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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα Εργασία έχει τίτλο «Μελέτη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις 

Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου». 

Κύριος στόχος της Έρευνας μας είναι τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις 

Αγροτουριστικές Μονάδες και ειδικά η διερεύνηση του αν η συγκεκριμένη Αγροτουριστική 

Μονάδα εφαρμόζει άμεσα και Ολοκληρωμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε 

όλες τις δραστηριότητές της. Το θεωρητικό-επιστημονικό σκέλος της Εργασίας στηρίχτηκε 

κυρίως στην Βιβλιογραφία που έχει παρατεθεί τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το θέμα 

αυτό. Το ερευνητικό σκέλος στηρίχτηκε στην Μελέτη Περίπτωσης του Κτήματος «Ανέστη 

Μπαμπατζιμόπουλου» που υλοποιήθηκε με τη Μέθοδο της Συνέντευξης μέσω 

Ερωτηματολογίου, με τη Μέθοδο της Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου και με τη Μέθοδο 

της Προσωπικής Παρατήρησης στον χώρο λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα της Εργασίας 

αποτελούν την πλήρη καταγραφή του προφίλ της επιχείρησης, των βασικών λειτουργιών της 

ως αγροτουριστική μονάδα και τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες και συμπεριφορές. Τα 

βασικότερα ευρήματα  της παρούσας  Έρευνας καταδεικνύουν ότι η Επιχείρηση παρόλο που 

δεν εφαρμόζει για το σύνολο των λειτουργιών της – πλην του Οινοποιείου της όπου 

εφαρμόζει το Πρότυπο ISO 14001- κανένα από τα υπάρχοντα Πιστοποιημένα Πρότυπα και 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής έχει καθορίσει περιβαλλοντικούς στόχους, είναι 

ευαισθητοποιημένη ως προς το περιβάλλον της και εφαρμόζει ανάλογες διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας. Ως προς τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στο 

‘Κτήμα Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος’ γίνεται πολύ συχνά έλεγχος για την ομαλή 

λειτουργία του σταδίου Προγραμματισμού της Παραγωγής και της Διαδικασίας Παραγωγής 

του γενικότερα καθώς και των σταδίων Απόρριψης των Αποβλήτων των προϊόντων της 

επιχείρησης. Συμμετέχει στην Προστασία, την Προβολή και την Ανάδειξη του Τοπικού 

Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης  εφαρμόζει Περιβαλλοντική Διαχείριση ως προς την 

Κατανάλωση του Νερού, τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, τη Διαχείριση των Αποβλήτων 

και τη Διαδικασία Παραγωγής των Προϊόντων. Ο χώρος που δραστηριοποιείται η 

Αγροτουριστική Μονάδα έχει αξιοπρόσεκτα Τοπικά Χαρακτηριστικά που η επιχείρηση 

προσπαθεί να τα αναδείξει - αξιοποιήσει σε σχέση πάντα με τους επισκέπτες της. Ακόμα 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία υγιής Σχέση μεταξύ των Στελεχών της Επιχείρησης και των 

Πελατών-Επισκεπτών της. Οι σημαντικότερες προτάσεις που γίνονται προς την εξεταζόμενη 

Επιχείρηση αφορούν την εξασφάλιση Έντυπου Υλικού για την περιοχή οικολογικού 

ενδιαφέροντος που δραστηριοποιείται η Επιχείρηση, την εξασφάλιση Έντυπου Υλικού με 



ii 

 

 

θέμα την προστασία του περιβάλλοντος από τα απορρίμματα και τα απόβλητα καθώς και τη 

μη αλόγιστη κατανάλωση του νερού, τη Διαφήμιση της Αγροτουριστικής Μονάδας, τη 

δημιουργία Καταλύματος για τους επισκέπτες, τη συνεργασία της Επιχείρησης με Γραφεία 

Τουρισμού για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα του Κτήματος και τέλος την Πιστοποίηση της 

Επιχείρησης με το καταλληλότερο από πλευράς ιδιαιτεροτήτων της και προσιτού κόστους 

ευέλικτου Τοπικού Πιστοποιητικού Ολικής Ποιότητας και Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης κατά τα πρότυπα των άλλων Μεσογειακών χωρών (Ισπανία-Ιταλία-Γαλλία). 

 

Λέξεις-κλειδιά: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Αγροτουρισμός, Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα, Ποιοτικός Έλεγχος, «Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου», Τοπικά Συστήματα 

Ποιοτικών και Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία  
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       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εναλλακτικές ή ειδικές μορφές τουρισμού είναι το μέλλον στην τουριστική αγορά 

και ειδικά στην χώρα μας, η τουριστική ανάπτυξη της οποίας στηρίζεται στην πλούσια 

φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει. Οι ειδικές μορφές τουρισμού μπορούν να 

εγγυηθούν μια ομοιόμορφη κατανομή του τουριστικού ρεύματος κατά την διάρκεια του 

έτους και ειδικότερα , να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης και 

πολυεπίπεδης τοπικής οικονομίας (Βαρβαρέσος, 2000).    

Με τον όρο Αγροτουρισμό  (http://blog.menoumeaito.gr/post, 2007) εννοούμε μια 

ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, 

με την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις 

αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή 

των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, 

με σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση. Επίσης, η σπουδαιότητα του 

Αγροτουρισμού είναι ότι φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση καθώς και με τις 

δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να 

νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης.  

Παράλληλα, κινητοποιεί τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις 

ενός τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Πολλές αγροτουριστικές επιχειρήσεις ανά την επικράτεια, 

προσφέρουν τη δυνατότητα να απολαύσει κανείς τα μοναδικά πλεονεκτήματα της  τοπικής 

περιοχής, μέσω ειδικών προγραμμάτων αγροτουρισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές 

κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

■ πρατήρια / εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων 

■ αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής 

■ τουριστικά γραφεία, που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ή την υλοποίηση  

προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού  

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

■ αγροκτήματα 

■ επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων  

■ εργαστήρια λαϊκής τέχνης 

Σκοπός, της παρούσας εργασίας είναι να μάθουμε εάν η συγκεκριμένη Επιχείρηση 

εφαρμόζει άμεσα και ολοκληρωμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις 

δραστηριότητές της.   
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Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας 

είναι η συλλογή πληροφοριών από βιβλία-σημειώσεις και μέσω μηχανών αναζήτησης στο 

διαδίκτυο σχετικά με τον Αγροτουρισμό, τον Ποιοτικό Έλεγχο και τα Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης δόθηκαν συνεντεύξεις από τον Διευθύνοντα-

Ιδιοκτήτη της επιχείρησης και από ακόμα τέσσερα στελέχη της Αγροτουριστικής Μονάδας. 

Στη συνέχεια έγινε προσωπική παρατήρηση από εμάς στις εγκαταστάσεις του Κτήματος οι 

οποίες βρίσκονται στις Πλαγιές του Όρους Βερτίσκου. 

Η δομή της παρούσας εργασίας είναι η εξής: 

 Στην πρώτη Ενότητα γίνεται παρουσίαση, σε θεωρητικό πάντα επίπεδο, της 

τμηματοποίησης, της κατηγοριοποίησης και των διάφορων διαδικασιών που λαμβάνουν 

χώρα στον Αγροτουρισμό, στον Ποιοτικό Έλεγχο και στα Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης. Στη δεύτερη Ενότητα γίνεται αναλυτική διερεύνηση για την μελέτη περίπτωσης 

που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Κτήμα «Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου». Στην 

Τρίτη Ενότητα γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των υπηρεσιών που παρέχει η επιλεγμένη 

Αγροτουριστική Μονάδα, των  Αποτελεσμάτων και των Ευρημάτων από την Έρευνα που 

διενεργήθηκε μέσα από το Ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από πέντε  στελέχη του 

συγκεκριμένου Κτήματος. Στην τέταρτη και τελευταία Ενότητα γίνεται η ανάλυση των 

Αποτελεσμάτων και των Ευρημάτων της Έρευνας που προηγήθηκε στην προηγούμενη 

Ενότητα και παρατίθενται προτάσεις Βελτιστοποίησης της λειτουργίας της Επιχείρησης και 

των σχέσεων της με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 περί Περιβαλλοντικού 

Προγράμματος. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

1.1.1 Ορισμός Αγροτουρισμού 

Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 

πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο (ΕΛΟΤ, 2006). Συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 

1960 που πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία το φαινόμενο του Τουρισμού
1 

σε Αγροτικό 

Περιβάλλον μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ( ενιαίος) ορισμός του σε 

Διεθνές, σε Ευρωπαϊκό αλλά ούτε και σε Εθνικό επίπεδο των χωρών όπου αναπτύσσεται 

(Μοίρα στο Καραβαγγέλης, 2008), με ότι κι αν αυτό συνεπάγεται σε μεθοδολογικό και 

πρακτικό πεδίο. 

 Παρόλα αυτά, η σύγχρονη τάση που τείνει να επικρατήσει στον Ευρωπαϊκό χώρο για 

το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας αντιστοιχεί στην έννοια 

«αγροτικός τουρισμός» ή “rural tourism” ή “turismo rural” ή “tourisme rural” κ.τ.λ. η οποία 

μπορεί να οριστεί σαν «μια προσφορά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, στέγασης και 

παρόμοιων υπηρεσιών, ευρισκόμενες στο αγροτικό περιβάλλον και απευθυνόμενες κυρίως 

στους κατοίκους των πόλεων που αναζητούν διακοπές στην ύπαιθρο (στους αγρούς), σε 

επαφή με τη φύση και τον εντόπιο πληθυσμό» (Manual del Planificador de Turismo Rural 

στο Καραβαγγέλης, 2008). 

 Αντίθετα, ο «αγροτουρισμός» ή “agrotourism” ή “agroturismo” ή “agrotourisme” 

κ.τ.λ. αντιστοιχεί σε μια μόνο υποπερίπτωση του αγροτικού τουρισμού η οποία προσδιορίζει 

την «προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στο χώρο των αγροτικών κατοικιών (στα σπίτια των 

αγροτών)» και «συνιστά ένα μοναδικό μοντέλο ή ευρέως διαδεδομένο στην πλειοψηφία των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Manual del Planificador de Turismo Rural στο 

Καραβαγγέλης, 2008). 

Εντούτοις η «ιδιομορφία της ελληνικής υπαίθρου-μη λειτουργία αγροκτημάτων σαν 

αυτών που λειτουργούν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες-και η διαφοροποίησή της από 

την αντίστοιχη της Κεντρικής Ευρώπης καθώς και η ιδιοσυγκρασία της ελληνικής αγροτικής 

κοινωνίας κατέστησαν το κοινωνικό στοιχείο πρωταρχικό στον «αγροτουρισμό» ή «αγροτικό 

τουρισμό» ή «τουρισμό της 

1
Τουρισμός: Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) (Βαρβαρέσος στο Καραβαγγέλης 2006), 

τουρίστας είναι «κάθε άτομο το οποίο ταξιδεύει σε μια χώρα εκτός εκείνης της μόνιμης διαμονής του, για χρονική 

περίοδο διάρκειας είκοσι τεσσάρων ωρών το ελάχιστο και ενός έτους το μέγιστο και ο σκοπός επίσκεψης του 

οποίου δεν έχει σχέση με την άσκηση οιασδήποτε αμειβόμενης δραστηριότητας στη χώρα επίσκεψης» 
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υπαίθρου» παραμερίζοντας το στοιχείο της «συμμετοχικής δραστηριότητας» (Μοίρα,2004). 

Σε αυτό συνδράμει και το στοιχείο της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την εργασία στον 

τουριστικό τομέα (Μυλωνόπουλος κ.α. 2003 στο Μοίρα 2004 στο Καραβαγγέλης, 2008). 

 Σύμφωνα επίσης με τους Roberts και  Hall (2003) : Αγροτουρισμός είναι η μορφή 

τουρισμού που προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα να περάσει τις διακοπές του σε ένα 

ειρηνικό φυσικό περιβάλλον δίπλα σε απλούς χωρικούς που συνεχίζουν να είναι σε επαφή με 

την παράδοση μέχρι σήμερα.  

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (2006) έχει οριοθετηθεί ως «την  παράλληλη ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, που αποσκοπεί στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών 

χώρων και της υπαίθρου, με τη στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής, της εμπορίας, της 

ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και της ανάδειξης του 

πολιτιστικού και φυσικού πλούτου κάθε περιοχής». 

Ο αγροτουρισμός δεν χρησιμοποιεί υποδομές και υπηρεσίες όπως του μαζικού 

τουρισμού, δε χρησιμοποιεί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα  και γενικά 

συντελεστές που είναι συνυφασμένοι με τον κλασικό τουρισμό που όλοι γνωρίζουμε. Ο 

αγροτουρισμός συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας ως προς τον πολιτισμό της, 

την κοινωνία της, την οικονομία της και γενικά σε όλα της τα επίπεδα. 

Ο αγροτουρισμός είναι μια αναπτυξιακή πρόταση η οποία μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας οικονομική άνθηση και ευμάρεια. Επιτρέπει 

τη συνέχιση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων που πιθανώς να είχαν εκλείψει, 

διατηρεί ή αναβιώνει τέχνες που διαφορετικά θα είχαν «πεθάνει», συντηρεί τις μνήμες με 

την αναβίωση εθίμων και παραδοσιακών εκδηλώσεων, γίνεται κανάλι επικοινωνίας των 

απομονωμένων περιοχών και δίνει προοπτικές στους νέους της περιφέρειας.  

Στη συγκεκριμένη μορφή εναλλακτικού τουρισμού ο τουρίστας είναι επισκέπτης, 

φίλος, θαυμαστής του τόπου, είναι ένας ταξιδιώτης που αναζητά τα μυστικά του τόπου, στην 

αυθεντικότητα και την ομορφιά του, στην ήσυχη ζωή και την φυσική κληρονομιά και όλα 

όσα μοναδικά και ξεχωριστά έχει να προσφέρει ο κάθε τόπος. Γι’ αυτό, στον αγροτουρισμό 

φέρνουμε τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, με την καλλιέργεια της γης, την περισυλλογή 

του καρπού. Ο επισκέπτης μαθαίνει να φτιάχνει στον αργαλειό, να κεντάει, να παρατηρεί τα 

ζώα και τα πουλιά, να δοκιμάζει το κρασί και το τσίπουρο, να καταλαβαίνει τη σωστή ώρα 

του τρύγου. Του προτείνουμε δασώδη μονοπάτια, γαλήνιες λίμνες και ορμητικά ποτάμια και 

τον ξεναγούμε σε παλιές εκκλησίες και μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια και αρχαιολογικά 

ευρήματα («Αγροτουρισμός», Ιανουάριος 2000)  
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1.1.2 Ορισμός Αγροτουριστικής Επιχείρησης  

Σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής Προδιαγραφής (ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417) , 

αγροτουριστικές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται σε 

αγροτουριστικούς προορισμούς, - σε περιοχές δηλαδή με μικρό πληθυσμό και περιορισμένη 

ανάπτυξη τουριστικών υποδομών - και παρέχουν μία από τις παρακάτω υπηρεσίες:  

 Διαμονή  

 Εστίαση  

 Περιήγηση στη φύση  

 Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση  

 Γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, επίσκεψη στα  

 ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συμμετοχή σε υπαίθριες  

 δραστηριότητες αναψυχής  

 Γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους  

 παραγωγής και καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που  

 έχουν εκλείψει και συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με τα ιδιαίτερα  

                  αγροτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του  

                  αγροτουριστικού προορισμού και αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του    

                  (Χανιωτάκης, Ι., Καραθανάση, Β., Παντουβάκη, Μ., Ταγκαλάκη, Α.,   

                  2000). 

 

 

 

 

 

1.1.3 Το Προφίλ του «Αγροτουρίστα» 

Οι «αγροτουρίστες» αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε 

μια προσπάθεια να αποκοπούν προσωρινά από την αστική τους καθημερινότητα. Επιζητούν 

την επαφή με την φύση, προκειμένου να γνωρίσουν τόσο την αγροτική ζωή όσο και τους 

αγρότες, τους ντόπιους που θα τους μυήσουν σε ένα διαφορετικό και άγνωστο για πολλούς 

από αυτούς τρόπο ζωής. Θέλουν να απολαύσουν την αυθεντικότητα της επαρχιακής ζωής, 

Οι αγροτουριστικές μονάδες πρέπει να είναι μικρές, 

προσωποποιημένες, εναρμονισμένες με το περιβάλλον και την 

αρχιτεκτονική δόμηση του τόπου, με αναπαλαιωμένα παραδοσιακά 

κτίσματα.  
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την ανεπιτήδευτη φιλοξενία, την καθαρότητα του τοπίου και την καθαριότητα του 

περιβάλλοντος, τα παραδοσιακά, σπιτικά εδέσματα, να γίνουν κοινωνοί σε μια ζωή που έχει 

να τους πει πολλά για το κοντινό παρελθόν. Οι τουρίστες αυτοί θεωρούνται πολυταξιδεμένοι 

και έμπειροι. Είναι άτομα που έχουν ήδη γευθεί τους τουριστικούς προορισμούς με τη μορφή 

του μαζικού τουρισμού και κορεσμένοι από το συγκεκριμένο πρότυπο, αναζητούν στον 

προορισμό μια νέα διάσταση, εντρυφώντας στην πολιτιστική και φυσιολατρική του 

υπόσταση αλλά και στην δυνατότητα για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία (www.in.gr , 

χ.χ.). 

Οι «αγροτουρίστες» ανήκουν σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. Σε χώρες της Ευρώπης 

που ο αγροτουρισμός έχει παράδοση δεκαετιών, αποτελεί έναν τρόπο ζωής ο οποίος 

απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και διεκδικεί το ήμισυ των ετησίων οικογενειακών 

διακοπών. Τα νεότερα άτομα είναι αυτά που προτιμούν να συνδυάζουν το πακέτο 

αγροτουρισμού με «σπορ περιπέτειας», ενώ οι μεγαλύτεροι με πιο ήπιες δραστηριότητες, με 

περιηγήσεις πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού κλπ. περιεχομένου.  

Από τα σπουδαιότερα όμως χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτομα που επιλέγουν 

τον αγροτουρισμό είναι το υψηλά οικονομικό αλλά και μορφωτικό επίπεδο. Τα άτομα αυτά 

θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη οικολογική συνείδηση, πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, διάθεση 

για μόρφωση και πολιτιστική προσέγγιση. Δεν παρασύρονται από τον μιμητισμό και τα 

πρότυπα της καταναλωτικής κοινωνίας, είναι εκλεπτυσμένοι και με υψηλές απαιτήσεις ως 

προς την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχονται. Σε όλο τον κόσμο ο 

«αγροτουρίστας» θεωρείται ποιοτικός, υψηλών προδιαγραφών και σημαντικής αγοραστικής 

δύναμης. Ξέρει ακριβώς τι ζητάει και δεν αρκείται σε καταστάσεις που δεν τον ικανοποιούν.  

 

 1.1.4 Γιατί να Ασχοληθούμε με τον Αγροτουρισμό  

Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ανάπτυξης του αγροτουρισμού αποτελεί κεντρική 

κατευθυντήρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στα ζητήματα της 

πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, της περιφερειακής 

ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αιτήματος του σύγχρονου ανθρώπου για 

την ποιότητα της ζωής. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που πολλοί «εταίροι» μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην 

Αυστρία, υπήρξε η απάντηση στην ερήμωση της περιφέρειας και στη μείωση του αγροτικού 

εισοδήματος. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 70% των Αμερικανών, Αυστραλών, Αυστριακών 

και Γερμανών και όχι πολύ μικρότερο ποσοστό των κατοίκων των υπολοίπων χωρών του 

http://www.in.gr/
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Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κάνουν σε ετήσια βάση 

αγροτουρισμό (www.pdm.gr , 2009).  

Με τον αγροτουρισμό, πετυχαίνουμε την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους, 

τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση σπιτιών και αρχοντικών που 

αφέθηκαν στο χρόνο. Μέσω του αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η 

μοναδικότητα της κάθε περιοχής που χάνεται και διαβρώνεται. Σήμερα υπάρχουν περίπου 

5000 ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο, είτε να εξαφανιστούν 

ολοκληρωτικά, λόγω της αραιοκατοίκησης που συνδέεται με τη μεγάλη ηλικία, είτε να 

αποκτήσουν ένα εντελώς νέο πληθυσμό που τυχαίνει να φτάσει εκεί σαν μετανάστης από 

κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι να χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικής συνέχειας. Σε 

συνδυασμό με την ανάγκη να συγκροτήσουν τις δυναμικές τους, σε μια διαδικασία 

ευαισθητοποίησης και ανάστροφης πορείας της δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων, ο 

αγροτουρισμός θα αποτελέσει το μεγάλο κίνητρο (Καλδής, Π., Θεοδωροπούλου, Ε., 

Αλεξόπουλος, Γ., Γιαννουζάκου, Α., 1999). 

Εν ολίγοις, οι λόγοι ανάπτυξης του αγροτουρισμού και η ενασχόληση μαζί του 

συνοψίζονται στα εξής:  

 Για να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο  

 Για να τονώσουμε την αγροτική ζωή, να ενισχύσουμε το οικονομικό εισόδημα 

 Για να σταματήσουν να ερημώνουν τα ορεινά χωριά και οι μειονεκτικές περιοχές της 

Ελλάδας, που για διάφορους λόγους δεν είχαν μέχρι πρόσφατα ευκαιρία ανάπτυξης 

και αξιοποίησης 

 Για να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους και να δώσουμε διέξοδο από την 

ανεργία.  

