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ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
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Τηλέφωνο: 210 212 5124, 5041, 5038   

FAX          : 210 5245195 

E-mail : me22u150@minagric.gr 

                  

 

 Αθήνα,         12 /6 /2019 

                  Αρ. Πρωτ.:  1601/139184  

 

 

 

ΠΡΟΣ: Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος 

              

               

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Προπωλήσεις συσπόρου βαμβακιού» 

 

Στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας για τον τομέα του βαμβακιού 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, 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).  

 

Το εν λόγω αίτημα εξετάστηκε από τη νομική σύμβουλο του Υφυπουργού σε συνεργασία με την 

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ και προτείνεται το συνημμένο υπόδειγμα σύμβασης 

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. 1178/27361/10-03-2015 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). 

 

Συν.: υπόδειγμα σύμβασης 

  

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  

 

 

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

mailto:me22u150@minagric.gr
ΑΔΑ: 6ΥΥΔ4653ΠΓ-ΖΕΖ



C:\1-ARXEIA\koina\Τμήμα Δ\ΒΑΜΒΑΚΙ\εγκύκλιος βαμβάκι-προπωλήσεις 4-6-2019.doc 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2019 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 
Σήμερα  την ......................................................... οι υπογράφοντες: 

 
α) ..................................Όνομα + Επώνυμο ……….……………του ..Πατρώνυμο…………….……... κάτοικος 

..............................  
 
 
εκπροσωπώντας  την εκκοκκιστική επιχείρηση :  
 
 
..................................,  που έχει έδρα στο ................................με Α.Φ.Μ.  ............................... αποκαλούμενος στο εξής  

Αγοραστής   και 
 
β) Ο/Η .............................................................................., κάτοικος....................................................  
 
 
........................................................ με  Α.Φ.Μ. ..........................................παραγωγός  συσπόρου βάμβακος, 

αποκαλούμενος στο εξής Παραγωγός,  
 
έχοντας λάβει γνώση όλες τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, συμφωνήσαμε, συναποφασίσαμε και 
συνομολογήσαμε ανεπιφύλακτα τα παρακάτω: 
1. Ο Παραγωγός  αναλαμβάνει να παραδώσει στον αγοραστή ΣΥΣΠΟΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, υγιές, ανόθευτο και εμπορεύσιμο, 

έχοντας εφαρμόσει τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την παραγωγή πρώτης ύλης σύμφωνα με τους 
κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης προερχόμενο από έκταση ........ στρεμμάτων που καλλιεργεί/θα καλλιεργήσει 

και την οποία δήλωσε/θα δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους, με τα ακόλουθα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά :  

Υγρασία Ξένες Ύλες Απόδοση σε Ίνα Χρώμα Μήκος Ίνας 

     

σύμφωνα με τους κάτωθι όρους (μελλοντικής παράδοσης) : 

Τόπος Παράδοσης 
Περίοδος - Χρόνος 

Παράδοσης 
Κιλά Τιμή (σε Ευρω/Κιλό)  

    

 Στην περίπτωση διαφορετικού τόπου παράδοσης του συσπόρου βάμβακος από τον παραγωγό, ήτοι 
................................. συμφωνείται   επί  πλέον  η  πληρωμή  ............ Ευρώ  κατά κιλό. 

 Η παράδοση του Συσπόρου βάμβακος αποδεικνύεται μόνο και ολοκληρώνεται  με την έκδοση Δελτίου 
Παράδοσης-Παραλαβής από τον Αγοραστή. Υπεύθυνος για την παράδοση της ανωτέρω Ποσότητας και 
Ποιότητας είναι ο Παραγωγός 

 Με την έναρξη παραδόσεων Συσπόρου Βάμβακος, θα εκδοθεί επιπρόσθετα προς ικανοποίηση των σχετικών 
κανονισμών και η στην σχετική Κ.Υ.Α. Σύμβαση Αγοροπωλησίας, προφανώς χωρίς αλλαγές στο πεδίο της τιμής 
του Συσπόρου Βάμβακος η οποία συμφωνείται στο παρόν.   

  Η ανωτέρω συμφωνηθείσα τιμή Συσπόρου Βάμβακος αφορά την αξία του προϊόντος μόνο και επιβαρύνεται με 
ΦΠΑ, εξαιρουμένης της περίπτωσης προσκόμισης απαλλακτικού ΦΠΑ από τον Αγοραστή.  

