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A - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Το πρόγραμμα URBFARM  

 
Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να παρέχει μια ισχυρή γνωστική βάση σχετικά με τις 

ιδιαιτερότητες και εμπόδια της κάθε χώρας σε αυτή τη σύμπραξη (Αυστρία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα 
και Ιταλία) που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να μεγιστοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της 
αστικής γεωργίας, δίνοντας στους/στις ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες μια λεπτομερή κατανόηση του τι 
μπορεί να προσφέρει η αστική γεωργία. Αποτελεί μια προσαρμοσμένη “εργαλειοθήκη” η οποία 
απευθύνεται σε ενήλικους/ες εκπαιδευόμενους/ες χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην αστική γεωργία. 
Η γλώσσα και προσέγγιση αυτής της εργαλειοθήκης έχουν προσαρμοστεί για αυτό το κοινό, για να 
καθοδηγήσουν τους αναγνώστες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτού του έργου και επίσης στην πιθανή 
χρήση του μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτή η εργαλειοθήκη αναφέρεται σε μερικές από τις πιο 
σημαντικές πτυχές της γεωργίας σε αστικές περιοχές, που έχουν ερευνηθεί από επαγγελματίες σε 
αντίστοιχα θέματα και έχουν προσαρμοστεί στο τοπικό πλαίσιο των χωρών-εταίρων και στη μητρική 
γλώσσα των εκπαιδευομένων. Τα ατομικά ευρήματα παρουσιάζονται συνοπτικά ανά χώρα στους 
πίνακες ανά θέμα.  
 

 
Πηγή: https://pixabay.com/de/images/search/urban%20farming/          Πηγή: BEST  
 

Όταν ξεκίνησε το έργο (το 2020), η αρχική κατάσταση υπέδειξε ότι η υπεραστικοποίηση στην 
Ευρώπη έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση στη καθιέρωση μιας οικολογικής εναρμόνισης στη σχέση 
μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Απέναντι από αυτό το υπόβαθρο, τα 
πλεονεκτήματα και ο θετικός αντίκτυπος από την αστική γεωργία είναι πολλά. Η οργανική και κάθετη 
γεωργία μέσα και γύρω από τις πόλεις μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μεταξύ άλλων, η αστική γεωργία μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, καθώς επιτρέπει στους καταναλωτές να παράξουν τοπικά τρόφιμα 
και περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη ρύπανση του αέρα σε μεγάλες αστικές περιοχές. Επίσης, η αστική 
γεωργία μπορεί να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για τους κατοίκους των πόλεων να συμμετέχουν 
ενεργά στην κοινότητα και να καθιερώσουν κοινοτικές πρωτοβουλίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστική 
γεωργία δεν απαιτεί μεγάλη αρχική επένδυση ή εγκαταστάσεις, μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τα άτομα 
να αναπτύξουν τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις τους είτε από μπαλκόνια, μικρούς κήπους, οροφές ή 
ακόμα και σε κοινοτικούς κήπους ή δημόσια πάρκα. Επιπλέον, η οικονομική κρίση στην ΕΕ έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα και η 
πρόσφατη πανδημία Covid-19  έχει ασκήσει περαιτέρω πίεση στους ανθρώπους, του οργανισμούς και 
δημόσια διοίκηση όσον αφορά αυτό το θέμα (εκπαιδευτικά προγράμματα). 
 

Το πρόγραμμα uRBFARM επιθυμεί να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 
συνδυάζει την εκπαίδευση δια ζώσης και διαδικτυακά για την αστική γεωργία και επιχειρηματικές 
δεξιότητες προσαρμοσμένες στις δυνατότητες ενηλίκων ατόμων με χαμηλές δεξιότητες, τις προοπτικές 
και τις ανάγκες τους με σκοπό να τους παρέχει νέες ευκαιρίες στην αστική γεωργία.  
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Σχετικά με αυτό το έντυπο 

 
Η σύμπραξη αυτού του έργου αρχικά αναζήτησε ή/και συνδύασε πληροφορίες σχετικά με 

κοινούς ορισμούς, αναζητώντας υποστηρικτικές πρωτοβουλίες και σημαντικούς οργανισμούς και 
παροχές στις χώρες-εταίρους του έργου.  Με βάση τη ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ και την ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ όλων των εταίρων του έργου, αυτό το έγγραφο αποτελεί μια 
περίληψη/δραστηριότητα που σχετίζεται με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ, που 
έχει γραφτεί από τους BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH. 
Αρχικά επισημαίνει τις απόψεις των εταίρων σχετικά με το θέμα του έργου, συνοψίζει τις έννοιες της 
αστικής γεωργίας που αναφέρθηκαν από τους εταίρους οργανισμούς και απαριθμεί την κατανόηση 
(ορισμούς) για την κάθετη και οργανική γεωργία, τάσεις και πιθανά πλεονεκτήματα που μπορούν να 
λάβουν υπόψη οι αναγνώστες για αυτά τα θέματα, καθώς και τις πιο συνήθεις προκλήσεις και 
προβλήματα, ούτως ώστε να ωθήσει περαιτέρω σκέψεις σχετικά με παραδείγματα (καλών) πρακτικών 
και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν/μεταφερθούν και όπου είναι πιθανόν βοήθεια/στήριξη που 
μπορεί να βρεθεί στις χώρες εταίρους (σύγκριση χαρτογράφησης ενδιαφερομένων μερών στα 
παραρτήματα).  Παραδείγματα πρωτοβουλιών αστικής γεωργίας σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και εισηγήσεις για επισκέψεις μελέτης θα προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια και τροφή 
για σκέψη στους αναγνώστες μας. Η έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους έχει τονίσει επίσης 
επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες συγκεκριμένα για την αστική γεωργία που προτείνονται για 
ενδιαφερόμενους αναγνώστες που εισέρχονται στον τομέα της αστικής γεωργίας στις χώρες εταίρους. 
Αποτελούν επίσης τη βάση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του προγράμματος για την αστική γεωργία 
στην πλατφόρμα Massive Open Online Course (MOOC).  
 

Τι επισημαίνουν οι εταίροι σχετικά με το θέμα αυτού του έργου 

 
Πηγή: https://pixabay.com/de/illustrations/karte-
kartographie-reliefkarte-1804891/ 
 
Η μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, 
η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας καθώς και η ανάγκη 
για μείωση των εκπομπών αεριών θερμοκηπίου και 
της ρύπανσης του αέρα σε μεγάλες αστικές 
περιοχές αποτελούν κοινές προκλήσεις σε όλη την 
Ευρώπη.  Συνεπώς η αστική γεωργία1 εξελίσσεται 

 
1 Σχετικά με την αστική καλλιέργεια σε αντίθεση με την αστική γεωργία και αστική κηπουρική, ο James 

McEldowney στην ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ του σχετικά με την αστική καλλιέργεια στην Ευρώπη αναφέρει (EPRS | 

European Parliamentary Research Service, European Union, 2017): σελ. 7: “ Στο πλαίσιο της αστικής 

καλλιέργειας, μερικές φορές γίνεται μια διάκριση μεταξύ της αστικής κηπουρικής και της αστικής γεωργίας. Το 

πρώτο μπορεί να περιλαμβάνει '... γεωργικές δραστηριότητες με χαμηλή κοινωνική εξάρτηση σε υλικά 

αποτελέσματα, καθώς η παραγωγή τροφίμων χρησιμοποιείται για την επίτευξη άλλων, πιο κοινωνικών στόχων.(…) 

Σε αντίθεση, η αστική γεωργία βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εκμεταλλεύεται την εγγύτητα σε μια 

πόλη προσφέροντας τοπικά ή περιφερειακά γεωργικά προϊόντα ή υπηρεσίες.” Και σελ. 3: “ Η αστική γεωργία 

παίρνει πολλές μορφές. Αυτές μπορεί να ποικίλουν από οικιακούς, σχολικούς και κοινοτικούς κήπους σε 

εσωτερικές, κάθετες και  καλλιέργειες σε οροφές. Μια βασική διάκριση γίνεται συχνά μεταξύ αγροτικής γεωργίας 

(που περιλαμβάνει την παραγωγή τροφίμων σε μια αστική περιοχή) και περί-αστικής καλλιέργειας που 

διαδραματίζεται στα προάστια. Στην δεύτερη περίπτωση, η γεωργία γίνεται κυρίως από επαγγελματίες γεωργούς 

σε γη η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για γεωργία για δεκαετίες.” Και στη σελ. 8: “Με βάση τη διάκριση μεταξύ 

αστικής κηπουρικής και αστικής γεωργίας που έγινε πιο πάνω, έχουν αναπτυχθεί ακόμα 8 υποκατηγορίες για 

αυτές τις κατηγορίες. (…) Για την αστική γεωργία, οι περιοχές υποδιαιρέθηκαν σε διαφορετικούς τύπους, όπως 

αυτούς που συνδέονται με επι τόπου υπηρεσίες (για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί κήποι και κήποι αναψυχής),  και 

άλλοι που περιλαμβάνουν φάρμες τοπικών τροφίμων.” Οι ορισμοί εξερευνούν την αστική γεωργία σχετικά με  

“Επιτόπου εμπειρία”,  “Ροές”  και Πολιτιστική Κληρονομιά σε αντίθεση με Πειραματικές φάρμες και για την αστική 

κηπουρική “Ατομική Παραγωγή”, “Συλλογική Παραγωγή” και  Διασκορπισμένοι Κήποι.  
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σε ένα σημαντικό παράγοντα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό κατοίκων σε 
μεγαλύτερες πόλεις και αυτό δεν αναφέρεται μόνο από τους εταίρους του έργου από Αυστρία, Κύπρο, 
Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία αλλά παρατηρείται και σε παγκόσμιο επίπεδο.   
 
