™Ù¤ÏÏ· ∞ÛÎ¤ÏË

Ενδεικτικο ττλοι βιβλων:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ –
ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
THE ECONOMIST
• ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ
• ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΒΑ
• ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΟΥ MARKETING
• Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2004
• Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Ο∆ΗΓΟΣ Ι∆ΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
PEARSON EDUCATION
• Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
• ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
• ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ… ΠΩΣ ΘΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
• ΒΓΑΛΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΝΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ

HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS
• MADE IN CHINA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
• FOLLOWING THE NEREIDS: SEA ROUTES
AND MARITIME BUSINESS, 16th-20th
CENTURIES, (αγγλικ κδοση)
• Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ
• Ο ∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ. Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(1927-1929)
• Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1934-1984, 2 τµοι
• ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 20 ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (3η κδοση)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
• 365 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
• ΜΕΛΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
• Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΨΗΛΑ (δγλωσσο: ελληνικ αγγλικ, 2η κδοση)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
• ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: ΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΣΥΜΒΟΛΟ
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ,
1902-2002

Η πρτη κδοση του «Επιχειρστε... Αγροτουριστικ» εξαντλθηκε µσα σε να
χρνο, επιβεβαινοντας τη µεγλη επενδυτικ δυναµικ, τις επιχειρηµατικς προοπτικς και τις ευκαιρες που προδιαγρφονται στον Αγροτουρισµ – Τουρισµ
Υπαθρου. Πρωτστως, µως, επιβεβαιθηκε η ανγκη λων σοι δραστηριοποιο$νται  θλουν να δραστηριοποιηθο$ν στον τοµα αυτν, για ενηµρωση, κατρτιση και σαφ επιχειρηµατικ κατε$θυνση.
Το βιβλο αυτ απευθ$νεται σε λους σους σκφτονται να επενδ$σουν επιχειρηµατικ  να απασχοληθο$ν µε τον Αγροτουρισµ – Τουρισµ Υπαθρου.
Αναπτ$σσονται και εξετζονται βµα προς βµα οι απαρατητες κινσεις και τα
βασικ ερωτµατα των υποψφιων επιχειρηµατιν, πως και εκενων που δραστηριοποιο$νται δη και θλουν να βελτισουν τις υπηρεσες τους.
Φιλοδοξο$µε µσα απ αυτ την κδοση να ενηµερσουµε πρακτικ και αποτελεσµατικ, αλλ και να αφυπνσουµε την επιχειρηµατικ συνεδηση σων θλουν 
δη ασχολο$νται µε τον Αγροτουρισµ – Τουρισµ Υπαθρου ως εναλλακτικ
πρταση περιφερειακς ανπτυξης.

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÙÂ… ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¿

Περιοδικ ς εκδσεις
Οικονοµικ Επιθερηση, µηνιαο περιοδικ
απ το 1934 (Βιοµηχανικ Επιθερηση)
Business File - Greek Special Survey Series,
αγγλφωνη τριµηνιαα σειρ ερευνν απ το 1991
Business File Newsletter - Greece & Southeast Europe,
µηνιαα κδοση στα ελληνικ και στα αγγλικ

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÙÂ…
·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¿
¶Ò˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Û·˜
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ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
• ΚΡΗΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, 3η κδοση
(και αγγλικ κδοση)

2Ë EK¢O™H
ΜΙΚΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ
• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
• ΤO ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

www.economia.gr/bookstore ñ bookstore@economia.gr

Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρ$θηκε ως αννυµη εταιρεα
δηµοσου συµφροντος και λειτουργε υπ την αιγδα του
υπουργεου Τουριστικς Ανπτυξης, µε στχο την προθηση των
πιων εναλλακτικν µορφν τουρισµο$ και του Αγροτουρισµο$
ως µοχλο$ βισιµης περιφερειακς ανπτυξης. Για την επτευξη
των στχων της η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. υλοποιε πιλοτικ
προγρµµατα αν την Ελλδα, συντσσει µελτες για την
αξιοποηση των τουριστικν πρων της ελληνικς υπαθρου,
συµµετχει σε ευρωπαϊκ προγρµµατα και παρχει ενηµρωση και
υποστριξη στους υποψφιους επενδυτς του χρου του
εναλλακτικο$ τουρισµο$. Η εταιρεα εναι ο µοναδικς
διαπιστευµνος απ το ΕΣΥ∆ φορας πιστοποησης
αγροτουριστικν επιχειρσεων και απονµει το αντστοιχο σµα
ποιτητας στις επιχειρσεις που πληρο$ν τους ρους της
ελληνικς προδιαγραφς ΕΛΟΤ 1417/2003.

