
	 	 	  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ	ΔΗΜΟΥ	ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-

ΠΕΥΚΗΣ 
 
	
	

ΑΡΘΡΟ	1	–	ΣΚΟΠΟΙ 
	

Η	 δημιουργία	 Δημοτικού	 Λαχανόκηπου	 είναι	 μια	 δράση	 που	 απευθύνεται	 στην	
τοπική	κοινωνία	με	καθαρά	κοινωνικά	και	φιλοπεριβαλλοντικά	χαρακτηριστικά. 
Σε	έκταση	του	Δήμου,	διαμορφώνονται	κήποι	50τ.μ.	περίπου,	τους	οποίους	η 
αρμόδια	Δημοτική	Επιτροπή	Λαχανόκηπου	παραχωρεί	σε	πολίτες	που	ανήκουν	σε	
ευπαθείς	κοινωνικές	ομάδες. 
Κατά	προτεραιότητα	 επιλέγονται	 για	 εγκατάσταση	στο	Λαχανόκηπο	 ,	άνεργοι,	 και	
πολίτες	με	τα	χαμηλότερα	εισοδήματα	,	με	βάση	το	εκκαθαριστικό	της	Εφορίας,	με	
προτεραιότητα	σε	αυτούς	που	είναι	δημότες	Λυκόβρυσης-Πεύκης. 
	
α.	Η	επιλογή	των	δικαιούχων		γίνεται	από	την	Δημοτική	Επιτροπή	Λαχανόκηπου. 
β.	Η	λειτουργία	του	Δημοτικού	Λαχανόκηπου	στοχεύει,	πέραν	του	κοινωνικού	του	
χαρακτήρα	και	σε	φιλοπεριβαλλοντικές	δράσεις,	όπως: 

• Ανάπτυξη	Προγραμμάτων	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης	σε	συνεργασία	με 
την	Πρωτοβάθμια	και	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση. 

• Δημιουργία	 χώρου	 ανάπτυξης	 ορθών	 περιβαλλοντικών	 πρακτικών	 στη	
γεωργία	 σε	 συνεργασία	 με	 αρμόδιους	 φορείς	 (Πανεπιστήμια,	 Δ/νσεις	
Αγροτικής	Ανάπτυξης	κτλ). 

• Διοργάνωση	εκδηλώσεων	περιβαλλοντικού	αντικειμένου. 
	
Για	 τους	 παραπάνω	 σκοπούς,	 προβλέπεται	 στο	 χώρο	 η	 ανάπτυξη	 κατασκευών	
αναψυχής	 και	 οργάνωσης	 υπαίθριων	 εκδηλώσεων	 με	 επίκεντρο	 περιβαλλοντικά	
θέματα. 
	
γ.	Ο	Χώρος	είναι	κοινόχρηστος	και	επιτρέπεται	η	πρόσβαση	σε	όλους	τους	πολίτες,	
τις	 ώρες	 και	 τις	 ημέρες	 που	 η	 κεντρική	 είσοδος	 	 είναι	 ανοικτή	 από	 τους	
καλλιεργητές. 
	
δ.	Η	δράση	δεν	στοχεύει	απλά	και	μόνο	στην	ανακούφιση	νοικοκυριών	με	χαμηλά 
εισοδήματα,	 αλλά	 πρόκειται	 για	 μια	 δράση	 που	 διαμορφώνει	 νησίδες	
συλλογικότητας	στην	τοπική	κοινωνία.	Μπορεί	να	φέρει	κοντά	τους	πολίτες	που	θα	
ασχοληθούν,	 ανθρώπους	 διαφόρων	 ηλικιών	 και	 κουλτούρας,	 ενώ	 προσφέρει	
άσκηση,	 εκτόνωση	 και	 δημιουργική	 απασχόληση	 σε	 αυτούς	 που	 το	 έχουν	
πραγματική	ανάγκη. 

ΑΡΘΡΟ	2-	Γενικά 
	
1.	Ο	κανονισμός	λειτουργίας	Δημοτικού	Λαχανόκηπου	ισχύει	για	μια	καλλιεργητική	
χρονιά	 και	 μπορεί	 να	 τροποποιείται	 κάθε	 χρόνο	 με	 βάση	 τις	 εμπειρίες	 που	
συγκεντρώθηκαν	από	την	εφαρμογή	του. 



