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1. Αςτικι γεωργία: Σοποκετϊντασ το αγροδιατροφικό ςφςτθμα ςτθν 

αςτικι ατηζντα  

τόχοσ τθσ ζρευνασ αυτισ ιταν να διερευνθκοφν οι όψεισ και οι δυναμικζσ τθσ αςτικισ 

γεωργίασ ςτθν Ελλάδα, οι λειτουργίεσ τθσ και ο ρόλοσ που μπορεί να διαδραματίςει ςτθν 

κατεφκυνςθ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και του ςχεδιαςμοφ βιϊςιμων πόλεων. Θ 

αςτικι γεωργία είτε μζςα από κινθματικζσ πρωτοβουλίεσ ςτο πλαίςιο τα κοινωνίασ των 

πολιτϊν (αυτοδιαχειριηόμενεσ αςτικζσ καλλιζργειεσ) είτε ωσ μια ςτοχοκετθμζνθ 

πρωτοβουλία των Ο.Σ.Α. Α’ και Β’ βακμοφ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 

τουσ, είναι ζνα φαινόμενο πρόςφατο και πρωτόγνωρο ςτθ χϊρα μασ. Σα τελευταία 1-2 

χρόνια, αναπτφςςεται με ταχείσ ρυκμοφσ κάτω από τθν πίεςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ- 

προϊοφςθσ βζβαια και τθσ κρίςθσ του πλαιςίου ηωισ ςτθν πόλθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των επαρχιακϊν πόλεων τθσ Ελλάδασ, όπωσ ζδειξε και θ ζρευνα. 

Θ επιτόπια ζρευνα εςτιάηει ςε δφο Δθμοτικοφσ αςτικοφσ λαχανόκθπουσ, του Διμου Κζρμθσ 

και του Διμου Αλεξανδροφπολθσ. Θ επιλογι τουσ ζγινε με βαςικό κριτιριο τoν πρωτοπόρο 

χρονικά χαρακτιρα τουσ (2011-2012) ςε ςυνδυαςμό με τον καινοτόμο χαρακτιρα ωσ προσ 

τον ςχεδιαςμό τουσ, με πιο χαρακτθριςτικό τον βιοαγρό του Δ. Αλεξανδροφπολθσ 

(κοινωνικι ζνταξθ και κοινωνικι αλλθλεγγφθ, βιολογικζσ μζκοδοι παραγωγισ και 

καλλιζργεια φιλοπεριβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ, δθμιουργία «πράςινθσ αςπίδασ» ςτθν πόλθ, 

ανάπτυξθ του κοινοτικοφ δεςμοφ). Θ επιλογι ενόσ δθμοτικοφ αγροκθπίου ςτον περιαςτικό 

χϊρο ενόσ μεγάλου αςτικοφ κζντρου ςτθν Βόρεια Ελλάδα (Κζρμθ- Κεςςαλονίκθ) και ςτισ 

παρυφζσ μιασ μικρότερθσ επαρχιακισ πόλθσ ςτθν ελλθνικι παραμεκόριο 

(Αλεξανδροφπολθ) κεωρικθκε ότι εμπλουτίηει το ερευνθτικό υλικό και τα ςυμπεράςματα 

τθσ όλθσ ζρευνασ ςχετικά με τισ όψεισ, τισ δυναμικζσ και τισ προοπτικζσ τθσ αςτικισ 

γεωργίασ ςτθν Ελλάδα. ε κάκε περίπτωςθ, θ πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ, θ εντεινόμενθ 

φφεςθ τθσ οικονομίασ και οι περικοπζσ ςτισ κοινωνικζσ παροχζσ που οδθγεί ςθμαντικό 

μζροσ των νοικοκυριϊν ςτθν κοινωνικι και οικονομικι αποςτζρθςθ, αν όχι ςτα όρια τθσ 

επιβίωςθσ, ϊκθςαν αρκετοφσ Διμουσ τθσ χϊρασ ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ 

δθμιουργία δθμοτικϊν λαχανόκθπων με πρωτεφοντα, πλζον, ςτόχο τθν παραγωγι 

τροφίμων αυτοκατανάλωςθσ, χωρίσ, βζβαια, να υποςτζλλονται οι ςτόχοι του εξωραϊςμοφ 

του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ διάδοςθσ τθσ περιβαλλοντικισ κουλτοφρασ ςτουσ 

πολίτεσ τουσ.  

Ιδθ, όπωσ φάνθκε από τθν ευρωπαϊκι και διεκνι βιβλιογραφία, αντίκετα με ότι ςυμβαίνει 

ςτον αγροτικό χϊρο, ςτισ πόλεισ θ ανεπάρκεια ειςοδθματικϊν πόρων μεταφράηεται 

ςυνικωσ ςε μείωςθ δαπανϊν ι/ και ζλλειψθ τροφίμων για τα αςτικά νοικοκυριά. Σο 

πρόβλθμα αυτό γίνεται ςοβαρότερο αν λάβει κανείσ υπόψθ ότι οι καταναλωτζσ των 

αςτικϊν κζντρων πλθρϊνουν ακριβότερα τθν τροφι τουσ ςε ςχζςθ με τουσ κατοίκουσ τθσ 

υπαίκρου, λόγω του μεταφορικοφ κόςτουσ, ενϊ θ ποιότθτα μπορεί να είναι υποδεζςτερθ 

εξαιτίασ των μιλίων (food miles) που τα νωπά γεωργικά προϊόντα διανφουν από τον αγρό 

ζωσ το πιάτο του καταναλωτι ςτθν πόλθ (Halweil και Nierenberg, 2007). Οι αςτικοί 

λαχανόκθποι μποροφν να προςφζρουν, όχι μόνο φρζςκα και ςε προςιτό κόςτοσ τρόφιμα 

(ωσ ιδιοκατανάλωςθ, είτε μζςω κοινωνικϊν παντοπωλείων και λαϊκϊν αγορϊν τοπικϊν 

τροφίμων) αλλά και να ςυμβάλλουν ςτθν αποφυγι επιςιτιςτικϊν κρίςεων. Παράλλθλα, 

μποροφν να ςυντελζςουν ςτθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ από τθν ανάπτυξθ τθσ όλθσ 
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αλυςίδασ αςτικισ παραγωγισ τροφίμου (από τθν παραγωγι κομπόςτ ζωσ τθν εμπορία και 

τθν εςτίαςθ) ςτθν περίπτωςθ εκείνθ όπου μζροσ τθσ παραγωγισ προωκείται ςτισ τοπικζσ 

αγορζσ (απευκείασ πϊλθςθ, λαϊκζσ αγορζσ, εποχικά καλάκια κοινοτικά υποςτθριηόμενθσ 

γεωργίασ, τοπικά εςτιατόρια). τθ διεκνι βιβλιογραφία γίνεται, επίςθσ, εκτενισ ςυηιτθςθ 

γφρω από τθν περιβαλλοντικι ςυμβολι των αςτικϊν λαχανόκθπων (κομποςτοποίθςθ και 

επαναχρθςιμοποίθςθ οριςμζνων οργανικϊν απορριμμάτων, μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του 

περιβάλλοντοσ και ςυμβολι ςτον περιοριςμό των αερίων που ευκφνονται για το φαινόμενο 

του κερμοκθπίου, βιοποικιλότθτα αςτικοφ τοπίου, κοκ), αλλά και ςτθν ςυμβολι τουσ ςτθ 

διάδοςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και παιδείασ. Λδιαίτερα ςτον αναπτυςςόμενο 

κόςμο, όπου μεγάλο μζροσ πλθκυςμοφ ςυγκεντρϊνεται ςτισ πόλεισ ενϊ οι αςτικζσ 

καλλιζργειεσ καλφπτουν βαςικζσ επιςιτιςτικζσ τουσ ανάγκεσ, θ ςθμαςία που δίνεται ςτθν 

αςτικι γεωργία κεωρείται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ ότι μπορεί να οδθγιςει τον κόςμο 

να ςυνειδθτοποιιςει ςε μεγαλφτερο βακμό τα προβλιματα τθσ τοπικισ ρφπανςθσ, που 

είναι ιδιαίτερα ζντονα ςτισ περιοχζσ αυτζσ του πλανιτθ (Halweil και Nierenberg, 2007: 87-

120).  

Είναι γεγονόσ ότι θ αςτικι γεωργία πζρα από τθν εξαςφάλιςθ τροφίμων και τθν 

ιςορροπθμζνθ διαχείριςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ προςφζρει πλικοσ άλλων 

λειτουργιϊν, όπωσ ψυχαγωγία, ψυχικι υγεία, τοπιακι ποικιλότθτα, καλλιζργεια κοινοτικοφ 

δεςμοφ και κοινωνικισ ευκφνθσ. Όπωσ ςυνοψίηει ςτθν ζκκεςθ του το Μδρυμα RUAF 

(Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security), θ αςτικι γεωργία παρζχει μια 

ςυμπλθρωματικι ςτρατθγικι για τθ μείωςθ τθσ αςτικισ φτϊχειασ και τθσ επιςιτιςτικισ 

αναςφάλειασ ενϊ ενιςχφει τθν αςτικι περιβαλλοντικι διαχείριςθ. Θ αςτικι γεωργία 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν διατροφικι αυτάρκεια ςτισ πόλεισ, δεδομζνου ότι οι 

δαπάνεσ προμικειασ και διανομισ των τροφίμων ςτισ αςτικζσ περιοχζσ που προζρχονται 

από τθν αγροτικι παραγωγι τθσ υπαίκρου και τισ ειςαγωγζσ βαίνουν αυξανόμενεσ, χωρίσ 

να ικανοποιοφν τθ ηιτθςθ, ιδιαίτερα των φτωχότερων κοινωνικϊν ομάδων. Πζρα από τον 

επιςιτιςμό, θ αςτικι γεωργία ςυμβάλλει ςτθν τοπικι οικονομία, ςτθν ανακοφφιςθ από τθ 

φτϊχεια, ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ, και ιδιαίτερα των 

γυναικϊν που κατεξοχιν αςχολοφνται με τισ αςτικζσ καλλιζργειεσ, όπωσ επίςθσ και ςτο 

πραςίνιςμα τθσ πόλθσ και τθν παραγωγικι επαναχρθςιμοποίθςθ των αςτικϊν 

απορριμμάτων1. Ωςτόςο παρά τα πλεονεκτιματά που θ αςτικι γεωργία μπορεί να 

προςφζρει, οι πολιτικοί, οι επιχειρθματίεσ και οι πολεοδόμοι –κατά περίπτωςθ- μπορεί να 

αγνοοφν ι και να υποτιμοφν τον επωφελι ρόλο τθσ ςτο ςχεδιαςμό βιϊςιμων πόλεων ενϊ 

μπορεί να κεωροφν ότι «θ παραγωγι τροφίμων είναι ζνα ηιτθμα που αφορά αποκλειςτικά 

τθν φπαικρο και το οποίο δεν ζχει τθν ίδια προτεραιότθτα όπωσ θ ςτζγθ, θ 

εγκλθματικότθτα ι οι μεταφορζσ» (Halweil και Nierenberg, όπ.π. 106). Σθν προςζγγιςθ 

αυτι, θ ερευνθτικι μασ ομάδα ςυνάντθςε ςτθν Αλεξανδροφπολθ, ωσ εκφραςμζνθ άποψθ 

κυρίωσ των αιρετϊν αλλά και μερίδασ των δθμοτϊν. υγκεκριμζνα ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυηιτθςθσ ζγκριςθσ τθσ δθμιουργίασ του βιοαγροφ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο, αρκετά μζλθ 

του εξζφραςαν τθν αντίκεςθ τουσ να δαπανθκοφν κονδφλια για αςτικό λαχανόκθπο και όχι 

για άλλα τεχνικά ζργα (π.χ. οδοποιία) επ’ ωφελεία των δθμοτϊν. Επίςθσ, ςε ποςοςτό 44% 

των αιτοφντων αγροτεμάχιο ςτον βιοαγρό, διλωςαν ότι ο Διμοσ κα ζπρεπε να κζςει ςε 

προτεραιότθτα άλλα ζργα αντί του βιοαγροφ (βζβαια οι περιςςότεροι δθλ., το 54% 

                                                            
1 Βλ. <http://www.ruaf.org/node/512> (πρόςβαςθ ςτισ 1-11-12) 

http://www.ruaf.org/node/512
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επικροτεί τθν πρωτοβουλία αυτι), παρά το γεγονόσ ότι ςτο ςφνολό τουσ και ςε μεγάλο 

βακμό (81%) κεωροφν ότι ο βιοαγρόσ απαντά ςε προβλιματα τθσ πόλθσ (πιεςτικοί ρυκμοί, 

ζλλειψθ πραςίνου, ευκαιριϊν ψυχαγωγίασ κ.λπ.) (βλ. ΠΕ.5).  