  

 1.1.5 Στόχοι και Μορφές Αγροτουρισμού 

 Ο αγροτουρισμός στοχεύει σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις (www.agrotourcrete.gr, χ.χ.):  

      Να δώσει τη δυνατότητα στον τουρίστα να περάσει ήρεμες διακοπές μέσα στη  φύση, 

έξω από το πλαίσιο του ανεπτυγμένου τουρισμού, μέσα σε ένα φιλόξενο κλίμα που 

δημιουργεί η ίδια η φύση και οι άνθρωποί της και  να ενισχύσει τον επαγγελματία του 

αγροτικού εισοδήματος με την εκμετάλλευση καταλυμάτων και την τροφοδοσία των 

επισκεπτών, των καταλυμάτων, με προϊόντα της ντόπιας αγροτικής παραγωγής και της 

τοπικής λαϊκής τέχνης.  

http://www.pdm.gr/
http://www.agrotourcrete.gr/
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  Κάτω από αυτήν την οπτική γωνία ο αγροτουρισμός αποτελεί μια πραγματικά 

σημαντική μορφή τουριστικής ανάπτυξης που στοχεύει: 

1. Στο συνδυασμό συνεργασίας των τριών τομέων της παραγωγής μιας χώρας 

(πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς) 

2. Στην περιφερειακή ανάπτυξη, αφού η ύπαρξη του αποτελεί σημαντικό λόγο 

δημιουργίας αναπτυξιακών έργων υποδομής  

3. Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων 

4. Στη συμπλήρωση και  αύξηση  του εισοδήματος  των αγροτών    

5. Στη διασφάλιση και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, έχοντας     

συγχρόνως θετική επίδραση στη συγκράτηση των πληθυσμών στον τόπο 

κατοικίας. Παράλληλα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιβιώνουν 

συχνά επαγγέλματα που τείνουν να εκλείψουν και τέτοια στη χώρα μας 

θεωρούνται αυτά που σχετίζονται με χειρονακτικές τέχνες, όπως η ξυλογλυπτική, 

η αργυροχρυσοχοΐα, η κεραμική, η υφαντική 

6. Να παρουσιάσει και να προωθήσει την παραγωγή τοπικών γεωργικών και 

χειροποίητων   προϊόντων 

7. Στη συντήρηση, στην προώθηση και στις χρήσεις της πολιτιστικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  

8. Στη γνωριμία με τη φύση και στη ψυχολογική ικανοποίηση και ανάταση του 

τουρίστα από την επαφή του με αυτή    

9. Στην ανάπτυξη μιας διαφορετικής μορφής τουρισμού  

10. Στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού με την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν 

αναξιοποίητες, ενώ στη πραγματικότητα διαθέτουν δυναμική ανάπτυξης.   

Οι κυρίαρχες μορφές αγροτουρισμού σε διεθνές επίπεδο είναι οι διακοπές σε 

αγροκτήματα και οι διακοπές σε αγροτικά καταλύματα (αγροικίες) που βρίσκονται μέσα 

στον αγροτικό οικισμό.  

Η Ελλάδα με τη μεγάλη οικιστική της διασπορά, με την πολυνησιακή της 

συγκρότηση, με την αποκεντρωμένη μνημειακή της τοπογραφία, με το εναλλασσόμενο 

τοπίο, με τις μορφολογικές της αντιθέσεις και με τις διαφοροποιημένες κλιματολογικές της 

συνθήκες, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη μιας πλατιάς κλίμακας μορφών 

αγροτουρισμού.   
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Οι μορφές αυτές μπορούν να καταταχθούν σε δυο κατηγορίες (Ελντόρ, 2007): 

1. ο αμιγής αγροτουρισμός, όπου οι φιλοξενούμενοι πέρα από τον κύριο 

προορισμό τους (διακοπές - ανάπαυση), ασχολούνται είτε με αγροτικές εργασίες, 

κατά κανόνα στο αγρόκτημα (περιποίηση ζώων, άρμεγμα, τυροκομία, θερισμός, 

τρυγητός, λιομάζωμα, οπωροκηπευτική, μελισσοκομία, κτλ.), είτε και πολλές φορές 

παράλληλα, με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, από αυτές που τους προσφέρει το 

περιβάλλον της αγροτικής περιοχής (κολύμπι, ψάρεμα, πεζοπορία, ορειβασία, κυνήγι, 

ιππασία, κτλ.) 

2. ο σύνθετος αγροτουρισμός, όπου οι τουρίστες, πέραν από τις παραπάνω 

δραστηριότητες, που μπορούν να αναπτύξουν μάλλον περιθωριακά, ικανοποιούν 

κύρια, κάποιες προσωπικές ανάγκες τους, για τις οποίες εξειδικεύουν τον 

αγροτουρισμό της περιοχής, όπως για παράδειγμα τουρισμός υγείας, αθλητισμού, 

φυσιολατρίας, θρησκείας, πολιτισμού    

Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η εξής κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες (Ελντόρ, 

2007): 

Αγροτικός τουρισμός στην αγροτική ιδιοκτησία με  διατροφή και στέγαση  στο σπίτι του 

αγρότη. Αυτός είναι ο κλασσικός τύπος αγροτικού τουρισμού, όπου ο τουρίστας μένει σε 

φάρμα . 

1) Αγροτικός τουρισμός με τη στέγαση και "μη στέγαση". Μερικά 

αγροκτήματα στο εξωτερικό  συμμετέχουν  και στα δύο 

2) Αγροτικός τουρισμός όπου ο επισκέπτης έχει την ευθύνη για την 

διατροφή του ανεξάρτητα  από την στέγαση. Αυτός ο τύπος αγροτουρισμού είναι 

πολύ διαδομένος  στην Ελλάδα, δεδομένου ότι απαιτεί τη λιγότερη εργασία από το 

μέρος του αγρότη ενώ διατηρεί τη μυστικότητα του φιλοξενουμένου και του αγρότη 

επίσης  

3) Κατασκηνώσεις  μέσα στην ιδιοκτησία των αγροτών. Αυτό είναι 

διαδεδομένο  στην Αγγλία και την Ιρλανδία  

4) Ο αγροτικός τουρισμός στις προστατευόμενες ζώνες που δημιουργούνται 

για αυτόν ακριβώς  το λόγο, (εθνικά πάρκα) όπου ο νόμος προστατεύει αυτές τις 

περιοχές και υπάρχουν   περιορισμοί στην παραχώρηση της άδειας για κτήση. 

Συνήθως οι παράγοντες  που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα διαδραματίζουν 

το σημαντικότερο ρόλο στη καλή συντήρηση  αυτών των περιοχών. Αυτός ο τύπος 
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τουρισμού είναι πέρα από εμπορευματοποιημένος και συνδυασμένος με τον "πράσινο 

τουρισμό"  

5) Συνεταιριστικός αγροτικός τουρισμός ο οποίος  βασίζεται στην ανάπτυξη 

γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών ουσιαστικά στην  φιλοξενία και στην 

κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Η παραμονή του τουρίστα δεν είναι απαραίτητη 

6) Αγροτικός τουρισμός ή αναδρομικός τουρισμός όπως λέγεται, σε  σπίτια 

που χτίζονται με  παραδοσιακά υλικά προκειμένου να έχουν ένα παραδοσιακό 

και παλαιό στοιχείο,  την αυθεντικότητα.   

 

1.1.6 Αγροτουρισμός: Η Ευκαιρία για Αναγέννηση της Υπαίθρου  

Η εφαρμογή του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα δεν συνιστά μιαν οποιαδήποτε 

πολιτική ανάπτυξης. Είναι, κυρίως, αλλιώτικη προσέγγιση στο πλαίσιο της αγροτικής 

πολιτικής που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο της υπαίθρου. Σήμερα βρισκόμαστε σε 

καθοριστικό σημείο όσον αφορά στο μέλλον της αγροτικής υπαίθρου, της Περιφέρειας, της 

αγροτικής παραγωγής και των παραδοσιακών προϊόντων: εξίσου καθοριστική κρίνεται η 

σημερινή συγκυρία και για τη διάσωση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της χώρας μας, 

των ηθών και εθίμων καθώς και των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν το ιδιαίτερο μωσαϊκό 

της Ελλάδας (www.in.gr , χ.χ.).    

Τα προβλήματα που μας οδηγούν στην εφαρμογή οριστικών λύσεων, όπως αυτή του 

αγροτουρισμού, είναι γνωστά σε όλους μας. Η ελληνική ύπαιθρος, ιδιαίτερα οι ορεινές και 

μειονεκτικές περιοχές ερημώνουν. Οι νέοι φεύγουν, η ανεργία αυξάνεται, το αγροτικό 

εισόδημα μειώνεται, ενώ δεν διαφαίνεται κάποια διέξοδος. Ο αγροτουρισμός αποτελεί μία 

δοκιμασμένη και αναμφισβήτητα επιτυχημένη κατευθυντήρια πολιτική που απαντά στις 

προκλήσεις της πολυλειτουργικής γεωργίας καθώς και στα προβλήματα που αφορούν στην 

ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος, παράλληλα, αποτελεί μια απάντηση στο αίτημα του σύγχρονου ανθρώπου 

για ποιότητα ζωής.  

Αυτό που «ανακαλύπτουμε» σήμερα εμείς ως λύση στο πρόβλημα της υπαίθρου, οι 

Ευρωπαίοι εταίροι μας το εφαρμόζουν με αξιοσημείωτη επιτυχία εδώ και πάνω από περίπου 

τριάντα χρόνια. Η Ευρώπη ήδη δρέπει τα οφέλη του αγροτουρισμού και βρίσκεται στο 

επόμενο στάδιο, αυτό της εξέλιξης, της εξειδίκευσης και της τελειοποίησής του. Εμείς 

είμαστε ακόμα στην αρχή (www.in.gr, χ.χ.).    

http://www.in.gr/
http://www.in.gr/
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Είναι, πλέον, δεδομένο οι αγροτικές επιδοτήσεις είχαν καλύψει επί σειρά ετών το 

κενό που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της έλλειψης δραστηριότητας, παραγωγής, ανανέωσης 

και εξέλιξης του αγρότη. Επαναπαυτήκαμε στις επιδοτήσεις, αδυνατώντας να κατευθύνουμε 

τον άνθρωπο της υπαίθρου, στις εφαρμογές της πολυλειτουργικής γεωργίας. Καθώς 

διαιωνίζουμε ως λαός ένα βασικό μας χαρακτηριστικό, δηλαδή να μην εφαρμόζουμε 

πολιτικές και δράσεις πρόληψης, αλλά, αντίθετα, να τρέχουμε να διορθώσουμε εκ των 

υστέρων τα κακώς κείμενα των πράξεων μας, δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ την πρόκληση της 

ανάπτυξης, έτσι όπως την αντιμετώπισε - δραστικά, δίχως άλλο- η γειτονική μας Ευρώπη. 

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια διπλή πρόκληση σε δύο βασικούς τομείς της 

ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τον 

ποιοτικό τουρισμό, που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, δημιουργώντας ένα 

παράλληλο αλλά εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα αναδεικνύει το ιδιαίτερο και 

αυθεντικό της πρόσωπο. Χρειάζεται να διασώσουμε την Περιφέρεια, να αναδείξουμε τα 

τοπικά προϊόντα και τα προϊόντα προέλευσης, την πολιτιστική μας κληρονομιά, τα ήθη και 

τα έθιμά μας, την παράδοση και τη μοναδικότητά μας.  

Ο αγροτουρισμός μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Το απαιτούν οι περιστάσεις. 

Πρέπει να προχωρήσει ολιστικά και συντονισμένα, βάσει ενός θεσμικού πλαισίου, μιας 

εθνικής πολιτικής που θα ενεργοποιήσει τις δράσεις και τους τομείς που την απαρτίζουν . 

Πρέπει να προχωρήσει και να προχωρήσει σωστά!  

Το Ελληνικό Κέντρο Αγροτουρισμού φιλοδοξεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης αυτής της 

εφαρμογής, ο φορέας της κατευθυντήριας πολιτικής του. Για το ΕΛΛ.Κ.Α, ο αγροτουρισμός 

αφορά στον άνθρωπο της υπαίθρου. Μέσα από αυτόν θα πάρει σάρκα και οστά, μέσα από 

αυτόν θα δημιουργηθεί και σε αυτόν θα επιστρέψουν τα όποια οφέλη. Ο αγροτουρισμός δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια άναρχη ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι μια ευκαιρία όλων 

μας για την αναγέννησή της χώρας μας (www.in.gr , χ.χ.).    

 

1.1.7 Παραδοσιακοί Οικισμοί και Τουριστικό Μέλλον  

Ένα μεγάλο, κρίσιμο κεφάλαιο – που έχει δυναμική σχέση και εφαρμογή στον 

αγροτουρισμό- παραμένει έρμαιο της φθοράς του χρόνου ή της κερδοσκοπικής 

κακοποίησης: η διάσωση, η διατήρηση, η αξιοποίηση και η προβολή των πολυάριθμων 

παραδοσιακών μας οικισμών δεν αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη σημασία που έχουν. Μέσα 

σε ένα χρόνο - το 1978 - χαρακτηρίστηκαν «μονοκονδυλιά» 400 παραδοσιακοί οικισμοί. 

Μέσα στην επόμενη 25ετία, ακολούθησαν μόλις άλλοι τόσοι. Σε πολλές περιπτώσεις 

http://www.in.gr/
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μάλιστα, η αναστύλωση έγινε με λάθος αισθητική και λάθος κίνητρα. Ωστόσο, σε όσους 

παραδοσιακούς οικισμούς η αισθητική αναβίωση έγινε σωστά, δημιούργησε τουριστικό 

ενδιαφέρον και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού προϊόντος, που αναζωογόνησε 

την ευρύτερη περιοχή γύρω από τους οικισμούς- όπως, για παράδειγμα, στη Μονεμβασιά, 

στα Ζαγόρια, στα χωριά του Κάμπου της Χίου (www.in.gr , χ.χ).       

Εξάλλου, ένας παραδοσιακός οικισμός αποτελεί προνομιακό πόλο χρηματοδοτικών 

κινήτρων για επενδύσεις, δανειοδοτήσεις, χαμηλότερα επιτόκια, επιλεξιμότητα, ενώ 

προσελκύει και προγράμματα χρηματοδότησης από δημόσιους φορείς – όπως ο ΕΟΤ 

(Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) -, ευρωπαϊκά προγράμματα, αναπτυξιακούς νόμους κ.α. 

Η αγάπη, η φροντίδα και η κινητοποίηση για τη διατήρηση και την αξιοποίηση των 

παραδοσιακών μας οικισμών είναι ένα έργο ευθύνης για όλους μας. Μας προσφέρουν μια 

μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξουμε τον τόπο και να προβάλουμε την παράδοσή του, 

προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου και 

αναδεικνύοντας νέους ελληνικούς προορισμούς. Με δημιουργική και όχι αρπακτική 

νοοτροπία. Με σεβασμό για τον τόπο και την ιστορία του. Η αναστύλωση και η αξιοποίηση 

ενός παραδοσιακού οικισμού αντανακλούν, εντέλει, την ποιότητα του σύγχρονου πολιτισμού 

μας...  

Απαιτείται, λοιπόν, πρώτιστα, η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας. Η ευθύνη όμως για 

τους παραδοσιακούς οικισμούς πρέπει να περιέλθει στα χέρια των τοπικών φορέων, αλλά 

μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρών πολεοδομικών νομοθεσιών και διατάξεων που θα 

επεμβαίνουν δραστικά και χωρίς εκπτώσεις, προκειμένου να περιφρουρήσουν αυτό που, 

πολύ απλά, ανήκει σε όλους μας ως παράδοση και ιστορική κληρονομιά. Η ιδιωτική 

πρωτοβουλία, στο βαθμό που διαπνέεται από πραγματικό μεράκι και όχι από τη στενή 

επιδίωξη του κέρδους, μπορεί να συνεργαστεί και να εισφέρει στη δημιουργική προσπάθεια 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε παραδοσιακός οικισμός μπορεί να αποτελέσει έναν 

πυρήνα «διαφορετικού» τουρισμού και ανάπτυξης. Είναι, εξάλλου, κρίμα να καταδικάζουμε 

στην εγκατάλειψη και στη φθορά τα πιο ζωντανά κομμάτια της νεότερης ιστορίας και 

παράδοσής μας- κομμάτια της ψυχής μας.  

 

1.1.8 Ο Αγροτουρισμός Αναδεικνύει νέα Επαγγέλματα   

Εξετάζοντας τον αγροτουρισμό ως οικονομικό φαινόμενο, οφείλουμε να δώσουμε τη 

δέουσα σημασία στη συνεισφορά του στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

ειδικοτήτων. Στην Ελλάδα η ανεργία είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο αγροτουρισμός είναι 

http://www.in.gr/
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αυτός που δίνει διέξοδο στην παραμελημένη ελληνική περιφέρεια. Όταν αναφερόμαστε σε 

αυτόν, μιλάμε εξ ορισμού για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής και όχι για 

μεμονωμένες και σποραδικές περιπτώσεις αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Θα ήταν λοιπόν 

πραγματικά ελπιδοφόρο αν μπορούσε η ελληνική κοινωνία να αντιληφθεί το μέγεθος των 

εργασιακών ευκαιριών που αναδεικνύονται (www.in.gr , χ.χ.).  

Στην Γαλλία για παράδειγμα, όπου ο αγροτουρισμός αναπτύχθηκε από τη δεκαετία 

του ’50, υπάρχουν 180 χιλιάδες χλμ. «περιπάτων» για τους οποίους εργάζεται ένας μεγάλος 

αριθμός ειδικοτήτων. Έτσι, υπάρχουν αυτοί που τους χαράζουν, αλλά και όλοι όσοι 

εργάζονται στην τεχνική υποδομή και στην κατασκευή διευκολύνσεων για το κοινό, όπως 

εξειδικευμένοι ξεναγοί, οδηγοί εθνικών δρυμών, ειδικοί επιστήμονες (βοτανολόγοι, 

γεωπόνοι, κα. τοπογράφοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων (αναψυκτηρίων κλπ.) (www.in.gr , 

χ.χ.).       

Ας φανταστούμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Ας αναλογιστούμε πόσες ειδικότητες 

θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο πολιτιστικός τουρισμός ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον 

αγροτουρισμό: ξεναγούς ειδικευμένους στη λαογραφία, προσωπικό μουσείων, λαογράφους, 

αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες. Η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας έχει ανάγκη από 

καλλιεργητές - παραγωγούς των τοπικών προϊόντων, από μαγείρους που θα προβάλουν τις 

τοπικές συνταγές, από οινολόγους, οινοποιούς, συσκευαστές των προϊόντων που θα 

πωλούνται στους επισκέπτες, ακόμη και από συγγραφείς βιβλίων με τοπικές συνταγές 

(www.in.gr , χ.χ.).       

Οι αθλητικές δραστηριότητες, όπως το ράφτινγκ, η ορειβασία, η ιππασία, χρειάζονται 

τους κατάλληλους εκπαιδευτές. Ακόμη και κλασσικές ειδικότητες που σήμερα 

δυσκολευόμαστε να συνδέσουμε με τον αγροτουρισμό, μπορούν να αποκτήσουν νέες 

διαστάσεις. Εκατομμύρια εξειδικευμένων εντύπων τυπώνονται κάθε χρόνο και γι’ αυτό 

χρειάζονται τυπογράφοι, μακετίστες, γραφίστες κ.α. Παράλληλα, εικαστικοί καλλιτέχνες, 

ηθοποιοί, φιλόλογοι μπορούν να δημιουργήσουν κέντρα αγροτουρισμού με μαθήματα 

τέχνης, ζωγραφικής, φωνητικής, αρχαίων ελληνικών, μυθολογίας, λαϊκών χορών κ.α. 

Ψυχολόγοι μπορούν να οργανώσουν κέντρα χαλάρωσης, αυτοσυγκέντρωσης κ.α. Αισθητικοί 

ή ομοιοπαθητικοί μπορούν να προσφέρουν αρωματοθεραπεία και εναλλακτικές θεραπείες.  

Ο αγροτουρισμός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής που δημιουργεί νέα 

επαγγέλματα ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Προκειμένου όλα αυτά να 

γίνουν πράξη, χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση. Το ΕΛΛΚΑ (Ελληνικό Κέντρο 

Αγροτουρισμού) από τον Ιανουάριο του 2003, έχει μελετήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

http://www.in.gr/
http://www.in.gr/
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άλλων χωρών, ώστε να οργανωθεί η αγροτουριστική εκπαίδευση κατά κλάδο, 

δραστηριότητα και ειδικότητα, προωθώντας στο μέγιστο βαθμό την κατά τόπους εφαρμογή 

της (www.in.gr , χ.χ.).       

 

1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.2.1. Ιστορική ανασκόπηση ποιοτικού ελέγχου  

Ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγής είναι τόσο παλιός όσο και η ίδια η παραγωγική 

διαδικασία. Στον Μεσαίωνα και μέχρι τις αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης η ποιότητα 

των προϊόντων προσδιοριζόταν με βάση την ικανότητα και την τεχνική του συγκεκριμένου 

τεχνίτη, του οποίου η ποιότητα παραγωγής αλλά και η παραγωγικότητα καθοριζόταν 

ανεξάρτητα από το ταλέντο του και απ΄ την εμπειρία του. 

Το 1875 ο F. Taylor εισάγει την επιστημονική διοίκηση και διαιρεί την παραγωγική 

διαδικασία σε επιμέρους εργασίες, καταργώντας τον παραγωγό-τεχνίτη και εισάγοντας την 

εξειδικευμένη εργασία. Με την εισαγωγή της γραμμής παραγωγής από τον H. Ford ξεκινά η 

μαζική παραγωγή απλών προϊόντων μικρού κόστους έτσι, ώστε ο πελάτης να μην έχει 

μεγάλες απαιτήσεις σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων. 