Η Στ λλα Ασκ λη γεννθηκε στην Αθνα το 1966. Σπο$δασε
∆ιοκηση Τουριστικν Επιχειρσεων στο ΤΕΙ Αθνας και κανε
µεταπτυχιακς σπουδς στο Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστµιο.
Εργστηκε στον Τουρισµ απ το 1988 σχεδιζοντας και
οργαννοντας οµαδικ ταξδια ειδικν ενδιαφερντων και
εναλλακτικο$ τουρισµο$. Ταξιδε$οντας παρλληλα σε λο τον
κσµο απκτησε εµπειρα απ τη διεθν τουριστικ αγορ. Με τον
Αγροτουρισµ ασχολεται δυναµικ απ το 1999, εν οργνωσε
τα πρτα ταξδια Αγροτουρισµο$ της ελληνικς αγορς στην
Ιταλα. Aπ το 2003 εναι στλεχος του Ελληνικο$ Κντρου
Αγροτουρισµο$ και απ το 2004 της ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.,
εν, µεταξ$ λλων, διοργαννει τα εκπαιδευτικ προγρµµατα της
εταιρεας και συµµετχει ως εισηγτρια σε θµατα Tουρισµο$Aγροτουρισµο$. Συνεργστηκε µε το νθετο «Αγροτουρισµς»
του Βµατος και το www.in.gr/agro και αρθρογραφε στη µηνιαα
εφηµερδα Aγροτουρισµ ς της Aγροτουριστικς και σε διφορα
τουριστικ και περιφερειακ ντυπα.
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Παραγωγ : Εκδσεις ΚΕΡΚΥΡΑ
Συντονισµς: φη Ανδρικοπολου
∆ιρθωση: Λτσα Αχλου
Υπεθυνος παραγωγς: Γι!ργος Μανιατογι#ννης
Σχεδιασµς-σελιδοποηση: Ατελι ΚΕΡΚΥΡΑ
- Καλλιτεχνικ επιµ%λεια-εξ!φυλλο: Λευτ%ρης Μαλαγ#ρης
- Eπεξεργασα φωτογραφι!ν: Γι!ργος Μανιατογι#ννης
- Σελιδοποηση: Μαρα Παπαπαναγι!του

Φωτογραφα εξωφλλου: Βαγγ%λης Ρκκας, επιµ%λεια Μιχαλ Τορος
Φωτογραφες:
• OPTIMA PRO – ∆ηµτρης Ν#τσης
• Βαγγ%λης Ρκκας, επιµ%λεια Μιχαλ Τορος
• Κατερνα Γοσιου, Κ!στας Μ#κρας, Νικλας Λουκ#κης, Αλ%ξανδρος Λυµπ%ρης, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚH Α.Ε.
© Copyright: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚH

2η %κδοση, Iανου#ριος 2007
ISBN: 978-960-8386-49-5
1η %κδοση, Ιολιος 2005
ISBN: 960-8386-26-8

Α.Ε.
www.agrotour.gr
www.agrotravel.gr
www.ruralinvest.gr
info@agrotour.gr

Κεντρικ δι#θεση:
Βλαχ#βα 6-8, 105 51 Αθνα
www.economia.gr, sales@economia.gr
www.economia.gr/bookstore
bookstore@economia.gr
Απαγορεεται η αναδηµοσευση και γενικ# η αναπαραγωγ του παρντος %ργου, µε οποιονδποτε τρπο, τµηµατικ#  περιληπτικ#, στο
πρωττυπο  σε µετ#φραση  #λλη διασκευ, χωρς γραπτ #δεια του εκδτη.
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ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ·

Εισαγωγ
Της Μπριγκττα Π. Παπασταρου, Προ%δρου & ∆ιευθνουσας Συµβολου ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚH Α.Ε.

