
 

 

Φτιάξε το δικό ςου λαχανόκηπο ςτο Πολυτεχνείο Κρήτησ! 

Θζλεισ να φτιάξεισ το δικό ςου λαχανόκηπο και μζνεισ ςε διαμζριςμα; 

Έχεισ δική ςου ζκταςη για καλλιζργεια που όμωσ βρίςκεται μακριά από την πόλη; 

Έχεισ μικρά παιδιά που θα ήθελεσ να μάθουν να καλλιεργοφν βιολογικά τα δικά τουσ λαχανικά 

και να υιοθετήςουν ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνήθειεσ μζςω τησ βιωματικήσ εναςχόληςησ με την 

καλλιζργεια;  

Θζλεισ  να καταναλώνεισ βιολογικά λαχανικά που δεν περιζχουν επιβλαβή λιπάςματα, 

ορμόνεσ, χημικά και φυτοφάρμακα; 

Το Πάρκο Διάςωςθσ Χλωρίδασ και Πανίδασ του Πολυτεχνείου Κριτθσ, με ςτόχο τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςτισ μεκόδουσ βιολογικισ γεωργίασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ πόλθσ, ανοίγει τισ πφλεσ του ςε κάκε ενδιαφερόμενο και δίνει 

τθν ευκαιρία ςε κάκε πολίτθ να ζρκει ςε επαφι με τθ φφςθ, να αςχολθκεί με τθ γθ για να 

φτιάξει το δικό του κιπο ςτισ εκτάςεισ του. 

Η φετινι καλλιεργθτικι περίοδοσ ξεκινά με τθ διάκεςθ είκοςι επτά (27) παρτεριών, εκτάςεωσ 25 

τ.μ. έκαςτο. Το αρδευτικό ςφςτθμα κα παρζχεται από το Πάρκο και κάκε παρτζρι κα ζχει δικι 

του παροχι νεροφ. Οι ϊρεσ άρδευςθσ κα είναι το πολφ μζχρι μία τθν θμζρα, με ςτάγδθν 

άρδευςθ. Κάκε καλλιεργθτισ κα φζρει και κα είναι υπεφκυνοσ για τα δικά του εργαλεία, ενϊ εάν 

επικυμεί  μπορεί να αναλάβει τθν περίφραξθ του κιπου του, με δικό του κόςτοσ και ευκφνθ. 

Η καλλιζργεια κα γίνεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ βιολογικισ γεωργίασ. Τα φυτικά 

υπολείμματα κα ρίχνονται ςτουσ κάδουσ κομποςτοποίθςθσ. Θα επιτρζπεται θ ςυλλογι φυτϊν 

που προζρχονται από το παρτζρι του κάκε καλλιεργθτι και όχι από όλο το Πάρκο. Η ςυμμετοχι 

ςτο πρόγραμμα ανζρχεται ετηςίωσ ςτο ςυμβολικό ποςό των εξήντα ευρώ (€ 60) πλέον 

χαρτοςήμου 3,6%, ενϊ τα ζςοδα που κα προκφψουν, κα διατεκοφν για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ 

των κιπων, τθν επζκταςθ του προγράμματοσ, τθν οργάνωςθ ςεμιναρίων βιολογικισ 

καλλιζργειασ και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ καλλιεργθτζσ.  

http://www.ftiaxno.gr/2008/04/blog-post_15.html


Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όλοι οι κάτοικοι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Χανίων. 

Επιτρζπεται θ μίςκωςθ ζωσ δφο (2) παρτεριϊν από τον ίδιο καλλιεργθτι. Όποιοσ καλλιεργθτισ 

επικυμεί και τρίτο παρτζρι, μπορεί να το αναφζρει ςτα ςχόλια τθσ αίτθςθσ που κα υποβάλλει, 

ϊςτε το αίτθμα του να ικανοποιθκεί εφόςον υπάρξουν αδιάκετα παρτζρια μετά το πζρασ τθσ 

διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων. Σε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ υπερβοφν τον αρικμό των 

διακζςιμων παρτεριϊν, θ επιλογι των καλλιεργθτϊν κα γίνει με ςειρά προτεραιότθτασ ενϊ οι 

καλλιεργθτζσ που ιδθ μιςκϊνουν παρτζρι, ζχουν δικαίωμα να το διατθριςουν και για τθ νζα 

περίοδο, υποβάλλοντασ αίτθςθ ςφμφωνα με τθν παραπάνω διαδικαςία.  

Τα παρτζρια κα είναι ςτθ διάκεςθ των καλλιεργθτϊν μετά τθν 1θ Μαΐου 2018. 

              

Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα, 

μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ από 

Παραςκευή 30 Μαρτίου ζωσ και Παραςκευή 13 Απριλίου 2018 (ϊρα λιξθσ 16.00) 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@eadip.tuc.gr 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκφνεςτε  

ςτο τθλζφωνο 28210-37055 

Δευτζρα – Παραςκευι:  ϊρεσ  09.00 – 13.00 
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