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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραμμένο) 

 
  

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524 

 
 Αθήνα,     12-11-2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 551/238236  
Προς: 

Βουλή των Ελλήνων 
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 

 
ΘΕΜΑ:               «Στήριξη της καλιέργειας βαμβακιού» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση 848/23-9-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Πάνας, 
Ε. Λιακούλη, Γ. Αρβανιτίδης, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Κεφαλίδου, Δ. 
Κωνσταντόπουλος, Γ. Μουλκιώτης, Δ. Μπιάγκης και Γ. Φραγγίδης, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
  
Βάσει του ισχύοντος ενωσιακού θεσμικού πλαισίου [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 
1307/2013, 639/2014, 640/2014 και 641/2014] για την καλλιέργεια βαμβακιού 
χορηγείται ειδική, συνδεδεμένη, ενίσχυση. Το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης 
ανέρχεται σε 749,38€/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων μέχρι και το 
έτος 2020. Επιπλέον, χορηγείται ενίσχυση 2€/ha στα μέλη διεπαγγελματικών 
οργανώσεων. Επισημαίνεται ότι, λόγω της αύξησης της καλλιεργούμενης έκτασης 
κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, αναμένεται μείωση της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι για τα περίπου 2,9 εκ. στρ. που είναι η 
καλλιεργούμενη έκταση για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, η ενίσχυση θα 
διαμορφωθεί περίπου στα 646€/εκτάριο.  
 
Σημειώνεται ότι, τα τελευταία έτη παρατηρούνται σημαντικές αυξομειώσεις τόσο 
στην καλλιεργούμενη έκταση, όσο και στην τιμή αγοράς σύσπορου βαμβακιού από 
τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις. Κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, λόγω της 
αύξησης της καλλιεργουμένης έκτασης, δηλαδή της αύξησης της προσφοράς 
βαμβακιού, καθώς και της χαμηλής τιμής του σε διεθνές επίπεδο, αναμένεται 
μείωση του καθαρού κέρδους των βαμβακοπαραγωγών, χωρίς ωστόσο αυτό να 
αποτελεί μόνιμη κατάσταση για τον τομέα, αφού το βαμβάκι αποτελεί έναν από τους 
ευνοημένους κλάδους και με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). 
 
Η μέση τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού κατά τη φετινή χρονιά κυμαίνεται σε 
χαμηλά επίπεδα, περίπου 0,40€/κιλό, σε αντίθεση με την προηγούμενη 
καλλιεργητική περίοδο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν 0,50€/κιλό. Σημειώνεται ότι, η 
διεθνής τιμή βαμβακιού, που είναι χρηματιστηριακός δείκτης και ως εκ τούτου δεν 
ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, κυμάνθηκε από 0,54 - 0,58€/κιλό 
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2018 (έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου - 
επάρκεια βαμβακιού στην αγορά), ενώ κατά τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους η 
αντίστοιχη τιμή διαμορφώθηκε στα 0,46-0,47 €/κιλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 



 - 2 - 

ΓΚ\C:\Users\vana\Desktop\12-11-2019\E 848 Στήριξη της καλιέργειας βαμβακιού.doc 

τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς 
τιμής, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού, καθώς και από τη συνολική 
παραγωγή.  
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1602/139488/12-6-2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της 
1178/27361/10-03-2015 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)» (Β΄ 2769/4-7-2019), η 
πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμβάσεις αγοραπωλησίας με ευθύνη 
των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών. Οι εν λόγω συμβάσεις 
υπογράφονται, υποχρεωτικά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης 

του προϊόντος, περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή. Η τιμή 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 (ΔΟΒ). 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 δε διαπίστωσης παράβασής της επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απόφασης από τη ΔΟΒ, η τιμή διαμορφώνεται 
από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. Επιπλέον, ισχύει η υπ’ αριθμ. 
1601/139184/12-6-2019 εγκύκλιος σχετικά με τις προπωλήσεις βαμβακιού, η 
οποία διαβιβάστηκε στη ΔΟΒ για ενημέρωση των μελών της και εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από την ανωτέρω εθνική νομοθεσία.  

Σημειώνεται ότι, οι ισχύουσες διατάξεις διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ομάδας 
Εργασίας για τον τομέα του βαμβακιού που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 
831/41538/28-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΥΔ4653ΠΓ-ΖΕΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Στην εν λόγω ομάδα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από την παραγωγική αλυσίδα του βαμβακιού (βαμβακοπαραγωγοί, 
εκκοκκιστές, κλωστοϋφαντουργοί, σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις), καθώς και 
υπηρεσιακοί παράγοντες από διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΤΡΑ κ.λπ. Η Ομάδα Εργασίας για τον τομέα του βαμβακιού συνεδριάζει σε 
τακτά χρονικά διαστήματα για τη συζήτηση των προβλημάτων που αφορούν στον 
κλάδο, επιτυγχάνοντας την επίλυση πολλών από αυτά. 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του 
βαμβακιού, σημειώνονται τα κάτωθι: 
 