ε κάκε περίπτωςθ, θ αναγνϊριςθ τθσ πολυλειτουργικότθτασ τθσ αςτικισ γεωργίασ και θ 

ανάπτυξθ του δυναμικοφ που διακζτει για μια αποτελεςματικι αειφόρο χριςθ τθσ 

αςτικισ/περιαςτικισ γθσ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων και ςτο ςχεδιαςμό βιϊςιμθσ πόλθσ, δθλαδι μιασ πόλθσ 

«ποικιλόμορφθσ, παραγωγικισ, περιβαλλοντικά υγιοφσ, και θ οποία κα ζχει πετφχει τθ 

διατροφικι τθσ αςφάλεια» (Pothukuchi και Kaufman, 1999). Θ αναγνϊριςθ τθσ 

πολυλειτουργικότθτασ τθσ γεωργίασ με τθν παραγωγι πολφτιμων δθμόςιων αγακϊν πζρα 

από αυτιν κακαυτιν τθν παραγωγι τροφίμων (οικολογία, τοπία, δθμόςια υγεία, κοινωνικι 

μζριμνα, ψυχαγωγία, κ.ά.), κα μποροφςε να προςφζρει ςτθν αντιςτροφι μιασ 

ςτερεοτυπικισ προςζγγιςθσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ/κοινοτικισ αςτικισ γθσ που 

ζχει ωσ μοναδικό γνϊμονα τθν κερδοςκοπικι αγοραία αξία τθσ, ςε κάκε περίπτωςθ που 

τίκεται το ηιτθμα (δίλθμμα) αξιοποίθςθσ διακζςιμθσ δθμόςιασ αςτικισ γθσ. 
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2. Προφίλ, κίνθτρα και προςδοκίεσ των αιτοφντων καλλιεργθτϊν ςτθν 

Θζρμθ και τθν Αλεξανδροφπολθ 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ -μζςω εξειδικευμζνων 

ερωτθματολογίων- του κοινωνικο-δθμογραφικοφ προφίλ, των κινιτρων και προςδοκιϊν 

των αιτοφντων ζκταςθ γεωργικισ γθσ ςτουσ αςτικοφσ λαχανόκθπουσ. Ωςτόςο, πζρα από 

αυτιν κακαυτι τθν ταυτοποίθςθ των αιτοφντων και των πικανϊν ομάδων τουσ (π.χ. ‘food-

economic seakers’ ζναντι ‘recreation seakers’, Blekesaune et al., 2010), βαςικό ηθτοφμενο 

ιταν να διευρυνκεί θ ςυηιτθςθ ςε κζματα που άπτονται τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και του 

αγροαςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν προοπτικι τθσ αειφόρου εδαφικισ ανάπτυξθσ, 

διερευνϊντασ κατά πόςο οι δθμοτικοί αυτοί λαχανόκθποι απαντοφν ςτα καίρια τρζχοντα 

προβλιματα τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ αποςτζρθςθσ (οικονομικι κρίςθ/ κρίςθ 

κράτουσ πρόνοιασ), όςο και τθσ υποβάκμιςθσ του πλαιςίου ηωισ ςτισ πόλεισ (αςτικι/ 

περιβαλλοντικι κρίςθ). 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζδειξε, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ότι το μεγαλφτερο μζροσ 

του πλθκυςμοφ ωσ πρϊτο κίνθτρο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τον δθμοτικό λαχανόκθπο 

(μεγαλφτερθ ςυχνότθτα των απαντιςεων ακροιςτικά ωσ πρϊτοσ ι δεφτεροσ 

ςθμαντικότεροσ λόγοσ) ιταν «για να παράγω τα δικά μου τρόφιμα» (απαντικθκε από 

84,2% των αιτοφντων ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 67,4% ςτθν Κζρμθ), δθλαδι θ ανάγκθ 

εξαςφάλιςθσ φρζςκων, βιολογικϊν, υγιεινϊν τροφίμων ι με άλλα λόγια «για να ξζρω τι 

τρϊω». Θ απάντθςθ αυτι επιβεβαιϊνει τθ γενικευμζνθ ανθςυχία των καταναλωτϊν 

ςχετικά με τθν ποιότθτα και αςφάλεια των τροφίμων, τουσ τρόπουσ παραγωγισ και τον 

τόπο (ι και τθν χϊρα) προζλευςθσ ςτο πλαίςιο του αποκαλοφμενου «παραγωγιςτικοφ 

γεωργικοφ μοντζλου» και τθσ διεκνοποίθςθσ των αγορϊν, όπου τα τρόφιμα διανφουν 

ςυχνά μεγάλεσ αποςτάςεισ μζχρι το πιάτο μασ. Σο ηιτθμα λοιπόν τθσ επανατοπικοποίθςθσ 

τθσ παραγωγισ τροφίμου, το οποίο βρίςκεται τα τελευταία χρόνια ςτο επίκεντρο τθσ 

διεκνοφσ ςυηιτθςθσ για τθν εδαφικι αγροτικι ανάπτυξθ (Hinrichs, 2003), μπορεί να βρίςκει 

γόνιμο ζδαφοσ ακόμα και ςε αυτιν τθν αςτικι/ περιαςτικι γεωργία. 

Παράλλθλα, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ζδειξε με ςαφινεια, ότι για το 

μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ ζρευνασ το χαμθλό ειςόδθμα, και γενικότερα θ 

οικονομικι κρίςθ, τουσ ϊκθςε να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτον δθμοτικό λαχανόκθπο 

(απαντικθκε από 61,9% των αιτοφντων ςτθν Αλεξανδροφπολθ, ακροιςτικά ωσ πρϊτοσ ι 

δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ λόγοσ και 44,7% ςτθν Κζρμθ). Εξάλλου, ζνα ςθμαντικό μζροσ των 

αιτοφντων ανικουν ςτισ ευπακείσ ειςοδθματικά ομάδεσ: άνεργοι (22,2% ςτθν 

Αλεξανδροφπολθ και 24,1% ςτθν Κζρμθ), ςυνταξιοφχοι (27% ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 

13,5 % ςτθν Κζρμθ), νοικοκυρζσ (7,9% ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 2,1% ςτθν Κζρμθ). Αλλά 

και από τουσ ενεργοφσ απαςχολοφμενουσ ζνα ςθμαντικό μζροσ ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ 

τθσ ζρευνασ είναι μιςκωτοί (15,9% του δθμοςίου και 17,5% του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν 

Αλεξανδροφπολθ και 32,6% και 19,1% αντίςτοιχα ςτθν Κζρμθ) που πλιττονται από τισ 

περικοπζσ των αποδοχϊν τουσ. Παρά το γεγονόσ ότι οι αςτικοί δθμοτικοί λαχανόκθποι δεν 

δθμιουργοφν άμεςα ειςοδιματα ι κζςεισ εργαςίασ –κακόςον από το καταςτατικό τουσ 

απαγορεφουν τθν εμπορία γεωργικϊν προϊόντων- το γεγονόσ και μόνο ότι θ ιδιοπαραγωγι 

επιτρζπει τθν εξοικονόμθςθ μζρουσ του οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ για τρόφιμα, 

καταδεικνφει το βακμό αποςτζρθςθσ ςτον οποίο ζχουν περιζλκει τα αςτικά νοικοκυριά, 
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εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ και τισ προςδοκίεσ τουσ από τουσ δθμοτικοφσ 

λαχανόκθπουσ να καλφψουν μζροσ των επιςιτιςτικϊν τουσ αναγκϊν. Πράγματι, ζνα μεγάλο 

τμιμα των αιτοφντων διλωςε ότι θ «οικονομικι κρίςθ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

απόφαςι τουσ αυτι»: 74,6% ςτθν Αλεξανδροφπολθ απάντθςαν από «πολφ ζωσ πάρα 

πολφ» ενϊ 12,7% «λίγο ζωσ αρκετά» (87,3%) και ςτθν Κζρμθ 50,3% και 20,6% αντίςτοιχα 

(70,5% ακροιςτικά). 

Ενδιαφζρον είναι το ςτοιχείο ότι οι περιςςότεροι από τουσ αιτοφντεσ αγροτεμάχιο φζρουν 

αγροτικζσ καταβολζσ (οι γονείσ/πεκερικά ςε ποςοςτό 68,3% των αιτοφντων είναι/ ιταν 

αγρότεσ ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 48,2% ςτθ Κζρμθ) ι διακζτουν ίδιαν εμπειρία ςτθν 

καλλιζργεια γθσ (69,8% ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 61,0% ςτθ Κζρμθ), όμωσ ςε χαμθλό 

ςχετικά βακμό διακζτουν ςπίτι ςε χωριό (27% ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 44,7% ςτθν 

Κζρμθ), άρα κα μποροφςαν να ζχουν ιδιοπαραγωγι τροφίμων ςε δικι τουσ γεωργικι γθ 

(ςε κοντινότερθ ι μακρφτερθ ακτίνα από τον Διμο διαμονισ).  

Σο ηιτθμα τθσ αςτικισ κρίςθσ και γενικότερα τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ηωισ τθσ πόλθσ που 

αποτυπϊνεται ωσ «φαςαρία, άγχοσ, καυςαζριο» και που εκφράηεται, όπωσ φάνθκε από τθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ακόμα και ςε αυτζσ τισ περιαςτικζσ περιοχζσ 

(όπωσ θ Κζρμθ- Ν.Ραιδεςτόσ) ι τισ μικρζσ και μεςαίεσ επαρχιακζσ πόλεισ (όπωσ θ 

Αλεξανδροφπολθ), επιβεβαιϊνεται από τθν προκυμία με τθν οποία οι ερωτϊμενοι 

δθλϊνουν ότι κα εγκατζλειπαν τθν πόλθ για να ηιςουν ςε κάποιο χωριό, με προχποκζςεισ 

βζβαια, όπωσ αυτι τθσ εξαςφάλιςθσ εργαςίασ και υποδομϊν ςχολικϊν και υγείασ (58,7% 

ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 79,1% ςτθ Κζρμθ). τον φανταςιακό κόςμο των ςυγκεκριμζνων 

αςτϊν το χωριό αναπαριςτά «τθ φφςθ, τον κακαρό αζρα, το πράςινο, τθν θρεμία»).  

Εν κατακλείδι, κα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε ότι θ πρωτοβουλία αυτι των Διμων 

απαντά ςτα κοινωνικά αιτιματα τθσ επανατοπικοποίθςθσ τθσ τροφισ, τθσ παραγωγισ 

φρζςκων και βιολογικϊν προϊόντων και τθσ κοινωνικισ μζριμνασ κακϊσ και τθσ 

αναβάκμιςθσ τθσ ηωισ ςτθν πόλθ (πράςινο, χϊροι αναψυχισ), αιτιματα των δθμοτϊν 

μπροςτά ςτο φάςμα τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ αποςτζρθςθσ, αλλά και περαιτζρω 

υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ (ςτζρθςθ ψυχαγωγίασ) που δθμιουργεί θ κρίςθ. τθν 

πλειοψθφία τουσ οι ερωτϊμενοι αποκρίκθκαν ότι θ πρωτοβουλία του Διμου για τθν 

δθμιουργία του λαχανόκθπου απαντά ςτα προβλιματα αυτά ι τουλάχιςτον ςε κάποια από 

αυτά (80,9% ςτθν Αλεξανδροφπολθ και 77,3% ςτθν Κζρμθ).  

