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Με βάση πρόσφατη απόφαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
καθορίστηκαν οι όροι και προϋ-
ποθέσεις για την ίδρυση, αδειοδό-
τηση, σηματοδοσία και λειτουργία 
των πολυλειτουργικών αγροκτημά-
των.
Μετά από αυτό ανοίγει ο δρόμος 
δημιουργίας και εκμετάλλευσης τέ-
τοιων κτημάτων από αγρότες κυρί-
ως αλλά και συμπράξεις με άλλους 
επιχειρηματικούς φορείς (ξενοδο-
χεία κλπ).
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επι-
δότησης αυτών των κτημάτων από 
πολλά από τα προγράμματα της τρέ-
χουσας περιόδου με επιδοτήσεις 
πάνω και από το 50% των έργων.
Τα νέα κτήματα μαζί με τη δυνατό-
τητα που δίνει ο νόμος να δημιουρ-
γούν οι αγρότες μικρές παραγω-
γικές μονάδες, στο χώρο τους, για 
τη μεταποίηση και εμπορία της δι-
κής τους αλλά και άλλων αγροτών 
παραγωγής, είναι σημαντικά κίνη-
τρα να δει πλέον ο αγρότης με άλ-
λη ματιά την έννοια της αγροτικής 
του εκμετάλλευσης και να προσπα-
θήσει να έχει πολλαπλά εισοδήματα 
από δράσεις και στο χώρο του του-
ρισμού που σήμερα αλλάζει μορφή 
δεδόμενου ότι ο τουρίστας προσπα-
θεί να ξαναδεί τις ρίζες του. Αυτή 
η τάση θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
από τους αγρότες όλης της χώρας 
με στόχο τον εμπλουτισμό του του-
ριστικού προϊόντος της χώρας.
Παράλληλα η δυνατότητα λειτουρ-
γίας μέχρι 40 ξενοδοχειακές κλί-
νες, στο χώρο του αγροκτήματος, 
μπορούν να δημιουργήσουν συνο-
λικές αγροτουριστικέςεπιχειρήσεις 
υψηλών προδιαγραφών και πολλα-
πλών πηγών εσόδων για τους αγρό-
τες ανοιχτών οριζόντων.
Ας δούμε τι σημαίνει πολυλειτουρ-
γικό αγρόκτημα και πως μπορεί ο 
αγρότης να αξιοποιήσει τη νέα ευ-
καιρία. 
Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι 
η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία 
διαθέτει, τουλάχιστον: 
α) καλλιεργήσιμη έκταση,
β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και 
γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκ-
παίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης 

και παρακολούθησης της παραγω-
γικής διαδικασίας ή οικοτεχνική 
μεταποίηση και λειτουργεί με έμφα-
ση στις τοπικές παραγωγικές δυνα-
τότητες κάθε περιοχής.
Το κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτη-
μα με βάση τον προσανατολισμό 
του θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως:
α) Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κα-
τεύθυνσης), αν δραστηριοποιείται 
κυρίως στην αγροτική δραστηριό-
τητα και στην οικοτεχνία, 
β) Καινοτόμο, αν δραστηριοποιεί-
ται κυρίως στην εφαρμογή καινοτό-
μων πρακτικών και τεχνικών, 
γ) Περιβαλλοντικό, αν δραστηριο-
ποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλο-
ντικές δράσεις και δράσεις διατήρη-
σης της βιοποικιλότητας, 
δ) Πολιτιστικό/πολιτισμικό, αν 
δραστηριοποιείται κυρίως στη γνω-
ριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό 
και τις παραδόσεις της ευρύτερης 
περιοχής και 
ε) Γαστρονομικό, αν δραστηριοποι-
είται κυρίως στην ανάδειξη της το-
πικής κουζίνας ή της Μεσογειακής 
διατροφής.
Επίσης μπορεί να είναι επιδεικτι-
κός αγρός στην περίπτωση που 
εντάσσει στη λειτουργία του, μεμο-
νωμένα ή συνδυαστικά, δράσεις με-
ταφοράς γνώσης, καινοτομίας, εκ-
παίδευσης, επίδειξης μεθόδων και 
τεχνικών της πρωτογενούς παραγω-
γικής διαδικασίας και μεταποίησης.