Το 1924, ο W. A. Shewhart εργαζόμενος στην εταιρεία Bell Telephone Laboratories 

ανέπτυξε ένα στατιστικό διάγραμμα για τον έλεγχο των μεταβλητών παραγωγής. Η εργασία 

του αποτελεί τον πρόδρομο του στατιστικού ποιοτικού ελέγχου. Στα τέλη της δεκαετίας του 

΄20, οι H. F. Dodge και Harry G. Romig της ίδιας εταιρείας ανέπτυξαν στατιστική 

δειγματοληπτική μέθοδο ελέγχου της παραγωγής αντί του 100% ελέγχου. Έτσι στα τέλη της 

δεκαετίας του ΄30 η εταιρεία Bell System χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους ελέγχου της 

ποιότητας παραγωγής, χωρίς αυτό να γίνεται αποδεκτό από το σύνολο της βιομηχανίας 

(Αυλωνίτης στο Σταματάκη, 2009).  

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έδωσε μεγάλη ώθηση και αποδοχή στις στατιστικές 

μεθόδους ελέγχου της ποιότητας παραγωγής. Το 1946, δημιουργείται η Αμερικανική 

Οργάνωση για τον Ποιοτικό Έλεγχο (American Society for Quality Control) η οποία 

προωθεί τη διάδοση και την αναγκαιότητα του ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγική 

διαδικασία.  

Το 1950, ο W. E. Deming έδωσε μια σειρά διαλέξεων στην Ιαπωνία απευθυνόμενος 

σε Διευθυντές Επιχειρήσεων και σε Μηχανικούς σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο παραγωγής. 

Με τη συμβουλή και του J. M. Juran ετέθησαν οι βάσεις του ποιοτικού ελέγχου παραγωγής 

στην Ιαπωνία και αναγνωρίστηκε η σημασία του στην παραγωγική διαδικασία και στη 
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διάθεση των προϊόντων παραγωγής έτσι, ώστε ολόκληρος ο βιομηχανικός κόσμος να 

ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιαπωνίας. Το 1960, εισάγονται οι κύκλοι ελέγχου ποιότητας 

στην Ιαπωνία από τον K. Ishikawa και το μάθημα του ποιοτικού ελέγχου αρχίζει να 

εισάγεται στα προγράμματα των πανεπιστημίων. Τη δεκαετία του ΄80 εισάγονται και 

υιοθετούνται μέθοδοι σχεδιασμού πειραμάτων στην Ποιοτική Μηχανική σε όλους τους 

τομείς της βιομηχανικής παραγωγής. Τέλος η εισαγωγή της σειράς ISO 9000 γίνεται 

αποδεκτή και τελικά αποβαίνει απαραίτητη για όλο το βιομηχανικό κόσμο, έτσι ώστε 

υιοθετείται από όλες σχεδόν τις βιομηχανίες που στοχεύουν στη διεθνή αγορά.  

 

1.2.2 Κόστος ποιότητας και κατηγορίες  

Το κόστος είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα. Μη ικανοποιητική ποιότητα 

και χρόνος παράδοσης σε μη αποδεκτή τιμή, από τους πελάτες εκμηδενίζει την πιθανότητα 

που έχει το προϊόν ή η υπηρεσία να γίνει αποδεκτό /ή στην αγορά. Ο ισχυρός ανταγωνισμός 

που υπάρχει από ανταγωνιστικά προϊόντα/ υπηρεσίες στην ελεύθερη αγορά θα εκμηδενίσει 

την πιθανότητα διάθεσης του/ της. Με τον όρο κόστος ποιότητας εννοούμε κάθε δαπάνη που 

έχει σχέση με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επειδή κάθε 

ενέργεια προς παραγωγή του προϊόντος σχετίζεται με την ποιότητα αυτού, τελικά κάθε 

δαπάνη είναι δαπάνη που έχει σχέση με το κόστος ποιότητας (Αυλωνίτης στο Σταματάκη, 

2009).  

 

1.2.3. Υπεύθυνοι ποιότητας  

Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας δεν αποτελεί ευθύνη κάποιου 

συγκεκριμένου ανθρώπου ή κάποιου τομέα της επιχείρησης. Όλοι οι εργαζόμενοι εντός της 

επιχείρησης αλλά και εκτός αυτής μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας. Η 

ευθύνη για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων/ προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών ξεκινά 

από τη στιγμή που το τμήμα έρευνας της αγοράς προσδιορίζει τις απαιτήσεις του πιθανού 

καταναλωτή και τελειώνει τη στιγμή που ο καταναλωτής που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν ή 

την υπηρεσία θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος (Αυλωνίτης στο Σταματάκη, 2009).  
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Προϊόν ή 

                                                   υπηρεσία 
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                                                   ποιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Τμήματα υπεύθυνα για την ποιότητα  

Τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης τα οποία έχουν και πρέπει να έχουν γνώμη και 

να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Τα διάφορα 

τμήματα τοποθετούνται με τη σειρά που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία με τον 

πελάτη-καταναλωτή στην κορυφή σε σχήμα κλειστού κύκλου. Ο πελάτης-καταναλωτής είναι 

ο τελικός αποδέκτης του προϊόντος-υπηρεσίας αλλά και εκείνος που τροφοδοτεί το σύστημα 

με τις κατάλληλες πληροφορίες σε σχέση με τις απαιτήσεις ποιότητας που έχει θέσει για το 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Τη συνολική ευθύνη όλων των τμημάτων ενός 

παραγωγικού συστήματος κατέχει ο Διευθυντής Παραγωγής. Έτσι, αυτός ασκεί και τη 

συνολική εποπτεία του Ελέγχου Ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτει γνώση 

των τεχνικών ελέγχου και βελτίωσης ποιότητας. Ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του 

διευθυντή παραγωγής θα πρέπει να είναι αφιερωμένο στον έλεγχο και στη βελτίωση της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών  (Αυλωνίτης 

στο Σταματάκη, 2009).  

 

Πελάτης-καταναλωτής  

Τμήμα 

ανταλλακτικών 

και επισκευών 

Τμήμα έρευνας 

αγοράς, διαφήμισης, 
εμπορίας   

Τμήμα προμηθειών 

Σχεδιασμός 

παραγωγικής 

διεργασίας  

Τμήμα 

παραγωγής  

Τμήμα εξέτασης 

και ελέγχου 

Τμήμα σχεδιασμού Τμήμα 

συσκευασίας και 

αποθήκευσης  
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1.2.4. Στοιχεία ποιοτικού ελέγχου   

Κάθε προϊόν ή υπηρεσία διαθέτει ένα πλήθος χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενα ποιοτικού ελέγχου. Έτσι μια υπηρεσία που προσφέρεται από ένα 

Ταξιδιωτικό Γραφείο χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια των αναχωρήσεων και των αφίξεων, 

από την εξυπηρέτηση κατά την αναχώρηση και την άφιξη, από το είδος των ξεναγήσεων, 

από τις προδιαγραφές του Ξενοδοχείου διαμονής κλπ. Καθένα από τα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητες της υπηρεσίας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα ποιοτικού ελέγχου. Η 

επιλογή του τι θα ελέγξουμε καθορίζεται από εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία  

θεωρούνται κρίσιμα για την ικανοποίηση του πελάτη. Έτσι η εφαρμογή του Προγράμματος 

Ξεναγήσεων, είναι χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να εμπίπτουν εντός σαφώς 

καθορισμένων ορίων. Εάν ένα προϊόν βρίσκεται εντός των ορίων, κρίνεται αποδεκτό, ενώ 

εάν βρίσκεται εκτός, θεωρείται απαράδεκτο και απορρίπτεται (Αυλωνίτης στο Σταματάκη, 

2009).  

  

1.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

1.3.1 Βασικοί Ορισμοί   

Περιβάλλον: Περιβάλλον είναι οι χώροι στους οποίους ένας οργανισμός λειτουργεί 

συμπεριλαμβάνοντας την ατμόσφαιρα, το νερό, τη γη, τους φυσικούς πόρους, τη χλωρίδα, την 

πανίδα, τους ανθρώπους και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 

 

Προστασία Περιβάλλοντος: Με τον όρο προστασία του περιβάλλοντος εννοούμε το σύνολο 

των μέτρων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της 

ρύπανσης, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να διατηρείται η ισορροπία στα 

μικρά και μεγάλα οικοσυστήματα. 

 

Ρύπανση Περιβάλλοντος: Σαν ρύπανση του περιβάλλοντος νοείται η άμεση ή έμμεση 

εκπομπή σ’ αυτό ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, 

συγκέντρωση ή διάρκεια τέτοια που να προκαλεί βλάβες στην υγεία, υλικές ζημιές, δυσμενείς 

επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς ή στα οικοσυστήματα, ή να καταστήσει το 

περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.  
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Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η παρουσία στην εξωτερική 

ατμόσφαιρα οποιασδήποτε μιας  ή περισσοτέρων ουσιών ή ρύπων σε ποσότητες οι οποίες είναι 

ή μπορεί να είναι επιβλαβείς ή επιζήμιες για την ανθρώπινη υγεία, ή ευεξία για την ύπαρξη των 

ζώων και των φυτών, ή περιουσιών ή αδικαιολόγητα παρεμβαίνουν στις απολαύσεις της ζωής 

και της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της υπαίθριας αναψυχής (Διοικητικός Κώδικας 

της Φλόριντα, 1982). 

 

Επικίνδυνα Απόβλητα: Επικίνδυνα απόβλητα ή συνδυασμός επικίνδυνων αποβλήτων 

ορίζονται  τα απόβλητα τα οποία δημιουργούν σημαντικό πραγματικό ή πιθανό κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία και τους ζωντανούς οργανισμούς διότι: (Α) είναι δύσκολα ή καθόλου 

αποικοδομήσιμα στη φύση, (Β) δύναται να συσσωρεύονται βιολογικά, (Γ) μπορεί να αποβούν 

θανατηφόρα και (Δ) να επιφέρουν επιζήμια  συσσωρευτικά αποτελέσματα (μεταλλάξεις, 

τερατογενέσεις, καρκινογένεση) (Σύμφωνα με την ΕΡΑ -υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος 

των ΗΠΑ). 

 

Τοξικά Απόβλητα: Τοξικά είναι τα απόβλητα εκείνα που προκαλούν σοβαρά προβλήματα 

στους ζώντες οργανισμούς, που ξεκινούν από δύσπνοια και απλά προβλήματα του 

αναπνευστικού συστήματος μέχρι την καρκινογένεση, τις μεταλλάξεις και το θάνατο 

(Αγοραστάκης, 1996). 

 

1.3.2 Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικονομία  

Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό στην Έκθεση της Επιτροπής Brutland, ως Αειφόρος 

Ανάπτυξη για το Περιβάλλον ορίζεται «η ανάπτυξη με την προσοχή στραμμένη στο μέλλον, η 

ανάπτυξη δηλαδή που προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής γενιάς, χωρίς όμως να 

θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια και των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους 

ανάγκες. Η παραδοχή της αειφορίας ως μεταρρυθμιστική κοινωνική και πολιτική αντίληψη, 

επιφέρει μία σειρά από ουσιαστικές αλλαγές στη σύγχρονη επιστημονική σκέψη και στην 

επιχειρησιακή πρακτική» (Κατσιφαράκης, Μυλόπουλος, 2003 )  

Η έννοια της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης συνειδητοποιείται από τις επιχειρήσεις, 

οι οποίες υιοθετούν μία περιβαλλοντική πολιτική και καθιστούν την προστασία του 

Περιβάλλοντος επιχειρησιακό στόχο. Επιπλέον, σήμερα η κοινωνία απαιτεί υψηλά 

περιβαλλοντικά επίπεδα από μικρές και μεγάλες εταιρείες και επομένως καμία επιχείρηση 

εφόσον ενδιαφέρεται για τη μελλοντική της επιτυχία δεν  μπορεί να αγνοήσει αυτές τις 
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περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όσο πιεστικές και αν είναι οι άλλες δραστηριότητες της (Hunt, 

Johnson, 1995).  

Μια επιχείρηση με προοπτικές για το μέλλον δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να μην 

ασχολείται με το θέμα του περιβάλλοντος, γιατί διαφορετικά θα χάσει την ευκαιρία που της 

δίνεται στην αγορά με συμβατά (φιλικά) προς το περιβάλλον προϊόντα και της καλής φήμης 

μέσω μιας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι συνεχώς αυστηρότεροι και περιοριστικοί νόμοι, 

οι νέες ρυθμίσεις του νόμου περί Κοινωνικής Ευθύνης όπως επίσης τα εντός ολίγου 

αυξανόμενα έξοδα για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (στερεών και υγρών) είναι μερικοί 

ακόμη βασικοί λόγοι για τη φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Η 

αυξανόμενη περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των πελατών, το «χάσιμο της φήμης» με τη 

μη φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά απαιτούν μια καινούργια επιχειρησιακή 

περιβαλλοντική πολιτική. 

Τόσο οι μεγάλες, όσο και οι μικρές καθημερινές παραβάσεις, οι οποίες στο σύνολο 

τους επιφέρουν μεγάλη δράση και συνέπειες, πρέπει να αποφεύγονται. Προϋπόθεση για την 

επιτυχή και διαρκή μείωση ή αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η βασική διάθεση 

των επιχειρήσεων για μια συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τους. Αυτό 

κατορθώνεται μόνο αν βλέπουν την συμπεριφορά τους ολοκληρωτικά (ολιστικά) και 

συμπεριλαμβάνουν όλους τους συνεργάτες τους στις διαδικασίες και διεργασίες τους. 

Μια επιχείρηση, η οποία δεν εκφράζει περιβαλλοντική συνείδηση, αντιμετωπίζει τις 

παρακάτω επιπτώσεις: 

 απώλεια αυξανόμενων ευκαιριών στην αγορά και ρίσκο περιβαλλοντικής ευθύνης 

σε πολύ υψηλά επίπεδα με κίνδυνο για την επιβίωση της εταιρείας και μαζί όλων 

των θέσεων εργασίας, 

 μεγαλύτερο ρίσκο ευθύνης στο Προεδρείο, στους Γεν. Διευθυντές, στους 

Διευθυντές και άλλους Συνεργάτες με διακινδύνευση των θέσεων εργασίας και 

μελλοντικών επαγγελματικών δυνατοτήτων, 

 αποχή από πολυάριθμες δυνατότητες ελάττωσης εξόδων.  

Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός μιας επιχείρησης δε σημαίνει ότι η επιχείρηση 

συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μόνο παθητικά και αποθεραπευτικά. Αντίθετα, 

είναι αναγκαία, μια Περιβαλλοντική Διαχείριση, η οποία φροντίζει για την προστασία του 

περιβάλλοντος με κινητικότητα, δυναμική και πρόληψη και η οποία δηλώνει την Προστασία 

του Περιβάλλοντος σαν φιλοσοφία της επιχείρησης. Αυτό επιφέρει σίγουρα σε μια 

επιχείρηση όχι μόνο οικολογικά αλλά και ισχυρά οικονομικά οφέλη (Αξαρλή, 1999). 
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1.3.3 Εξέλιξη των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια σειρά από Σχήματα 

και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία έχουν ως κοινά σημεία την 

εθελοντική συμμετοχή των εταιρειών, την εφαρμογή ανεξαρτήτως κλάδου και την 

παραδοχή ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα Διοίκησης και Οργάνωσης της 

Εταιρείας και πρέπει να ασκείται με τον ίδιο τρόπο που ασκούνται όλες οι άλλες 

λειτουργίες της. 

Η προσπάθεια διαμόρφωσης προτύπων για την ανάπτυξη των Συστημάτων 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στο 1° Διεθνές 

Βιομηχανικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (WICEM Ι, 1984) αναγνωρίστηκε 

αρχικά ότι η "περιβαλλοντική διαχείριση πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο και 

αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής ανάπτυξης", ενώ το 1990 ιδρύθηκε το Business 

Council for Sustainable Development (BCSD). Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο 

οργανισμό κορυφαίων επιχειρήσεων που πρότεινε τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων 

για τον έλεγχο των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων, βασισμένων στην αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης. Στο 2° Διεθνές Βιομηχανικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (WICEM 

II, 1991) αξιολογήθηκε η πρόοδος των επιχειρήσεων ως προς τη βελτίωση των πρακτικών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, το 1991 ιδρύθηκε το International Network for 

Environmental Management (INEM) ενώ το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 

(International Chamber of Commerce) εξέδωσε το Χάρτη για Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου 

υιοθετούσε τη θέση για περιβαλλοντική διαχείριση και έλεγχο στις επιχειρήσεις. Το ίδιο 

έτος, 90 Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης ίδρυσαν τη Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα για το 

Περιβάλλον (SAGE - Strategic Advisory Group on Environment). 

 

To 1992, το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (BSI) εισήγαγε το αγγλικό πρότυπο 

BS 7750, το πρώτο διεθνές πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, το οποίο αναθεωρήθηκε το 1994. Η πρώτη του έκδοση προσεγγίζει το θέμα της 

"προστασίας του περιβάλλοντος" με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που προσεγγίζουν το θέμα 

της "ποιότητας" τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας BS 5750, ΕΝ 29000 και ISO 9000.  

Κατά την περίοδο 1991-92, προτάθηκε από τη SAGE η δημιουργία μίας Τεχνικής 

Επιτροπής για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία και συστήθηκε το 1993 (TC 

207). Εξάλλου, το 1990 διαμορφώθηκε σχέδιο-πρόταση ενός "Ευρωπαϊκού Κανονισμού για 

Περιβαλλοντικό Έλεγχο" στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μετά από 

επεξεργασία οδήγησε στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1836/93 για την 
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"εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα 

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου" (Environmental Management and Audit Scheme-

EMAS). To 1995 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 1836/93 που αποσκοπεί στην  

προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία όχι 

μόνο δε θεωρεί τροχοπέδη της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, αλλά αντίθετα μέσο 

βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών και αύξησης της απόδοσης και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (Αξαρλή, 1999
 
). 

 

1.3.4 Ορισμός των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι εθελοντικά εργαλεία τα 

οποία παρέχουν μία συστηματική και καθολική προσέγγιση στο αντικείμενο της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν ως κύριο στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της επιχείρησης με την ενσωμάτωσή τους στις ήδη υπάρχουσες πολιτικές και 

διαδικασίες άλλων συστημάτων διαχείρισης. 

  Το ΣΠΔ δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό να επιτύχει και να ελέγχει 

συστηματικά το επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσής του. Η ανάπτυξη και υλοποίηση του 

ΣΠΔ περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διεξαγωγή 

περιβαλλοντικής ανάλυσης, τη θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, τη διεξαγωγή 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή εφαρμογή και 

λειτουργία του συστήματος καθώς και τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων και την 

ανάληψη διορθωτικών ενεργειών ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής περιβαλλοντική βελτίωση 

της λειτουργίας του οργανισμού.  

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν συνεπώς μεθοδολογίες 

συστηματοποίησης των διεργασιών και για μία τουριστική επιχείρηση, με σκοπό τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών της επιδόσεων και με κύριο άξονα την 

ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης της. 

 Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) συμπεριλαμβάνουν: 

1. την οργανωτική δομή,  

2. τις δραστηριότητες σχεδιασμού,  

3. τις ευθύνες,  

4. πρακτικές,  

5. διαδικασίες,  
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6. διεργασίες,  

7. και τα μέσα για την ανάπτυξη,  

8. εφαρμογή,  

9. επίτευξη,  

10. ανασκόπηση και  

11. τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 

 

Τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι το 

πρότυπο ISO 14001 (International Organization of Standardization) και ο κανονισμός EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme) (Ντουλούλη, 2003).  

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα μελετήσουμε στη συνέχεια  

είναι: 

 το EMAS  

 το BS 7750 

 το ISO 14000- ISO 14001 

 το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ECO LABEL 

 το ΕΛΟΤ  ΠΡΔ 1417 

 το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 14001 

 

1.3.4.1 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 

 Πρόκειται για το ECO-Management and Audit Scheme που ψηφίστηκε ως 

εθελοντικός κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 (Νο 1836/93). Κύρια αφορμή 

για την ανάπτυξη του αποτέλεσε το 5ο
 
Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας. Το Κοινοτικό 

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου (ο κανονισμός EMAS) έχει ως στόχο να 

προάγει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστημα 

που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναλάβουν σε εθελοντική βάση τη δέσμευση να 

αξιολογηθούν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος. 

Οι στόχοι του EMAS είναι: 

 Η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των 

οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημόσιων και ιδιωτικών 
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 Η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίηση 

τους και 

 Η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο 

κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να 

ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο. 

 

Η εγκαθίδρυση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η εν συνέχεια 

πιστοποίηση του κατά EMAS μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την οργάνωση που θα 

το εφαρμόσει, τόσο ως προς την εσωτερική της λειτουργία όσο και ως προς τις σχέσεις με 

τρίτους. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι: 

 Ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας κινήτρων για μεγαλύτερη 

συμμετοχή και υπευθυνότητα, 

 Ενίσχυση της εικόνας της οργάνωσης/επιχείρησης τόσο προς τρίτους (πελάτες, 

κοινωνία, προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της 

 Καλύτερη διαχείριση του ρίσκου που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά θέματα, μέσω 

της θεσμοθέτησης και ελέγχου κατάλληλων διαδικασιών 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών. 

