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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΟΒ (2016-2020)

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ), αποτελούμενη από παραγωγούς και 
εκκοκκιστές, σε συνεργασία με αρμόδιους Φορείς και Υπουργεία (ΥπΑΑΤ, ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ), υλοποίησε από την έναρξη της έως και σήμερα σημαντικές 
παρεμβάσεις και δράσεις για τη βαμβακοκαλλιέργεια με απώτερο σκοπό την 
προώθηση και βελτίωση της βαμβακοκαλλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική 
παραγωγή στην Ελλάδα, την πιστοποίηση της ποιότητας του βαμβακιού, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, την 
οργάνωση της παραγωγής και την ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για τη 
προώθηση του βάμβακος, μέσω καθεστώτων πιστοποίησης και ποιότητας.

Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να παράξει έργο στοχευμένο με κύριο σκοπό της που 
δεν είναι άλλος από την αύξηση της προστιθεμένης αξίας του προϊόντος και την 
βελτίωση της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας προς όφελος όλων ενισχύοντας 
αρκετές δράσεις που προάγουν την αξία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Η ΔΟΒ αποτελεί, πλέον, έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει 
καθοριστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την αύξηση της αξίας της 
βαμβακοκαλλιέργειας.

Αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών της ΔΟΒ προκειμένου να 
διαμορφώσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις της και τις προτάσεις της, να χαραχτεί μία 
εθνική στρατηγική για το βαμβάκι και η οποία έχει θέσει τις βάσεις για την εφαρμογή 
της.

Η ΔΟΒ αποτελεί σήμερα έναν αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας, προωθεί τις θέσεις 
της με πίστη στον διάλογο και τη συναίνεση ενώ οι αποφάσεις της λαμβάνονται 
ομόφωνα.

Η ΔΟΒ αποτελεί έναν ισχυρό φορέα εκπροσώπησης των αγροτών και των εκκοκκιστών 
γι' αυτό και η φωνή μας ακούγεται, εκπρόσωποι μας καλούνται σε συσκέψεις και 
συναντήσεις που αφορούν το προϊόν μας για να εκφράσουμε την άποψή μας και το 
σημαντικότερο μας υπολογίζουν. 

Έχουμε δημιουργήσει ομάδες γύρω από το βαμβάκι, στις οποίες όλο και περισσότεροι 
εκπρόσωποι φορέων στην αλυσίδα βάμβακος συμμετέχουν σε αυτές.

Τιμούν τις εκδηλώσεις μας με την παρουσία τους η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκπρόσωποί του, ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και εκπρόσωποι της 
Υπηρεσίας τους, εκπρόσωποι των αγροτών, ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών, 
φορέων σχετικών με το βαμβάκι, Πανεπιστημίων κ.α.
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Κάθε χρόνο, από το 2016, το ΥΠΑΑΤ εγκρίνει τη λειτουργία μας ενώ σημαντικό είναι ότι 
από την αρχή της έναρξής της έχει καθιερωθεί η  είσπραξη της ετήσιας εισφοράς των 
παραγωγών και των εκκοκκιστών.

Η ΔΟΒ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος και έτσι 
ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο θεσμικός της ρόλος στην οργανωμένη πλέον 
ανάδειξη του προϊόντος όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.  Οι συνθήκες 
πλέον έχουν ωριμάσει ώστε το ελληνικό – ευρωπαϊκό βαμβάκι να μπορέσει να 
προβάλει τα πλεονέκτημά του ανά τον κόσμο, να βελτιώσει τη θέση του στην 
παγκόσμια αγορά και να καθιερωθεί ως «brand name».

Όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί:

Μέσα από τις παρεμβάσεις μας προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και όλους τους 
σχετικούς φορείς  (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΣΕΒΚ, ΣΕΠΥ) για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων:

- τις μηχανές stripper, 
- τη μείωση του κόστους της βαμβακοκαλλιέργειας, 
- την Ομάδα Εργασίας για το βαμβάκι (επαναλειτουργία και θεσμοθέτηση) 
- την εφαρμογή ενός άτυπου σχήματος Ελέγχου Εργαστηριακών Οργάνων (HVI) – 

Round test σε επίπεδο χώρας
- τη βιολογική καλλιέργεια του προϊόντος
- την πιστοποίηση του Ελληνικού Βάμβακος με το Οικολογικό Σήμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Ecolabel
- την άδεια χρήσης αποφυλλωτικών
- τα ευρήματα για τη δραστική ουσία Chlorpyrifos και την αύξηση των ορίων 

ανίχνευσης
- τη συμπερίληψη των δορυφορικών ελέγχων των δηλωθεισών εκτάσεων του 2021 

σε όλους τους βαμβακοπαραγωγικούς Νομούς και με 100% έλεγχο των 
αγροτεμαχίων που δηλώνονται με βαμβάκι

- Την αειφόρο και βιώσιμη βαμβακοκαλλιέργεια μέσω ένταξης της 
βαμβακοκαλλιέργειας στο πρόγραμμα ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και δέσμευσης πόρων του 
ΠΑΑ

Μέσα από τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για το βαμβάκι για την οποία η ΔΟΒ 
έχει αιτηθεί τη θεσμοθέτησή της καθώς αναδεικνύονται και επιλύονται θέματα καίρια 
για το προϊόν

Μέσα από πολλές προσπάθειες το πρότυπο καλλιέργειας Agro 2.1, 2.2 
αναθεωρήθηκε, αναγνωρίστηκε ως Εθνικό και Ευρωπαϊκό πρότυπο 
βαμβακοκαλλιέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εναρμονίστηκε με το διεθνές 
πρότυπο Better Cotton Initiative (BCI). Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε τον Αύγουστο 
2020. Με αυτές τις ενέργειες ευελπιστούμε να μπορέσει η πιστοποίηση κατά AGRO να 
αυξήσει την εμπορευσιμότητα και την προστιθεμένη αξία του Ελληνικού Βαμβακιού 
προς όφελος όλων. 
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Μέσω των συνεργασιών – προγραμμάτων με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος 
και τα ερευνητικά έργα α) Ταξινόμηση 1% των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος σε 
επίπεδο χώρας για τη δημιουργία εθνικού φακέλου ποιότητας, β) Μελέτη ποιοτικών 
χαρακτηριστικών ποικιλιών βάμβακος, ομαδοποίησής τους με βάση την ποιότητα και 
καταγραφή των αγρονομικών χαρακτηριστικών και γ) «Ανάλυση αναλογίας ξένων 
υλών σε σύσπορο βαμβάκι για το προσδιορισμό περιεκτικότητας ξένων υλών >10%» 
τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Μέσω της συμμετοχής των εκπροσώπων μας σε εκδηλώσεις και συνέδρια όπου 
δίνεται η ευκαιρία να προβληθούν οι θέσεις μας για το βαμβάκι

Μέσω των αιτημάτων μας για δημιουργία Σχολής Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ποιότητας 
Βάμβακος, Οργάνωση και Σχεδιασμός Εκπαίδευσης Βαμβακοπαραγωγών

Μέσω από τη χρηματοδότηση για την έκδοση από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ «Οδηγού 
βαμβακοκαλλιέργειας» προκειμένου να διανεμηθεί σε όσους περισσότερους 
παραγωγούς 

Μέσω ανακοινώσεων προς τους εκκοκκιστές και τους παραγωγούς για 
φιλοπεριβαλλοντικά καλλιεργητικά πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης, δημιουργία 
ομάδων μεταξύ των παραγωγών, την πιστοποίηση παραγωγής, τη διαπραγμάτευση 
της τιμής και την υπογραφή των νέων συμβάσεων αγοραπωλησίας, τη σωστή 
συγκομιδή, την ανταμοιβή με καλύτερη τιμή όσους παραγωγούς παραδίδουν με 
χαμηλή υγρασία και λίγες ξένες ύλες καθώς η ΔΟΒ θεωρεί πως το ελληνικό βαμβάκι 
είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την εθνική οικονομία της χώρας αλλά και για όσους το 
παράγουν και όλοι οφείλουν να εργαστούν για την αναβάθμισή του, δημιουργώντας 
υπεραξία για το προϊόν και σταθερά βιώσιμες προοπτικές  για τον κλάδο

