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Στη σηµερινή µου εισήγηση θα προσπαθήσω να σας αναλύσω τρία 

βασικά θέµατα. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε το ερώτηµα ¨τι είναι 

ο αγρο(το)τουρισµός. Το δεύτερο τι είναι το αγρο(το)τουριστικό προϊόν 

και το τρίτο κίνητρα παρέχονται για την υλοποίηση 

αγρο(το)τουριστικών επενδύσεων.  

Σε µια έρευνα που κάναµε στη Θάσο, στο ερώτηµα τι είναι ο 

αγροτοτουρισµός οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν ξέρουν, µερικοί 

είπαν ότι είναι ο τουρισµός όπως τον ζούν στο νησί τους, λίγοι 

απάντησαν ότι είναι ο τουρισµός που αναπτύσσεται στις αγροτικές 

περιοχές και κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι είναι ο τουρισµός που κάνουν 

οι  αγρότες. 

Υπάρχει λοιπόν µία σύγχυση σχετικά µε την έννοια του 

αγροτοτουρισµού. Υπάρχει σύγχυση και µε το όνοµα. Αγροτουρισµός ή 

αγροτοτουρισµός. Και η σύγχυση αυτή δεν παρατηρείται µόνο στον 

απλό κόσµο, αλλά και στους φορείς, οι οποίοι, µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, ασχολούνται µε το θέµα αυτό.   Και είναι λογικό να υπάρχει η 

σύγχυση αυτή, διότι για την Ελλάδα που είναι κατεξοχήν τουριστική 

χώρα , τουρισµός είναι ο ήλιος, η θάλασσα, η αµµουδιά, τα µεγάλα 

ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, η εισροή συναλλάγµατος, τα πολλά και για 

µερικούς εύκολα λεφτά. Με άλλα λόγια ο τουρισµός έτσι όπως τον 

βιώνουµε εδώ και 50 χρόνια στην Ελλάδα, συνδέεται µε τις διαστάσεις 

του µεγάλου και του πολύ. 

Όσοι προσπαθούν να αποδώσουν στον αγο(το)τουρισµό τις διαστάσεις 

του µεγάλου και του πολύ διαπράττουν µεγάλο σφάλµα, διότι 

αγρο(το)τουρισµός είναι ότι δεν είναι µεγάλο, δεν είναι πολύ, δεν είναι 

απρόσωπο στον τουριστικό τοµέα ή για να το πούµε διαφορετικά ότι 

είναι µικρό, όµορφο και έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Με αυτή την έννοια 

τα ξενοδοχεία των 200 κρεβατιών του µαζικού τουρισµού υποκαθίσταται 



από τον παραδοσιακό ξενώνα των 20 ή 30 κρεβατιών στον 

αγρο(το)τουρισµό και το πρωινό µε µπέικον και αβγά από τις σπιτικές 

µαρµελάδες, το φρέσκο βούτυρο και τα τοπικά τυριά και κασέρια. ενώ η 

απρόσωπη και τυπική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στον τουρίστα και 

στον υπάλληλο της ρεσεψιόν γίνεται η ζεστή γνωριµία και φιλία πολλές 

φορές ανάµεσα στον φιλοξενούµενο και στον αγρότη. Και φυσικά όλα 

αυτά δεν αναπτύσσονται στη Μύκονο ή στις τουριστικά αναπτυγµένες 

περιοχές της Ρόδου και της Κρήτης, αλλά στον ¨Άγιο Γερµανό στη 

Φλώρινα,στη λίµνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα ή στα χωριά του Παικου 

.Σε περιοχές αγροτικές, ορεινές, αποµονωµένες από τον υπόλοιπο 

κόσµο   και όµως τόσο πλούσιες σε πολιτισµό και παράδοση, σε 

φυσικό και αγροτικό τοπίο, σε ανθρώπους πρόθυµους να φιλοξενήσουν 

επισκέπτες και να µοιραστούν µαζί τους τις εµπειρίες τους. 