7

ΜΕΡΟΣ Α´
Τα πρ"τα β µατα για το ξεκνηµα µιας αγροτουριστικ ς επιχερησης
Σκ%φτεστε να ασχοληθετε µε τον Αγροτουρισµ;

14

Γνωρζουµε τι εναι Αγροτουρισµς;

18

Γιατ µας ενδιαφ%ρει η αν#πτυξη του Αγροτουρισµο;

26

Ποιες εναι οι υπηρεσες που συνθ%τουν το «αγροτουριστικ πακ%το»;

29

Ποιες εναι οι διακρσεις των αγροτουριστικ!ν επιχειρσεων
και τι θα µποροσατε να κ#νετε εσες ως µελλοντικς επιχειρηµατας;

41

Τι µπορετε να προσφ%ρετε εσες στη δικ σας αγροτουριστικ επιχερηση
εντοπζοντας τους µοναδικος πρους της περιοχς σας

44

Ποιοι εναι οι µελλοντικο πελ#τες σας;

51

Ξ%ρετε ποιες εναι οι προϋποθ%σεις για να γνετε %νας
επιχειρηµατας που ασχολεται µε τον Αγροτουρισµ;

55

ΜΕΡΟΣ Β´
Πρακτικς συµβουλς και τεχνικς εφαρµογς στην επιχερησ σας
Π!ς να επισκευ#σετε, να ανακαινσετε, να διακοσµσετε
την αγροτουριστικ σας επιχερηση

70
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6

Υπ#ρχουν ειδικο καννες υγιεινς και καθαριτητας
τους οποους θα πρ%πει να εφαρµσετε;

77

Καταστρ!νοντας το δικ σας επιχειρηµατικ πλ#νο

78

Ποια εναι η τιµολογιακ πολιτικ σας;

81

Κρατ!ντας λογαριασµος και οικονοµικολογιστικ διαχεριση

84

Αξιοποι!ντας τα χρηµατοδοτικ# προγρ#µµατα

87

Μη διστ#ζετε να απευθυνθετε στους ειδικος που ξ%ρουν το αντικεµενο

93

ΜΕΡΟΣ Γ´
Η ποιτητα στον Αγροτουρισµ
Προσφ%ροντας αυτ που υποσχµαστε

96

Η σηµασα της ποιτητας στον Αγροτουρισµ, η εφαρµογ των προδιαγραφ!ν ποιτητας,
η διαδικασα της πιστοποησης

102

Ποιος εναι ο δικς σας ρλος ως επιχειρηµατας;

108

Π!ς µπορετε να εκπαιδευτετε;

113

Επιλ%γοντας προσωπικ

116

Η σηµασα της χρσης πιστοποιηµ%νων προϊντων µε ονοµασα προ%λευσης,
παραδοσιακ!ν, βιολογικ!ν προϊντων και της εφαρµογς της βιολογικς γεωργας

119

ΜΕΡΟΣ ∆´
Προβολ και προ"θηση της επιχερησ ς σας
Π!ς θα γνετε γνωστο – Π!ς θα προωθσετε την επιχερησ σας

130
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Η αν#γκη για επαφ µε τις ν%ες τεχνολογες

134

∆ηµιουργ!ντας το επικοινωνιακ προφλ της επιχερησς σας

137

Η εξ%λιξη της επιχερησς σας στο µ%λλον

139

ΜΕΡΟΣ Ε´
Η «χ,ρτα» του Αγροτουρισµο/
Οι αρχ%ς της σωστς λειτουργας, φιλοξενας και υποδοχς επισκεπτ!ν
για σους ασχολονται µε επιχειρσεις Αγροτουρισµο

