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Περίληψη εισήγησης 

1. Η ανάγκη δημιουργίας επισκέψιμων αγροκτημάτων τέθηκε από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού ως ένα μέσο για τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος και της 

ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

2. Στο πιο πάνω πλαίσιο, η σχετική πολιτική μελετάται για πρώτη φορά στα πλαίσια των 

σχεδίων ανάπτυξης στο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. 

3. Το ζήτημα τέθηκε στο ΕΤΕΚ από την Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου με βασικό στόχο την 

ενθάρρυνση πληθυσμού να κατοικήσει και να εργαστεί στην ύπαιθρο. 

4. Έρευνα σε παραδείγματα του εξωτερικού κατέδειξε ότι οι χώρες που υιοθέτησαν τέτοιες 

πολιτικές έχουν ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης με κύριο στόχο τον 

εμπλουτισμό ήδη ενεργών γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων σε καθορισμένες 

περιοχές και ζώνες. 

5. Το ΕΤΕΚ είναι αντίθετο με την γενίκευση της πολιτικής για το Επισκέψιμο Αγρόκτημα. 

Θεωρεί ότι πρώτα πρέπει να βρεθούν λύσεις στο ζήτημα του ελέγχου της ανάπτυξης 

ώστε να αποτραπεί η εκμετάλλευση και κατάχρηση τέτοιων προνοιών για σκοπούς 

άλλους από  την στήριξη και τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας και του 

πληθυσμού σε μη προνομιούχες περιοχές της υπαίθρου.  

6. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται μια σειρά από απαραίτητες πρόνοιες και μέτρα τα 

οποία στοχεύουν στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον, το τοπίο και 

τη συμπαγή ανάπτυξη από τυχόν χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων στην ύπαιθρο. 
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1. Το σκεπτικό  

Τα βασικά σημεία του σκεπτικού συνοψίζονται στα πιο κάτω: 

1. Παρά τη βελτίωση των υποδομών στα χωριά με πλατείες, μουσεία λαϊκής τέχνης κλπ. 

ελάχιστη αναστροφή έγινε στο κύμα της αστυφιλίας. Ο λόγος είναι ότι δεν 

δημιουργήθηκαν  οι αναγκαίες συνθήκες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

2. Η πολιτική της παροχής γενναιόδωρων πολεοδομικών δυνατοτήτων ανάπτυξης δεν 

απέδωσε διαχρονικά. Ούτε αξιοποιήθηκε το γεγονός ότι η ύπαιθρος προσφέρει 

μεγάλες ευκαιρίες στέγασης πληθυσμού λόγω των επεκτάσεων των οικιστικών ζωνών 

και των πρόσφατων κινήτρων. 

3. Οι παρούσες πολεοδομικές ρυθμίσεις και η πρακτική εφαρμογή τους είναι προς το 

παρόν αποτρεπτικές για ορισμένες μορφές διάσπαρτης ανάπτυξης στη Δήλωση 

Πολιτικής. Εκτός των σημερινών ζωνών ανάπτυξης, οι περιορισμοί που τίθενται 

αποτρέπουν τις διάσπαρτες αναπτύξεις με την εξαίρεση της μεμονωμένης κατοικίας και 

ορισμένων μεγάλων αναπτύξεων.  

4. Στις υφιστάμενες ζώνες με χρήση κατοικίας, ειδικά με την κατάτμησή τους σε οικιστικά 

οικόπεδα, δεν επιτρέπεται ή αποθαρρύνεται προς το παρόν η ανάμειξη με άλλες 

επιθυμητές χρήσεις. Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για τους ξενώνες μπορεί να δώσει 

μία σημαντική δυνατότητα στην κατεύθυνση αυτή. 

5. Το πιο πάνω πλαίσιο (Δήλωση Πολιτικής) το οποίο έχει ήδη υποστεί κριτική από το ΕΤΕΚ 

για τη χαλαρή αντιμετώπιση του τοπίου και της δυνατότητας που δίνει για άναρχη 

δόμηση εκτός ζωνών ανάπτυξης, τείνει να γίνει ακόμα πιο διευρυμένο μέσα από την 

πρόθεση για την αδειοδότηση των Επισκέψιμων Αγροκτημάτων, που ήδη προτάθηκαν 

στο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και ενδεχομένως να εισαχθούν ως πρόνοια 

και σε άλλα Σχέδια Ανάπτυξης. 

6. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μονάδων φιλοξενίας μικρής κλίμακας με 

στόχευση σε νέους ανθρώπους και δυνητικούς κατοίκους του εκάστοτε χωριού. 

7. Για σκοπούς διαφύλαξης του τοπίου και του χαρακτήρα των χωριών πρέπει να 

διασφαλίζεται υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα της ανάπτυξης με έμφαση στην ένταξη 

στο τοπίο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χωριού. 

8. Πρέπει στα πλαίσια των τρεχόντων στόχων της πολιτείας αλλά και της ΕΕ να απαιτείται 

η σχεδόν μηδενική ενεργειακή απόδοση και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός.  

