
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1) 

1. Aνάπτυξη σε αγροτικό χώρο  

 

2. Στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις, σε μεγάλους χώρους, 

στην ενασχόληση με τις γεωργικές δραστηριότητες, 

στην αξιοποίηση των τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων, στην επαφή με τη  φύση, στην πολιτιστική 

κληρονομιά, στις παραδοσιακές πρακτικές και στα 

χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου. 

 

3. Λειτουργία του μέσω μικρής κλίμακας επιχειρήσεων 

 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2) 

 

4. Σύνδεση με την τοπική οικογένεια και την 

οικογενειακή φιλοξενία 

 

5. Συμβολή του στη διατήρηση του αγροτικού 

χαρακτήρα της περιοχής 

 

6. Προσφορά διαφοροποιημένου 

αγροτοτουριστικού προϊόντος 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1) 

1. Δημιουργία καινούριων δραστηριοτήτων στην 

ύπαιθρο 

 

2. Δημιουργία νέων θέσεων εξωγεωργικής 

απασχόλησης και παραγωγή εξωγεωργικών 

εισοδημάτων 

 

3. Δημιουργία υποδομών και βελτίωση της 

ποιότητας και του επιπέδου ζωής του τοπικού 

πληθυσμού. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

(2) 

4. Συγκράτηση του δυναμικού τμήματος του πληθυσμού 
στην περιφέρεια-προσέλκυση νέων για εγκατάσταση 
στην ύπαιθρο 

 

5. Διαφύλαξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου και η προστασία του 
περιβάλλοντος 

 

6. Παροχή δυνατοτήτων σύμπραξης και σύσφιξης των 
σχέσεων πόλης-υπαίθρου. 

 

7. Προώθηση τοπικών παραδοσιακών αγροτικών 
προϊόντων 

 



ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1) 

1. Ισορροπία με άλλες δραστηριότητες 

 

2. Διαχείριση και  έλεγχος της ανάπτυξής του από 

την τοπική κοινωνία  

 

3. Στήριξη της ανάπτυξής του στην ιστορία, την 

οικονομική και κοινωνική διάρθρωση, τον 

πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. 

 



ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2) 

4. Συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού  

 

5. Διασφάλιση ευκαιριών συμμετοχής των επισκεπτών στην 

καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

 

6. Αυθεντικό προϊόν 

 

7. Πολυδύναμο προϊόν 

 

8. Υψηλής ποιότητας 

 



                        ΧΩΡΟΣ  

 

                        ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

                          ΠΡΟΪΟΝ 

 



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

= ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 

ΑΞΙΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ                    ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΕΣ 



Αγροτικός Τουρισμός  

Η Ελληνική πραγματικότητα 



Δεκαετία ’70 

•Ενοικιαζόμενα… Δημιούργημα μηχανισμών  

αγοράς 

• εξαρτώμενα από παραθαλάσσιο τουρισμό 

•ΕΟΤ: Πρωτοβουλία για διάσωση και 

αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών 







Δεκαετία ΄80 

 

•Ίδρυση πρώτων Γυναικείων Αγροτουριστικών 

Συνεταιρισμών 

 

•Αγροτοτουριστικές υποδομές από ιδιώτες 

 

•Ερμηνεία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών 





•Δεκαετία ΄90 

 

 
Αγροτικός τουρισμός, τουρισμός των 3Φ 

 * Ανθηση γυναικείων αγροτοτουριστικών 

συνεταιρισμών 

 * Αύξηση αγροτοτουριστικών επιχειρήσεων 

Leader – ΠΕΠ-Β΄ ΚΠΣ  



 
Δεκαετία 2000 

Νέα φάση 
 

Δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων 

Οργάνωση αγροτοτουριστικών προορισμών 



Καταγραφή αγροτουριστικών προορισμών βάσει 

αγροτουριστικών πόρων 

57 προορισμοί 



Επιλεξιμότητα περιοχής 

Ελκυστικό, αυθεντικό και υψηλής 

ποιότητας αγροτοτουριστικό προϊόν 

βασισμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες 

 

Επιχειρήσεις με διαφοροποιημένο 

αγροτοτουριστικό προϊόν 



Τοπικές ιδιαιτερότητες  

ή  

τοπικό χρώμα 



Προώθηση των αγροτοτουριστικών 

προϊόντων 

 

*Τοπικοί φορείς 

*Εθνικοί φορείς 

*Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 



Πρότυπο (Ιδανικό) αναψυχής 

αγροτουριστών 

Τοπικές ιδιαιτερότητες 

 

Ποιότητα υποδομών 

 

Δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού 



Επιτυχία 

 
 

 

 

Οι άνθρωποι του τόπου 



Αγροτουριστική επιχείρηση (ΕΛ.Ο.Τ., 

2003) 

  
– ο παροχέας υπηρεσιών αγροτικού τουρισμού στους 

αγροτουριστικούς προορισμούς  

– θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: διαμονή, εστίαση, περιήγηση 
στη φύση, περιβαλλοντική εκπαίδευση-
ευαισθητοποίηση, διοργάνωση εκδηλώσεων 
γνωριμίας με τον πολιτισμό της περιοχής, των 
παραδοσιακών επαγγελμάτων, των αγροτικών 
ασχολιών, υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

 



Αγροτουριστικό προϊόν 

 (ΕΛ.Ο.Τ., 2003)  

συνδυασμός υπηρεσιών, προϊόντων και 

δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

αγροτουριστικού προορισμού και αναδεικνύουν 

τις ιδιαιτερότητες του. 

συνδέεται με την ταυτότητα της περιοχής και 

ενσωματώνει όλη την εικόνα της, έτσι όπως 

καταγράφεται στο αγροτικό τοπίο, στους 

τρόπους ζωής και στον πολιτισμό της.  

 



ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

ΕΣΤΙΑΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΆΛΛΟ 

 

 



Μαλβαρίνα 

Αγνάντι 


