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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 
Λαχανόκηπου Δήμου Αλεξανδρούπολης».

 
 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 21 Μαρτίου   του έτους 2014 ημέρα της

εβδομάδας  Παρασκευή    και  ώρα  12:00  μ.μ.  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  η
Οικονομική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την  15677  /
17/03/2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη του  οι κ.κ : 
   1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2)
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  3)  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  4)  ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 6) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

                 
και απουσίαζαν οι κ.κ :

  1)  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ  2)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  3)  ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ

Η Οικονομική  Επιτροπή,  αφού βρέθηκε  σε νόμιμη απαρτία   (σε  σύνολο
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -  6 -    , (σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75, του ν.3852/10), εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
         Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κ.  Ευάγγελος  Λαμπάκης,
εισηγούμενος  το  4ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  Εσωτερικού
Κανονισμού  Λειτουργίας  Δημοτικού  Λαχανόκηπου  Δήμου
Αλεξανδρούπολης», λέγει τα παρακάτω:

        Κύριοι Σύμβουλοι, 
Στις  13.02.2013  υπεγράφη  μνημόνιο  /  συμφωνία  συνεργασίας  για  την

υλοποίηση Σχεδίου Δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της
λειτουργίας  υφιστάμενων  «Κοινωνικών  Δομών  Άμεσης  Αντιμετώπισης  της
Φτώχειας» , μεταξύ  των φορέων «Ξένιος  Ζευς»-Δήμος  Αλεξανδρούπολης  και
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Αλεξανδρούπολης , για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 
 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
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 Την  υλοποίηση  των  δράσεων  ,  έχει  αναλάβει  το  Κέντρο  Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης ,
διότι έχει τις κατάλληλες υποδομές. Επειδή ο λαχανόκηπος ανήκει στον Δήμο , την
δράση για τον Λαχανόκηπο την έχει αναλάβει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. 

Για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  προγράμματος  ,  απαιτείται  κανονισμός
λειτουργίας  για  τον  " ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ,   σχέδιο  του  οποίου  σας
καταθέτω παρακάτω και εισηγούμαι την έγκρισή του .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α. Εισαγωγή

α. Η  κοινωνική  δομή  «  Δημοτικός  Λαχανόκηπος»  εντάσσεται  στα  πλαίσια   των
Εθνικών  Σχεδίων Δράσης για τη  δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας
υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
Αποτελεί μέρος ενός πλέγματος κοινωνικών δομών για την ψυχοκοινωνική και υλική
υποστήριξη  και  ενδυνάμωση  ατόμων  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων,  καθώς  και
ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενων από τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό.
β.  Η  Δομή  του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου  Αλεξανδρούπολης  υλοποιείται  από  το
Εταιρικό Σχήμα μεταξύ των φορέων:   Δήμος Αλεξανδρούπολης και  ΑμΚΕ «Ξένιος
Ζευς» .
Η σύμπραξη των παραπάνω φορέων κατακυρώνεται με το από 4/5/2012 Μνημόνιο
Συνεργασίας και  έργο της είναι η υλοποίηση του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» και  του ειδικού
στόχου:  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Η χρηματοδότηση της πράξης αφορά στην
κάλυψη  των μισθοδοτικών  δαπανών των εργαζομένων και λειτουργικές  δαπάνες
της Δομής. Αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς
και  Εθνικούς  πόρους.  Η  διάρκεια  υλοποίησης  των  υποέργων   ορίζεται  στους  24
μήνες.  

Β. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο  εσωτερικός  κανονισμός  λειτουργίας  είναι  η  απεικόνιση  του  διοικητικού,
οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου που υιοθετεί ο Δημοτικός Λαχανόκηπος προς
εξυπηρέτηση  των  σκοπών  και  των  στόχων  του.  Είναι  το  οργανόγραμμα  της
κατανομής των πόρων του για τη συνολική λειτουργία του. Επίσης απεικονίζει και
προσδιορίζει τις σχέσεις των διαφορετικών τομέων λειτουργίας του, μέσα από την
αλληλεξάρτησή τους, προς όφελος της αποτελεσματικότητάς του.
Με  τον  παρόντα  κανονισμό  ρυθμίζεται  η  λειτουργία  της  Κοινωνικής  Δομής
«Δημοτικός  Λαχανόκηπος»  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  που  υλοποιείται  σε
συνεργασία με την ΑμΚΕ «Ξένιος  Ζευς» και  για το διάστημα  συγχρηματοδότησης
από το Ε.Π. και τη σύμπραξη των φορέων γι’ αυτό το σκοπό.
 Ο κανονισμός Λειτουργίας θα ισχύει για μια καλλιεργητική χρονιά και μπορεί να

τροποποιείται  κάθε  χρόνο  με  βάση  τις  εμπειρίες  που  συγκεντρώθηκαν  από  την

εφαρμογή του. 
Ο κανονισμός εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

κατόπιν αξιολογήσεώς του από το Δ.Σ. της ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς». και   με την κατά

 απόλυτη πλειοψηφία έγκριση  του   από  το  σύνολο   των μελών της  Διοικούσας

Επιτροπής. 
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Οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται  στον παρόντα κανονισμό θα πραγματοποιείται από

τη Διοικούσα Επιτροπή της Δομής.

 Άρθρο 1:Δομή

Ως Δημοτικός Λαχανόκηπος  ορίζεται  η  Δομή που αποτελείται  από έκταση ενιαίου

αρδευόμενου και  περιφραγμένου αγροκτήματος,  το  οποίο κατανέμεται  σε ισομερή

τεμάχια που παραχωρούνται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος Αλεξανδρούπολης  δημιουργείται  σε ειδικά διαμορφωμένο

αγροτεμάχιο που πληροί τις εξής προδιαγραφές : 

• Προσβασιμότητα σε ΑμΕΑ . 

• Διακριτική παρουσία του στον κοινωνικό χώρο.

• Ισόρροπη  διάταξη  των  λειτουργιών  του  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η

προβλεπόμενη ανάπτυξή του ως  κοινωνικού  χώρου και  ένταξης  κοινωνικά

ευπαθών ομάδων . 

Θα  παρέχεται  συγκεκριμένη  γεωργική  έκταση  αρδευόμενη  και  περιφραγμένη  σε
τουλάχιστον 100 άπορους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του Δ.
Αλεξανδρούπολης. 

Άρθρο 2 : Σκοπός- Στόχοι

α. Σκοπός

Η λειτουργία της Κοινωνικής Δομής «Δημοτικός Λαχανόκηπος» εντάσσεται στο δίκτυο
πρωτοβουλιών  και  δράσεων  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης   στον  τομέα  της
Κοινωνικής Πολιτικής.
Ο πρωταρχικός σκοπός ίδρυσης του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι η δημιουργία ενός
πλέγματος  κοινωνικής  προστασίας  μέσω του  οποίου  θα  καλύπτονται  πρωτογενείς
ανάγκες διαβίωσης των ευπαθών κατοίκων του δήμου Αλεξανδρούπολης , ώστε να
καταστεί  εφικτή  η  επανένταξη  και  επανασύνδεσή τους  με  τον κοινωνικό  ιστό  με
αξιοπρεπείς όρους. 
Η δημιουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην
τοπική  κοινωνία   και  φέρει  τόσο  κοινωνικά  ,  όσο  και  φίλο-περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά. 
Η  δράση δεν  στοχεύει  απλά  και  μόνο  στην  ανακούφιση  νοικοκυριών  με  χαμηλά
εισοδήματα, αλλά στη δημιουργία μιας δέσμης ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής
υποστήριξης. Πρόκειται για μια δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην
τοπική  κοινωνία   που  θα  φέρουν  κοντά  τους  πολίτες  που  θα  απασχοληθούν,
ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και κουλτούρας, ενώ θα προσφέρει άσκηση, εκτόνωση
και δημιουργική απασχόληση σε αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη.
Επιδιώκει, να συμβάλει στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας,
του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.
Προβάλλει,  κινητοποιεί  και  ευαισθητοποιεί  με  βάση  τα  παραπάνω  αιτήματα  τον
πληθυσμό της πόλης μας, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις για να συνδράμουν
στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς
κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.
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β. Στόχοι

• Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων
και ειδικότερα των ατόμων που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στην
κάλυψη  πρωτογενών  αναγκών  και  απειλούνται  από  τον  κοινωνικό
αποκλεισμό.

• Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και  πληροφόρηση των ωφελουμένων . 
• Η ευαισθητοποίηση,  κινητοποίηση  και  ενεργοποίηση της  τοπικής  κοινωνίας

(φυσικών  προσώπων,  οργανισμών),  προκειμένου  να  συμβάλλουν  στην
αντιμετώπιση του φαινόμενου της Φτώχειας .

• Η ευαισθητοποίηση για  περιβαλλοντολογικά θέματα  και  η  διάδοση ορθών
περιβαλλοντικών πρακτικών στη γεωργία . 

• Η καταπολέμηση της ανεργίας  με  τη  δημιουργία  θέσεων απασχόλησης  για
άνεργους νέους έως 30 ετών που θα υποστηρίζουν τη Δομή .

Επιμέρους στόχοι: 

• Η αποτελεσματικότητα  με μετρήσιμα αποτελέσματα . 
• Η συνέργεια με την τοπική κοινωνία, η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της

κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή
το δυνατόν περισσότερων φορέων. 

• Η βιωσιμότητα  της δομής και μετά το πέρας της χρηματοδότησής της. 

Οι αρχές και το κοινωνικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου
αφορούν:

• Την αλληλέγγυα οικονομία και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών σε θέματα 

         φτώχειας και αποκλεισμού 
• Τις αρχές και μεθόδους της διαπολιτισμικής προσέγγισης

• Τις αρχές και μεθόδους των ίσων ευκαιριών σε ευαίσθητες ομάδες του 
πληθυσμού

• Την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων-κλειδιά για την 
κοινωνική και εργασιακή συμμετοχή

Άρθρο 3 : Παρεχόμενες υπηρεσίες

1)Τεχνική υποστήριξη  και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό (Γεωπόνο
,επιστάτη)  για  την  αξιοποίηση  των  πόρων  και  την  βέλτιστη  απόδοση  της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων για τις ανάγκες σίτισης των δικαιούχων .

2)Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση  και  υποστήριξη  των  ωφελουμένων  από
Επιστημονικό προσωπικό(Κοινωνικό Λειτουργό).