9. Πρέπει να ενθαρρύνονται εμπλουτιστικές χρήσεις όπως γεωργικές δραστηριότητες, 

καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις κλπ. προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης 

επισκεπτών με την ενίσχυση των στοιχείων προσέλκυσης εμπλουτίζοντας τον γνήσιο 

χαρακτήρα του χωριού. Χρήσεις επίπλαστες τύπου Ντίσνευλαντ δεν είναι αποδεκτές. Η 

ενθάρρυνση πρέπει να είναι έμπρακτη με την αντιμετώπιση των συντελεστών 

ανάπτυξης σύμφωνα με τα ισχύοντα για τουριστικές αναπτύξεις. 

10. Η έγκριση αλλά και λειτουργία των μονάδων αυτών θα πρέπει να ελέγχεται από 

κατάλληλο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο. 

Στο Παράρτημα Α επισυνάπτονται δύο υποθετικά παραδείγματα προς υποστήριξη των πιο 

πάνω. 
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2. Πολιτικές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία 

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία επιλέχθηκαν ως μελέτες περίπτωσης διότι μετά από μια 

προκαταρκτική διερεύνηση φάνηκε ότι εκεί χρησιμοποιείται ο όρος επισκέψιμο αγρόκτημα 

(visited farm) στα πλαίσια της τεχνικής/ πολεοδομικής ορολογίας. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι πληροφορίες λήφθηκαν από συνέντευξη με την Georgia Butina-Watson μέλος του RTPI με 

εκτενή επαγγελματική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Δεν υπάρχει νομοθεσία η πρακτική για τον αδειοδότηση ‘visited Farms’ ως νέων αναπτύξεων.  

Οι πρόνοιες αφορούν μόνο υφιστάμενες εγκαταστάσεις και μάλιστα μεσαίας/μεγάλης 

κλίμακας φάρμες  και αυτό έχει να κάνει με τους κύριους στόχους της πολιτικής που είναι: 

Η οικονομική υποστήριξη υφιστάμενων υποστατικών, πολλά από αυτά με 

αρχιτεκτονική και αισθητική αξία, και την αποτροπή της  εγκατάλειψής τους.   

Η διάτρηση αγροτικών κτιρίων που κινδυνεύουν από έλλειψη συντήρησης.  Χωρίς τη 

συμπληρωματική χρήση ο χαρακτήρας συμπλεγμάτων κτιρίων θα είχε αλλοιωθεί. Τα 

περισσότερα επισκέψιμα αγροκτήματα δεν προσθέτουν χώρο- απλά μετατρέπουν 

υπάρχοντα αχρησιμοποίητα  υποστατικά της φάρμας.  Πολλά από αυτά είναι 

διατηρητέα συμπλέγματα κτιρίων.   

Η διατήρηση και η συνεχής συντήρηση  του αγροτικού τοπίου το οποίο θεωρείται 

σημαντικό και εξαρτάται άμεσα από τις γεωργικές και  κτηνοτροφικές εργασίες.  Από 

αυτή την άποψή υποστατικά υποχρεούνται να διατηρήσουν δραστηριότητες γεωργικές 

η/και κτηνοτροφικές για να θεωρούνται επισκέψιμα αγροκτήματα.   

Η προσφορά νέων εμπειριών σε επισκέπτες και κυρίως σε παιδιά (εκπαιδευτική φύση). 

Και αυτό απαιτεί μια σειρά από γνήσιες αγροτικές δραστηριότητες. 

Δεν αφορούν υποστατικά με άλλες δραστηριότητες πέρα από αγροτική 

/κτηνοτροφική.  Όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής 

δεν μπορεί να είναι μέρος του επισκέψιμου αγροκτήματος  και εγκρίνονται μέσα από το 

τις ισχύουσες διαδικασίες αδειοδότησης.   Νέες αναπτύξεις , όπως τα οινοποιεία 

μπορούν να προτείνουν χώρους διαμονής αλλά αυτές και όλες οι νέες αναπτύξεις 

τυγχάνουν έγκρισης  μέσα από το συμβατικό πολεοδομικό σύστημα.    

Η διαχείριση της πρωτοβουλίας αυτής γίνεται κυρίως  από το National Trust 

(+χρηματοδότηση μέσο lottery funds) γεγονός το οποίο δείχνει και τους βασικούς του 

στόχους που είναι η διατήρηση γεωργικού τοπίου και συμπλεγμάτων γεωργικών 

εγκαταστάσεων. 

Σχετικά με της γενικές αρχές δόμησης σε αγροτικές περιοχές επισυνάπτεται το Παράρτημα Β. 

Ολλανδία 

Οι πληροφορίες βασίζονται στην επαγγελματική εμπειρία της συντάκτριας Λώρας Νικολάου 

που είχε εργαστεί στην Ολλανδία και σε αναφορές στο διαδίκτυοi. 
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Στην Ολλανδία το επισκέψιμο αγρόκτημα δεν παρουσιάζεται ως ειδική πολιτική.  Είναι μέρος 

των διαδικασιών του πολεοδομικού συστήματος και των τοπικών περιφερειακών σχεδίων και 

διαφοροποιείται ουσιαστικά ανάλογα με την περιοχή.  Περιφερειακά τοπικά σχέδια έχουν 

συχνά διαφορετικές πρόνοιες όσο αφορά το θέμα αδειών συμβατικής κατοικίας σε γεωργικές 

ζώνες ανάλογα με τον χαρακτήρα τους και τις κύριες οικιστικές και οικονομικές τους ανάγκες. 

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι: 

- Διαφέρει ουσιαστικά από περιοχή σε περιοχή σε σχέση με μια σειρά από πολεοδομικά 

και οικονομικά κριτήρια. 

