
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Των Εκπαιδευτικών Λαχανόκηπων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.

Σκοπός του προγράμματος είναι  η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην τεχνική της 
καλλιέργειας  χειμερινών και  καλοκαιρινών κηπευτικών στο  Αγρόκτημα  της  Γεωπονικής 
Σχολής του Α.Π.Θ.. Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 120 ευρώ.

Στην αρχή  του προγράμματος  θα  γίνουν εισαγωγικά  σεμινάρια  για  την  κατάρτιση των 
ενδιαφερόμενων. Στη συνέχεια θα υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη από γεωπόνο και 
φοιτητές τόσο με τη φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, όσο και 
διαδικτυακά. Το μηνιαίο πρόγραμμα παρουσίας θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών καλλιέργειας θα γίνεται σε έκταση περίπου 100 τ.μ., 
για  κάθε  καλλιεργητή.  Η  έκταση  αυτή  θα  χρησιμοποιείται  έως  την  ολοκλήρωση  του 
εκπαιδευτικού προγράμματος (11 μήνες) και θα παραδίδεται στην αρχική της κατάσταση. 
Όποιος επιθυμεί τη συνέχιση του προγράμματος θα έχει τη δυνατότητα να ασκείται στον 
ίδιο λαχανόκηπο έως και 3 έτη, ανανεώνοντας ετησίως τη συνδρομή του. 

Ο χώρος των λαχανόκηπων είναι περιφραγμένος και η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνον 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι πύλες του Αγροκτήματος θα παραμένουν κλειστές 
κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι ώρες λειτουργίας θα μεταβάλλονται εποχιακά ανάλογα με τη 
διάρκεια της ημέρας (μηνιαίως θα ορίζεται το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας).

Το νερό για  την  άρδευση  διατίθεται  δωρεάν,  αλλά θα  γίνεται  ορθολογική  και  πλήρως 
ελεγχόμενη χρήση και σε καμία περίπτωση κατά τις μεσημβρινές ώρες. Το νερό δεν θα 
χλωριώνεται (να αποφεύγεται η πόση του). Η άρδευση θα γίνεται από τον καλλιεργητή 
παρουσία  του.  Σε  περίπτωση  αυτόματου  ποτίσματος  με  σταγόνες  θα  προηγείται 
συνεννόηση με τους υπευθύνους του προγράμματος. Αλόγιστη χρήση θα αποτελεί αιτία 
αποβολής του καλλιεργητή από το πρόγραμμα. ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 
ΘΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΝΕΡΟΥ (θα  υπάρχει  σχετική 
ανακοίνωση για κάθε τμήμα της έκτασης).

Η καλλιέργεια των λαχανόκηπων θα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των καλλιεργητών και 
σύμφωνα με τις αρχές τις βιολογικής γεωργίας ή και άλλων μεθόδων πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον.  Απαγορεύεται  η  χρήση  χημικώς  συντιθέμενων  λιπασμάτων,  φυτο-
προστατευτικών  ή  άλλων σκευασμάτων  που  μπορεί  να  επιβαρύνουν  το  έδαφος  ή  τις 
γειτονικές  καλλιέργειες.  Η  χρήση  οποιουδήποτε  σκευάσματος  θα  γίνεται  κατόπιν 
συνεννοήσεως και εγκρίσεως από τους υπευθύνους του Αγροκτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προμηθεύονται  ορισμένα  φυτά  από  το  Αγρόκτημα  έναντι 
χαμηλού αντίτιμου.

Τα παραγόμενα προϊόντα από τους εκπαιδευτικούς λαχανόκηπους θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο για οικογενειακή χρήση και δεν θα επιτρέπεται η πώλησή τους.

Οι καλλιεργητές θα φέρουν δικά τους εργαλεία κατεργασίας του εδάφους και περιποίησης 
των καλλιεργειών και θα είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξή τους. Οι καλλιεργητικές 
φροντίδες θα γίνονται με τη χρήση απλών εργαλείων και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
θα επιτρέπεται η χρήση κάποιου μηχανήματος που θα εγκρίνεται από τους υπεύθυνους 
του Αγροκτήματος. 

Απαγορεύεται η  κατασκευή  μονίμων  ατομικών  περιφράξεων  και  λοιπών  κατασκευών, 
καθώς και η καλλιέργεια δενδρωδών, θαμνωδών ή άλλων πολυετών ξυλωδών φυτών.