Οι κλιματικές συνθήκες και τα μικροκλίματα στις χώρες-εταίρους του έργου και συνεπώς η 
βροχόπτωση2, η ποιότητα του χώματος και η σοδειές διαφόρων καλλιεργειών ποικίλουν: η Μεσόγειος 
θάλασσα επηρεάζει το κλίμα στην Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, με ήπιους χειμώνες και ζεστά, ξηρά 
καλοκαίρια για να μετριάσει το μακρόκλιμα στη Γερμανία, Αυστρία και μερικώς στο βόρειο μέρος της 
Ιταλίας, το οποίο είναι συνηθισμένο στην Κεντρική Ευρώπη, σχηματίζοντας μια μετάβαση μεταξύ του 
Δυτικού Ευρωπαϊκού θαλάσσιου κλίματος και του Ανατολικού Ευρωπαϊκού ηπειρωτικού κλίματος. Η 
ανάπτυξη αυξανόμενων θερμών περιόδων και μειωμένης βροχόπτωσης είναι σύνηθες φαινόμενο σε 
αυτές τις χώρες, επηρεάζοντας τα γεωργικά τοπία καθώς και τις γεωργικές πρακτικές. 
 
Τόσο η αστική γεωργία όσο και τα γεωμορφολογικά τοπία στις χώρες εταίρους επηρεάζονται επίσης 
και από δημογραφικά χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, η τάση εστιάζει στην οικολογική ευαισθητοποίηση 
των κατοίκων, ενδιαφερόμενων μερών και φορέων χάραξης πολιτικής, για τους οποίους η αστική 
γεωργία αποτελεί σημαντικό μέρος σε εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Μεγάλος αριθμός 
κοινοτήτων στηρίζουν, χρηματοδοτούν και ενθαρρύνουν τις αστικές γεωργικές δραστηριότητες και 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.  
 
Η κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (Common Agricultural Policy -CAP)3  καθορίζει τις πιο σημαντικές 
ουσιαστικές και οικονομικές συνθήκες για διαχείριση της γης και με αυτό τον τρόπο επίσης για την 
προστασία και ανάπτυξη της βιολογικής (βιο)4 ποικιλομορφίας σε ένα γεωργικό τοπίο. Σε εθνικό, 
περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν επιπλέον  συμπληρωματικές πράσινες στρατηγικές για 
προστασία του κλίματος και επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλεων και κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων οίκο-καινοτόμων δραστηριοτήτων και κοινωνικό-οικονομικών αποτελεσμάτων. 
Καθώς η Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία βρίσκονται σε καλή θέση, η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται 
τώρα κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ με χαμηλή απόδοση σε οίκο-καινοτόμες συνεισφορές, 
αποτελεσματικότητα πόρων και κοινωνικό-οικονομικά αποτελέσματα. Όμως, στην Ελλάδα οι οίκο-
καινοτόμες συνεισφορές είναι υψηλότερες από το μέσο όρο στην ΕΕ5.    
 

Με βάση την  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ και την ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ που 
διεξήγαγαν οι εταίροι του έργου το 2021, αυτό το έντυπο προσπαθεί να αντιστοιχίσει αυτά τα ευρήματα 
με διαφορετικές έννοιες και είδη αγροτικής γεωργίας σε τοπικά πλαίσια και πως μπορούν αυτά να 
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα των πόλεων, την ασφάλεια τροφίμων 
και τη μείωση της φτώχειας. Οι τάσεις και προκλήσεις για (μελλοντικούς/ες) αστικούς/ες γεωργούς 
επιδεικνύουν ότι οι πολλαπλές δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για να τους/τις υποστηρίξουν 
στη δημιουργία των μικρής κλίμακας επιχειρήσεών τους.   
 
Επιπρόσθετα, η ισχυρή συμμετοχή της κοινότητας παρέχει την ευκαιρία για ευαισθητοποίηση των 
τοπικών κατοίκων σχετικά με πρακτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν αναφορικά με τη συμμετοχή στην 
παραγωγή και διανομή του φαγητού τους ως μέρος του προσωπικού τους εδαφικού οικοσυστήματος – 

 
2 Ο πρώτος ορισμός και επεξήγηση μπορεί να βρεθεί εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation:  
3Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το CAP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en και την στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα: 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en  
4 Επεξηγήσεις για την βιοποικιλότητα μπορούν να βρεθούν εδώ: https://www.worldwildlife.org/pages/what-
is-biodiversity  
5 Επιπρόσθετα, περισσότερες λεπτομέρειες για άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να βρεθούν εδώ: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt200/default/table?lang=en  επιδεικνύουν ένα 
δείκτη που βασίζεται σε 16 υπό-δείκτες από 8 παράγοντες σε 5 θεματικές ενότητες (συνεισφορές οίκο-
καινοτομίας, δραστηριότητες οίκο-καινοτομίας, αποτελέσματα αποτελεσματικότητας πόρων και κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://www.worldwildlife.org/pages/what-is-biodiversity
https://www.worldwildlife.org/pages/what-is-biodiversity
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και συνεπώς στην ουσία εμπλέκοντας τους στις προκλήσεις των παγκόσμιων στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)6.  
 
Η αστική γεωργία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια βαρυσήμαντη χρήση αχρησιμοποίητων ή 
σπάνια χρησιμοποιούμενων περιοχών μέσα και έξω από τις πόλεις, που περιλαμβάνουν το πότε να 
ξεκινήσει κάποιος να αναζητά ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσει τη γη για γεωργία και είναι εμφανές ότι 
αυτές οι ευκαιρίες είναι ποικίλες και παρουσιάζονται στα πιο απίθανα μέρη. 
 
Η πρακτική της αστικής γεωργίας μπορεί επίσης να προσφέρει στις επιχειρήσεις τοπικής γαστρονομίας 
και τουρισμού οργανικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, έχοντας θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της 
τουριστικής βιομηχανίας και το αντίστροφο για νέες “πράσινες θέσεις εργασίας”7. 
 

 
Πηγή: https://pixabay.com/de/images/search/community%20gardens/  
 
Στις περισσότερες πόλεις διεξάγονται διαφόρων τύπων αστικής γεωργίας και πράσινων 
δραστηριοτήτων. Αυτή η τάση αυξήθηκε κατά την πανδημία Covid-19 και θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Οι 
κοινοτικές δραστηριότητες και λαϊκές πρωτοβουλίες για αστική γεωργία βοηθούν στην επανακαθιέρωση 
της σχέσης με τη φύση και επαναφορά μιας μορφής κοινωνικότητας η οποία στις μέρες μας απουσιάζει 
στις γειτονίες και τις γενιές σε πολλές πόλεις. Τα κίνητρα τους είναι κυρίως σχετικά με την κατανάλωση 
των δικών τους προϊόντων, απασχολώντας τον εαυτό τους με έργα κηπουρικής και αναψυχής που τους 
φέρνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση και για σκοπούς καλλωπισμού.  
 

 
Πηγή: BEST  
 
Η δευτερογενής έρευνα σε εθνικό επίπεδο με ενδιαφερόμενα μέρη δίνει μια επισκόπηση της 
κατανόησης και ορισμών των εννοιών της αστικής γεωργίας στις χώρες εταίρους, τις τοπικές συνθήκες 
και μεταβιβάσιμα παραδείγματα ή καλές πρακτικές.  
 
Οι αστικές συνθήκες μερικών από των μεγαλύτερων πόλεων στην Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο 
και μητροπόλεων στη Γερμανία και οι λόγοι για αστική γεωργία είναι διαφορετικοί. Μέχρι πρόσφατα, η 
ανάγκη για αστική γεωργία δεν ήταν σημαντική γιατί οι μεγαλύτερες πόλεις βρίσκονταν κοντά σε 
αγροτικές περιοχές που έκανε την αστική γεωργία κάτι άγνωστο, όπως είναι εμφανές στην Κύπρο και 
την Ιταλία. Υπήρχαν μερικοί κήποι ή καλλιέργειες μέσα στην πόλη, αλλά ήταν απλά σε εξωτερικό χώρο. 

 
6 Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης περιγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη: https://sdgs.un.org/goals και η ΕΕ 
περιγράφει προσεγγίσεις σχετικά με βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτικές και παρακολούθηση των αναφορών: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_en  
7 Ένας ορισμός μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.ilo.org/global/topics/green-
jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm  

https://pixabay.com/de/images/search/community%20gardens/
https://sdgs.un.org/goals
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_en
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm
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Η αστική/κάθετη γεωργία για τοπική παραγωγή τροφίμων γίνεται ακόμα πιο σημαντική για τις χώρες 
εταίρους όχι μόνο σαν λύση που δημιουργήθηκε για την έλλειψη χώρου, αλλά σε σχέση με την 
οικολογική συνείδηση και προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια των πράσινων στρατηγικών.  
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B - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Για την αντιστοίχιση των εννοιών και ορισμών των θεμάτων σχετικά με την αστική γεωργία 
συγκεκριμένα για κάθε χώρα, έχουμε συνοψίσει στις ακόλουθες σελίδες τα ευρήματα από τις αναφορές 
δευτερογενής έρευνας (μαζί με τα στατιστικά από τις χώρες εταίρους που παρέχονται στο Παράρτημα 
1) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντική πηγή και εργαλειοθήκη για ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα την αστική γεωργία. Επίσης, τονίζουν τις πιο σημαντικές πτυχές που αναφέρονται στις 
χώρες εταίρους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, εξερευνούμε την κατανόηση (ορισμούς) της κάθετης γεωργίας8 and οργανικής 
γεωργίας9 με μερικές διαφορές που επισημαίνονται από ειδικούς στις χώρες εταίρους για τη χώρα 
τους.   
 

 
Πηγή: https://pixabay.com/de/images/search/urban%20farming  and 
https://pixabay.com/de/photos/gew%c3%a4chshaus-landwirtschaft-bauernhof-3247181/  
 
Για μελλοντικούς/ες αστικούς/ες γεωργούς, τάσεις και πιθανά πλεονεκτήματα καθώς και τυπικές 
προκλήσεις και εμπόδια πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη αφού δίνουν μια εικόνα σχετικά με το 
τι πρέπει να γνωρίζουν οι ειδικοί των σχετικών δικτύων των χωρών εταίρων.  
 
