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Άπθπο…

Άξζξν 1
Αγξνηνπξηζκφο-νξηζκνί

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
1. «Αγξνηνπξηζκφο» είλαη κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ή θαη εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζπλδπαζηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αγξνηηθή παξαγσγή φπσο θαη κε ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη
αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

2. «Δπηρείξεζε Αγξνηνπξηζκνχ» είλαη ε επηρείξεζε πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
3. Ωο «Αγξφθηεκα» λνείηαη ν ρψξνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2520/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη απηνηέιεηα γεπέδνπ/ νηθνπέδνπ.
4. «Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ» είλαη ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ
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ηππνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Η αξκνδηφηεηα
γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαιαζηνχ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ κηαο Πεξηθέξεηαο αλήθεη ζην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην.
5. «Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ» είλαη ζήκα κε εηδηθφ ινγφηππν ρνξεγνχκελν απφ ην
Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη κία επηρείξεζε πιεξνί ηηο εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη πξνζθέξεη έλα ειάρηζην πξνδηαγεγξακκέλν επίπεδν
ππεξεζηψλ, πνπ εμεηδηθεχεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ.

Άξζξν 2
Μνξθέο επηρεηξήζεσλ αγξνηνπξηζκνχ

1.Δπηρεηξήζεηο Αγξνηνπξηζκνχ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ηδίσο :
α) Σα Αγξνθηήκαηα. Η αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ Αγξνθηήκαηνο αθνξά ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο, θηινμελίαο ή θαη εζηίαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελ ιφγσ
επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ππεξεζίεο εζηίαζεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά
πξνο θαηαλάισζε πξντφληα απφ ην Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ , φπσο θαη Πξντφληα
Οηθνηερλίαο.

β) Οη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ δ΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 2520/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε
ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο επηρεηξεκαηηθά νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο:
αα) Τπεξεζίεο Δζηίαζεο κε ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε θαη πξνζθνξά πξντφλησλ απφ ην
Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ , φπσο θαη Πξντφλησλ Οηθνηερλίαο.
ββ) Τπεξεζίεο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο κέρξη
ζαξάληα (40) θιηλψλ.
2. Οη επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα παξέρνπλ
ππεξεζίεο επίδεημεο, ελεκέξσζεο, παξαθνινχζεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ επαθή ηνπ επηζθέπηε-ηνπξίζηα κε ηελ αγξνηηθή δσή, ηελ
αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ γαζηξνλνκία, ηελ γεπζηγλσζία θαη ηελ νηλνγλσζία.
3. Οη επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα δηνξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά
θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηηο δξάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο παξαγξάθνπ 2.

Άξζξν 3
Άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αγξνηνπξηζκνχ

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ θαη ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ
θαζνξίδνληαη ν πξνζδηνξηζκφο, ε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο αηνκηθήο ή νκαδηθήο
άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2, νη γεληθέο θαη εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη

απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα .

Άξζξν 4
Γηάζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνχ

ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο δπζθνιίαο ηεο επηρείξεζεο λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία
πνζφηεηα δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ,
εμαηηίαο θπζηθψλ θηλδχλσλ, αζζελεηψλ ή παζήζεσλ ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ,
κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη εθ λένπ ην
πεξηερφκελν ηνπ Καιαζηνχ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ

Άξζξν 5
Πηζηνπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ- Δηδηθφ ήκα

1.Η ρξήζε ηνπ φξνπ αγξνηνπξηζκφο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ επηθπιάζζεηαη απνθιεηζηηθά γηα
ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 2.
2.ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 2, εθφζνλ πιεξνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά θξηηήξηα, ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ, ρνξεγείηαη
Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη επίζεο ν ηξφπνο θαη ε

δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ζπλδξνκήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ
Δηδηθνχ ήκαηνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα .
3.Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Αγξνηνπξηζκνχ είλαη ε
πξνεγνχκελε απφθηεζε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδηθψλ αδεηψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
4.Σν Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ θέξεη εηδηθφ ινγφηππν θαη ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ, ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ,
θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο.

