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ΕφΑΔ 5/2015 •  Έτος 8ο402

To νομικό πλαίσιο του αγροτουρισμού

Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια θεματικά εξειδικευμένη μορφή 
τουρισμού που αναπτύσσεται στην 
ύπαιθρο, με στόχο την προσπάθεια 
σύζευξης τουρισμού και αγροτικού 
τομέα προς όφελος των δύο τομέ-
ων. Ο αγροτουρισμός περιλαμβάνει 
μικρής κλίμακας δραστηριότητες, 
που έχουν έναν οικογενειακό ή συ-
νεταιριστικό χαρακτήρα και που ανα-
πτύσσονται μέσα σε αγροτικές περι-
οχές από άτομα που ασχολούνται με 
τη γεωργία. Τέτοιες δραστηριότητες 
μπορεί να είναι η ανακαίνιση εγκα-
ταλελειμμένων ή παραδοσιακών 
κτηρίων με στόχο την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η σύνδε-
ση της τοπικής παραγωγής με την 
αγροτουριστική κατανάλωση και η 
προβολή της μεσογειακής κουζίνας 

Περίληψη: O αγροτικός τουρισμός ή αγροτουρισμός αποτελεί μια μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσεται στις αγροτικές περιοχές και 
συνδέεται με τη ζωή στην ύπαιθρο και το αγροτικό περιβάλλον. Είναι μια 
παραλλαγή του οικοτουρισμού και αφορά στις τουριστικές δραστηριότη-
τες που λαμβάνουν χώρα σε αγροκτήματα και σχετίζονται με την αγρο-
τική ζωή. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μορφή τουρισμού που αναφέ-
ρεται σε κάθε γεωργική δραστηριότητα που φέρνει επισκέπτες σε ένα 
αγρόκτημα και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η 
αγορά και κατανάλωση προϊόντων που παράγονται στο αγρόκτημα, η συ-
γκομιδή φρούτων κ.λπ. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιά-
σει τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι 
στιγμής τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο 
για τη στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων και τα κίνητρα που έχουν δοθεί 
στους αγρότες και τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις για την ενθάρρυνση 
της επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτό. Στην Ελλάδα, ολoένα και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αγροτουριστικές δραστηριότητες, 
ο αριθμός των παραδοσιακών καταλυμάτων αυξάνεται συνεχώς και η χώ-
ρα εξελίσσεται σε έναν αγροτουριστικό προορισμό για όλο το έτος. Στο 
έργο αυτό θα παρουσιάσουμε τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία για την 
υποστήριξη του αγροτουρισμού και τα προγράμματα που έχουν εφαρμο-
στεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της χρη-
ματοδοτικής ενίσχυσης για επενδύσεις στον αγροτουρισμό και για αγρο-
τουριστικές δραστηριότητες. Επιπλέον, θα εστιάσουμε στους ειδικούς 
κανόνες που διέπουν τις αγροτουριστικές δραστηριοτήτες, όπως την πα-
ραγωγή, μεταποίηση και διανομή των τοπικών προϊόντων καθώς και στα 
είδη των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, την πιστοποίηση, τον έλεγχο και 
την εποπτεία τους (Ν 4276/2014).

Ευανθία Καρδούλια,
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό  
στο Τουριστικό Δίκαιο,  
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

και των προϊόντων άριστης ποιότη-
τας των τοπικών παραγωγών1. 

Ο αγροτουρισμός έχει πολλές και 
ποικίλες επιδράσεις και το πεδίο 
εφαρμογής του επεκτείνεται στον πο-
λιτιστικό τουρισμό. Μπορεί να λάβει 
τη μορφή μετακινήσεων προσώπων 
που καθοδηγούνται πρωτίστως από 

1.   Μια πολύ γνωστή γιορτή είναι αυτή του 
αγροτουρισμού στη Χίο, με περισσότε-
ρες από 70 συμμετοχές και προσέλκυση 
κοινού που ξεπερνά τους 20.000 επι-
σκέπτες. Αυτοί έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής 
τοπικών προϊόντων, όπως η μαστίχα 
και το Μεστούσικο γλυκό κρασί, μέσα 
από θεματικές εξορμήσεις στη χιώτικη 
ύπαιθρο και να παρακολουθήσουν εκ-
θέσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

πολιτιστικά κίνητρα, όπως εκπαι-
δευτικά ή πολιτιστικά ταξίδια, καλ-
λιτεχνικές περιοδείες, συμμετοχή σε 
φεστιβάλ ή άλλες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, επίσκεψη αρχαιολογικών 
τοπίων και μνημείων, προσκυνήμα-
τα, ταξίδια και εκδρομές που έχουν 
ως αντικείμενο την ανακάλυψη της 
φύσης και την παρατήρηση τοπικών 
οικοσυστημάτων, καθώς και τη με-
λέτη της λαογραφίας ή της τέχνης. 

Με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού 
επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του εγ-
χώριου αγροτικού δυναμικού, η τό-
νωση της οικονομίας των αγροτικών 
περιοχών με την ενίσχυση του εισοδή-
ματος των κατοίκων τους, ενώ απο-
τρέπεται ο μαρασμός της υπαίθρου 
και η μετακίνηση των κατοίκων στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Η ανάπτυξη 