Για την καλύτερη κατανόηση σχετικά με το ποιες δραστηριότητες και πρακτικές μπορούν να 
εξερευνηθούν και από εσάς, περιλαμβάνονται επίσης παραδείγματα (καλών) πρακτικών με 
συμβουλές σχετικά με το πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν/μεταφερθούν από τους αναγνώστες. 
 
Τέλος, η βοήθεια/στήριξη θεωρείται σημαντική στην αρχή της δημιουργίας μιας επιχείρησης, οπότε 
δίνονται κάποιες συμβουλές σε αυτό το κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, στο Παράρτημα 2 υπάρχει μια άσκηση 
χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών, για μια πρώτη καλή επισκόπηση των 
οργανισμών/ατόμων που έχουν ως αποστολή να εργαστούν σε αυτό το θέμα και που ήταν πρόθυμοι/ες 
να μοιραστούν τις πληροφορίες επικοινωνίας τους μαζί σας.   
 
Για περισσότερη πρακτική εμπειρία, αυτή η εργαλειοθήκη παρέχει επίσης μια λίστα από κοινοτικές και 
λαϊκές πρωτοβουλίες10 συγκεκριμένα για την αστική γεωργία και εισηγήσεις για επισκέψεις 
μελέτης.  

 
8 Επεξηγήσεις από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ https://www.youtube.com/watch?v=_5_COl_L4yY  
9 Επεξήγηση ΕΕ https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en 
και πιστοποίηση: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-
organic-farmer_en  
10  Ακούστε τι λέει η European Economic and Social Committee (EESC) σχετικά με λαϊκές πρωτοβουλίες –  για 
να βοηθήσει σχετικά με τον ορισμό, προοπτικές, προβλήματα και άλλα: https://podcast.ausha.co/eesc-
podcasts-voices-of-civil-society  

https://pixabay.com/de/images/search/urban%20farming
https://pixabay.com/de/photos/gew%c3%a4chshaus-landwirtschaft-bauernhof-3247181/
https://www.youtube.com/watch?v=_5_COl_L4yY
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
https://podcast.ausha.co/eesc-podcasts-voices-of-civil-society
https://podcast.ausha.co/eesc-podcasts-voices-of-civil-society
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Κάθετη Γεωργία 

 

 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

Κατανόηση(ορισμός) 
κάθετης γεωργίας 

• Στήριξη καλύτερου 
κλίματος και της 
καλύτερης δυνατόν 
γεωργικής 
παραγωγής σε 
περιορισμένους 
χώρους στις 
πόλεις, όπου όλοι 
οι παράμετροι 
μπορούν να 
ελεγχθούν με 
ακρίβεια.  

• Ένας συνδυασμός 
μεθοδολογιών που 
αυξάνει τη σοδειά 
και χρησιμοποιεί 
πόρους με ένα 
βιώσιμο τρόπο για 
την καλλιέργεια 
διαφόρων ειδών 
λουλουδιών για 
σκοπούς 
διακόσμησης των 
πόλεων και οφέλη 
για τη ψυχική 
υγεία.  

• Η γεωργία σε 
ελεγχόμενο 
περιβάλλον, 
επίσης γνωστή ως 
κάθετη γεωργία, 
επιτρέπει στους 
γεωργούς να 
ελέγχουν τα ρίσκα 
που σχετίζονται με 
τις καιρικές 
συνθήκες, 
παράσιτα και 
εποχιακούς 
κύκλους.  

• Η καλλιέργεια σε 
κάθετες επιφάνειες 
(πολλαπλούς 
ορόφους) σε ένα 
θερμοκήπιο ή θάλαμο 
με τη χρήση φυσικού 
και τεχνητού φωτός, 
συνήθως καλλιέργεια 
του χώματος σε 
εξωτερικό χώρο και 
σε ελεγχόμενη 
κλιματική περιοχή, 
που συνδέεται με τρια 
από τα κύρια μέρη 
της αλυσίδας 
παραγωγής  
 

• Χρήση κάθετων 
χώρων για την 
παραγωγή, 
μεγιστοποιώντας 
τη συλλογή 
ραδιενέργειας του 
φωτός ή με 
λειτουργία μέσω 
τεχνητού ή φωτός 
νέον ή άλλου 
τύπου ενέργειας.  

Τάσεις και πιθανά 
πλεονεκτήματα 

• Χρήση νέων 
τεχνολογιών 
σχετικά με την 
αντιμετώπιση της 
ηχορύπανσης και 
τη δυσοσμίας από 
τους ντόπιους 
κατοίκους. 

• Επίτευξη 
περιβαλλοντικά 
ευσυνείδητης και 
βιώσιμης γεωργίας 

• Ευκαιρία για 
διαφόρων ειδών 

• Μείωση των 
θερμοκρασιών στις 
πόλεις αν γίνει σε 
μεγάλη κλίμακα, 
από πολλούς 
πολίτες και αν 
υιοθετηθεί 
μακροπρόθεσμα.  

• Μια νέα πηγή 
εισοδήματος για 
κοινότητες με 
χαμηλό εισόδημα.  

• Ανάπτυξη 
κοινοτικού 

• Πράσινη 
παραγωγή με 
εξοικονόμηση 
χώρου ή 
μεγιστοποίηση, 
μείωση 
κατανάλωσης 
νερού και μείωση 
αποστάσεων 
μεταφοράς.  

• Η κάθετη γεωργία 
μπορεί να βοηθήσει 
στη μεγιστοποίηση 
της γεωργικής 
παραγωγής, 
παρέχοντας 
συνεχόμενα 
καθημερινά φρέσκα 
λαχανικά για 
καθημερινή 
κατανάλωση, χωρίς 
σπατάλη.  

• Μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί σε πόλεις 

• Ένα νέο είδος 
ανάπτυξης μέσα 
στις πόλεις για 
μεγάλα 
συγκροτήματα. 

• Κατασκευή 
συγκροτημάτων 
που δεν έχουν τη 
δυνατότητα 
καλλιέργειας ενός 
κλασσικού 
λαχανόκηπου και 
ανεύρεση 
διαθέσιμου χώρου 
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

καλλιέργειας κάτω 
από τις κατάλληλες 
συνθήκες σε μικρό 
χώρο κατά τη 
διάρκεια του έτους.  

πνεύματος μέσω 
της σχέσης της 
παραγωγής-
ζήτησης μεταξύ 
των ντόπιων 
παραγωγών και 
ντόπιων 
εστιατορίων.  

με μακρόχρονες 
σκοτεινές κλιματικές 
συνθήκες και 
περιορισμένη έκθεση 
στο ηλιακό φως.  

μέσω της κάθετης 
γεωργίας.  

Τυπικές προκλήσεις 
και εμπόδια 

• Για την καθιέρωση 
αποτελεσματικής 
κάθετης γεωργίας 
απαιτείται 
σύγχρονη 
τεχνολογία.  

• Οι βλαστικοί κύκλοι 
πρέπει να 
συντονιστούν και 
βελτιστοποιηθούν.  

• Υψηλή 
κατανάλωση 
ενέργειας. 

• Νομικά ζητήματα 
σε ένα αστικό 
περιβάλλον λόγω 
ενόχλησης και 
αυξημένης 
εξάτμισης του 
νερού σε 
εξωτερικούς 
χώρους.  

• Έλλειψη τεχνικής 
γνώσης στο γενικό 
πληθυσμό λόγω 
του παραδοσιακού 
τρόπου του 
γεωργικού 
συστήματος στην 
Κύπρο.  

• Δεν υπάρχει 
ανάγκη στην 
Κύπρο λόγω της 
διαθεσιμότητας 
χώρου για 
οριζόντια γεωργία 
και της μικρής 
απόστασης των 
αστικών και περί-
αστικών περιοχών, 

• Οι πολίτες 
χρειάζονται ακόμα 
εκπαίδευση και να 
πειστούν.  

• Ακριβό κόστος 
δημιουργίας και 
λειτουργίας λόγω 
της υψηλής 
κατανάλωσης 
ενέργειας, οπότε η 
παραγωγή είναι 
υπερβολικά 
ακριβή.  

• Οι μικροί παραγωγοί 
εξαφανίζονται και 
αναλαμβάνουν οι 
μεγάλες εταιρείες.  

• Έλλειψη γνώσης και 
εμπειρίας  

• Υψηλά κόστη 
ενέργειας και 
εργατικού δυναμικού: 
χρειάζονται υψηλής 
ειδίκευσης 
επαγγελματίες, 
χαμηλά ποσοστά 
παραγωγικότητας και 
αποτελεσματικότητας, 
το αποτύπωμα 
ενέργειας στο 
περιβάλλον και οι 
πόροι  

• Περιορισμένη επιλογή 
καλλιεργειών (κυρίως 
φυλλοβόλων 
λαχανικών, βοτάνων, 
επιλεγμένων 
λουλουδιών και 
λαχανικών).   

• Η συζήτηση 
σχετικά με το θέμα 
της “κάθετης 
γεωργίας” 
θεωρείται δύσκολο  

• Είναι μια 
απάντηση σε μια 
μεγάλη 
καταστροφή που 
συνέβη. 

• Τεράστια και μη 
βιώσιμα κόστη, 
ανάμεσα σε άλλα 
προβλήματα.  
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

οπότε υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση 
σε τρόφιμα καλής 
ποιότητας.  

• Έλλειψη 
προστασίας από 
φύλακες στην 
περιφέρεια, δεν 
υπάρχει ασφάλεια 
ότι τα λαχανικά θα 
συλλεχθούν από 
τους ιδιοκτήτες 
(προβλήματα 
κλοπής) 

• Έλλειψη αποδοχής 
από τους πελάτες και 
προθυμία να 
αγοράσουν αυτά τα 
προϊόντα. 

• Τα υλικά οικοδομής 
(πχ αλουμίνιο, 
πλαστικό), οι 
υποδομές. 