Δεν  επιτρέπεται η χρήση του λαχανόκηπου από μη συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ή η 
παραχώρησή του από τον καταρτιζόμενο σε άλλους καλλιεργητές. Σε περίπτωση κοινής 
χρήσης  ενός  λαχανόκηπου από 2  άτομα  (μέγιστος  επιτρεπτός  αριθμός),  ο  δικαιούχος 
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οφείλει να δηλώνει στη Διεύθυνση του Αγροκτήματος το πρόσωπο με το οποίο προτίθεται 
να καλλιεργεί από κοινού το αγροτεμάχιο. 

ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ  ΑΥΣΤΗΡΆ η  παρουσία  οικόσιτων  ζώων  εντός  του  χώρου  των 
εκπαιδευτικών  λαχανόκηπων. Απαγορεύεται η  κίνηση  εντός  της  καλλιεργούμενης 
έκτασης με οποιοδήποτε μορφής μηχανοκίνητο. 

Ο  κάθε  καλλιεργητής  υποχρεούται να  φροντίζει  επιμελώς  τον  εκπαιδευτικό  του 
λαχανόκηπο ώστε να διατηρείται καθαρός από κάθε είδους φυτικά υπολείμματα ή άλλα 
αντικείμενα  και  ως  εκ  τούτου  να  μειώνεται  η  πιθανότητα  εμφάνισης  ασθενειών  και 
προσβολών από έντομα. 

Ακαλλιέργητα ή πλημμελώς φροντισμένα αγροτεμάχια, για χρονικό διάστημα πέραν των 
40 ημερών, θα αφαιρούνται από τους εκπαιδευόμενους (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, π.χ. 
ασθένεια) και θα διατίθενται στους επιλαχόντες του προγράμματος, χωρίς επιστροφή των 
καταβληθέντων χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το Αγρόκτημα θα επιλαμβάνεται της 
καθαριότητας του αγροτεμαχίου για να συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης 
μολύνσεων από παθογόνα και επιβαρύνσεων των λοιπών λαχανόκηπων.

Η όλη έκταση αποτελεί χώρο κατάρτισης και άσκησης στην πρακτική της καλλιέργειας των 
κηπευτικών. Επομένως, η πρόσβαση στο χώρο θα επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς της 
καλλιέργειας και όχι για αναψυχή ή άλλους λόγους. 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των καλλιεργητών για οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν 
αυτών  που  με  σαφήνεια  αναφέρονται  στην  εφαρμογή  του  προγράμματος.  Δεν 
επιτρέπεται η άσκοπη περιφορά στους λαχανόκηπους των λοιπών καλλιεργητών, καθώς 
επίσης και στις λοιπές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του. 

Οι καλλιεργητές  υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς του κοινόχρηστους χώρους, να 
μην δημιουργούν προβλήματα στους περιοίκους του Αγροκτήματος και να τηρούν πιστά 
τις  ώρες  κοινής  ησυχίας.  Επιπλέον,  οφείλουν  να  χρησιμοποιούν  με  υπευθυνότητα  και 
ασφάλεια τις υποδομές που τους παρέχονται. 

Το Αγρόκτημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή φθορές οχημάτων εντός του 
περιφραγμένου  χώρου  των  λαχανόκηπων,  για  απώλειες  εργαλείων,  συστημάτων 
άρδευσης  ή  άλλων  αντικειμένων,  καθώς  επίσης  και  των  παραγόμενων  προϊόντων. 
Θεωρείται  αυτονόητη  η  αγαστή  συνύπαρξη  και  συνεργασία  των  καταρτιζόμενων.  Το 
Αγρόκτημα δεν καλύπτει ανάγκες φύλαξης των λαχανόκηπων και επίλυσης προσωπικών 
διαφορών μεταξύ των καλλιεργητών. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των διαφορών που 
μπορεί να προκύψουν είναι τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι διάβασα προσεκτικά τους παραπάνω 
όρους  και  κανόνες  λειτουργίας  των  εκπαιδευτικών  λαχανόκηπων  στο  Αγρόκτημα  της 
Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Η μη τήρηση των 
παραπάνω θα έχει ως συνέπεια την οριστική αποβολή μου από το πρόγραμμα, χωρίς την 
επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Έλαβα γνώση 

Υπογραφή…………………………………….…….                  Ημερομηνία ……………………

Ονοματεπώνυμο……………………………………
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