Ποιοι μπορούν να λειτουργή-
σουν τέτοια αγροκτήματα.
Οι μονάδες αυτές μπορούν να ιδρυ-
θούν από:
α) όσους είναι γραμμένοι στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε-
ταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) και πληρούν 
τις απαιτήσεις της προαναφερθεί-
σας απόφασης,
β) συμπράξεις φυσικών ή νομι-
κών προσώπων εγγεγραμμένων στο 
ΜΑΕΕ και 
γ) συμπράξεις φυσικών ή νομι-
κών προσώπων εγγεγραμμένων 
στο ΜΑΕΕ με άλλα φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα, αρκεί οι πρώτοι να 

έχουν πάνω από το 50% στη σύ-
μπραξη.

Προδιαγραφές 
για την πιστοποίηση 
Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργί-
ας ενός πολυλειτουργικού αγροκτή-
ματος ορίζονται τα τέσσερα ή πέντε 
στρέμματα και τα κτήματα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω επιπλέον προ-
διαγραφές.
1) Καλλιεργήσιμη έκταση: Θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός των ορίων του 
αγροκτήματος και εφόσον ο προσανα-
τολισμός του αγροκτήματος δηλώνε-
ται ως γεωργικός (φυτικής κατεύθυν-
σης), η καλλιεργήσιμη έκταση πρέπει 
να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της 
συνολικής.
2) Φυτικό κεφάλαιο: Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη καλλιέργεια δύο του-
λάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής, 
εκ των οποίων η μία να αφορά την 
καλλιέργεια τοπικών/παραδοσιακών 
ποικιλιών με τη χρήση πιστοποιημέ-
νου πολλαπλασιαστικού υλικού και 
καλλιέργεια με παραδοσιακές φιλοπε-
ριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.
3) Ζωικό κεφάλαιο: Θα πρέπει να 
έχει ποικιλομορφία, ώστε να προάγο-
νται οι στόχοι του πολυλειτουργικού 
αγροκτήματος, και όπου είναι εφι-
κτό να αποτελείται από αυτόχθονες 
ή τοπικές φυλές ζώων. Ως ελάχιστος 
πληθυσμός ορίζονται οι τρεις μεγά-
λες μονάδες ζώων (για πρόβατα και 
γίδια 20 ζώα). Η μέθοδος εκτροφής 
θα πρέπει να διασφαλίζει την ευζωία 
των ζώων. 
4) Χώρος εστίασης- παρασκευής γευ-
μάτων: Στην περίπτωση που διαθέτει 
χώρο εστίασης και παρασκευής γευ-
μάτων πρέπει να πληρούνται οι προ-
διαγραφές υγιεινής και ασφαλείας.
Επιτρέπονται επίσης, τα υπαίθρια μα-
γειρεία και οι παραδοσιακές τεχνικές 
μαγειρικής, παραδοσιακές συνήθειες 
μαγειρέματος (π.χ. ξυλόφουρνοι, γά-
στρες κ.λπ.), καθώς και τα κιόσκια. 
Για την παρασκευή των γευμάτων 
προτιμώνται τα παραγόμενα προϊόντα 
του αγροκτήματος καθώς και άλλα το-
πικά προϊόντα, επιχειρήσεις μεταποί-

ησης και μονάδες τροφίμων οικοτε-
χνικής παρασκευής. Εφόσον το 50% 
τουλάχιστον των παρεχόμενων γευ-
μάτων αναδεικνύουν την τοπική κου-
ζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, 
τότε ο προσανατολισμός του αγροκτή-
ματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γα-
στρονομικός.
5) Οικοτεχνία: Αν διαθέτει μονάδα 
τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευ-
ής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής 
του υπευθύνου της μονάδας στο Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οι-
κοτεχνίαςτου ΥΠΑΑΤ. Με την από-
φαση 4912/120862 ΦΕΚ 2468 
Α΄/17.11.2015, δίνεται η δυνατότη-
τα στους αγρότες να δημιουργούν μι-
κρές μεταποιητικές μονάδες επεξερ-
γασίας και διάθεσης των προϊόντων 
τους με απλές διαδικασίες και με ελά-
χιστες προδιαγραφές. Οι μονάδες αυ-
τές επίσης θα επιδοτούνται από το σύ-
νολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
και Αγροτικής ανάπτυξης την επόμε-
νη περίοδο.
Έτσι ο αγρότης και θα αξιοποιεί το κτή-
μα του τουριστικά αλλά και θα μπορεί 
να παράγει και να διαθέτει τοπικά προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας και τιμής για 
τον ίδιο και την οικογένειά του.
6) Χώρος εκπαίδευσης/επίδειξης/
παρακολούθησης: Η κτηριακή υπο-
δομή και η υλικοτεχνική υποδομή 
του χώρου πρέπει να είναι επαρκής 
για την κάλυψη των αναγκών της εκ-
παιδευτικής- επιδεικτικής διαδικασί-
ας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
μπορεί να αφορούν ενδεικτικά:
α) δράσεις πρόληψης ή προσαρμο-
γής στην κλιματική αλλαγή, 
β) μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων,
γ) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων, 
δ) προστασία της βιοποικιλότητας και 
του περιβάλλοντος, 
ε) παρατήρηση άγριων ζώων, θηρα-
μάτων και πτηνών, 
στ) μεσογειακή διατροφή, διατροφή 
και πρόληψη της υγείας, 
ζ) γευσιγνωσία κ.α. 
7) Δραστηριότητες πρόληψης και 
προάσπισης της υγείας.
8) Αθλητικές δραστηριότητες: Μπο-
ρεί να αναπτύσσει οργανωμένες αθλη-
τικές δράσεις, όπως ιππασία, δράσεις 
πεζοπορίας, ποδηλασίας εντός δια-
δρομών φυσικού περιβάλλοντος, πε-
ριηγήσεις, εκμάθηση παραδοσιακών 
χορών, αθλοπαιδιές, χώρους ανά-
πτυξης δραστηριοτήτων (παιδικές χα-
ρές, παιδότοποι κ.α.).
9) Συνεργασίες εμπορικού και πολι-
τισμικού χαρακτήρα όπως συνεργα-
σία με:
α) γεωργικές -κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις με στόχο την ανταλλαγή 
γνώσεων, τεχνικών μεθόδων, την 

