H GLOBALG.A.P. ξεκινάει το 1997 ως EUREPGAP, µια πρωτοβουλία από τους λιανοπωλητές
(retailers) που ανήκουν στην Οµάδα εργασίας Euro Retailer Produce. Βρετανοί λιανοπωλητές
εργάζονται µαζί µε τα σούπερ µάρκετ στην ηπειρωτική Ευρώπη αντιλαµβανόµενοι τις
αυξανόµενες ανησυχίες των καταναλωτών που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την υγεία, την ασφάλεια και την ευηµερία των εργαζοµένων
και την ευζωία των ζώων. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναπτύσσουν ένα ανεξάρτητο
σύστηµα πιστοποίησης για την Ορθή Γεωργική Πρακτική (G.A.P.). εναρµονίζοντας τα
ξεχωριστά δικά τους πρότυπα και διαδικασίες.
Το πρότυπο EUREPGAP βοηθάει τους παραγωγούς να συµµορφώνονται µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και τα αποδεκτά κριτήρια για την ασφάλεια των τροφίµων, των βιώσιµων µεθόδων
παραγωγής, για τους εργαζόµενους, για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την
υπεύθυνη χρήση του νερού, των σύνθετων ζωοτροφών και του πολλαπλασιαστικού υλικού
των φυτών. Η εναρµονισµένη πιστοποίηση σηµαίνει εξοικονόµηση πόρων για τους
παραγωγούς, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλονται σε διαφορετικούς ελέγχους µε
βάση διαφορετικά κριτήρια κάθε χρόνο.
Κατά τη διάρκεια των επόµενων δέκα ετών, το σύστηµα πιστοποίησης της EUREPGAP θα
εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις άλλες ηπείρους. Καθώς ένας όλο και αυξανόµενος
αριθµός παραγωγών και εµπόρων λιανικής πώλησης εντάσσεται σε αυτό το σύστηµα
πιστοποίησης παγκόσµιας πλέον σηµασίας η EUREPGAP µετονοµάζεται σε GLOBALG.A.P. το
2007. Σήµερα η GLOBALG.A.P. αποτελεί το µεγαλύτερο σχήµα πιστοποίησης διασφάλισης
αγροτικής παραγωγής σε όλο τον κόσµο ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Το πρότυπο GLOBALG.A.P. Fruit & Vegetables
Το πρότυπο Φρούτα & Λαχανικά καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής, όπως τη διαχείριση
του εδάφους, την άρδευση, την εφαρµογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τη
συγκοµιδή, τη µεταφορά έως και τη συσκευασία και αποθήκευση του τελικού προϊόντος.
Το πρότυπο GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC)
Το Chain of Custody εγγυάται την ακεραιότητα του πιστοποιηµένου προϊόντος και διασφαλίζει
τους παραγωγούς και τους εµπόρους λιανικής για το χειρισµό πιστοποιηµένων προϊόντων σε
όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. Εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν που πωλείται ως πιστοποιηµένο
προϊόν προέρχεται από πιστοποιηµένα αγροκτήµατα. Παραθέτει αυστηρές απαιτήσεις για το
χειρισµό των πιστοποιηµένων προϊόντων, την ιχνηλασιµότητα τους και τον ορθό διαχωρισµό
από τα µη πιστοποιηµένα.
Το πρότυπο GRASP
H Ορθή Γεωργική Πρακτική δεν είναι µόνο για τα προϊόντα. Είναι, επίσης, για τους
ανθρώπους. GRASP σηµαίνει GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (Αξιολόγηση
Κινδύνων για την Κοινωνική Πρακτική). Είναι µια προαιρετική ενότητα απαιτήσεων για την
εκτίµηση των κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτηµα, για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων
πτυχών της υγείας των εργαζοµένων, την ασφάλεια και την ευηµερία. Η αξιολόγηση µπορεί
να γίνει µαζί µε την επιθεώρηση GLOBALG.A.P.. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
ανεβαίνουν στη Βάση δεδοµένων της GLOBALG.A.P., όπου φαίνεται το επίπεδο της
συµµόρφωσης, και είναι ορατά στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας και των

αγοραστών, οι οποίοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης. Η αξιολόγηση GRASP ισχύει για ένα έτος
και οι αξιολογήσεις διεξάγονται σε ετήσια βάση.
Το GRASP βοηθά τους παραγωγούς να δηµιουργήσουν ένα καλό σύστηµα κοινωνικής
διαχείρισης στην εκµετάλλευσή τους. Προσφέρει στους αγοραστές προστιθέµενη διασφάλιση.
Και αυτό βοηθά στην προστασία ενός από τους σηµαντικότερους πόρους του αγροκτήµατος:
τους ανθρώπους της.

Τα βήµατα για την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P.:
Κατεβάστε το σχετικό πρότυπο GLOBALG.A.P. από τον σύνδεσµο: www.globalgap.org
Αίτηση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ – Καταχώρηση και απονοµή κωδικού GGN
∆ιεξαγωγή αυτοαξιολόγησης µε τη λίστα ελέγχου GLOBALG.A.P.
Προγραµµατισµός και διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επιθεώρησης από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου χορηγείται πιστοποιητικό για το σχετικό
πεδίο εφαρµογής διάρκειας ενός έτους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία πιστοποίησης επικοινωνήστε µε το
ΒΙΟ Ελλάς:
ggap@bio-hellas.gr
T.: 2310 530252,
F.: 2310 530326