Παραδείγματα καλών 
πρακτικών και πως 
αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικά πλαίσια 

• Αυτά είναι πιλοτικά 
προγράμματα στη 
Βιέννη, Graz και 
Linz, όπου γίνεται  
έρευνα και 
αποτελεσματική και 
βιώσιμη χρήση της 
κάθετης γεωργίας 

• Κήποι του 
μέλλοντος- αυτός ο 
οργανισμός 
διαθέτει 20-30 
ειδικούς και 
πολλαπλές ομάδες 
στόχους  

• Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

• Πιλοτικά 
προγράμματα 

• Ενσωμάτωση 
στην ατζέντα της 
κυβέρνησης  

• Επικέντρωση στην 
ανανεώσιμη 
ενέργεια 

•  Οι ρομποτική, 
αυτοματισμοί 3D και 
αναγνώριση εικόνας 
μπορούν να 
παρέχουν υψηλή 
ευελιξία ούτως ώστε 
να βελτιστοποιήσουν 
τις εργασιακές 
διαδικασίες. 

• Το έργο GreenUp 
από το 
Πανεπιστήμιο της 
Φλωρεντίας 
επικεντρώνεται 
στην κάθετη (και 
οριζόντια) γεωργία 
για χρήση 
τροφίμων. 

Πιθανή Υποστήριξη • Στήριξη μπορεί να 
δοθεί από 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναφέρεται στα 
παραρτήματα  

• Στήριξη μπορεί να 
δοθεί από 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναφέρεται στα 
παραρτήματα 

• Στήριξη μπορεί να 
δοθεί από 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναφέρεται στα 
παραρτήματα 

• Στήριξη μπορεί να 
δοθεί από 
ενδιαφερόμενα μέρη 
όπως αναφέρεται στα 
παραρτήματα 

• Στήριξη μπορεί να 
δοθεί από 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναφέρεται στα 
παραρτήματα 
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Βιολογική Γεωργία 

 

 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

Κατανόηση (ορισμός) της 
βιολογικής γεωργίας 

• Καλλιέργεια του 
εδάφους 
βιολογικά, 
διασφάλιση 
φυσικής 
ισορροπίας και 
βιοποικιλότητας 
στην παραγωγή 
τροφίμων και 
άλλων 
γεωργικών 
προϊόντων.  

• Φιλική προς το 
περιβάλλον 
παραγωγή και  
εκτροφή ζώων 
κατάλληλων με 
το είδος. 

• Προληπτική 
γεωργία (όπως η 
προληπτική και 
όχι η οξεία 
ιατρική). 

• Απαιτεί χρόνο και 
υπομονή για να 
προβλέψουμε τη 
φύση. 

• Χρήση εγχώριων 
ποικιλιών 
σπόρων που 
μπορούν να 
εκμεταλλευτούν 
και για σκοπούς 
ενδιαφέροντος 
της αφοράς για το 
πρόγραμμά μας. 

• Βιολογική 
πιστοποίηση, 
χωρίς 
φυτοφάρμακα, 
τοπική παραγωγή.  

• Συνδέεται με την 
κυκλική γεωργία 
και χωρίς ορυκτά 
καύσιμα. 

• Δημιουργία 
ευεργετικού 
εδάφους. 

• Καλλιέργεια χωρίς τη 
χρήση χημικών 
λιπασμάτων για την 
καταπολέμηση 
ασθενειών και 
ζωυφίων καθώς και 
για την αποφυγή της 
χρήσης ορμονών για 
την ανάπτυξη των 
φυτών, γεγονός που 
καθιστά τα γεωργικά 
προϊόντα λιγότερο 
υγιή, λιγότερο 
δαπανηρά και 
βλάπτουν το 
περιβάλλον. 

• Βιολογική 
παραγωγή που 
βεβαιώνει ότι δεν 
γίνεται χρήση 
κανενός χημικού 
ή συνθετικού 
λιπάσματος στο 
συγκεκριμένο 
έδαφος. 
 

Τάσεις και πιθανά οφέλη • Θετική επίδραση, 
όχι μόνο στην 
κλιματική αλλαγή 
αλλά σε μια νέα 
μορφή 
τουρισμού. 

• Βιολογικά 
τρόφιμα είναι 
διαθέσιμα για 
περισσότερους 
ανθρώπους και 

• Χρήση οργανικών 
τρόπων για 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση 
παρασίτων 

• Αντιμετώπιση της 
επιπτώσεις της 
κλιματικής 
αλλαγής στην 
Κύπρο 
εναρμονισμένη με 
την πολιτική 

• Η Βιολογική 
καλλιέργεια είναι 
μια συνεχιζόμενη 
τάση που στηρίζει 
την οικοδόμηση 
δικτύων και 
τοπικής 
παραγωγής 

• Συνεργασία 
μεταξύ πολιτών, 
δημοτικών 

• Πρόσφατη τάση 
προς την μαζική 
παραγωγή 
βιολογικών 
προϊόντων. 

• Η αποποίηση 
φυτοφαρμάκων και 
χημικών λιπασμάτων 
/ ορμονών που έχει 
θετική επίδραση 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος και 

• Βιολογικά 

τρόφιμα 

βεβαιώνουν ότι 

τα φρούτα είναι 

υγιεινά.  

• Να 
αναγεννηθούν 
και να 
επαναφερθούν 
μικροοργανισμοί, 
μέταλλα κ.λπ. για 
να 
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

πιο εύκολη η 
εύρεσή τους. 

• Αυξανόμενος 
αριθμός 
βιολογικών 
προϊόντων και 
πολλά 
καταστήματα σε 
αυτό τον τομέα 
έχουν εντοπιστεί, 
με αποτέλεσμα η 
βιολογική 
καλλιέργεια να 
είναι πιο 
αποδεκτή πλέον. 

• Ως αποτέλεσμα 
της 
αναπτυσσόμενης 
παγκόσμιας 
ανησυχίας για τη 
σημαντικότητα 
των τόπων και 
της κλιματικής 
προστασίας, οι 
καταναλωτές 
παρουσιάζονται 
πιο πρόθυμοι να 
πληρώσουν 
εύλογες τιμές. 

προσαρμογής 
στην κλιματική 
αλλαγή.  

• Αυτάρκεια σε 
τροφίμα σε 
κοινότητες ή 
πολίτες χαμηλού 
εισοδήματος . 

• Πώληση 
λαχανικών και 
φρούτων που 
παράγονται στην 
πόλη με σύστημα 
προπαραγγελίας 
και διανομής 
όσον αφορά τον 
εφοδιασμό.   

• Το μάθημα θα 
αποτελέσει 
κίνητρο για 
πολλούς 
ανθρώπους να 
ξεκινήσουν έναν 
πιο έξυπνο τρόπο 
καλλιέργειας που 
δεν είχαν ποτέ 
την ευκαιρία να 
μάθουν 
παλαιότερα. 

•  Οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και 
ενέργειες 
ψυχολογικής 
υποστήριξης για 

υπηρεσιών, και 
αγροτών. 

• Διαδικτυακά 
καταστήματα είναι 
μια ανερχόμενη 
τάση, 
περιλαμβανομένη
ς και της κατ’ 
οίκον παράδοσης. 

• Θετική επίδραση 
στη φύση και στο 
οικοσύστημ.α 

της ανθρώπινης 

υγείας. 
• Εύκολη και γρήγορη 

επαναχρησιμοποίησ
η χωρίς να χρειάζεται 
να ξεπλυθεί το 
έδαφος από 
διάφορες χημικές 
ουσίες. 

• Η παραγωγή 
τροφίμων με 
περισσότερη 
θρεπτική αξία. 

• Κάτι περισσότερο 
από μια τάση. 

αποκατασταθούν 
τα θρεπτικά 
συστατικά στα 
φυτά και η τροφή 
μας να γίνει 
πρόληψη για 
ανθρώπινες 
ασθένειες. 

• Το αίτημα για 
βιολογικά 
τρόφιμα είναι η 
μόνη 
πιστοποιημένη 
μορφή που 
επιτρέπει στον 
καταναλωτή να 
έχει 
συγκεκριμένο 
τύπο εγγύησης. 
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

πρόσφυγες και 
αιτητές ασύλου. 

Τυπικές προκλήσεις και 
εμπόδια 

• Αν το έδαφος 
χρησιμοποιείται 
για περισσότερη 
βιολογική 
καλλιέργεια, 
περισσότερο 
έδαφος 
απαιτείται για τη 
γεωργία, έτσι τα 
προϊόντα είναι 
πιο ακριβά - κατά 
την άποψη 
μερικών. 

• Αναλόγως της 
περιοχής 
(καλλιεργήσιμη / 
λιβάδι) και του 
τύπου 
εκμετάλλευσης, 
τα επιχειρήματα 
υπέρ και κατά 
ποικίλουν. 

• Για τις 
κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις 
για παράδειγμα, 
ένα πολύ σχετικό 
επιχείρημα είναι 
ότι οι 
καταναλωτές δεν 
πληρώνουν τόσο 
ψηλές τιμές για 

• Λόγω των 
υψηλότατων 
θερμοκρασιών, η 
σμίξη με 
μικροοργανισμού
ς στο έδαφος 
είναι δύσκολη 
καθώς αυτό 
στεγνώνει. 

• Η υπερβολική 
σπατάλη καλής 
ποιότητας νερού 
συμβαίνει εξαιτίας 
της έλλειψης 
γνώσεων για τη 
διαχείριση του 
νερού.  

• Κοινωνική 
αναταραχή, 
νεποτισμός και 
διαφθορά, υψηλή 
πίεση για 
επιτυχία, καθώς 
και μη υγιής 
αντίληψη για 
αποτυχία. 

• Έλλειψη 
αποδόσεων 

• Οι αγρότες που 
διατηρούν 
βιολογικά 
αγροκτήματα είναι 
μειονότητα καθώς 
απαιτείται υψηλό 
κόστος για αλλαγή 
και μετατροπή σε 
βιολογικά. 

• Η πιστοποίηση 

των βιολογικών 

ετικετών κοστίζει 

ακριβά. 
• Η βιολογική 

καλλιέργεια δεν 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
για όλα τα 
προϊόντα.  