εμπορία ή/και την έκθεση μικρής 
κλίμακας τοπικών αγροτικών προϊ-
όντων, την προβολή και προώθηση 
αυτών,
β) επιχειρήσεις μεταποίησης και τυ-
ποποίησης αγροτικών προϊόντων, 
με στόχο την μεταποίηση, τυποποίη-
ση και συσκευασία των παραγόμενων 
προϊόντων τους,
γ) μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, με στόχο τη γνωριμία και την 
ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχεί-
ων της περιοχής, τη γνωριμία με τις 
παραδοσιακές συνήθειες της καθημε-
ρινής ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα 
έθιμα και την ανάδειξη του αγροτικού 
πολιτισμού. 
Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα θα 
μπορεί να προσφέρει επίσης οργα-
νωμένες επισκέψεις σε μουσεία, αρ-
χαιολογικούς χώρους και άλλα, πολι-
τισμικού χαρακτήρα, μνημεία και να 
διοργανώνει εκδηλώσεις, σε συνερ-
γασία με τους αρμόδιους, κατά περί-
πτωση, εμπλεκόμενους φορείς. Σε 
περίπτωση που οι συνεργασίες ενός 
πολυλειτουργικού αγροκτήματος δρα-
στηριοποιούνται μόνο σε συνεργασί-
ες πολιτισμικού και πολιτιστικού χα-
ρακτήρα τότε ο προσανατολισμός του 
αγροκτήματος θεωρείται ως πολιτι-
σμικός/πολιτιστικός.
10) Προστασία του περιβάλλοντος. 
Η λειτουργία του θα πρέπει να συμ-
βάλλει στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, την ορθολογική χρήση των 
φυσικών πόρων και στους όρους πολ-
λαπλής συμμόρφωσης. Σε περίπτωση 
που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα 
εφαρμόζει συνδυαστικά
α) τις προαναφερόμενες κατ’ ελά-
χιστον υποχρεωτικές καθώς και τις 
προαιρετικές προϋποθέσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος, 

β) η ενεργειακή απόδοση των κύριων 
κτηρίων που περιλαμβάνει είναι του-
λάχιστον ενεργειακής απόδοσης Β΄ 
κατηγορίας, καθώς και 
γ) περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευ-
σης σε περιβαλλοντικά θέματα, τότε ο 
προσανατολισμός του αγροκτήματος 
θεωρείται ως περιβαλλοντικός.
11) Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρό-
κτημα επιτρέπεται η λειτουργία και 
εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονά-
δας έως 10 δωματίων μέγιστης δυνα-
μικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θε-
σμικά πλαίσια. Και αυτή η δραστηρι-
ότητα μπορεί να επιδοτηθεί αυτόνομα 
από διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
της επόμενης περιόδου.
Το σύνολο των πολυλειτουργικών 
κτημάτων λαμβάνει ειδικό σήμα και 
με βάση αυτό λειτουργεί νόμιμα.
Στη σελίδα μας http://www.anelixi.
eu και στα ΝΕΑ μας θα βρείτε την 
απόφαση λειτουργίας των κτημάτων.

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα - 
Εναλλακτικά εισοδήματα
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