ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
1. Έλεγχος του ποσοστού υγρασίας του συσπόρου βαμβακιού και την
σήμανση των δεμάτων εκκοκκισμένου βαμβακιού.
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ), στα πλαίσια της ομάδας εργασίας
βάμβακος που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 831/41538/28-3-2018 Απόφαση και
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ 1247/59044/24-4-2018 και 2245/109319/22-8-2018
Αποφάσεις, κατέθεσε στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ πρόταση
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης όσον αφορά:
- το ποσοστό υγρασίας του παραδιδόμενου, στα εκκοκκιστήρια, συσπόρου
βαμβακιού και τον έλεγχο αυτού
- τη σύνδεση ποιότητας με τιμή συσπόρου βαμβακιού
- την εμφάνιση ευρωπαϊκού σήματος βαμβακιού στα παραγόμενα δέματα.
Οι εν λόγω προτάσεις της ΔΟΒ παρουσιάστηκαν στην ομάδα εργασίας βάμβακος
που συστήθηκε το έτος 2018 και συμφωνήθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
1178/27361/10-3-2015 ΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής
καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1307/2013 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όσον αφορά τον
έλεγχο του ποσοστού υγρασίας του συσπόρου βαμβακιού και την σήμανση των
δεμάτων εκκοκκισμένου βαμβακιού.
Ο έλεγχος του ποσοστού υγρασίας θα πραγματοποιείται από τον Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β.
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ .
Έτσι εκδόθηκε η 1602/139488/12-6-2019 ΥΑ σύμφωνα με την οποία η τιμή
πώλησης συσπόρου βαμβακιού θα προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τη
διεθνή τιμή και την τυχόν θετική ή αρνητική πριμοδότηση που προκύπτει από την
εκάστοτε ισχύουσα απόφαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος. Η ως
άνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης
και Τυποποίησης Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β). Σε περίπτωση μη ύπαρξης απόφασης
από την Δ.Ο.Β, η τιμή διαμορφώνεται από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα.
Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ κάθε δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος, εφόσον
προέρχεται από σύσπορο βαμβάκι παραγόμενο στη χώρα, πρέπει να φέρει στις
αμφότερες πλευρές του, το σήμα του European Cotton Alliance (ECA), εφόσον
αυτό υποδειχθεί από τον ECA.
Επιπλέον, οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα δελτία
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής για κάθε εισερχόμενη παρτίδα, το ποσοστό
υγρασίας του παραδιδόμενου προϊόντος.
2. Προπωλήσεις συσπόρου βαμβακιού
Στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας για τον τομέα του βαμβακιού συζητήθηκε και
συμφωνήθηκε από την πλειοψηφία των μελών της ομάδας, η δημιουργία θεσμικού
πλαισίου για προαιρετική διενέργεια προπωλήσεων συσπόρου βαμβακιού μετά από
αίτημα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βαμβακιού (ΔΟΒ).
Έτσι εκδόθηκε η 1601/139184 /12-6-2019 εγκύκλιος του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την οποία προτάθηκε υπόδειγμα σύμβασης
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αγοραπωλησίας συσπόρου βαμβακιού. Σημειώνεται ότι το εν λόγω υπόδειγμα είναι
προαιρετικό και αφορά μόνο τις περιπτώσεις προπωλήσεων συσπόρου βαμβακιού,
ενώ είναι ανεξάρτητο από το υπόδειγμα σύμβασης της αριθμ. 1178/27361/10-032015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής
ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του
Συμβουλίου» (Β 430).
3. Εθνική στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία
βαμβακιού στην Ελλάδα
Συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας η ανάγκη δημιουργίας της
Εθνικής Στρατηγικής για τον τομέα και συντάχθηκε κοινά αποδεκτό, από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και τον Υφυπουργό κ. Βασίλη Κόκκαλη, κείμενο. Το σχέδιο
της Εθνικής Στρατηγικής για το βαμβάκι παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό σε
ημερίδα της ΔΟΒ η οποία με τη σειρά της το δημοσιοποίησε σε όλα τα μέλη της και
στον τύπο, ενώ παρέμεινε σε εκκρεμότητα η θεσμοθέτησή του.
Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•
•

Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας,
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης του βάμβακος,
Η βελτίωση της ποιότητας και η δημιουργία «ταυτότητας» του Ελληνικού
βάμβακος,
Η ανάδειξη των φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών του τρόπου παραγωγής
του βάμβακος
Η διατήρηση και η διασφάλιση της στήριξης της ΚΑΠ για το βαμβάκι

4. Πιστοποίηση βαμβακιού, παραγωγικής διαδικασίας-Πρότυπα AGRO 2.1,
2.2.
Έγινε αναθεώρηση των προτύπων AGRO 2.1, 2.2, από Τεχνική επιτροπή
(συντονισμός από ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς. Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης, τα νέα σχέδια των πρότυπων
εστάλησαν στην Ε.Ε. στο πλαίσιο των ενεργειών που ορίζει η Οδηγία 1535/205.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης, που περιλαμβάνει την
απάντηση της χώρας μας στην εμπεριστατωμένη γνώμη και στις παρατηρήσεις της
Ε.Ε. και των Κ-Μ και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε., τα πρότυπα AGRO 2
αναγνωρίστηκαν ως εθνικά και μπορούν να συμπεριληφθούν στα προγράμματα του
ΠΑΑ.
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