 

1.3.4.2 Διεθνές Πρότυπο BS 7750  

 Πρόκειται για το πρώτο περιβαλλοντικό πρότυπο με παγκόσμια χρήση. Το BS 7750 

είναι ένα πρότυπο του British Standards Institute (BSI), η τελική έκδοση  του οποίου έγινε το 

1994. Κύρια εφαρμογή για την ανάπτυξη του αποτέλεσε η ψήφιση του Environmental 

Protection το 1990. Είναι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκαν και τα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Φορείς διαπίστευσης στην Ευρώπη είναι το United Kingdom 

Accreditation Service (UKAS) της Βρετανίας και το Ολλανδικό  Συμβούλιο Πιστοποίησης  

(Raar voor der Certifiatie, RvC)(www.liaison.tuc.gr, 2009 ).  

 

1.3.4.3 Διεθνές Πρότυπο ISO 14000  

Πρόκειται για μια σειρά προτύπων του International Standards Organization (ISO), η 

τελική έκδοση του οποίου έγινε το 1996. Κύρια αφορμή για την ανάπτυξή του αποτέλεσαν η 

Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον του Rio De Janeiro το 1992, η έκδοση του 

http://www.liaison.tuc.gr/
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προτύπου BS 7750 και τα μηνύματα που έφταναν στον  ISO από την SAGE (Strategic 

Advisory Group on the Environment), μια επιτροπή στην οποία ο ISO είχε αναθέσει 

ερευνητικό ρόλο για το πόσο απαραίτητη θα ήταν η δημιουργία ενός νέου πρότυπου 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη αυτή ο ISO προχώρησε στο 

σχηματισμό της Τεχνικής Επιτροπής TG 207 το 1993, και τα εργαλεία της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, τα πρότυπα της σειράς  ISO 14000.  

 

 1.3.4.4 Διεθνές Πρότυπο ISO 14001  

Το πρότυπο   ISO 14001 αποτελεί το παγκοσμίως δημοφιλέστερο Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρίες καλούνται να 

διαμορφώσουν μία Μεθοδολογία Διοίκησης, που στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των 

δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με το Περιβάλλον και το τοπικό Οικοσύστημα.        

 Το πρότυπο   ISO 14001 : 

 Είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός ΣΠΔ  

 Με τη χρήση του οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να μειώσουν την περιβαλλοντική τους 

επίδραση & βελτιώνουν συνεχώς την περιβαλλοντική τους απόδοση  

 Μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε τουριστική επιχείρηση  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: η εφαρμογή των συστημάτων αυτών στις επιχειρήσεις, να μην γίνεται 

μόνο για την εκπλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών που θέτουν οι οδηγίες σαν 

προϋποθέσεις για την τυπική απόκτηση του πιστοποιητικού, αλλά να συνοδεύεται με δομικές 

αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν και κυρίως να αντιλαμβάνονται τον περιβαλλοντικό 

τους ρόλο. 

 

1.3.4.5 Οικολογικό Σήμα ECO LABEL 

 Στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των οίκο- προϊόντων 

αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Κοινοτικού Συστήματος απονομής 

Οικολογικού Σήματος, που θα λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 

προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (κανονισμός 880/92). 

 ECOLABEL:  Το σήμα περιβαλλοντικής (οικολογικής) ποιότητας, βάσει του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1980/2000. 

 Επιτρέπει την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που ασκούν χαμηλή 

περιβαλλοντική επίπτωση σε σχέση προς άλλα παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.  
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1.3.4.6 Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 

Η Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 εκδόθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2003 από τον ΕΛΟΤ, σε συνεργασία με την Αγροτουριστική Α.Ε. και τον 

ΕΟΤ, καθώς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, με σκοπό την καθιέρωση 

ποιοτικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. 

Περιλαμβάνει μια σειρά από απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στη λειτουργία 

των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και κατ` επέκταση στις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν.  

Οι απαιτήσεις της Προδιαγραφής χωρίζονται σε 7 επί μέρους πεδία:  

 Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας  

 Κτιριοδομικοί και Λειτουργικοί Όροι     

 Περιβάλλον  

 Τοπικά χαρακτηριστικά  

 Ανθρώπινο δυναμικό  

 Πελάτης  

 Συνέργεια - Άμιλλα - Δικτύωση - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

του Υπουργείου Γεωργίας, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, της Γ.Γ.Τ, του ΕΟΤ, του ΕΛ.Ο.Τ και της 

Αγροτουριστικής Α.Ε καθώς και περιβαλλοντικοί φορείς. Η Ελληνική Προδιαγραφή για τον 

Αγροτουρισμό ουσιαστικά αποτελεί το απόσταγμα των κατά καιρούς προσπαθειών για την 

κατάρτιση μιας σειράς Προδιαγραφών για την Ποιότητα των Υπηρεσιών Τουρισμού που 

παρέχονται στην ελληνική ύπαιθρο. Το περιεχόμενο της αντανακλάται στον πλήρη τίτλο της, 

ο οποίος είναι «Αγροτουρισμός: Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών 

αγροτουρισμού».  

Περιλαμβάνει ορισμούς για τα παρακάτω στοιχεία:  

 αγροτουρισμό 

 αγροτουριστικό προϊόν  

 αγροτουριστικό προορισμό  

 αγροτουριστική επιχείρηση   

 μορφές αγροτουριστικών επιχειρήσεων  

 Και γενικές απαιτήσεις για την λειτουργία των αγροτουριστικών επιχειρήσεων.  
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Οι απαιτήσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σχετίζονται με επτά επιμέρους 

διακριτούς τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτοί, περισσότερο λεπτομερειακά, 

είναι :  

 Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας  

            (άδειες λειτουργίας, περιορισμοί κλπ)  

 Κτιριοδομικοί και Λειτουργικοί Όροι (αρχιτεκτονικά   

 χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, εξοπλισμός, ασφάλεια κλπ)  

 Περιβάλλον (πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης,  

 φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα κλπ)  

 Τοπικά χαρακτηριστικά (προβολή και προώθηση των ιδιαίτερων   

 πολιτισμικών και φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, χρήση και  

 προώθηση τοπικών προϊόντων κλπ)  

 Ανθρώπινο δυναμικό (θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, επιμόρφωση   

 προσωπικού)  

 Πελάτη (επικοινωνία, μέτρηση ικανοποίησης, συνεχής βελτίωση)  

 Συνέργεια- Άμιλλα- Δικτύωση- Ανταγωνιστικότητα- Καινοτομία  

 

1.3.5 Αρχές της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 Προβλέπονται από τον Χάρτη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και βρίσκουν εφαρμογή σε 

κάθε Οργανισμό (Οικονόμου, 2001): 

1. Την αναγνώριση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως ένα θέμα υψηλής 

προτεραιότητας για τον οργανισμό και ως καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη 

2. Την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών, των προγραμμάτων και 

πρακτικών σε κάθε εργασία 

3. Τη συνέχιση της βελτίωσης των επιχειρησιακών πολιτικών, των προγραμμάτων και 

της περιβαλλοντικής επίδοσης 

4. Την αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από κάθε νέα 

δραστηριότητα ή προϊόν 

5. Την εκπαίδευση, εξάσκηση και παρώθηση των εργαζομένων 

6. Την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που να μην έχουν μεγάλη 

περιβαλλοντική επίπτωση 
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7. Την παροχή συμβούλων 

8. Την ανάπτυξη, σχεδιασμό και λειτουργία των υπηρεσιών και τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων, με μέριμνα για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας και υλικών, 

την αειφόρο χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.                                                       

9. Τη διεξαγωγή ή την υποστήριξη ερευνών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό, 

ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

10. Την αποτροπή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τον οργανισμό 

11. Την ενίσχυση της αποδοχής των αρχών της περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 

εργολάβους που ενεργούν για λογαριασμό των οργανισμών και την ενθάρρυνση των 

αρχών αυτών από τους προμηθευτές 

12. Την καθιέρωση και διαχείριση σχεδίων αντιμετώπισης έκτατων περιστάσεων 

13. Τη διευκόλυνση από τον οργανισμό, της μεταφοράς περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας 

14. Τη συνεισφορά στην ανάπτυξη δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής, σε 

επιχειρηματικά, κυβερνητικά και διακυβερνητικά προγράμματα 

15. Την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου με τους εργαζομένους και το κοινό 

16. Τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης.  

 

 1.3.6 Λόγοι για την Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης   

          (ΣΠΔ) 

Ας δούμε τους βασικούς λόγους που επηρέασαν τις επιχειρήσεις ώστε να προβούν 

μαζικά σε εφαρμογή ΣΠΔ. Ο χαρακτήρας και οι οργανωτικές δομές κάθε επιχείρησης 

επηρέασαν με διαφορετικό τρόπο την προαναφερόμενη τάση.  

             Για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που εμφάνιζαν τις σημαντικότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντιμετώπιζαν σε τακτική βάση υψηλά πρόστιμα καθώς και 

τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θεωρήθηκε το μέσο, με το οποίο πρωταρχικά θα 

βελτιωνόταν η δημόσια εικόνα της επιχείρησης και θα μειώνονταν οι παρενοχλήσεις από 

τους κρατικούς και τοπικούς φορείς. Παράλληλα η πιστοποίηση κατά ISO 14001 

χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση των δημοσίων σχέσεων με τους παραπάνω φορείς. Σε 

αρκετές περιπτώσεις η υιοθέτηση του προτύπου ISO 14001 για την εφαρμογή ΣΠΔ 

χρησιμοποιήθηκε για την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών με βάση 

συγκεκριμένο προγραμματισμό και ανάλογες επενδύσεις. Η παρακολούθηση και βελτίωση 

του ΣΠΔ ανατίθεται σε εξειδικευμένα στελέχη της επιχείρησης με υποστήριξη από 

καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Για τις μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τείνουν 
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να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) η 

εφαρμογή ενός ΣΠΔ ήταν ένα ακόμη εργαλείο για την καθιέρωσή τους ανάμεσα στις 

κορυφαίες του κλάδου τους και την πλήρη διάκριση από τον ευρύτερο ανταγωνισμό.  

Η συστηματική και μέσα από συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντική διαχείριση, 

χωρίς να γίνει αυτοσκοπός, ήταν ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση ενός Ενιαίου 

Συστήματος Διοίκησης με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση της αναγνώρισης ακόμα και στην 

ευρωπαϊκή αγορά. 

Τέλος, υπάρχουν και οι καθαρά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες με κάθε μέσο 

προσπαθούν να εμφανιστούν στο προσκήνιο της αγοράς και να διαφοροποιηθούν από τον 

ιδιαίτερα "φορτικό" ανταγωνισμό. Αυτές οι επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό 

υιοθέτησαν τις αρχές ενός ΣΠΔ ακόμα και αν στην πραγματικότητα οι δραστηριότητές τους 

είχαν ελάχιστες ή και μηδαμινές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία 

μπορούν να ενταχθούν και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ακολούθησαν την εφαρμογή ενός 

ΣΠΔ μετά από έμμεσες πιέσεις που τους ασκήθηκαν ως προμηθευτές άλλων εταιριών είτε 

από την ελληνική είτε από τη διεθνή αγορά (Αλεξοπούλου, Μοιρασγεντής, 2000).  

 

1.3.7 Πιστοποίηση για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

Για την πιστοποίηση ενός ΣΠΔ πραγματοποιείται διαδικασία ελέγχου από αρμόδιους 

φορείς, η οποία επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το κόστος πιστοποίησης 

εξαρτάται από την χρονική διάρκεια του ελέγχου η οποία είναι πάντα σε συνάρτηση με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού είναι: 

 Στο κοινοτικό σύστημα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του βιομηχανικού 

τομέα 

 Δεν αντικαθιστά ούτε επικαλύπτει κοινοτική ή εθνική νομοθεσία 

 Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται στο χώρο όπου η 

εταιρία εξασκεί τις δραστηριότητές της (site) 

 Στην εγκατάσταση και εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης είτε 

αυτή αφορά στη συμμετοχή στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης 

(EMAS), είτε στην απονομή Οικολογικού Σήματος εμπλέκονται εκτός της 

επιχείρησης αυτής καθαυτής και οι εξωτερικοί σύμβουλοί της, ο Φορέας 

Πιστοποίησης και φυσικά, το Κράτος. 

          Κάθε επιχείρηση πριν την εγκατάσταση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης θα πρέπει να εκτιμήσει αν διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για 
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να εγκαταστήσει το Σύστημα. Εάν αποφασίσει ότι έχει ανάγκη από εξωτερική βοήθεια 

μπορεί να ζητήσει τη συνεισφορά των συμβούλων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα 

οποία θα της επιτρέψουν να εγκαταστήσει ένα σύστημα λειτουργικό και αποτελεσματικό.  

Μεταξύ των κριτηρίων αυτών περιλαμβάνονται και: 

 Η κεκτημένη εμπειρία λόγω της συνεργασίας με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις που 

ήδη εφαρμόζουν ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης                                         

 Ο σαφής καθορισμός των απαιτήσεων που συνδέονται με τη λειτουργία ενός 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 Η εμπειρία στην υποβολή ενός πλήρους φακέλου στα προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ 

(ΕΠΑΝ, ΠΕΠ) για την επιδότηση των επιχειρήσεων 

 Η παροχή υποστήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης για την καλύτερη 

εφαρμογή του συστήματος. 

 

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ένα φορέα πιστοποίησης με 

βασικότερο κριτήριο την αξιοπιστία και τη διεθνή αναγνώρισή του. Ο φορέας αυτός θα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένος - να έχει δηλαδή αποδείξει ότι διαθέτει όλη την απαραίτητη 

υποδομή, τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους - από διεθνείς οργανισμούς για τη 

διενέργεια πιστοποιήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας πιστοποίησης ελέγχεται συστηματικά για την ορθή 

λειτουργία και την τήρηση των κανονισμών πιστοποίησης και το πιστοποιητικό που εκδίδει 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην 

περίπτωση εξαγωγών προϊόντων καθώς και στη διεθνή αποδοχή της εταιρίας που 

πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα . 

 

1.3.8 Νομοθεσία των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τον  

         Αγροτουρισμό  

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είτε κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 

14001 ή τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 (EMAS), μπορούν να υιοθετούνται τόσο σε 

επιχειρήσεις όσο και σε λοιπούς φορείς, ενώ η εγκατάσταση και πιστοποίηση τους είναι 

εθελοντική.  

Μέχρι σήμερα ίσχυε ο Nόμος 2965/2001 (ΦEK 270A/23-11-2001) [ΦΕΚ] με τίτλο "Βιώσιμη 

ανάπτυξη της Αττικής" (σε αντικατάσταση του Π .Δ. 84/84) ο οποίος όριζε ότι οι 

βιομηχανίες - βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια μέσης και υψηλής όχλησης που 

http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=23142&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=10
http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=23142&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=10
http://www.env.gr/myenv/nomothesia/Kanonismos761_2001-EMAS.pdf
http://www.env.gr/eppe/syndromites/nomothesia.htm
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λειτουργούν εντός του Νομού Αττικής, οφείλουν μέχρι το 2005 να εγκαταστήσουν και 

πιστοποιήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

Ωστόσο τον Απρίλιο του 2005 εκδόθηκε ο Νόμος 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α/11-3-2005) 

περί «Ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 

αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 14 μεταρρυθμίζει τις απαιτήσεις του 

προηγούμενου Nόμου 2965/2001. Βασική τροποποίηση αποτελεί ότι πλέον μόνο για τις 

βιομηχανίες υψηλής όχλησης απαιτείται η εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS ή ISO 14001, ενώ το χρονικό περιθώριο 

υλοποίησης αυτής της απαίτησης είναι μέχρι το 2010
1
. 

Από την εφαρμογή αυτής της Ελληνικής προδιαγραφής αναμένονται, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα αποτελέσματα:  

 Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

αγροτουριστικές επιχειρήσεις 

 Η ανάπτυξη συνέργειας, συνεργασίας, άμιλλας και δικτύωσης των αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων για την προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος, σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο 

 Η ανάδειξη και διατήρηση της «ελληνικής φιλοξενίας», ως κυρίαρχο στοιχείο 

προσδιορισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σημειώνουμε εδώ ότι, οι απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτήν την ελληνική 

προδιαγραφή είναι τέτοιες, ώστε κάθε αγροτουριστική επιχείρηση, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός της και την σύνθεση των υπηρεσιών που παρέχει, να μπορεί να τις πληροί και να 

αποκομίσει όφελος από την εφαρμογή της. 

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, με βάση αυτήν την ελληνική προδιαγραφή πρέπει να 

υπάρξει: 

 Εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων στις   

               Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις 

 Πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας  

               Ελληνικής Προδιαγραφής 

 Καθιέρωση ενός Σήματος Ποιότητας Αγροτουρισμού, το οποίο  

                                                 
1
  Στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε το env.gr στις αρχές του 2006 είχαν πιστοποιηθεί 

κατά ISO 14001 και EMAS περίπου 300 επιχειρήσεις. 

 

http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem366.htm
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               παράλληλα με τη συνέργεια, συνεργασία και δικτύωση των  

               αγροτουριστικών επιχειρήσεων, θα αποτελέσει το διακριτό συγκριτικό  

               πλεονέκτημα στην προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος, σε  

               εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Συμπληρωματικά ως προς τις γενικές απαιτήσεις για τις αγροτουριστικές  

 επιχειρήσεις, που καθορίζονται στην προδιαγραφή, είναι δυνατόν να  

 καθοριστούν και ειδικές απαιτήσεις, με κριτήρια: 

 ■ Τη γεωγραφική εξειδίκευση περιοχών με ομοιογενή ή /και κοινά   

    γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. οροσειρές, συγκρότημα    

    νησιών, ειδικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, κοινά πολιτισμικά   

    στοιχεία), 

 ■ Την θεματική εξειδίκευση δραστηριοτήτων του αγροτουρισμού (π.χ.  

   εκπαίδευση επισκεπτών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ιπποτουρισμός,       

   κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φορείς διαχείρισης    

   προστατευόμενων περιοχών, επιχειρήσεις διοργάνωσης   

   οικοτουριστικών προγραμμάτων, ράφτινγκ, αναρρίχηση, ποδήλατο     

   κ.λ.π) 

 ■ Την εξειδίκευση γενικών απαιτήσεων (π.χ. εξειδικευμένες υποδομές,  

    υπηρεσίες, συνέργεια, άμιλλα). 

Καταληκτικά, συμπεραίνουμε ότι δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία πλέον για τις 

αγροτουριστικές επιχειρήσεις του τόπου μας να πιστοποιήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών 

τους και να καθιερωθεί διεθνώς ο αγροτουρισμός ως αναγνωρισμένη εναλλακτική μορφή 

τουρισμού της Ελλάδας με στόχο εισροή νέων «ποιοτικών» τουριστών και εν τέλει εσόδων 

υψηλού επιπέδου για τις ποιοτικές επιχειρήσεις του είδους. 
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

2.1 Ερευνητική μέθοδος 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, για να 

μελετήσουμε το θέμα μας καθώς επίσης και την έρευνα που έγινε έτσι ώστε να οδηγηθούμε 

σε συγκεκριμένα ευρήματα. 

Η έρευνα μπορεί να προσδιοριστεί σαν μια συστηματική και οργανωμένη 

προσπάθεια να διερευνήσουμε κριτικά και να λύσουμε ένα ζητούμενο. Αν η έρευνα γίνεται 

για να αντιμετωπιστεί ένα σαφώς καθορισμένο ζητούμενο τότε ονομάζεται εφαρμοσμένη 

έρευνα. Αν η έρευνα γίνεται σε γενικά θέματα, χωρίς έμφαση για άμεση εφαρμογή της, τότε 

λέγεται βασική ή θεμελιώδης έρευνα. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, η έρευνα μας είναι 

καθαρά εφαρμοσμένη.  

Ο όρος μεθοδολογία έχει οριστεί από τον Jankowicz (Anderson, 2004) ως «η 

ανάλυση και η λογική, μίας συγκεκριμένης μεθόδου ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε 

μία μελέτη και στις μελέτες γενικά». Η μελέτη της βιβλιογραφίας (ξένης και ελληνικής) 

βοηθά στην δημιουργία του απαιτούμενου θεωρητικού υπόβαθρου έτσι ώστε να έχει 

σχεδιαστεί κατάλληλα η μεθοδολογία αλλά και οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

αυτή τη μελέτη, όπως και στην καλύτερη μετέπειτα κατανόηση των χρησιμοποιούμενων 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις. Όσον 

αφορά τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

όσον το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της σύγχρονης εικόνας ως προς τη χρήση των 

συστημάτων αυτών από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 

 Η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε για την καταγραφή και παρουσίαση των 

θεωρητικών απόψεων σχετικά με το θέμα μας, ενώ η πρωτογενής έρευνα βασίζεται σε 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε επιλεγμένη αγροτουριστική μονάδα.  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά την καταγραφή και ολοκλήρωση της παρουσίασης 

των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια των συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε βάσει 

ερωτηματολογίων με στελέχη επιλεγμένης αγροτουριστικής επιχείρησης του νομού 

Θεσσαλονίκης, εκφράζεται μέσα από τη χρήση αντίστοιχων πινάκων, διαγραμμάτων και 

φωτογραφικού υλικού.  
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 2.2 Ερευνητικοί στόχοι 

Οι  ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο 

εφαρμόζεται η περιβαλλοντική διαχείριση (σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1417) σε μία 

αγροτουριστική επιχείρηση του νομού Θεσαλλονίκης και το κατά πόσο χρήσιμη 

επιχειρηματικά και επικοινωνιακά είναι η περιβαλλοντική διαχείριση στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 

 

 2.3 Δείγμα   

Το δείγμα πληθυσμού της έρευνάς μας αποτέλεσε το στελεχιακό δυναμικό της 

Αγροτουριστικής Επιχείρησης «Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου» η οποία είναι κατά 

κύριο λόγο μέλος της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος  

«Δρόμοι του Κρασιού Βορείου Ελλάδος», η οποία έχει την έδρα της στο Νομό 

Θεσσαλονίκης. Ένας ακόμα καταλυτικός παράγοντας για την επιλογή μας ως προς τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν ότι το στελεχιακό δυναμικό της συγκεκριμένης εταιρείας 

ήταν πολύ συνεργάσιμο μαζί μας.   

 Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει υπηρεσίες άριστης ποιότητας, 

ώστε ο πελάτης-επισκέπτης να είναι πάντα ευχαριστημένος και συνεπώς σταθερός στην 

επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας.  

Το Γραφείο Διοίκησής της  εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό 

Αρκαδιουπόλεως 17, ενώ το «κτήμα» βρίσκεται στις Πλαγιές του Όρους Βερτίσκου και 

συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Όσσας  του Νομού Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο τον 

κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλο. 

 

2.4  Ερευνητικό υλικό 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα Έρευνα,  διενεργήθηκε  μια 

πρωτογενής συλλογή πληροφοριών, όπου μέσα σ΄ αυτές τις πληροφορίες 

συμπεριλαμβάνονται δεδομένα για την σύνταξη του ερωτηματολογίου. Για την καλύτερη 

καταγραφή της λειτουργίας του «κτήματος Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου» 

πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική συνέντευξη με τον ίδιο τον Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή καθώς  

και η συμπλήρωση  ενός αντίστοιχου ερωτηματολογίου.  

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της συνέντευξης, ο κ. Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος 

κατόρθωσε να μας παρουσιάσει με λεπτομερή τρόπο τη διαδικασία παραγωγής κρασιού στην 
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επιχείρηση του, την ποιοτική Αγροτουριστική λειτουργία σε αυτήν και την Περιβαλλοντική 

Διαχείριση της.  

Στη συνέχεια ακολούθησε προσωπική παρατήρηση των υποδομών, των 

εγκαταστάσεων και των άλλων συνθηκών λειτουργίας της επιλεγμένης επιχείρησης.   

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε στη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζεται 

στη συνέχεια: 

 

 

Α ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics)  

 Τελειόφοιτη Φοιτήτρια: Βουτσαδάκη Ζωή 

Οδός-Αριθμός: Μ. Αλεξάνδρου 126 

Τ.Κ. 56224 Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 6947028870 

Προσωπικό e-mail: zvouts@yahoo.gr 

Τμήματος Logistics: e-mail:logistics@logistics.teithe.gr  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Επωνυμία επιχείρησης / οργανισμού 

 

Έδρα 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

 

Υπεύθυνος επιχείρησης / οργανισμού/ επικοινωνίας (ιδιοκτήτης ή άλλος υπεύθυνος)  

 

Fax 

 

E-mail 

 
Κάθε ερώτηση θα πρέπει να απαντηθεί με ένα  ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ.  

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 01 

Έχουν καθοριστεί στην επιχείρησή σας περιβαλλοντικοί στόχοι και περιβαλλοντικοί σκοποί;  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 02 

Εφαρμόζει η επιχείρησή σας συστήματα για την περιβαλλοντική διαχείριση; 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 03 

Είναι ευαισθητοποιημένη η επιχείρησή σας σχετικά με το περιβάλλον;  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 04 

Εφαρμόζει η επιχείρησή σας σχετική κοινοτική νομοθεσία; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε την στις παρατηρήσεις. 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 05 

Υπάρχει διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης των σημαντικότερων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της τουριστικής 

επιχείρησης; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε την στις παρατηρήσεις. 
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ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 06 

Γίνεται παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών για τη μείωση των 

σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τους τρόπους στις παρατηρήσεις. 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (εφόσον υπάρχουν) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 07 

Εφαρμόζει η επιχείρηση σας περιβαλλοντικό(ά) πρόγραμμα(τα) με συγκεκριμένους τρόπους/ 

μεθόδους επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών και στόχων της επιχείρησης; Όπως για 

παράδειγμα i) την εφαρμογή νομοθετικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων ii) την μείωση 

της ρύπανσης και iii) την ορθολογική διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τους τρόπους στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 08 

Εφαρμόζει η επιχείρηση σας περιβαλλοντικό(ά) πρόγραμμα(τα) με συγκεκριμένο αρμόδιο 

προσωπικό για την εφαρμογή τους; 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     
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Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 09 

Εφαρμόζει η επιχείρηση σας περιβαλλοντικό(ά) πρόγραμμα(τα) με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τους τρόπους στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Όποτε η επιχείρησή σας  προσθέσει ή τροποποιήσει δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες 

το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, (εφόσον υπάρχει), διορθώνεται όπου χρειάζεται, ώστε να 

εξασφαλισθεί ότι η περιβαλλοντική διαχείριση εφαρμόζεται και στις δραστηριότητες αυτές;  

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τις περιπτώσεις στις παρατηρήσεις. 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

Γίνεται συχνά εξέταση, ως προς την ομαλή λειτουργία, του σταδίου προγραμματισμού 

παραγωγής στην επιχείρηση σας;  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 
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Γίνεται συχνά εξέταση του σταδίου παραγωγής στην επιχείρηση σας;  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

Γίνεται συχνά εξέταση του σταδίου διανομής και διάθεσης στην αγορά για τα προϊόντα της 

επιχείρηση σας;  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 

Γίνεται συχνά εξέταση των σταδίων απόρριψης των προϊόντων της επιχείρηση σας ;  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 

Συμμετέχει η επιχείρησή σας ενεργά σε δραστηριότητες προστασίας, προβολής και 

ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής σας; Για παράδειγμα σε 

περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτιστικές δράσεις , ενημερωτικές ημερίδες σε επιτροπές 

στήριξης του περιβάλλοντος κ.α.   

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16 

Μεριμνά η επιχείρησή σας για την εξασφάλιση και διάθεση έντυπου υλικού για την 

ενημέρωση των πελατών της για τις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής σας 

και για τον τρόπο επίσκεψής τους.  

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17 

Μεριμνά η επιχείρησή σας για την πληροφόρηση των πελατών της σε θέματα προστασίας 

όλου του περιβάλλοντος (π.χ. από φωτιές, από απορρίμματα, διάσωση απειλούμενων ειδών) 

; 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18 

Εφαρμόζει η επιχείρηση σας ορθολογική διαχείριση του νερού και την αποφυγή της 

αλόγιστης κατανάλωσής του, ιδιαίτερα στους χώρους wc; 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19 
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Ενημερώνει η επιχείρησή σας τους  επισκέπτες για την ορθολογική διαχείριση του νερού και 

την αποφυγή της αλόγιστης κατανάλωσής του, ιδιαίτερα στους χώρους wc; 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20 

Έχει τοποθετήσει η επιχείρησή σας σε ευκρινή σημεία κατάλληλους και επαρκείς συλλέκτες  

απορριμμάτων (κάδους, καλάθια σκουπιδιών κλπ); 

  

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21 

Είναι προσδιορισμένα τα σημεία εκροών και τα είδη των στερεών αποβλήτων από τη 

λειτουργία της επιχείρησης σας;  

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τα στις παρατηρήσεις 

  

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22 

Είναι προσδιορισμένα τα σημεία εκροών και τα είδη των υγρών αποβλήτων από τη 

λειτουργία της επιχείρησης σας; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τα στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 23 

Είναι προσδιορισμένα τα σημεία εκροών και τα είδη των αέριων εκπομπών από τη 

λειτουργία της επιχείρησης σας; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τα στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24 

Η τοπική κοινότητα είναι σε θέση να παρέχει στην επιχείρησή σας σταθερά ικανές 

ποσότητες και είδη προϊόντων προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησή σας 

σύμφωνα με τη ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τους τρόπους στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25 

Πιστεύετε ότι η περιοχή, στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, διαθέτει 

αξιοπρόσεκτα τοπικά χαρακτηριστικά και μνημεία, που θα μπορούσατε να τα αναδείξετε ή 

να τα αξιοποιήσετε σε σχέση με τους πελάτες σας; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τα στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 
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ΥΠΟΔΟΜΗ-ΠΟΡΟΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26 

Διαθέτει η επιχείρηση σας κατάλληλους χώρους για την παραγωγή των προϊόντων της με 

σεβασμό στο περιβάλλον της περιοχής σας; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τους στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27 

Έχει καταγράψει η επιχείρησή σας τα προϊόντα που παράγει ή τα είδη των υπηρεσιών που 

παρέχει; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τα στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28 

Εφαρμόζει η επιχείρησή σας μεθόδους και μηχανισμούς αποτελεσματικής και σταθερής 

επικοινωνίας με τους πελάτες της; 

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε τους στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 29 

Η επιχείρηση σας λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των πελατών της για τη βελτίωση της 

λειτουργίας της;  

Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε σε ποιους τομείς της λειτουργίας της στις παρατηρήσεις 

 

ΝΑΙ       ΟΧΙ     

 

Παρατηρήσεις: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας!!! 
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 2.5 Ερευνητική διαδικασία 

Η διαδικασία της παρούσας έρευνας άρχισε τον Φεβρουάριο  του 2010 και διήρκησε 

ως τον Μάιο του ιδίου έτους. Μέσα σ΄ αυτό το διάστημα υπήρξε μια διαρκής αναζήτηση 

σχετικών πληροφοριών για την σύνταξη του περιεχομένου της συνέντευξης, όπως και του 

ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου. Επόμενο βήμα ήταν η επίσκεψη στην επιλεγμένη 

εταιρεία για την παραχώρηση της συνέντευξης από τον υπεύθυνο κ. Ανέστη 

Μπαμπατζιμόπουλο η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 στα γραφεία της.  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε και στη συνέχεια αποφασίστηκε από κοινού με τον 

κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλο, πως θα βοηθούσε στην κατανόηση των όσων ειπώθηκαν, μια 

επίσκεψη στο Κτήμα. Έτσι ορίστηκε μια νέα συνάντηση για τη συγκεκριμένη επίσκεψη στις 

07 Μαρτίου 2010.  

Κατά τη διάρκεια αυτής έγινε αυτοψία των χώρων της επιχείρησης και ελήφθησαν 

συγκεκριμένες φωτογραφίες από τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του κτήματος.  

Οι απαντήσεις ήταν αρκετά σαφείς και ξεκάθαρες, όμως κατά τη διάρκεια της 

σύνταξης της εργασίας δημιουργήθηκαν απορίες. Έτσι ορίστηκε μια νέα συνάντηση στις 16 

Μαρτίου 2010, με τον κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλο στο γραφείο της Διοίκησης της 

Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη . 

Την ίδια ημέρα παρόντες στη συνάντηση αυτή ήταν και οι κύριοι Παγώνης Χρήστος 

(Γεωπόνος) και Βαβάτσης Χρήστος (Οινολόγος), με τους οποίους είχα την ευκαιρία να 

συζητήσω και παράλληλα να συμπληρώσω το Ερωτηματολόγιο το οποίο είχε συμπληρώσει 

και ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος. 

Στη συνέχεια επικοινώνησα με τον επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας μου κ. 

Καραβαγγέλη Ευάγγελο και κατόπιν συνεννόησης αποφασίσαμε πως περισσότερο 

αντιπροσωπευτικό θα ήταν το δείγμα των επιλεγμένων στελεχών της επιχείρησης αν αυτό 

ήταν πέντε ατόμων και όχι τριών. 

Έτσι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 συνάντησα στα γραφεία της εταιρίας  την κα. 

Γιατρέλη Μάλαμα (Οινολόγο) και τον κ. Μπισικλή Μάκη (Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων) 

για την καθορισμένη συζήτηση- συνέντευξη. 

Η συζήτηση- συνέντευξη ήταν πολύ φιλική, ευχάριστη και ουσιαστική με όλους τους 

συμμετέχοντες. Από τον καθένα απέσπασα ξεχωριστές πληροφορίες οι οποίες ήταν χρήσιμες 

και για την εργασία μου αλλά και για την προσωπική μου πορεία.  
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3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  ¨Κτήμα ΑΝΕΣΤΗ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ¨ 

 

3.1 Προφίλ του «Κτήματος ΑΝΕΣΤΗ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» 

 

                                 

                                
Εικόνα 3.1 Κύρια είσοδος του κτήματος ΑΝΕΣΤΗ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ , 

2010  
 

Η εταιρεία «Μπαμπατζίμ» ιδρύθηκε το 1875 στην Κωνσταντινούπολη. Διατηρώντας 

ιδιόκτητους αμπελώνες στους Δεληώνες Σιλιβρίας ασχολήθηκε με την παραγωγή οίνων για  

εξαγωγές και αποσταγμάτων (Raki) για εγχώρια κατανάλωση. 

Στη «Νέα Πατρίδα» (Ελλάδα) συνεχίσθηκε η οικογενειακή παράδοση των αποστάξεων με 

την παραγωγή και διάθεση του ομώνυμου Ούζου ( www.oenorama.com, 2007). 

 Από το 1971 αρχίζει μια νέα σελίδα. Ο κ. Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος, εγγονός, 

ιδρύει στις Πλαγιές του Όρους Βερτίσκου τον πρώτο δοκιμαστικό αμπελώνα για να 

ακολουθήσει επέκταση 500 στρεμμάτων με  εφαρμογή της Βιολογικής Καλλιέργειας πλέον. 

Ήδη στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης λειτουργεί οινοποιείο και αποσταγματοποείο με 

παραγωγή Ούζου, Τσίπουρου, Αποσταγμάτων και μιας σειράς Τοπικών Οίνων Μακεδονίας 

και Μεσημβρίας. Έτσι κρίνεται επιβεβλημένο ένα νέο  οινοποιείο να εγκατασταθεί στην  

Όσσα Λαγκαδά (Όρος Βερτίσκος) με σκοπό τη δημιουργία του Βιολογικού Αμπελώνα  

(www.oenorama.com, 2007). 

Η εταιρία συμμετέχει στους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος και ο λόγος 

αυτός την καθιστά επισκέψιμη. Διαθέτει χώρους οινοποίησης, σταθεροποίησης και 

εμφιάλωσης, υπόγεια κάβα παλαίωσης και αποθήκες συντήρησης των ερυθρών 

εμφιαλωμένων οίνων, αίθουσα γευσιγνωσίας, μόνιμη έκθεση φωτογραφίας «η ζωή στον  

αμπελώνα» καθώς και αίθουσα διαλέξεων. 

  Το οινοποιείο της Όσσας παράγει οίνους λευκούς, ροζέ και ερυθρούς αποκλειστικά 

από τα βιολογικά σταφύλια του κτήματος. Οι ποικιλίες που αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα 

http://www.oenorama.com/
http://www.oenorama.com/
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εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον είναι Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Μαυρούδι, 

Ξινόμαυρο, Ροδίτης, Ugni Blanc, Μαλβάζια και Μαλαγουζιά (www.oenorama.com, 2007). 

Το γραφείο Διοίκησης  εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό 

Αρκαδιουπόλεως 17 με Τ.Κ. 54632, τηλέφωνο 2310519705-2310722309, fax 2310511465, 

ενώ το κτήμα βρίσκεται στις Πλαγιές του Όρους Βερτίσκου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό 

Διαμέρισμα Όσσας με Τ.Κ 57200. Επίσης η εταιρεία διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα 

www.babatzim.gr και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@babatzim.gr.   

   Με όραμα και αγάπη για τη φύση και το αμπέλι, το «Κτήμα Ανέστης 

Μπαμπατζιμόπουλος» μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ επιδοτήθηκε για τη 

δημιουργία ενός υπαίθριου Μουσείου Οινολογίας-Οινοποιίας, όπου καλλιεργούνται 

βιολογικά αμπέλια. Παράλληλα, εντός του Οινοποιείου, δημιουργήθηκε ένας χώρος για 

προβολές και παρουσιάσεις, όπου εγκαινιάσθηκε Έκθεση με φωτογραφίες από τη λειτουργία 

του αμπελώνα και του οινοποιείου. Παράλληλα σε δύο ξεχωριστά λειτουργικά τμήματα του 

οικήματος διαμορφώθηκαν, μία Κάβα Παλαίωσης και ένας Χώρος Εστίασης με σκοπό την  

γευσιγνωσία κρασιού.  

Ο επισκέπτης μπορεί να ξεκινήσει με μία βόλτα στους αμπελώνες του «κτήματος 

Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου», να δει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα 

αμπέλια και να γνωρίσει τις διάφορες ποικιλίες από τις οποίες βγαίνει το παραγόμενο κρασί. 

Στη συνέχεια, μπορεί να επισκεφθεί το οινοποιείο που βρίσκεται μέσα στο κτήμα και να 

παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία που ακολουθείται από τη γλευκοποίηση των 

σταφυλιών μέχρι την τελική εμφιάλωση του Κρασιού (www.agrotravel.gr, χ.χ.).  

Επίσης ο επισκέπτης του αγροκτήματος έχει την δυνατότητα να κατεβεί στο κελάρι και να 

χαθεί στον κόσμο του χθες, βλέποντας τα δρύινα βαρέλια όπου ωριμάζει το κρασί και 

θαυμάζοντας αντικείμενα - αντίκες από την Κωνσταντινούπολη: χάλκινους άμβυκες  

απόσταξης, κρασοβάρελα, παραδοσιακά έπιπλα κ.α.  

  Στον ιδιαίτερα καλαίσθητα διαμορφωμένο χώρο, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα 

να δοκιμάσει και να ανακαλύψει στο παραγόμενο Κρασί τις ιδιαιτερότητες των 27 ποικιλιών 

αμπέλου που καλλιεργούνται βιολογικά στο «Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου». Γνωρίζει και 

μαθαίνει τα μυστικά της απόσταξης και τις διαφορές ανάμεσα σε Τσίπουρο, Ούζο και 

Αποστάγματα, αλλά και τους γευστικά ιδιαίτερους συνδυασμούς με τους ανάλογους μεζέδες, 

φτιαγμένους από τοπικά προϊόντα (www.agrotravel.gr, χ.χ.). 

Ο χώρος προσφέρει σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα να εκτελέσει και στη συνέχεια να 

προσφέρει τη δική του παραδοσιακή συνταγή. Σε περίπτωση που τα άτομα υπερβαίνουν τα 

πενήντα υπάρχει και η δυνατότητα να καλέσουν μια εταιρία τροφοδοσίας, η οποία είναι 

ειδική στις κοινωνικές εκδηλώσεις (Catering) (προσωπική παρατήρηση). 

http://www.oenorama.com/
http://www.babatzim.gr/
mailto:info@babatzim.gr
http://www.agrotravel.gr,έτος
http://www.agrotravel.gr/
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Το κτήμα είναι επισκέψιμο κάθε Κυριακή για το κοινό κατόπιν, πάντα, συνεννόησης 

με τον κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλο ο οποίος είναι και ο ξεναγός κάθε επισκέπτη. 

Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά του κτήματος είναι τα εξής: 

● Γεωργική εκμετάλλευση (Αμπελώνες) 

● Πωλητήριο κρασιών 

● Επισκέψιμο αγρόκτημα  

● Επισκέψιμο εργαστήριο μεταποίησης αγροτικών προϊόντων  

● Πρατήριο / εκθετήριο τοπικών προϊόντων  

● Συνολική έκταση (σε στρέμματα): 500  

● Πιστοποιημένη γεωργική εκμετάλλευση (ISO 14001)  

 

Ως προς τα προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται αποτελείται από: 

● Αμπελώνες   

● Αριθμό τοπικών προϊόντων: 75 ποικιλίες κρασιών 

● Οινοποιείο  

● Αριθμό βιολογικών προϊόντων: 75 ποικιλίες κρασιών 

 

Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχει το κτήμα είναι: 

● Οργανωμένη ξενάγηση 

● Εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα παραγωγής κρασιού 

● Γευσιγνωσία  

 

3.2 Παραγωγή Λευκού και Ερυθρού οίνου  

 

Λευκή Οινοποίηση 

Α. Άριστη μεταφορά των σταφυλιών στο Οινοποιείο, πάντα μέσα σε παραδοσιακά κοφίνια 

ή πλαστικά τελάρα. Η μεταφορά του σταφυλιού έχει μεγάλη σημασία στην επιτυχία της 

οινοποίησης. Πρέπει να μεταφέρονται στο οινοποιείο γρήγορα και ανέπαφα για να 

αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της εκχύλισης και οξείδωσης 

(www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).  

Β. Εκραγιστήριο  

http://www.hatzidakiswines.gr/
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Διαχωρισμός του κοτσανιού (τσάμπουρου) από την ρόγα του σταφυλιού. Τα σταφύλια μετά 

τον απορραγισμό οδηγούνται στο πιεστήριο με τη βοήθεια ειδικής αντλίας 

(www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).  

Γ. Πιεστήριο  

Υπάρχουν τα λεγόμενα «ασυνεχή» και τα «πνευματικά» πιεστήρια. Και στις δύο 

περιπτώσεις επιτυγχάνεται η παραλαβή του γλεύκους (μούστου) με διαδοχικές συμπιέσεις. Η 

καλύτερη ποιότητα γλεύκους είναι το γλεύκος των πρώτων πιέσεων, ο λεγόμενος πρόρρογος, 

διότι περιέχει λιγότερες τανίνες, οι οποίες σε μεγάλη συγκέντρωση δίνουν έντονο χρώμα και 

στυφή αίσθηση, ανεπιθύμητη σε ένα λευκό κρασί (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).  

Δ. Απολάσπωση  

Μετά το πιεστήριο, ο  μούστος οδηγείται  με φυσική ροή (γι΄ αυτό το πιεστήριο βρίσκεται σε 

ψηλότερο σημείο από τις δεξαμενές) μέσω ενός σωλήνα στις δεξαμενές. Εκεί ψύχουμε τον 

μούστο στους 10 C για να επιβραδύνουμε την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης. Τα 

σωματίδια που αιωρούνται μέσα στον μούστο κατακάθονται. Αυτά είναι οι λεγόμενες 

λάσπες, ένα ίζημα δηλαδή που δεν το θέλουμε για την παραγωγή ποιοτικών κρασιών.  Άρα 

σκοπός της απολάσπωσης είναι η διαύγαση του γλεύκους (μούστου) πριν από τη ζύμωση 

(www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).   