3)Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την προσέλκυση
εθελοντών. 

4)  Προγράμματα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  και  ευαισθητοποίησης  στην
εφαρμογή  ορθών  περιβαλλοντικών  πρακτικών  στη  γεωργία  σε  συνεργασία  με
τοπικούς φορείς, σχολεία κ.λ.π.

5)Εκδηλώσεις  περιβαλλοντικού αντικειμένου. 

Άρθρο 4 : Οργάνωση και λειτουργία της δομής

α. Οργάνωση
 Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος  λειτουργεί  ως  πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου μας σε συνεργασία με την ΑμΚΕ «Ξένιος Ζεύς». 
Ο σχεδιασμός και ο υλικοτεχνικός  εξοπλισμός της Δομής υποστηρίζεται τόσο από τον
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οικονομικό προϋπολογισμό της ΑμΚΕ «Ξένιος Ζεύς»(δικαιούχος φορέας) όσο και από
τον προϋπολογισμό  του Δήμου Αλεξανδρούπολης(συμπράττοντας φορέας)  .
 Η δομή στελεχώνεται από τον δικαιούχο φορέα του προγράμματος , ΑμΚΕ «Ξένιος
Ζεύς»,  με   3  άτομα  έμμισθο  προσωπικό  :Ένα(  1)  Γεωπόνο,  Ένα  (1)  Κοινωνικό
Λειτουργό και Ένα(1) Επιστάτη του αγροκτήματος.
 Θα  τηρούνται  οι  διατάξεις  περί  απορρήτου  για  τα  προσωπικά  δεδομένα  των
αιτούντων. Τα τηρούμενα αρχεία θα διαχειρίζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός της Δομής
σε  συνεργασία  με  το   Γραφείο  Διαμεσολάβησης  και  θα  καταρτίζεται   η  τελική
κατάσταση δικαιούχων, η οποία θα τίθεται προς έγκριση στην Διοικούσα Επιτροπή. Η
σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανελέγχεται δύο φορές το χρόνο και κατά
το χρονικό διάστημα που θα ορίζει  το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Οι δικαιούχοι
οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  σε ορισμένο χρόνο από
την τελική ημερομηνία που ορίζει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής .
Μετά το  πέρας  της προθεσμίας  ο  δικαιούχος θα διαγράφεται  από  την κατάσταση
εξυπηρετούμενων.
Η Δομή  θα λειτουργεί  για το κοινό σύμφωνα με  το ωράριο  που ορίζεται   στην
πρόσκληση  του  συγκεκριμένου  προγράμματος.  Η  λειτουργία  της  Δομής   θα
υποβοηθείται από ομάδα εθελοντών της Ενεργούς Δράσης, που θα δημιουργηθεί για
το σκοπό αυτό.
Ο χώρος υλοποίησης της δράσης  είναι κατάλληλος καθότι είναι προσπελάσιμος και
προσβάσιμος από άτομα με κινητικές αναπηρίες. 
Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος και θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες,
τις ώρες και τις ημέρες που η κεντρική είσοδος θα είναι ανοικτή. 
Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο λαχανόκηπο θα είναι ορισμένο, ανά
εποχή. 

β. Λειτουργία, διαχείριση
Ως υπεύθυνο για τη λειτουργία της Δομής ορίζεται το προσωπικό της Δομής ,  το
οποίο σε συνεργασία  με το Γραφείο Διαμεσολάβησης αναλαμβάνει τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των αιτούντων για την ένταξή τους ή την επανένταξή τους καθώς
και την τήρηση του κανονισμού εκ μέρους τους. 
Η Επιστημονική ομάδα συνεργάζεται με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
και οι τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία και διαχείριση της Δομής λαμβάνονται από
την Διοικούσα Επιτροπή.
Τηρείται  σύστημα  καταγραφής  και  μέτρησης   της  απόδοσής   της  Δομής(αριθμός
ωφελουμένων, όγκος παραγωγής, διατιθέμενα προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
κ.λ.π.)
Η  λογιστική  παρακολούθηση  των  εισερχομένων  ειδών-υλικών  καθώς  και  των
εξερχομένων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά.
 Μετά  το  τέλος  κάθε  μήνα  θα  συντάσσεται  συγκεντρωτική  κατάσταση  που  θα
περιλαμβάνει  τους δικαιούχους και  τα προϊόντα που έχουν παραλάβει.  Αντίστοιχη
κατάσταση θα συντάσσεται και για τα προϊόντα ή είδη που προέρχονται  από δωρεές.

 γ. Συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται
5μελής επιτροπή που απαρτίζεται από:
1) τον εκάστοτε Δήμαρχο
2) τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
3) έναν εκπρόσωπο (Δημοτικό Σύμβουλο) προερχόμενο από την μειοψηφία
4)  την  Κοινωνική  Λειτουργό  από  το  τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου
Αλεξανδρούπολης
 Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος.
Η  θητεία  της  Επιτροπής   διαρκεί  όσο  και  η  Δημοτική  περίοδος  και  οι  αποφάσεις  της
λαμβάνονται  κατά  πλειοψηφία  μεταξύ  των  παρευρισκομένων  μελών  (εφόσον  υπάρχει
απαρτία των μισών μελών  συν ένας).

Για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  του  Ε.Π.  και  για  όσο  διάστημα  διαρκεί  η
συγχρηματοδότηση και η σύμπραξη φορέων, δύναται να συμμετέχει στη
Διοικούσα Επιτροπή  ένα μέλος από την ΑμΚΕ  «Ξένιος Ζευς» και ένας
εργαζόμενος του Ε.Π.
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Αρμοδιότητες Επιτροπής

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός ενεργειών προς όφελος της Δομής.
Συγκεκριμένα: 
Α. Η ανάπτυξη και ο συντονισμός Δράσεων- Ενεργειών με σκοπό της υποστήριξη
του Δημοτικού 
    Λαχανόκηπου.
Β. Η προώθηση συνεργασίας με άλλους Φορείς . 
Γ.  Ο Ορισμός κριτηρίων και απαιτούμενων δικαιολογητικών . 
Δ. Η επιλογή των τελικών ωφελουμένων με συγκεκριμένα Κοινωνικά Κριτήρια, τα
οποία θα προσδιορίζονται μετά από εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας (η οποία
εκπροσωπείται στην επιτροπή) και θα ψηφίζονται από την επιτροπή οι υπηρεσίες
που θα τους παρέχονται  καθώς και το χρονικό διάστημα υποστήριξής τους. 
Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται οι εξής ενέργειες:

1)Ελέγχει  και  εγκρίνει  την  κατάσταση  των  αιτούντων  για  τη  συμμετοχή  στο
πρόγραμμα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων .
2) Ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κάθε έτος, τις οποίες
και εξετάζει σε ορισμένο χρόνο από τη λήξη αυτής. 
3) Επανεξετάζει (μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου )την κατάσταση των
καλλιεργητών  με  τη  δυνατότητα  να  καλεί  αυτούς  να  επικαιροποιήσουν  τα
δικαιολογητικά τους.
4)  Φροντίζει  για  την  τήρηση  του  κανονισμού  λειτουργίας  και  εξετάζει  τυχόν
αναφορές παράβασης των  όρων .
5)Διακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που:

• Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.

• Αρνηθεί την επανεξέτασή του.

• Δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Λαχανόκηπου
ή στους εξυπηρετούμενους σε αυτόν. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και εκτελούνται από
αυτήν. 

Γ. Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι  του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
2. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα

μας.
Άρθρο 5:  Προϋποθέσεις ωφελούμενων

Ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται οικογένειες ή άτομα δημότες ή κάτοικοι
του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  με  αποδεδειγμένα   χαμηλό   εισόδημα,  ενώ
λαμβάνονται  υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά
προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.
Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται από την Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως και
προσκόμισης απαιτούμενων δικαιολογητικών ,βάσει συγκεκριμένων συνδυαστικών
κριτηρίων όπως:

1. Επαγγελματική κατάσταση ή Ανεργία
2. Οικογενειακή  Κατάσταση  (Άγαμος,  Μονογονεϊκή  οικογένεια,  Πολυτεκνία,

Ανήλικα τέκνα)
3. Εισοδηματική κατάσταση (0- 6.000 ευρώ, 6.001- 8.000, 8.001 και άνω).
4. Κατάσταση Υγείας -Αναπηρία
5. Συνθήκες  διαβίωσης(άστεγοι κ. α)
6. Εντοπιότητα(Δημότης, Μόνιμος κάτοικος του Δήμου)

Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διοικούσα Επιτροπή έχει την δυνατότητα να
συνεδριάζει για  την επαναξιολόγηση των αιτήσεων και την αξιολόγηση νέων.
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Άρθρο 6: Διαδικασία και  Δικαιολογητικά εγγραφής

Για  την  Εγγραφή  του  ωφελούμενου  στη  Δομή   του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία). 
2. Δελτίο  Αστυνομικής  Ταυτότητας  ή  διαβατήριο  (επικυρωμένο

φωτοαντίγραφο) . 
3. Φωτοτυπία  λογαριασμού Δ.Ε.Η.  ή  Ο.Τ.Ε.  ή  Ε.Υ.Δ.Α.Π.  ή  Μισθωτήριο

Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας
του εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Φωτοτυπία  εκκαθαριστικού  σημειώματος(  ή  υπεύθυνη  δήλωση

επικυρωμένη  από  την  εφορία  ότι  δεν  υποχρεούται  να  υποβάλλει
φορολογική δήλωση )και Ε9. 