Άξζξν 6
Έιεγρνο θαη επνπηεία επηρεηξήζεσλ αγξνηνπξηζκνχ

1.Οη επηρεηξήζεηο Αγξνηνπξηζκνχ ζπληζηνχλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη θαηαρσξνχληαη σο ηέηνηεο ζην κεηξψν ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
2.Σν Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ είλαη αφξηζηεο ηζρχνο. Η ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ
ρνξήγεζεο ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Αγξνηνπξηζκνχ, πέξαλ ηεο αξρηθήο δηαπίζησζήο ηεο,
ειέγρεηαη θαη δηαπηζηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία ην ρνξεγεί
θαζψο θαη απφ θάζε ππεξεζία πνπ πξνΐζηαηαη απηήο. Τπέξβαζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ησλ
ηξηψλ εηψλ γηα ηνλ επαλέιεγρν ηεο επηρείξεζεο δελ αίξεη ηελ ηζρχ ηνπ ρνξεγεζέληνο
ζήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επζχλεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.
3.Σν Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ αλαθαιείηαη απφ ηελ αξρή ε νπνία ην ρνξεγεί, εάλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν παχζεη ε ηζρχο ή αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία
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Αγξνηνπξηζκνχ αλαθαιείηαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο

επηρείξεζεο, εθφζνλ δηαπηζησζεί, φηη ε επηρείξεζε έπαπζε λα πιεξνί έλα ή πεξηζζφηεξα
θξηηήξηα, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 5.
4.Δληφο κελφο απφ ηελ έθδνζε, αλάθιεζε ή επαλαρνξήγεζε ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο
Αγξνηνπξηζκνχ, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
θεληξηθνχ κεηξψνπ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Άξζξν 1
Αγξνηνπξηζκφο – Οξηζκνί

Η έλλνηα ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηθξήο
θιίκαθαο, νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο πξνέιεπζεο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο απφ άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζην ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Η αλάπηπμε ηνπ
Αγξνηνπξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηαθψλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ
ελίζρπζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ζηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο
παξαγσγήο,
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ηεο
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πεξηφδνπ,

ζηνλ
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πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ εηδηθψλ
ελδηαθεξφλησλ. Μεζνπξφζεζκα δε, ε αλάπηπμε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ
νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν.

Παξά ην γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία 20εηία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο
ειιεληθήο ππαίζξνπ αμηφινγεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ππεξεζίεο, δε δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ηε κεηάβαζε ηνπ
Αγξνηνπξηζκνχ απφ ηε θάζε ηεο πεξηζηαζηαθήο πεγήο εηζνδήκαηνο ζε εθείλε ηεο
νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζα παξέρεη εηζφδεκα θαη ζπκπιεξσκαηηθή
εξγαζία ζε αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, θπξίσο ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ θαη ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Σελ αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδνπλ θαηά
θαλφλα ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο, ε έιιεηςε
αγξνηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εθηφο ηεο δηακνλήο θαη ηεο εζηίαζεο, ε πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά
νηθηαθψλ ή ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηνλ ρψξν θηινμελίαο θαζψο θαη ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε ηνπ
επηζθέπηε γηα ηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο
είραλ αλαπηπρζεί ζε νηθηζκνχο δίρσο ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά είρε σο
απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ παξνρή δξαζηεξηνηήησλ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο αιιά θαη ηελ
αδπλακία πξνζθνξάο απζεληηθψλ αγξνηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθείαο
ηνπηθήο

ηαπηφηεηαο.

Δμάιινπ,

ε

αλάπηπμε

δηθηχσλ

ζπλεξγαζίαο

κεηαμχ

ηνπηθψλ
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ιεηηνπξγνχλ είηε αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, είηε απνκνλσκέλα, δίρσο λα επελδχνπλ ζε
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θνηλψλ ζπιινγηθψλ αγαζψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηελ
αγξνηηθή φζν θαη ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε.

