλλεζε αγξνηηθώλ παξαδόζεσλ θαη 

δηάδνζε ηνπ αγξνηηθνύ ηξόπνπ δσήο 4 4

5    Πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ 5 5 5 5 5

6

   Πξνζηαζία θαη δηάδνζε πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο 6

7

   Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

44. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο

1 Ναη   1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Όρη 2 2 2 2 2 2

45. Η επηρείξεζε απεπζύλεηαη ζε: 

(δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ)

1 Γεγελείο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ξέλνη 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Οηθνγέλεηεο κε παηδηά 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Εεπγάξηα 4 4 4

5 Νένη 5 5 5 5

6 Ζιηθησκέλνη 6 6 6 6 6 6 6 6




