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Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα (ΠΑ)
Η πολυλειτουργικότητα αναγνωρίζει τη γεωργία ως δραστη-

ριότητα πολλαπλών παραγωγών, που παράγει όχι μόνο ιδιωτι-
κά (εμπορεύσιμα) αγαθά, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές ή φυτικές 
ίνες, αλλά και δημόσια (μη εμπορεύσιμα, μη αποκλειστικά, μη 
ανταγωνιστικά) αγαθά, όπως γεωργικά τοπία, την ποιότητα ή τη 
λειτουργικότητα του εδάφους. Επιπλέον, η πολυλειτουργική γε-
ωργία διατηρεί την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου 
του τουρισμού και της αναψυχής και διατηρεί αξίες πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όπως η παραγωγή τοπικών τροφίμων υψηλής ποι-
ότητας που συνδέονται με την περιοχή.

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα είναι εκείνα που εστιάζουν 
στις πολλαπλές λειτουργίες. Με άλλα λόγια, δραστηριοποιού-
νται απαρέγκλιτα και στους τρεις οικονομικούς παραγωγικούς 
τομείς. Πρωτογενή τομέα (γεωργική παραγωγή), Δευτερογενή 
τομέα (μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων) και Τριτογενή 
τομέα (παροχές υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης, πώλησης). 
Αποτελούν μια καινοτόμα και νεοφυή δραστηριότητα μέσα στη 
δραστηριότητα (activity inactivity), εισάγουν νέες αγροτικές και 
επιχειρηματικές πρακτικές. Δίνουν έμφαση και αναδεικνύουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο της καλλιέργειας της γης όσο και 
της μεταποίησης μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τό-
που που βρίσκονται.

Στη χώρα μας η θεσμοθέτηση των Πολυλειτουργικών Αγρο-
κτημάτων έγινε με την έκδοση του ν. 4235/2014 (Α’32) διατά-
ξεις των άρθρων 52, 56 και της παρ. 3 του αρ. 62, ενώ οι όροι 

και προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την πιστοποίηση αυτών 
καθορίζονται επακριβώς με την ΚΥΑ Αριθ. 543/34450(ΦΕΚ Β’ 
1145/03-04-2017).

Πρόκειται για έναν θεσμό που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε 
πολλές χώρες της ΕΕ και της Βόρειας Αμερικής, συμβάλλοντας 
τόσο στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών όσο και στην 
αύξηση του τουρισμού, σε συνδυασμό με τη διαφήμιση των το-
πικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, ως «Πολυλει-
τουργικό Αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία 
λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες 
κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργή-
σιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης 
ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρα-
κολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μετα-
ποίησης. Επιτρέπεται η λειτουργία δικτύου Πολυλειτουργικών 
Αγροκτημάτων ανά την ελληνική επικράτεια.

Η ανάγκη για μια στροφή  
προς τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα
Σήμερα είναι περισσότερο αποδεκτό ότι η γεωργία δεν πα-
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ρέχει μόνο τρόφιμα και ίνες, αλλά παράγει και μη εμπορεύσιμα 
προϊόντα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση 
για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη πολλών περιοχών 
σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως για τις χώρες που έχουν φυσι-
κό πλούτο στα γεωργικά οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα, 
προκειμένου να προωθηθούν οι δραστηριότητες του αγροτουρι-
σμού για να αποκτήσουν τα οφέλη που προσφέρουν αυτά τα μη 
εμπορεύματα στην ανθρώπινη ευημερία. 

Πολλοί καταναλωτές δεν εμπιστεύονται σήμερα τη συμβατική 
προμήθεια των τροφίμων από τα κεντρικά καταστήματα λιανε-
μπορίου και νιώθουν απροστάτευτοι στο θέμα της υγιεινής των 
τροφίμων, της προέλευσης ή των παράνομων ελληνοποιήσεων 
και κατευθύνονται στην αναζήτηση τοπικών παραδοσιακών ή βι-
ολογικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ανάγκη για 
απευθείας αγορά από το κτήμα ή από μικρούς παραγωγούς της 
περιοχής. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα προϊόντα ευρείας κα-
τανάλωσης, υψηλής διατροφικής αξίας αλλά και σε άλλες τρι-
τογενείς υπηρεσίες, όπως εστίασης, αναψυχής και φιλοξενίας. 
Οι αποστάσεις για πρόσβαση σε τέτοια φιλόξενα αγροκτήματα, 
σήμερα έχουν γίνει μικρές ή ανυπολόγιστες με την ανάπτυξη του 
οδικού δικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορείου.