- Προστατεύεται η ‘αξία’ του συγκεκριμένου αγροτικού τοπίου η διατήρησή του όχι μόνο 

ως τοπίο  αλλά και πολιτιστική έκφραση  

- Για την ενίσχυση της οικονομίας μιας περιοχής και επίσης λόγω της ανάγκης 

διατήρησης δραστηριοτήτων ειδικά της γεωργικής δραστηριότητας, ευνοείται ο 

αναδασμός τεμαχίων γεωργικής γης και  η προσέλκυση νέων κατοίκων σε φθίνουσες 

περιοχές (σε μερικές περιπτώσεις γίνεται συνένωση αγροτικών τεμαχίων που οδηγεί 

στην διατήρηση μόνο μιας γεωργικής αγροικίας και μετατροπή των υπολοίπων σε 

συμβατικές κατοικίες).  

- Η συζήτηση αφορά κυρίως υπάρχοντα κτίρια και φάρμες. Οι νέες γεωργικές 

εγκαταστάσεις περνούν από ειδικές διαδικασίες παρέκκλισης των τοπικών σχεδίων που 

είναι όσο επίπονες και οι δικές μας. 

- Η χρήση των ανακαινισμένων κτιρίων αφορά κυρίως κατοικίες και όχι τουριστικές 

εγκαταστάσεις που περιορίζονται, ώστε να μην χρειάζεται αναβάθμιση των υποδομών 

– δρόμων, υπηρεσιών κλπ.  

- Σε μερικές περιφέρειες υπάρχει αλλαγή των προνοιών των ζωνών (και επιδότηση) ώστε 

να επιτρέψει την εντατικοποίηση της κατοικίας σε φάρμες κοντά σε χωριά που θέλουν 

να διατηρήσουν και να τα κάνουν πιο  βιώσιμα. ‘Red for Green Law’. 

- Η ανάπτυξη σε όλες τις γεωργικές ζώνες περνά μέσα από ειδικές επιτροπές που έχουν 

σαν σκοπό την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την διασφάλιση της 

ισορροπίας μεταξύ αγροτικής γης και οικιστικής ανάπτυξης, αλλαγές στο τοπίο κλπ. 

Αυτό σε μια χώρα όπου η αγροτική οικονομία είναι ένα σημαντικό μέρος της 

οικονομίας της. 

Οι ουσιαστικοί περιορισμοί σε όλες τις γεωργικές ζώνες αφορούν:  

- Μέγεθος οικοδομών – ύψος, 

- Την ένταξη στο τοπίο και με εκπόνηση ειδικών μελετών κατά περιοχή και για κάθε 

αδειοδότηση, 

- Έλεγχο από επιτροπές αισθητικού ελέγχου, 

- Σύνταξη και εφαρμογή κωδίκων σχεδιασμού αρχιτεκτονικής με βάση παραδοσιακά 

πρότυπα αγροτικών κατοικιών. 

Καινοτόμες ιδέες που εφαρμόστηκαν σε διάφορες περιοχές όπως αυτή του ‘network yards’ με 

στόχο την διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των υποδομών του με προσθήκη μόνο 

προσεγμένων  infills , είναι κάτι που ίσως σχετίζεται με την παρούσα συζήτηση.  Χρειάστηκαν 

κάπου 3-4 χρόνια να σχεδιαστεί και να περάσει από εγκρίσεις σαν νέα πολιτική και μόνο σε  

συγκεκριμένες περιοχές.   
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Η νέα προσέγγιση για το πολεοδομικό σύστημα εισάγει ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης όλων 

των αναπτύξεων που τώρα κρίνονται με βάση την δραστηριότητα (χρήση) και του  δομημένου  

χώρου.  Η νέα περιβαλλοντική νομοθεσία θα διαφοροποιήσει το σύστημα αξιολόγησης των 

πολεοδομικών αιτήσεων ώστε να ελέγχονται περισσότερο για το περιβαλλοντικό τους 

αποτύπωμα και λιγότερο για τη χρήση και τους συντελεστές δόμησης.  
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3. Το επισκέψιμο αγρόκτημα στα πλαίσια του υπό εκπόνηση 

Τοπικού Σχεδίου Ακάμα 

Οι πληροφορίες στο παρόν σημείο αντλούνται από την Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Στην παρουσίαση του Σχεδίου με βάση το άρθρο 12 Ε του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου, λέχθηκε ότι τα επισκέψιμα αγροκτήματα αποτέλεσαν εισήγηση του Υφυπουργείου 

Τουρισμού που στόχευε στον εμπλουτισμό των τουριστικών παροχών και ιδιαίτερα των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κυρίως κρατών. 

Τα επισκέψιμα αγροκτήματα προτείνεται να χωροθετηθούν σε αγροτικές ζώνες και ζώνες 

προστασίας κάτω από τους ακόλουθους περιορισμούς που είναι ακόμα υπό διαμόρφωση: 

- Ο μέγιστος αριθμός κλινών να μην υπερβαίνει τις 16, 

- Να υπάρχει χώρος εστίασης και άλλες υποδομές εξυπηρέτησης π.χ. πωλητήριο.  

- Να προσδιοριστεί για κάθε κοινότητα ένας μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 

αγροκτημάτων. 

- Να τίθεται ελάχιστο εμβαδόν τεμαχίου. 