Ε. Ζύμωση  

Όταν ολοκληρωθεί η απολάσπωση, μεταγγίζουμε τον καθαρό μούστο σε καθαρή δεξαμενή 

(σκεφτείτε συγκοινωνούντα δοχεία). Εκεί αυξάνουμε τη θερμοκρασία του μούστου από τους 

10 στους 18 C.  Η ποιότητα ενός κρασιού εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από τη 

θερμοκρασία ζύμωσής του, γιατί αυτή καθορίζει το ποσό αρωματικών εστέρων που 

δημιουργούνται κατά τη ζύμωση.  Αφού ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύμωση, δηλαδή η 

μετατροπή των ζακχάρων σε αλκοόλη, το κρασί μας είναι έτοιμο και μπορεί να εμφιαλωθεί 

μετά από δύο περίπου μήνες. Αυτό είναι ένα φρέσκο λευκό κρασί που πρέπει να το 

καταναλώσουμε μέσα σε δύο το πολύ χρόνια από την εσοδεία του.  Για τα παλαιωμένα 

λευκά, όταν ο μούστος αποζυμώνει τον μεταγγίζουμε στα βαρέλια όπου εκεί ολοκληρώνεται 

η ζύμωση. Το κρασί παραμένει και ωριμάζει μέσα στα βαρέλια περίπου ένα χρόνο και 

κατόπιν εμφιαλώνεται (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).  

http://www.hatzidakiswines.gr/
http://www.hatzidakiswines.gr/
http://www.hatzidakiswines.gr/
http://www.hatzidakiswines.gr/
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Ερυθρή Οινοποίηση 

Α. Άριστη μεταφορά του σταφυλιού όπως και στην λευκή οινοποίηση.  

Β. Εκραγιστήριο  

Διαχωρισμός του κοτσανιού (τσάμπουρου)  από την ρόγα του σταφυλιού. Ο σταφυλοπολτός 

μετά τον απορραγισμό οδηγείται στη δεξαμενή ζύμωσης (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).    

Γ. Δεξαμενές Ζύμωσης  

Όταν περάσει ο σταφυλοπολτός από το εκραγιστήριο στις δεξαμενές ζύμωσης αρχίζει να 

ζυμώνεται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία 26 έως 30 C (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).  

Δ. Εκχύλιση  

Με την έναρξη της ζύμωσης, τα στέμφυλα (φλούδες και κουκούτσια) ανεβαίνουν στο επάνω 

μέρος της δεξαμενής σπρωγμένα από το παραγόμενο CO2 (διοξείδιο του άνθρακα). 

Σχηματίζουν το λεγόμενο «καπέλο». Με τη βοήθεια αντλίας, το γλεύκος αντλείται από το 

κάτω μέρος της δεξαμενής και οδηγείται ξανά στην κορυφή. Εκεί αφήνεται να πέσει και να 

διαβρέξει τα στέμφυλα (διαβροχή). Η εκχύλιση για ένα κρασί που θα καταναλωθεί νέο 

διαρκεί 2-3 μέρες περίπου. Αλλά για ένα κρασί  παλαίωσης η εκχύλιση μπορεί να διαρκέσει 

8-15 μέρες περίπου  (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).  

Ε. Διαχωρισμός και πίεση  

Το γλεύκος σε ζύμωση (ή το κρασί, ανάλογα με τη διάρκεια εκχύλισης) διαχωρίζεται με τη 

βοήθεια της βαρύτητας για να μεταφερθεί σε μια άλλη δεξαμενή όπου θα ολοκληρωθεί η  

αλκοολική ζύμωση. Εκεί, πιθανόν θα ακολουθήσει η μηλογαλακτική ζύμωση που είναι η 

μετατροπή του μηλικού οξέος από τα γαλακτικά βακτήρια σε γαλακτικό οξύ και βοηθάει τη 

μείωση της οξύτητας. Αυτό είναι «κρασί χωρίς πίεση».  Τα στέμφυλα απαλλαγμένα από  το 

υγρό οδηγούνται στο πιεστήριο για να δώσουν μια άλλη ποσότητα κρασιού που ονομάζεται 

«κρασί πίεσης» (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).    

Στ. Παλαίωση στα βαρέλια  

http://www.hatzidakiswines.gr/
http://www.hatzidakiswines.gr/
http://www.hatzidakiswines.gr/
http://www.hatzidakiswines.gr/
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Ανάλογα με την ποικιλία των σταφυλιών και την περιοχή τα κόκκινα κρασιά παλαιώνουν 

στα βαρέλια από  6 μήνες έως  4 χρόνια.  Αυτά τα κρασιά επιδέχονται και παλαίωση στις 

φιάλες από 2 έως πάρα πολλά χρόνια (www.hatzidakiswines.gr, χ.χ.).    

 

3.3 Παρουσίαση του «Κτήματος ΑΝΕΣΤΗ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» 

 

 3.3.1 Αμπελώνας 

Όπως προαναφέρθηκε το κτήμα αποτελείται από 500 στρέμματα. Ο χώρος αυτός 

είναι μοιρασμένος σε χώρο καλλιέργειας (αμπελώνες) και σε χώρο για οικήματα.  

Κατά την είσοδο μας στο κτήμα το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κάποιος είναι τα 

ατελείωτα στρέμματα καλλιεργημένου αμπελιού (προσωπική παρατήρηση). 

 

http://www.hatzidakiswines.gr/
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Εικόνα 3.2.  Αμπελώνες μπροστά από το Οινοποιείο 

 

  Η κάθε γωνιά του κτήματος είναι καλλιεργημένη με διαφορετική ποιότητα 

σταφυλιού. Πολλές φορές η ίδια ποιότητα σταφυλιού είναι καλλιεργημένη σε 2 ή και σε 3 

διαφορετικά σημεία, για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποτέ τα καιρικά 

φαινόμενα (προσωπική παρατήρηση).   

Ο επισκέπτης μπορεί μαζί με τον ξεναγό του να περπατήσει μέσα στους αμπελώνες 

και να δει από κοντά ή και να πιάσει ακόμα το σταφύλι. Σ’ αυτό το σημείο ο ξεναγός 

περιγράφει όλη τη διαδικασία που απαιτείται, τον τρόπο ακόμα και το χρόνο που χρειάζεται 

το σταφύλι από την ημέρα που θα φυτευτεί έως και την ημέρα που θα είναι αρκετά ώριμο 

ώστε να γίνει η συγκομιδή του και να αρχίσει η παραγωγή του κρασιού (προσωπική 

παρατήρηση). 

Η συγκομιδή του σταφυλιού γίνεται με 2 τρόπους: είτε με το χέρι είτε με ειδικά 

μηχανήματα. Ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος επιλέγει να γίνεται η συγκομιδή με τα χέρια. Αν και 

είναι μια διαδικασία χρονοβόρα είναι πιο ωφέλιμη για το αμπέλι (προσωπική παρατήρηση). 

 

 3.3.2 Οινοποιείο 

Η ξενάγηση εξελίσσεται στο χώρο του οινοποιείου.  
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Εικόνα 3.3. Δεξαμενές ζύμωσης 

 

Στη συνέχεια γίνεται από το ξεναγό μας η παρουσίαση των δεξαμενών ζύμωσης ως 

προς τον τρόπο λειτουργία τους αλλά και ως προς τα οφέλη που μας προσφέρουν κατά την 

παραγωγική διαδικασία. Για παράδειγμα, τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας (έως 30
ο
C), 

τη διατήρηση αρωματικών ουσιών, το γρηγορότερο τρόπο αποστείρωσης κ.α. (προσωπική 

παρατήρηση). 

 

3.3.3 Κελάρι 

 

Εικόνα 3.4.  Πωλητήριο οίνων 
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Η ξενάγηση λαμβάνει χώρα πλέον στο κάτω μέρος του οικήματος(υπόγειο), όπου 

εκεί βρίσκεται το σημείο πώλησης και το κελάρι παλαίωσης. 

Κατεβαίνοντας τις σκάλες, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς είναι το σημείο 

πώλησης οίνων. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γεμάτος από διάφορες ποικιλίες κρασιών 

(Merlot, Cabernet Sauvignon,Ροδίτη κ.α.) και τσίπουρου (με γλυκάνισο, χωρίς γλυκάνισο 

κ.α.) όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει οποιαδήποτε ποικιλία και ποσότητα 

θέλει κατά την αποχώρηση του από το κτήμα (προσωπική παρατήρηση). 

 

            

     Εικόνα 3.5.  Κελάρι παλαίωσης κρασιού (δρύινα βαρέλια) 

 

Δίπλα από το σημείο πώλησης υπάρχει μια μεγάλη ξύλινη πόρτα η οποία οδηγεί σ’ 

ένα καλαίσθητο παραδοσιακό κελάρι παλαίωσης κρασιών. Μέσα σ’ αυτό το χώρο υπάρχουν 

ειδικά διαμορφωμένα κελάρια όπου μέσα τους υπάρχουν μεγάλα δρύινα βαρέλια. Μέσα σε 

αυτά τα βαρέλια υπάρχει κρασί το οποίο ωριμάζει με το πέρασμα του χρόνου (προσωπική 

παρατήρηση). 

Τα κελάρια είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν οι 

εξωγενείς παράγοντες (θόρυβος, έντονο φως, κατοικίδια ζώα) την διαδικασία ωρίμανσης  

(προσωπική παρατήρηση).  
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Εικόνα 3.6.  Κελάρι παλαίωσης κρασιού (τραπεζαρία) 

 

Στο κέντρο του ιδίου χώρου υπάρχουν κάποια τραπέζια με καρέκλες όπου μπορούν 

να καθίσουν οι καλεσμένοι ώστε να ξαποστάσουν για λίγο και ταυτόχρονα να αφιερώσουν 

λίγη ώρα για τις τυχόν απορίες ή ακόμα και χρόνο για συζήτηση (προσωπική παρατήρηση). 

Στον ίδιο χώρο ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος μας πρόσφερε ένα μεζέ από αλμυρά και 

παστά προϊόντα με συνοδευτικό τσίπουρο παραγωγής του (προσωπική παρατήρηση). 

 

 

Εικόνα 3.7.  Κελάρι παλαίωσης κρασιού (Παραδοσιακός άμβυκας   

                     παραγωγής τσίπουρου. Λειτουργούσε στην ύπαιθρο) 
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Η απόσταξη αποτελεί μέθοδο διαχωρισμού του νερού και της αλκοόλης, σε ένα 

αλκοολούχο υγρό, με σκοπό την απόκτηση ενός προϊόντος με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

αλκοόλη. Για την διαδικασία αυτήν ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τον άμβυκα (αποστακτική 

συσκευή) (www.fourakis-kea.com , 2007). 

 Στον ίδιο χώρο υπάρχουν κάποιοι παραδοσιακοί άμβυκες οι οποίοι ανήκουν στην 

προσωπική συλλογή του κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου (προσωπική παρατήρηση).  

 

                       

      Εικόνα 3.8.  Κελάρι παλαίωσης κρασιού (Στροφιλιά-Πατητήρι) 

 

Ακόμα στον ίδιο χώρο ο επισκέπτης θα δει παλαιές χειροκίνητες Στροφιλιές-

Πατητήρια από την προσωπική συλλογή του κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου. 

Το «πατητήρι» είναι ο χώρος όπου τοποθετούσαν τα σταφύλια για να τα πατήσουν, 

με την στροφιλιά ακριβώς μπροστά όπου τα συμπίεζαν για δεύτερη φορά. 

 

3.3.4 Χώρος Εστίασης 

http://www.fourakis-kea.com/


 

 

56 

 

Εικόνα 3.9.  Χώρος Εστίασης 

 

Το συγκεκριμένο κτήριο που απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα είναι ο χώρος 

εστίασης του Κτήματος ο οποίος φιλοξενεί τους επισκέπτες.  

Στο  συγκεκριμένο χώρο οι επισκέπτες τρώνε τα φαγητά (τα οποία έχουν φέρει μαζί 

τους ή έχουν ετοιμάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας ή έχουν παραγγείλει έτοιμο φαγητό από 

μια εταιρία τροφοδοσίας που συνεργάζεται με το Κτήμα) κατά την μεσημεριανή ώρα 

(προσωπική παρατήρηση). 

 

3.3.5 Χώρος Αναψυκτηρίου (Καφενείο) 

 

Εικόνα 3.10.  Χώρος Αναψυκτηρίου 
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Κατά την είσοδο μας στο κτήμα, το πρώτο κτήριο που θα συναντήσει κανείς είναι το 

αναψυκτήριο. Ένα κτήριο μικρό αλλά συμπαθητικό ειδικά διαμορφωμένο για να καλύπτει 

τις ανάγκες των επισκεπτών (προσωπική παρατήρηση). 

 Στον συγκεκριμένο χώρο προσφέρονται τσίπουρα και κρασιά παραγωγής  όπου ο 

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να τα απολαύσει καθισμένος στα ειδικά διαμορφωμένα 

παγκάκια σκεπασμένα με ειδικά διαμορφωμένη τέντα , τα οποία βρίσκονται έξω ακριβώς 

από το συγκεκριμένο κτήριο (προσωπική παρατήρηση). 

Στο πίσω ακριβώς μέρος του κτηρίου υπάρχει και μία αρκετά μεγάλη πισίνα η οποία 

λειτουργεί τους θερινούς μήνες και είναι ελεύθερη ως προς τη χρήση της για τους επισκέπτες 

(προσωπική παρατήρηση). 

 

3.3.6 Χώρος Προβολών, Παρουσιάσεων και Έκθεση φωτογραφίας 

 

Εικόνα 3.11.  Χώρος Προβολών και Παρουσιάσεων 
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Εικόνα 3.10.  Χώρος Έκθεσης Φωτογραφιών 

 

Στον τελευταίο όροφο του κτηρίου βρίσκεται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον 

οποίο μπορεί ο επισκέπτης να μάθει την ιστορία του κρασιού μέσα από τις φωτογραφίες που 

είναι αναρτημένες σε κάθε σημείο του τοίχου. Δίνεται στον επισκέπτη η ευκαιρία να δει σε 

πραγματικό χρόνο την όλη διαδικασία παραγωγής του κρασιού. 

Στο κέντρο του ίδιου χώρου υπάρχει και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ο οποίος προβάλει 

εικόνες και πληροφορίες για την παραγωγή του κρασιού. 

 

3.3.7 Χώρος διαμονής  Ξενοδοχείο «Φιλίππειο» 

 

 

Εικόνα 3.11.  Λογότυπος Ξενοδοχείου 
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Εικόνα 3.12.  Πανοραμική φωτογραφία του ξενοδοχειακού χώρου 

 

 Το «Κτήμα Α. Μπαμπατζιμόπουλος» αν και είναι ένα από τα πιο οργανωμένα 

κτήματα του Νομού Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει χώρους διαμονής. Αυτό δεν αποτελεί όμως 

πρόβλημα για τους επισκέπτες του κτήματος διότι ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος συνεργάζεται με 

το ξενοδοχείο  «Φιλίππειο», το οποίο  δημιουργήθηκε  το 1970 με πρωτοβουλία του κ. 

Βασιλείου Ι. Θωίδη σε έναν ιδιόκτητο χώρο 11,5 στρεμμάτων μέσα στον καταπράσινο λόφο 

του Σέιχ Σου (www.philippion.gr, χ.χ. ). 

 Πιο εξειδικευμένα, το ξενοδοχείο «Φιλίππειο» είναι 3pl συνεργάτης του «κτήματος 

Μπαμπατζίμ». Δηλαδή το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης ως προς την διαμονή 

επισκεπτών για ‘λογαριασμό’ του κτήματος.  

 Εφόσον κάποιος μακρινός επισκέπτης αποφασίσει πως θέλει να διανυκτερεύσει και 

την επομένη μέρα να μεταβεί ξανά στο κτήμα, ο κύριος Μπαμπατζιμόπουλος κάνει κράτηση 

δωματίου στο ξενοδοχείο το οποίο είναι το πιο κοντινό (σε απόσταση) και από τα πιο 

αξιόλογα.  

 Στα άμεσα σχέδια του κ. Μπαμπατζιμόπουλου συγκαταλέγεται και η δημιουργία 

ιδιόκτητης ξενοδοχειακής μονάδας.   

 

 

 

 

http://www.philippion.gr/
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3.4  Έρευνα για το «Κτήμα ΑΝΕΣΤΗ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έχει σκοπό να εξετάσει την περιβαλλοντική πολιτική 

της επιλεγμένης αγροτουριστικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Νομό 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα εξετάζεται το αν το «κτήμα Μπαμπατζίμ» ακολουθεί 

συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική και αν προσδιορίζει Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα. Παράλληλα εξετάζεται ποιες ενέργειες ακολουθεί για τη διατήρηση και την 

προστασία του πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου 

δραστηριοποιείται καθώς και με ποιους τρόπους χειρίζεται τα περιβαλλοντικά απόβλητα της 

δραστηριότητας του. Τέλος, μελετάται η στάση της τοπικής κοινότητας στην οποία εδρεύει η 

επιχείρηση, οι υποδομές και οι φυσικοί πόροι της ίδιας της επιχείρησης και οι σχέσεις της με 

τους πελάτες της. 

  Κάθε ερωτηματολόγιο αποτελείται από κατηγορίες ερωτήσεων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν: 

 Την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης 

 Τα περιβαλλοντικά προγράμματα της  

 Τις ενέργειες διατήρησης και προστασίας του πολιτισμικού και φυσικού 

περιβάλλοντος της  

 Την περιβαλλοντική διαχείριση της  

 Τα  χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας 

 Τις υποδομές και τους πόρους της 

 Τις σχέσεις της με τους πελάτες 

Οι ποιοτικές τυχαίες μεταβλητές του ερωτηματολογίου είναι δίτιμες με τιμές μηδέν και 

ένα, δηλαδή μεταβλητές των οποίων οι απαντήσεις είναι «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». 

 

3.4.1. Ανάλυση  Ερωτηματολογίου 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων. Οι λόγοι για 

τους οποίους επιλέξαμε τη μέθοδο της συλλογής πληροφοριών κατά κύριο λόγο με βάση το 

ερωτηματολόγιο είναι οι ακόλουθοι (eureka.lib.teithe.gr, χ.χ.): 

 Η έρευνα με ερωτηματολόγιο έχει πολύ χαμηλότερο κόστος συγκρινόμενη με την 

πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη (face to face interview). Αν η έρευνά μας απαιτεί 

να κάνουμε στον ερωτώμενο πολλές ερωτήσεις, άρα θα τον απασχολήσουμε και 

περισσότερο, τότε μας συμφέρει μία έρευνα με ερωτηματολόγιο. 
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 Τα ερωτηματολόγια είναι ευκολότερο να τα επεξεργαστούμε. Η εισαγωγή των 

δεδομένων σε ένα πρόγραμμα όπως το Excel, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 

πίνακες και διαγράμματα μπορεί να γίνει γρηγορότερα και ευκολότερα με τη χρήση 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε αντίθεση με μία συνέντευξη, όπου ο χρόνος που 

πρέπει να διαθέσουμε για να αποκωδικοποιήσουμε τα αποτελέσματα και να τα 

επεξεργαστούμε είναι πολύ περισσότερος.   

 Τα ερωτηματολόγια σαν μέθοδο έρευνας είναι λίγο πολύ γνωστά στους 

περισσότερους ανθρώπους. Σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συμπληρώσει 

ένα ερωτηματολόγιο και δεν τους είναι κάτι πρωτόγνωρο. 

 Τα ερωτηματολόγια περιορίζουν την μεροληψία (bias). Υπάρχει μία ομοιόμορφη 

παρουσίαση των ερωτήσεων η οποία δεν καθοδηγεί τον ερωτώμενο να επιλέξει 

συγκεκριμένες απαντήσεις. Η προσωπική άποψη του ερευνητή δε θα επηρεάσει τόσο 

τον ερωτώμενο όσο σε μία προσωπική συνέντευξη. 

Οι μέθοδοι της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των 

απαντήσεων του δείγματός μας είναι οι ακόλουθοι: 

 Ποσοστιαία Παρουσίαση (ποσοστά) 

 Διαγράμματα (ραβδογράμματα). 

Στην ανάλυση η οποία ακολουθεί, παρουσιάζονται ραβδογράμματα ποσοστών στα 

οποία κάθε ράβδος αντιστοιχεί σε θετικές απαντήσεις από πλευράς των  στελεχών της 

επιλεγμένης επιχείρησης για τις υπό εξέταση μεταβλητές. Από την άλλη πλευρά για 

μεταβλητές στις οποίες δεν παρουσιάζεται η ράβδος ποσοστών σημαίνει ότι δε σημειώθηκε 

θετική απάντηση από κανένα στέλεχος της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Αρχικά θα εξετάσουμε την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης «Κτήμα 

Μπαμπατζίμ».  
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3.4.2. Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 
 

Διάγραμμα 1 Εφαρμογή Περιβαλλοντικής πολιτικής 

 

 

Το παραπάνω ραβδόγραμμα ποσοστών δείχνει ότι η επιχείρηση σε απόλυτο ποσοστό 

το οποίο και ανέρχεται στο 100% δηλώνει ότι καθορίζει περιβαλλοντικούς στόχους και 

προκαθορίζει τους αντίστοιχους σκοπούς. Παράλληλα, είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα 

περιβάλλοντος και εφαρμόζει τη σχετική κοινοτική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την άλλη 

πλευρά δεν δηλώνει να εφαρμόζει κάποιο ιδιαίτερο Σύστημα για την Περιβαλλοντική 

Διαχείριση, δεν παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών της για τη μείωση 

των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ δεν αξιολογεί τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις αγροτουριστικές δραστηριότητες της. Για τις τρεις 

τελευταίες κατηγορίες ερωτήσεων το ποσοστό είναι μηδενικό. 

