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GRASP 

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice 

Η ορθή γεωργική πρακτική δεν αφορά μόνο τα προϊόντα. 
Αφορά επίσης και το ανθρώπινο δυναμικό. 
 
Για το λόγο αυτό η GLOBALG.A.P. δημιούργησε  το  Grasp, ένα πρόσθετο πιστοποιητικό 
GLOBALG.A.P. το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να επεκτείνει το κοινωνικό πρότυπο 
της πιστοποίησης GLOBAL.G.A.P. Είναι ένα εθελοντικό σχήμα που  
αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτημα, 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της υγείας, της ασφάλειας και της 
ευημερίας των εργαζόμενων. 

Η αξιολόγηση για το Grasp είναι δυνατό να διεξαχθεί ταυτόχρονα με την επιθεώρηση GLOBALG.A.P. 
Ένας εκπαιδευμένος GLOBALG.A.P.  ελεγκτής ή επιθεωρητής διενεργεί την αξιολόγηση grasp της 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Στη συνέχεια η βάση δεδομένων της GLOBAL.G.A.P. ενημερώνεται με τις πληροφορίες της 
αξιολόγησης και τα αποτελέσματα είναι ορατά στους πελάτες της γεωργικής εκμετάλλευσης στους 
οποίους έχει χορηγηθεί  πρόσβαση. Η αξιολόγηση Grasp διεξάγεται  σε ετήσια βάση και ισχύει για ένα 
έτος. 

Το Grasp βοηθάει  τους παραγωγούς να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής 
διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους προσφέροντας στους τελικούς καταναλωτές πρόσθετη 
ασφάλεια. 

Αυτή η διαδικασία βοηθά στην προστασία ενός από τους σημαντικότερους πόρους  του αγροκτήματος: 
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

  

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ GRASP ΤΗΣ GLOBAL.G.A.P. 

 
1.      Βελτιώνει το σύστημα κοινωνικής διαχείρισης της γεωργικής σας εκμετάλλευσης. 
2.      Ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων σας και προάγει το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι 
στην γεωργική εκμετάλλευση. 
3.      Μειώνει το κόστος, δεδομένου ότι βοηθά τον παραγωγό να κρατήσει τους σωστά εκπαιδευμένους     
& ειδικευόμενους εργαζόμενους. 
4.      Μειώνει τα εργατικά ατυχήματα και το κόστος ζημιών που προκαλούνται από έλλειψη επικοινωνίας 
ή εκπαίδευσης. 
5.      Δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον εργασίας με την θέσπιση σαφέστερων όρων και καθηκόντων. 
6.      Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων και έτσι βοηθά τον παραγωγό να καινοτομεί. 
7.      Αποδεικνύει την δέσμευση του παραγωγού για την κοινωνική ευθύνη. 
8.      Αναβαθμίζει την θέση του παραγωγού ανάμεσα στους προμηθευτές και τους πελάτες. 
9.      Μειώνει τον κίνδυνο για τη μη συμμόρφωση του παραγωγού σε κοινωνικό επίπεδο. 
10.   Μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα  με την επιθεώρηση της  GLOBAL.G.A.P., μειώνοντας 
κατά πολύ το επιπρόσθετο κόστος. 
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4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GRASP 

1.       Κατεβάστε το Check list , τον Κανονισμό του GRASP και τις Οδηγίες 
εφαρμογής και χρησιμοποιήστε τα για την προετοιμασία της αξιολόγησης σας. 

2.       Συμπληρώστε την Αίτηση για πιστοποίηση GRASP και επικοινωνήστε με την 
EUROCERT για την διεξαγωγή της αξιολόγησης. 

3.     Συμπληρώστε τον Πίνακα: Παράρτημα στην Αίτηση πιστοποίησης - Πίνακας 
Παράγωγων/Αγροτεμάχιων για ομάδες παράγωγων   

4.       Από την στιγμή ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα ισχύουν για 
ένα χρόνο και θα αναρτηθούν στην βάση δεδομένων της GLOBAL.G.A.P  

  

  

 

 

http://www.eurocert.gr/admin/uploads/150701_GRASP_Checklist_Option2_V1-3_Jul15_en_D.PDF
http://www.eurocert.gr/admin/uploads/150701_GRASP_Add-on-GR_V1-3_en.pdf
http://www.eurocert.gr/admin/uploads/150701_GRASP_Add-on-GR_V1-3_en.pdf
http://www.eurocert.gr/admin/uploads/151216_GG_GRASP_V1_3_Interpretation_GL_Greece_el%282%29.pdf
http://www.eurocert.gr/admin/uploads/151216_GG_GRASP_V1_3_Interpretation_GL_Greece_el%282%29.pdf
http://www.eurocert.gr/admin/uploads/1_%20%CE%94%CE%A013_9%20%CE%9502%20APPLICATION%20FORM%20%2027_9_2016%20_en%282%29.doc
http://www.eurocert.gr/admin/uploads/1_1%20%CE%94%CE%A013_9%20%CE%9502%20Table%20attached%20to%20the%20application%20for%20GLOBALGAP-Grasp-AH%284%29.xls