- Να εξασφαλίζεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό της έκτασης του τεμαχίου θα συνεχίσει 

να έχει παραγωγική γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση. 

- Να αφορούν ώριμες και ενεργές αγροτικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

- Να υπόκειται σε αναλυτικό πλαίσιο αισθητικού ελέγχου/ κώδικα σχεδιασμού που θα 

προσδιορίζει και τον τρόπο επέμβασης στο τοπίο. 

Ασκείται κριτική στα πιο κάτω σημεία που αφορούν το πλαίσιο: 

- Δεν υπάρχει πρόνοια για την κινητικότητα και τη στάθμευση, που σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα για συμπερίληψη χώρων εστίασης μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη 

επιβάρυνση στο τοπίο και το περιβάλλον. 

- Δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται ελάχιστο εμβαδό τεμαχίου διότι έτσι θα αποκλείσει 

μικρά τεμάχια που ενδεχομένως να προσφέρουν συνέργεια με άλλες γειτονικές 

καλλιέργειες ή κτηνοτροφικές μονάδες. Το βασικό είναι να διασφαλιστεί η απόσταση 

από άλλες ή και ίδιες αναπτύξεις ώστε να διασφαλιστεί η εμπειρία της διαβίωσης στην 

αδόμητη ύπαιθρο. 

- Δεν μπορεί τέτοιες ρυθμίσεις να είναι οριζόντιες διότι μπορεί να προκαλέσουν 

ανεπανόρθωτη ζημιά στο τοπίο, αλλά θα πρέπει να προτείνονται συγκεκριμένες ζώνες 

σε εγγύτητα με τους οικισμούς. 
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4. Πρόσθετος σχολιασμός για το Glamping 

Επειδή συζητείτο στη Βουλή το θέμα των Κατασκηνωτικών Χώρων Πολυτελείας_Glamping  και 

η κατηγοριοποίηση τους από το Υφυπουργείο Τουρισμού με Πρόνοιες που ρυθμίζουν το 

πλαίσιο λειτουργίας τους, κρίνεται απαραίτητο όπως επισημανθούν κάποια σημεία. Αυτά 

προκύπτουν από τους ορισμούς και το πρώτο  Παράρτημα του Νομοσχεδίου των 

Τουριστικών Κατασκηνώσεων και Κατασκηνώσεων Πολυτελείας "Glamping"ii. 

Με βάση λοιπόν όσα περιγράφονται θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

- Οι κατασκευές θα είναι ημιμόνιμες. Αυτό από μόνο του, και ένεκα όλων των εικόνων 

που έχουμε δει κατά καιρούς σε ότι αφορά σε ημιμόνιμες κατασκευές [λυόμενα, 

μεταλλικά κλπ.] θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η  αισθητική και αρχιτεκτονική τους 

προσέγγιση , το οικολογικό τους αποτύπωμα , η εναρμόνιση  τους στο ευαίσθητο 

περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν.  

- Γίνεται αναφορά σε συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι δεν θα παραμένουν ίχνη μετά την αποσυναρμολόγηση τους όπως  

βάσεις από μπετόν  ή άλλα στοιχεία στήριξης τα οποία ενδέχεται να προκύψουν. 

- Σε ότι αφορά σε όλους τους κοινόχρηστους ή βοηθητικούς ή υποστηρικτικούς χώρους 

οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν προϋπόθεση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης, 

δεν γίνεται καμία αναφορά για εξασφάλιση απαραίτητων Αδειών . Οι χώροι αυτοί 

περιγράφονται ως κανονικές κατασκευές με απαιτήσεις  ηλεκτροδότησης, 

υδροδότησης και αποχετεύσεων και περίφραξης ύψους 1.8μ, που για όλα αυτά θα 

έπρεπε να απαιτηθεί Άδεια Οικοδομής. Με όλες τις πιο πάνω απαιτήσεις καταργείται η 

έννοια του εφήμερου και προσωρινού. 

- Για να αποφευχθεί η επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης που αποτελεί στοιχείο 

μονιμότητας θα πρέπει να επιτρέπεται και η ενεργειακή αυτονομία των μονάδων με 

φωτοβολταικά, μπαταρίες, γεννήτριες για ασφάλεια κλπ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα 

πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες αρχές προσωρινότητας και ένταξης στο τοπίο. 

Από τη διεθνή πρακτική φαίνεται ότι το glamping είναι μια εξειδικευμένη μορφή τουρισμού που 

αφορά απομακρυσμένα και απρόσιτα σημεία (έρημοι, παρθένα δάση, ορεινές και εκτεταμένα 

εθνικά πάρκα)iii. Τα δύο παραδείγματα που ήδη υπάρχουν στην Κύπρο είναι μικρής κλίμακας 

και δεν εμφανίζουν ουσιαστικά προβλήματα (με εξαίρεση διαδικασίες που αφορούν την 

εναρμόνιση με την περιοχή Νατούρα για το πάρκο Αφροδίτης)iv. Σημειώνεται η ιδιαιτερότητα 

της Κύπρου που έχει μεγάλη πυκνότητα μικρών οικισμών καθιστά μεγαλύτερη την αξία των 

γεωργικών ζωνών ως στοιχείων του τοπίου και της περιβάλλουσας των οικισμών αδόμητης 