 

 

3.4.3. Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων 
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Διάγραμμα 2 Εφαρμογή Περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

 

Αναφορικά με την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τα στελέχη της 

επιχείρησης δηλώνουν σε απόλυτο ποσοστό 100%, ότι γίνεται πολύ συχνά εξέταση ως προς 

την ομαλή λειτουργία του σταδίου προγραμματισμού παραγωγής και της διαδικασίας 

παραγωγής γενικότερα καθώς και των σταδίων απόρριψης των  αποβλήτων των προϊόντων 

της επιχείρησης. Αντιθέτως: 

 εξετάζεται σπάνια το στάδιο διανομής και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά 

 εφαρμόζονται σπάνια περιβαλλοντικά προγράμματα με συγκεκριμένο προσωπικό 

αρμόδιο για την εφαρμογή τους 

 εφαρμόζονται σπάνια περιβαλλοντικά προγράμματα με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους 

 Όποτε η επιχείρηση προσθέσει ή τροποποιήσει δραστηριότητες, προϊόντα ή 

υπηρεσίες, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα πολύ σπάνια διορθώνεται, όπου 

χρειάζεται, ώστε να εξασφαλισθεί να εφαρμόζεται η περιβαλλοντική διαχείριση και 

στις δραστηριότητες αυτές 

 Ενώ, τέλος, πολύ σπάνια η επιχείρηση εφαρμόζει περιβαλλοντικό πρόγραμμα με 

συγκεκριμένους τρόπους και μεθόδους επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών και 

στόχων της 
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3.4.4. Ενέργειες διατήρησης και προστασίας του πολιτισμικού και   

     φυσικού περιβάλλοντος 

 

Διάγραμμα 3 Ενέργειες διατήρησης και προστασίας του πολιτισμικού και φυσικού 

περιβάλλοντος από το κτήμα Μπαμπατζίμ.  

 

Αναφορικά με ενέργειες διατήρησης και προστασίας του πολιτισμικού και φυσικού 

περιβάλλοντος, τα στελέχη της επιλεγμένης επιχείρησης δηλώνουν σε ποσοστό 100% ότι η 

επιχείρηση συμμετέχει πολύ ενεργά σε δραστηριότητες προστασίας, προβολής και ανάδειξης 

του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της. Αντιθέτως σπάνια μεριμνούν για την 

εξασφάλιση και διάθεση έντυπου υλικού στους πελάτες τους το οποίο αφορά την ενημέρωσή 

τους για τις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής και για τον τρόπο επίσκεψής 

τους.  Επίσης σπάνια πληροφορούνται οι πελάτες και για θέματα τα οποία αφορούν την 

προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

 

3.4.5. Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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αλόγιστης κατανάλωσής του,

ιδιαίτερα στους χώρους wc

Ενημερώνει η επιχείρησή σας

τους  επισκέπτες για την

ορθολογική διαχείριση του

νερού και την αποφυγή της

αλόγιστης κατανάλωσής του,

ιδιαίτερα στους χώρους wc

Έχει τοποθετήσει η επιχείρησή

σας σε ευκρινή σημεία

κατάλληλους και επαρκείς

συλλέκτες  απορριμμάτων

(κάδους, καλάθια σκουπιδιών

κλπ)

 

Διάγραμμα 4 Περιβαλλοντική διαχείριση 

 

Η στατιστική ανάλυση συνεχίζεται με την εξέταση της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

από την πλευρά της επιχείρησης. Βάσει των αποτελεσμάτων του παραπάνω ραβδογράμματος 

προκύπτει ότι η επιχείρηση στο σύνολό της (100% των στελεχών της) εφαρμόζει ορθολογική 

διαχείριση του νερού ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη κατανάλωσή του. Επίσης, στο ίδιο 

ποσοστό δηλώνουν ότι έχουν τοποθετήσει σε ευκρινή σημεία κατάλληλους και επαρκείς 

συλλέκτες απορριμμάτων. Αντιθέτως, δηλώνουν αρνητική στάση ως προς την ενημέρωση 

των επισκεπτών για την ορθολογική διαχείριση του νερού σε ιδιαίτερους χώρους όπως τις 

τουαλέτες. 

 

3.4.6. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αποβλήτων 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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Είναι προσδιορισμένα τα σημεία

εκροών και τα είδη των υγρών

αποβλήτων από τη λειτουργία

της επιχείρησης σας

Είναι προσδιορισμένα τα σημεία

εκροών και τα είδη των αέριων

εκπομπών από τη λειτουργία

της επιχείρησης σας

 

Διάγραμμα 5 Διαχείριση Περιβαλλοντικών αποβλήτων 

 

Αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, η  επιχείρηση, σε ποσοστό 100% των 

δηλώσεων των στελεχών της, έχει προσδιορισμένα σημεία αποκομιδής, ενώ είναι 

προκαθορισμένα και τα είδη των στερεών, αλλά και υγρών αποβλήτων της. Αντιθέτως, 

δηλώνουν ότι αδυνατούν να προσδιορίσουν τα είδη των αέριων αποβλήτων τα οποία 

εκπέμπονται από τη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

3.4.7. Αξιοποίηση Χαρακτηριστικών της Τοπικής Κοινότητας  

         στην οποία δραστηριοποιείται το Κτήμα 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Η τοπική κοινότητα είναι σε

θέση να παρέχει στην

επιχείρησή σας σταθερά ικανές

ποσότητες και είδη προϊόντων

προκειμένου να καλύψετε τις

ανάγκες της επιχείρησή σας

σύμφωνα με τη ζήτηση καθ’ όλη

τη διάρκεια του έτους

Πιστεύετε ότι η περιοχή, στην

οποία δραστηριοποιείται η

επιχείρησή σας, διαθέτει

αξιοπρόσεκτα τοπικά

χαρακτηριστικά ή / και μνημεία,

που θα μπορούσατε να τα

αναδείξετε ή να τα αξιοποιήσετε

σε σχέση με τους πελάτες σας

 

 



 

 

67 

 

Διάγραμμα 6 Χαρακτηριστικά Τοπικής Κοινότητας 

 

Αναφορικά με την τοπική κοινότητα το 100% των στελεχών της επιχείρησης 

δηλώνουν ότι η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση διαθέτει αξιοπρόσεκτα 

τοπικά χαρακτηριστικά και μνημεία τα οποία τα αναδεικνύουν και τα αξιοποιούν σε σχέση 

με τους πελάτες τους. Από την άλλη πλευρά, στο σύνολό των στελεχών της αναφέρουν ότι η 

τοπική κοινότητα δε διαθέτει σταθερά ικανές ποσότητες και είδη προϊόντων προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

3.4.8. Αξιοποίηση υποδομής και φυσικών πόρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7 Υποδομή-Φυσικοί Πόροι 

 

Σχετικά με τις υποδομές και τους πόρους της επιχείρησης, προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 100%  των στελεχών της, δηλώνουν ότι η επιχείρησή 

τους διαθέτει κατάλληλους χώρους για την παραγωγή των προϊόντων της με σεβασμό στο 

περιβάλλον της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. Επίσης απόλυτα θετικό είναι και το 

ποσοστό της συμφωνίας της  επιχείρησης ότι έχει καταγράψει τα προϊόντα τα οποία παράγει 

καθώς και τα είδη των υπηρεσιών που παρέχει. 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΗ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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3.4.9. Σχέσεις επιχείρησης με πελάτες 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
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της

Η επιχείρηση σας λαμβάνει

υπόψη της τη γνώμη των

πελατών της για τη βελτίωση

της λειτουργίας της

 

 

Διάγραμμα 8 Σχέσεις με πελάτες 

 

Τα στελέχη της επιχείρησης δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των πελατών 

τους για τη βελτίωση των λειτουργιών της, αλλά δεν εφαρμόζουν μεθόδους και μηχανισμούς 

αποτελεσματικής και σταθερής επικοινωνίας με τους πελάτες τους.   

 

3.4.10. Εφαρμογή Συνολικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 

Πίνακας 1 Περιβαλλοντική πολιτική «Κτήματος Μπαμπατζίμ» 

 Ποσοστά 

Περιβαλλοντική Πολιτική 50% 

Περιβαλλοντικά Προγράμματα 37.5% 

Ενέργειες διατήρησης και Προστασίας του  

Πολιτισμικού και Φυσικού Περιβάλλοντος 
33% 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 66% 

Περιβαλλοντικά Απόβλητα 66% 

Τοπική Κοινότητα 50% 

Υποδομή-Φυσικοί Πόροι 100% 

Σχέσεις με Πελάτες 50% 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Διάγραμμα 9 Περιβαλλοντική πολιτική «Κτήματος Μπαμπατζίμ» 

 

 

Αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμόζει η επιλεγμένη επιχείρηση 

ώστε να θεωρηθεί ότι έχει Περιβαλλοντική Πολιτική, τα αποτελέσματα της Έρευνάς μας 

έδειξαν: 

 Ότι η επιχείρηση στο σύνολό της εφαρμόζει το 50% μόνο των προδιαγραφών και 

απαιτήσεων ώστε να θεωρηθεί ότι ακολουθεί περιβαλλοντική πολιτική 

 Η επιχείρηση υλοποιεί μόνο κατά 37,5% αποτελεσματικά περιβαλλοντικά 

προγράμματα 

 Η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο 33% των ενεργειών που απαιτούνται για τη 

διατήρηση και προστασία του πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντός της 

 Η επιχείρηση εφαρμόζει το 66% των παραμέτρων εκείνων βάσει των οποίων μπορεί 

να θεωρηθεί ότι πραγματοποιεί κατάλληλη περιβαλλοντική διαχείριση  

 Η επιχείρηση εφαρμόζει το 66% των παραμέτρων εκείνων βάσει των οποίων μπορεί 

να θεωρηθεί ότι χειρίζεται σωστά τα απόβλητά της 

 Η τοπική κοινότητα αξιοποιείται μόνο κατά 50% από την επιχείρηση 

 Οι υποδομές και οι φυσικοί πόροι της επιχείρησης αξιοποιούνται κατά 100% 

 Τέλος, η επιχείρηση αξιοποιεί το 50% των δυνατοτήτων της εκείνων που βελτιώνουν 

τις σχέσεις της με τους πελάτες της. 
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4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1. Εισαγωγή 

  
Παρακάτω αναλύεται η Περιβαλλοντική Πολιτική της Αγροτουριστικής Επιχείρησης 

«Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου» που βρίσκεται στις Πλαγιές του Όρους Βερτίσκου 

και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Όσσας  του Νομού Θεσσαλονίκης.   

 

4.2. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

 4.2.1 Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 
Αναλύοντας τα αποτελέσματα της Έρευνάς μας οδηγούμαστε σε χρήσιμα 

συμπεράσματα από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση είναι ευαισθητοποιημένη ως 

προς το περιβάλλον και αυτό φαίνεται από το ότι έχει προκαθορίσει τους 

περιβαλλοντικούς της στόχους και τους περιβαλλοντικούς της σκοπούς. Επίσης αυτό 

διαπιστώνεται και από το ότι εφαρμόζει σχετική Κοινοτική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Σκόπιμο θα ήταν να πούμε πως μια Περιβαλλοντική Διαχείριση είναι 

αναγκαία σε μια επιχείρηση η οποία φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος 

με κινητικότητα, δυναμική και πρόληψη και η οποία δηλώνει την Προστασία του 

Περιβάλλοντος σαν φιλοσοφία της επιχείρησης. Αυτό επιφέρει σίγουρα σε μια 

επιχείρηση όχι μόνο οικολογικά αλλά και ισχυρά οικονομικά οφέλη 

 

4.2.2. Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων 

 
Ως προς την εφαρμογή Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων τα στελέχη της 

συγκεκριμένης επιχείρησης θεωρούν ότι γίνεται πολύ συχνά έλεγχος ως προς την 

ομαλή λειτουργία του σταδίου προγραμματισμού παραγωγής και της διαδικασίας 

παραγωγής γενικότερα καθώς και των σταδίων απόρριψης των αποβλήτων των 

προϊόντων της επιχείρησης. 

 Σύμφωνα με την Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 

1417  στον τομέα του Περιβάλλοντος απαιτείται πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα και γενικά αποφάσεις  που να δηλώνουν το 

ενδιαφέρον της εταιρίας για το περιβάλλον.   
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4.2.3. Ενέργειες διατήρησης και προστασίας του πολιτισμικού  

  και φυσικού περιβάλλοντος 

Τα στελέχη της συγκεκριμένης επιχείρησης μας γνωστοποίησαν ότι η 

επιχείρηση συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες προστασίας, προβολής και 

ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της, όπως για παράδειγμα σε 

Περιβαλλοντικές Δράσεις, σε Πολιτιστικές Δράσεις, σε Ενημερωτικές Ημερίδες για 

το Περιβάλλον κ.α. 

Οι ενέργειες διατήρησης και προστασίας του πολιτισμικού και φυσικού 

περιβάλλοντος της Τοπικής Κοινότητας βρίσκεται και στις απαιτήσεις  της  Ελληνική 

Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 

2003, όπου «απαιτεί» από τις Επιχειρήσεις την προβολή και την προώθηση των 

ιδιαίτερων πολιτισμικών και φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη χρήση και προώθηση τοπικών προϊόντων  και γενικά ενέργειες 

που έχουν όφελος είτε οικονομικό είτε ανάδειξης- αναγνώρισης της Τοπικής 

Κοινότητας μέσα  από την επιχείρηση.  

 

 4.2.4. Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η επιχείρηση είναι ευαισθητοποιημένη ως προς την Περιβαλλοντική 

Διαχείριση καθότι εφαρμόζει ορθολογική διαχείριση του νερού ώστε να αποφευχθεί 

η αλόγιστη κατανάλωσή του. Επίσης, έχουν τοποθετήσει σε ευκρινή σημεία 

κατάλληλους και επαρκείς συλλέκτες απορριμμάτων. 

Μια Αγροτουριστική Μονάδα δεν ωφελεί  το περιβάλλον μόνο με την δική 

της μέριμνα για την προστασία του. Ωφέλιμο είναι να γνωστοποιείται ή ακόμα και να 

επιβάλλεται κάποιες φορές η προστασία του περιβάλλοντος και στους επισκέπτες.     

 

4.2.5. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αποβλήτων 

Όσον αφορά τη Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Αποβλήτων η 

συγκεκριμένη επιχείρηση έχει προσδιορισμένα σημεία αποκομιδής, ενώ είναι 

προκαθορισμένα και τα είδη των στερεών, αλλά και υγρών αποβλήτων. Όλες η 

ενέργειες της επιχείρησης είναι μελετημένες με σκοπό την όσον το δυνατό μικρότερη 

επιβάρυνση στο περιβάλλον και πάντα γίνεται αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πριν από κάθε νέα δραστηριότητα. 
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Υπάρχουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να γίνουν 

γνωστές- αναγνωρίσιμες στην αγοράς και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. 

Αυτές οι επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό υιοθέτησαν τις αρχές ενός 

ΣΠΔ ακόμα και αν στην πραγματικότητα οι δραστηριότητές τους είχαν ελάχιστες ή 

και μηδαμινές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

4.2.6. Αξιοποίηση Χαρακτηριστικών Τοπικής Κοινότητας στην   

οποία δραστηριοποιείται το Κτήμα 

Όσον αφορά τα Τοπικά Χαρακτηριστικά της Τοπικής Κοινότητας, τα στελέχη 

της συγκεκριμένης επιχείρησης θεωρούν ότι η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση διαθέτει αξιοπρόσεκτα τοπικά χαρακτηριστικά και μνημεία τα οποία τα 

αναδεικνύουν και τα αξιοποιούν σε σχέση με τους πελάτες τους. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 

1417 (όπως προείπαμε), απαιτείται η ανάδειξη και η Αξιοποίηση  χαρακτηριστικών 

της Τοπικής Κοινότητας προς όφελος και της επιχείρησης αλλά και της Τοπικής 

Κοινότητας η οποία και αυτή από τη μεριά της μπορεί να  γνωστοποιήσει  την 

επιχείρηση  

 

4.2.7. Αξιοποίηση υποδομής και φυσικών πόρων 

Το «Κτήμα Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος» διαθέτει κατάλληλους χώρους για 

την παραγωγή των προϊόντων της με σεβασμό στο περιβάλλον της περιοχής στην 

οποία δραστηριοποιείται. Επίσης τα στελέχη της επιχείρησης μας γνωστοποιούν ότι 

έχει γίνει καταγραφή για τα προϊόντα τα οποία παράγει καθώς και τα είδη των 

υπηρεσιών που παρέχει. 

Για την πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

πραγματοποιείται διαδικασία ελέγχου από αρμόδιους φορείς, η οποία 

επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι έμμεσα η Αγροτουριστική 

Μονάδα υποχρεούται να έχει καταγεγραμμένα τα προϊόντα τα οποία παράγει αλλά 

και τις υπηρεσίες που παρέχει στους επισκέπτες της.    
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4.2.8. Σχέσεις επιχείρησης με πελάτες 

Οι σχέσεις των πελατών με την επιχείρηση είναι από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για να πάει καλά μια επιχείρηση. Έτσι και η συγκεκριμένη επιχείρηση 

λαμβάνει υπόψη της, τις απόψεις- γνώμες-παρατηρήσεις των πελατών της. 

Μια ακόμα απαίτηση της Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό 

ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 είναι οι σχέσεις της Επιχείρησης με τους πελάτες της. Πρέπει κατά 

κύριο λόγο οι να υπάρχει  μια συνεχή επικοινωνία μεταξύ του, να γίνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα μέτρηση ικανοποίησης με ειδικά έντυπα και γενικά η επιχείρηση 

να μην επαναπαύεται αλλά να επιδιώκει μια συνεχή- καθημερινή βελτίωση. 

 

4.3.Προτάσεις Βελτιστοποίησης 

 
Μέσα σε ένα σημαντικό διάστημα ερευνητικού προβληματισμού και ιδιαιτέρως 

στους τελευταίους  έξι (6) μήνες και μετά από μια διαρκή Μελέτη σε ότι αφορά τα 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια Αγροτουριστική Επιχείρηση κατέστη 

δυνατό να γίνει μια περισσότερο σε βάθος αναζήτηση και κατανόηση ενός Περιβαλλοντικού 

Προγράμματος και των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισής του σε μια 

Αγροτουριστική Επιχείρηση με την επιλογή του «Κτήματος Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου» 

και τη συνεργασία και συνδρομή του που μας προσέφερε. 

 Η επιλεγμένη επιχείρηση παρουσιάζει συγκεκριμένες λειτουργικές ελλείψεις από 

πλευράς Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Πάντα υπάρχει όμως διαθέσιμος χώρος για 

περαιτέρω βελτίωση, ειδικά σε έναν τόσο ανταγωνιστικό Κλάδο, όπως αυτός του Τουρισμού 

και ιδιαίτερα του Αγροτουρισμού. Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνάς μας που 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες Ενότητες της Εργασίας μας, κρίνεται σκόπιμη η  

υποβολή ορισμένων «προτάσεων βελτιστοποίησης» των λειτουργιών και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Κτήματος κατά κύριο λόγο εστιασμένων στο πεδίο της Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης. Αυτές οι προτάσεις βελτιστοποίησης παρατίθενται «τυποποιημένα» παρακάτω :  

 Εξασφάλιση έντυπου υλικού για την ενημέρωση των πελατών-επισκεπτών   

     για την περιοχή οικολογικού ενδιαφέροντος και τον τρόπο επίσκεψης τους 

 Εξασφάλιση έντυπου υλικού ή ειδικών σημάτων σε ευκρινή σημεία του   

     Κτήματος με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος από φωτιές,   

     απορρίμματα κ.α. 

 Εξασφάλιση έντυπου υλικού ή ειδικών σημάτων σε ευκρινή σημεία του   

     Κτήματος με θέμα τη μη αλόγιστη κατανάλωση του νερού κ.α.  
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 Δημιουργία Τμήματος Marketing το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με   

     τη διαφήμιση της αγροτουριστικής μονάδας και με τη συνεχή επικοινωνία  

     των πελατών-επισκεπτών με την επιχείρηση 

 Δημιουργία Καταλύματος (αν και είναι στα άμεσα σχέδια του  

     Διευθύνοντος-Ιδιοκτήτη) 

 Συνεργασία με Τουριστικά Γραφεία για να γνωρίσει ο επισκέπτης και τον  

     Εναλλακτικό Τουρισμό αλλά και να επισκεφτεί περισσότερος κόσμος τη  

     συγκεκριμένη αγροτουριστική μονάδα 

 Επιλογή και εφαρμογή του καταλληλότερου από πλευράς ιδιαιτεροτήτων   

      και προσιτού κόστους  Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με    

      άμεσο στόχο την Πιστοποίηση της επιχείρησης με το συγκεκριμένο   

     περιβαλλοντικό σύστημα 

             Εξασφάλιση και εφαρμογή Πιστοποιητικού Ολικής Ποιότητας που  

                 στοχεύει στην Πιστοποίηση της Επιχείρησης με Πιστοποιητικό Ποιότητας  

                 ως προς τα προϊόντα που παράγει αλλά και ως προς όλες τις υπηρεσίες που  

                 προσφέρει.  

