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Περιεχόμενο 
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• Συνεργασία στην Αλυσίδα Τροφίμων  

(Food Chain Partnership) 

• BayG.A.P. Service Program 

• BayG.A.P. in Greece 



Food Chain Relations στην πράξη 
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Η συνεργασία στην αλυσίδα 

τροφίμων (Food Chain Partnership)  
είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ενθαρρύνει τις 

συνεργασίες, χτίζει επαγγελματικές σχέσεις και είναι 

συνυφασμένο με τον τρόπο που λειτουργούμε ως 

εταιρεία. 

Στις δραστηριότητες που περιλαμβάνει μία 

πρωτοβουλία Food Chain 
εμπλέκονται πάντα παραγωγοί/ομάδες 

παραγωγών και τοπικοί ή διεθνείς συνεργάτες 

(έμποροι/λιανέμποροι και μεταποιητές) καθώς και 

άλλα μέλη της αλυσίδας αξίας π.χ. πιστοποιητικοί 

οργανισμοί, ΜΚΟ, κλπ. δημιουργώντας 

συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους.  



524 πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο 

Συνεργασίες Food Chain 
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North America 
28 

Latin America 
65 

Asia-Pacific 
85 

Europe 
301 

Africa 
45 



Συνεργασίες Food Chain 
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524 πρωτοβουλίες  
 σε όλο τον κόσμο… 



Η κληρονομιά μας : 
Συνεργαζόμαστε για την αειφόρο γεωργία 
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Περιεχόμενο 

Food Chain Relations & BayG.A.P. • October 2017 Page 7 

• Introduction to Food Chain Partnership 

• BayG.A.P. Service Program 

• BayG.A.P. in Greece 



ΣΤΟΧΟΣ: Η διάδοση της εφαρμογής της ορθής γεωργικής 

πρακτικής υποστηρίζοντας τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο 

στην προσπάθειά τους να παράγουν προϊόντα συμμορφούμενοι 

με τα πρότυπα της GLOBALG.A.P.  

Συμφωνία Συνεργασίας με την GLOBALG.A.P. 

BayG.A.P. Service Program 
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  Η συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε το 2015 

 … να προωθήσουμε και να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής  για την παραγωγή 

ασφαλών τροφίμων 

 …  να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς στην επίτευξη του  «localg.a.p. Letter of Conformance» 

 … Να προωθήσουμε τα πρότυπα localg.a.p. (για τις χώρες που εφαρμόζεται) ως τα σημεία έναρξης εφαρμογής της 

ΟΓΠ  από παραγωγούς μικρών εκτάσεων και ένα βήμα για την απόκτηση του πιστοποιητικού της GlobalG.A.P.  

 … να προβάλουμε το πρόγραμμα  BayG.A.P.  ως υπηρεσία που θα βοηθήσει τους παραγωγούς  να αποκτήσουν 

πιστοποίηση 

 … να προάγουμε τη γνώση για τη σημασία των βιώσιμων λύσεων στη γεωργία 

Συνεργαζόμαστε με σκοπό… 

«Εάν η  GLOBALG.A.P. και η Bayer συνεργαστούν για να βοηθήσουν τους 

παραγωγούς μικρών εκτάσεων να βελτιώσουν την καθημερινή τους εργασία, αυτό 

θα έχει άμεση επίδραση στο βιοτικό τους επίπεδο». 

Flavio Alzueta – Vice President and Chief Marketing, GLOBALG.A.P.  



BayG.A.P. Service Program 
Εισαγωγή στο BayG.A.P. 