ζώνης που δεν είναι σκόπιμο να εποικίζεται κατά κανόνα. 
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5. Βασικές παραδοχές 

Η υπό μελέτη πολιτική για το Επισκέψιμο Αγρόκτημα θα επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη 

επιβαρυμένο ισοζύγιο ανάπτυξης μεταξύ ζωνών εντός και εκτός ορίου ανάπτυξης, ειδικά 

επειδή τα όρια ανάπτυξης στις Κοινότητες είναι ήδη εξαιρετικά διευρυμένα. Η Επιτροπή θα 

επιθυμούσε να είχε δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε επεξεργασία νέων πολιτικών ή 

επαναεπεξεργασία υφιστάμενων πολιτικών που να πριμοδοτούν και να βοηθούν αναπτύξεις 

αποκλειστικά εντός ορίου ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν η μόνιμη 

και σταθερή βούληση του κράτους να διευρύνει τη δυνατότητα δόμησης εκτός ζωνών 

ανάπτυξης στην ύπαιθρο προς ικανοποίηση εθνικών στρατηγικών του τουρισμού σε αντίθεση 

με την πάγια θέση του ΕΤΕΚ κατά της διάσπαρτης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η 

περιβαλλοντική ένταξη των Επισκέψιμων Αγροκτημάτων, η αειφορία, η αρχιτεκτονική ποιότητα 

και αισθητική είναι καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να απαιτηθούν δεδομένου ότι 

αυτά θα επιτραπεί να ενταχθούν σε ένα μη δομημένο περιβάλλον. Συντάχθηκαν οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις ώστε αυτού του είδους οι κατ’ εξαίρεση αναπτύξεις να προκαλέσουν την 

ελάχιστη δυνατή ζημιά: 

- Να μην υποβαθμίζουν το περιβάλλον και το τοπίο, μεμονωμένα και σωρευτικά, 

- Να μην ανταγωνίζονται χρήσεις ή δραστηριότητες που επιτρέπονται εντός των 

ζωνών ανάπτυξης, 

- Να μην δεσμεύουν πολύτιμο απόθεμα γης που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί 

στο μέλλον για δημόσια και κοινωφελή έργα, ή για μεγάλης κλίμακας στρατηγικές 

και εθνικής σημασίας επενδύσεις που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να 

προβλεφθούν. 

- Να μην φορτίζουν την ύπαιθρο και το αγροτικό τοπίο με σκληρές υποδομές και 

δίκτυα παροχής νερού, ρεύματος, οδικά δίκτυα κλπ. 
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Η χωροθέτηση και το κανονιστικό πλαίσιο της φιλοξενίας στην ύπαιθρο είναι ένα πολύ 

ευαίσθητο αλλά σημαντικό θέμα. Πρέπει να προωθηθεί η αναζωογόνηση και ανάπτυξη των 

χωριών προς τη σωστή κατεύθυνση και με όρους αειφορίας με ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο τοπίο και το χαρακτήρα των οικισμών. Οι ρυθμίσεις για τα επισκέψιμα 

αγροκτήματα τα οποία προωθούνται τώρα θα πρέπει να είναι προπομπός μιας ευρύτερης 

πολιτικής και αρχών που θα πρέπει να ακολουθηθούν. 

Το ΕΤΕΚ δεν έχει εντοπίσει στοιχεία και δεν έχει πεισθεί κατά πόσο αυτή η πρωτοβουλία για τα 

επισκέψιμα αγροκτήματα διαφοροποιεί ή εμπλουτίζει σημαντικά το τουριστικό μας προϊόν. Θα 

πρέπει αυτή η άποψη να υποστηριχθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού με σχετικές οικονομικές 

και άλλες μελέτες. Υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι η ιδέα του επισκέψιμου αγροκτήματος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την μεσομακροπρόθεσμη επέκταση των τουριστικών ή 

οικιστικών ζωνών σε γεωργικές ζώνες σε αναλογία με τις διάτρητες πρακτικές για τη 

μεμονωμένη κατοικία. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ανησυχία για την εκμετάλλευση τέτοιων 

προνοιών με κύριο σκοπό την ανάπτυξη κέντρων εστίασης ή διασκέδασης σε ελκυστικές 

τοποθεσίες και με εύκολη και άνετη στάθμευση εις βάρος του περιβάλλοντος και του τοπίου. 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει πριν την εφαρμογή τέτοιων προνοιών να πεισθούμε για την 

αυστηρότητα και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και επιβολής της 

νομιμότητας και των όρων της πολεοδομικής, οικοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Επιπρόσθετα σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

i. Τα Eπισκέψιμα Aγροκτήματα αλλά και άλλες μονάδες φιλοξενίας, εντός των 

ζωνών ανάπτυξης, δεν μπορούν να χωροθετούνται σε όλους τους οικισμούς 

αλλά σε επιλεγμένους οικισμούς και σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά 

στοιχειοθετημένες ειδικές ζώνες. Είναι σημαντική η αξιολόγηση σε λεπτομέρεια 

και σε τοπικό επίπεδο. Θεωρούνται λανθασμένες οι όποιες οριζόντιες και 

γενικές πολιτικές. Προτείνεται να καθοριστούν πολύ συγκεκριμένες ζώνες, κατά 

προτίμηση σε επέκταση των υφιστάμενων ζωνών ανάπτυξης με κύριο 

γνώμονα την αρτιότητα του περιβάλλοντος και του τοπίου. Θα πρέπει επίσης 

να προστατευθεί η περίμετρος και το συναρτώμενο με αυτήν τοπίο ιδιαίτερα 

ελκυστικών ζωνών όπως κρατικά δάση, ακτές και περιοχές Natura. 