142

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

146

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

150

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

156

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

157

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

187
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√ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡
O Αγροτουρισµς κατ%δειξε σε πολ σντοµο χρονικ δι#στηµα τι αποτελε για την
Ελλ#δα τη ν%α αξα στο χρηµατιστριο του τουρισµο και γενικτερα της περιφερειακς
αν#πτυξης. Εµπερι%χει µια ουσιαστικ επιχειρηµατικ δυναµικ µε ανοιχτ προοπτικ, η
οποα ρθε στο προσκνιο χι ως πρσκαιρη τ#ση, αλλ# ως µια παρ#λληλη µορφ τουρισµο, που ανταποκρνεται στις εξελισσµενες απαιτσεις της σγχρονης τουριστικς
αγορ#ς. Tα τελευταα δυµισι χρνια δρ#σης της Αγροτουριστικς %βαλαν τα θεµ%λια
στο «Αγροτουριστικ Επιχειρεν», αν%δειξαν τις προδιαγραφ%ς, τους τρπους και τις µεθδους, τα µ%σα και τις πρακτικ%ς, για να π#ρει αυτ που %ως σµερα υπρχε στην Ελλ#δα αποσπασµατικ# και µεµονωµ%να, σχµα και µορφ, υπσταση και ταυττητα. Να γνει ο Αγροτουρισµς, ο Τουρισµς Υπαθρου, %να ξεχωριστ τουριστικ προϊν µε σηµαντικ συµβολ στην αγροτικ οικονοµα και στην αν#πτυξη της περιφ%ρειας.
Ο ξ%νος τουρστας γν!ρισε πρ#γµατι, απ τη δεκαετα του 1960 µ%χρι και σµερα,
µια τουριστικ Ελλ#δα που κεφαλαιοποιοσε τον λιο και τη θ#λασσα, τα γαλαν# νερ#
και τις αµµουδι%ς της. να κεφ#λαιο αναµφβολα πολτιµο, το οποο, µως, εξαιτας της
εµφ#νισης ν%ων, εξωτικ!ν και οικονοµικ# προσιτ!ν προορισµ!ν, τα τελευταα χρνια
%χει π#ψει να αποτελε το απλυτο συγκριτικ πλεον%κτηµα που ταν κ#ποτε για τον
Ευρωπαο τουρστα.
Ο Αγροτουρισµς ανταποκρνεται ιδανικ# στη σηµεριν αν#γκη αναζτησης ν%ων
κατευθνσεων για την αναβ#θµιση του τουρισµο µας -και ν%ων διεξδων για την εθνικ µας αν#πτυξη.
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Αποτελε %να µοντ%λο ολιστικς αν#πτυξης-αναζωογνησης των ορειν!ν και περιφερειακ!ν περιοχ!ν της χ!ρας.
Γεφυρ!νει τις παραδοσιακ%ς δραστηριτητες, που τενουν να εξαφανιστον, µε τη
σγχρονη επιχειρηµατικ δρ#ση -τον λαϊκ τεχντη και τον ντπιο παραγωγ µε τον
σγχρονο επενδυτ.
∆ηµιουργε πρσθετο εισδηµα για τον αγρτη και γενικτερα για τις τοπικ%ς κοινωνες,
επιµηκνοντας την τουριστικ περοδο και συγκρατ!ντας τον πληθυσµ στην παιθρο.
∆ιασφαλζει τη σζευξη της οικονοµικς αν#πτυξης µε τη φυσικ οµορφι# και την