Κατά περίπτωση:
• Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της  Απόφασης της  Υγειονομικής

Επιτροπής περί του ποσοστού αναπηρίας 
• Σε  περίπτωση  ανεργίας  (άνω  των  έξι  μηνών),  κάρτα  ανεργίας

(φωτοαντίγραφο 2 όψεων) θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ 
• Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου και επιμέλεια παιδιών
• Σε περίπτωση διάστασης, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο που να

πιστοποιεί το γεγονός της διάστασης 
• Σε περίπτωση νεογέννητου, πιστοποιητικό γέννησης από το ληξιαρχείο
• Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Σε περίπτωση συνταξιούχων  , πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας ή

πρόσφατο απόκομμα σύνταξης

Σε  περίπτωση  ταύτισης  δικαιολογητικών  (π.χ.  περίπου  ίδιο  εισόδημα  βάσει
εκκαθαριστικού), θα γίνεται δημόσια κλήρωση.
Το τμήμα Κοινωνικής  Πολιτικής δύναται  να αναζητήσει  αυτεπάγγελτα πρόσθετα
δικαιολογητικά για την καλύτερη  εξυπηρέτηση του πολίτη .
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους
δικαιούχους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  και  την  ένταξη  των  αιτούντων  στο
πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν  κάρτα ή βεβαίωση της υπηρεσίας με
την οποία θα εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Λαχανόκηπο.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Ωφελούμενων 

Οι  καλλιεργητές   που  θα  εγκατασταθούν  στο  Δημοτικό  Λαχανόκηπο  μετά  την
επιλογή τους από την Επιτροπή, θα υπογράφουν πρωτόκολλο εγκατάστασης από
το οποίο θα απορρέουν οι εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

α. Υποχρεώσεις

• Οι  καλλιεργητές  οφείλουν  να  σέβονται  και  να  συνεργάζονται  με  τους
υπαλλήλους του Δημοτικού Λαχανόκηπου.

• Παραλαμβάνουν αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας και υπογράφουν
στο σχετικό έγγραφο παραχώρησης αγροτεμαχίου  ότι τον αποδέχονται στο
σύνολό του και ότι θα τον τηρήσουν.

• Αποδίδουν το 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Αλεξανδρούπολης

• Οι καλλιεργητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης
ή της κάρτας που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους
από το Δημοτικό Λαχανόκηπο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι
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να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία.

• Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται
σε αυτή και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
εκτός του συν δικαιούχου, ο οποίος  θα μπορεί  να ορισθεί  με υπεύθυνη
δήλωση του κύριου δικαιούχου . 

• Οι  καλλιεργητές οφείλουν  να  προσκομίζουν  οποιοδήποτε  άλλο
δικαιολογητικό  τους  ζητηθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία,  αλλιώς  θα
εξαιρούνται αμέσως από τις παροχές του προγράμματος.. 

• Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση περισσοτέρων του ενός οικοπέδου στην ίδια
οικογένεια.

• Οι καλλιεργητές θα πρέπει να φροντίζουν με επιμέλεια το λαχανόκηπό τους
και  να σέβονται  τον περιβάλλοντα χώρο. Σε περίπτωση εγκατάλειψης ο
Δήμος έχει  το δικαίωμα, μετά από γραπτή ειδοποίηση και  προθεσμία 30
ημερών, να παραχωρήσει την έκταση σε άλλον δημότη.

• Η φύλαξη   και  η  καθαριότητα των  χώρων  καθώς και  η  φροντίδα της
καλλιέργειας   είναι  στην  ευθύνη  των  καλλιεργητών.  Τοποθετούν  τα
υπολείμματα  της  καλλιέργειας  σε  κάδους  κομποστοποίησης,  εφόσον
υπάρχουν, και παραδίδουν τον κήπο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.

• Δεν χρησιμοποιούν χημικά σκευάσματα για την καταπολέμηση ζιζανίων και
εδαφοβελτιωτικά  (λιπάσματα)  με  χημική  σύνθεση.  Επιτρέπεται  η  χρήση
μόνο  οργανικών  υλικών  (κοπριάς  ή  εγκεκριμένων  βιολογικών
εδαφοβελτιωτικών).

• Δεν επιτρέπεται  η πώληση των αγαθών που παράγουν στο Λαχανόκηπό
τους.

• Τηρούν το ωράριο πρόσβασης στο Λαχανόκηπο το οποίο θα είναι ορισμένο,
ανά εποχή 

• Οι καλλιεργητές (ή οι συνδικαιούχοι ) όπως ορίζεται στην Κάρτα, δεν έχουν
δικαίωμα να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους, ενώ επιτρέπεται  η βοήθεια
των οικείων του.

β. Δικαιώματα 

1. Οι  καλλιεργητές μπορούν να εισηγούνται στην ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» και στο
Δήμο Αλεξανδρούπολης τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα για
την εξασφάλιση πόρων με αποκλειστικό σκοπό τη  βελτίωση των συνθηκών στους
χώρους καλλιέργειας. 

2. Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών στους κοινόχρηστους χώρους,
μετά από συνεννόηση με την  υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. 

3.  Οι  καλλιεργητές  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  μη  μόνιμες,  πλην  όμως
καλαίσθητες,  προσθήκες  κάλυψης  του  εδάφους  για  την  καλλιέργεια  πρώιμων
ποικιλιών λαχανικών (θερμοκήπιο) ή τη δημιουργία φυτωρίων. 

4.  Επιτρέπεται  να  φέρνουν  οικιακά  ζώα  στον  λαχανόκηπο  αρκεί  να  είναι
περιορισμένα ώστε να μην προκαλούν φθορά στην καλλιέργεια των υπολοίπων
δικαιούχων .

Άρθρο 8 : Χρονική διάρκεια εγκατάστασης δικαιούχων 

α.  Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν, εγκαθίστανται στο Δημοτικό Λαχανόκηπο για
ένα έτος με δικαίωμα εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής και της ΑμΚΕ «Ξένιος
Ζευς»   της  ανανέωσης  της  παραμονής  τους  για  δεύτερο  έτος,  εφόσον  έχουν
υποβάλει σχετικό αίτημα με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 
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β. 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.

Άρθρο 9:Λόγοι αποβολής καλλιεργητών από τον Δημοτικό Λαχανόκηπο 

α. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αποβολή καλλιεργητών, μετά
από  εισήγηση  του  αρμόδιου  υπαλλήλου,  για  παράβαση  του  κανονισμού
λειτουργίας  ή  κακή  συμπεριφορά προς τρίτους.  Η καταγγελία  πραγματοποιείται
παρουσία των καλλιεργητών σε βάρος των οποίων έχει αυτή συνταχθεί. 
β. Δικαιούχος που έχει επιλεγεί και έχει εγκατασταθεί στο Λαχανόκηπο, χάνει το
δικαίωμα  καλλιέργειας  και  αποβάλλεται  μετά  από  εισήγηση  του  αρμόδιου
υπαλλήλου για την τήρηση του Κανονισμού, σε περίπτωση που δεν καλλιεργεί επί
δίμηνο τον κήπο του εφόσον του έχει γίνει προηγουμένως σχετική ενημέρωση.
γ.  Δικαίωμα  να  υποβάλουν  στην  υπηρεσία  καταγγελία  έχουν   και  οι  ίδιοι  οι
καλλιεργητές για θέματα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της Δομής .
Εφόσον η διαμεσολάβηση του αρμόδιου υπαλλήλου δεν τελεσφορήσει,  για την
συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου, η καταγγελία
εξετάζεται από την  Διοικούσα Επιτροπή παρουσία των εμπλεκομένων.

Άρθρο 10 : Κάρτα Κοινωνικών Δομών

Η  Κάρτα  αποτελεί  το  κλειδί  για  την  πρόσβαση  στο  Δημοτικό  Λαχανόκηπο
,σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας όλων των Κοινωνικών  Δομών  του Δήμου
Αλεξανδρούπολης. 
Η Κάρτα  καθιστά τους κατόχους της δικαιούχους της Δομής. Η διάρκεια ισχύος
της κάρτας είναι έως ένα χρόνο, με δικαίωμα παράτασης μετά από την προσκόμιση
των απαιτούμενων  δικαιολογητικών.
Επιπλέον, η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες εξασφαλίζει
και την ανωνυμία των δικαιούχων. Η Κάρτα δικαιούχου θα αφορά εκτός από τη
Δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου  και σε άλλες στο επίπεδο του συγκεκριμένου
προγράμματος.
Εάν  η  Κάρτα  δεν  χρησιμοποιηθεί  από  τον  κάτοχο   για  ένα  2μηνο  ,η
Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αποβολή του από το
πρόγραμμα.

Δ. Εργαζόμενοι

Άρθρο11: Ειδικότητες 

Η λειτουργία  του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου  θα  υποστηρίζεται   από  το  έμμισθο

προσωπικό  που 

έχει προσληφθεί γι’ αυτό το σκοπό  και αποτελούν τους έμμεσα ωφελούμενους του

προγράμματος:

.  1 Γεωπόνο 

• 1 Επιστάτη αγροκτήματος

• 1 Κοινωνικό Λειτουργό

Την  ανάπτυξη  του  έργου  της  Δομής  θα  υποστηρίζουν  επίσης  εθελοντές  και

υπάλληλοι της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
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Άρθρο 12: Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων

   Ο Κοινωνικός Λειτουργός στο Δημοτικό Λαχανόκηπο αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο
στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της δράσης. Είναι υπεύθυνος
για  τη  βελτίωση  της  πολιτικής  και  των  μεθόδων  της  δράσης  και  για  την
αποτελεσματικότερη και την ουσιαστική παροχή υπηρεσιών. 

Προωθεί   την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για το
έργο που υλοποιείται και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της δράσης και των
εμπλεκόμενων   κοινωνικών  φορέων  (Δήμος  Αλεξανδρούπολης,  Ξένιος  Ζευς,
εθελοντικές οργανώσεις). 

Είναι ο αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
δικαιούχων και την προώθησή τους στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Έχει την ευθύνη για την ορθή  τήρηση της κατάστασης των ωφελούμενων και των
φακέλων με τα προσωπικά στοιχεία τους.

Αξιολογεί την εσωτερική λειτουργία του έργου που υλοποιείται και  αναλαμβάνει
τη μόνιμη επαφή και επικοινωνία της ομάδας με κέντρα και φορείς της κοινότητας.

Συνεργάζεται με την Προϊσταμένη του τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.

Ο  Γεωπόνος λειτουργεί  κυρίως  υποστηρικτικά  ,  παρέχοντας  συμβουλές  στους
δικαιούχους για το είδος

και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της
περιοχής.  Διαπιστώνει  διάφορες  ασθένειες  της  παραγωγής  ή  των  φυτών  και
υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων παραδοσιακών ποικιλιών
και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων ή εργαλείων. 

Ο Επιστάτης συνεργάζεται με το γεωπόνο του λαχανόκηπου για τη φροντίδα των
χώρου και των κηπευτικών. 

Κατόπιν καθοδήγησης από το γεωπόνο ,βοηθάει στη συντήρηση του λαχανόκηπου
και  είναι  υπεύθυνος για τη φύλαξη και  την καταμέτρηση των εργαλείων  που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και μετά το τέλος των
εργασιών της ημέρας.