Σζλοσ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ των δθμοτικϊν λαχανόκθπων, από τθν ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων προζκυψαν δφο διακριτζσ ομάδεσ αιτοφντων αγροτεμαχίου για 

καλλιζργεια: α) αυτοί που καλλιεργοφν για ιδιοπαραγωγι, υπό τθν πίεςθ τθσ κρίςθσ, 

προςβλζποντασ, δθλαδι, όχι μόνο ςτθν κατανάλωςθ φρζςκων και υγιεινϊν προϊόντων, 

αλλά και ςτθν άμβλυνςθ του προβλιματοσ τθσ οικονομικισ αποςτζρθςθσ και του κινδφνου 

υποςιτιςμοφ, ιδιαίτερα ςτισ πιο ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ άνεργοι και 

ςυνταξιοφχοι. Μπορεί να είναι αγροτικισ προζλευςθσ (κυρίωσ Κζρμθ), αλλά και χωρίσ 

δεςμοφσ με το χωριό και τθ γεωργικι γθ (κυρίωσ Αλεξανδροφπολθ, όπου ζνα μζροσ από 

αυτοφσ αφορά Ζλλθνεσ του Πόντου τθσ πρϊθν Ε...Δ.), νεότεροι ςτθν θλικία (κυρίωσ 

Αλεξανδροφπολθ, λόγω μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ ανζργων) ι και μεγαλφτεροι (κυρίωσ 

Κζρμθ, με ευρεία ςυμμετοχι μιςκωτϊν, ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα). ε κάκε 

περίπτωςθ πρόκειται για άτομα μζςου εκπαιδευτικοφ επιπζδου (Λφκειο) ςε ςχζςθ με τθν 2θ 

ομάδα, β) αυτοί που αιτικθκαν αγροτεμαχίου ζχοντασ ωσ βαςικό κίνθτρο τθν 
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ιδιοπαραγωγι (παραγωγι φρζςκων και υγιεινϊν προϊόντων), εκφράηουν, όμωσ, και τθν 

ανάγκθ για ψυχαγωγία- ψυχοκεραπεία- βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ μζςα από τθν 

εναςχόλθςθ με τον λαχανόκθπο, όπωσ και το πραςίνιςμα τθσ πόλθσ τουσ. Θ οικονομικι 

κρίςθ δεν βάρυνε τόςο τθν απόφαςθ τουσ για ςυμμετοχι ςτον δθμοτικό λαχανόκθπο όςο 

ςτθν προθγοφμενθ, πολυπλθκζςτερθ ομάδα. Και ςε αυτιν τθν ομάδα, απαντϊνται αςτοί 

τόςο χωρίσ δεςμοφσ με τον αγροτικό χϊρο (κυρίωσ Κζρμθ) όςο και καταγόμενουσ από τθν 

φπαικρο και με εμπειρία αγροτικισ ηωισ και καλλιζργειασ (κυρίωσ Αλεξανδροφπολθ), 

νεότεροι (κυρίωσ Κζρμθ) αλλά και μεγαλφτεροι (κυρίωσ Αλεξανδροφπολθ), και ςε κάκε 

περίπτωςθ ςυνολικά οι αιτοφντεσ είναι κυρίωσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ.  
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3. Αξιολόγθςθ των πρωτοβουλιϊν ςε Αλεξανδροφπολθ και Θζρμθ: κρίςιμα 

ηθτιματα κοινωνικισ πολιτικισ, αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ  

το παρόν κεφάλαιο, γίνεται προςπάκεια αξιολόγθςθσ και ςυνκετικισ παρουςίαςθσ των 

ευρθμάτων τθσ επιτόπιασ ζρευνασ ςχετικά με τισ δυναμικζσ και τισ προοπτικζσ τθσ αςτικισ 

γεωργίασ ςτισ δφο επιλεγμζνεσ περιοχζσ υπό τον γνϊμονα τθσ ενςωμάτωςισ τθσ ςτο αςτικό 

οικοςφςτθμα (βλ. ΠΕ.1). Οι δφο πρωτοβουλίεσ αςτικισ γεωργίασ ςτουσ Διμουσ Κζρμθσ και 

Αλεξανδροφπολθσ κα αξιολογθκοφν ωσ προσ τισ υπάρχουςεσ τάςεισ των υλοποιθμζνων 

παρεμβάςεων, αφενόσ, εντοπίηοντασ τα πλεονεκτιματα-οφζλθ (δυνατά ςθμεία) που 

προκφπτουν αλλά και τισ εμπλοκζσ κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των δράςεων 

(αδυναμίεσ) και αφετζρου, αναδεικνφοντασ παράλλθλα τουσ κινδφνουσ και τισ 

προοπτικζσ/ευκαιρίεσ κοινωνικο-οικονομικισ και περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ. Θ ςυνκετικι 

παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων περιλαμβάνεται ςτον Πίνακα Λ, με βάςθ τθ μζκοδο 

διάγνωςθσ S.W.O.T. ανάλυςθσ (Πλεονεκτιματα-Strengths και Αδυναμίεσ-Weaknesses, 

Ευκαιρίεσ-Opportunities και Απειλζσ-Threats). 

Θ ςυνκετικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων οργανϊνεται με βάςθ οριςμζνουσ κεματικοφσ 

άξονεσ κοινωνικισ πολιτικισ, αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, με ςκοπό να 

εντοπιςτοφν τα ςθμεία ςτα οποία απαιτοφνται παρεμβάςεισ και να δοκοφν προτεραιότθτεσ 

και περαιτζρω δυνατότθτεσ ςτθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων από τουσ κεςμικοφσ 

φορείσ ανάπτυξθσ και ςχεδιαςμοφ. 

 

 

3.1.  Δυνατά ςθμεία: πλεονεκτιματα / οφζλθ 

 

Σα δυνατά ςθμεία των δφο πρωτοβουλιϊν εντοπίηονται κυρίωσ ωσ προσ τθ κετικι ςυμβολι 

τουσ ςτθν ανάπτυξθ πολιτικϊν που αφοροφν ςε κοινωνικο-οικονομικζσ και ςε 

περιβαλλοντικζσ πτυχζσ. 

 

α) Κοινωνικι πολιτικι: κοινωνικι μζριμνα- ενςωμάτωςθ ευπακϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ 

το πλαίςιο των δυςμενϊν ςυνκθκϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το βιοαγρόκτθμα Δ. 

Αλεξανδροφπολθσ επιχειρεί να καλφψει, κατά κφριο λόγο, κοινωνικο-οικονομικζσ ανάγκεσ 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ (επιςιτιςμόσ), παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςε δωρεάν πρόςβαςθ 

ςτθ γθ, χωρίσ να δθμιουργοφν ιδιοκτθςιακό δικαίωμα επί του ακινιτου. Πζρα από τθν 

ανάγκθ για αυτάρκεια του νοικοκυριοφ ςε φρζςκα κθπευτικά προϊόντα, που είναι δυνατόν 

να καλφπτεται μζςα από τθ δυνατότθτα ιδιοπαραγωγισ βιολογικϊν κθπευτικϊν ςτον 

βιοαγρό, το ζργο μεριμνά για τθν ενίςχυςθ των οικονομικά αςκενζςτερων και των 

κοινωνικά ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ (μονογενεϊκζσ οικογζνειεσ, παλλινοςτοφντεσ, 

κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ κ.λπ.). Θ δράςθ εντάςςεται ςτο ευρφτερο πλαίςιο 

προτεραιοτιτων του Διμου για τθ λιψθ μζτρων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ 

και τθσ κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ, μζςα από τθ δθμιουργία του κεςμοφ του 

‘Κοινωνικοφ Παντοπωλείου’ και τθν προϊκθςθ ςυνεργαςίασ με τθν ζνωςθ καταναλωτϊν 

και άλλων φορζων. Θ ιδζα του βιοαγροφ ςυνδζεται άμεςα με τα παραπάνω, κακϊσ 
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προβλζπεται το 10% τθσ παραγωγισ να διατίκεται ςτο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου, 

ανάλογα με τθν εποχικι απόδοςθ των καλλιεργειϊν και τισ ανάγκεσ του παντοπωλείου.  

το αγροκιπιο του Δ. Κζρμθσ, δεν επιδιϊκεται ςφνδεςθ τθσ παραγωγισ με το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Διμου, ωςτόςο, ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία παρουςιάηεται και 

ωσ ευκαιρία για τθν προϊκθςθ εναλλακτικϊν τρόπων καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ. Αν και 

απαιτείται θ καταβολι ςυμβολικοφ μιςκϊματοσ για τθν πρόςβαςθ ςτθ γθ, ωςτόςο, υπάρχει 

πρόβλεψθ για τθ μείωςθ του μιςκϊματοσ από 50 ςε 25 ευρϊ για δικαιοφχουσ ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων (πολφτεκνοι, μονογονεϊκζσ, κ.ά.) ακόμα για απαλλαγι των απόρων από 

τθν υποχρζωςθ καταβολισ του τιμιματοσ (με ειςιγθςθ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ 

Λαχανόκθπου). Επιπλζον, προβάλλονται τα οφζλθ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ, τθσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, και τθσ αναγκαιότθτασ για κοινωνικι ςυνεφρεςθ, ϊςτε να 

διαμορφωκοφν νθςίδεσ ςυλλογικότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

 

β) Περιβαλλοντικι διαχείριςθ: βιοκαλλιεργθτικζσ μζκοδοι και κομποςτοποίθςθ 

τισ δφο περιπτϊςεισ αςτικισ γεωργίασ, τα εγχειριματα ςτθρίηονται ςτθ λογικι των ορκϊν 

πρακτικϊν γεωργικισ παραγωγισ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα εξαςφαλίηει τθν 

ποιότθτα των παραγόμενων τροφίμων και τθν δθμόςια υγεία, κυρίωσ μζςα από τθν 

προϊκθςθ των βιολογικϊν καλλιεργειϊν και τθσ κομποςτοποίθςθσ.  

Ειδικότερα ςτον Δ. Κζρμθσ, θ πρωτοβουλία εντάςςεται περιςςότερο ςε ζνα ευρφτερο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ δθμοτικϊν δράςεων με περιβαλλοντικό χαρακτιρα και προςπακειϊν 

για πράςινθ ανάπτυξθ, παρά ςε πολιτικζσ για τθν ζνταξθ κοινωνικά ευπακϊν ομάδων. 

Εμπνευςμζνθ από το μοντζλο των ‘κοινοτικϊν κιπων’ (community gardens) ςε χϊρεσ τθσ 

Δφςθσ, ζχει ωσ κφρια επιδίωξθ να ςυμβάλλει μζςα από τισ βιοκαλλιεργθτικζσ μεκόδουσ ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ βιϊςιμου αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Μάλιςτα, πζρα από τθν παραγωγι 

προϊόντων χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν, προτάκθκε θ κακιζρωςθ ετιςιασ βράβευςθσ 

του δθμότθ-κθπουροφ που κα καταφζρει να παράξει τα καλφτερα ςε ποιότθτα προϊόντα 

κακϊσ και αυτοφ που κα ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ ντόπιων ποικιλιϊν, οι οποίεσ 

κεωροφνται πιο ανκεκτικζσ ςτισ αςκζνειεσ και ζχουν καλφτερα γευςτικά χαρακτθριςτικά. 

Επιπλζον, θ εξεφρεςθ πόρων για τθν καταςκευι χϊρου κομποςτοποίθςθσ φυτικϊν υλικϊν 

ςτθν περιοχι του αγροκτιματοσ αποτελεί ςθμαντικι προτεραιότθτα τθσ Δθμοτικισ 

Επιτροπισ λαχανόκθπου. ε ςυνδυαςμό με το πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

φυτικϊν υλικϊν ςτθν περιοχι του αγροκτιματοσ αποτελεί ςθμαντικι προτεραιότθτα του 

ζργου. το πλαίςιο, δε, του ερευνθτικοφ προγράμματοσ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ µε τίτλο «Επζκταςθ τθσ ανακφκλωςθσ φυτικϊν υλικϊν ςτο ςπίτι και 

οργάνωςθ δθµοτικοφ λαχανόκθπου ςτον ∆ιµο Κζρµθσ», θ ςυμβολι αναμζνεται να είναι 

κετικι, τόςο ςτθν παραγωγι υγιϊν βιολογικϊν προϊόντων, όςο και ςτθν περιβαλλοντικι 

προςταςία (μείωςθ απορριμμάτων και αςτικϊν αποβλιτων, εμπλουτιςμόσ εδάφουσ με 

οργανικά και μεταλλικά ςτοιχεία, εξοικονόμθςθ χρθμάτων). 

τθν Αλεξανδροφπολθ, αν και θ ζμφαςθ δόκθκε περιςςότερο ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, μζςα από τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ παραγωγικισ βάςθσ μικρισ 

κλίμακασ, ωςτόςο, τόςο θ αρχικι ιδζα όςο και θ εφαρμογι τθσ κατεξοχιν εςτιάηονται ςτο 

περιβάλλον και τθν υγεία, μζςα από τθν προϊκθςθ, κατ’ αποκλειςτικότθτα, των βιολογικϊν 

μεκόδων καλλιζργειασ.  
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Επιπλζον, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, παρζχεται θ δυνατότθτα να δίνονται οδθγίεσ και 

καλλιεργθτικζσ ςυμβουλζσ από ειδικευμζνο προςωπικό (γεωπόνουσ, τεχνολόγουσ 

τροφίμου κ.λπ.), είτε μζςω εκελοντϊν επιμορφωτϊν είτε μζςω ειδικισ επιτροπισ 

υπαλλιλων από τθν αρμόδια υπθρεςία – Διεφκυνςθ του φορζα. 