• Καλά τρόφιμα με 
υψηλότερες τιμές 
δεν εκτιμώνται 
ιδιαίτερα. 

• Να βρεθούν φυσικές 
μεθόδοι που να 
ελέγχονται οι 
ασθένειες των φυτών 
και την ίδια ώρα να 
διατηρείται το 
κερδοφόρο επίπεδο 
παραγωγής. 

• Οι μη βιολογικές 
καλλιέργειες 
μπορούν να 
προβούν σε 
μεγαλύτερη 
παραγωγή, 
μειώνοντας τις τιμές 
των τροφίμων με 
προοπτική να 
οδηγήσουν σε 
λιγότερους 
ανθρώπους που 
βρίσκονται στα όρια 
της πείνας. 

• Με τη βιολογική 
γεωργία 
καθορίζεται ένα 
πολύ ευρύ 
φάσμα 
πρακτικών που 
λαμβάνουν 
υπόψη τους 
τύπους γεωργίας 
που είναι υπέρ 
και άλλοι κατά 
του 
οικοσυστήματος  

• Μπορεί να μην 
υπάρχουν κήποι 
ή καλλιέργειες 
μέσα στην πόλη, 
αλλά είναι 
ακριβώς έξω από 
αυτές. Μέχρι 
πριν από 30-40 
χρόνια, γινόταν 
λόγος για 
αγροτικότητας  
ακόμη και σε 
μεσαίες πόλεις. 
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

βιολογικά 
προϊόντα. 

Παραδείγματα (καλών) 
πρακτικών και πως 
μπορουν να 
εφαρμοστούν/μεταφερθού
ν 

• Πρωτοβουλίες 
των αστικών 
αρχών 
προσφέρουν 
μικρά κομμάτια 
γης με την 
δέσμευση να 
χρησιμοποιηθού
ν για βιολογική 
καλλιέργεια. 

• Η βιολογική 
καλλιέργεια έχει 
θετικό αντίκτυπο, 
όχι μόνο στην 
κλιματική αλλαγή 
και το 
περιβάλλον, 
αλλά και σε νέες 
μορφές 
γαστρονομίας και 
τουρισμού, εξού 
και νέες δουλειές 
και νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 
έχουν 
δημιουργηθεί. 

• Τοπικά εστιατόρια 
γαστρονομίας με 
εποχιακά 
βιολογικά 
προϊόντα. 

• Οργανισμός 
“Κήποι του 
μέλλοντος”. 

• Η Πρωτοβουλία 
“Υeitonia Plus’’, 
μια συνεργασία 
μεταξύ του 
Κυπριακού 
Οργανισμού 
Ενέργειας και του 
Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου 
Κύπρου.  

• Ο Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αγροτών. 

• Τάση για 
περεταίρω 
καλλιέργεια και 
γεωργία σε 
ομάδες 
αλληλέγγυες με τη 
γεωργία.  

• Εναλλακτικό στην 
επίσημη 
πιστοποίηση είναι 
το γεγονός πως οι 
καταναλωτές και 
οι αγρότες 
δημιουργούν 
ομάδες ελέγχου 
από μόνοι τους. 

• A platform for 
better information 
and exchange 

• Μια πλατφόρμα 
για καλύτερη 
ενημέρωση και 
ανταλλαγή 
απόψεων. 

• Ο καθένας θα 
μπορούσε να 
εφαρμόσει πρακτικές 
βιολογικής 
καλλιέργειας 
ακολουθώντας 
κάποιες βασικές 
συμβουλές από 
εξειδικευμένα 
/έμπειρα άτομα ή 
ακόμα και 
παρακολουθώντας 
σεμινάρια 
διαδικτυακά 

 

• Social garden of 
the University of 
Perugia, 
managed by the 
DSA3 
Department of 
Environmental, 
Agronomic and 
Food Sciences 

• Κοινωνικός 
κήπος του 
Πανεπιστημίου 
της Περούτζια, 
που διαχειρίζεται 
το Τμήμα 
Περιβαλλοντικών
, Αγρονομικών 
και Επιστημών 
του DSA3 

• Soul Food Forest 
Farm: έργο 
βασισμένο σε 
διαδοχική ή 
αναγεννητική 
αγροδασονομία. 
Η γεωργία από 
την οπτική του 
οικοσυστήματος, 
προσπαθεί να 
αποκαταστήσει 
το οικοσύστημα 
και τις 
λειτουργίες του. 
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

Πιθανή βοήθεια / στήριξη • Παροχή 
υποστήριξης 
μπορεί να γίνει 
από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα. 

• Παροχή 
υποστήριξης 
μπορεί να γίνει 
από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα.   

• Παροχή 
υποστήριξης 
μπορεί να γίνει 
από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα. 

• Παροχή υποστήριξης 
μπορεί να γίνει από 
τα ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα. 

 

• Παροχή 
υποστήριξης 
μπορεί να γίνει 
από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα. 
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Κοινοτικές και Βασικές Πρωτοβουλίες (ειδικά για την αστική γεωργία) 

 

 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Iταλία 

 Κατανόηση 
(ορισμός) των 
κοινοτικών και 
των βασικών 
πρωτοβουλιώ
ν 

• Πρωτοβουλίες 
που έρχονται 
κυρίως από 
ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες 
και 
δημιουργούντα
ι από τη βάση 
προς την 
κορυφή και 
μερικές φορές 
από την 
κορυφή προς 
τη βάση. 

• Πρωτοβουλίες 
ανθρώπων ή 
οργανισμών με 
κοινά 
ενδιαφέροντα, 
που 
μοιράζονται 
κοινές βλέψεις, 
γίνονται πράξη 
και επιφέρουν 
αποτελέσματα, 
κυρίως 
ξεκινώντας 
από κοινές 
βάσεις. 

• Βασικές 
πρωτοβουλίες από 
ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, η 
πηγή ιδεών 
“Chrysalis Leap”, 
ατομικές λαϊκές 
πρωτοβουλίες από 
ενσυνείδητα άτομα 
(το μεγαλύτερο είναι 
οι Κήποι του 
μέλλοντος), 
πρωτοβουλίες 
ανθρώπων με 
αμοιβαία 
ενδιαφέροντα, 
περιβαλλοντικές 
πρωτοβουλίες 
Δήμων και νεολαίας. 

• Μια 
πρωτοβουλία 
που πηγάζει 
μέσα στους 
πολίτες από και 
προς τους 
πολίτες. 

• Αξιοποίηση του 
δυναμικού των 
αχρησιμοποίητω
ν κτιρίων και 
χώρων 
στέγασης για την 
επαγγελματική 
καλλιέργεια 
χρήσιμων φυτών 
και για 
συμμετοχικούς 
κοινοτικούς 
κήπους. 

• Οι αστικοί 
κοινοτικοί κήποι 
είναι 
πειραματικοί 
χώροι στους 
οποίους 
μπορούν να 
αποκτηθούν 
πολύτιμες 
γνώσεις για έναν 
βιώσιμο 

• Πρωτοβουλίες 
που κτίζονται 
από τη βάση 
προς τα πάνω 
από άτομα 
τοπικής 
κοινωνίας που 
συγκεντρώνοντ
αι για να 
αναπτύξουν μια 
δράση ή 
κινητοποίηση 
που να 
απευθύνεται 
στις ανάγκες 
τους. 

• Πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται 
με την 
επέκταση της 
παραγωγής 
λαχανόκηπων 
από πολλούς 
πολίτες. 

• Η κοινοτική ενασχόληση, 
είναι απαραίτητη για τον 
αρχικό στόχο που είναι η 
διατήρηση μιας κοινωνίας 
καταναλωτών που 
υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
αγροτική δραστηριότητα. 
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 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Iταλία 

μετασχηματισμό 
της κοινωνίας 

 Τάσεις και 
πιθανά οφέλη 

• Να έρθουν 
κοντά άτομα 
που εύχονται 
να 
ενασχοληθούν 
με αστικές 
δραστηριότητε
ς. 

• Υποστήριξή 
τους στο να 
βρουν τα 
κατάλληλα 
κομμάτια γης. 

• Ανάπτυξη των 
γνώσεων και 
των αγροτικών 
αρχών 

• προώθηση 
συναντήσεων 
γειτονιάς, 
κοινωνική 
συνοχή, 
δημιουργία 
νέων χώρων 
για αμοιβαίες 
δραστηριότητε
ς 

• Βελτίωση 
ποιότητας 
ζωής των 
ανθρώπων 
που 
ενασχολούνται. 

• Η οικοδόμηση της 
κοινότητας επιφέρει 
αλλαγές σε τοπικό 
επίπεδο που 
μπορούν να 
επηρεάσουν τη λήψη 
αποφάσεων σε 
εθνικό επίπεδο. 

• Τοπική 
παραγωγή, 
βιωσιμότητα και 
περισσότερη 
φύση στις 
πόλεις. 

• Περισσότερη 
πολιτική 
επίδραση και 
διορατικότητα 
αναπτύσσεται με 
την πάροδο των 
χρόνων. 

• Είναι εξαιρετικά 
δημοφιλής η 
δημιουργία 
επίσημων 
ενώσεων 
(«Verein») ή 
άτυπων ομάδων 
γύρω από το 
θέμα της αστικής 
καλλιέργειας/ 
γεωργίας/ 
χώρων 
πρασίνου. 

• Προσέγγιση από 
τη βάση προς τα 
πάνω, συχνά 
στηρίζεται από 
την ηγεσία της 
πόλης. 

• Βασικές 
πρωτοβουλίες με 
όρους αστικής 
καλλιέργειας, μαζί 
με οργανισμούς και 
κάποια 
παρακινούμενα και 
ικανά άτομα να τις 
οργανώσει.  

• Πλεονεκτήματα 
ειδικά για τις 
τοπικές ανάγκες 
ατόμων με 
μειονεκτικό 
υπόβαθρο ή ειδικών 
ικανοτήτων. 

• Ειδικότερα στη 
Θεσσαλονίκη 
υπάρχει μια τάση 
που σχετίζεται με 
την ανάπτυξη 
λαχανόκηπων. 