Υποχρέωση των παραπάνω εργαζομένων είναι:

1. Η συνεργασία με κοινωνικούς Φορείς για την επίτευξη του σκοπού ίδρυσης της
Δομής

2.  Η  προσφορά  κάθε  δυνατής  βοήθειας-  συμπαράστασης  στο  πλαίσιο  των
δραστηριοτήτων τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του

3. Ο διαχειριστικός προγραμματισμός και έλεγχος προκειμένου να εξασφαλίζεται η
εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του

4. Η διασύνδεση και  η  ομαλή   συνεργασία  και  με  τις  παράλληλες  Κοινωνικές
Δομές

Πέρα από τα ιδιαίτερα καθήκοντα της εκάστοτε ειδικότητας όλοι οι υπάλληλοι είναι
επιφορτισμένοι  με  το  γενικό  καθήκον  της  προαγωγής  του  συνολικού  έργου  της
Δομής. Είναι απαραίτητη από όλους η γνωστοποίηση του προγράμματος στην τοπική
κοινωνία  τόσο  σε  δημόσιους  όσο  και  ιδιωτικούς  φορείς,  καθώς  μέσω  αυτής  θα
επιτευχθούν  και  άλλες   υποχρεώσεις  των  εργαζομένων  όπως  είναι  η  συλλογή
χορηγιών-δωρεών-υλικών  καθώς  και  η  προσέλκυση  εθελοντών.  Συνεπώς
ασχολούνται με την προβολή και πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων με
στόχο την ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων και τοπικών φορέων
για το έργο της Δομής. Επιπλέον συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται
για  το  ευρύτερο  έργο  του  τμήματος  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου
Αλεξανδρούπολης. 
Στα πλαίσια του συνολικού κοινωνικού έργου του Δήμου και της αναγνώρισης των
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πολυποίκιλων αναγκών των αιτούντων βοηθείας, κάθε υπάλληλος, ανάλογα  με τα
ειδικά του προσόντα, αξιοποιείται και προσφέρει προς κάθε  δυνατή κατεύθυνση  για
μια ολοκληρωμένη φροντίδα των αδυνάτων συμπολιτών μας. 
Επιπλέον, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ή
η ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» για τις ανάγκες του προγράμματος.
Δικαίωμα και υποχρέωση των εργαζόμενων είναι η διαρκής επιμόρφωση  για την
ανάπτυξη του έργου τους. Συνεπώς, αιτούνται ή αποδέχονται τη συμμετοχή τους σε
σεμινάρια , συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα.

Άρθρο 13: Δεοντολογικές υποχρεώσεις

Η συμπεριφορά των εργαζομένων του Δημοτικού Λαχανόκηπου πρέπει να διέπεται
από:

 Ευπρέπεια και σεβασμό

 Επαγγελματισμό

 Τήρηση της νομιμότητας

 Ανεξαρτησία και αμεροληψία

 Ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα

 Υπευθυνότητα

 Ισότητα

 Εχεμύθεια – εμπιστευτικότητα- απόρρητο

 Διαφάνεια στην υπηρεσιακή δράση

 Αιτιολόγηση των αποφάσεων 

 Αποτελεσματικότητα- αποδοτικότητα - ποιότητα 

Υποχρέωση όλων των εργαζόμενων, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, είναι
η  συμμετοχή τους σε δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  που θα προάγουν το
συνολικό έργο της Δομής. 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και
της  τήρησης  αρχείου  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  ευαίσθητα  κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου.
Συγκεκριμένα βάση του Προεδρικού Διατάγματος 23/1992 και υπ' αριθμόν 9/88
γνωμοδότηση της  Εισαγγελίας  του Αρείου Πάγου  αναφέρεται  ότι  ο  Κοινωνικός
Λειτουργός οφείλει να τηρεί αυστηρά, εχεμύθεια σε ιδιωτικά απόρρητα που έχει
εμπιστευθεί ο εξυπηρετούμενος ή που έχουν περιέλθει σε γνώση του κατά την
άσκηση του επαγγέλματος ή λόγω ιδιότητας του. Στα πλαίσια της τήρησης του
υπηρεσιακού απορρήτου οφείλει επίσης να επαγρυπνεί για την μυστικότητα των
εγγράφων στοιχείων που τηρούνται. 

Με  βάση  τα  παραπάνω  δεδομένα  το  αρχείο  με  τα  προσωπικά  δεδομένα  των
ωφελούμενων, θα τηρείται στο Γραφείο Διαμεσολάβησης και πρόσβαση σε αυτό θα
έχουν μόνο οι επιστημονικές ειδικότητες των δράσεων.

Ε .ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 14:Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα

Η πράξη  υλοποιείται  από  το  Εταιρικό  Κοινωνικό  Σχήμα μεταξύ  των  φορέων:
Αστική  μη  Κερδοσκοπική  Εταιρία«Ξένιος  Ζευς»-Δήμος  Αλεξανδρούπολης.  Η
σύμπραξη των φορέων κατακυρώνεται με το από 4/5/2012 Μνημόνιο Συνεργασίας
το οποίο περιγράφει τους όρους συνεργασίας των φορέων.

Άρθρο 15 :Οικονομική Διαχείριση
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Οι δαπάνες εγκατάστασης και υποδομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου καλύπτονται
από  τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Οι μισθοδοτικές δαπάνες  και  οι άλλες αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται
από  τον  προϋπολογισμό  της  ΑμΚΕ  «Ξένιος  Ζευς»   για  την  υλοποίηση  του
προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  στο  πλαίσιο  του  Θεματικού
Άξονα  Προτεραιότητας  4:  «Πλήρης  ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και του ειδικού στόχου: «Προώθηση
της  κοινωνικής  και  επαγγελματικής  ενσωμάτωσης  των  Ευπαθών  Κοινωνικών
Ομάδων».
Λοιποί πόροι δύναται να προέρχονται από:

1. Δωρεές επιχειρήσεων
2. Δωρεές – χορηγίες πολιτών, συλλόγων, ομίλων
3. Προγράμματα εθνικά, περιφερειακά, ευρωπαϊκά

Άρθρο 16:Υποχρεώσεις Δήμου Αλεξανδρούπολης  και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς»

Η ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς», ως δικαιούχος φορέας, έχει την τελική ευθύνη για την 
ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος .
Συγκεκριμένα: 
1) Έχει την ευθύνη για την ορθή αξιοποίηση του έμμισθου εργατικού δυναμικού.
2)Έχει την υποχρέωση μισθοδοτικής κάλυψης των εργαζομένων.
3)Αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος.
4)Αποστέλλει  στοιχεία του προγράμματος(απολογιστικά, στατιστικά, κ. α ) για την
οικονομική και φυσική  πρόοδο του υποέργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  .
5)Απολογείται στη Διαχειριστική Αρχή για την πορεία του Προγράμματος και για το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
6)Διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης  της απόδοσής  της Δομής(αριθμός 
ωφελουμένων, όγκος παραγωγής, διατιθέμενα προϊόντα στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο κ.λ.π.)
7)Τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως καθορίζονται  στις 
διατάξεις του  Ε. Π. απ’ το οποίο συγχρηματοδοτείται .
8)Υποχρεούται  να αναρτήσει  ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις  υπόλοιπες
Κοινωνικές  Δομές  που  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος.  Για  την
παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το πρότυπο που διανέμεται
από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ως συμπράττων φορέας και  έχοντας την εποπτεία
του Δημοτικού Λαχανόκηπου αναλαμβάνει την υποχρέωση,  με τη συνδρομή των
Επιχειρήσεων   που  διαθέτει,  να  διαμορφώσει  τον  χώρο  ανάπτυξης  του
Λαχανόκηπου και  συγκεκριμένα οφείλει: 

1) Να διαθέσει παροχή  νερού για άρδευση.

 2)Να πραγματοποιήσει  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την περίφραξη  του
χώρου .

3) Να εξασφαλίσει χώρο φύλαξης και αποθήκευσης εργαλείων .

4)  Να  υλοποιήσει  γενικές  καλλιεργητικές  φροντίδες  εδάφους  πριν  την
εγκατάσταση δικαιούχων.

5) Να παρέχει συμβουλές  που αφορούν σε πρακτικές και μεθόδους σε σχέση με
τους τρόπους  

    καλλιέργειας από σχετικούς επιστήμονες .

6)Να  διαθέτει στους ωφελούμενους τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για
την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου .

7)Να μεριμνά για τη συντήρηση και υγιεινή του Δημοτικού Λαχανόκηπου καθώς
και για τη 
   διαφύλαξη και τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού τους.
8)Να  φροντίζει  για  την  αποκατάσταση  τυχόν  φθορών  ή  βλαβών  που  θα
προκύψουν.
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9)  Τηρεί  τους  κανόνες  πληροφόρησης  και  δημοσιότητας  στο  κομμάτι  που  τον
αφορά.

Διευκρινίσεις:

1) Ο Δήμος και η ΑμΚΕ « Ξένιος Ζευς» δεν φέρουν καμιά ευθύνη για απώλεια
υλικών ή εργαλείων που κάποιος καλλιεργητής θα αφήσει αφύλαχτα στο χώρο του
Λαχανόκηπου .

2) Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  και η ΑμΚΕ « Ξένιος Ζευς» δεν φέρουν ευθύνη για
κλοπές ή καταστροφές στην ίδια την καλλιέργεια. 

3) Ο Δήμος και η ΑμΚΕ « Ξένιος Ζευς» διατηρούν  το δικαίωμα να διοργανώνουν
στο χώρο του Δημοτικού Λαχανόκηπου εκδηλώσεις ανοικτές στο ευρύ κοινό.

