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ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ειδικές Μορφές Τουρισμού:
Ορίζονται από το Νόμο 4276/ 2014 (όπως ισχύει κάθε φορά) οι εξής ειδικές μορφές τουρισμού:
Άρθρο 27: Τουρισμός υπαίθρου είναι κάθε μορφή οργανωμένης βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, που έχει στόχο την επαφή του επισκέπτη με τη φύση και τις δραστηριότητες στην
ύπαιθρο και που ενισχύει οικονομικά και κοινωνικά την ύπαιθρο, χωρίς να αλλοιώνει το
περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου.
Άρθρα 28: Αγροτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά
στην παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά
ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με
δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Αφορά γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών
προϊόντων. Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαμονής να χωροθετούνται από
τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και εντός Δημοτικών Διαμερισμάτων με
πληθυσμό όχι μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Προβλέπεται σχετική
πιστοποίηση (χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού).
`Αρθρο 29 Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισμού
1. Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι ιδίως:

α) Τα Αγροκτήματα. Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του Αγροκτήματος αφορά αποκλειστικά την
παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν
υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι
Αγροτικών Προϊόντων, ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 του
Ν.4235/2014 , και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου .

β) Οι αγροτικές και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφια δ΄ και
ε΄ του Ν.3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες επιχειρηματικά οργανωμένες υπηρεσίες:

αα) Υπηρεσίες εστίασης με υποχρεωτική χρησιμοποίηση και προσφορά προϊόντων από το Καλάθι Αγροτικών
Προϊόντων ή/και προϊόντων Οικοτεχνίας, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ββ) Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄
της περίπτωσης α΄, όπως και σε τουριστικά καταλύματα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
παρόντος νόμου, μέγιστης δυναμικότητας μέχρι σαράντα (40) κλινών.

4. «Αγρόκτημα». Ως αγρόκτημα νοείται ο λειτουργικά ενοποιημένος χώρος του εγγεγραμμένου στο ΜΑΑΕ του
Ν.3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, ο οποίος έχει αυτοτέλεια γηπέδου/οικοπέδου. Τα πολυλειτουργικά
αγροκτήματα του άρθρου 52 του Ν.4235/2014 (Α΄ 32) θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόμου
«Αγροκτήματα».

Πολύ-λειτουργικό Αγρόκτημα: Ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4235/2014 (όπως
ισχύει κάθε φορά) με βασικά στοιχεία τα εξής:
Είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε
περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον:
α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα
εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή
οικοτεχνικής μεταποίησης.
Μπορεί,
εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης,
πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού.
Δύναται να δημιουργεί συνεργατικές δράσεις με τις γειτνιάζουσες παραγωγικές μονάδες γεωργίας,
κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης, καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά

Άρθρο 25: Οινοτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά την παροχή
υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά
ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι
υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικές με την
αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων
μέσα στα όρια των οινοποιητικών ή και οινοπαραγωγικών, εγκαταστάσεων μπορούν να
ιδρύονται μη κύρια τουριστικά καταλύματα και χώροι εστίασης. Προβλέπεται η σχετική
πιστοποίηση (Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου).