πολιτιστικ κληρονοµι# του τπου.
Ο κορεσµς και η κρση του µαζικο τουρισµο %χουν επιφ%ρει εδ! και αρκετ# χρνια στην υπλοιπη Ευρ!πη την αν#πτυξη του εναλλακτικο τουρισµο της υπαθρου.
Ο σγχρονος τουρστας αποζητ# -και του προσφ%ρεται µια ευρεα γκ#µα επιλογ!ν- %να
συνολικ πακ%το παροχς υψηλ!ν υπηρεσι!ν και σγχρονων υποδοµ!ν, χι σε οποιοδποτε περιβ#λλον αλλ# σε χ!ρες και περιοχ%ς µε µοναδικ# στοιχεα φυσικς οµορφι#ς και πολιτιστικο-ιστορικο ενδιαφ%ροντος.
Το κλµα εναι πρσφορο για να ξεκινσουµε µια συντονισµ%νη προσπ#θεια για την
προβολ και προ!θηση των µοναδικ!ν πρ#γµατι συγκριτικ!ν πλεονεκτηµ#των της
χ!ρας µας ως τουριστικο προορισµο µε διαφοροποιηµ%νο τουριστικ προϊν.
Ο Αγροτουρισµς εναι το διαφορετικ, το ξεχωριστ, αυτ που λοι αναζητοµε, σε αυτ την εποχ της γενικευµ%νης µαζικοποησης -του απρσωπου τουρισµο
και της απρσωπης ζως. Γι’ αυτ και θ%λγει κατ# παρ#δοση τους ευαισθητοποιηµ%νους και συνειδητοποιηµ%νους επενδυτ%ς, επιχειρηµατες, επαγγελµατες. Αυτος
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που θ%λουν να δηµιουργσουν κ#τι διαφορετικ γιατ αισθ#νονται διαφορετικο.
Η ΑΓPOTOYPIΣTIKH Α.Ε., σε αυτ# τα δυµισι χρνια δρ#σης της, στ#θηκε και συνεχζει να στ%κεται δπλα στον επιχειρηµατα, τον κ#τοικο της υπαθρου, δνοντας
%µπρακτα την ηθικ στριξη και την τεχνογνωσα της σε %να τουριστικ προϊν το οποο
αποτελε βασικ µοχλ περιφερειακς αν#πτυξης.
Ο Αγροτουρισµς για να αναπτυχθε σωστ# πρ%πει να στηριχθε π#νω σε σταθερ#
και µελετηµ%να βµατα επιχειρηµατικς γν!σης και πρωτοβουλας. Η ανταπκριση του
κσµου στην πρ!τη %κδοση του «Επιχειρστε... Αγροτουριστικ#» και η εξ#ντλησ του
µ%σα σε λγους µνο µνες, απ%δειξε το µ%γιστο ενδιαφ%ρον λων σων ασχολονται
µε τον Αγροτουρισµ, την αν#γκη τους για καθοδγηση, επιµρφωση, ενηµ%ρωση, εκπαδευση. Η %µπρακτη συνεισφορ# της Αγροτουριστικς µε αυτ την %κδοση βρκε,
και συνεχζει να βρσκει, θερµ ανταπκριση απ λους αυτος –που γνονται ολο%να
και περισστεροι– που θα θελαν να πραγµατοποισουν µια µελλοντικ επ%νδυση στις
πιες µορφ%ς τουρισµο  να αναβαθµσουν τις επιχειρσεις που δη %χουν. Η %κδοση
αυτ υπαγορεθηκε απ την αν#γκη της διας της αγορ#ς για την παρξη ενς τ%τοιου πρακτικο οδηγο και τα αποτελ%σµατα µ#ς δικαωσαν. Ουσιαστικ# µως αποτελε
το απσταγµα των ερωτσεων και των αναζητσεων λων των δυνητικ!ν επενδυτ!ν,
πως και των απλ!ν ανθρ!πων της υπαθρου, οι οποοι κατ# καιρος απευθνθηκαν
σε εµ#ς διτι πονον τον τπο τους και αγωνιον για το µ%λλον του.