2.	 Αντίγραφο	 του	 κανονισμού	 παραδίδεται	 σε	 κάθε	 καλλιεργητή,	 ο	 οποίος	
υπογράφει	 	 το	σχετικό	έγγραφο	παραχώρησης	 του	Δήμου	ότι	 τον	αποδέχεται	στο	
σύνολό	του	και	ότι	θα	τον	τηρήσει. 
	
3.	 Ο	 κανονισμός	 δεν	 έχει	 σκοπό	 να	 επιβάλλει	 απαγορεύσεις,	 αλλά	 να	 συμβάλλει	
στην	ομαλή	συνεργασία	μεταξύ	των	καλλιεργητών. 
	
4.	Την	ευθύνη	λειτουργίας	του	Δημοτικού	Λαχανόκηπου	και	τήρησης	του	παρόντος	
κανονισμού	 έχει	 η	 Επιτροπή	 Δημοτικού	 Λαχανόκηπου	 προς	 την	 οποία	 πρέπει	 να	
απευθύνονται	 τυχόν	 προτάσεις	 βελτίωσης	 ή	 τροποποίησης	 αυτού	 καθώς	 και	
ενστάσεις	ή	διαφορές	που	αναφύονται	μεταξύ	των	καλλιεργητών. 

	
ΑΡΘΡΟ	3	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	και	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

	
Οι	δικαιούχοι	που	θα	εγκατασταθούν	μετά	την	επιλογή	τους	από	την	Επιτροπή,	θα 
υπογράφουν	 πρωτόκολλο	 εγκατάστασης	 από	 το	 οποίο	 θα	 απορρέουν	 οι	 εξής	
υποχρεώσεις	και	δικαιώματα: 
	
Α.	Υποχρεώσεις: 
	
1.	 Παραλαμβάνουν	 αντίγραφο	 του	 Κανονισμού	 Λειτουργίας	 και	 υπογράφουν	 στο	
σχετικό	έγγραφο	παραχώρησης	ότι	τον	αποδέχονται	στο	σύνολό	του	και	ότι	θα	τον	
τηρήσουν. 
2.	Παραλαμβάνουν	κλειδί	της	κεντρικής	εισόδου	του	χώρου,	το	οποίο	με	δική	τους 
δαπάνη	κατασκευάζουν	(αντικλείδι)	και	φροντίζουν	για	το	κλείδωμά	της	κατά	την 
αποχώρησή	τους. 
	
3.	 Η	 καλλιέργεια	 των	 κήπων	 που	 θα	 παραχωρηθούν	 πρέπει	 να	 γίνεται	 μόνο	 με	
βιολογικές	 μεθόδους	 απαγορευμένης	 της	 χρήσης	 χημικών	 λιπασμάτων,	
ζιζανιοκτόνων	και	φυτοφαρμάκων. 
	
4.	Δεν	επιτρέπεται	η	πώληση	των	αγαθών	που	παράγουν	στον	Λαχανόκηπό	τους. 
	
5.	Αποδίδουν	το	10%	της	παραγωγής	λαχανικών	στο	Κοινωνικό	Παντοπωλείο	του 
Δήμου. 
	
6.	Δεν	επιτρέπεται	η	φύτευση	οπωροφόρων	δένδρων	στους	Λαχανόκηπους. 
	
7.	Φροντίζουν	για	την	καθαριότητα	του	χώρου. 
	
8.	Καθαρίζουν	το	χώρο	στον	οποίο	θα	καλλιεργούν	από	τα	υπολείμματα	της 
καλλιέργειας	τους	και	παραδίδουν	τον	κήπο	στην	κατάσταση	που	τον	παρέλαβαν. 
Τοποθετούν	 τα	 υπολείμματα	 της	 καλλιέργειας	 σε	 κάδους	 κομποστοποίησης,	
εφόσον	ο	Δήμος	τοποθετήσει	τέτοιους. 
	