Η αύξηση της ανεργίας στον πληθυσμό των πόλεων κάνει όλο 
και περισσότερους πολίτες να στραφούν στην αναζήτηση απα-
σχόλησης στην ύπαιθρο.

Έτσι, από τη μια υπάρχει ένας γερασμένος σχετικά πληθυσμός 
που εγκαταλείπει κάθε μέρα την αγροτική δραστηριότητα και 
από την άλλη υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, κατοίκων 
των πόλεων, που αγαπούν και θέλουν να εγκατασταθούν στην 
ύπαιθρο, όχι όμως ως εσωτερικοί μετανάστες, αλλά προικισμέ-
νοι με εφόδια για την παραγωγή αγαθών που θα τονώσουν και 
αναζωογονήσουν την περιοχή αλλά και θα ενισχύσουν την καλή 
διαβίωσή τους σ’ ένα φιλικό περιβάλλον. 

Παράλληλα, τα στοιχεία της παραδοσιακής παραγωγής, της 
πολιτισμικής και γεωγραφικής ταυτότητας είναι πλέον κύριες δυ-
νάμεις έλξης των τουριστών και επισκεπτών. 

Τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα μπορεί να εφαρμοστεί ει-
δικά σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οπού οι εκτάσεις και οι 
συνθήκες είναι περιορισμένες για άλλες γεωργικές εφαρμογές.

Η ευρωπαϊκή και η εθνική στρατηγική για την ύπαιθρο πρέπει 
να διαχειριστεί ορθά τη δυναμική αυτή, με στοχευμένα κίνητρα.

Όσον αφορά στη διάρθρωση των ΠΑ, από τη βιβλιογραφία πα-
ρατηρούμε τρία επίπεδα, όπως:
•  Χαλαρά πολυλειτουργικά (WEAK MULTIFUNCTIONAL), 

στα οποία οι δραστηριότητες είναι ελάχιστες ανάλογα με το 
κλίμα, τα εδαφικά στοιχεία της περιοχής και των χαρακτηρι-
στικών ανάπτυξης της περιοχής καθώς και των οικονομικών 
δυνατοτήτων των ατόμων.

•  Μέτρια πολυλειτουργικά (MODERATE MULTIFUNCTION-
AL), με σημαντικές κύριες δραστηριότητες σε προϊόντα και 

υπηρεσίες ανάλογα με τις δυνατότητες των επενδυτών. 

•  Δυναμικά πολυλειτουργικά ή Πρότυπα αγροκτήματα 
(STRONG MULTIFUNCTIONAL), με πολλαπλές δραστηριό-
τητες και υψηλές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται πλήρως 
στις δυνατότητες μιας περιοχής και τις υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητος που εφαρμόζονται από επενδυτές με απαιτήσεις.

Στην χώρα μας είδη λειτουργούν δεκάδες ΠΑ με διαφορετικό 
επίπεδο και προσανατολισμό ως προς τις δράσεις και τον τρόπο 
λειτουργίας τους. Μεταξύ των ΠΑ λειτουργεί και Δίκτυο Συνερ-
γασίας (ΔΙΣΠΑ) ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μέλη του 
οποίου είναι 30 ΠΑ. Στόχος του ΔΙΣΠΑ είναι να δώσει κεντρικό 
βάρος στη συνεργασία, την καινοτομία του εγχειρήματος και την 
προώθηση των νέων πρακτικών και αγαθών της γεωργίας. Η συ-
νεργασία μεταξύ των ΠΑ και με άλλους φορείς των αστικών πε-
ριοχών, θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική στον αγροτικό τομέα, 
στον τουρισμό, στην προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και 
γενικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.