 

3.2.  Αδυναμίεσ 

 

Αναλφοντασ τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου καταςκευισ των δφο αςτικϊν 

αγροκθπίων, εντοπίςτθκαν οριςμζνοι ςθμαντικοί αναςταλτικοί παράγοντεσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχεδιαςμοφ και τθσ εκπόνθςθσ των πρωτοβουλιϊν. Αν και για τθν υλοποίθςθ 

πρωτοβουλιϊν δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ πζρα από τουσ διμουσ, ωςτόςο, 

διαπιςτϊκθκαν προβλιματα κατά τθν εφαρμογι και ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ λόγω 

πολυνομίασ και γραφειοκρατικϊν και πολεοδομικϊν εμπλοκϊν. Παρακάτω αναφζρονται οι 

ςθμαντικότερεσ αδυναμίεσ που κακυςτζρθςαν ςθμαντικά τθν υλοποίθςθ των ζργων: 

α) Πολεοδομικζσ και ιδιοκτθςιακζσ εμπλοκζσ  

 Προβλιματα ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ.  

Όπωσ αναλφεται διεξοδικά ςτθν ζκκεςθ παρουςίαςθσ του βιοαγροφ 

Αλεξανδροφπολθσ (βλ. ΠΕ.5α), εντοπίςτθκε μια ςθμαντικι εμπλοκι ωσ προσ το 

ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ ζκταςθσ που φιλοξενεί τον αγρό. Ζκταςθ περίπου 8 

ςτρεμμάτων που ςυμπεριλιφκθκε εκ παραδρομισ ςτο βιοαγρόκτθμα, ανικει ςε 

ιδιϊτθ, ενϊ τα υπόλοιπα 19,5 ςτρζμματα είναι δθμοτικι γθ. Οι διαδικαςίεσ 

ενοικίαςθσ τθσ ιδιωτικισ ζκταςθσ ζναντι μιςκϊματοσ (2.920 €/ζτοσ) ςτον Διμο, 

δθμιοφργθςαν μία κακυςτζρθςθ 2 μθνϊν περίπου ςτθν υλοποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ του ζργου, ενϊ ο τρόποσ ενοικίαςθσ (με επαναλαμβανόμενα 

ςυμβόλαια ανά ζνα ζτοσ) δθμιουργεί ερωτιματα για τθν μονιμότθτα του ζργου. 

Επιπρόςκετα, θ προςωρινότθτα και θ αβεβαιότθτα ςχετικά με τισ μελλοντικζσ 

χριςεισ γθσ επιτείνονται από το γεγονόσ ότι θ μιςι περίπου ζκταςθ του 

αγροκτιματοσ είναι υπό πολεοδομικι ζνταξθ.  

Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ τθσ Κζρμθσ, δεν παρουςιάςτθκαν προβλιματα 

ιδιοκτθςιακοφ χαρακτιρα, κακϊσ το αγροτεμάχιο ζκταςθσ 15 ςτρεμμάτων, ςυνιςτά 

εξ ολοκλιρου δθμοτικι ζκταςθ και θ μόνθ προχπόκεςθ ιταν θ απόφαςθ του 

Σοπικοφ υμβουλίου τθσ Κοινότθτασ Ν.Ραιδεςτοφ, ζγκριςθσ κανονιςμοφ 

λειτουργίασ δθμοτικοφ λαχανόκθπου ςτθν Σοπικι Κοινότθτα Ν.Ραιδεςτοφ. 

 Προβλιματα ςυγκροφςεων χριςεων γθσ, εμπλοκζσ με τθν πολεοδομικι 

νομοκεςία.  

τθν Αλεξανδροφπολθ, οι περιβάλλουςεσ του αγροκτιματοσ εκτάςεισ είναι 

ςυμβατζσ ωσ προσ τθ χριςθ, κακϊσ περιλαμβάνουν καλλιζργειεσ ςιταριοφ και 

μερικοφσ ελαιϊνεσ, ενϊ ςε κοντινι απόςταςθ βρίςκεται οικιςτικι περιοχι 

(ςυνοικία των ‘Μουςουλμάνων’). Ωςτόςο, είναι δυνατόν να προκφψουν μελλοντικά 

προβλιματα ςυγκροφςεων χριςεων γθσ εξαιτίασ των υφιςτάμενων 

κεςμοκετθμζνων πολεοδομικϊν και χωροταξικϊν ρυκμίςεων χριςεων γθσ ςτθν 

περιοχι του βιοαγροφ. υγκεκριμζνα, το ζνα αγροτεμάχιο (τεμάχιο 1658) ζκταςθσ 

περίπου 16 ςτρεμμάτων, κατά το ιμιςυ (8 ςτρ.) ιδιωτικισ ιδιοκτθςίασ, βρίςκεται 
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εντόσ μιασ ευρφτερθσ περιοχισ μελλοντικισ επζκταςθσ του πολεοδομικοφ ςχεδίου 

τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθ (ςτθν περιοχι Μαϊςτριανά, Φ.Ε.Κ. Δϋ 1406/23-12-

2005). Σο γεγονόσ αυτό αφενόσ μειϊνει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ γεωργικισ 

χριςθσ ζναντι τθσ προβλεπόμενθσ από το Γ.Π.. χριςθσ αμιγοφσ κατοικίασ και 

αφετζρου, υποδθλϊνει ζναν περιςςότερο βραχυπρόκεςμο ορίηοντα λειτουργίασ 

του βιοαγροφ, μζχρι τθ φάςθ πολεοδόμθςθσ. Επίςθσ, μελλοντικά αςφμβατθ χριςθ 

είναι ο περιφερειακόσ δρόμοσ, που ζχει ιδθ ςχεδιαςτεί και οποίοσ κα διζρχεται ςε 

ςχετικά κοντινι απόςταςθ 150 μζτρων νότια του αγροκτιματοσ. Ωςτόςο, 

αναφζρεται ότι από άποψθ ρφπων, θ Εγνατία οδόσ απορροφά ιδθ μεγάλο μζροσ 

τθσ κίνθςθσ. 

Σα αγροτεμάχια ςτθν περίπτωςθ τθσ Κζρμθσ περιβάλλονται από γεωργικζσ 

καλλιζργειεσ. Θ ευρφτερθ περιοχι παρουςιάηει ζντονθ οικιςτικι ανάπτυξθ (αρκετζσ 

νεόκτιςτεσ κατοικίεσ), ωςτόςο το αγρόκτθμα βρίςκεται ςε χαρακτθριςμζνθ 

γεωργικι γθ, όπου κυριαρχοφν αγροτικζσ καλλιζργειεσ. Με βάςθ τθν υπό ζγκριςθ 

Βϋ Φάςθ του Γ.Π.. Διμου Κζρμθσ2, θ περιοχι όπου βρίςκεται το αγροτεμάχιο ζχει 

χαρακτθριςτεί ωσ ηϊνθ ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων πρωτογενοφσ τομζα, ενϊ 

γειτνιάηει με περιοχζσ προςταςίασ και οικοανάπτυξθσ. τθ δυτικι πλευρά του 

λαχανόκθπου, ςε απόςταςθ μερικϊν χιλιομζτρων, με βάςθ το υπό ζγκριςθ Γ.Π.., 

υπάρχει πρόταςθ να μεταφερκοφν τα νεκροταφεία, ωςτόςο θ απόςταςθ είναι 

επαρκισ και δεν επθρεάηει τθ βιωςιμότθτα του λαχανόκθπου. Με βάςθ δε, τθν υπό 

ζγκριςθ Η.Ο.Ε. (ζχει κατατεκεί για ζγκριςθ το 2002), ςτθν περιοχι δθμιουργίασ του 

λαχανόκθπου προβλζπεται θ ίδια χριςθ (γεωργικι γθ). Ο ίδιοσ χαρακτθριςμόσ 

δίνεται ςτθν περιοχι και ςε παλαιότερθ Η.Ο.Ε. ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

β) Πολυνομία και γραφειοκρατικζσ και οργανωτικζσ εμπλοκζσ που εμποδίηουν τθν 

υλοποίθςθ των ζργων 

τθν περίπτωςθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ εντοπίςτθκαν οι παρακάτω εμπλοκζσ: 

o Προβλιματα αδειοδοτιςεων. Κατά τθν Αϋ φάςθ του ζργου, που αφοροφςε 

ςτισ αρχικζσ υποδομζσ (χωματουργικά, υδραυλικά, ςκυρόδεμα - 

περίφραξθ, οδοποιία, κράςπεδα κ.λπ.), οι εργαςίεσ απαιτοφςαν τθν ζκδοςθ 

άδειασ μικρισ κλίμακασ. Ωςτόςο, παρατθρικθκαν επιπλζον κακυςτεριςεισ 

για τθν ζκδοςθ αδειϊν, οι οποίεσ χρειάςκθκε να επεκτακοφν εξαιτίασ του 

γεγονότοσ ότι το αγρόκτθμα βρίςκεται εντόσ περιοχισ μελλοντικισ 

επζκταςθσ του Πολεοδομικοφ χεδίου.  

o Διαδικαςτικζσ κακυςτεριςεισ με τον διαγωνιςμό ανάκεςθσ ζργου και το 

ςφςτθμα δθμοπραςιϊν. Από τθν ζγκριςθ του ζργου, τον Φεβρουάριο του 

2011, ακολοφκθςαν πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ και απρόβλεπτεσ 

γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ κατά τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ ανάκεςθσ, που διιρκθςαν περιςςότερο από ζναν χρόνο. Ο 

πρϊτοσ διαγωνιςμόσ για τθν αναδοχι κατακυρϊκθκε τον Οκτϊβριο του 

                                                            

2 Σο παλαιότερο Γ.Π.., ςφμφωνα με το Ν.1337/1983, δεν περιλαμβάνει τθν περιοχι τθσ Ραιδεςτοφ και κατά 
ςυνζπεια το αγροτεμάχιο όπου υλοποιείται ο λαχανόκθποσ.  
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2011. Περίπου πζντε μινεσ μετά (Φεβρουάριοσ 2012), ζγινε θ ανάκλθςθ 

πράξεωσ κατακυρϊςεωσ διαγωνιςμοφ δθμοςίου ζργου, λόγω μθ κατάκεςθσ 

των απαραίτθτων εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τθν κοινοπραξία, θ οποία 

ςτθν ςυνζχεια, τον Μάιο του 2012, κατακυρϊκθκε με απόςυρςθ των 

ενςτάςεων μετά από παρζμβαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Κράκθσ, ωσ προσ το ορκό τθσ διαδικαςίασ.  

o Ζλλειψθ κτθματολογίου και καταγραφι τθσ δθμοτικισ περιουςίασ. Για τα 

προβλιματα που προζκυψαν ςχετικά με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ παίηει 

ςθμαντικό ρόλο θ απουςία ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ δθμοτικισ 

περιουςίασ των Ο.Σ.Α., ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

αξιοποίθςισ τθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ του Διμου. τθ δυςκολία αυτι 

προςτίκεται το πολφπλοκο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και θ ζλλειψθ 

Κτθματολογίου, το οποίο ξεκίνθςε το 2009 και ζχει ολοκλθρωκεί μόνο θ 

πρϊτθ φάςθ ςυλλογισ των δικαιωμάτων, ςε μια ζκταςθ που περιλαμβάνει 

και τθν περιοχι του βιοαγροφ. Θ Βϋ φάςθ δεν ζχει ξεκινιςει ακόμα, ενϊ 

υπάρχουν προβλιματα με τισ διανομζσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τα 

δικαιϊματα του διμου ςε εκτάςεισ είναι «ςτον αζρα». Επιπλζον, 

αναφζρεται ότι εκκρεμεί δικαςτικι απόφαςθ για τθν διεκδίκθςθ 

χρθματικοφ ποςοφ που κατατζκθκε από τον Διμο ςτο Κτθματολόγιο Α.Ε. 

προκειμζνου να οριοκετθκεί θ δθμοτικι περιουςία του.  

 

τθν περίπτωςθ τθσ Κζρμθσ εντοπίςτθκαν κυρίωσ: 

o Κακυςτεριςεισ και εμπλοκζσ οργανωτικοφ, γραφειοκρατικοφ και 

διαδικαςτικοφ τφπου. Αποτελοφν το βαςικότερο μειονζκτθμα τθσ 

πρωτοβουλίασ κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ, με αποτζλεςμα θ εγκατάςταςθ 

των καλλιεργθτϊν να ζχει ιδθ κακυςτεριςει ζξι (6) μινεσ, λόγω τθσ μθ 

ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των απαραίτθτων εργαςιϊν διαμόρφωςθσ του 

χϊρου (ςειρά από τεχνικά ζργα, όπωσ καταςκευι περίφραξθσ του αγροφ, 

καταςκευι αρδευτικοφ). Ωσ βαςικζσ αιτίεσ επιςθμαίνονται θ υπερβολικι 

γραφειοκρατία που απαιτείται για τισ ανακζςεισ ςτο δθμόςιο τομζα 

(αποφάςεισ Δ.., αποφάςεισ επιτροπϊν, δθμοςιεφςεισ, κ.λπ.), οι 

κακυςτεριςεισ κατά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ των προκθρφξεων 

(ενςτάςεισ) και θ μειωμζνθ ανάλθψθ ευκυνϊν από τουσ εμπλεκόμενουσ. 