ii. Το ζήτημα της διατήρησής του γεωργικού κυπριακού τοπίου είναι υψηλή 

προτεραιότητα και θα πρέπει αναλυτικές, εξειδικευμένες και τοπικά 

προσδιορισμένες μελέτες και αξιολογήσεις να προηγούνται των πρόσθετων 

όποιων δικαιωμάτων ανάπτυξης.  

iii. Οι επιλεγμένοι οικισμοί θα πρέπει να έχουν περιορισμένη δυνατότητα και 

προοπτική ανάπτυξης συμπαγούς μορφής και να μην επωφελούνται από την 

εγγύτητα σε ακτές ή σε περιοχές εντατικής τουριστικής ανάπτυξης. Για τον 

σκοπό αυτό να αξιοποιηθούν ρυθμιστικά σχέδια χωριών όπου αυτά έχουν 

εκπονηθεί. 

iv. Το ζήτημα της ωριμότητας του αγροκτήματος και της διασφάλισης μέσα από 

οικονομική ενίσχυση και συνέχισης της ουσιαστικής γεωργικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής θα πρέπει να διασφαλιστεί με συγκεκριμένα 

κριτήρια και κίνητρα. 
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v. Άλλου τύπου επισκέψιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας μεσαίας ή μικρότερης 

κλίμακας με θεματικές που δυνατόν να αφορούν, εκτός από τις γεωργικές 

δραστηριότητες, τον πολιτισμό ή τις τέχνες θα πρέπει να χωροθετούνται στις 

υφιστάμενες ζώνες ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση ο αγροτικός χαρακτήρας 

της υπαίθρου έχει σε πολλές περιοχές αλλοιωθεί και θα πρέπει να διαφυλαχθεί. 

Εννοείται πως η τυχόν προτεινόμενη εμπλουτιστική δράση δεν θα είναι οχληρή 

για τις οικιστικές ή άλλες ζώνες.  

vi. Πριν από τις επιμέρους αποφάσεις καθορισμού των ζωνών ΕΑ, να υπάρχει 

σαφής προσδιορισμός του μέγιστου επιθυμητού αριθμού ΕΑ, τόσο κατά 

περιοχή όσο και συνολικά. Επίσης να καθοριστεί εκ των προτέρων στη βάση 

περιβαλλοντικών και οικονομοτεχνικών κριτηρίων η συνολική έκταση των 

ζωνών στις οποίες αυτά θα επιτρέπονται σε επίπεδο ευρύτερων εδαφικών 

περιοχών π.χ. Τρόοδος, πεδινή Επαρχία Λευκωσίας κλπ. 

vii. Οι οριζόντιες ρυθμίσεις όπως π.χ. μέγιστη απόσταση από τον πυρήνα δεν 

αποτελούν απόλυτα ορθή πολιτική. Μπορεί για παράδειγμα μία ανάπτυξη 

ακόμα και σε πολύ μικρή απόσταση να υποβαθμίσει θέες από τον πυρήνα ή 

ακόμα και την αίσθηση της φυσικότητας του τοπίου που αποτελεί σημαντικό 

τουριστικό πόρο. Οδικά δίκτυα, χώροι στάθμευσης, τοίχοι αντιστήριξης και 

άλλες κατασκευές ή τεχνητές διαμορφώσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο 

ελάχιστο. Για το σκοπό αυτό η πρόνοιες για ΕΑ δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν 

πριν από την ήδη δρομολογημένη από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης της ευθραυστότητας των τοπίων 

της Κύπρου.  

viii. Θα πρέπει να υπάρχουν λύσεις για ελαχιστοποίηση της ανάγκης σε υποδομές, 

ηλεκτρισμού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, όπως επίσης και μηδαμινή 

κατασκευή νέων οδικών δικτύων και δημόσιων χώρων στάθμευσης. 

ix. Θα πρέπει να εκπονείται σχέδιο ταξιδιού (travel plan) προ της αδειοδότησης και 

η αδειοδοτούσα αρχή να διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη θα ενθαρρύνει ή θα 

επιβάλλει την πρόσβαση με άλλα μέσα πλην του ιδιωτικού οχήματος και δεν θα 

μετατρέψει σε εκτεταμένους εποχιακούς χώρους στάθμευσης το οδικό δίκτυο 

και τα γειτονικά αγροτεμάχια. 

x. Οι αναπτύξεις δεν θα περιορίζονται στη φιλοξενία αλλά θα προσφέρουν μια 

γνήσια εμπειρία της τοπικής αγροτικής και άλλης ζωής. Για το σκοπό αυτό το 

μέγεθος του τεμαχίου μπορεί να μην είναι περιοριστικό, παρόλα αυτά είναι 

σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτροπή ή απαγόρευση άλλων αναπτύξεων ή 

ακόμα και κατασκευών σε μια συγκεκριμένη και διαφορετική κατά περίπτωση 

ακτίνα από το υπό αδειοδότηση ΕΑ. 