Η σύνδεση με την επιστήμη  
και την καινοτομία

Η εξειδίκευση της έρευνας σε σημαντικά πεδία της αγροτικής 
παραγωγής, συνδέει άμεσα τις δραστηριότητες και τις παραγω-
γικές μονάδες των ΠΑ. Τα ΠΑ μπορούν να αποτελέσουν, παρθέ-
να οικοσυστήματα για μελέτες ανθεκτικότητας και παραγωγικό-
τητας των φυτών και ζώων, των παραδοσιακών τροφίμων των 
κλιματικών στοιχείων καθώς και κέντρα εφαρμογής καινοτόμων 
μεθόδων παραγωγής. Μπορούν να γίνουν κέντρα ανταλλαγής 
γνώσεων των μεθόδων παραγωγής τροφίμων υψηλών προδι-
αγραφών καθώς και σημαντικές τράπεζες πολλαπλασιαστικού 
υλικού και βιοποικιλότητας και να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός 
φυσικού πάρκου με πολλές προοπτικές για την τοπική κοινωνία. 
Η σύνδεση αυτή αποτελεί μια μοναδική στρατηγική για την πολι-
τεία και το κράτος, μπορεί να κατανέμει καλύτερα τις δράσεις και 
τα κονδύλια για επιστημονική έρευνα κατά βάθος και μήκος των 
διεργασιών έρευνας και να δημιουργήσει ένα καινούριο πλαίσιο 
για επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς 
παράγοντες, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας  
των ΠΑ

Ανεξάρτητα από τις ιδέες, προκειμένου να πετύχει η ίδρυση 
ΠΑ, είναι απαραίτητη η μελέτη βιωσιμότητας αυτού, τουλάχιστον 
σε ένα βάθος τριετίας.

Οι επιχειρηματίες καλούνται να προβλέψουν σωστά τις δράσεις 
παραγωγής, τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, τα χαρακτηρι-
στικά της περιοχής τους, τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν στην 
περιοχή, τα προβλεπόμενα κόστη, την απόσταση από τα αστικά 
κέντρα, τις υποδομές, τις δυνατότητες πρόσβασης. Η καινοτομία 
στην αντίληψη και την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας 
είναι βασικό στοιχείο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Μια αρχική αναλυτική και πλήρη περιγραφή των διαδικασιών 
παραγωγής και λειτουργίας, των απαιτήσεων για ανθρώπινο δυ-
ναμικό και το αντίστοιχο κόστος σε κάθε δραστηριότητα θα είναι 
ένα αρχικό εργαλείο σκέψης για να κατευθυνθεί ο ενδιαφερό-
μενος σε καλύτερη επιλογή, σε συνδυασμό και με την προοπτική 
του κλάδου ή του προϊόντος πανελλαδικά ή πανευρωπαϊκά, όσον 
αφορά τη ζήτηση στην αγορά.

Προκειμένου να επενδυθούν συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες-επενδύσεις ή παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, 
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μεγάλο ενδιαφέρον αποκτούν οι σχετικές έρευνες αγοράς και η 
εφαρμογή μεθόδων μάρκετινγκ.

Από σχετική έρευνα βιβλιογραφίας παρατηρούμε πολλές έρευ-
νες γίνονται για την εξακρίβωση αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη 
τέτοιων ΠΑ.

Σε σχετική μελέτη που έγινε στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος στις ΗΠΑ για την απασχόληση και την ευημερία σε 
επίπεδο αγροκτήματος και σε περιφερειακό επίπεδο, μελετήθηκε 
η απόδοση δραστηριοτήτων των πολυλειτουργικών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, οι οικονομικές επιπτώσεις της πολυλειτουργι-
κής γεωργίας στο εισόδημα και την τοπική κοινωνία. Στα ερω-
τηματολόγια που εφαρμοστήκαν πάνω από το 80% των ερωτη-
θέντων, δήλωσαν ότι αποκομίζουν έσοδα από τα αγροκτήματα, 
ακολουθούμενα από άμεσες πωλήσεις, παραγωγή προστιθέμε-
νης αξίας και αγροτουρισμό. 

Μέχρι τώρα στη χώρα μας αν και λειτουργούν πάνω από 50 
ΠΑ, δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη 
μελέτης πανελλαδικά των κρίσιμων στοιχείων για να προσανα-
τολισθούν οι ενδιαφερόμενοι σε σωστές βάσεις ανάπτυξης και 
βιωσιμότητας αυτών.

Σε ποιους απευθύνονται
Το εγχείρημα αυτό εμπεριέχει δράσεις για τις οποίες απαιτεί-

ται περισσότερη γνώση, αφοσίωση, πρακτική και συνέπεια με τις 
απαιτήσεις, προκειμένου ένας επιχειρηματίας να πετύχει.

Απευθύνεται σε ένα ευρύ επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος με 
γνώσεις και πρακτικές στην ύπαιθρο θα μπορέσει να αναζητήσει 
την καινοτομία στη γεωργία και τη φύση, να είναι έτοιμος καταρ-
τισμένος να επενδύσει και να λειτουργήσει στη φύση ένα ΠΑ με 
πολλές προσδοκίες για το μέλλον. 