Με τον αγρο(το)τουρισµό µπορούν να ασχοληθούν είτε οι κατά κύριο 

επάγγελµα γεωργοί ως συµπληρωµατική δραστηριότητα, στο πλαίσιο 

της γεωργικής τους εκµετάλλευσης, είτε οι  µόνιµοι κάτοικοι των 

αγροτικών περιοχών οι οποίοι δεν έχουν ως κύριο επάγγελµά τους τη 

γεωργία. Στην πρώτη περίπτωση ο όρος που χρησιµοποιούµε είναι 

αγροτουρισµός και οι τουριστικές δραστηριότητες δρουν 

συµπληρωµατικά µε την κύρια απασχόληση των γεωργών, που είναι ο 

πρωτογενής τοµέας, δηµιουργώντας συµπληρωµατική απασχόληση για 

τα µέλη της οικογένειας, ενισχύοντας το γεωργικό εισόδηµα και 

συµβάλλοντας στην προώθηση των τοπικών παραδοσιακών αγροτικών 

Προιόντων. 

Στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούµε τον όρο αγροτοτουρισµό , οι 

τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τα άτοµα αυτά 

είναι ανεξάρτητες της γεωργικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν 

αυτοδύναµο εισόδηµα. 

Όπως και να τον πούµε όµως, αγροτουρισµό ή αγροτοτουρισµό,  

πρέπει να ξέρουµε ότι η επιτυχία του εξαρτάται κυρίως από τις 

συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας  που θα δηµιουργήσουµε στο χώρο 

µας και στο χωριό µας, από την ποιότητα των παρεχόµενων 



υπηρεσιών και από την ελκυστικότητα του αγροτοτουριστικού 

προιόντος που προσφέρουµε. 

Τι είναι όµως το αγροτοτουριστικό προϊόν? Η ποιο συνηθισµένη 

απάντηση είναι η στην εξασφάλιση ύπνου και φαγητού. 

 Είναι γεγονός ότι µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονταν στο πλαίσιο του αγροτοτουρισµού περιορίζονταν στην 

παροχή  κάποιου καταλύµατος και φαγητού και ταυτίζονταν λίγο ή 

πολύ, µε τον φθηνό τουρισµό. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η κατάσταση 

αυτή έχει αλλάξει. Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων, που αποτελούν και 

τη µεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών των αγροτικών περιοχών, µε τη 

φυγή τους από τις πόλεις αναζητούν την πραγµατική ζωή, την 

επανασύνδεσή τους µε τη φύση και τον αγροτικό πολιτισµό γενικότερα 

και την ενασχόλησή τους µε ποικίλες δραστηριότητες αναψυχής. 

Ακολουθώντας λοιπόν τις νέες συντεταγµένες της τουριστικής ζήτησης 

αρχίζει να καθιερώνεται µία καινούρια πολιτική, σύµφωνα µε την οποία, 

το αγρο(το)τουριστικό προιόν εκτός από την προσφορά καταλύµατος 

και διατροφής περιλαµβάνει και δραστηριότητες αναψυχής και 

προώθησης των τοπικών παραδοσιακών προιόντων ενσωµατώνοντας 

ολόκληρη την εικόνα της περιοχής, έτσι όπως καταγράφεται στο φυσικό 

περιβάλλον, στους τρόπους ζωής και στον πολιτισµό της. Κατ΄ αυτόν 

τον τρόπο η ιδέα του αγρο(το)τουρισµού αρχίζει να διαπνέεται από το 

πνεύµα των διακοπών που επιζητά τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος, 

δηλαδή από την αναζήτηση της άσκησης του σώµατος και της ψυχής, 

τη γνωριµία µε τον άνθρωπο και τον πολιτισµό, καθώς και την 

ενασχόληση µε δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή 

µε αυθεντικά στοιχεία που είναι διάσπαρτα στην ύπαιθρο. 

Σε γενικές γραµµές οι δραστηριότητες αγρο(το)τουρισµού 

περιλαµβάνουν. 

1. Φιλοξενία σε: 

Μικρά οικογενειακής µορφής ξενοδοχεία-ξενώνες. 

Ενοικιαζόµενα δωµάτια στο σπίτι της αγροτικής οικογένειας 

Σε ανεξάρτητες κατοικίες  

Σε ανοιχτούς χώρους στο αγρόκτηµα του αγρότη. 