• Τι είναι η Ορθή Γεωργική Πρακτική; 

• Πώς εφαρμόζω τις αρχές της Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής; 

• Πώς μπορώ να πληρώ τις προδιαγραφές της 

αγοράς;  

• Πώς αυξάνω τη σοδειά χωρίς συμβιβασμούς 

στην ποιότητα; 

• Πώς αποκτώ πιστοποίηση για τη διαδικασία 

παραγωγής που ακολουθώ; 

• ….… 

• Πώς εξασφαλίζω τη βιωσιμότητα στον 

εφοδιασμό των προϊόντων; 

• Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι εφαρμόζονται 

μέτρα ασφάλειας;  

• Πώς μπορώ να διασφαλίσω την ποιότητα και 

διαθεσιμότητα των προϊόντων; 

• Πώς μπορώ να υποστηρίξω τους 

παραγωγούς μικρών εκτάσεων και να 

συνεισφέρω στις κοινωνίες τους; 

• … 

Το πρόγραμμα   που 

υποστηρίζει  τους παραγωγούς 

και τους συνεργάτες στην 

αλυσίδα αξίας των τροφίμων 

να πραγματοποιήσουν τους 

στόχους τους για αειφόρο 

ανάπτυξη, με βάση τη 

συνεργασία και τη δέσμευση 
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Απαιτήσεις των παραγωγών 

Απαιτήσεις συνεργατών στην αλυσίδα αξίας  



BayG.A.P. Service Program 
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Γενικό Σχέδιο 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Εντατικές ομαδικές 

εκπαιδεύσεις στις Αρχές της 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

(G.A.P.) 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 

 Τεχνική υποστήριξη για την    

εφαρμογή ολοκληρωμένων 

λύσεων στο χωράφι 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 

(Απόκτηση « Letter of 

Conformance localg.a.p.» 

Option 1 – Μόνο Εκπαίδευση 

Option 2 – Εκπαίδευση + Συμβουλή στον αγρό 

 Option 3 – Εκπαίδευση + Συμβουλή στον αγρό + Υποστήριξη για πιστοποίηση 

2 3 1 

                             : Εκπαίδευση – Συμβουλή στον Αγρό –  Υποστήριξη για Πιστοποίηση (“Verification”  

της παραγωγικής διαδικασίας και επίτευξη  του «localg.a.p. Letter of Conformance»).  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθά τους παραγωγούς να αποκτήσουν πρόσβαση στις τοπικές και 

διεθνείς αγορές.  



Concept & δομή  

BayG.A.P. Training 
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• Στόχοι:    Εκπαίδευση των παραγωγών και προετοιμασία στις βασικές αρχές της Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής 

• Συμμετέχοντες: BayG.A.P. Facilitators και παραγωγοί  

 Optional: BayG.A.P. Master, standard owner expert, Sponsor i.e. Program Owner 

• Διάρκεια: Τριήμερη εκπαίδευση από τους BayG.A.P. Facilitators (μία ημέρα στον αγρό)  

• Βεβαίωση συμμετοχής : Εξέταση για όλες τις διδαχθείσες ενότητες 

Ιστορικό και Διαχείριση μονάδας 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

εχθρών 

Συστήματα Άρδευσης 

Ασφάλεια Τροφίμων 

Διαχείριση Αποβλήτων και 

Ρύπανσης  

Ασφαλής χρήση 

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Τεχνολογία Ψεκασμών 

Ιχνηλασιμότητα & Τεκμηρίωση 

Ολοκληρωμένες λύσεις 

Φυτοπροστασίας 

10 
Κύριες 

Εκπαιδευτικές 

Ενότητες 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Εκπαίδευση Παραγωγών 



Οφέλη για 

τους 

παραγωγούς 
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Οφέλη για τους παραγωγούς και τους συνεργάτες 

BayG.A.P. Service Program 

 Καταγραφή και τήρηση αρχείων, αξιολόγηση κινδύνου & επιχειρηματικό πλάνο 

 Αρχές και Οφέλη της IPM για υγιή παραγωγή 

 Μέτρα για εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων άρδευσης 

 Εφαρμογή απαιτήσεων υγιεινής και μέτρων ασφάλειας των τροφίμων  

 Διαχείριση υπολειμμάτων & ελαχιστοποίηση των κινδύνων και της ρύπανσης από  

       τα ΦΠ  

 Σωστή επιλογή, ασφαλής χρήση και εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