υγκεκριμζνα, θ υλοποίθςθ του ζργου τθσ περίφραξθσ τθσ δθμοτικισ 

ζκταςθσ του αςτικοφ αγροκτιματοσ εντάχκθκε ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο 

χρθματοδότθςθσ και άλλων ζργων καταςκευισ περιφράξεων ςε επίπεδο 

Διμου. Θ απόφαςθ αυτι οδιγθςε ζμμεςα ςε κακυςτζρθςθ των 

διαδικαςιϊν, κακϊσ αυξικθκε ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου που 

αφοροφςε, πλζον, “περιφράξεισ χϊρων” και όχι μόνο τθν “περίφραξθ του 

βιοαγροφ”. Κατά ςυνζπεια με βάςθ τθν με αρικμ. Π1/3305/2010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 

1789/12.11.2010) Απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ 

και Ναυτιλίασ «φναψθ, εκτζλεςθ και διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 

προμθκειϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 (παρ. 5, 12, 13 

και 16) του Ν. 2286/95» και λόγω του αυξθμζνου πλζον προχπολογιςμοφ 

του ζργου, να απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του, θ διαδικαςία “ανοιχτοφ 



ΠΕ.7 |ςελ. 13 

 

διαγωνιςμοφ” που είναι πολυπλοκότερθ και πιο χρονοβόρα ζναντι των 

διαδικαςιϊν τθσ “απευκείασ ανάκεςθσ” ι του “πρόχειρου διαγωνιςμοφ” 

που εφαρμόηονται ςε μικρότερουσ προχπολογιςμοφσ. Αξίηει να αναφερκεί 

ότι χρειάςτθκαν ςχεδόν 3 μινεσ από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ τθσ 

υποχρζωςθσ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ, δζςμευςθσ ποςοφ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ περιφράξεων χϊρων μζχρι και τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ με τον εργολάβο.  

o Προβλιματα που απορρζουν από τθ χρονικι περίοδο υλοποίθςθσ. Θ 

καταςκευι του αρδευτικοφ ςυςτιματοσ του λαχανόκθπου ζγινε με 

αυτεπιςταςία, διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ ο διμοσ καταςκευάηει το ζργο 

κυρίωσ με ίδια μζςα, χρθςιμοποιϊντασ το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό 

προςωπικό και το διακζςιμο μθχανικό εξοπλιςμό. Θ υλοποίθςθ του ζργου 

ςυνζπεςε με τουσ κερινοφσ μινεσ, όπου ο διμοσ είχε ν’ αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμα υδροδότθςθσ των δθμοτϊν, αλλάηοντασ προςωρινά τισ 

προτεραιότθτζσ του και κακυςτερϊντασ τθν υλοποίθςθ του αρδευτικοφ 

ςυςτιματοσ του βιοαγροφ κατά 2 μινεσ.  

 

 

3.3.  Απειλζσ 

Σο γεγονόσ αυτό κζτει υπό αμφιςβιτθςθ κζματα επάρκειασ του ςχεδιαςμοφ, ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα των μθχανιςμϊν πρόβλεψθσ και αποφυγισ τυχόν κακυςτεριςεων. 

Μζςα από τθ μελζτθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ με το οποίο ςχετίηονται οι δφο 

πρωτοβουλίεσ εντοπίηονται οι παρακάτω απειλζσ:  

α) Κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ 

Σα εγχειριματα είναι ιδιαίτερα πρόςφατα, κακϊσ ζχουν ςχεδιαςτεί μζςα ςτο ζτοσ 2011, 

ωςτόςο παρατθροφνται αγκυλϊςεισ από τισ πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ κατά τθν πορεία 

υλοποίθςθσ των αναγκαίων ζργων, προκειμζνου ν' αρχίςει θ λειτουργία των δθμοτικϊν 

λαχανόκθπων. Θ κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν υποδομισ και θ ελλιπισ 

ενθμζρωςθ για τθν πορεία των εργαςιϊν (30/4/2012 ζλθξε θ προκεςμία υποβολισ των 

αιτιςεων και μζχρι τζλθ Οκτωβρίου δεν είχαν ανακοινωκεί οι δικαιοφχοι) ςε ςυνδυαςμό με 

τθν αδυναμία πρόβλεψθσ ςυγκεκριμζνθσ θμερομθνίασ τθσ ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ του 

δθμοτικοφ λαχανόκθπου, αποκαρρφνουν και δυςαρεςτοφν τουσ δικαιοφχουσ, με κίνδυνο 

να τουσ αποτρζψουν από τθν εφαρμογι πριν ακόμα ξεκινιςουν.  

β) Ανεπάρκεια κριτθρίων επιλογισ δικαιοφχων 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ παρατθρείται μια ανεπάρκεια ωσ προσ τα κριτιρια επιλογισ 

δικαιοφχων, κακϊσ οι διμοι καλοφνται να τα επανεξετάςουν, λόγω ενςτάςεων από 

ενδιαφερόμενουσ.  

τθν Αλεξανδροφπολθ, θ επιλογι των δικαιοφχων, πζρα από τθν εντοπιότθτα, βαςίηεται 

κατά κφριο λόγο ςε κοινωνικο-οικονομικά κριτιρια. Αρχικά, θ προτεραιότθτα δόκθκε ςε 

θλικιωμζνουσ και ςυνταξιοφχουσ, άνεργουσ, κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ, ενϊ υπιρχε 

πρόβλεψθ αν οι αιτιςεισ ξεπεράςουν τον αρικμό των αγροτεμαχίων προσ διάκεςθ, να 

τεκοφν ειςοδθματικά κριτιρια που κα ελζγχονται μζςω προςκόμιςθσ εκκακαριςτικϊν 
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ςθμειωμάτων. Ωςτόςο, υπάρχει ανάγκθ ανακεϊρθςθσ κριτθρίων επιλεξιμότθτασ 

δικαιοφχων:  

- Όςον αφορά ςτο φψοσ του εκκακαριςτικοφ. Αν και κζλουν να κάνουν περιςςοτερο 

ελαςτικά τα κριτιρια, κεωροφν ότι κα πρζπει να αποκλείονται τα υψθλά ειςοδιματα 

ςε περίπτωςθ που δθλϊςουν ενδιαφζρον. 

- ε ςχζςθ με τθν προϊκθςθ ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ π.χ. μουςουλμάνοι, 

Ελλθνοπόντιοι, μονογονεικζσ. 

τθ Κζρμθ, το βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι των δικαιοφχων ιταν να είναι δθμότεσ, 

γεγονόσ που αποδεικνφει ότι ναι μεν είχαν προτεραιότθτα οι ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όχι 

όμωσ κατ’ αποκλειςτικότθτα.  

- Κεωρείται ότι θ επιλογι του κριτθρίου να είναι δθμότεσ δεν επαρκοφςε, κακϊσ 

εξαιτίασ αυτοφ του όρου ζγιναν πολλζσ διαμαρτυρίεσ από κατοίκουσ του διμου οι 

οποίοι αποκλείςτθκαν από τθν λίςτα γιατί δεν ιταν γραμμζνοι ςτα δθμοτολόγια  

- Θ δθμοτικι αρχι ςυηθτά το ενδεχόμενο επιμικυνςθσ του χρόνου παραχϊρθςθσ από 1 

να γίνει 3 ζτθ.  

γ) Βραχυπρόκεςμα προγράμματα 

Σο μζλλον των δθμοτικϊν αγροκθπίων δεν είναι κεςμικά κατοχυρωμζνο οφτε είναι γνωςτόσ 

ο κεςμικόσ ορίηοντασ των δράςεων. Οι περιςςότερεσ εκτάςεισ, αν και δθμοτικζσ, 

παραχωροφνται ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα (ι προςωρινι μίςκωςθ ενόσ ι δφο χρόνων), 

γεγονόσ που τισ κακιςτά μελλοντικά ευάλωτεσ απζναντι ςε περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ 

αςτικζσ χριςεισ. Επιπλζον, θ βραχυπρόκεςμθ μίςκωςθ ι παραχϊρθςθ τθσ γθσ εξυπθρετεί 

μεν τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ (τρόφιμα, δθμιουργικι 

απαςχόλθςθ, ανεργία), ωςτόςο, θ ςυνεχιηόμενθ αναςφάλεια ςχετικά με τθ διάρκεια 

χριςθσ του προςωρινοφ ‘τίτλου γθσ’ είναι δυνατόν να αποτελζςει αναςταλτικό παράγοντα 

ςυνζχιςθσ των εκμεταλλεφςεων ι ανάπτυξθσ νζων.  

γ) Ζλλειψθ κατεφκυνςθσ-πρόβλεψθσ ι κεςμοκετθμζνθσ χριςθσ γεωργίασ. 

Παρατθρείται ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ (Κζρμθ και Αλεξανδροφπολθ) δεν ζχει 

πραγματοποιθκεί κάποιο επιχειρθςιακό ςχζδιο (business plan) από τον Διμο, οφτε ζχει 

προθγθκεί ζρευνα από άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ. Αποτελοφν αυκόρμθτεσ δράςεισ, που 

ςχεδιάςτθκαν ςε μεγάλο βακμό ςτθν πορεία. τθν Αλεξανδροφπολθ, πζρα από τθν αρχικι 

ιδζα του ‘βιοαγροφ’ (από τον εμπνευςτι τθσ Β. Ηολϊτα), που υιοκετικθκε από τθ 

Δθμοτικι αρχι, δεν προθγικθκε εξειδικευμζνθ ζρευνα από τον διμο ι άλλουσ κοινωνικοφσ 

φορείσ. Σο πλαίςιο εφαρμογισ μιασ τζτοιασ πρωτοβουλίασ διαμορφϊκθκε και με βάςθ τθ 

ςυγκυρία τθσ οικονομικισ κρίςθσ επιχειρϊντασ να καλφψει, κατά κφριο λόγο, κοινωνικο-

οικονομικζσ ανάγκεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (επιςιτιςμόσ).  

τθ Κζρμθ, το ζργο δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο ετιςιο τεχνικό πρόγραμμα του διμου, 

όμωσ προζκυψε μζςα από το πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθ Γεωπονικι Α.Π.Κ. του ζργου με 

τίτλο: «Ανακφκλωςθ φυτικϊν απορριμμάτων ςτο ςπίτι ςτο Διμο Κζρμθσ». Ωσ αποτζλεςμα 

ιταν θ επζκταςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ του ζργου και θ προςκικθ ςτον τίτλο του 

ζργου τθσ ‘οργάνωςθσ του δθμοτικοφ λαχανόκθπου’, ενϊ θ υλοποίθςθ του δεν εντάςςεται 
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ςε κάποιο ευρφτερο πλαίςιο ςχεδιαςμοφ ι ςε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (θ χρθματοδότθςθ 

του ζργου ζγινε από ιδίουσ πόρουσ).  

 

δ) Χρθματοδότθςθ 

υγκρίνοντασ τουσ προχπολογιςμοφσ των δφο πρωτοβουλιϊν, παρατθροφνται ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ μεταξφ των περιπτϊςεων, λόγω διαφορετικϊν προτεραιοτιτων που 

τζκθκαν. 

φμφωνα με τουσ υπεφκυνουσ του ζργου ςτθν Αλεξανδροφπολθ, το ςχετικά υψθλό κόςτοσ 

αντανακλά τισ προδιαγραφζσ που τζκθκαν από τθ δθμοτικι αρχι, ενϊ δεν ςθμειϊκθκαν 

προβλιματα με τθν χρθματοδότθςθ του ζργου. Ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ, που είχε 

εγκρικεί από το δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθ διαμόρφωςθ του αγροκτιματοσ και τθν 

καταςκευι των απαραίτθτων ζργων για τθ λειτουργία του αγροφ (χωματουργικά, 

ςωλθνϊςεισ-δίκτυα, τεχνικά ζργα), προερχόταν κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό από ιδίουσ 

πόρουσ και τα υπόλοιπα από τον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων - .Α.Σ.Α. Ωςτόςο, 

θ πρόςφατθ μείωςθ του αρχικοφ προχπολογιςμοφ από 240.000 ςε 130.000 ευρϊ κεωρείται 

ότι διευκόλυνε ακόμα περιςςότερο τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου.  

Αντίκετα, ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ δθμιουργία δθμοτικοφ λαχανόκθπου ςτθ 

Κζρμθ προτάκθκε ωσ μια δράςθ χαμθλοφ κόςτουσ. Για το λόγο αυτό, ο προχπολογιςμόσ 

ιταν ιδιαίτερα χαμθλόσ (~ περίπου 15.000 ευρϊ) και διατζκθκε ολοκλθρωτικά μζςω ιδίων 

πόρων.  