ΣΤ.  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 17:Προβολή και Δημοσιότητα

Βασικός  στόχος  του  προγράμματος  είναι  ευαισθητοποίηση,  κινητοποίηση  και
ενεργοποίηση  της  τοπικής  κοινωνίας  (φυσικών  προσώπων,  οργανισμών)
προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας .
Για  την  αξιοποίηση  υλικών  και  άυλων  πόρων  όλες  οι  Κοινωνικές  Δομές
διοργανώνουν δράσεις  ενημέρωσης και προβολής του έργου που υλοποιούν με
κάθε πρόσφορο μέσο.
Συγκεκριμένα ,ο Δημοτικός Λαχανόκηπος μπορεί  να:

• Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια
• Προβάλει τηλεοπτικά σποτ
• Συμμετέχει σε  τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές
• Δημοσιεύει δελτία τύπου και άρθρα
• Πραγματοποιεί  εκπαιδευτικά  προγράμματα  σε  ομάδες  πληθυσμού

(σχολεία ,εθελοντικές ομάδες, κ. λ. π) για τη φιλοσοφία, τις ανάγκες  και
τη δράση της Δομής

• Διοργανώνει  δράσεις  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  της  τοπικής
κοινωνίας

• Πραγματοποιεί διαλέξεις περιβαλλοντικού περιεχομένου
• Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
• Συμμετέχει  σε  ομαδικές  δραστηριότητες  αντίστοιχων  Δομών  για  την

προαγωγή σχεδίων καταπολέμησης της φτώχειας
       Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού
άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ – 4 - , Κατά -2- οι
κ. κ. Καρυπίδης Νικόλαος  και Δευτεραίος Σάββας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  

     Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση  του  Εσωτερικού  Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ,  ο οποίος έχει
ως εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α. Εισαγωγή
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α. Η  κοινωνική  δομή  «  Δημοτικός  Λαχανόκηπος»  εντάσσεται  στα  πλαίσια   των
Εθνικών  Σχεδίων Δράσης για τη  δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας
υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
Αποτελεί μέρος ενός πλέγματος κοινωνικών δομών για την ψυχοκοινωνική και υλική
υποστήριξη  και  ενδυνάμωση  ατόμων  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων,  καθώς  και
ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενων από τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό.
β.  Η  Δομή  του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου  Αλεξανδρούπολης  υλοποιείται  από  το
Εταιρικό Σχήμα μεταξύ των φορέων:   Δήμος Αλεξανδρούπολης και  ΑμΚΕ «Ξένιος
Ζευς» .
Η σύμπραξη των παραπάνω φορέων κατακυρώνεται με το από 4/5/2012 Μνημόνιο
Συνεργασίας και  έργο της είναι η υλοποίηση του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» και  του ειδικού
στόχου:  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Η χρηματοδότηση της πράξης αφορά στην
κάλυψη  των μισθοδοτικών  δαπανών των εργαζομένων και λειτουργικές  δαπάνες
της Δομής. Αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς
και  Εθνικούς  πόρους.  Η  διάρκεια  υλοποίησης  των  υποέργων   ορίζεται  στους  24
μήνες.  

Β. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο  εσωτερικός  κανονισμός  λειτουργίας  είναι  η  απεικόνιση  του  διοικητικού,
οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου που υιοθετεί ο Δημοτικός Λαχανόκηπος προς
εξυπηρέτηση  των  σκοπών  και  των  στόχων  του.  Είναι  το  οργανόγραμμα  της
κατανομής των πόρων του για τη συνολική λειτουργία του. Επίσης απεικονίζει και
προσδιορίζει τις σχέσεις των διαφορετικών τομέων λειτουργίας του, μέσα από την
αλληλεξάρτησή τους, προς όφελος της αποτελεσματικότητάς του.
Με  τον  παρόντα  κανονισμό  ρυθμίζεται  η  λειτουργία  της  Κοινωνικής  Δομής
«Δημοτικός  Λαχανόκηπος»  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  που  υλοποιείται  σε
συνεργασία με την ΑμΚΕ «Ξένιος  Ζευς» και  για το διάστημα  συγχρηματοδότησης
από το Ε.Π. και τη σύμπραξη των φορέων γι’ αυτό το σκοπό.
 Ο κανονισμός Λειτουργίας θα ισχύει για μια καλλιεργητική χρονιά και μπορεί να

τροποποιείται  κάθε  χρόνο  με  βάση  τις  εμπειρίες  που  συγκεντρώθηκαν  από  την

εφαρμογή του. 
Ο κανονισμός εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

κατόπιν αξιολογήσεώς του από το Δ.Σ. της ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς». και   με την κατά

 απόλυτη πλειοψηφία έγκριση  του   από  το  σύνολο   των μελών της  Διοικούσας

Επιτροπής. 

Οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται  στον παρόντα κανονισμό θα πραγματοποιείται από

τη Διοικούσα Επιτροπή της Δομής.

 Άρθρο 1:Δομή

Ως Δημοτικός Λαχανόκηπος  ορίζεται  η  Δομή που αποτελείται  από έκταση ενιαίου

αρδευόμενου και  περιφραγμένου αγροκτήματος,  το  οποίο κατανέμεται  σε ισομερή

τεμάχια που παραχωρούνται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος Αλεξανδρούπολης  δημιουργείται  σε ειδικά διαμορφωμένο

αγροτεμάχιο που πληροί τις εξής προδιαγραφές : 

• Προσβασιμότητα σε ΑμΕΑ . 
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• Διακριτική παρουσία του στον κοινωνικό χώρο.

• Ισόρροπη  διάταξη  των  λειτουργιών  του  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η

προβλεπόμενη ανάπτυξή του ως  κοινωνικού  χώρου και  ένταξης  κοινωνικά

ευπαθών ομάδων . 

Θα  παρέχεται  συγκεκριμένη  γεωργική  έκταση  αρδευόμενη  και  περιφραγμένη  σε
τουλάχιστον 100 άπορους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του Δ.
Αλεξανδρούπολης. 

Άρθρο 2 : Σκοπός- Στόχοι

α. Σκοπός

Η λειτουργία της Κοινωνικής Δομής «Δημοτικός Λαχανόκηπος» εντάσσεται στο δίκτυο
πρωτοβουλιών  και  δράσεων  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης   στον  τομέα  της
Κοινωνικής Πολιτικής.
Ο πρωταρχικός σκοπός ίδρυσης του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι η δημιουργία ενός
πλέγματος  κοινωνικής  προστασίας  μέσω του  οποίου  θα  καλύπτονται  πρωτογενείς
ανάγκες διαβίωσης των ευπαθών κατοίκων του δήμου Αλεξανδρούπολης , ώστε να
καταστεί  εφικτή  η  επανένταξη  και  επανασύνδεσή τους  με  τον κοινωνικό  ιστό  με
αξιοπρεπείς όρους. 
Η δημιουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην
τοπική  κοινωνία   και  φέρει  τόσο  κοινωνικά  ,  όσο  και  φίλο-περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά. 
Η  δράση δεν  στοχεύει  απλά  και  μόνο  στην  ανακούφιση  νοικοκυριών  με  χαμηλά
εισοδήματα, αλλά στη δημιουργία μιας δέσμης ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής
υποστήριξης. Πρόκειται για μια δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην
τοπική  κοινωνία   που  θα  φέρουν  κοντά  τους  πολίτες  που  θα  απασχοληθούν,
ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και κουλτούρας, ενώ θα προσφέρει άσκηση, εκτόνωση
και δημιουργική απασχόληση σε αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη.
Επιδιώκει, να συμβάλει στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας,
του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.
Προβάλλει,  κινητοποιεί  και  ευαισθητοποιεί  με  βάση  τα  παραπάνω  αιτήματα  τον
πληθυσμό της πόλης μας, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις για να συνδράμουν
στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς
κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

β. Στόχοι

• Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων
και ειδικότερα των ατόμων που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στην
κάλυψη  πρωτογενών  αναγκών  και  απειλούνται  από  τον  κοινωνικό
αποκλεισμό.

• Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και  πληροφόρηση των ωφελουμένων . 
• Η ευαισθητοποίηση,  κινητοποίηση  και  ενεργοποίηση της  τοπικής  κοινωνίας

(φυσικών  προσώπων,  οργανισμών),  προκειμένου  να  συμβάλλουν  στην
αντιμετώπιση του φαινόμενου της Φτώχειας .

• Η ευαισθητοποίηση για  περιβαλλοντολογικά θέματα  και  η  διάδοση ορθών
περιβαλλοντικών πρακτικών στη γεωργία . 

• Η καταπολέμηση της ανεργίας  με  τη  δημιουργία  θέσεων απασχόλησης  για
άνεργους νέους έως 30 ετών που θα υποστηρίζουν τη Δομή .

Επιμέρους στόχοι: 

• Η αποτελεσματικότητα  με μετρήσιμα αποτελέσματα . 
• Η συνέργεια με την τοπική κοινωνία, η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της
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κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή
το δυνατόν περισσότερων φορέων. 

• Η βιωσιμότητα  της δομής και μετά το πέρας της χρηματοδότησής της. 

Οι αρχές και το κοινωνικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου
αφορούν:

• Την αλληλέγγυα οικονομία και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών σε θέματα 

         φτώχειας και αποκλεισμού 
• Τις αρχές και μεθόδους της διαπολιτισμικής προσέγγισης

• Τις αρχές και μεθόδους των ίσων ευκαιριών σε ευαίσθητες ομάδες του 
πληθυσμού

• Την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων-κλειδιά για την 
κοινωνική και εργασιακή συμμετοχή

Άρθρο 3 : Παρεχόμενες υπηρεσίες

1)Τεχνική υποστήριξη  και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό (Γεωπόνο
,επιστάτη)  για  την  αξιοποίηση  των  πόρων  και  την  βέλτιστη  απόδοση  της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων για τις ανάγκες σίτισης των δικαιούχων .

2)Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση  και  υποστήριξη  των  ωφελουμένων  από
Επιστημονικό προσωπικό(Κοινωνικό Λειτουργό).

3)Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την προσέλκυση
εθελοντών. 

4)  Προγράμματα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  και  ευαισθητοποίησης  στην
εφαρμογή  ορθών  περιβαλλοντικών  πρακτικών  στη  γεωργία  σε  συνεργασία  με
τοπικούς φορείς, σχολεία κ.λ.π.

5)Εκδηλώσεις  περιβαλλοντικού αντικειμένου. 