• Επιδιόρθωση του χάσματος 
των γενεών και των σχέσεων 
τους. 

 
• Τα παιδία μπορούν να δουν ότι 

μια ντομάτα προέρχεται από 
ένα φυτό και οι ενήλικες το 
ξανασκέφτονται.  

• Επανεγκαθίδρυση της σχέσης 
με τη φύση σαν μια ευκαιρία 
επαναφοράς μέρους της 
κοινωνικότητας. 
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• Κοινά 
συμφέροντα 
μοιράζονται. 

Τυπικές 
προκλήσεις 
και εμπόδια 

• Τέτοιες 
πρωτοβουλίες 
μπορούν να 
συναντήσουν 
σκληρή 
αντίσταση από 
τοπικές αρχές 
ή κάτοικους 
συνοικιών.  

• Εν μέρει δεν 
υπάρχει νομική 
βεβαιότητα 
σχετικά με τα 
δικαιώματα 
χρήσης για 
τους κήπους 
της κοινότητας 
ή της γειτονιάς. 

 

• Όψη τυπικών 
προκλήσεων και 
εμποδίων για κάθετη 
καλλιέργεια. 

• Χρειάζονται νέες 
δομές και νέα 
όργανα 
χρηματοδότησης
. 

• Η τάση των 
κατόικων να 
μένουν 
ανεξάρτητοι και 
ανοργάνωτοι, 
κάποιες φορές 
εμποδίζει τη 
συνεργασία. 

• Έλλειψη γνώσεων, 
δεξιοτήτων και 
κινήτρων. 

• Lack of efficient 
communication and 
community 
engagement 

• Έλλειψη 
αποτελεσματικής 
επικοινωνίας και 
κοινωτικής 
σύμπλευσης 

• Έλλειψη γνώσεν 
βιολογικών 
οργανικών μεθόδων 
παραγωγής μεταξύ 
των πολιτών. 

• Έλλειψη σαφήνειας στη 
νομοθεσία που ρυθμίζει την 
κοινωνική γεωργία διότι, 
υφιστάμενη τόσο σε εθνικό όσο 
και σε περιφερειακό επίπεδο, 
όμως δεν πραγματοποιείται 
πάντα παράλληλα 

• Ανάγκη δημιουργίας 
συγκεκριμένης νομοθεσίας που 
θα ρυθμίζει πρωτοβουλίες 
συμμετοχής της κοινότητας 
(π.χ. τα διδακτικά 
αγροκτήματα) 

• Πολλές φορές οι περισσότερες 
εταιρείες στις οποίες 
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
κλήσεις εργάζονται στη 
γεωργία αλλά δεν λειτουργούν 
σε κοινωνικές πτυχές. 

Παραδείγματα 
(καλών) 
πρακτικών και 
πως μπορούν 

• Δημιουργία 
μιας καλής και 
βιώσιμης 
επαφής με τα 

• Η δόμηση ενός 
πράσινου 
λαχανόκηπου σε 
οροφή σχολείου στη 

• Οικολογικά 
χωρία και 
πολλές άλλες 

• Εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης 
που χτύπησε τη 
χώρα από το 2010, 

• Δίκτυο 2018 Περιφέρεια Umbria 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. 
Συγκεντρώνει διάφορα έργα για 
την κοινωνική ένταξη των 



 
 

18 

 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Iταλία 

να 
υλοποιηθούν / 
μεταφερθούν 

ενδιαφερόμενα 
μέρη, 
τονίζοντας τα 
πλεονεκτήματα 
που θα φέρουν 
αυτές οι 
πρωτοβουλίες 
για όλους τους 
εμπλεκόμενους 
ανθρώπους ή 
οργανισμούς. 

• Όλο και 
περισσότερη 
δημόσια ή 
ιδιωτική γη 
παρέχεται για 
αστική 
καλλιέργεια με 
πρωτοβουλίες 
δημοσίων 
σωμάτων ή 
ιδιωτών 
γαιοκτημόνων. 

• Οι ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες 
προσφέρουν 
συμμετοχή 
στην αστική 
γεωργία, 
συχνά 
οργανωμένη 
και μη 

Λευκωσία από 
μαθητές. 

• Πρόγραμμα: 
“Σχολικοί 
Λαχανόκηποι: 
Σκέφτομαι | 
Συνεργάζομαι|Δρω
” - Πανεπιστήμιο11 

• Υπήρχαν συστάσεις 
από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Ενέργειας 
στο παρελθόν προς 
την κυβέρνηση για 
κτίρια μεγαλύτερα 
από 200μ2 για τη 
δημιουργία πράσινης 
στέγης για φυσικές 
λύσεις  αλλά δεν 
εισήχθησαν νέα 
μέτρα. 

• Η πρωτοβουλία 
“Yeitonia Plus  είναι 
μια συνεργασία 
μεταξύ του 
Κυπριακού 
Οργανισμού 
Ενέργειας και του 
Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

πρωτοβουλίες 
και μετάβαση.  

• Ο κοινοτικός 
κήπος 
προσκαλεί στη 
συν-κηπουρική 
και στη γνωριμία 
με τη φύση: Στο 
πλαίσιο των 
ανοιχτών 
ημερίδων 
κηπουρικής, 
παιδιά, νέοι και 
ενήλικες, 
γείτονες και 
ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να 
συμμετέχουν 
στο σχεδιασμό 
των χώρων του 
κήπου και να 
αποκτήσουν 
εμπειρία στην 
τοπική, 
οικολογική 
καλλιέργεια 
χρήσιμων 
φυτών. 

πολλές τέτοιες 
πρωτοβουλίες 
έχουν αναπτυχθεί 
στην προσπάθεια 
να απευθυνθούν 
στις αυξανόμενες 
τοπικές ανάγκες, 
είτε οικονομικές, είτε 
κοινωνικές ή ακόμα 
και πολιτικές. 

• Δύο κοινοτικοί 
κήποι στο κέντρο 
της Αθήνας, στα 
Εξάρχεια,  
αφιερώθηκαν στην 
κοινοτική 
καλλιέργεια, και εν 
μέρει έγιναν χώρος 
παιχνιδιού για τα 
παιδία. Και οι δύο 
αυτοί χώροι  
αναπτύχθηκαν και 
λειτούργησαν με 
πρωτοβουλίες, 
κοινότητες 
ομοϊδεατών που 
προέβησαν στην 
ιδανική χρήση δύο 
σχεδόν πλήρως 
εγκαταλειμμένων 
δρόμων. 

μειονεκτούντων ατόμων. 
Πρόκειται για νέους που 
συνήθως αποκλείονται από 
έργα που απευθύνονται σε 
άτομα με ειδικές αναπηρίες. 
Είναι αναγκαίο για αυτούς να 
δημιουργήσουν εμπειρίες για 
να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας και η γεωργία είναι 
ένα ισχυρό εργαλείο. 

• Αστική Ατζέντα Κοινότητας 
Σίττα Ντι Καστέλλο: 
Περιλαμβάνει έργα για αστική 
και κοινωνική αναδημιουργία. 
Ξεχωριστή αναφορά στην 
έλλειψη φαγητού. 

• Ένταξη ατόμων που βγήκαν 
από τη φυλακή. Το έργο είναι 
συνεταιρισμός μεταξύ της 
Κοινότητας Σίττα Ντι Καστέλλο 
και της Κοινότητας για ένταξη 
στην κοινωνία. 

• Κοινωνικοί Οπορώνες για 
συνταξιούχους (με εμπειρίες 
στην περιοχή Ούμπρια και σε 
πολλά άλλα μέρη της Ιταλίας). 

• Δημοτικά σχολεία του Σιττά Ντι 
Καστέλλο: κάθετοι κήποι, 
πρωτοβουλία με τίτλο «Χρώμα, 
ας σπέιρουμε στη γεωργία» 

• Όρτι Τζενεράλλι: προσφέρει τη 
δυνατότητα καλλιέργειας, σε 

 
11 https://ucy.ac.cy/teamEE/educational-programmes/school-gardens 
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κερδοσκοπικά, 
προσφέροντας 
υποστήριξη και 
μάθηση. 

• The Green Cluster – 

as part of AKTH12   
• To Πράσινο 

Σύμπλεγμα - ως 
μέρος του ΑΚΤΗ12. 
 

ομάδα, στην οικογένεια, σε 
σωματεία ή ατομικά· απόκτηση 
γνώσης μέσω μαθημάτων 
θεωρητικής και πρακτικής 
κατάρτισης, δραστηριότητες και 
εργαστήρια, σχετικά με θέματα 
που σχετίζονται με τη βιολογική 
καλλιέργεια, την κηπουρική και 
την αγροτική εργασία. 
Διατίθενται 150 κήποι καθώς 
και ένα εκπαιδευτικό κέντρο 
όπου υπάρχει η δυνατότητα 
παρακολούθησης των 
μαθημάτων. 

https://www.ortigenerali.it/agricoltur
a-urbana-nel-parco/ 

Πιθανη 
βοήθεια και 
υποστήριξη 

• Παροχή 
υποστήριξης 
μπορεί να γίνει 
από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται 
στα 
παραρτήματα 

• Παροχή υποστήριξης 
μπορεί να γίνει από 
τα ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα 

• Παροχή 
υποστήριξης 
μπορεί να γίνει 
από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα 

• Παροχή 
υποστήριξης μπορεί 
να γίνει από τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως 
αναγράφεται στα 
παραρτήματα 

• Παροχή υποστήριξης μπορεί 
να γίνει από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη όπως αναγράφεται στα 
παραρτήματα 

 
 
 
 

  

 
12  http://www.akti.org.cy/  

https://www.ortigenerali.it/agricoltura-urbana-nel-parco/
https://www.ortigenerali.it/agricoltura-urbana-nel-parco/
http://www.akti.org.cy/
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Προτάσεις για Επισκέψεις Μελέτης 
 

 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ελλάδα 

 • Smartcity Rooftop 
Farming Grazένα 
«πρόγραμμα 
αστικής γεωργίας» 
στην οροφή του 
Science Tower 
Graz από το 
φθινόπωρο του 
2018. Είναι το 
πρώτο έργο 
βιοσφαίρας στον 
τελευταίο όροφο 
στην Αυστρία που 
εστιάζει στην 
παραγωγή 
τροφίμων κοντά σε 
καταναλωτές σε 
αστικές περιοχές  

• • Κηπουρική στη 
Βιέννη "στο Bio 
Forschung στην 
Austria για 
λογαριασμό της 
πρότυπης 
περιβαλλοντικής 
πόλης της Βιέννης 
ως 
χρηματοδοτούμενο 
κεντρικό σημείο 
πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης για 
αστικές κηπουρικές 

• Πρωτοβουλία 
Gardens of the 
Future, Riverland 
Biofarm, Ινστιτούτο 
Γεωργικής 
Έρευνας, 
εγκατάσταση 
κομποστοποίησης 
(προσωπική 
σύνδεση) 

• Mauergarten e.V., 
KlunkerGarten, 
Horstwirtschaft e.V, 
Mörchenpark e.V., 
Gemeinschaftsgarten 
Allmende-Kontor e.V  
στο Βερολίνο 

• StadtAgenten 
Cottbus e.V. 