Μπριγκττα Π. Παπασταρου
Πρεδρος & ∆ιευθνουσα Σµβουλος ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚH Α.Ε.
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Ο µαζικς τουρισµς υπρξε ουσιαστικ# η «βαρι#»
βιοµηχανα και αναπφευκτα φθ#σαµε στο σηµεο να κ#-

Στην Ελλ#δα, ο τουρισµς υπρξε τα τελευταα πεν-

νουµε τον απολογισµ. Χωρς να αρνοµαστε το γεγο-

ντα χρνια η πιο ελπιδοφρα βιοµηχανα και µορφ οι-

νς τι ορισµ%νοι προορισµο διεθν!ς προσδιορζονται

κονοµικς αν#πτυξης, σε µια χ!ρα που στερονταν

ως προορισµο µαζικο τουρισµο (µεταξ των οποων

1

#λλης µορφς «βαρι#» βιοµηχανα. Το µοντ%λο που

και η Ελλ#δα), η δηµιουργα και προ!θηση µιας εναλλα-

ακολουθθηκε λα αυτ# τα χρνια ταν αυτ του µα-

κτικς-πιας τουριστικς αν#πτυξης κρνεται πλ%ον απα-

ζικο τουρισµο, οι επιπτ!σεις του οποου, χι µνο

ρατητη, τσο ως προς την ικανοποηση πολλαπλ!ν

στην Ελλ#δα αλλ# και σε ολκληρο τον κσµο, διαφ#-

οµ#δων τουριστ!ν-καταναλωτ!ν, σο και για την επ-

νηκαν δη ταν πολλ%ς επενδσεις, σχ%δια και διαδι-

τευξη µιας ισορροπας στην ισχουσα κατ#σταση. Ο

κασες ξ%φυγαν απ την αρχικ ιδ%α και επ%φεραν αρ-

Αγροτουρισµς που η Ευρ!πη αλλ# και ο κσµος ολ-

νητικ# αποτελ%σµατα, πως η δι#βρωση τπων και

κληρος %χει γνωρσει –%χει απολασει και προπαντς %χει

πληθυσµ!ν, ο κορεσµς τουριστικ!ν προορισµ!ν, η

αξιοποισει εδ! και δεκαετες– αποτελε για την Ελλ#δα

µλυνση του περιβ#λλοντος, η #ναρχη δµηση, η

µια καινοργια πρκληση και µια αναδυµενη ευκαιρα.

εγκατ#λειψη παραδοσιακ!ν  #λλων πιων δραστηριοττων. Παρ#λληλα, %να µεγ#λο µ%ρος της ελληνι-

Οφελουµε να επαναπροσδιορσουµε λοιπν

κς υπαθρου υπ%στη στις δεκαετες αυτ%ς επιπτ!σεις

ως χ"ρα την τουριστικ µας ταυττητα και

πως η ανεργα, η ερµωση, η εγκατ#λειψη, η οικονο-

να κατανο σουµε τι ο Αγροτουρισµς:

µικ, πολιτιστικ αλλ# και κοινωνικ υποβ#θµιση. να
µεγ#λο µ%ρος της περιφ%ρειας µπκε στο περιθ!ριο

∆εν εναι µια ελληνικ

πρωτοτυπα αλλ,

της ποιας οικονοµικς αν#πτυξης και παρ#λληλα

να σχδιο αν,πτυξης της υπαθρου δι, µ-

%χασε την αγροτικ του ταυττητα.

σου µιας πιας εναλλακτικ ς µορφ ς τουρι-
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σµο/, που σε ολκληρο τον κσµο εφαρµ-

θεντικ και χι ολτελα χαµ%νο. Η προβληµατικ δια-

ζεται µε επιτυχα ως προς αυτο/ς τους δ/ο

βωση στις πλεις αναγκ#ζει λο και περισστερους να

πρωταρχικο/ς σκοπο/ς: την τνωση των

βρουν µια δι%ξοδο. Ο Αγροτουρισµς µπορε να γνει

µειονεκτικ"ν περιοχ"ν της υπαθρου και

αυτ η διαφυγ, ετε πρκειται για µ%ρος των ετσιων

την

διακοπ!ν ετε για σαββατοκριακα και µικρ%ς αποδρ#-

πια τουριστικ

αν,πτυξη χωρς ανε-

πανρθωτες επιπτ"σεις.