ε) Μελλοντικζσ ανταγωνιςτικζσ χριςεισ με υψθλι αξία αςτικισ γθσ  

Θ βιωςιμότθτα του βιοαγροφ ςτθν Αλεξανδροφπολθ διακυβεφεται από το γεγονόσ ότι 

τμιμα του αγροκτιματοσ βρίςκεται ςε περιοχι μελλοντικισ επζκταςθσ του χεδίου Πόλθσ.  

η) Πικανι εξάρτθςθ των δικαιοφχων από τισ υποδομζσ του διμου για τθ διατιρθςθ τθσ 

εναςχόλθςθσ μζχρι το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ  

Πζρα από τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε διακζςιμθ γθ είτε δωρεάν (Αλεξανδροφπολθ) είτε 

με χαμθλό τίμθμα (Κζρμθ), οι δικαιοφχοι επωφελοφνται από τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ 

που προςφζρονται από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ (διμουσ). Θ δυνατότθτα, επομζνωσ, 

πρόςβαςθσ ςε δωρεάν παροχι νεροφ ποτίςματοσ και γεωργικισ γθσ αποτελοφν βαςικά 

κίνθτρα για κάποιον που επικυμεί να αςχολθκεί με τθν αςτικι γεωργία. Ο κίνδυνοσ 

ελλοχεφει ςτο κατά πόςο ο δικαιοφχοσ κα ενδιαφζρεται πραγματικά για τθν ιδιοπαραγωγι 

και επομζνωσ κα κάνει ςυςτθματικι και ορκολογικι χριςθ των υποδομϊν ι δεν κα προβεί 

ςε μια ευκαιριακι και καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ των υποδομϊν, εκμεταλλευόμενοσ τισ 

παροχζσ του κεςμικοφ φορζα. Σα παραπάνω ςυμπτϊματα είναι ενδεχομζνωσ πικανό να 

εμφανιςτοφν ελλείψει ενόσ ελεγκτικοφ προλθπτικά μθχανιςμοφ ι ενόσ ςυμφωνθτικοφ 

τιρθςθσ ορκϊν πρακτικϊν εκ μζρουσ του καλλιεργθτι ι ακόμα μιασ επιτροπισ διαχείριςθσ 

και επιτιρθςθσ του αγροφ. 

 

3.4.  Προοπτικζσ - ευκαιρίεσ 
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Θ κρίςθ φαίνεται ότι δθμιουργεί ευκαιρίεσ, τουλάχιςτον ςε ό,τι αφορά τθν αςτικι γεωργία 

και τθ δυνατότθτα που δίνει ςε πολίτεσ να αντιμετωπίςουν τισ οικονομικζσ αντιξοότθτεσ 

που επιφζρει. Σο αυξανόμενο οικονομικό βάροσ που δίνεται ςτθν αςτικι γεωργία είναι 

δυνατόν να διευκολφνει τθν ενςωμάτωςθ τθσ, ωσ ςθμαντικισ παραμζτρου του αςτικοφ 

οικοςυςτιματοσ, ςτον ςχεδιαςμό των χριςεων γθσ τθσ πόλθσ.  

Αναδεικνφονται οι παρακάτω ευκαιρίεσ:  

α) Ενεργοποίθςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ κοινωνίασ ςε ηθτιματα οικονομικισ 

και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Οι πρωτοβουλίεσ αςτικισ γεωργίασ παίρνουν χαρακτιρα 

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ. Οι κφριοι ςτόχοι, εξάλλου, είναι θ 

ιδιοπαραγωγι και αυτάρκεια του νοικοκυριοφ ςε φρζςκα υγιεινά κθπευτικά προϊόντα, 

ςυνειςφζροντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ των Δθμοτϊν 

εξοικονομϊντασ από τισ δαπάνεσ διατροφισ. Ζτςι, θ δυναμικι τθσ αςτικισ γεωργίασ 

ςυνδυάηει τθν παραγωγι κθπευτικϊν προϊόντων παρζχοντασ οικονομικι ελάφρυνςθ ςτα 

νοικοκυριά που το ζχουν ανάγκθ μζςω τθσ Σ.Α. (πρόςβαςθ ςτθ γθ και ςε άρδευςθ, 

παραγωγι και κατανάλωςθ φρζςκων προϊόντων) ενϊ παράλλθλα ενιςχφεται θ κοινωνικι 

δικαιοςφνθ (π.χ. ςφνδεςθ με το Κοινωνικό Παντοπωλείο) και τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ 

ςτθν τοπικι κοινωνία (κοινωνικι επαφι, δικτφωςθ, δθμιουργικι απαςχόλθςθ). 

β) Ανάπτυξθ ςτακερϊν δομϊν περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ, ςε τοπικό επίπεδο. Αυτι θ 

πτυχι, προωκείται κυρίωσ μζςα από τισ βιολογικζσ πρακτικζσ καλλιζργειασ και τθν 

παραγωγι και χριςθ κομπόςτ. Σα παραπάνω δθμιουργοφν γόνιμο ζδαφοσ για τθ 

διαμόρφωςθ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτθν τοπικι κοινωνία. Δεν κα 

πρζπει, ωςτόςο, να υποτιμιςουμε και τισ μεγαλφτερθσ (ζωσ πλανθτικισ) κλίμακασ κετικζσ 

επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από τθ μείωςθ των τροφομιλίων (βλ. τοπικά παραγόμενθ 

τροφι), που ςχετίηονται με τα επίπεδα τθσ κερμοκραςίασ ςτισ πόλεισ και το φαινόμενο του 

κερμοκθπίου. 

γ) Ενίςχυςθ του αςτικοφ διατροφικοφ ςυςτιματοσ ωσ τοπικοποιθμζνο ςφςτθμα (Localised 

Agrifood System). Ενιςχφοντασ τισ μικρζσ κλίμακεσ τοπικϊν παραγωγικϊν ςυςτθμάτων 

μζςω των πρωτοβουλιϊν αςτικισ γεωργίασ, προβάλλεται θ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ 

μακροπρόκεςμθσ διατροφικισ αυτάρκειασ και ποιοτικισ εναλλακτικισ πθγισ φρζςκων 

τροφίμων ςτισ πόλεισ, για τθν αντιμετϊπιςθ των επιςιτιςτικϊν αναγκϊν τθσ πόλθσ. 

Παράλλθλα, μειϊνεται και θ εξάρτθςθ του αςτικοφ πλθκυςμοφ, ιδιαίτερα των ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων, από τισ μεγάλεσ αγροβιομθχανίεσ και δίκτυα διανομισ.  

δ) Αξιοποίθςθ ελεφκερων/ανεκμετάλλευτων δθμοτικϊν χϊρων. Είναι φανερό πωσ θ 

αξιοποίθςθ ελεφκερων δθμοτικϊν εκτάςεων δφναται να ξεπεράςει κεςμικζσ αγκυλϊςεισ 

και περιοριςμοφσ. Θ αξιοποίθςθ και θ παραγωγικι εκμετάλλευςι τουσ βελτιϊνει τθν 

ποιότθτα ηωισ των αςτϊν ςε επίπεδο γειτονιάσ, ενϊ είναι δυνατό να διαςφαλίςει 

ελεφκερουσ πράςινουσ χϊρουσ (πνεφμονεσ πραςίνου) ςε ηϊνεσ αςτικζσ και περιαςτικζσ, να 

αναπλάςει υποβακμιςμζνεσ περιβαλλοντικά περιοχζσ, να εξωραΐςει το αςτικό τοπίο 

(ποικιλότθτα), και να εξυγιάνει επιβαρυμζνα εδάφθ από τθν αςτικι ρφπανςθ.  

ε) Κοινωνικοποίθςθ και ευεξία των δικαιοφχων. Οι δθμοτικοί λαχανόκθποι φζρνουν κοντά 

άτομα από διάφορα κοινωνικά ςτρϊματα, θλικίεσ, επαγγζλματα και κουλτοφρεσ ωκϊντασ 

τουσ ςτθ δθμιουργία νζων κοινωνικϊν ςχζςεων και ιςχυροποιϊντασ τισ υπάρχουςεσ. 
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Παράλλθλα προςφζρουν άςκθςθ και κεραπεία ςτουσ δικαιοφχουσ καλλιεργθτζσ και τισ 

οικογζνειεσ τουσ και ςε ςυνδυαςμό με τθ κατανάλωςθ των βιολογικϊν-υγιεινϊν 

λαχανοκομικϊν που παράγουν ςυμβάλλουν ςτθ καλι ψυχικι και ςωματικι τουσ υγεία. 

ςτ) Διατιρθςθ ντόπιων ποικιλιϊν. Θ ςυμβολι ςτθ διατιρθςθ ντόπιων ποικιλιϊν, οι οποίεσ 

κεωροφνται πιο ανκεκτικζσ ςτισ αςκζνειεσ και ζχουν καλφτερα γευςτικά χαρακτθριςτικά 

μζςω τθσ κακιζρωςθσ ετιςιασ βράβευςθσ του δθμότθ-κθπουροφ του δθμοτικοφ 

λαχανόκθπου Κζρμθσ που κα ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςι τουσ. 

ε) Επιςκεψιμότθτα δθμοτικϊν λαχανόκθπων. Οι δθμοτικοί λαχανόκθποι λόγω τθσ 

εφαρμογισ των κανόνων βιολογικισ γεωργίασ δφναται να κακιςτοφν επιςκζψιμοι από 

δθμοτικά ςχολεία για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Με τισ κατάλλθλεσ διαμορφϊςεισ μποροφν 

ν' αποτελζςουν χϊρουσ εκπαιδευτικϊν και ενθμερωτικϊν επιςκζψεων από μακθτζσ, οι 

οποίοι μ' αυτό τον τρόπο κα ενθμερϊνονται για τισ διαδικαςίεσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ 

και ςυγκεκριμζνα τθσ παραγωγισ λαχανοκομικϊν προϊόντων με βιολογικζσ μεκόδουσ. 

Μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κ' αντιλθφκοφν τον τρόπο λειτουργίασ ενόσ 

λαχανόκθπου και κα γίνουν γνωςτά τα πλεονεκτιματα τθσ βιολογικισ γεωργίασ και των 

προϊόντων τθσ για το περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία. τθν όλθ προςπάκεια ζρχεται 

να ςυμβάλλει κετικά και θ εγγφτθτα των δθμοτικϊν λαχανόκθπων με τα πολεοδομικά 

ςυγκροτιματα κακϊσ διευκολφνεται θ μετακίνθςθ των μακθτϊν.  

η) Προςφορά κοινωνικοφ ζργου. Οι δικαιοφχοι-καλλιεργθτζσ προςφζροντασ το 10% των 

παραγόμενων προϊόντων τουσ από το δθμοτικό λαχανόκθπο Αλεξανδροφπολθσ, ςτο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του διμου, ςυμβάλλουν ςτθν απόκτθςθ κοινωνικισ ευκφνθσ και 

ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ  
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ΠΙΝΑΚΑ Ι. Θετική ςυνειςφορά και αρνητικέσ επιπτώςεισ τησ αςτικήσ γεωργίασ (S.W.O.T. ανάλυςθ)  

ΔΤΝΑΣΑ 

ΗΜΕΙΑ 

Κοινωνικο-οικονομικά οφζλθ  

- Μείωςθ κινδφνων κοινωνικισ και οικονομικισ αποςτζρθςθσ: μζςα από τθ δυνατότθτα δωρεάν 

πρόςβαςθσ (ι μειωμζνθσ καταβολισ τιμιματοσ) ςτουσ δθμοτικοφσ αγροφσ ςε φτωχά 

ειςοδθματικά ςτρϊματα και άλλεσ ευαίςκθτεσ κοινωνικά ομάδεσ π.χ. άνεργοι, ςυνταξιοφχοι, 

μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, γυναίκεσ, ψυχικά αςκενείσ, εκιςμζνοι ςε 

ουςίεσ  

- Κατανάλωςθ φρζςκων και υγιεινϊν τροφίμων, ποιότθτα ςτθ διατροφι τρόφιμα π.χ. βιολογικά 

προϊόντα και «ευ ηιν» 

- Κοινωνικι οικονομία, μζςα από τθ διάκεςθ μζρουσ τθσ παραγωγισ ςτο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Περιβαλλοντικά οφζλθ / Φιλοπεριβαλλοντικζσ πρακτικζσ 

- Βιολογικά προϊόντα 

- Δυνατότθτεσ ανακφκλωςθσ 

- Βιϊςιμθ-ορκολογικι διαχείριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθσ αςτικϊν οργανικϊν απορριμμάτων 