• Urbane Gärten 
München 

• Αυτοδιαχειριζόμενος 
κήπος του 
Ελληνικού, που 
βρίσκεται στο 
μεγαλύτερο 
αδόμητο στην 
ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας, στο 
πρώην Ελληνικό 
Αεροδρόμιο και 
στην πρώην 
αμερικανική βάση 
στην παραλία του 
Σαρωνικού 

• “Corona Verde” 
(Green Crown), ένα 
στρατηγικό έργο 
που υλοποιήθηκε 
στη μητροπολιτική 
και τη γύρω 
λοφώδη περιοχή 
του Τορίνο, με τη 
συμμετοχή 93 
δήμων  

• “Piano di azione 
per l’energia 
sostenibile” 
Πράσινη υποδομή 
για βιώσιμη 
ενέργεια) στη  
Modena 

• “Progetto di rete 
ecologica 
regionale” 
(οικολογικό δίκτυο) 
· το έργο «περιοχή 
της Λομβαρδίας» 
για την ανάπτυξη 
ενός οικολογικού 
δικτύου 
αναγνωρίζει την 
απομόνωση και τον 
κατακερματισμό 
της γης που 
αντιπροσωπεύουν 
υψηλό κίνδυνο για 
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δραστηριότητες 
στην πόλη 
Morgentaugärten, 
μεγαλύτερη 
βιολογική αστική 
αγροτική κοινότητα 
της Αυστρίας στο 
Linz, Graz und 
Wels 

τη βιοποικιλότητα 
και τους φυσικούς 
οικότοπους 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ/ΜΙΑ 

(ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ/Η) ΓΕΩΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ/ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

Χάρτης Επιχειρηματικότητας για Δεξιότητες και ικανότητες 

συγκεκριμένα για την αστική γεωργία 
 
Όταν ενδιαφέρεστε για την αστική γεωργία, ίσως χρειαστεί να σκεφτείτε ποιες δεξιότητες και 
ικανότητες θα μπορούσαν να είναι απαραίτητες για να γίνετε επιτυχημένος επιχειρηματίας. Για 
την καλύτερη κατανόηση της έννοιας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, αυτή η σύμπραξη 
έργου εφαρμόζει την ακόλουθη κατανόηση του CEDEFOP ως ευρωπαϊκού οργανισμού 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα εκπαίδευσης:13: 
 
Για τις ικανότητες εξηγούν ότι είναι: 
«Ικανότητα εφαρμογής κατάλληλων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε καθορισμένο πλαίσιο 
(εκπαίδευση, εργασία, προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη). 
Ή 
Ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών 
ικανοτήτων, σε εργασιακές ή σπουδαστικές καταστάσεις και στην επαγγελματική και προσωπική 
εξέλιξη »..” 
Για τις δεξιότητες αναφέρονται ως: 
"Ικανότητα εφαρμογής γνώσης και χρήση τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την 
επίλυση προβλημάτων." 
 
Με βάση τα όσα ανακάλυψαν οι εταίροι του έργου στην έρευνά τους, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεντεύξεων με ειδικούς στις χώρες τους, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για το 
άνοιγμα και τη λειτουργία μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν παραδοσιακές επιχειρηματικές 
δεξιότητες που αναμειγνύονται με συγκεκριμένες πτυχές του τομέα, δηλαδή φυτά και αστικές 
καλλιέργειες. Επιπλέον, οι δεξιότητες που δεν εκλαμβάνονται κατ 'ανάγκη ως επιχειρηματικές 
ικανότητες/ικανότητες αλλά είναι σημαντικές για να είναι επιτυχημένες σε αυτήν την προσπάθεια 
κυμαίνονται από τεχνικές δεξιότητες (όπως ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την 
τεχνολογία χρήσης για τους αγρότες) σε άλλους τομείς που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά 
μεταξύ ενός επιτυχημένου αστικού αγρότη από τους άλλους. 
 
Η ΕΕ παρέχει μια λεπτομερή ιδέα που σχετίζεται με τις ικανότητες επιχειρηματικότητας στο 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανότητας Επιχειρηματικότητας (EntreComp)14 διερευνώντας το ως μια 
αναφορά σε αυτό που μπορεί να εννοηθεί ως 
επιχειρηματική νοοτροπία, επισημαίνοντας 15 
ικανότητες σε τρεις βασικούς τομείς και 
προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα ικανότητας (από 
το βασικό επίπεδο έως το επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων). Οι ομάδες ικανοτήτων που 
ορίζουν είναι ΙΔΕΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (με τις ικανότητες: 
Ευκαιρίες εντοπισμού, Δημιουργικότητα, Όραμα, 
Αξιολόγηση ιδεών, Ηθική και βιώσιμη σκέψη), ΠΟΡΟΙ 
(με τις ικανότητες: Αυτογνωσία & Αυτο-
αποτελεσματικότητα, Κίνητρο & Επιμονή, 
Κινητοποίηση πόρων, Χρηματοοικονομικός και 

 
13 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-
learning/european-inventory/european-inventory-glossary  
14 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en  

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en


  
 
  

23 

οικονομικός γραμματισμός και Κινητοποίηση άλλων) και INTO ACTION (με τις ικανότητες: 
Ανάληψη πρωτοβουλίας, Σχεδιασμός & Διαχείριση, Αντιμετώπιση αβεβαιότητας, Ασάφεια & 
Κίνδυνος, Συνεργασία με άλλους και Μάθηση μέσω εμπειρίας). 

 
Πηγή: Φυλλάδιο EntreComp  
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ικανότητες και δεξιότητες ενός επίδοξου αστικού καλλιεργητή, σύμφωνα με τις προτάσεις των εταίρων του έργου: 
 

 Αυστρία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία 

Γενικά θέματα 
επιχειρηματικότητας  

• Μάρκετινγκ και 
πωλήσεις (όπως 
χονδρική, διανομή, 
λιανική) 

• Επικοινωνία & 
δικτύωση 

• Καινοτόμος σκέψη 

• Δεξιότητες 
επικοινωνίας και 
οικοδόμησης 
σχέσεων 

• Δεξιότητες 
Μάρκετινγκ και 
Διαχείρισης 

• Οικονομικά και 
κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 
και καινοτομία 

• Γνώση των 
τοπικών 
κανονισμών 

• Δεξιότητες 
Μάρκετινγκ και 
Διαχείρισης (γνώση 
της τοπικής 
αγοράς) 

• Γνώσεις σχετικά με 
το 
χρηματοπιστωτικό 
σύστημα 

• Δημιουργικότητα 
και καινοτόμος 
σκέψη 

• Βασικές γνώσεις 
οικονομικών και 
γεωργίας 

• Κοινωνικές 
δεξιότητες 

Πηγές και προϊόντα 
αστικής γεωργίας 

• Βασικές γνώσεις 
γεωργικών 
θεμάτων 

• Γνώσεις οικολογίας 

• Θέματα υγείας & 
ασφάλειας με τον 
εξοπλισμό αστικής 
κηπουρικής 

• Βασικές γεωργικές 
γνώσεις 

• Διαχείριση 
επιβλαβών 
λιπασμάτων 

• Γνώση σχετικά με 
τη βιωσιμότητα 

• Βασικές γνώσεις 
φυσιολογίας των 
φυτών 

• Υδροπονική 
καλλιέργεια 

• Βασικές γνώσεις 
φυσιολογίας των 
φυτών και σχετικών 
καλλιεργητικών 
τεχνικών 

 

Βασικές γνώσεις 
φυσιολογίας των 
φυτών  

Ψηφιακή τεχνολογία • Ψηφιακές 
δεξιότητες 
 

 • Βασική γνώση 
τεχνολογίας  

• Τεχνικές και 
Ψηφιακές 
δεξιότητες 
 

 

 
Άλλες κατηγορίες 

  • (Καλύτερη χρήση) 
της επιστήμης και 
της γνώσης για τα 
τρόφιμα 
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Συμπεράσματα σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα 

ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό υλικό  

Η έρευνα στις χώρες εταίρους δείχνουν ότι η αστική γεωργία είναι μια ανερχόμενη τάση σε πολλές 

πόλεις, με μεγάλες δυνατότητες για αυξανόμενες μελλοντικές αγορές/ανάγκες. Ωστόσο, υπάρχουν 

προκλήσεις και εμπόδια που προκύπτουν από την έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου, τις συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς 

και πρόσθετες έρευνες που έγιναν από τους συντάκτες αυτού του εγγράφου για την επιχειρηματικότητα 

και την αστική γεωργία στην ΕΕ, προτείνεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης «πράσινων» κι 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην αστική γεωργία για ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση διαρθρωμένο στις 

ακόλουθες τέσσερις βασικές ενότητες: 

 

Η προώθηση κατάρτισης ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση στην αστική γεωργία μπορεί να είναι 

σημαντική ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη συμμετοχή τους σε μια ανερχόμενη 

«βιομηχανία». Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων. 