 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο ανωτέρω καθορισμός της τιμής του συσπόρου βάμβακος είναι δίκαιος 
και επωφελής και για τα δύο μέρη, αμφότερα παραιτούμενα από δικαίωμα για αναπροσαρμογή της τιμής, για 
οποιαδήποτε λόγο και αιτία, της ανωτέρας βίας ΜΗ εξαιρουμένης κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης.  

2. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει την παραπάνω Ποσότητα και να την αγοράσει στην τιμή 

και σύμφωνα με τους όρους παράδοσης που αναφέρονται ανωτέρω και εξοφλήσει την αξία του προϊόντος εντός 
.................. ημερών από την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της ποσότητας. Μετά την παρέλευση των 
.................. ημερών και εφόσον δεν πληρωθεί η άνω τελική συμφωνημένη τιμή, ο Αγοραστής  καθίσταται υπερήμερος 
και οφείλει να καταβάλλει στον Παραγωγό, χωρίς έγγραφη όχληση, τους αναλογούντες τόκους για το διάστημα πέραν 
των ............ ημερών και μέχρι την εξόφληση, υπολογιζόμενους αναλογικά με ετήσιο με επιτόκιο ίσο με .............%.  

3. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Σε περίπτωση παράδοσης παρτίδος Συσπόρου Βάμβακος με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
διαφορετικά των ανωτέρω τα δύο μέρη συμφωνούν στην διαφοροποίηση της τιμής αγοράς, σύμφωνα με το 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΤΑ Νο1 διαφοροποιήσεων τιμής ανά ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο συμφωνείται και 
γίνεται κοινά αποδεκτό από τα δύο μέρη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.  
Παρτίδες συσπόρου βάμβακος με ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτός των συμφωνημένων χαρακτηριστικών του 
Παραρτήματος Νο1, ο Αγοραστής δικαιούται να τις απορρίψει.  

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ. Συμφωνείται ότι θα απορριφθούν όλες οι παρτίδες βαμβακιού που έχουν 
ενσωματωμένα τμήματα ή δέστρες ινών άλλων από εκείνων του βαμβακιού, υπολείμματα πλαστικού, 
πολυπροπυλένιο, λιπαρές ουσίες, ράφια ή καουτσούκ, καθώς και όλες όσες έχουν συγκομιστεί με ακατάλληλο τρόπο 
και που παρουσιάζουν εμφανείς βλάβες στις ίνες και υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Το βαμβάκι που αποτελεί αντικείμενο 
της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να συγκομιστεί με μηχάνημα με ατράκτους μόνο. 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η παρούσα σύμβαση λήγει αυτόματα με την παράδοση του συνόλου της ποσότητας Συσπόρου 
Βάμβακος, ή με την πάροδο της Περιόδου Παράδοσης, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.  
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6. Ο Αγοραστής δηλώνει στο παρόν ότι είναι μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος και πληρώνει εισφορά 
υπέρ αυτής, 

7. Ο Παραγωγός δηλώνει στο παρόν ότι είναι μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος και πληρώνει 
εισφορά υπέρ αυτής, 

8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Έκαστο μέρος που θα υπαναχωρήσει από τους όρους της παρούσης, δια οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία, , είτε ο Παραγωγός να παραδώσει Σύσπορο Βαμβάκι, είτε ο Εκκοκκιστής να το παραλάβει (ποσότητα σε 
συνδυασμό με την συμφωνημένη ποιότητα), οφείλει να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο με  ποινική ρήτρα 
............. Ευρώ/κιλό συσπόρου βάμβακος που δεν θα παραδοθεί / παραληφθεί άμεσα καταβλητέο, τις μετρητοίς, στην 
λήξη της Περιόδου - Χρόνου Παράδοσης που αναφέρεται ανωτέρω.  

9.  Σε περίπτωση ανώτερης βίας, ιδίως καταστροφής λόγω καιρικών συνθηκών, πλημμύρων, χαλαζιού κλπ, εφόσον 
αποδεικνύεται η συγκεκριμένη ανώτερη βία λόγω καιρικών καταστροφών από πιστοποιητικό – βεβαίωση του 
αρμόδιου εκτιμητή του ΕΛΓΑ, απαλλάσσεται το εκάστοτε συμβαλλόμενο μέρος από την καταβολή ποινικής ρήτρας. 

10. Η παρούσα ποινική ρήτρα συμφωνείται ώς εύλογη, λογική και σύμφωνα με την ζημιά που θα υποστεί ο 
αντισυμβαλλόμενος από την ολική ή μερική μή τήρηση του παρόντος συμβολαίου και δεν χρήζει 
επαναδιαπραγμάτευσης στην παρούσα.  