Σε όλα τα καταλύµατα, είτε πρόκειται για ξενώνες η ανεξάρτητες 

κατοικίες, είτε για δωµάτια στο σπίτι του αγρότη, θα πρέπει να 

υπάρχουν οι απαραίτητες ανέσεις, να διαπνέονται από ζεστή και 

οικογενειακή ατµόσφαιρα  και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας. 

2. Προσφορά φαγητού: 

Στο σπίτι του αγρότη 

Σε οικογενειακής µορφής µικρά εστιατόρια ή ταβέρνες 

Σε παραδοσιακά καφενεία 

Σε αναψυκτήρια και 

Στο ύπαιθρο 

Το προσφερόµενο φαγητό θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να βασίζεται ως 

επι το πλείστον στα προιόντα και παρασκευάσµατα που είναι παραδοσιακά και 

χαρακτηρίζουν την περιοχή. 

Εκτός όµως από τις υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και φαγητού, το 

αγρο(το)τουριστικό προϊόν θα πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες που να δίνουν 

την δυνατότητα στους επισκέπτες της περιοχής να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να είναι.  

Η δηµιουργία χώρων αναψυχής σε περιοχές φυσικού κάλους, όπου οι επισκέπτες θα 

έχουν τη δυνατότητα για παράδειγµα να κάνουν πικ-νικ ή να απολαύσουν το τοπίο της 

περιοχής. 

Η δηµιουργία χώρων άθλησης ενσωµατωµένων στο φυσικό 

περιβάλλον. Ως τέτοιους ενδεικτικά σας αναφέρω τη δηµιουργία ειδικών 

΄κυκλικών διαδροµών µέσα στο δάσος όπου οι επισκέπτες που 

επιθυµούν θα µπορουν να τρέχουν . 

Οι δραστηριότητες µε άλογα, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν βόλτες διάρκειας λίγων ωρών ή και ηµερών 

ακόµη. 

Η οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις οποίες οι 

φιλοξενούµενοι θα µπορούν να συµµετέχουν ενεργά εάν το επιθυµούν . 

Η οργάνωση διαφόρων επισκέψεων στα οινοποιία της περιοχής, στα 

καζάνια απόσταξης, σε τυροκοµία και σε άλλες µονάδες παρασκευής 

τοπικών προιόντων. 



Η οργάνωση επισκέψεων στις εγκαταστάσεις ή στις καλλιέργειες της 

γεωργικής εκµετάλλευσης. Τα παιδιά για παράδειγµα αγαπούν πολύ να 

επισκέπτονται το σταύλο ή το µαντρι για να δούν τα ζώα. 

Η ξενάγηση των επισκεπτων στα αξιοθέατα και στα θρησκευτικά και 

άλλα µνηµεία της περιοχής. Είναι πολύ βασικό ο επισκέπτης  να 

γνωρίσει την περιοχή µε τη βοήθεια κάποιου ντόπιου, ο οποίος τη 

γνωρίζει, την αγαπάει και µπορεί να κάνει και τους άλλους να την 

αγαπήσουν. 

Η οργάνωση µικρής διάρκειας σεµιναρίων όπου η νοικοκυρά του 

σπιτιού θα µάθει σε όσους ενδιαφέρονται, να φτιάχνουν πίτες, 

µαρµελάδες ή ζυµαρικά. 

Η δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης και ενηµέρωσης των 

επισκεπτών της περιοχής. 

Θα µπορούσα να σας αναφέρω πολλές ακόµη δραστηριότητες οι 

οποίες µπορούν να αναπτυχθούν στις αγροτικές περιοχές οι οποίες 

συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του αγρο(το)τουριστικού προιόντος.  

Τη δηµιουργία τουαγροτοτουριστικό προιόντος θα πρέπει να την 

αντιµετωπίσουµε σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδο περιοχής και σε επίπεδο 

επιχείρησης. 

Η δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής, η αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων για δηµιουργία δραστηριοτήτων αναψυχής, η ενίσχυση και 

προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου , 

η δηµιουργία µουσείων και επιµορφωτικών κέντρων αποτελούν 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τους τοπικούς και 

υπερτοπικούς φορείς προκειµένου να δηµιουργηθεί η εικόνα της 

περιοχής και να διαµορφωθεί το αγροτοτουριστικό της προιόν. 