Η πθηζηάκελε θπξίαξρε κνξθή ηεο αγξνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αδπλακία
αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ σο κηαο δηαθξηηήο κνξθήο εηδηθνχ/ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ
απνδίδεηαη ζε δχν κείδνλεο ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη ε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ
πεξηζζφηεξν σο κέζσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ιηγφηεξν σο κέζσλ κηαο
ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επεθχιαζζε ζηνλ Αγξνηνπξηζκφ ζεκαίλνληα ξφιν κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ
αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Ο δεχηεξνο αθνξά ηελ έιιεηςε κηαο εληαίαο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηα
θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ, ηε δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αγξνηψλ ζε
ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο θαη δηθηχσζεο. Δλ ηέιεη, ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ
απηψλ έγηλε ελ ηε απνπζία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα φξηδε ηηο ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ηηο βαζηθέο ππνδνκέο

θαζψο

θαη

ηηο

δηαδηθαζίεο

πηζηνπνίεζεο

θαη

επνπηείαο,

δίρσο

λα

πξνθαινχληαη

αληαγσληζηηθέο ζηξεβιψζεηο ή λα πεξηνξίδεηαη ε επειημία ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζθέξνπλ
έλα επξχ θάζκα επηινγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Με ηηο πξνσζνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο εηζάγνληαη γεληθνί θαλφλεο, νξηζκνί θαη
θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ηνλ Αγξνηνπξηζκφ θαη ηελ αγξνηνπξηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα.

Άξζξν 2
Μνξθέο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ

ην άξζξν 2 πξνζδηνξίδνληαη νη κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ
αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ήηνη ηα αγξνθηήκαηα θαη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ
ζπλνδεχνληαη κε νξγαλσκέλεο επηρεηξεκαηηθά ππεξεζίεο είηε εζηίαζεο, είηε ππνδνρήο θαη
θηινμελίαο. Γηα ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα παξνρήο
ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο, ελέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά
κε ηελ αγξνηηθή δσή θαη παξαγσγή, ηε γαζηξνλνκία, ηε γεπζηγλσζία, θαζψο θαη ε
δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ.

Άξζξν 3
Άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ Αγξνηνπξηζκνχ

ην άξζξν 3 πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ θαη ησλ
αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγψλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ
ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή άζθεζε ησλ
αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

Άξζξν 4
Γηάζεζε Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ απφ επηρεηξήζεηο Αγξνηνπξηζκνχ

Με ην παξφλ άξζξν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο λα ηξνπνπνηήζεη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ην πεξηερφκελν ηνπ
Καιαζηνχ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ εθ’ φζνλ ε αξκφδηα γηα απηφ Αξρή δηαπηζηψζεη αληηθεηκεληθή
δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Καιάζη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ εμαηηίαο θπζηθψλ θηλδχλσλ, αζζελεηψλ ή
παζήζεσλ ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο.

Άξζξν 5
Πηζηνπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ-Δηδηθφ ήκα

ην παξφλ άξζξν ξπζκίδεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηε
ρνξήγεζε, απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ή ηελ εμνπζηνδνηνχκελε απφ απηφ Αξρή, Δηδηθνχ

ήκαηνο Αγξνηνπξηζκνχ, εθφζνλ απηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ. Σίζεηαη σο
πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Αγξνηνπξηζκνχ ε πξνεγνχκελε
απφθηεζε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδηθψλ αδεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη δε φηη, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί επελδπηηθψλ
ή ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ απφ εζληθνχο ή επξσπατθνχο πφξνπο, σο
επηρεηξήζεηο Αγξνηνπξηζκνχ λννχληαη φζεο δηαζέηνπλ Δηδηθφ ήκα Αγξνηνπξηζκνχ.

Άξζξν 6
Έιεγρνο θαη Δπνπηεία Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ

ην άξζξν 6 νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο Αγξνηνπξηζκνχ σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη σο ηέηνηα ζην κεηξψν ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
Πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία, ηεο ζπλδξνκήο
ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Αγξνηνπξηζκνχ θαζψο θαη ε αλάθιεζή
ηνπ, εθ’ φζνλ παχζεη ε ηζρχο ηνπ ή αλαθιεζεί νηαδήπνηε απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο άδεηα ή δηαπηζησζεί φηη ε επηρείξεζε έπαπζε λα πιεξνί έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ νηθείσλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ.
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