ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Η Γεωργική Καλλιέργεια είναι η βάση και το μέλλον της επιχειρηματικότητας μας. Μία Βιώσιμη Αλυσίδα
Γεωργικής Καλλιέργειας είναι κρίσιμη για μας στην ΑΣΠΙΣ και συγχρόνως αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση. Η
Βιώσιμη Γεωργική Καλλιέργεια μας επιτρέπει να παράγουμε και να απολαμβάνουμε υγιή προϊόντα χωρίς
να συμβιβάζουμε την ικανότητα των μελλοντικών γενιών να πράττουν το ίδιο. Πραγματοποιούμε διαχείριση
των σημερινών πόρων έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες και στο μέλλον. Το κλειδί είναι η κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ της ανάγκης για παραγωγή τροφίμων και της διατήρησης των περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων. Η
Βιώσιμη γεωργική Καλλιέργεια επίσης προωθεί την οικονομική σταθερότητα για καλλιεργητές και τους
βοηθά να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.
Η Βιώσιμη Γεωργική Καλλιέργεια ενσωματώνει τρεις βασικούς σκοπούς:
Περιβαλλοντική Υγεία – Οικονομική Κερδοφορία – Κοινωνική Ισότητα
Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να δουλεύουν και να επιτυγχάνουν τις επιδιώξεις
τους ως προς τη Βιώσιμη Γεωργία, με τα καλύτερα αποτελέσματα, να μειώνουν την εξάρτηση τους από μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μειώνουν τη χρήση χημικών, να εξοικονομούν σπάνιους πόρους και να
κρατούν υγιές το έδαφος.
Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών γεωργίας θα Προστατεύσει, Διατηρήσει και Βελτιώσει τη ποιότητα του
Νερού, του Αέρα και του Εδάφους και την πληθώρα της βιοποικιλότητας και του τοπίου.
Όλοι οι παραγωγοί φρούτων ζητούνται να ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Αρχές Βιώσιμης Γεωργικής
Καλλιέργειας, με τις οποίες κοινοποιούμε τις αξίες μας και τις επιδιώξεις που έχουμε για τους παραγωγούς
μας και παρέχουμε το πλαίσιο και την καθοδήγηση για την εφαρμογή και την επαλήθευση των Πρακτικών
Βιώσιμης Καλλιέργειας.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Νομοθετική συμμόρφωση: Η συμμόρφωση με όλους τους Νόμους και τους Κανονισμούς είναι η κύρια
αρχή που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι εργαζόμενοι μας και οι συνεργάτες μας στα αγροκτήματα,
ειδικότερα τους Νόμους που αφορο9ύν στο περιβάλλον, στην υγεία και ασφάλεια και στα δικαιώματα των
εργαζομένων.
Δωροδοκία και διαφθορά: Σαφή δέσμευση για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και στη διαφθορά σε
οποιαδήποτε μορφή τους μέσω αυξημένης διαφάνειας και διακυβέρνησης.
Συνθήκες εργοδότησης: Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν καθαρή κατανόηση των υπευθυνοτήτων
τους, των πληρωμών και των δικαιωμάτων τους, πριν την πρόσληψη τους.
Μισθοί και αποζημιώσεις: Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν το πλήρες πακέτο εργασιακής
αποζημίωσης, που περιλαμβάνει μισθούς, πληρωμές υπερωριών, επιδόματα και αποζημιώσεις αδειών. Η
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να είναι συμμορφούμενη ή και να ξεπερνά τα ελάχιστα οριζόμενα από τη
Νομοθεσία ή από την πρακτική του κλάδου, ότι είναι υψηλότερο.
Καταπιεστική εργασία, παιδική εργασία: Απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής αναγκασμένης,
υποχρεωτικής, δεσμευτικής, δεσμευτικής μέσω συμφωνητικού και φυλακισμένης εργασίας. Η χρήση ή η
απειλή χρήσης φυσικής ή σεξουαλικής βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή κατακράτησης μισθών
απαγορεύονται. Η εργασία θα πρέπει να είναι εθελοντική και οι εργαζόμενοι να εισέρχονται στην
απασχόληση ελεύθερα και οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης να συμφωνούνται εθελοντικά, χωρίς δόλο
ή απειλή τιμωρίας. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ελάχιστης ηλικίας των απασχολούμενων βάσει νόμων
και Κανονισμών.
Ελευθερία Συνασπισμού και Συλλογικών Συμφωνιών: Σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων να
σχηματίζουν ή να συμμετέχουν σε σωματεία ώστε να διαπραγματεύονται ομαδικά τα δικαιώματα τους.
Εργασιακή υγεία και ασφάλεια: Λήψη οποιουδήποτε λογικού μέτρου για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας στην εργασία των ανθρώπων που βρίσκονται εντός ή κοντά στο χώρο εργασίας. Διατήρηση ενός
παραγωγικού εργασιακού χώρου, ελαχιστοποιώντας τα ρίσκα ατυχημάτων, τραυματισμών και την έκθεση
σε κινδύνους υγείας.
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Τοπική κοινωνία: Σεβασμός στα δικαιώματα κάθε ατόμου και κάθε κοινότητας και αποφυγή παραβίασης
δικαιωμάτων χρήσης γης. Συνεργασία με την κοινωνία σε θέματα που μπορεί να την επηρεάζουν.
Διατήρηση θετικών σχέσεων στην κοινότητα και συνεισφορά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαχείριση Νερού: Διαφύλαξη μακροχρόνιας βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων σε ισορροπία με την
κοινότητα και το οικοσύστημα. Βελτιστοποίηση χρήσης νερού σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης
και εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα από απορροές αποβλήτων, αποσαθρώσεις και
διαρροές θρεπτικών – αγροχημικών. Πλήρης γνώση και κατανόηση των κανονισμών που αφορούν σε
άντληση, χρήση και επεξεργασία νερού. Χρήση μεθόδων ποτίσματος σε ισορροπία με τα οικονομικά των
αγροκτημάτων και την αποτελεσματική χρήση του νερού για μεγαλύτερη απόδοση.