Σε επίπεδο επιχείρησης, το αγροτοτουριστικό προιόν πρέπει να είναι 

διαρθρωµένο, πολυποίκιλο και να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα 

και αυθεντικότητα.    

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω ενεργειών και δράσεων 

χρειάζονται οι άνθρωποι και οι φορείς. Κι εδώ τίθεται το µεγάλο 

πρόβληµα. ∆ιότι υπάρχουν πολλά σχέδια ανάπτυξης αγροτοτουρισµού 

σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά πολύ λίγα από αυτά έχουν 



υλοποιηθεί ή για να είµαι πιο ακριβής έχουν υλοποιηθεί κάποιες 

µεµονωµένες δράσεις αποσπασµατικά. Κατά συνέπεια, αυτό που 

πρέπει να γίνει είναι η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού και των 

τοπικών φορέων οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση των 

αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων και µε αυτό τον τρόπο την 

προώθηση του αγροτοτουρισµού στις περιοχές που διαθέτουν τους 

απαραίτητους αγοτοτουριστικούς πόρους. Γιατί πρέπει να πούµε και 

αυτό. Ο αγροτοτουρισµός δεν µπορεί να αναπτυχθεί παρά µονο σε 

περιοχές πλούσιες σε φυσικό τοπίο, αρχιτεκτονική και πολιτισµική 

κληρονοµιά και παράδοση ,όπου οι άνθρωποι αγαπούν να υποδέχονται 

στο χώρο τους άλλους ανθρώπους και είναι πρόθυµοι να ασχοληθούν 

µε καινούριες δραστηριότητες και οι τοπικοί φορείς έχουν τη θέληση και 

την ετοιµότητα να αναπτύξουν τον αγροτοτουρισµό στην περιοχή τους. 

Για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αγροτοτουριστικές 

δραστηριότητες παρέχονται κίνητρα από τον καν.1257/99, ο οποίος 

υλοποιείται στο πλαίσιο του 3ο Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης, από την 

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ (2000-2006), και από τα Περιφερειακά 

Επιχειρισιακά Προγράµµατα. 

∆εν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε και άλλες Κοινοτικές  

Πρωτοβουλίες, όπως είναι οι LIFE, INTERREG, ECOS_OUVERTURE κ.α 

οι οποίες ενισχύουν έµµεσα πλην σαφώς τις επενδύσεις στον 

αγρο(το)τουρισµό.  

Ο αγρο(το)τουρισµός είναι µία εναλλακτική µορφή τουρισµού η οποία 

εαν σχεδιασθεί µε τρόπο που να προσαρµόζονται οι τουριστικές 

δραστηριότητες στις αρχές της αειφορίας µπορεί, εκτός των άµεσων 

επιπτώσεών του στην αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος ,στη 

δηµιουργία καινούριων δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας 

στον αγροτικό χώρο να συµβάλει στην αναβάθµιση του ελληνικού 

τουρισµού, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου και 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αφύπνιση του τοπικού 

πληθυσµού και η προσέλκυση νέου θεωρείται στρατηγικής σηµασίας 

για την εφαρµογή οποιουδήποτε σχεδίου ανάπτυξης αγο(το)τουρισµού. 

Παράλληλα όµως απαιτείται η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για 



ενίσχυση αυτών των δράσεων και ενεργειών. Η πολιτεία επίσης από τη 

µεριά της, θα πρέπει να εξασφαλίσει θεσµικά και οικονοµικά τις πιθανές 

παρεµβάσεις και ταυτόχρονα να απλοποιήσει τη διαδικασία 

αξιοποίησης των ενισχύσεων που προβλέπονται για τις 

αγρο(το)τουριστικές επενδύσεις έτσι ώστε να δοθεί η απαραίτητη 

ώθηση για την ανάπτυξη του αγρο(το)τουρισµού στη χώρα. 

Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού είναι υπόθεση που αφορά τον τοπικό 

πληθυσµό, τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία. Χωρίς την 

ενεργοποίηση τους και τη συνεργασία τους το όραµα αυτής της νέας 

διάστασης της ανάπτυξης της υπαίθρου θα αποδειχτεί ουτοπία. 

 

 

 


