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Το GLOBALG.A.P. ενεργοποιεί τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για τα Βραβεία G.A.P. 2022 

 

Καινοτόμες Λύσεις με Θετικό Αντίκτυπο 

Κολωνία, Γερμανία: Το GLOBALG.A.P. ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα την έναρξη υποβολής αιτήσεων 

για τα Βραβεία G.A.P. 2022.  

Τα Βραβεία G.A.P. προσφέρουν σε αγρότες από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα 

επιτεύγματά τους και να κερδίσουν την αναγνώριση του κλάδου για τις προσπάθειές τους για την 

εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών. Οι κριτές αναζητούν υποψηφίους οι οποίοι έχουν αναπτύξει 

μοναδικές, καινοτόμες λύσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στα αγροκτήματα και στα έσοδά τους, 

αλλά και στους εργαζομένους τους, στο περιβάλλον και στην ευρύτερη κοινότητα. Αναζητούν επίσης 

παραγωγούς που πρωτοστατούν στις αλλαγές και είναι οι πρώτοι που εφαρμόζουν τις σχετικές πολιτικές 

στη χώρα τους.  

«Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για τους αγρότες σε όλο τον κόσμο να μας παρέχουν διαρκώς τρόφιμα 

υψηλής ποιότητας παρά την κρίση που οφείλεται στον COVID-19, και παράλληλα να φροντίζουν την 

οικογένειά τους και να επενδύουν στο μέλλον και στην περαιτέρω ανάπτυξη. Νιώθουμε σεβασμό για 

όλους όσοι μεριμνούν ακούραστα για τις ανάγκες μας. Θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε με όσο το δυνατόν 

περισσότερους αγρότες. Υποβάλετε αίτηση για τα Βραβεία G.A.P. και δείξτε μας πώς αντιμετωπίζετε τις 

σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις» ανέφερε ο Kristian Moeller, CEO του GLOBALG.A.P. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνον οι παραγωγοί και οι ομάδες παραγωγών που έχουν λάβει 

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Αγροτικής Εκμετάλλευσης 

(Integrated Farm Assurance – IFA) του GLOBALG.A.P. (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προγραμμάτων 

που αφορούν έναν ή περισσότερους πιστοποιημένους παραγωγούς). Όλοι οι αιτούντες πρέπει να 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, το λογότυπο της επιχείρησης, περίληψη σε μορφή PDF, φωτογραφίες και 

στοιχεία επικοινωνίας έως τις 30 Απριλίου 2022. Οι κριτές θα πραγματοποιήσουν τις επιλογές τους έως το 

τέλος Ιουνίου του 2022. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει διευρυνθεί 

ώστε να καλύπτει τα 2 χρόνια έως την επόμενη ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ του GLOBALG.A.P. 

https://www.globalgap.org/gapawards2022 

https://www.globalgap.org/gapawards-applynow  

Το GLOBALG.A.P. θα ανακοινώσει τους 4 νικητές και τα επιτεύγματά τους στο τέλος Ιουλίου 2022. Κάθε 

νικητής θα λάβει πρόσκληση για την ειδική τελετή απονομής βραβείων που θα πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ του GLOBALG.A.P. για το 2022. Οι νικητές των Βραβείων G.A.P. 

2022 θα λάβουν επίσης ένα πιστοποιητικό, μια σφραγίδα κι ένα έπαθλο. Το GLOBALG.A.P. θα καλύψει 

τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής κάθε νικητή (1 άτομο ανά εταιρεία). 

Τα βραβεία για το 2022 έχουν χορηγό την CropLife και καλύπτουν τέσσερις κύριες κατηγορίες:  

• Γυναίκες του αγροτικού τομέα 

• Αντίκτυπος στον αγροτικό τομέα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση – νερό, βιοποικιλότητα κ.λπ.  

• Ενίσχυση κατόχων μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων/Ικανοτήτων – εφαρμογή ορθών γεωργικών 

πρακτικών (g.a.p.)/Διασφάλισης Πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής (Primary Farm Assurance – 

PFA) σε τοπικό επίπεδο  

• Καινοτομία με στόχο τη βιωσιμότητα  

Δελτίο Τύπου 
4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

https://www.globalgap.org/gapawards2022
https://www.globalgap.org/gapawards-applynow


Code Ref: Press Release G.A.P. Awards 2022  

Release Date: 4 September 2020,  

Greek Version 

 

 

 

Με βάση έναν κατάλογο κριτηρίων αξιολόγησης, μια ομάδα κριτών θα αξιολογήσει την εξαιρετική 

απόδοση και τα επιτεύγματα των παραγωγών που εφαρμόζουν πιστοποιημένες διαδικασίες σε αυτούς 

τους τομείς. Οι τομείς περιλαμβάνουν τις εξής υποκατηγορίες:  

• Ιχνηλασιμότητα – χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής/διαφάνειας 

• Προώθηση συμπράξεων/συνεργασιών (δημόσιου, ιδιωτικού τομέα κ.λπ.) 

• Καινοτόμες πρακτικές/τεχνολογίες 

• Οικονομικές παράμετροι/προστιθέμενη αξία 

• Αφοσίωση και δυναμικό ιστορικό 

• Φιλικές προς το κλίμα πρακτικές/μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 

Οι κριτές θα λάβουν επίσης υπ’ όψιν τους την πανδημία COVID-19 αξιολογώντας:  

• Τις επιπτώσεις του COVID-19 και τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί αντιμετώπισαν την 

παγκόσμια πανδημία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με το GLOBALG.A.P. 

Το GLOBALG.A.P. είναι ένα κορυφαίο παγκόσμιο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει ως στόχο να συνενώσει 

τους αγρότες και τους εμπόρους λιανικής για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ασφαλών τροφίμων, 

με σκοπό την προστασία των σπάνιων πόρων και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

 

www.globalgap.org 

Επικοινωνία: 

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 

https://www.globalgap.org/de/
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