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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 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).  

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                       

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

Τις διατάξεις : 

1. α) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 (A’ 32)«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) 

και το  άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (Α’135), 

γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 ΚΥΑ (Β’ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής 

συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και 

του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) του  άρθρου 1  παραγ. 1,2  και  3  του  Ν.  1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 

34/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο 

κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο 

κεφάλαιο της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  Άνθρακος  και  Χάλυβος και του Οργανισμού 

ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και  το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/90) 
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ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα»  που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄/98) 

στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21/1/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) «Εθνικές 

επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 

Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου». 

ζ) το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ….Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

η) Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄3903/5.12.2016). 

θ) το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.): 

α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις  άμεσες ενισχύσεις στους 

γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 

κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 

Συμβουλίου», 

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 1290/2005 και 

(Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου», 

γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού «για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω 

κανονισμού», 

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις 

διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», 

ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 

άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής» και 

στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

3. την αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ 23004/24-5-2019 εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.  

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τροποποιείται ως εξής: 

1.  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμβάσεις αγοραπωλησίας με ευθύνη των 

εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογράφονται, υποχρεωτικά, σύμφωνα 

με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι, 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, όπως αυτή αναφέρεται στην 

παρ.1 ε) του άρθρου 5. 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 διαπίστωσης παράβασης 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7, της ανωτέρω υποχρέωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις της 

παρ. 7 του άρθρου 9. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απόφασης από την Δ.Ο.Β, η τιμή διαμορφώνεται 

από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. 

2. Στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας παράδοσης από παραγωγό σε εκκοκκιστική επιχείρηση, 

υπογράφεται μία μόνο σύμβαση, σύμφωνα με το συνημμένο  υπόδειγμα, που περιλαμβάνει το 

σύνολο των προς παράδοση ποσοτήτων συσπόρου βαμβακιού. 

3. Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας με 

συνημμένο κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται πριν την έναρξη της περιόδου 

παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια 

Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.» 

 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Ως Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) νοείται κάθε φορέας με νομική 

προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική 

επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως: 

α) Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές 

ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του 

περιβάλλοντος και των καταναλωτών.  

β)  Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα  με τους κοινοτικούς κανόνες.  

γ) Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων 

πιστοποίησης της ποιότητας. 

δ) Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 

σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης. 

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος σε ειδική συνεδρίαση στο τέλος Φεβρουαρίου έκαστου 

έτους, και με σύμβουλο το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης 

Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β), προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους κάθε χρόνου 

και τους κοινοποιεί στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Το Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β προσδιορίζει τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών 

βάμβακος στην Ελλάδα κατά την εκκοκκιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλωθείσες ποικιλίες και 

συντάσσει αναφορά προς την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος έως τις 31 Ιανουαρίου 

εκάστου έτους με κοινοποίηση  στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος αποφασίζει την ποιοτική και ποσοτική στόχευση της 

νέας χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β με κοινοποίηση  στη Δ/νση 

Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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ε) Η διαβάθμιση της θετικής ή αρνητικής πριμοδότησης επί της προκύπτουσας τιμής 

αγοραπωλησίας του συσπόρου βαμβακιού, γίνεται βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως η 

υγρασία και η παρουσία ξένων υλών.  

στ) Η συμμετοχή της σε ειδικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας των αρμοδίων 

Υπουργείων όπως και του ΠΑΑ 2014-2020.» 

 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την 

ημερομηνία έναρξης των παραλαβών συσπόρου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα.  

1α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του 

εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής 

τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

1β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά τη διακύμανση της τιμής αγοράς του συσπόρου 

βαμβακιού από τους παραγωγούς, ανάλογα με τη ποιοτική διαβάθμιση σύμφωνα με το 

εδάφιο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 5, για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές. 

1γ.    Να αναγράφουν στα δελτία Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής για κάθε εισερχόμενη 

παρτίδα, το ποσοστό υγρασίας του παραδιδόμενου προϊόντος.» 

 

4. Η παρ. 7 σημείο β του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

β) Έκαστο 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 και ετικέτα με τις παρακάτω 

προδιαγραφές.:  

Κωδικοποίηση Barcode: Code 128  

Μήκος: 22 χαρακτήρες  

Χαρακτήρες 1,2,3: Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (XXX)  

Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9: Αριθμός δέματος (XXXXXX)  

Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15: Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (XXXXXX)  

Χαρακτήρες 16,17,18,19: Ώρα της μορφής ωωλλ (XXXX)  

Χαρακτήρες 20,21,22: Κιλά (XXX)  

Διαστάσεις ετικέτας: 21 X 10,5 cm  

 

5. Η παρ. 2 σημείο β του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:  

«β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται 

στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την 

εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του 

συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Καθ 

όλη τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων, στα 

εκκοκκιστήρια, παρτίδων συσπόρου βάμβακος ώστε να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα τους σε 

ξένες ύλες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Κατά τη διεξαγωγή 

των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών 

σήμανσης – ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 6 παρ. 7 της παρούσας 

απόφασης.» 

 
 

6. Στο άρθρο 7 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 
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«4. Αρμόδια αρχή για την διενέργεια ελέγχων προς διαπίστωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

που αναφέρονται στο εδάφιο 1ε) του άρθρου 5, ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - 

Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) και συγκεκριμένα το Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β. Στην περίπτωση ύπαρξης 

ισχύουσας συμφωνίας στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής (ΔΟΒ), όπως αναφέρεται στο εδάφιο 

1ε) του άρθρου 5, κοινοποιείται η εν λόγω συμφωνία στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων 

Καλλιέργειας και ΠΦΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία την 

διαβιβάζει στον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται Υπουργική 

Απόφαση, μετά από εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τον τρόπο διεξαγωγής του εν λόγω 

ελέγχου.» 

7. Στο άρθρο 9 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: 

    «7. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1 του άρθρου 4, επιβάλλεται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

πρόστιμο 2.000€ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παρ. 1 του 

άρθρου 4 η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδιας παράβασης από το ίδιο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης 

επιβολής της διοικητικής κύρωσης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται.»   

 

     Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την καλλιεργητική περίοδο 2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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