Μέσω της ανάθεσης «Μελέτης Στρατηγικού σχεδιασμού της καλλιέργειας βάμβακος 
στην Ελλάδα» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα παραδοτέα του έργου θα 
είναι 4: 
Π1. Φάκελος μελέτης περί ενεργειακού  αποτυπώματος και αερίων θερμοκηπίου ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και σε σύνολο Χώρας σε σύγκριση με τις πέντε (5) κυριότερες 
καλοκαιρινές καλλιέργειες ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Π2. Φάκελος μελέτης περί αποτυπώματος νερού ανά Περιφερειακή Ενότητα και σε 
σύνολο Χώρας σε σύγκριση με τις πέντε (5) κυριότερες καλοκαιρινές καλλιέργειες ανά 
Περιφερειακή Ενότητα.
Π3. Φάκελος μελέτη περί κλιματικής αλλαγής και ζωνών καλλιέργειας βάμβακος ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και σε σύνολο Χώρας σε σύγκριση με τις πέντε (5) κυριότερες 
καλοκαιρινές καλλιέργειες ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Π4. Φάκελος μελέτης περί οικονομικότητας της καλλιέργειας (Εθνικό επίπεδο και 
κόστη παραγωγής) ανά Περιφερειακή Ενότητα και σε σύνολο Χώρας σε σύγκριση με 
τις πέντε (5) κυριότερες καλοκαιρινές καλλιέργειες ανά Περιφερειακή Ενότητα.
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Μέσω της συμμετοχής σε επιτροπές όπως: 
- της τεχνικής επιτροπής για το AGRO, 
- της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης για την ΚΑΠ 2021-2027 με 

αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»
- της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης για την ΚΑΠ 2021-2027 με 

αντικείμενο τη θεματική «Ανταγωνιστικότητα του Αγρο-Διατροφικού Τομέα»
- της Υπο-ομάδας «Ιδιωτικές επενδύσεις/Δημόσιες Υποδομές - ΕΓΤΑΑ 

(Πυλώνας2)»
- της Υπο-ομάδας «Εμπορία και Προώθηση εξαγωγών».

Επιπλέον:

Στα πλαίσια της εναρμόνισης - συμμόρφωσης της ΔΟΒ με τον Κανονισμό περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (GDPR) της Ε.Ε. η ΔΟΒ 
έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ειδικευμένο δικηγόρο. 

Αναβαθμίστηκε η ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα www.hca.org.gr στην οποία οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση και στοιχεία για 
τις ποικιλίες, τις παραδόσεις του προϊόντος και τα αποθέματα ανά Π.Ε., τη 
δραστηριότητα της ΔΟΒ, νέα για το προϊόν κ.α.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την παροχή των 
στοιχείων.

Η ΔΟΒ έχει προτείνει στους αρμόδιους τη δημιουργία Μουσείου Βάμβακος και θα 
συμβάλλει με υλικό εξοπλισμό αλλά και με χρηματική καταβολή για την ανέγερσή του 
από μέρους των εσόδων της καθώς και με εισφορές ιδιωτών μελών της.

Έχει συμβάλει στη δημιουργία πλαισίου για τη διενέργεια Προπωλήσεων Συσπόρου 
Βάμβακος.

Το έργο της ΔΟΒ στηρίζεται από:
τη γραμματεία 
τον νομικό 
τον τεχνικό ασφαλείας και
τον λογιστή της.

Τέλος η Διοίκηση της ΔΟΒ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετέχουν στην 
προσπάθεια που γίνεται από κοινού προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του 
ελληνικού βαμβακιού και να δοθεί περαιτέρω προστιθέμενη αξία στο ίδιο το προϊόν.

Η Γενική Συνέλευση της ΔΟΒ σε απαρτία
(Σεπτέμβριος 2020)


	Page 1
	Εταιρική
	Page 1

	Εταιρική
	Page 1

	Εταιρική
	Page 1

	Εταιρική
	Page 1