 Τον Σεπτέμβριο του 2019 υπήρξε συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ με την 
πολιτική ηγεσία στην οποία συζητήθηκε το θέμα της ειδικής ενίσχυσης στο 
βαμβάκι. Η ειδική ενίσχυση που δίνεται από την Ε.Ε. στο βαμβάκι έχει 
κατοχυρωθεί από τη Συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε.. Το εν λόγω θέμα έχει 
αρκετές  φορές προκύψει στις συζητήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
καθώς υπάρχει κάποια πίεση από τρίτες χώρες, όπως χώρες της Αφρικής, κατά 
αυτής της ειδικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, από τον φορέα Cotton 4 των 
Αφρικανικών χωρών έχουν υποβληθεί σχόλια προκειμένου να μην περιλαμβάνεται 
στο πράσινο κουτί (‘‘green box’’) η ειδική ενίσχυση που δίνεται από την Ε.Ε. στο 
βαμβάκι. 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας αποφασίστηκε η συμμετοχή της χώρας μας 
στην Παγκόσμια Ημέρα Βάμβακος με την παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας 
Διεύθυνσης στη διοργάνωση. 

 Η Ελλάδα έγινε μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος 
(International Cotton Advisory Committee-ICAC) από το 1946 και παρέμεινε μέχρι 
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την προσχώρηση της Ε.Ε. ως μέλος στην ICAC το 2017, σύμφωνα με την Απόφαση 
του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/876 της 18ης Μαΐου 2017 περί της προσχώρησης της 
Ε.Ε. στην ICAC. Στη διαδικασία της προσχώρησης της Ε.Ε. ως μέλος στην ICAC  
υπήρξε άμεση παρέμβαση της χώρας μας προκειμένου να διασφαλισθούν τα εθνικά 
συμφέροντα στο βαμβάκι. 

 Το 2014 στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε από την Ελλάδα η Ολομέλεια της 
Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής  Βάμβακος (ICAC) με επιτυχία και συμμετοχή 
εκπροσώπων από όλες τις χώρες του κόσμου. 

 Στο πλαίσιο της Ε.Ε. τα θέματα της ICAC συζητιούνται από την Επιτροπή PROBA 
στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Εμπορικής πολιτικής του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Το ΥΠΑΑΤ  βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ανωτέρω  Διεύθυνση  
του Υπουργείου Εξωτερικών για τα θέματα του βαμβακιού. 

 Το ΥΠΑΑΤ έχει άμεση ηλεκτρονική πληροφόρηση από την ICAC για όλα τα 
διεθνή θέματα του τομέα του βάμβακος.  
 
Τέλος, στα από 23-9-2019 και 3-10-2019 Δελτία Τύπου του ΥΠΑΑΤ, τα οποία και 
επισυνάπτονται, αποτυπώνονται η πολιτική βούληση αλλά και τα αποτελέσματα των 
συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ με βαμβακοπαραγωγούς της 
Θεσσαλίας και με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος. Συγκεκριμένα, 
πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι να στηρίξει το εισόδημα των 
βαμβακοπαραγωγών, μέσω ενεργοποίησης ενός κατάλληλου μηχανισμού 
παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς, ώστε να εξαλειφθούν πιθανές 
στρεβλώσεις στις τιμές. Επιπλέον, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του 
ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και το φαινόμενο των ψευδών (εικονικών) δηλώσεων, ώστε να 
εντοπίζονται τυχόν επιτήδειοι που δεν προχωρούν σε ολοκληρωμένη καλλιέργεια. 
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης, αλλά και επιτόπια στο χωράφι, τα 
κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους, προκείμενου να 
διασφαλιστεί ότι μόνο όσοι αγρότες καλλιεργούν και παράγουν βαμβάκι θα λάβουν 
τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Περαιτέρω προτεραιότηατς της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΑΑΤ αποτελεί και η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών με 
τη δημιουργία μεγάλων συλλογικών σχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώ ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει τη μείωση 
της φορολογίας για τα συνεργατικά σχήματα σε 10%. Επιπλέον, η εξασφάλιση 
υψηλότερων εσόδων των παραγωγών με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μέσω 
μέτρων που έχουν στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος και το κόστος άρδευσης, 
αποτελεί κύριο μέλημα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ. Τέλος, ζητήθηκε από 
τους εκκοκιστές να εξαντλήσουν κάθε δυνατό περιθώριο ώστε οι παραγωγοί να 
λάβουν μια δίκαιη τιμή που θα εμπεριέχει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
διαθέτει το ελληνικό βαμβάκι. 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 

 
 

     ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Το από 23 Σεπτεμβρίου 2019 Δελτίο Τύπου  
2. Το από 3 Οκτωβρίου 2019 Δελτίο Τύπου 
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