Άρθρο 4 : Οργάνωση και λειτουργία της δομής

α. Οργάνωση
 Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος  λειτουργεί  ως  πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου μας σε συνεργασία με την ΑμΚΕ «Ξένιος Ζεύς». 
Ο σχεδιασμός και ο υλικοτεχνικός  εξοπλισμός της Δομής υποστηρίζεται τόσο από τον
οικονομικό προϋπολογισμό της ΑμΚΕ «Ξένιος Ζεύς»(δικαιούχος φορέας) όσο και από
τον προϋπολογισμό  του Δήμου Αλεξανδρούπολης(συμπράττοντας φορέας)  .
 Η δομή στελεχώνεται από τον δικαιούχο φορέα του προγράμματος , ΑμΚΕ «Ξένιος
Ζεύς»,  με   3  άτομα  έμμισθο  προσωπικό  :Ένα(  1)  Γεωπόνο,  Ένα  (1)  Κοινωνικό
Λειτουργό και Ένα(1) Επιστάτη του αγροκτήματος.
 Θα  τηρούνται  οι  διατάξεις  περί  απορρήτου  για  τα  προσωπικά  δεδομένα  των
αιτούντων. Τα τηρούμενα αρχεία θα διαχειρίζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός της Δομής
σε  συνεργασία  με  το   Γραφείο  Διαμεσολάβησης  και  θα  καταρτίζεται   η  τελική
κατάσταση δικαιούχων, η οποία θα τίθεται προς έγκριση στην Διοικούσα Επιτροπή. Η
σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανελέγχεται δύο φορές το χρόνο και κατά
το χρονικό διάστημα που θα ορίζει  το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Οι δικαιούχοι
οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  σε ορισμένο χρόνο από
την τελική ημερομηνία που ορίζει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής .
Μετά το  πέρας  της προθεσμίας  ο  δικαιούχος θα διαγράφεται  από  την κατάσταση
εξυπηρετούμενων.
Η Δομή  θα λειτουργεί  για το κοινό σύμφωνα με  το ωράριο  που ορίζεται   στην
πρόσκληση  του  συγκεκριμένου  προγράμματος.  Η  λειτουργία  της  Δομής   θα
υποβοηθείται από ομάδα εθελοντών της Ενεργούς Δράσης, που θα δημιουργηθεί για
το σκοπό αυτό.
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Ο χώρος υλοποίησης της δράσης  είναι κατάλληλος καθότι είναι προσπελάσιμος και
προσβάσιμος από άτομα με κινητικές αναπηρίες. 
Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος και θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες,
τις ώρες και τις ημέρες που η κεντρική είσοδος θα είναι ανοικτή. 
Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο λαχανόκηπο θα είναι ορισμένο, ανά
εποχή. 

β. Λειτουργία, διαχείριση
Ως υπεύθυνο για τη λειτουργία της Δομής ορίζεται το προσωπικό της Δομής ,  το
οποίο σε συνεργασία  με το Γραφείο Διαμεσολάβησης αναλαμβάνει τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των αιτούντων για την ένταξή τους ή την επανένταξή τους καθώς
και την τήρηση του κανονισμού εκ μέρους τους. 
Η Επιστημονική ομάδα συνεργάζεται με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
και οι τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία και διαχείριση της Δομής λαμβάνονται από
την Διοικούσα Επιτροπή.
Τηρείται  σύστημα  καταγραφής  και  μέτρησης   της  απόδοσής   της  Δομής(αριθμός
ωφελουμένων, όγκος παραγωγής, διατιθέμενα προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
κ.λ.π.)
Η  λογιστική  παρακολούθηση  των  εισερχομένων  ειδών-υλικών  καθώς  και  των
εξερχομένων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά.
 Μετά  το  τέλος  κάθε  μήνα  θα  συντάσσεται  συγκεντρωτική  κατάσταση  που  θα
περιλαμβάνει  τους δικαιούχους και  τα προϊόντα που έχουν παραλάβει.  Αντίστοιχη
κατάσταση θα συντάσσεται και για τα προϊόντα ή είδη που προέρχονται  από δωρεές.

 γ. Συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται
5μελής επιτροπή που απαρτίζεται από:
1) τον εκάστοτε Δήμαρχο
2) τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
3) έναν εκπρόσωπο (Δημοτικό Σύμβουλο) προερχόμενο από την μειοψηφία
4)  την  Κοινωνική  Λειτουργό  από  το  τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου
Αλεξανδρούπολης
 Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος.
Η  θητεία  της  Επιτροπής   διαρκεί  όσο  και  η  Δημοτική  περίοδος  και  οι  αποφάσεις  της
λαμβάνονται  κατά  πλειοψηφία  μεταξύ  των  παρευρισκομένων  μελών  (εφόσον  υπάρχει
απαρτία των μισών μελών  συν ένας).

Για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  του  Ε.Π.  και  για  όσο  διάστημα  διαρκεί  η
συγχρηματοδότηση και η σύμπραξη φορέων, δύναται να συμμετέχει στη
Διοικούσα Επιτροπή  ένα μέλος από την ΑμΚΕ  «Ξένιος Ζευς» και ένας
εργαζόμενος του Ε.Π.

Αρμοδιότητες Επιτροπής

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός ενεργειών προς όφελος της Δομής.
Συγκεκριμένα: 
Α. Η ανάπτυξη και ο συντονισμός Δράσεων- Ενεργειών με σκοπό της υποστήριξη
του Δημοτικού 
    Λαχανόκηπου.
Β. Η προώθηση συνεργασίας με άλλους Φορείς . 
Γ.  Ο Ορισμός κριτηρίων και απαιτούμενων δικαιολογητικών . 
Δ. Η επιλογή των τελικών ωφελουμένων με συγκεκριμένα Κοινωνικά Κριτήρια, τα
οποία θα προσδιορίζονται μετά από εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας (η οποία
εκπροσωπείται στην επιτροπή) και θα ψηφίζονται από την επιτροπή οι υπηρεσίες
που θα τους παρέχονται  καθώς και το χρονικό διάστημα υποστήριξής τους. 
Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται οι εξής ενέργειες:

1)Ελέγχει  και  εγκρίνει  την  κατάσταση  των  αιτούντων  για  τη  συμμετοχή  στο
πρόγραμμα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων .
2) Ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κάθε έτος, τις οποίες
και εξετάζει σε ορισμένο χρόνο από τη λήξη αυτής. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΨΟ-Υ63



3) Επανεξετάζει (μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου )την κατάσταση των
καλλιεργητών  με  τη  δυνατότητα  να  καλεί  αυτούς  να  επικαιροποιήσουν  τα
δικαιολογητικά τους.
4)  Φροντίζει  για  την  τήρηση  του  κανονισμού  λειτουργίας  και  εξετάζει  τυχόν
αναφορές παράβασης των  όρων .
5)Διακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που:

• Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.

• Αρνηθεί την επανεξέτασή του.

• Δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Λαχανόκηπου
ή στους εξυπηρετούμενους σε αυτόν. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και εκτελούνται από
αυτήν. 

Γ. Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι  του προγράμματος είναι:
3. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
4. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα

μας.
Άρθρο 5:  Προϋποθέσεις ωφελούμενων

Ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται οικογένειες ή άτομα δημότες ή κάτοικοι
του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  με  αποδεδειγμένα   χαμηλό   εισόδημα,  ενώ
λαμβάνονται  υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά
προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.
Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται από την Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως και
προσκόμισης απαιτούμενων δικαιολογητικών ,βάσει συγκεκριμένων συνδυαστικών
κριτηρίων όπως:

7. Επαγγελματική κατάσταση ή Ανεργία
8. Οικογενειακή  Κατάσταση  (Άγαμος,  Μονογονεϊκή  οικογένεια,  Πολυτεκνία,

Ανήλικα τέκνα)
9. Εισοδηματική κατάσταση (0- 6.000 ευρώ, 6.001- 8.000, 8.001 και άνω).
10.Κατάσταση Υγείας -Αναπηρία
11.Συνθήκες  διαβίωσης(άστεγοι κ. α)
12.Εντοπιότητα(Δημότης, Μόνιμος κάτοικος του Δήμου)

Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διοικούσα Επιτροπή έχει την δυνατότητα να
συνεδριάζει για  την επαναξιολόγηση των αιτήσεων και την αξιολόγηση νέων.

Άρθρο 6: Διαδικασία και  Δικαιολογητικά εγγραφής

Για  την  Εγγραφή  του  ωφελούμενου  στη  Δομή   του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

6. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία). 
7. Δελτίο  Αστυνομικής  Ταυτότητας  ή  διαβατήριο  (επικυρωμένο

φωτοαντίγραφο) . 
8. Φωτοτυπία  λογαριασμού Δ.Ε.Η.  ή  Ο.Τ.Ε.  ή  Ε.Υ.Δ.Α.Π.  ή  Μισθωτήριο

Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας
του εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
10.Φωτοτυπία  εκκαθαριστικού  σημειώματος(  ή  υπεύθυνη  δήλωση

επικυρωμένη  από  την  εφορία  ότι  δεν  υποχρεούται  να  υποβάλλει
φορολογική δήλωση )και Ε9. 

Κατά περίπτωση:
• Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της  Απόφασης της  Υγειονομικής

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΨΟ-Υ63



Επιτροπής περί του ποσοστού αναπηρίας 
• Σε  περίπτωση  ανεργίας  (άνω  των  έξι  μηνών),  κάρτα  ανεργίας

(φωτοαντίγραφο 2 όψεων) θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ 
• Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου και επιμέλεια παιδιών
• Σε περίπτωση διάστασης, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο που να

πιστοποιεί το γεγονός της διάστασης 
• Σε περίπτωση νεογέννητου, πιστοποιητικό γέννησης από το ληξιαρχείο
• Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Σε περίπτωση συνταξιούχων  , πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας ή

πρόσφατο απόκομμα σύνταξης

Σε  περίπτωση  ταύτισης  δικαιολογητικών  (π.χ.  περίπου  ίδιο  εισόδημα  βάσει
εκκαθαριστικού), θα γίνεται δημόσια κλήρωση.
Το τμήμα Κοινωνικής  Πολιτικής δύναται  να αναζητήσει  αυτεπάγγελτα πρόσθετα
δικαιολογητικά για την καλύτερη  εξυπηρέτηση του πολίτη .
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους
δικαιούχους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  και  την  ένταξη  των  αιτούντων  στο
πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν  κάρτα ή βεβαίωση της υπηρεσίας με
την οποία θα εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Λαχανόκηπο.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Ωφελούμενων 

Οι  καλλιεργητές   που  θα  εγκατασταθούν  στο  Δημοτικό  Λαχανόκηπο  μετά  την
επιλογή τους από την Επιτροπή, θα υπογράφουν πρωτόκολλο εγκατάστασης από
το οποίο θα απορρέουν οι εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

α. Υποχρεώσεις

• Οι  καλλιεργητές  οφείλουν  να  σέβονται  και  να  συνεργάζονται  με  τους
υπαλλήλους του Δημοτικού Λαχανόκηπου.