xi. Υπάρχει ο φόβος οι 16 κλίνες που προτείνονται δημιουργούν μικρό ξενοδοχείο 

ανταγωνιστικό προς τους ξενώνες και τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας που 

επιτρέπονται σε ζώνες ανάπτυξης και δεν συνάδουν με δραστηριότητα 

υποστηρικτική της αγροτικής.  

xii. Οι συντελεστές ανάπτυξης πρέπει να μελετηθούν με μεγάλη προσοχή ώστε ο 

συνολικός όγκος και επιφάνεια των κατασκευών και διαμορφώσεων, 

περιλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων και των χώρων στάθμευσης να 

αποτελούν στο σύνολό τους μια πολύ μικρή επιφάνεια, ενταγμένη στο 

αγροτικό ή φυσικό τοπίο. Οι αναπτύξεις φιλοξενίας στις τουριστικές ζώνες 
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επωφελούνται από εξαιρέσεις όπως ο μη υπολογισμός της κουζίνας/ 

εργαστηρίου, η ύπαρξη εκτενών υπογείων κελαριών για την αποθήκευση 

κρασιού, λαδιού, ελιιών ή κέντρου ευεξίας κλπ. Στην πράξη αυτή η πρόσθετη 

δόμηση προσθέτει όγκο και σφραγισμένες επιφάνειες πολλαπλάσιες από τον 

φαινομενικά αρχικό χαμηλό συντελεστή. Στην περίπτωση των ΕΑ ΄και των 

εξειδικευμένων μονάδων φιλοξενίας εντός των ζωνών ανάπτυξης θα πρέπει να 

αποδεικνύεται προς την ελέγχουσα αρχή λοτι οι επιπτώσεις αυτές 

ελαχιστοποιούνται με προσομοιώσεις, τρισδιάστατα μοντέλα και μελέτες 

περίπτωσης να γίνουν έλεγχοι και διαβούλευση πριν τον καθορισμό των 

συντελεστών. 

xiii. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός θα πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση για να 

επιτραπεί η ανάπτυξη και για τον σκοπό αυτό πρέπει να συνταχθούν 

συγκεκριμένες πρόνοιες που μπορεί να περιλαμβάνονται στον κώδικα 

σχεδιασμού. Το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον Α+ ή ΝΖΕΒ. 

xiv. Η αρχιτεκτονική ποιότητα του έργου πρέπει να είναι υψηλή εφόσον θα αποτελεί 

τη συνέχεια της παραδοσιακής δόμησης και της φύσης της περιοχής. 

Κυρίαρχο στοιχείο η ένταξη στο τοπίο και την κοινότητα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η σύνταξη Κώδικα Σχεδιασμού (Design Code) 

με πολύ σαφείς κατευθύνσεις καθώς και εξέταση της κάθε αδειοδότησης από 

επιτροπή αισθητικού ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Ενδεικτικά σκαριφήματα 
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Το υποθετικό παράδειγμα της προηγούμενης σελίδας αφορά Glamping σε αμπέλι. Απαιτείται 

ένταξη και αρχιτεκτονική ποιότητα που να αξιολογείται από συγκεκριμένους μηχανισμούς 

(επιτροπές αισθητικού ελέγχου, γενικές οδηγίες, κώδικες/ πλαίσια σχεδιασμού κλπ). Η 

ηλεκτροδότηση να μπορεί να είναι και από φ/β, μπαταρίες, γεννήτριες κλπ. Ενεργειακή 

απόδοση near zero σε συνδυασμό με συγκεκριμένες απαιτήσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

Το δεύτερο υποθετικό παράδειγμα αφορά τεμάχιο σε μακρινό σημείο των εκτεταμένων ζωνών 

κατοικίας που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τα χωριά. Οινοποιείο θέλει να στήσει ξενώνες. 

Είναι απαραίτητη η αδειοδότηση και ο έλεγχος καταλληλότητας πέραν της πολεοδομικής π.χ. 

εγγραφή σε μητρώα του Υφυπ. Τουρισμού, έλεγχος κλπ., πάλι με αρχιτεκτονική και 

περιβαλλοντική ποιότητα. Μπορούν δηλαδή να επιτρέπονται τέτοιες αναπτύξεις και σε 

οικιστικές ζώνες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να λαμβάνουν μεταχείριση τουριστικών 

καταλυμάτων αν έχουν και εμπλουτιστικές χρήσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Κατευθύνσεις πολιτικής από το Ηνωμένο Βασίλειο 

o Αποφυγή διάσπαρτης ανάπτυξης. Υπάρχει εκ των προτέρων αντίθεση για διάσπαρτες 

αναπτύξεις και γι’ αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση χωροθετήσεων που 

να ενδυναμώνουν υφιστάμενες συγκεντρώσεις. Για σκοπούς επεξήγησης και 

ευθυγράμμισης, ο πιο πάνω στόχος σχηματοποιείται σε μια σειρά από ενδεικτικά 

διαγράμματα που υποδεικνύουν σωστές πρακτικές χωροθέτησης τυχόν νέων 

αναπτύξεων (βλ. Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Διαγράμματα που υποδεικνύουν ενδεικνυόμενες και αντενδεικνυόμενες θέσεις 

για νέες αναπτύξεις εντός/πλησίον υφιστάμενων κτιριακών συγκεντρώσεων. 