Διαχείριση εδάφους: Διατήρηση και βελτίωση εδαφών μέσω αποφυγής υποβάθμισης, μείωσης διαρροών,
ελαχιστοποίησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μέσω προστασίας της βιοποικιλότητας του εδάφους.
Μόλυνση Ατμόσφαιρας και Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου: Αξιολόγηση όλων των πιθανών πηγών αέριας
μόλυνσης σε δραστηριότητες αγροκτημάτων και λήψη μέτρων για τη διαχείριση τους. Κατανόηση των
βασικών χρήσεων ενέργειας. Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας χρήσης ενέργειας, αναζήτηση τρόπων
αύξησης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τρόπων εργασίας για τη μείωση κατανάλωσης
ενέργειας και μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.
Βιοποικιλότητα: προστασία των οικολογικών δομών και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των γεωργικών
δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότητα. Προστασία των φυσικών ειδών μέσω της διατήρησης της φυσικής
πανίδας και χλωρίδας και η διατήρηση υπηρεσιών σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως φυσικές μέθοδοι
απεντόμωσης – μυοκτονίας και ελέγχου ασθενειών, επικονίαση και ροές φρέσκου νερού
Προστασία Σοδιάς και Αγροχημικά: Χρήση χημικών προϊόντων σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους
Νόμους και Κανονισμούς και με τις υποδείξεις των κατασκευαστών στις ετικέτες των προϊόντων.
Ελαχιστοποίηση των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων στην ποιότητα του νερού και του νερού. Χρήση
ενιαίων μεθόδων καταπολέμησης τρωκτικών για την προστασία των σοδιών από τρωκτικά, ζιζάνια και
ασθένειες, όταν αυτό είναι δυνατό.
Διαχείριση Αποβλήτων: Χρήση της «Ιεράρχησης Αποβλήτων» για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και
την ανακύκλωση αποβλήτων όταν αυτό είναι δυνατό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
09.03.2020

www.aspis.gr
www.aspis.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διαχείριση αγροκτήματος: Θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη αντικειμενικών αποφάσεων και η
συστηματική ανασκόπηση των πρακτικών καλλιέργειας προκειμένου να προσδιορισθεί αν είναι οι
κατάλληλες για μακροχρόνια οικονομική υγεία του αγροκτήματος, για προστασία του περιβάλλοντος και
των ανθρώπων (εργαζόμενοι, τοπικές κοινότητες, κλπ).
Οικονομική σταθερότητα: Διατήρηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη ενός καλού
επιχειρηματικού πλάνου του αγροκτήματος, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες στις λειτουργίες της φάρμας,
παρέχοντας χρήσιμες λεπτομέρειες για συνεχή βελτίωση.
Χρήση γης: Όλες οι δραστηριότητες μετατροπής των δραστηριοτήτων της γης πρέπει να είναι νόμιμες και
όλες οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση από τις τοπικές, επαρχιακές
και εθνικές Αρχές. Επιλογή των πιο επικερδών χρήσεων των περιβαλλοντικών πόρων προκειμένου να
διατηρηθούν οι πόροι αυτοί για το μέλλον.
Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη: Διασφάλιση ότι οι καλλιεργητές και οι εργαζόμενοι έχουν επαρκή
εκπαίδευση σε καλλιεργητικές τεχνικές, γνώση τεχνικών λήψης της σοδιάς, προγραμματισμός
επιχειρηματικότητας, γνώση μηχανικής και απαιτήσεων συντήρησης.
Συντήρηση εξοπλισμού: Εφαρμογή ενός καλού προγράμματος προληπτικής συντήρησης που θα βοηθήσει
στην διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση λειτουργίας και στην αποφυγή σημαντικών βλαβών

ΦΥΤΕΥΣΗ
Επιλογή ποικιλιών: Επιλογή των πιο κατάλληλων ποικιλιών που είναι διαθέσιμες για τις βιοτικές και μη
βιοτικές συνθήκες του αγροκτήματος. Επιλογή του υλικού ανάπτυξης που μπορεί να βελτιώσει την
κερδοφορία και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ): Δεν φυτεύονται γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες και
υπάρχει επαρκής γνώση για τις νομοθετικές υποχρεώσεις σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες σοδιές.
Χωροκατακτητικά είδη: Γνώση των μέτρων που υπάρχουν διαθέσιμα για την αποφυγή εισαγωγής,
καλλιέργειας και χρήσης χωροκατακτητικών ειδών και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των ειδών αυτών πριν
την επιλογή των μέτρων αυτών.
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Επικοινωνία και προγραμματισμός: Διασφάλιση της ροής πληροφορίας εντός της τροφοδοτικής αλυσίδας,
σχετικά με το χρόνο της συγκομιδής, της αποθήκευσης και της παράδοσης της σοδιάς με σκοπό την
παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων καλύτερης ποιότητας προϊόντων. Τήρηση αρχείων για την απόδειξη
διατήρησης ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας με αγοραστές και άλλους στην τροφοδοτική αλυσίδα.
Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων: Λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την εξασφάλιση ότι τα
τρόφιμα είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν προκαλούν κίνδυνο για την υγεία του
περιβάλλοντος.
Ιχνηλασιμότητα τροφίμων: Χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων και επικυρωμένων πλάνων ιχνηλασιμότητας
για την ιχνηλάτιση προς το χωράφι ή την πηγή προέλευσης.
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