Ειδικά απευθύνεται σε άτομα με πείρα: στο αγροτικό μάρ-
κετινγκ, στη λειτουργία αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, στη 
διοίκηση επιχειρήσεων ή αγροτικών συνεταιρισμών συμπερι-
λαμβανομένου επιχειρήσεων του αγροτουρισμού με βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά την εμπορία αυτών των νέων υπηρεσιών 
λειτουργίας.

Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορεί ένας απλός αγρότης ή επι-
χειρηματίας να επιχειρήσει στον αγροτικό χώρο. 

Η βούληση για νέες καινοτόμες δράσεις, η συνεχής κατάρτιση, 
η αγάπη για την ύπαιθρο, την προστασία του περιβάλλοντος και 
την παράδοση, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία πρέπει να 
διαθέτει κάθε επιχειρηματίας ή πολίτης, προκειμένου να σχεδιά-
σει και να εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές.

Στόχοι και Πλεονεκτήματα:
•  Επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσια-

κής οικογένειας, εμπλουτίζοντας και τονίζοντας τα πιο θετικά 
στοιχεία της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας με την προώθηση 
της τοπικής γαστρονομίας.

•  Ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του πε-

ριβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, προστασία της αυτόχθο-
νης χλωρίδας και πανίδας.

•  Ανάδειξη των παραδοσιακών διαδικασιών παραγωγής και με-
ταποίησης προϊόντων με καινοτόμες τεχνικές.

•  Η απασχόληση νέων ανθρώπων με την ύπαιθρο και η επιστρο-
φή ενός ικανού πληθυσμιακού στοιχείου, το οποίο θα τονώσει 
και θα αναζωογονήσει την ύπαιθρο.

•  Η εξοικονόμηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η προ-
στασία των υδατικών πόρων, με τη χρήση τεχνικών καινοτομίας, 
προσφέροντας περισσότερες υπηρεσίες και περισσότερα ποιο-
τικά προϊόντα διατροφής με λιγότερη παρέμβαση στο φυσικό 
περιβάλλον. 

•  Η βελτίωση του φυσικού τοπίου μιας περιοχής μέσα από την 
κοινή πρωτοβουλία για την αναδάσωση, την καλλιέργεια παρα-
δοσιακών φυτών και την εκτροφή αυτόχθονων φυλών ζώων. 

•  Η αύξηση της επάρκειας διατροφικών προϊόντων της περιοχής 
με προστιθέμενη αξία και η προσφορά αγαθών για όλη την κοι-
νωνία με ταυτόχρονη αύξηση των εισοδημάτων.

•  Η σύνδεση της ζωής της υπαίθρου και του φυσικού τοπικού 
περιβάλλοντος με τον τουρισμό. 

•  Να αποτελέσουν κέντρα ανταλλαγής απόψεων και συνεργασί-
ας για τη φύση, το περιβάλλον και την άσκηση της γεωργίας, 
κέντρα πολιτισμικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικής αγωγής 
και μεταφοράς γνώσης σε νέους γεωργούς. 

•  Η αύξηση της απασχόλησης στην ύπαιθρο και η δημιουργία 
ανταγωνιστικών συνθηκών διαβίωσης για τον πληθυσμό της.

•  Η αύξηση της διάθεσης εγχώριων αγροτικών προϊόντων, η μεί-
ωση των εισαγωγών τροφίμων και το φρενάρισμα των παρά-
νομων ελληνοποιήσεων.

Πιστοποίηση
Με την ΚΥΑ αριθ. 543/34450/ 2017 (ΦΕΚ Β’ 1145/03-04-

2017) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την πιστο-
ποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, όπως αυτό ορίζε-
ται στο αρ. 52 του ν. 4235/2014 και την απονομή  Ειδικού 
Σήματος. Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ορίζεται ως φορέας ελέγχου, πιστοποίησης και εγγραφής των 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε Μητρώο, καθώς και εκπό-
νησης, κατοχύρωσης και απονομής του Ειδικού Σήματος, ενώ η 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η εποπτεύουσα Αρχή.

Στην παρούσα φάση, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργάζεται την 
εκπόνηση κανονισμού για την πιστοποίηση των Πολυλειτουργι-
κών Αγροκτημάτων, όπου θα προσδιορίζονται επακριβώς και οι 
προϋποθέσεις απονομής και χρήσης του σήματος.
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