 Ιχνηλασιμότητα & καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής τοπικά/ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων στη γεωργία 

Οφέλη για τους 

συνεργάτες 
 Σχέδιο δράσης για βιωσιμότητα στην πρόσβαση σε αγροτικά προϊόντα 

 Συνεργασία με εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, ως ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη 

 Εγγύηση για σωστή εφαρμογή των αρχών της ορθής γεωργικής πρακτικής 

 Αξιόπιστοι παραγωγοί & προϊόν με ιχνηλασιμότητα 

 Διαρκής ποιότητα και διαθεσιμότητα της αγροτικής παραγωγής 



BayG.A.P. Service Program 
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Έως σήμερα… 

14 Χώρες εφαρμόζουν το BayG.A.P. 

Το πρόγραμμα BayG.A.P. εφαρμόζεται σε χώρες όλου του κόσμου από τις τοπικές 

οργανώσεις της  Bayer, συνδυάζοντας τη δέσμευση, το κίνητρο και τη γνώση, για την 

αύξηση της κοινωνικής επίδρασης στους παραγωγούς και τις κοινότητές τους.  



Content 
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• Introduction to Food Chain Partnership 

• BayG.A.P. Service Program 

• To BayG.A.P. στην Ελλάδα 
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Στόχος 

Εφαρμογή του BayG.A.P. ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαφοροποίησης για πιστοποιημένους / μη 

πιστοποιημένους παραγωγούς (Δομημένος τρόπος σύνδεσης της εκπαίδευσης με την πιστοποίηση, 

επιβεβαίωση και επανάληψη του concept και των αρχών της ορθής γεωργικής πρακτικής) 

BayG.A.P. Service Program 

Υλοποίηση BayG.A.P. στην Ελλάδα 

Ελλάδα 

Συνεταιρισμό &           
Συνεργασία 

Σχέδιο 
εφαρμογής &           

Καθορισμένους 
ρόλους 

Άριστο 
Συντονισμό 

Κύριοι 
Παράγοντες 

επιτυχίας 

Δημιουργία ενός αποδοτικού επιχειρηματικού μοντέλου 

βασισμένο σε : 
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Βασικές πληροφορίες-Status 

Προσέγγιση 

υλοποίησης 

• Option 1: BayG.A.P. Εκπαίδευση, (Οption 2) 

Ελληνική έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, 

προσαρμοσμένο στην ελληνική 

πραγματικότητα / τοπικές ανάγκες 

 

• Δημιουργία ομάδας “BayGAP Fascilitators” 

Στρατηγικές 

συνεργασίες 

και 

σχεδιασμός 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

Pegasus Agrifood Coop:  

• Συμμετοχή στην πρώτη εκπαίδευση Ομάδας 

Fascilitators .  

• Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των 

παραγωγών της ομάδας. 

BayG.A.P. Service Program 
Υλοποίηση BayG.A.P. στην Ελλάδα : Πιλοτική εφαρμογή  

Επόμενα βήματα 

 Περαιτέρω προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην 

ελληνική πραγματικότητα σε συνεργασία με εταιρία 

συμβούλων. 

 Δημιουργία ενός δυναμικού «πάνελ ειδικών» που θα 

αποτελέσει τη βασική ομάδα BayGAP εκπαιδευτών.  

 Οργάνωση και πραγματοποίηση δεύτερης εκπαίδευσης 

BayGAP Facilitators  (Phase II).  

 Ανάπτυξη ενός ευρύτερου Portfolio εργαλείων και υπηρεσιών 

για τον παραγωγό που θα συμπληρώνουν τις 

Ολοκληρωμένες Λύσεις στο χωράφι. 

Ελλάδα 



For further information visit our website: 

http://www.foodchainpartnership.com 

 

 

Follow us on Social Media: 

Bayer Crop Science 

#FoodChainPartnership 

Bayer4Crops 

#FoodChainPartnership 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

http://www.foodchainpartnership.com/