(οργανικι γεωργία, κομποςτοποίθςθ, επεξεργαςία οικιακϊν λυμάτων για άρδευςθ) 

ΑΔΤΝΑΜΑ 

ΗΜΕΙΑ 

Πολεοδομικζσ και ιδιοκτθςιακζσ εμπλοκζσ  

- Λδιωτικό ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

- Προβλιματα ςυγκροφςεων χριςεων γθσ 

Πολυνομία και γραφειοκρατικζσ εμπλοκζσ  

- Προβλιματα αδειοδοτιςεων 

- Διαδικαςτικζσ κακυςτεριςεισ με τον διαγωνιςμό ανάκεςθσ 

- Ζλλειψθ κτθματολογίου και καταγραφι τθσ δθμοτικισ περιουςίασ 

- Εμπλοκζσ οργανωτικοφ, γραφειοκρατικοφ και διαδικαςτικοφ τφπου 

ΑΠΕΙΛΕ Πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ υλοποίθςθσ 

Βραχυπρόκεςμα προγράμματα ενόσ θ δφο χρόνων  

Ανάγκθ ανακεϊρθςθσ των κριτθρίων επιλογισ δικαιοφχων  

Μελλοντικζσ ανταγωνιςτικζσ χριςεισ με υψθλι αξία αςτικισ γθσ (π.χ. ςε περιοχζσ επζκταςθσ 

όπωσ ςτθν Αλεξανδροφπολθ)  

Πικανι εξάρτθςθ των δικαιοφχων από τισ υποδομζσ του διμου για τθν διατιρθςθ τθσ 

εναςχόλθςθσ μζχρι το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ  

Ζλλειψθ κατεφκυνςθσ-πρόβλεψθσ ι κεςμοκετθμζνθσ χριςθσ γεωργίασ 

Δυςκολίεσ χρθματοδότθςθσ 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ Ενεργοποίθςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ κοινωνίασ ςε ηθτιματα οικονομικισ και 

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

Ανάπτυξθ ςτακερϊν δομϊν περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ, ςε τοπικό επίπεδο 

Διεφρυνςθ του αςτικοφ διατροφικοφ ςυςτιματοσ – επανατοπικοποίθςθ τθσ τροφισ (food 

relocalisation) 

Διατιρθςθ ντόπιων ποικιλιϊν- ενίςχυςθ βιοποικιλότθτασ 

Αξιοποίθςθ ελεφκερων/ανεκμετάλλευτων δθμοτικϊν χϊρων 

Ενίςχυςθ δθμιουργικότθτασ και απαςχόλθςθσ 

Αίςκθμα αλλθλεγγφθσ, εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ και ανάπτυξθ ςυλλογικοτιτων, 

μζςα από τθ δραςτθριοποίθςθ ςε επίπεδο κοινότθτασ  

Κοινωνικοποίθςθ και ευεξία των δικαιοφχων 

Παιδαγωγικι λειτουργία π.χ. επιςκζψιμα αγροκτιματα, ςεμινάρια εκπαιδευτικά για νζεσ 

πρακτικζσ βιολογικισ καλλιζργειεσ και κομπόςτ 

Προςφορά κοινωνικοφ ζργου 

Επιςκεψιμότθτα δθμοτικϊν λαχανόκθπων 
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4. Αςτικι Γεωργία: μια εναλλακτικι ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ι μια μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι βιϊςιμθσ 

αςτικισ ανάπτυξθσ; 

ε αυτό το κεφάλαιο, κατόπιν τθσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ των αποτελεςμάτων τθσ 

κεωρθτικισ και τθσ επιτόπιασ ζρευνασ, διατυπϊνονται οριςμζνεσ προτάςεισ. Αυτζσ 

απευκφνονται κυρίωσ προσ τουσ φορείσ άςκθςθσ πολιτικισ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο 

(π.χ. Σοπικι και Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ, αρμόδια Τπουργεία, όπωσ το Τπ. 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και το Τπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων, τισ Μ.Κ.Ο., τισ τοπικζσ αναπτυξιακζσ εταιρείεσ κ.ά.) και αφοροφν ςε κζματα 

κεςμοκζτθςθσ ι προϊκθςθσ τοπικϊν δράςεων και πρωτοβουλιϊν που κα αναδεικνφουν τα 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αςτικισ γεωργίασ. 

Οι προτάςεισ γίνονται καταρχιν ςτο πλαίςιο αναγνϊριςθσ του πολυλειτουργικοφ ρόλου τθσ 

αςτικισ γεωργίασ ςτθν παραγωγι τροφίμων και δθμόςιων αγακϊν και τθ κετικι ςυμβολι 

τθσ ςτον ςχεδιαςμό τθσ βιϊςιμθσ πόλθσ (επιςιτιςτικι αςφάλεια, φυςικό περιβάλλον, 

βιοποικιλότθτα, ανοιχτοί χϊροι, αναψυχι, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, πρόςκετο 

ειςόδθμα). Οι προτάςεισ μποροφν να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αξία, αν προςτεκοφν ςτισ 

ςθμερινζσ ςυνκικεσ υποβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και κοινωνικισ και 

οικονομικισ κρίςθσ που ςτρζφουν τουσ πολίτεσ προσ καινοτόμεσ και βιϊςιμεσ εναλλακτικζσ 

λφςεισ. 

ε αυτό το πλαίςιο, προτείνονται ζξι (6) άξονεσ προτεραιότθτασ για τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ αςτικισ γεωργίασ ωσ νζα πρακτικι καλλιζργειασ ςτισ πόλεισ και τθν 

αποτελεςματικι ενςωμάτωςι τθσ ςτθν αςτικι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα: 

α) Ενεργοποίθςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ κοινωνίασ ςε ηθτιματα οικονομικισ 

και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα 

Ο πολλαπλαςιαςμόσ των πρωτοβουλιϊν αςτικισ γεωργίασ ςτθν Ελλάδα, κατά τα τελευταία 

δφο χρόνια, μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα προςωρινό φαινόμενο, που άνκιςε ςτο πλαίςιο τθσ 

ανάγκθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Λόγω τθσ πρόςφατθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, ςυνειδθτοποιϊντασ τθν αφξθςθ των επιςιτιςτικϊν αναγκϊν, κακϊσ και 

τθν ανάγκθ για φτθνά και υγιεινά τρόφιμα για τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ κατοίκουσ 

των πόλεων, οι δθμοτικζσ αρχζσ προβαίνουν ςε παραχϊρθςθ ανεκμετάλλευτων δθμοτικϊν 

εκτάςεων με ςκοπό τθ δθμιουργία αςτικϊν αγροκθπίων. Θ τάςθ που διαφαίνεται είναι ότι, 

μζχρι ςτιγμισ, θ αςτικι γεωργία χρθςιμοποιείται από τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

περιςςότερο ωσ ζνα βραχυπρόκεςμο μζςο ανακοφφιςθσ, προκειμζνου να ξεπεραςτοφν 

μερικζσ από τισ επιπτϊςεισ των οικονομικϊν δυςχερειϊν ςε τοπικό επίπεδο, παρά ωσ ζνα 

εργαλείο που κα μποροφςε μακροπρόκεςμα να ςυμβάλλει κετικά ςτθ διαμόρφωςθ 

βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και τθν αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ. υνεπϊσ, οι 

πρωτοβουλίεσ αςτικισ γεωργίασ εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ μζριμνασ των 

Διμων, με ςκοπό τθν κάλυψθ βιοποριςτικϊν αναγκϊν για φροφτα και λαχανικά, δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςε δθμότεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ και ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

πλθκυςμοφ.  
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Τπό αυτιν τθν οπτικι, οι αυκόρμθτεσ πρωτοβουλίεσ ανάπτυξθσ αςτικισ γεωργίασ ςε 

δθμοτικζσ εκτάςεισ αποτελοφν ζνα αποδοτικό μζτρο ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, ωςτόςο, κρίςιμο 

κζμα ςυνιςτά θ μακροπρόκεςμθ και ςυνεχισ υποςτιριξθ αντίςτοιχων πρωτοβουλιϊν ςτον 

τομζα τθσ αςτικισ γεωργίασ, με γνϊμονα μία ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ. Εν τοφτοισ, παρατθρείται ότι, παρά τθν ζλλειψθ ςυγκεκριμζνθσ κυβερνθτικισ 

πολιτικισ ενκάρρυνςθσ πρωτοβουλιϊν αςτικισ γεωργίασ, θ ςυνειςφορά τθσ ςτθ 

διατροφικι επάρκεια και αςφάλεια και ςτθν ελάφρυνςθ των φτωχϊν αςτικϊν νοικοκυριϊν 

ζχει γίνει πλζον, ςε μεγάλο βακμό, κατανοθτι ςε τοπικό κοινωνικό επίπεδο. ε αυτό το 

πλαίςιο, θ ςυμβολι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κα μποροφςε να είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, 

κζτοντασ ζνα μακρόπνοο όραμα με επίκεντρο τθν πολιτικι ενκάρρυνςθσ και κζςπιςθσ τθσ 

αςτικισ γεωργίασ, με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ 

τοπικισ παραγωγισ τροφίμων, ανάλογα με τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ.  

Δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι υπάρχει μια ακριβισ φόρμουλα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των 

πρωτοβουλιϊν αςτικισ γεωργίασ και οι προςεγγίςεισ μποροφν να είναι μοναδικζσ για κάκε 

περίπτωςθ πόλθσ. Οι πολιτικζσ απαντιςεισ από τουσ τοπικοφσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ κα 

πρζπει να κινοφνται προσ τθν αποτελεςματικότερθ ενςωμάτωςθ των γεωργικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτθν αςτικι ανάπτυξθ, με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμβολι τθσ 

ςτθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. Επομζνωσ, θ 

κοινωνικι αξία, ςυνολικά, τθσ αςτικισ γεωργίασ και θ προςτικζμενθ αξία τθσ για τθν πόλθ 

κα πρζπει να ςυντελζςει ςε: 

- Μείωςθ κινδφνων κοινωνικισ και οικονομικισ αποςτζρθςθσ: μζςα από τθ δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ των φτωχϊν ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων και άλλων ευπακϊν κοινωνικϊν 

ομάδων π.χ. άνεργοι, ςυνταξιοφχοι, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, μειονότθτεσ, γυναίκεσ, 

ψυχικά αςκενείσ, εκιςμζνοι ςε ουςίεσ. 

- Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, μζςα από τθ διάκεςθ ςτο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

μζρουσ τθσ παραγωγισ. 

- Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. 

- Αίςκθμα αλλθλεγγφθσ, εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ και ανάπτυξθ 

ςυλλογικοτιτων, μζςα από τθ δραςτθριοποίθςθ ςε επίπεδο κοινότθτασ. 

β) Επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ τροφίμων (ποιότθτα-επανατοπικοποίθςθ): αγροτοαςτικόσ 

ςχεδιαςμόσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ τροφίμων επανακτά ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτισ αςτικζσ περιοχζσ 

και θ γεωργικι δραςτθριότθτα μπορεί να αποτελζςει εργαλείο αντιμετϊπιςθσ τθσ 

οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ κρίςθσ, ωσ μζροσ του αςτικοφ ςυςτιματοσ 

τροφίμων. Παρατθρείται μια ςτροφι ςτθν ενίςχυςθ των τοπικϊν αγορϊν τροφίμων και 

ςτον επαναπροςδιοριςμό τθσ κζςθσ τουσ ςτθν διατροφικι αλυςίδα. Θ αφξθςθ και ενίςχυςθ 

τθσ αςτικισ παραγωγισ τροφίμων ζχει ενςωματωκεί ωσ κρίςιμθ παράμετροσ ςχεδιαςμοφ 

ςε πολλζσ χϊρεσ διεκνϊσ, μζςα από τθν κζςπιςθ πολιτικι ςτιριξθσ τόςο ςε εκνικό όςο και 

ςε τοπικό επίπεδο. Σα κρίςιμα κζματα που κα πρζπει να εξετάηονται είναι: 

- Θ ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων μζςα από οικολογικζσ πρακτικζσ 

εκμετάλλευςθσ (βιολογικζσ καλλιζργειεσ, κομπόςτ). 
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- Θ διερεφνθςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ αςτικισ γθσ ϊςτε να αποφεφγεται θ μόλυνςθ 

των καλλιεργειϊν από το ζδαφοσ, το νερό και τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. 

- Θ ενίςχυςθ των τοπικϊν ποικιλιϊν και του τοπικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ μικρισ 

κλίμακασ (αποφυγι εκμετάλλευςθσ των αγροτϊν από τουσ μεςάηοντεσ). 

- Θ διευκόλυνςθ των ςυνεργατικϊν δικτφων παραγωγϊν-καταναλωτϊν και ςυλλογικϊν 

δράςεων που ςχετίηονται με ποιοτικά προϊόντα (π.χ. δίκτυα Κοινωνικά 

Τποςτθριηόμενθσ Γεωργίασ). 