9.	Η	φύλαξη	της	καλλιέργειας	είναι	ευθύνη	των	καλλιεργητών. 
	
10.	Δεν	επιτρέπεται	οποιαδήποτε	παρέμβαση	στην	φυσική	βλάστηση	του	χώρου. 
	
11.	Δε	θα	φέρνουν	οικιακά	ζώα	στον	λαχανόκηπο. 
	
12.	Οι	 καλλιεργητές	 των	 κήπων	 θα	 πρέπει	 να	 παρακολουθήσουν	 υποχρεωτικά	 τα	
μαθήματα	βιολογικής	καλλιέργειας	που	θα	οργανώσει	ο	Δήμος. 
	
13.	Οι	 καλλιεργητές	 οφείλουν	 να	σέβονται	 και	 να	μην	προξενούν	βλάβες	με	 τους	
χειρισμούς	τους	σε	διπλανούς	κήπους. 
	
14.	Απαγορεύεται	η	μίσθωση	εργάτη	και	η	παραχώρηση	του	κήπου	σε	τρίτους. 
	
15.	 Δεν	 επιτρέπεται	 η	 παραχώρηση	 περισσοτέρων	 του	 ενός	 κήπου	 στην	 ίδια	
οικογένεια. 
	
16.	Ο	Δήμος	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	απαλλάσσει	του	μισθώματος	σε	οικογένειες	
δημοτών	με	εισήγηση	της				Δημοτικής	Επιτροπής	Λαχανόκηπου 
	
Β.	Δικαιώματα 
	
1.	Οι	καλλιεργητές	μπορούν	να	εισηγούνται	στο	Δήμο	τη	διοργάνωση	εκδηλώσεων	
κοινωνικού	χαρακτήρα	για	την	εξασφάλιση	πόρων,	για	αποκλειστική	διάθεση	τους	
στην	βελτίωση	 των	συνθηκών	στους	 χώρους	καλλιέργειας	με	 εθελοντική	εργασία,	
είτε	 για	 την	 ενίσχυση	 ευαίσθητων	 κοινωνικών	 ομάδων	 σε	 συνεργασία	 με	 την	
Κοινωνική	Υπηρεσία	του	Δήμου. 
	
2.	 Επιτρέπεται	 η	 φύτευση	 καλλωπιστικών	 φυτών	 στους	 κοινόχρηστους	 χώρους,	
μετά	από	συνεννόηση	με	την	υπηρεσία	Πρασίνου	του	Δήμου. 
	
3.	 Οι	 καλλιεργητές	 έχουν	 το	 δικαίωμα	 χρήσης	 των	 κοινόχρηστων	 χώρων	 της	
συνολικής	 έκτασης	 για	 αναψυχή	 με	 τους	 οικείους	 τους,	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	
διατηρούν	τον	χώρο	καθαρό	και	δεν	ενοχλούν	με	τη	συμπεριφορά	τους. 
	

ΑΡΘΡΟ	4-	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	 
	

	Σύμφωνα	 με	 τα	 δικαιολογητικά	 που	 καταθέτουν	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 πολίτες,	 η	
επιλογή	γίνεται	με	κοινωνικά	κριτήρια	και	συγκεκριμένα	με	βάση: 
α.	 Το	 οικογενειακό	 ή	 ατομικό	 εισόδημα	 που	 εμφανίζεται	 στο	 αντίγραφο	 του	
εκκαθαριστικού	της	Εφορίας. 
β.	Την	επαγγελματική	κατάσταση	και	οικογενειακή	κατάσταση	(άνεργοι,	πολίτες	με	
τα	χαμηλότερα	εισοδήματα	βάσει	του	εκκαθαριστικού). 
γ.	Το	αν	είναι	δημότες-κάτοικοι	Λυκόβρυσης-Πεύκης. 
δ.	Μαθητές	σχολείων	του	δήμου	για	εκπαιδευτικούς	λόγους. 



Μπορούν	 να	 διατεθούν	 κήποι	 και	 σε	 κατοίκους	 που	 δεν	 είναι	 δημότες	 μόνο	 εάν	
υπάρξουν	αδιάθετοι	κήποι	και	για	ένα	έτος. 
	