 

Οι προτάσεις των εταίρων σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη ως προς αυτό μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 
Βασικές γνώσεις οργανικής γεωργίας, τεχνικών αστικής γεωργίας, βιωσιμότητα και οικονομία, 
επικοινωνία, μάρκετινγκ και δεξιότητες δικτύωσης, επιχειρηματικές δεξιότητες (iδημιουργικότητα και 
καινοτόμος σκέψη).  
 
Κάποιες επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές αλλά δεν αναφέρθηκαν από το σύνολο 
των εταίρων είναι: 

• Διαχείριση τοπίου και υδάτινων πόρων, 

• Έλεγχος και διαχείριση παρασίτων και λιπασμάτων, 

• Ψηφιακές δεξιότητες, 

• Η ικανότητα γρήγορης αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών ή στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και συνθήκες (όπως προκλήθηκαν από την κρίση Covid-19), 

• Κοινωνική επιχειρηματικότητα (κοινωνική καινοτομία) και 

• Γνώση νομικών ρυθμίσεων και κανονισμών.  

 

Επιπλέον και εκτός από την εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα, περαιτέρω πόροι και υποστήριξη για τους 

αναγνώστες θα μπορούσαν να αποτελέσουν: 

• Συνεργασίες υποστήριξης πρωτοβουλιών στη φάση ανάπτυξής τους π.χ. πλατφόρμα ανταλλαγής 

• Καθοδήγηση ομάδων ή αρχηγών 

• Ένα νομικό πλαίσιο σύστασης και υποστήριξης κοινοτικών πρωτοβουλιών

Ενότητα 1 - Η καινοτόμος έννοια της Κάθετης Καλλιέργειας

Ενότητα 2 - Βιώσιμη Αστική Γεωργία με οργανικές καλλιέργειες

Ενότητα 3 - Κοινοτικές πρωτοβουλίες αστικής γεωργίας

Ενότητα 4 – Επιχειρηματικές Δεξιότητες για τους αστικούς καλλιεργητές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν απεικονίζονται γραφήματα ή γραφικές αναπαραστάσεις που σχετίζονται 

με το κλίμα, την αστική καλλιέργεια και τα δημογραφικά στοιχεία των χωρών, τα οποία μπορούν να 

φανούν χρήσιμα εργαλεία και πόροι στους (μελλοντικούς) αστικούς γεωργούς.   

Οι χώρες εταίροι του έργου αναφέρονται αλφαβητικά.  Οι λεπτομέρειες συγκεντρώθηκαν το 2021. Στα 
σημεία όπου δεν παρέχονται βιβλιογραφικές αναφορές, τα γραφήματα/ πίνακες/ εικόνες 
δημιουργήθηκαν από τους εκάστοτε συνεργαζόμενους οργανισμούς ως «δικές τους πηγές»  
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ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Bevoelkerungsdichte_-_Oesterreich.svg/220px-
Bevoelkerungsdichte_-_Oesterreich.svg.png 

 
 
Υετός 

 

 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Rr-ann_zamg.png/350px-Rr-ann_zamg.png 

 
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Rr-ann_zamg.png/350px-Rr-ann_zamg.png
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Μικροκλίματα 

 

 
 
https://yclat-resources.azureedge.net/664629b4-2bbf-4f6c-9ef7-330c8e788705/klimagebiete_oe.JPG 

 
 
Αγροτικό τοπίο 

 

http://www.risk.boku.ac.at/OPAL/HP/wp-content/uploads/2010/02/Flaechennutzung.jpg 
 
 

Αστικά τοπία και δημογραφικά στοιχεία των μεγάλων αστικών κέντρων 
 

 

https://de.statista.com/graphic/1/217757/groesste-staedte-in-oesterreich.jpg 

 

  

https://yclat-resources.azureedge.net/664629b4-2bbf-4f6c-9ef7-330c8e788705/klimagebiete_oe.JPG
http://www.risk.boku.ac.at/OPAL/HP/wp-content/uploads/2010/02/Flaechennutzung.jpg
https://de.statista.com/graphic/1/217757/groesste-staedte-in-oesterreich.jpg
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ΚΥΠΡΟΣ 

 
Υετός 
 

 

 
Αγροτικό τοπίο 
 

 
 
Γεωργικό Τοπίο 2018, το γράφημα (δημιουργήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου) προσαρμόστηκε έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει γεωργικά δημογραφικά στοιχεία σύμφωνα με το δελτίο τύπου του 2016 σχετικά με την  έρευνα για τη διάρθρωση 
των γεωργικών εκτάσεων  
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Αστικό τοπίο και δημογραφικά στοιχεία των μεγάλων αστικών κέντρων 
 

Πόλη Πληθυσμός % 

πληθυσμού 

της περιοχής 

% Εθνικού 

Αστικού 

Πληθυσμού 

Λευκωσία 241.000 73 42 

Λεμεσός 180.000 76 32 

Λάρνακα 84.800 59 15 

Πάφος 63.500 70 11 

Σύνολο 569.300 70 100 

 

 

 

Γερμανία 

 
Αγροτικό τοπίο 
 

 
 
 
Μικροκλίματα 
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https://www.beste-reisezeit.org/pages/europa/deutschland.php   

 
 
 
Αστικό τοπίο και δημογραφικά στοιχεία των μεγάλων αστικών κέντρων 

 
 

 

 
15 https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/strategie-stadtlandschaft/ 

 
 

Πόλη Πληθυσμός 

Βερολίνο15/16 3.669.491 

Αμβούργο 1.847.253 

Μόναχο 1.484.226 

Κολωνία 1.087.863 

Φρανκφούρτη/Μάιν 763,380 

Στουτγκάρδη 635,911 

Ντίσελντορφ 621,877 

Λειψία 593,145 

Μετάφραση του υπομνήματος: 

 
Υγρό υποτροπικό κλίμα  Υπαρκτικό κλίμα 
Ωκεάνιο κλίμα                 Τούνδρα 

Υγρό ηπειρωτικό κλίμα 
 

https://www.beste-reisezeit.org/pages/europa/deutschland.php
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/strategie-stadtlandschaft/
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Ελλάδα 

 

 

Τοπογραφία της Ελλάδας 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Greece_topo.jpg 

 
 
Υετός 
 

 

Ετήσια επίπεδα υετού  

http://climatlas.hnms.gr/sdi/ 
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Greece_topo.jpg
http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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Μικροκλίματα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέση ετήσια θερμοκρασία 
http://climatlas.hnms.gr/sdi/ 

 
 
Αγροτικό Τοπίο 

 
 
Πίνακας 1.1: Διανομή των εκτάσεων και ποσοστά γεωργικών, δασικών, φυσικών, τεχνητών και υδάτινων 
περιοχών επί του συνόλου της επικράτειας 

 
 
Αστικό τοπίο και δημογραφικά στοιχεία των μεγάλων αστικών κέντρων 

 
 
 
 
Ποσοστό του Συνολικού Πληθυσμού που διαμένει σε Αστικές 
Περιοχές, πηγή: Eurostat 

 
  

http://climatlas.hnms.gr/sdi/
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Ιταλία 

 
 

 
 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/land-cover-2006-and-changes/italy 

 
 
 
Γεωμορφολογία 
 
 

 
 
http://s2glc.cbk.waw.pl/results 
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Υετός 
 
 
 

 
 
http://meteobook.it/medie-climatiche/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

36 

Μικροκλίματα 

 
 

 
 
http://meteobook.it/wp-content/uploads/2016/04/Temperatura-media-anuuale-Italia.jpg 

 
Μετάφραση του υπομνήματος: 
 

Μέση θερμοκρασία ανά έτος: 
Κάτω από 5 °C 
Από 5 °C έως  10 °C 
Από 10 °C έως  12 °C 
Από 12 °C έως  14 °C 
Από 14 °C έως  16 °C 
Πάνω από 16 °C 
 
 
 
 
 

 
 
Αγροτικό τοπίο 
 
 

 
 
 

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/italy.html 
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Αστικό τοπίο και δημογραφικά στοιχεία των μεγάλων αστικών κέντρων 
 
 

 

 
https://www.statista.com/statistics/1203759/major-urban-areas-in-italy/ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

https://www.britannica.com/place/Italy/Settlement-patterns 
 

 
 
 

https://www.statista.com/statistics/1203759/major-urban-areas-in-italy/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
Το παρακάτω γράφημα αναφέρει ομάδες πιθανών ενδιαφερόμενων μερών, οργανισμών και 
οργανώσεων που μπορεί να προσφέρουν βοήθεια ή στήριξη στους αναγνώστες ώστε να βρουν, για 
παράδειγμα, περισσότερες λεπτομέρειες, σύγχρονες τάσεις και/ή προκλήσεις και περαιτέρω 
πρωτοβουλίες από απλούς πολίτες στο μέλλον 
 
Η παρακάτω συνοπτική απεικόνιση των παραγόντων δημιουργήθηκε για τους εταίρους του έργου: 
 
 

 

Γεωγραφικό εύρος: 

Τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, παγκόσμιο

Είδος : 

Αυτοαπασχολούμενοι/ειδικοί (π.χ. Αρχιτέκτονες, 
αγρότες, άλλοι επιχειρηματίες σε σχετικούς 

κλάδους)

Ερευνητικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης υπεύθυνα για την περιφερειακή 

οργάνωση 

Δημόσιες αρχές (π.χ. δήμοι, υπουργεία)

Σύνδεσμοι, ομάδες/δίκτυα, επιμελητήρια και 
παρόμοιοι οργανισμοί 

Απλοί πολίτες ή άλλες πρωτοβουλίες 

Θέματα: 

Από τη θεωρία στην πράξη

Υπηρεσίες ή προϊόντα 

Άλλο: 

Από το ιδιωτικό στο δημόσιο, κερδοσκοπικοί ή 
μη κερδοσκοπικοί φορείς/επιχειρήσεις 

Ενδιαφερόμενα 
Μερη