σεις.
Αυτ µως που πρ%πει να συνειδητοποισει ποιος

Αν σκ%φτεστε να ασχοληθετε µε τον Αγροτουρισµ,

αποφασσει ν´ ασχοληθε µε τον Αγροτουρισµ εναι

µπορετε να εστε σγουροι τι πρκειται για %να επιχει-

τι πρ%πει να βασζεται στην ποιτητα. Μνο π#νω σε

ρηµατικ πεδο µε µ%λλον και εξ%λιξη. ∆εν υποστηρ-

γερ%ς, ποιοτικ%ς, µελετηµ%νες β#σεις και υποδοµ%ς θα

ζουµε πως εναι %νας χ!ρος χωρς ειδικ%ς απαιτσεις

δηµιουργηθον επιχειρσεις που θα διακριθον, θα

και δυσκολες. Χρει#ζεται µελ%τη, συστηµατικ %ρευνα,

εξελιχθον, θα κερδσουν την προτµηση του κοινο

καλ δι#θεση και θετικ προσ%γγιση, #ρτια υποδοµ,

και θα εναι, µακροπρθεσµα, κερδοφρες και βι!σι-

ολοκληρωµ%νη προσπ#θεια σε παρ#λληλους τοµες.

µες. Τα λ#θη που %γιναν σε επιχειρσεις µαζικο του-

Εναι ουσιαστικ# µια επιχειρηµατικ κνηση µε το ρσκο

ρισµο δεν πρ%πει να επαναληφθον.

και τις αν#γκες που θα εχε µια οποιαδποτε #λλη επιχερηση. Ωστσο, πρκειται για %να πεδο πολλ# υπο-

Ο Αγροτουρισµς εναι η ευκαιρα αν,πτυ-

σχµενο για την Ελλ#δα. \λο και περισστεροι #νθρω-

ξης σε πολλαπλ, εππεδα για να µεγ,λο

ποι στη χ!ρα µας ανακαλπτουν την αν#γκη επιστρο-

µρος της ελληνικ ς υπαθρου, να κεφ,-

φς σε %ναν πιο φυσικ τρπο ζως, την οµορφι# της

λαιο π,νω στο οποο πρπει να επενδ/σου-

επαφς µε τη φση, τη συγκνηση της επιστροφς σε

µε "στε στο µλλον να καρποφορ σει και

παλι# θη, %θιµα, ασχολες, σε %ναν κσµο ατφιο, αυ-

να παραµενει βι"σιµο.
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Ενδεικτικο ττλοι βιβλων:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ –
ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
THE ECONOMIST
• ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ
• ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΒΑ
• ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΟΥ MARKETING
• Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2004
• Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Ο∆ΗΓΟΣ Ι∆ΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
PEARSON EDUCATION
• Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
• ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
• ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ… ΠΩΣ ΘΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
• ΒΓΑΛΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΝΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ

HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS
• MADE IN CHINA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
• FOLLOWING THE NEREIDS: SEA ROUTES
AND MARITIME BUSINESS, 16th-20th
CENTURIES, (αγγλικ κδοση)
• Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ
• Ο ∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ. Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(1927-1929)
• Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1934-1984, 2 τµοι
• ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 20 ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (3η κδοση)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
• 365 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
• ΜΕΛΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
• Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΨΗΛΑ (δγλωσσο: ελληνικ αγγλικ, 2η κδοση)
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
• ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: ΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΣΥΜΒΟΛΟ
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ,
1902-2002