 

 

4.4 Συνοπτική παρουσίαση  Πτυχιακής Εργασίας  

 
 Στην 1

η
 Ενότητα της Πτυχιακής Εργασίας έγινε αναλυτική παρουσίαση του 

θεωρητικού πλαισίου που διέπει τον Τομέα του Αγροτουρισμού, του Ποιοτικού Ελέγχου και 

των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τμηματοποιήθηκαν και 

κατηγοριοποιήθηκαν οι διάφορες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον Αγροτουρισμό 

καθώς επίσης έγινε παρουσίαση τόσο του Τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου αλλά και των 

Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 Ο όρος «Αγροτουρισμός» είναι μια πολυσύνθετη και πολυσήμαντη έννοια. Ο 

αγροτουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

περάσει τις διακοπές του σ’ ένα ειρηνικό και φιλικό μέρος μαθαίνοντας τρόπους και 

συνήθειες της αγροτικής ζωής. Τα βασικά στοιχεία που «συνυφαίνουν» την 

«Αγροτουριστική Επιχείρηση» είναι η παροχή Διαμονής, η Εστίαση, η δυνατότητα 

Περιήγησης στη φύση, η δυνατότητα Γνωριμίας με τα Πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής , η 

Επίσκεψη στα Τοπικά Αξιοθέατα, η συμμετοχή σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής, η 
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δυνατότητα Γνωριμίας με Παραδοσιακά Επαγγέλματα, με Αγροτικές Μεθόδους Παραγωγής 

και Καλλιέργειας καθώς και με Παραγωγικές Διαδικασίες που έχουν Εκλείψει. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί μια αναλυτική αναφορά στον Ποιοτικό Έλεγχο, όπου 

εξηγούμε το πόσο σημαντική είναι η ποιότητα σε μια υπηρεσία ή σ’ ένα προϊόν για να γίνει 

αποδεκτό από τον πελάτη. Η ποιότητα δεν είναι ευθύνη ενός μόνο προσώπου αλλά 

συλλογική προσπάθεια όλης της επιχείρησης που παράγει το προϊόν ή της επιχείρησης που 

παρέχει την υπηρεσία. Επίσης μια υπηρεσία αποτελείται από διάφορα χαρακτηριστικά με τα 

οποία μπορούμε να την κατατάξουμε στις ποιοτικές ή μη ποιοτικές επιχειρήσεις. Για το αν 

θα καταταχθεί στις ποιοτικές ή στις μη ποιοτικές επιχειρήσεις εξαρτάται από το βαθμό 

ικανοποίησης του πελάτη σε σχέση με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά. 

 Τέλος, ακολουθούν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  όπου 

αναλύουμε το τι είναι «περιβάλλον» και ποιοι οι ρύποι που μια επιχείρηση του εναποθέτει 

από τη λειτουργία της, τις επιπτώσεις που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση σε περίπτωση μη 

περιβαλλοντικής συνείδησης, την εξέλιξη των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

τα εφαρμοζόμενα Περιβαλλοντικά Συστήματα τα οποία είναι το EMAS,  BS 7750,  ISO 

14000,  ECO LABEL  και  ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417. 

 Ο Κανονισμός EMAS (Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & 

Ελέγχου) έχει ως στόχο να προάγει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα 

περιβάλλοντος. 

 Το Διεθνές Πρότυπο BS 7750, που πρόκειται για το πρώτο περιβαλλοντικό 

πρότυπο με παγκόσμια χρήση. 

 Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 αποτελεί το παγκοσμίως δημοφιλέστερο 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρίες καλούνται να 

διαμορφώσουν μία Μεθοδολογία Διοίκησης, που στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των 

δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με το Περιβάλλον και το τοπικό Οικοσύστημα.      

 Το Οικολογικό Σήμα ECOLABEL είναι το σήμα περιβαλλοντικής (οικολογικής) 

ποιότητας, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1980/2000. 

 Η Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 εκδόθηκε με 

σκοπό την καθιέρωση ποιοτικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων. 
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 Στην 2
η
 Ενότητα της Πτυχιακής Εργασίας, για την αναλυτική διερεύνηση του 

θέματός της επιλέχτηκε να μελετηθεί η περίπτωση του Κτήματος «Ανέστη 

Μπαμπατζιμόπουλου» που εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 Αρχικά αναφέρονται οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας έρευνας στην 

συγκεκριμένη επιχείρηση που είναι η διερεύνηση τού κατά πόσο εφαρμόζεται ή όχι η 

Περιβαλλοντική Διαχείριση. Ο κύριος σκοπός της είναι η σε βάθος διερεύνηση τού αν η 

συγκεκριμένη Επιχείρηση εφαρμόζει άμεσα και Ολοκληρωμένα Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητές της.   

 Το όχημα-εργαλείο για την ανάλυση μας ήταν ένα Ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη Έρευνά μας σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρότυπο 

του ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση της Εταιρίας και 

χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή στατιστικών μεγεθών και χρήσιμων ευρημάτων. Η 

συγκεκριμένη Έρευνα βασίστηκε επίσης και σε μια αντίστοιχη, όσο το δυνατόν, πλήρη 

βιβλιογραφική επισκόπηση. 

 Στο τέλος της Ενότητας αυτής καταγράφονται όλα τα Ερευνητικά Μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της Έρευνας μας.  

 

Στην 3
η
  Ενότητα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του επιλεγμένου Κτήματος και 

μια τεκμηριωμένη αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχει. Επίσης γίνεται και μια αναφορά  

στην παραγωγή του ερυθρού και λευκού οίνου.  

Ο κύριος σκοπός του είναι η άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη-

επισκέπτη με στόχο την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με σεβασμό 

πάντα προς το περιβάλλον. 

Σ’ ένα μεγάλο μέρος της Τρίτης Ενότητας παρουσιάζονται με Διαγράμματα και 

Γραφήματα τα Αποτελέσματα και τα Ευρήματα από την Έρευνα που διενεργήθηκε μέσα από 

το Ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από πέντε  στελέχη του συγκεκριμένου Κτήματος όπως 

και από τη προσωπική Συνέντευξη που μας δόθηκε από το Διευθύνοντα-Ιδιοκτήτη του και 

τις προσωπικές Παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια των επιτόπου επισκέψεών μας. 

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν αναλυθεί εκτενεστέρα και αναφέρονται στην εφαρμογή 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στην Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στις 

Ενέργειες Διατήρησης και Προστασίας του Πολιτισμικού και Φυσικού Περιβάλλοντος από 

το Κτήμα, στην εφαρμογή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών 

Αποβλήτων, στην αξιοποίηση των Χαρακτηριστικών  της Τοπικής Κοινότητας, στην 
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αξιοποίηση των Υποδομών και των Φυσικών Πόρων και τέλος στις Σχέσεις της Επιχείρησης 

με τους Πελάτες. 

 

 Στην 4
η
 και τελευταία Ενότητα της Πτυχιακής Εργασίας αναλύονται, τα 

Αποτελέσματα και Ευρήματα της Έρευνας μας. 

 Τα Αποτελέσματα της Έρευνας καταδεικνύουν ότι η Επιχείρηση έχει 

καθορίσει περιβαλλοντικούς στόχους (αυτό φαίνεται και από το ποσοστό των αντίστοιχων 

απαντήσεων των στελεχών της που ανέρχεται στο 100% θετικής απάντησης), είναι 

ευαισθητοποιημένη ως προς το περιβάλλον της και εφαρμόζει ανάλογες διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

  Επιπλέον, ως προς τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στο ‘Κτήμα Ανέστης 

Μπαμπατζιμόπουλος’ γίνεται πολύ συχνά έλεγχος ως προς την ομαλή λειτουργία του 

σταδίου προγραμματισμού της παραγωγής ( αντίστοιχες απαντήσεις σε ποσοστό 100%) και 

της διαδικασίας παραγωγής γενικότερα καθώς και των σταδίων απόρριψης των αποβλήτων 

των προϊόντων της επιχείρησης. 

 Διαπιστώθηκε επίσης ότι συμμετέχει στην Προστασία, την Προβολή και την 

Ανάδειξη του Τοπικού Φυσικού Περιβάλλοντος (αντίστοιχες απαντήσεις σε ποσοστό 100%). 

  Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζει Περιβαλλοντική Διαχείριση ως προς 

την Κατανάλωση του Νερού (μη αλόγιστη κατανάλωση νερού με αντίστοιχες απαντήσεις σε 

ποσοστό 100%), ως προς τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (τοποθέτηση συλλεκτών 

απορριμμάτων σε ευκρινή σημεία του Κτήματος και σε κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις), 

τη Διαχείριση των Αποβλήτων ( ύπαρξη σημείων εκροών, είτε στερεών είτε υγρών 

αποβλήτων με αντίστοιχες απαντήσεις σε ποσοστό 100%) και τη Διαδικασία Παραγωγής 

των προϊόντων. 

 Διαπιστώθηκε επίσης, ότι στο χώρο που δραστηριοποιείται η Αγροτουριστική 

Μονάδα έχει αξιοπρόσεκτα Τοπικά Χαρακτηριστικά που προσπαθεί η επιχείρηση να τα 

αναδείξει - αξιοποιήσει σε σχέση πάντα με τους επισκέπτες της (αντίστοιχες απαντήσεις σε 

ποσοστό 100%).   

 Κλείνοντας την παρουσίαση των Στατιστικών Αποτελεσμάτων  της Έρευνάς 

μας διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία υγιής Σχέση μεταξύ των Στελεχών της Επιχείρησης και 

των Πελατών-Επισκεπτών της. Τα στελέχη της επιχείρησης λαμβάνουν υπόψη τους 

(αντίστοιχες απαντήσεις σε ποσοστό 100%) την γνώμη των επισκεπτών με στόχο πάντα τη 

βελτίωση της λειτουργίας του Οινοποιείου και της Αγροτουριστικής Μονάδας.   
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 Στο τέλος της 4ης Ενότητας παρατίθενται επιγραμματικά οι Προτάσεις 

Βελτιστοποίησης της λειτουργίας της Επιχείρησης σε σχέση με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ ΠΡΔ 

1417 περί Περιβαλλοντικού Προγράμματος και των Συστημάτων Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης που απορρέουν από αυτό. 

  

Συγκεκριμένα, «τυποποιημένα», είναι οι ακόλουθες: 

 Εξασφάλιση και διανομή έντυπου υλικού για την ενημέρωση των πελατών- 

     επισκεπτών για την περιοχή οικολογικού ενδιαφέροντος του Κτήματος και  

     τον τρόπο επίσκεψης του  

 Εξασφάλιση και διανομή έντυπου υλικού ή ειδικών σημάτων σε ευκρινή  

     σημεία του Κτήματος με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος από  

     φωτιές, απορρίμματα κ.α. 

 Εξασφάλιση και διανομή έντυπου υλικού ή ειδικών σημάτων σε ευκρινή  

     σημεία του Κτήματος με θέμα τη μη αλόγιστη κατανάλωση του νερού κ.α.  

 Δημιουργία Τμήματος Marketing το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με   

     τη Διαφήμιση της Αγροτουριστικής Μονάδας και με τη συνεχή  

     επικοινωνία των πελατών-επισκεπτών με την επιχείρηση και αντίστροφα 

 Δημιουργία Καταλύματος (αν και είναι στα άμεσα σχέδια του Διευθύνοντος- 

     Ιδιοκτήτη) για τους διανυκτερεύοντες επισκέπτες του Κτήματος 

 Συνεργασία με εξειδικευμένα Τουριστικά Γραφεία για να γνωρίσει ο  

     επισκέπτης και τον Εναλλακτικό Τουρισμό και ιδιαίτερα τον Οινικό  

     Αγροτικό Τουρισμό αλλά και να επισκεφτεί περισσότερος ενδιαφερόμενος  

     κόσμος τη συγκεκριμένη Αγροτουριστική Μονάδα 

 Η επιλεγμένη Αγροτουριστική Μονάδα είναι μέλος  της Ένωσης «Δρόμοι   

     του Κρασιού» και πιο συγκεκριμένα της Ένωσης «Δρόμοι του Κρασιού   

     της Βόρειας Ελλάδας» όπου για να γίνει μέλος μια Επιχείρηση πρέπει να  

     τηρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποιοτικής και περιβαλλοντικής   

     διαχείρισης. Από μόνη της η Ένωση προσδίδει κύρος, εγγύηση, προβολή  

     και διαφήμιση για τα μέλη της κάνοντας τα έτσι να αισθάνονται σιγουριά  

     και «κατοχύρωση» για τον τρόπο λειτουργία τους και τις επιπτώσεις που  

     έχει αυτή στο περιβάλλον. Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό. Έτσι   

     προτείνουμε την επιλογή και εφαρμογή του καταλληλότερου από πλευράς  

ιδιαιτεροτήτων του Κτήματος και προσιτού κόστους  ενός ευέλικτου  
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Τοπικού Πιστοποιητικού Ολικής Ποιότητας και Συστήματος  

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα πρότυπα των άλλων Μεσογειακών  

χωρών (Ισπανία-Ιταλία-Γαλλία) (Καραβαγγέλης, 2008). 

Το Κτήμα στο σύνολο του ως Αγροτουριστική Μονάδα δεν είναι                                                  

    πιστοποιημένο με ένα Σύστημα ή ακόμα και με ένα Πρότυπο Ποιότητας και     

    Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τα υπάρχοντα διεθνώς αλλά και στη  

    χώρα μας. Το Οινοποιείο του Κτήματος ως αυτόνομη μονάδα είναι  

    πιστοποιημένη με ISO 14001 στο πλαίσιο του οποίου καλείται να στοχεύει  

    στην συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων του αλλά και των  

    δραστηριοτήτων του που σχετίζονται με το Περιβάλλον και το Τοπικό  

    Οικοσύστημα. Εμείς από τη μεριά μας προτείνουμε την Πιστοποίηση της  

    Αγροτουριστικής Μονάδας ως σύνολο μ’ ένα ευέλικτο Τοπικό Πρότυπο  

    Ολικής Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο είναι  

    οικονομικά πιο προσιτό στις Επιχειρήσεις  και πιο ευέλικτο στις απαιτήσεις  

    της κάθε εταιρίας από πλευράς διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και  

    παραγωγικών λειτουργιών της. Το Τοπικό Πρότυπο Ολικής Ποιότητας και  

    Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι καινοτόμα ιδέα η οποία δημιουργήθηκε  

    από το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) του  

    ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης που αποτελεί το Παράρτημά του στην πόλη της  

     Κατερίνης.   

 Εξασφάλιση και εφαρμογή του καταλληλότερου από πλευράς  

     ιδιαιτεροτήτων του Κτήματος και προσιτού κόστους Πιστοποιητικού  

     Ολικής Ποιότητας με το προαναφερόμενο συγκεκριμένο ευέλικτο Τοπικό  

     Πρότυπο Ολικής Ποιότητας για όλα τα προϊόντα του αλλά και ως προς  

     όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία έχει τίτλο «Μελέτη Συστημάτων Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης στις Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις. Μελέτη Περίπτωσης: Κτήμα Ανέστη 

Μπαμπατζιμόπουλου».  

 

Το θεωρητικό-επιστημονικό σκέλος της Εργασίας στηρίχτηκε κυρίως στην 

Βιβλιογραφία που βρέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της Έρευνας. Το ερευνητικό σκέλος 

στηρίχτηκε στην Μελέτη Περίπτωσης του Κτήματος «Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου» στην 

Θεσσαλονίκη που υλοποιήθηκε με τη Μέθοδο της Συνέντευξης μέσω Ερωτηματολογίου με 

τον Διευθύνοντα-Ιδιοκτήτη του, μέσω συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου από τα Στελέχη του 

και μέσω προσωπικής Παρατήρησής μας στον χώρο λειτουργίας του. 

 

Τα βασικότερα ευρήματα της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας εντοπίζονται στο 

σύνολο των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου Κτήματος και είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Το ‘Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου’ θεωρείται μια από τις πλέον 

αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου της Οινοποιίας και του Αγροτουρισμού 

ενώ είναι καλό να αναφέρουμε πως τα προϊόντα που παράγει «αγγίζουν» το 

100% σε ότι αφορά την ποιότητα 

  Το Κτήμα είναι ευαισθητοποιημένο ως προς το Περιβάλλον εφαρμόζοντας 

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας 

 Το Κτήμα ως προς τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα δεν εφαρμόζει ένα από 

τα υπάρχοντα Πιστοποιημένα Πρότυπα και Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής αλλά κάνει συχνούς ελέγχους για την ομαλή λειτουργία της 

Διαδικασίας Παραγωγής του και της Απόρριψης των Αποβλήτων της 

 Η Επιχείρηση συμμετέχει στην Προστασία, την Προβολή και την Ανάδειξη 

του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος  

 Ένα βασικό σημείο της Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς του Κτήματος είναι η 

εφαρμογή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς την κατανάλωση του νερού, 

την απόρριψη των απορριμμάτων, των αποβλήτων (είτε στερεών είτε υγρών) 

και τη διαχείριση της παραγωγής των προϊόντων του 
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 Τέλος, οι σχέσεις των Στελεχών της Επιχείρησης με τους Πελάτες-Επισκέπτες 

αποτελούν αντικείμενο προσεκτικής διαχείρισης και βρίσκονται στο 

επίκεντρο του τρόπου Διοίκησης και Λειτουργίας του Κτήματος και ιδιαίτερα 

στο επίκεντρο της Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς του.   

Αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι με την υπάρχουσα χρηματοπιστωτική κρίση πολλοί 

κλάδοι της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα, η μελέτη επιμέρους θεμάτων που σχετίζονται με την τεχνογνωσία της 

λειτουργίας τους αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό πεδίο για την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

βελτιστοποίηση τους στην πολύπλοκη υπάρχουσα κατάσταση. Επιπλέον, λόγω του ότι το 

αντικείμενο του Αγροτουρισμού και ιδιαιτέρως η Περιβαλλοντική Πολιτική του είναι πολύ 

νέο για τα Ελληνικά Επιχειρηματικά Δρώμενα ο όγκος των μελετών σε αυτό είναι  

περιορισμένος. Όλα τα παραπάνω μας ωθούν στη διαπίστωση ότι το ερευνητικό υλικό που 

σχετίζεται με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι περιορισμένο. Συνυπολογίζοντας όλα τα 

παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η παραπάνω Εργασία αποκτά ξεχωριστό νόημα καθώς 

ουσιαστικά πρόκειται για μια «εκ του μηδενός» ανάλυση ενός θέματος που σίγουρα θα 

απασχολήσει τους ενδιαφερόμενους  στο μέλλον. 

Ανασκοπώντας το διάστημα έρευνας και συγγραφής-σύνταξης της παρούσας 

Πτυχιακής Εργασίας και τις Ερευνητικές Μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να 

εντοπιστούν ορισμένες Αδυναμίες  οι οποίες θα πρέπει να παρατεθούν ώστε να 

γνωστοποιηθούν στον απλό αναγνώστη αλλά και να συμπεριληφθούν στη σκέψη του 

μελλοντικού Ερευνητή προς αποφυγήν τους σε επερχόμενες μελέτες. Ένας από τους 

περιορισμούς της συγκεκριμένης Έρευνας είναι ότι τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να 

γενικευτούν για όλες οι Αγροτουριστικές Μονάδες της Ελλάδας λόγω των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών που διαθέτουν και κατά συνέπεια των διαφορετικών Επιχειρηματικών και 

Περιβαλλοντικών Πολιτικών που ακολουθούν. Μια άλλη και σημαντική αδυναμία είναι ότι 

το Ερευνητικό μέρος της παρούσας Έρευνας ήταν χρονικά περιορισμένο καθώς 

πραγματοποιήθηκε μέσα σε σχεδόν τριάντα ημέρες κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

εξαμήνου σχεδιασμού και προετοιμασίας του. Παρ’ όλες, τις αδυναμίες αυτές προκύπτουν οι 

εξής προτάσεις για μελλοντική έρευνα:           

 θα πρέπει να βαθυνθεί και να επεκταθεί περισσότερο  τόσο σε 

πρωτογενές (μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό Δείγμα 
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Μελετώμενων Ελληνικών Αγροτουριστικών Μονάδων)  όσο και σε 

δευτερογενές επίπεδο ( ευρύτερη Βιβλιογραφική Επισκόπηση) 

 θα πρέπει να είναι επαναλαμβανομένη για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και σε διάφορες εποχές του χρόνου 

 θα πρέπει να αναζητηθούν και να προταθούν τα κατάλληλα από 

πλευράς ιδιαιτεροτήτων και προσιτού κόστους Τοπικά Πρότυπα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τα οποία είναι ευέλικτα αλλά και πιο 

οικονομικά σε σύγκριση με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης .    

 Ακόμα σκόπιμο θα ήταν και η αναζήτηση του κατάλληλου Τοπικού 

Προτύπου Ολικής Ποιότητα για όλα τα προϊόντα      αλλά και ως προς 

όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει.  

 

Όσο το θεωρητικό και επιχειρηματικό επίπεδο στον Κλάδο του  Αγροτουρισμού θα 

βελτιώνεται, τόσο νέες ιδέες για έρευνα και καταγραφή αποτελεσμάτων θα έρχονται στην 

επιφάνεια. Το σημαντικότερο μέρος στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή του 

μελλοντικού ερευνητή είναι ο σωστός σχεδιασμός οργανωμένου Ερωτηματολογίου που να 

αναφέρεται σε συγκεκριμένους Επιχειρηματικούς-Ποιοτικούς-Περιβαλλοντικούς Άξονες για 

την εξαγωγή περισσότερο αντιπροσωπευτικών και ποιοτικών απαραιτήτων συμπερασμάτων. 

Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας τέτοιου είδους Μελέτης καταλαμβάνει και η 

επιλογή των σωστών υπό μελέτη αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Γενικά πάντως, η 

συγγραφή και σύνταξη τέτοιου τύπου Μελετών θα διευκολύνεται με την πάροδο του χρόνου 

όσο αυξάνεται ο ερευνητικός και βιβλιογραφικός όγκος αντίστοιχου υλικού. 
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