• Παραλαμβάνουν αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας και υπογράφουν
στο σχετικό έγγραφο παραχώρησης αγροτεμαχίου  ότι τον αποδέχονται στο
σύνολό του και ότι θα τον τηρήσουν.

• Αποδίδουν το 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Αλεξανδρούπολης

• Οι καλλιεργητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης
ή της κάρτας που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους
από το Δημοτικό Λαχανόκηπο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι
να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία.

• Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται
σε αυτή και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
εκτός του συν δικαιούχου, ο οποίος  θα μπορεί  να ορισθεί  με υπεύθυνη
δήλωση του κύριου δικαιούχου . 

• Οι  καλλιεργητές οφείλουν  να  προσκομίζουν  οποιοδήποτε  άλλο
δικαιολογητικό  τους  ζητηθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία,  αλλιώς  θα
εξαιρούνται αμέσως από τις παροχές του προγράμματος.. 

• Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση περισσοτέρων του ενός οικοπέδου στην ίδια
οικογένεια.

• Οι καλλιεργητές θα πρέπει να φροντίζουν με επιμέλεια το λαχανόκηπό τους
και  να σέβονται  τον περιβάλλοντα χώρο. Σε περίπτωση εγκατάλειψης ο
Δήμος έχει  το δικαίωμα, μετά από γραπτή ειδοποίηση και  προθεσμία 30
ημερών, να παραχωρήσει την έκταση σε άλλον δημότη.

• Η φύλαξη   και  η  καθαριότητα των  χώρων  καθώς και  η  φροντίδα της
καλλιέργειας   είναι  στην  ευθύνη  των  καλλιεργητών.  Τοποθετούν  τα
υπολείμματα  της  καλλιέργειας  σε  κάδους  κομποστοποίησης,  εφόσον
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υπάρχουν, και παραδίδουν τον κήπο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.

• Δεν χρησιμοποιούν χημικά σκευάσματα για την καταπολέμηση ζιζανίων και
εδαφοβελτιωτικά  (λιπάσματα)  με  χημική  σύνθεση.  Επιτρέπεται  η  χρήση
μόνο  οργανικών  υλικών  (κοπριάς  ή  εγκεκριμένων  βιολογικών
εδαφοβελτιωτικών).

• Δεν επιτρέπεται  η πώληση των αγαθών που παράγουν στο Λαχανόκηπό
τους.

• Τηρούν το ωράριο πρόσβασης στο Λαχανόκηπο το οποίο θα είναι ορισμένο,
ανά εποχή 

• Οι καλλιεργητές (ή οι συνδικαιούχοι ) όπως ορίζεται στην Κάρτα, δεν έχουν
δικαίωμα να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους, ενώ επιτρέπεται  η βοήθεια
των οικείων του.

β. Δικαιώματα 

1. Οι  καλλιεργητές μπορούν να εισηγούνται στην ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» και στο
Δήμο Αλεξανδρούπολης τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα για
την εξασφάλιση πόρων με αποκλειστικό σκοπό τη  βελτίωση των συνθηκών στους
χώρους καλλιέργειας. 

2. Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών στους κοινόχρηστους χώρους,
μετά από συνεννόηση με την  υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. 

3.  Οι  καλλιεργητές  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  μη  μόνιμες,  πλην  όμως
καλαίσθητες,  προσθήκες  κάλυψης  του  εδάφους  για  την  καλλιέργεια  πρώιμων
ποικιλιών λαχανικών (θερμοκήπιο) ή τη δημιουργία φυτωρίων. 

4.  Επιτρέπεται  να  φέρνουν  οικιακά  ζώα  στον  λαχανόκηπο  αρκεί  να  είναι
περιορισμένα ώστε να μην προκαλούν φθορά στην καλλιέργεια των υπολοίπων
δικαιούχων .

Άρθρο 8 : Χρονική διάρκεια εγκατάστασης δικαιούχων 

α.  Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν, εγκαθίστανται στο Δημοτικό Λαχανόκηπο για
ένα έτος με δικαίωμα εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής και της ΑμΚΕ «Ξένιος
Ζευς»   της  ανανέωσης  της  παραμονής  τους  για  δεύτερο  έτος,  εφόσον  έχουν
υποβάλει σχετικό αίτημα με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 

β. 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.

Άρθρο 9:Λόγοι αποβολής καλλιεργητών από τον Δημοτικό Λαχανόκηπο 

α. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αποβολή καλλιεργητών, μετά
από  εισήγηση  του  αρμόδιου  υπαλλήλου,  για  παράβαση  του  κανονισμού
λειτουργίας  ή  κακή  συμπεριφορά προς τρίτους.  Η καταγγελία  πραγματοποιείται
παρουσία των καλλιεργητών σε βάρος των οποίων έχει αυτή συνταχθεί. 
β. Δικαιούχος που έχει επιλεγεί και έχει εγκατασταθεί στο Λαχανόκηπο, χάνει το
δικαίωμα  καλλιέργειας  και  αποβάλλεται  μετά  από  εισήγηση  του  αρμόδιου
υπαλλήλου για την τήρηση του Κανονισμού, σε περίπτωση που δεν καλλιεργεί επί
δίμηνο τον κήπο του εφόσον του έχει γίνει προηγουμένως σχετική ενημέρωση.
γ.  Δικαίωμα  να  υποβάλουν  στην  υπηρεσία  καταγγελία  έχουν   και  οι  ίδιοι  οι
καλλιεργητές για θέματα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της Δομής .
Εφόσον η διαμεσολάβηση του αρμόδιου υπαλλήλου δεν τελεσφορήσει,  για την
συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου, η καταγγελία
εξετάζεται από την  Διοικούσα Επιτροπή παρουσία των εμπλεκομένων.
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Άρθρο 10 : Κάρτα Κοινωνικών Δομών

Η  Κάρτα  αποτελεί  το  κλειδί  για  την  πρόσβαση  στο  Δημοτικό  Λαχανόκηπο
,σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας όλων των Κοινωνικών  Δομών  του Δήμου
Αλεξανδρούπολης. 
Η Κάρτα  καθιστά τους κατόχους της δικαιούχους της Δομής. Η διάρκεια ισχύος
της κάρτας είναι έως ένα χρόνο, με δικαίωμα παράτασης μετά από την προσκόμιση
των απαιτούμενων  δικαιολογητικών.
Επιπλέον, η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες εξασφαλίζει
και την ανωνυμία των δικαιούχων. Η Κάρτα δικαιούχου θα αφορά εκτός από τη
Δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου  και σε άλλες στο επίπεδο του συγκεκριμένου
προγράμματος.
Εάν  η  Κάρτα  δεν  χρησιμοποιηθεί  από  τον  κάτοχο   για  ένα  2μηνο  ,η
Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αποβολή του από το
πρόγραμμα.

Δ. Εργαζόμενοι

Άρθρο11: Ειδικότητες 

Η λειτουργία  του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου  θα  υποστηρίζεται   από  το  έμμισθο

προσωπικό  που 

έχει προσληφθεί γι’ αυτό το σκοπό  και αποτελούν τους έμμεσα ωφελούμενους του

προγράμματος:

.  1 Γεωπόνο 

• 1 Επιστάτη αγροκτήματος

• 1 Κοινωνικό Λειτουργό

Την  ανάπτυξη  του  έργου  της  Δομής  θα  υποστηρίζουν  επίσης  εθελοντές  και

υπάλληλοι της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Άρθρο 12: Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων

   Ο Κοινωνικός Λειτουργός στο Δημοτικό Λαχανόκηπο αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο
στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της δράσης. Είναι υπεύθυνος
για  τη  βελτίωση  της  πολιτικής  και  των  μεθόδων  της  δράσης  και  για  την
αποτελεσματικότερη και την ουσιαστική παροχή υπηρεσιών. 

Προωθεί   την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για το
έργο που υλοποιείται και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της δράσης και των
εμπλεκόμενων   κοινωνικών  φορέων  (Δήμος  Αλεξανδρούπολης,  Ξένιος  Ζευς,
εθελοντικές οργανώσεις). 

Είναι ο αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
δικαιούχων και την προώθησή τους στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Έχει την ευθύνη για την ορθή  τήρηση της κατάστασης των ωφελούμενων και των
φακέλων με τα προσωπικά στοιχεία τους.

Αξιολογεί την εσωτερική λειτουργία του έργου που υλοποιείται και  αναλαμβάνει
τη μόνιμη επαφή και επικοινωνία της ομάδας με κέντρα και φορείς της κοινότητας.

Συνεργάζεται με την Προϊσταμένη του τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
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Αλεξανδρούπολης.

Ο  Γεωπόνος λειτουργεί  κυρίως  υποστηρικτικά  ,  παρέχοντας  συμβουλές  στους
δικαιούχους για το είδος

και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της
περιοχής.  Διαπιστώνει  διάφορες  ασθένειες  της  παραγωγής  ή  των  φυτών  και
υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων παραδοσιακών ποικιλιών
και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων ή εργαλείων. 

Ο Επιστάτης συνεργάζεται με το γεωπόνο του λαχανόκηπου για τη φροντίδα των
χώρου και των κηπευτικών. 

Κατόπιν καθοδήγησης από το γεωπόνο ,βοηθάει στη συντήρηση του λαχανόκηπου
και  είναι  υπεύθυνος για τη φύλαξη και  την καταμέτρηση των εργαλείων  που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και μετά το τέλος των
εργασιών της ημέρας.