o Αποφυγή δημιουργίας νέων συγκεντρώσεων όταν δεν υπάρχουν ήδη. Στην 

περίπτωση αναπτύξεων, οι οποίες εκ της φύσεως τους δεν μπορούν να τοποθετηθούν 

σε συνέχεια υφιστάμενων συγκεντρώσεων (π.χ., λόγω μεγάλου μεγέθους αναγκαίου 

αγροκτήματος), τότε χρειάζεται: οι αναπτύξεις να χωροθετούνται σε σημαντική 

απόσταση από άλλες υφιστάμενες, τα κτίρια να έχουν συγκρίσιμο μέγεθος με αυτά της 

ευρύτερης περιοχής, και η ανάπτυξη να εντάσσεται όσο το δυνατόν αρμονικότερα στο 

τοπίο (βλ. Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Διάγραμμα που υποδεικνύει τη διατήρηση σημαντικών αποστάσεων μεταξύ 

νέας και υφιστάμενων αναπτύξεων, για σκοπούς ελαχιστοποίησης της όχλησης στο 

τοπίο.  
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o Ένταξη του κτιρίου στο τοπίο. Η ανάπτυξη θα πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα την 

αρμονική ένταξή της στο τοπίο, διάσταση που σχετίζεται με την κλίμακα, την 

πυκνότητα, τον χαρακτήρα, τα υλικά, την εμφάνιση, τον προσανατολισμό, αλλά και 

την τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με τις διάφορες προσβάσεις και το ευρύτερο 

τοπίο. Νοείται ότι η πρόθεση για ένταξη στο τοπίο δεν συνεπάγεται την αναπαραγωγή 

τοπικών αρχιτεκτονικών μορφών, αλλά υπονοεί τον σχεδιασμό με αναφορά σε 

στοιχεία και προθέσεις της τοπικής αρχιτεκτονικής, καθώς και κατανόηση των σχέσεων 

που αναπτύσσονται μεταξύ του κτιρίου και του ευρύτερου περιβάλλοντος και των 

οπτικών τους (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Παραδείγματα μη αποδεκτής και αποδεκτής ένταξης κτιρίου στο τοπίο. 

o Τεκμηρίωση της ανάγκης για δημιουργία καταλυμάτων. Η δημιουργία ενός 

αγροκτήματος αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή, συνθήκη ως προς τη δημιουργία 

ενός ή περισσοτέρων καταλυμάτων. Η ανάπτυξη καταλύματος θα πρέπει να συν-

αξιολογείτε με τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περίστασης, όπως: αν το 

κατάλυμα είναι αναγκαίο για τη στέγαση του προσωπικού, αν το αγρόκτημα μπορεί να 

είναι οικονομικά βιώσιμο, αν υφίστανται άλλοι εναλλακτικοί τόποι διαμονής στην 

περιοχή κτλ. Τέτοια κριτήρια αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη ενός 

αγροκτήματος δεν θα χρησιμοποιηθεί κακοβούλως για την ανάπτυξη εξοχικών 

κατοικιών.   

 

o Αξιοποίηση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Η πολιτική ανάπτυξης επισκέψιμων 

αγροκτημάτων θα πρέπει να ευνοεί την αξιοποίηση υφιστάμενου κτιριακού 

αποθέματος (ανεξαρτήτως της λειτουργικής κατάστασής του), αντί να οδηγεί με την 

ίδια ευκολία στην ανάπτυξη νέου κτιριακού αποθέματος. Νοείται ότι η αξιοποίηση 

υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος θα πρέπει να οδηγεί σε ανάπτυξη με το ίδιο ή με 

μικρότερο κτιριακό αποτύπωμα. 

 

i https://transitiepraktijk.nl/nl/experiment/example/knooperven-systeeminnovatief-kernidee 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_2266905?utm_source=google&utm

_medium=organic 

https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2020/07/Advies-reflectie-rood-voor-

groen-DEF-8.7.2020.pdf 

 
ii 

https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/E987B2696A892DC5C22586ED001D420E?O

penDocument 

                                                      

https://transitiepraktijk.nl/nl/experiment/example/knooperven-systeeminnovatief-kernidee
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_2266905?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_2266905?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2020/07/Advies-reflectie-rood-voor-groen-DEF-8.7.2020.pdf
https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2020/07/Advies-reflectie-rood-voor-groen-DEF-8.7.2020.pdf
https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/E987B2696A892DC5C22586ED001D420E?OpenDocument
https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/E987B2696A892DC5C22586ED001D420E?OpenDocument
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iiihttps://www.theguardian.com/travel/2010/jul/11/nicola-iseard-top-10-europe-glamping-

luxury-campsites 

https://www.euronews.com/travel/2020/11/29/the-best-glamping-spots-in-europe-for-a-

coronavirus-safe-holiday 
iv https://www.yurtsincyprus.com/ 

https://www.aphroditecamping.com/ 

 

https://www.theguardian.com/travel/2010/jul/11/nicola-iseard-top-10-europe-glamping-luxury-campsites
https://www.theguardian.com/travel/2010/jul/11/nicola-iseard-top-10-europe-glamping-luxury-campsites
https://www.euronews.com/travel/2020/11/29/the-best-glamping-spots-in-europe-for-a-coronavirus-safe-holiday
https://www.euronews.com/travel/2020/11/29/the-best-glamping-spots-in-europe-for-a-coronavirus-safe-holiday
https://www.yurtsincyprus.com/
https://www.aphroditecamping.com/