	
	

ΑΡΘΡΟ	5	-	ΧΡΟΝΙΚΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ 
	

1.	Οι	δικαιούχοι	που	θα	επιλεγούν,	εγκαθίστανται	στο	Δημοτικό	Λαχανόκηπο	για 
ένα	 έτος	 (μήνας	 παραλαβής	 και	 παράδοσης	 τεμαχίου	 ορίζεται	 ο	 Οκτώβριος),	 με	
δικαίωμα	 εκ	 μέρους	 του	 Δήμου	 της	 ανανέωσης	 της	 παραμονής	 τους	 για	 δεύτερο	
έτος,	εφόσον	έχουν	υποβάλει	σχετικό	αίτημα	με	επικαιροποιημένα	δικαιολογητικά. 
	
2.	Κάθε	χρόνο,	στο	διάστημα	του	διμήνου	Ιουνίου-Ιουλίου	η	Επιτροπή	προβαίνει 
σε	δημόσια	ανακοίνωση	παραλαβής	νέων	αιτήσεων.	Μετά	τη	λήξη	της	προθεσμίας 
υποβολής	 αιτήσεων	 από	 τους	 ενδιαφερόμενους	 πολίτες,	 η	 Επιτροπή	 εξετάζει	 τις	
νέες	αιτήσεις	αλλά	και	των	ήδη	εγκατεστημένων	που	έχουν	εκδηλώσει	ενδιαφέρον	
για	ανανέωση	της	παραμονής	τους	για	δεύτερο	έτος. 
	
3.	Οι	ήδη	εγκατεστημένοι	καλλιεργητές	είναι	υποχρεωμένοι	να	εγκαταλείψουν	τον	
κήπο	τους	σε	περίπτωση	που	δεν	εγκριθεί	η	αίτηση	ανανέωσης	της	παραμονής	τους	
στο	 Δημοτικό	 Λαχανόκηπο,	 μετά	 την	 δημοσιοποίηση	 του	 πίνακα	 (κατά	 το	 πρώτο	
δεκαήμερο	του	Σεπτεμβρίου)	των	νέων	δικαιούχων. 
Ο	Δήμος	δεν	φέρει	ουδεμία	ευθύνη	εάν	με	τη	λήξη	του	δικαιώματος	καλλιέργειας 
υπάρχουν	στον	χώρο	αναπτυσσόμενα	λαχανικά. 
	

ΑΡΘΡΟ	6	-	ΛΟΓΟΙ	ΑΠΟΒΟΛΗΣ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ 

	
1.	Η	 αρμόδια	 Επιτροπή	 δύναται	 να	αποφασίσει	 την	 αποβολή	 καλλιεργητών,	 μετά	
από	 εισήγηση	 της	 Επιτροπής,	 συζητώντας	 την	 καταγγελία	 παρουσία	 των	
καλλιεργητών	σε	βάρος	των	οποίων	έχει	αυτή	συνταχθεί. 
	
2.	Δυνατότητα	υποβολής	καταγγελίας	για	παράβαση	του	κανονισμού	λειτουργίας	ή	
κακή	συμπεριφορά	προς	τρίτους	έχουν	δικαίωμα	να	υποβάλουν	στην	υπηρεσία	και	
οι	 ίδιοι	οι	 καλλιεργητές.	Η	καταγγελία	εξετάζεται	από	την	Επιτροπή	παρουσία	και	
των	δυο	πλευρών. 
	
3.	Δικαιούχος	που	έχει	επιλεγεί	και	έχει	εγκατασταθεί	στο	Λαχανόκηπο,	χάνει	το 
δικαίωμα	 καλλιέργειας	 και	 αποβάλλεται	 ,	 σε	 περίπτωση	 που	 δεν	 καλλιεργεί	 επί	
δίμηνο	τον	κήπο	του,	εφόσον	του	έχει	γίνει	προηγουμένως	σχετική	ενημέρωση,	και	
τον	παραχωρήσει	σε	άλλον	δημότη. 
	

	
	