Υποχρέωση των παραπάνω εργαζομένων είναι:

1. Η συνεργασία με κοινωνικούς Φορείς για την επίτευξη του σκοπού ίδρυσης της
Δομής

2.  Η  προσφορά  κάθε  δυνατής  βοήθειας-  συμπαράστασης  στο  πλαίσιο  των
δραστηριοτήτων τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του

3. Ο διαχειριστικός προγραμματισμός και έλεγχος προκειμένου να εξασφαλίζεται η
εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του

4. Η διασύνδεση και  η  ομαλή   συνεργασία  και  με  τις  παράλληλες  Κοινωνικές
Δομές

Πέρα από τα ιδιαίτερα καθήκοντα της εκάστοτε ειδικότητας όλοι οι υπάλληλοι είναι
επιφορτισμένοι  με  το  γενικό  καθήκον  της  προαγωγής  του  συνολικού  έργου  της
Δομής. Είναι απαραίτητη από όλους η γνωστοποίηση του προγράμματος στην τοπική
κοινωνία  τόσο  σε  δημόσιους  όσο  και  ιδιωτικούς  φορείς,  καθώς  μέσω  αυτής  θα
επιτευχθούν  και  άλλες   υποχρεώσεις  των  εργαζομένων  όπως  είναι  η  συλλογή
χορηγιών-δωρεών-υλικών  καθώς  και  η  προσέλκυση  εθελοντών.  Συνεπώς
ασχολούνται με την προβολή και πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων με
στόχο την ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων και τοπικών φορέων
για το έργο της Δομής. Επιπλέον συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται
για  το  ευρύτερο  έργο  του  τμήματος  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου
Αλεξανδρούπολης. 
Στα πλαίσια του συνολικού κοινωνικού έργου του Δήμου και της αναγνώρισης των
πολυποίκιλων αναγκών των αιτούντων βοηθείας, κάθε υπάλληλος, ανάλογα  με τα
ειδικά του προσόντα, αξιοποιείται και προσφέρει προς κάθε  δυνατή κατεύθυνση  για
μια ολοκληρωμένη φροντίδα των αδυνάτων συμπολιτών μας. 
Επιπλέον, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ή
η ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» για τις ανάγκες του προγράμματος.
Δικαίωμα και υποχρέωση των εργαζόμενων είναι η διαρκής επιμόρφωση  για την
ανάπτυξη του έργου τους. Συνεπώς, αιτούνται ή αποδέχονται τη συμμετοχή τους σε
σεμινάρια , συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα.

Άρθρο 13: Δεοντολογικές υποχρεώσεις

Η συμπεριφορά των εργαζομένων του Δημοτικού Λαχανόκηπου πρέπει να διέπεται
από:

 Ευπρέπεια και σεβασμό

 Επαγγελματισμό

 Τήρηση της νομιμότητας

 Ανεξαρτησία και αμεροληψία
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 Ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα

 Υπευθυνότητα

 Ισότητα

 Εχεμύθεια – εμπιστευτικότητα- απόρρητο

 Διαφάνεια στην υπηρεσιακή δράση

 Αιτιολόγηση των αποφάσεων 

 Αποτελεσματικότητα- αποδοτικότητα - ποιότητα 

Υποχρέωση όλων των εργαζόμενων, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, είναι
η  συμμετοχή τους σε δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  που θα προάγουν το
συνολικό έργο της Δομής. 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και
της  τήρησης  αρχείου  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  ευαίσθητα  κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου.
Συγκεκριμένα βάση του Προεδρικού Διατάγματος 23/1992 και υπ' αριθμόν 9/88
γνωμοδότηση της  Εισαγγελίας  του Αρείου Πάγου  αναφέρεται  ότι  ο  Κοινωνικός
Λειτουργός οφείλει να τηρεί αυστηρά, εχεμύθεια σε ιδιωτικά απόρρητα που έχει
εμπιστευθεί ο εξυπηρετούμενος ή που έχουν περιέλθει σε γνώση του κατά την
άσκηση του επαγγέλματος ή λόγω ιδιότητας του. Στα πλαίσια της τήρησης του
υπηρεσιακού απορρήτου οφείλει επίσης να επαγρυπνεί για την μυστικότητα των
εγγράφων στοιχείων που τηρούνται. 

Με  βάση  τα  παραπάνω  δεδομένα  το  αρχείο  με  τα  προσωπικά  δεδομένα  των
ωφελούμενων, θα τηρείται στο Γραφείο Διαμεσολάβησης και πρόσβαση σε αυτό θα
έχουν μόνο οι επιστημονικές ειδικότητες των δράσεων.

Ε .ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 14:Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα

Η πράξη  υλοποιείται  από  το  Εταιρικό  Κοινωνικό  Σχήμα μεταξύ  των  φορέων:
Αστική  μη  Κερδοσκοπική  Εταιρία«Ξένιος  Ζευς»-Δήμος  Αλεξανδρούπολης.  Η
σύμπραξη των φορέων κατακυρώνεται με το από 4/5/2012 Μνημόνιο Συνεργασίας
το οποίο περιγράφει τους όρους συνεργασίας των φορέων.

Άρθρο 15 :Οικονομική Διαχείριση

Οι δαπάνες εγκατάστασης και υποδομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου καλύπτονται
από  τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Οι μισθοδοτικές δαπάνες  και  οι άλλες αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται
από  τον  προϋπολογισμό  της  ΑμΚΕ  «Ξένιος  Ζευς»   για  την  υλοποίηση  του
προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  στο  πλαίσιο  του  Θεματικού
Άξονα  Προτεραιότητας  4:  «Πλήρης  ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και του ειδικού στόχου: «Προώθηση
της  κοινωνικής  και  επαγγελματικής  ενσωμάτωσης  των  Ευπαθών  Κοινωνικών
Ομάδων».
Λοιποί πόροι δύναται να προέρχονται από:

4. Δωρεές επιχειρήσεων
5. Δωρεές – χορηγίες πολιτών, συλλόγων, ομίλων
6. Προγράμματα εθνικά, περιφερειακά, ευρωπαϊκά

Άρθρο 16:Υποχρεώσεις Δήμου Αλεξανδρούπολης  και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς»

Η ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς», ως δικαιούχος φορέας, έχει την τελική ευθύνη για την 
ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος .
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Συγκεκριμένα: 
1) Έχει την ευθύνη για την ορθή αξιοποίηση του έμμισθου εργατικού δυναμικού.
2)Έχει την υποχρέωση μισθοδοτικής κάλυψης των εργαζομένων.
3)Αναλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος.
4)Αποστέλλει  στοιχεία του προγράμματος(απολογιστικά, στατιστικά, κ. α ) για την
οικονομική και φυσική  πρόοδο του υποέργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  .
5)Απολογείται στη Διαχειριστική Αρχή για την πορεία του Προγράμματος και για το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
6)Διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης  της απόδοσής  της Δομής(αριθμός 
ωφελουμένων, όγκος παραγωγής, διατιθέμενα προϊόντα στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο κ.λ.π.)
7)Τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως καθορίζονται  στις 
διατάξεις του  Ε. Π. απ’ το οποίο συγχρηματοδοτείται .
8)Υποχρεούται  να αναρτήσει  ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις  υπόλοιπες
Κοινωνικές  Δομές  που  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος.  Για  την
παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το πρότυπο που διανέμεται
από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ως συμπράττων φορέας και  έχοντας την εποπτεία
του Δημοτικού Λαχανόκηπου αναλαμβάνει την υποχρέωση,  με τη συνδρομή των
Επιχειρήσεων   που  διαθέτει,  να  διαμορφώσει  τον  χώρο  ανάπτυξης  του
Λαχανόκηπου και  συγκεκριμένα οφείλει: 

1) Να διαθέσει παροχή  νερού για άρδευση.

 2)Να πραγματοποιήσει  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την περίφραξη  του
χώρου .

3) Να εξασφαλίσει χώρο φύλαξης και αποθήκευσης εργαλείων .

4)  Να  υλοποιήσει  γενικές  καλλιεργητικές  φροντίδες  εδάφους  πριν  την
εγκατάσταση δικαιούχων.

5) Να παρέχει συμβουλές  που αφορούν σε πρακτικές και μεθόδους σε σχέση με
τους τρόπους  

    καλλιέργειας από σχετικούς επιστήμονες .

6)Να  διαθέτει στους ωφελούμενους τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για
την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου .

7)Να μεριμνά για τη συντήρηση και υγιεινή του Δημοτικού Λαχανόκηπου καθώς
και για τη 
   διαφύλαξη και τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού τους.
8)Να  φροντίζει  για  την  αποκατάσταση  τυχόν  φθορών  ή  βλαβών  που  θα
προκύψουν.
9)  Τηρεί  τους  κανόνες  πληροφόρησης  και  δημοσιότητας  στο  κομμάτι  που  τον
αφορά.

Διευκρινίσεις:

1) Ο Δήμος και η ΑμΚΕ « Ξένιος Ζευς» δεν φέρουν καμιά ευθύνη για απώλεια
υλικών ή εργαλείων που κάποιος καλλιεργητής θα αφήσει αφύλαχτα στο χώρο του
Λαχανόκηπου .

2) Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  και η ΑμΚΕ « Ξένιος Ζευς» δεν φέρουν ευθύνη για
κλοπές ή καταστροφές στην ίδια την καλλιέργεια. 

3) Ο Δήμος και η ΑμΚΕ « Ξένιος Ζευς» διατηρούν  το δικαίωμα να διοργανώνουν
στο χώρο του Δημοτικού Λαχανόκηπου εκδηλώσεις ανοικτές στο ευρύ κοινό.

ΣΤ.  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 17:Προβολή και Δημοσιότητα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΨΟ-Υ63



Βασικός  στόχος  του  προγράμματος  είναι  ευαισθητοποίηση,  κινητοποίηση  και
ενεργοποίηση  της  τοπικής  κοινωνίας  (φυσικών  προσώπων,  οργανισμών)
προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας .
Για  την  αξιοποίηση  υλικών  και  άυλων  πόρων  όλες  οι  Κοινωνικές  Δομές
διοργανώνουν δράσεις  ενημέρωσης και προβολής του έργου που υλοποιούν με
κάθε πρόσφορο μέσο.
Συγκεκριμένα ,ο Δημοτικός Λαχανόκηπος μπορεί  να:

• Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια
• Προβάλει τηλεοπτικά σποτ
• Συμμετέχει σε  τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές
• Δημοσιεύει δελτία τύπου και άρθρα
• Πραγματοποιεί  εκπαιδευτικά  προγράμματα  σε  ομάδες  πληθυσμού

(σχολεία ,εθελοντικές ομάδες, κ. λ. π) για τη φιλοσοφία, τις ανάγκες  και
τη δράση της Δομής

• Διοργανώνει  δράσεις  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  της  τοπικής
κοινωνίας

• Πραγματοποιεί διαλέξεις περιβαλλοντικού περιεχομένου
• Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
• Συμμετέχει  σε  ομαδικές  δραστηριότητες  αντίστοιχων  Δομών  για  την

προαγωγή σχεδίων καταπολέμησης της φτώχειας

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ακριβές απόσπασμα    Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  Ακολουθούν υπογραφές
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