γ) Ενςωμάτωςθ τθσ αςτικισ γεωργίασ ςτον τοπικό χωροταξικό ςχεδιαςμό ωσ ςθμαντικισ 

περιβαλλοντικισ ςυνιςτϊςασ: ‘πραςίνιςμα’ πόλεων και οικολογικζσ πρακτικζσ 

Θ ενςωμάτωςθ τθσ αςτικισ γεωργίασ ςτον τοπικό χωροταξικό ςχεδιαςμό διευκολφνεται ςτο 

πλαίςιο αναγνϊριςθσ τθσ πολυλειτουργικότθτασ και τθσ αναηωογόνθςθσ των 

περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων ι ανεκμετάλλευτων αςτικϊν περιοχϊν. Με δεδομζνθ τθν 

ζλλειψθ ελεφκερων χϊρων και ‘πνευμόνων’ πραςίνου ςτον αςτικό ιςτό, κακϊσ και τα 

προβλιματα περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ των πόλεων, οι πρωτοβουλίεσ αςτικισ 

γεωργίασ καλοφνται να διαδραματίςουν ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθ βιϊςιμθ αςτικι 

ανάπτυξθ προςφζροντασ μακροπρόκεςμα οφζλθ. Σα αςτικά αγροκιπια κα πρζπει να 

αποτελοφν προτεραιότθτα ςε κζματα χριςεων γθσ ςε αςτικζσ και περιαςτικζσ περιοχζσ, 

κακϊσ διαςφαλίηουν «ανοιχτοφσ χϊρουσ φφτευςθσ – πνεφμονεσ πραςίνου» και ζχουν 

κετικι επίπτωςθ ςτο αςτικό μικροκλίμα. 

Αναπτφςςοντασ «κουλτοφρα πραςίνου» ςτα αςτικά και περιαςτικά περιβάλλοντα, δίνεται θ 

δυνατότθτα δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ των ανεκμετάλλευτων και εγκαταλελειμμζνων 

ελεφκερων χϊρων και τζλοσ, που μποροφν να αντιτεκοφν ωσ αςπίδα ςτθν αςτικι 

εξάπλωςθ. Σαυτόχρονα, οικολογικά προςανατολιςμζνα ςε μθ επιηιμιεσ γεωργικζσ 

πρακτικζσ (ορκολογικι χριςθ νεροφ, βιολογικζσ μζκοδοι, παραςκευι και χριςθ φυτικϊν 

κομπόςτ), τα αςτικά αγροκτιματα μποροφν να ςυνειςφζρουν δραςτικά ςτθν προςταςία και 

αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

δ) υμπλιρωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο 

Με τα ςθμερινά δεδομζνα, θ αςτικι γεωργία δεν είναι κεςμικά κατοχυρωμζνθ ωσ χριςθ, 

κακϊσ δεν ζχει περιλθφκεί ςτον αςτικό ςχεδιαςμό των πόλεων οφτε ςε υφιςτάμενεσ 

πολιτικζσ για τθ διαφφλαξθ αςτικϊν πράςινων/ανοιχτϊν χϊρων. Όςον αφορά ςτισ 

γεωργικζσ χριςεισ, οι μζχρι τϊρα ρθτζσ απαγορεφςεισ τθσ γεωργικισ χριςθσ ςε περιοχζσ 

κατοικίασ ι θ προςταςία τθσ γεωργικισ γθσ μζςα από τθ ηωνοποίθςθ γθσ δεν ζχουν 

αποτρζψει τθν αλλαγι ι μθ τιρθςθ του περιεχομζνου τθσ χριςθσ που προβλζπεται νομικά 

μζςω αρνθτικοφ ελζγχου χριςεων.  

Με βάςθ τθν ελλθνικι εμπειρία, εμφανίηεται ςυχνά διάςταςθ ανάμεςα ςτθ κεωρία, τθν 

προωκοφμενθ νομοκεςία και τισ διατάξεισ εφαρμογισ, θ οποία εκφράηεται ωσ αδυναμία 

εφαρμογισ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. ε πολλζσ περιπτϊςεισ θ κεςμικι κατοχφρωςθ μιασ 

χριςθσ γθσ δεν αποτζλεςε και τον απαρζγκλιτο κανόνα για τθ ρφκμιςθ του περιεχομζνου 

τθσ, λόγω ανεπάρκειασ του μθχανιςμοφ ελζγχου, πολυνομίασ και αλλθλοεπικάλυψθσ των 

κεςμικϊν πλαιςίων και επιπζδων ςχεδιαςμοφ ι των αποςπαςματικϊν ρυκμίςεων. Ωςτόςο, 

φαίνεται ότι, ςτο κυρίαρχο κλίμα τθσ περιόδου, οι πρωτοβουλίεσ αςτικισ γεωργίασ τθσ 
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Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, υπερβαίνουν οριςμζνα από τα υπάρχοντα κεςμικά εμπόδια και τισ 

νομικζσ ανεπάρκειεσ, παραχωρϊντασ δθμοτικζσ εκτάςεισ ςε μεμονωμζνουσ δθμότεσ, ωσ 

εναλλακτικι λφςθ για μια ςειρά προβλθμάτων κοινωνικο-οικονομικισ και φφςεωσ.  

Θ ςυμπλιρωςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο 

μποροφν να επιτευχκοφν με: 

- Νζεσ δομζσ ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ που κα αςχολοφνται με τθν πλθροφόρθςθ και 

προϊκθςθ πολιτικϊν δράςεων ςχετικϊν με τθν αςτικι γεωργία, τθν πολιτικι τροφίμων 

και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.  

- Κατοχφρωςθ τθσ χριςθσ γθσ ‘αςτικισ γεωργίασ’ ωσ ειδικισ κατθγορίασ χριςθσ γθσ  

- Χρθςιμοποίθςι τθσ ωσ εργαλείο ρφκμιςθσ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν 

παραμζτρων του ςχεδιαςμοφ, με δυνατότθτα επανεξζταςθσ των κεςμοκετθμζνων 

χριςεων γθσ.  

- Κακοριςμόσ κατευκυντιριων γραμμϊν και προδιαγραφϊν για τθ δθμιουργία και 

λειτουργία των αςτικϊν αγροκθπίων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, αυλζσ ςπιτιϊν ι 

πράςινεσ ςτζγεσ ςε ιδιωτικζσ ιδιοκτθςίεσ. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ 

διευκόλυνςθ των πρωτοβουλιϊν αςτικισ γεωργίασ ι τθν παροχι κακοδιγθςθσ όςον 

αφορά ςε προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ του χϊρου και του τοπίου, ςε όρουσ και 

δικαιϊματα χριςθσ, ςτισ περιοχζσ εγκαταςτάςεων των αςτικϊν γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων. 

- Ενςωμάτωςθ των προδιαγραφϊν πρακτικϊν αςτικισ γεωργίασ ωσ παράμετροι του 

αςτικοφ ςχεδιαςμοφ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ «ανοιχτϊν χϊρων φφτευςθσ – 

πνευμόνων πραςίνου» και τθν πρόλθψθ τθσ αςτικισ εξάπλωςθσ. 

- Πρακτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκπαίδευςθ των δικαιοφχων (κθποτεχνικζσ 

για μικροφσ χϊρουσ, οικολογικζσ πρακτικζσ καλλιζργειασ, κομποςτοποίθςθ).  

- Προςεκτικι ανάλυςθ των υφιςτάμενων ευκαιριϊν και των κινδφνων για τθν αποφυγι 

τθσ ρφπανςθσ μζςω τθσ αςτικισ γεωργίασ. 

- Παροχι ειδικϊν κινιτρων εγκατάςταςθσ, ακόμα και οικονομικϊν, π.χ. πρόςβαςθ ςτθ γθ 

χωρίσ ι με ςυμβολικι μίςκωςθ ι φοροελάφρυνςθσ ςε νζουσ αγρότεσ/όςουσ νοικιάηουν 

γθ). 

- υςτθματικι καταγραφι των δθμοτικϊν/δθμόςιων και ανεκμετάλλευτων εκτάςεων 

που δφνανται να καλλιεργθκοφν, ςτον αςτικό ιςτό και ςε περιαςτικζσ ηϊνεσ. 

- φνδεςθ των ανϊτερων επιπζδων ςχεδιαςμοφ με τα κατϊτερα όςον αφορά ςτο 

ςχεδιαςμό ενόσ ολοκλθρωμζνου αγροτροφικοφ ςυςτιματοσ ςε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

ε) Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ γθ 

Θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε διακζςιμθ γθ ςυνιςτά ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ 

παράγοντεσ ενκάρρυνςθσ τθσ αςτικισ γεωργίασ, κακϊσ αποτελεί ςθμαντικό κίνθτρο για τθν 

εκκίνθςθ των πρωτοβουλιϊν από τουσ πολίτεσ. Θ περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα 

καλλιεργιςιμθσ γθσ και ανοικτϊν χϊρων ςε αςτικζσ περιοχζσ, θ υψθλι αξία αςτικισ/ 

περιαςτικισ γθσ και οι ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων (κερδοςκοπία ςτθν αγορά γθσ) 

αποτελοφν μερικζσ από τισ δυςκολίεσ δθμιουργίασ αςτικϊν καλλιεργειϊν. Οι 

παραχωριςεισ δθμόςιων/δθμοτικϊν εκτάςεων ςε κατοίκουσ πόλεων για τθν καλλιζργεια 
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οπωροκθπευτικϊν, αποκλείοντασ οποιοδιποτε ιδιοκτθςιακό δικαίωμα επί του 

αγροτεμαχίου, μπορεί να ειδωκεί ωσ μια εναλλακτικι, προςωρινι και ιδιότυπθ «επίλυςθ» 

του ιδιοκτθςιακοφ προβλιματοσ. Ζτςι, ακόμα και χωρίσ μίςκωςθ, ο Διμοσ μπορεί να 

εξαςφαλίηει, ζςτω και προςωρινά, μια δυναμικι και παραγωγικι «κατοχι» τθσ αςτικισ γθσ 

που να προορίηεται για αςτικι γεωργία. Αν και οι παραχωριςεισ ζχουν το μειονζκτθμα του 

βραχυπρόκεςμου χαρακτιρα ςυμβάςεων για τον κάκε ζναν δικαιοφχο ξεχωριςτά, ωςτόςο, 

προτάςςουν μακροπρόκεςμα το ςυλλογικό ςυμφζρον, κακϊσ είναι δυνατόν να 

διαςφαλίηουν νθςίδεσ ελεφκερων ανοιχτϊν χϊρων πραςίνου ςτθν πόλθ. Αυτό 

επιτυγχάνεται μζςα από τθ διατιρθςθ μικροφ μεςαίου μεγζκουσ εκμεταλλεφςεων, τθν 

περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ -υπό προχποκζςεισ- των πόλεων και τθν προάςπιςθ τθσ 

υγείασ των κατοίκων (βιολογικά τρόφιμα, διατροφικι αςφάλεια). 

η) Καταγραφι των δθμοτικϊν ανεκμετάλλευτων εκτάςεων που δφνανται να 

καλλιεργθκοφν 

Θ ςυχνι απουςία ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ των Ο.Σ.Α. ςε 

ςυνδυαςμό με το πολφπλοκο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και τθν ζλλειψθ Κτθματολογίου, 

κακιςτοφν αδφνατο τον ςχεδιαςμό τθσ αξιοποίθςισ τθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ του Διμου. Θ 

χωρικι καταγραφι των δθμοτικϊν ανεκμετάλλευτων εκτάςεων που δφνανται να 

καλλιεργθκοφν αποτελεί το απαραίτθτο υπόβακρο για τθ διαφφλαξθ, τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των διακζςιμων γεωργικϊν εκτάςεων των διμων. Θ 

ςυγκρότθςθ, κατά μία ζννοια, μίασ ςυνολικισ «Σράπεηασ Δθμοτικισ Γθσ» κα δίνει τθ 

δυνατότθτα ζγκαιρων παρεμβάςεων, τόςο εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ όςο και ςε περιαςτικζσ 

περιοχζσ, που αποτελοφν το κατεξοχιν πεδίο αςτικϊν πιζςεων, κοινωνικο-οικονομικϊν 

μεταςχθματιςμϊν και αλλαγϊν των χριςεων γθσ εισ βάροσ τθσ αγροτικισ δραςτθριότθτασ. 

Ζτςι, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αξιοποιιςουν 

άμεςα και με τον καλφτερο τρόπο τισ παραγωγικζσ γεωργικζσ εκτάςεισ που ζχουν ςτθν 

κυριότθτά τουσ, για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. 

 