Η πρτη κδοση του «Επιχειρστε... Αγροτουριστικ» εξαντλθηκε µσα σε να
χρνο, επιβεβαινοντας τη µεγλη επενδυτικ δυναµικ, τις επιχειρηµατικς προοπτικς και τις ευκαιρες που προδιαγρφονται στον Αγροτουρισµ – Τουρισµ
Υπαθρου. Πρωτστως, µως, επιβεβαιθηκε η ανγκη λων σοι δραστηριοποιο$νται  θλουν να δραστηριοποιηθο$ν στον τοµα αυτν, για ενηµρωση, κατρτιση και σαφ επιχειρηµατικ κατε$θυνση.
Το βιβλο αυτ απευθ$νεται σε λους σους σκφτονται να επενδ$σουν επιχειρηµατικ  να απασχοληθο$ν µε τον Αγροτουρισµ – Τουρισµ Υπαθρου.
Αναπτ$σσονται και εξετζονται βµα προς βµα οι απαρατητες κινσεις και τα
βασικ ερωτµατα των υποψφιων επιχειρηµατιν, πως και εκενων που δραστηριοποιο$νται δη και θλουν να βελτισουν τις υπηρεσες τους.
Φιλοδοξο$µε µσα απ αυτ την κδοση να ενηµερσουµε πρακτικ και αποτελεσµατικ, αλλ και να αφυπνσουµε την επιχειρηµατικ συνεδηση σων θλουν 
δη ασχολο$νται µε τον Αγροτουρισµ – Τουρισµ Υπαθρου ως εναλλακτικ
πρταση περιφερειακς ανπτυξης.
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Περιοδικ ς εκδσεις
Οικονοµικ Επιθερηση, µηνιαο περιοδικ
απ το 1934 (Βιοµηχανικ Επιθερηση)
Business File - Greek Special Survey Series,
αγγλφωνη τριµηνιαα σειρ ερευνν απ το 1991
Business File Newsletter - Greece & Southeast Europe,
µηνιαα κδοση στα ελληνικ και στα αγγλικ
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ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
• ΚΡΗΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, 3η κδοση
(και αγγλικ κδοση)

2Ë EK¢O™H
ΜΙΚΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ
• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
• ΤO ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

www.economia.gr/bookstore ñ bookstore@economia.gr

Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρ$θηκε ως αννυµη εταιρεα
δηµοσου συµφροντος και λειτουργε υπ την αιγδα του
υπουργεου Τουριστικς Ανπτυξης, µε στχο την προθηση των
πιων εναλλακτικν µορφν τουρισµο$ και του Αγροτουρισµο$
ως µοχλο$ βισιµης περιφερειακς ανπτυξης. Για την επτευξη
των στχων της η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. υλοποιε πιλοτικ
προγρµµατα αν την Ελλδα, συντσσει µελτες για την
αξιοποηση των τουριστικν πρων της ελληνικς υπαθρου,
συµµετχει σε ευρωπαϊκ προγρµµατα και παρχει ενηµρωση και
υποστριξη στους υποψφιους επενδυτς του χρου του
εναλλακτικο$ τουρισµο$. Η εταιρεα εναι ο µοναδικς
διαπιστευµνος απ το ΕΣΥ∆ φορας πιστοποησης
αγροτουριστικν επιχειρσεων και απονµει το αντστοιχο σµα
ποιτητας στις επιχειρσεις που πληρο$ν τους ρους της
ελληνικς προδιαγραφς ΕΛΟΤ 1417/2003.

Η Στ λλα Ασκ λη γεννθηκε στην Αθνα το 1966. Σπο$δασε
∆ιοκηση Τουριστικν Επιχειρσεων στο ΤΕΙ Αθνας και κανε
µεταπτυχιακς σπουδς στο Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστµιο.
Εργστηκε στον Τουρισµ απ το 1988 σχεδιζοντας και
οργαννοντας οµαδικ ταξδια ειδικν ενδιαφερντων και
εναλλακτικο$ τουρισµο$. Ταξιδε$οντας παρλληλα σε λο τον
κσµο απκτησε εµπειρα απ τη διεθν τουριστικ αγορ. Με τον
Αγροτουρισµ ασχολεται δυναµικ απ το 1999, εν οργνωσε
τα πρτα ταξδια Αγροτουρισµο$ της ελληνικς αγορς στην
Ιταλα. Aπ το 2003 εναι στλεχος του Ελληνικο$ Κντρου
Αγροτουρισµο$ και απ το 2004 της ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.,
εν, µεταξ$ λλων, διοργαννει τα εκπαιδευτικ προγρµµατα της
εταιρεας και συµµετχει ως εισηγτρια σε θµατα Tουρισµο$Aγροτουρισµο$. Συνεργστηκε µε το νθετο «Αγροτουρισµς»
του Βµατος και το www.in.gr/agro και αρθρογραφε στη µηνιαα
εφηµερδα Aγροτουρισµ ς της Aγροτουριστικς και σε διφορα
τουριστικ και περιφερειακ ντυπα.

