
Πρόηαζη κοινωνικής Δράζης  
 

Η νκάδα δηαρείξηζεο ηζηνζειίδαο ηεο 
Εηδνκέλεο επαηζζεηνπνηεκέλε απφ ηελ θξίζε 
πνπ δηέπεη ην Ειιεληθφ λνηθνθπξηφ αιιά θαη απφ 
ηελ πεξηβαιινληνινγηθή ηεο ηδενινγία, ζρεδίαζε 
κηα λέα δξάζε, ε νπνία επειπηζηεί φηη ζα 
απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 
νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, επηθέξνληαο ην 
αίζζεκα ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθφηεηαο θαη 
νξγάλσζεο ζηνλ  ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο.  

 
Τόπος και δικαιούτοι 

 
Η θαηλνηφκνο γηα ηελ πεξηνρή καο δξάζε, ζρεδηάζηεθε αξρηθά λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Εηδνκέλεο θαη δηθαηνχρνο κπνξεί λα γίλεη 
φπνηνο επηζπκεί, αξθεί λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα δηαζέζεη ρξφλν θαη λα παξάγεη ηα 
δηθά ηνπ πξντφληα, κε βηνινγηθφ ηξφπν, καζαίλνληαο παξάιιεια ηνπο ηξφπνπο 
παξαγσγήο.   

<<Πρόταση δημιουργίας Ιδιωτικών κοινωνικών Λαχανόκηπων>> 
 

Γενικά  
 

Οη ηδησηηθνί θνηλσληθνί Λαραλφθεπνη, ζα απνηειέζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ έξγν 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Μηα δνκή πνπ δελ αθνξά κφλν ηελ θνηλσλία, αιιά ην 
πεξηβάιινλ, ηελ νηθνινγία, ην ζεβαζκφ ζηε θχζε, ηελ  επαηζζεηνπνίεζε παηδηψλ 
θαη ελειίθσλ ελψ παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ βνήζεκα γηα ην 
λνηθνθπξηφ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 
αγαζά ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο ηξαπεδηνχ απεπζείαο απφ ην δηθφ ηνπο πεξηβφιη.   

 
Έκηαζη 

 
Η έθηαζε πνπ επειπηζηνχκε λα 

παξαρσξεζεί απφ επαηζζεηνπνηεκέλν 
ηδηψηε είλαη αλέξρεηαη ζηα  4000 η.κ, 
φπνπ θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 
ηνπ δηαηεζεί κέξνο απηνχ, ζην νπνίν 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγνχλ 
νπσξνθεπεπηηθά κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 
ηελ ζίηηζή ηνπο.  

Τν θφζηνο ηεο δξάζεο είλαη κηθξφ 
επεηδή ε δξάζε πεξηνξίδεηαη ζηελ αγνξά 
θπηψλ θαη ζε θάπνηα άιια βνεζεηηθά 
αληηθείκελα φπσο ην παλί ζθίαζεο θαη 
εξγαιεία . 

 
 



Υποτρεώζεις 
 

Οη θαιιηεξγεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 
ππνινίπσλ θαιιηεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζα 
πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα ζηνπο ηδησηηθνχο Λαραλφθεπνπο 
είλαη απνθιεηζηηθά βηνινγηθή, θαη απηνχ ηνπ είδνπο ηε κέζνδν είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ φινη νη θαιιηεξγεηέο δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, 
θαη ηέινο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 
δίλνληαο ην 10% ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Δήκνπ Παηνλίαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη πνιιέο άιιεο 
νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

 
 

Φρόνος τρήζης 
 

 Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο γεο είλαη έμη κήλεο 
μεθηλψληαο απφ 01 Απξηιίνπ θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 30 Σεπηεκβξίνπ. Η 
δξάζε ζα ιεηηνπξγήζεη σο πηινηηθή εθαξκνγή θαη εθφζνλ πιεξνχληαη  θάπνηεο 
πξνυπνζέζεηο φπσο ε παξνπζία νξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ, εμαζθάιηζε 
χδξεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγξνηεκαρίνπ.  

 
Λειηοσργία δράζης 

 
Η φιε δξάζε ζα ζπληνλίδεηαη θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο 

ηζηνζειίδαο ηεο Εηδνκέλεο, παξέρνληαο  ππνζηήξημε ηερλνγλσζίαο. 
Σρεδηάδεηαη λα ππάξμεη επηθνηλσλία θαη ζπκθσλία κε πξνκεζεπηέο θπηψλ θαη 

επαγγεικαηίεο κε παξειθφκελα αληηθείκελα φπσο εξγαιεία. 
Επίζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ αλήθεη ε εηδηθή κέξηκλα απφ επαγγεικαηίεο γηα 

θζελφηεξεο ιχζεηο ζε θαθέδεο θαη πνηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ    
 

Επίλογος 
 

Επειπηζηνχκε ε δξάζε απηή λα βξεη αληαπφθξηζε θαη λα αγγειηαζηεί απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο, δίλνληαο βνήζεηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο αιιά 
θαη λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
ιαραλφθεπσλ. Επίζεο λα απνηειέζεη θσηεηλφ παξάδεηγκα 
αιιεινζηήξημεο, αιιεινβνήζεηαο, επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ 
ζπλάλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα 
βηνινγηθή παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηέινο ε  δηαθχιαμε ηεο 
παξαδνζηαθήο καο παξαθαηαζήθεο .   
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