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο παραγωγός δηλώνει υπεύθυνα ότι, στο πλαίσιο και για το σκοπό εκτέλεσης της 
παρούσης σύμβασης είναι σύμφωνος με τον οποιοδήποτε ασφαλή τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότερης 
χρήσης, τόσο του παρόντος εγγράφου , όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων που θα δημιουργηθούν και εμπεριέχουν 
τα προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα που τον αφορούν.  
Ο παραγωγός δηλώνει τέλος ότι ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν.2472/1997 , 
έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας και συναινεί ανεπιφύλακτα στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων για τον σκοπό που ανωτέρω αναφέρθηκε.. 
Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με απλό έγγραφο που υποβάλλεται στον αρμόδιο 
για τη συλλογή των δεδομένων υπάλληλο του Αγοραστή και χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση και ισχύει για το 
μέλλον. 
Η ανωτέρω συγκατάθεση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 
πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Αγοραστή από αυτήν ή μέχρι την ανάκλησή της 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Όσον αφορά τα σημεία που δεν ρυθμίστηκαν στην παρούσα 
σύμβαση, θα ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και Κώδικα Εμπορίου για σύμβαση αγοράς και πώλησης 
Αγροτικών Προϊόντων, καθώς και τα καθορισθέντα επίπεδο Ευρωπαϊκής Ευρώπης.  
Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει σχετικά με την ερμηνεία, την υλοποίηση ή μη της παρούσης σύμβασης 
συμφωνείται ότι θα επιλυθεί με Διαιτησία. Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό, και Διαιτητής θα είναι ο 
αρχαιότερος Πρόεδρος των Πρωτοδικών του Πολιτικού Πρωτοδικείου της έδρας του Παραγωγού, σύμφωνα με το 
άρθρο 871 Α, παρ. 2 ΚΠολΔ. 
Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η απόφαση του Διαιτητή θα είναι οριστική, τελική και εφαρμόσιμη, παραιτούμενα 
αμφότερα από το δικαίωμα ένστασης, έφεση αναίρεσης ή άλλων δικονομικών ένδικων μέσων. 

13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε 
επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης χωρίς τη γραπτή 
έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. 

14. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ. Το παρόν συμφωνητικό, όπως και το εις αυτό συνημμένο Παράρτημα Ι, 
υποκαθιστούν λέξη προς λέξη και συνολικά όλες τις προηγούμενες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών προφορικές ή 
άλλες συμφωνίες.  
 

Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και είναι υποχρεωτικοί. 
 
Για απόδειξη όλων των παραπάνω όρων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε 
υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
(Σφραγίδα & Υπογραφή) 

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
 (Υπογραφή) 

 
 
 
 

.......................................... 
(Ονοματεπώνυμο) 

 
 
 
 

.......................................... 
(Ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο1  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ και ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΚΑΣΤΟ  ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
Υγρασία 

(%) 
Συσπόρου 
Βάμβακος 

Διαφορά Τιμής 
σε % 

προσαύξηση ή 
Μείωση της 

συμφωνημένης 
Τιμής 

Συσπόρου 
Βάμβακος 

 Ξένες Ύλες 
(Φύλλα και 

λοιπά 
Υπολλείματα  

Φυτού 
Βάμβακος) 

Διαφορά Τιμής 
σε % 

προσαύξηση ή 
Μείωση της 

συμφωνημένης 
Τιμής 

Συσπόρου 
Βάμβακος 

 ΑΠΟΔΟΣΗ 
σε Ινες 

Βάμβακος 
(%) 

Διαφορά 
Τιμής σε 

Ευρώ/Κιλό 
Συσπόρου 
Βάμβακος 

10,00%    0,00%   

 

32,00%   

10,50%    0,50%   

 

32,50%   

11,00%    1,00%   

 

33,00%   

11,50%    1,50%   

 

33,50%   

12,00%    2,00%   

 

34,00% ΒΑΣΗ 

12,50%    2,50%   

 

34,50%   

13,00%    3,00% ΒΑΣΗ 

 

35,00%   

13,50% ΒΑΣΗ  3,50%   

 

35,50%   

14,00%    4,00%   

 

36,00%   

14,50%    4,50%   

 

36,50%   

15,00%    5,00%   

 

37,00%   

15,50%    5,50%   

 

37,50%   

16,00%    6,00%   

 

38,00%   

16,50%    6,50%   

 

38,50%   

17,00%    7,00%   

 

39,00%   

17,50%    7,50%   

 

39,50%   

18,00%    8,00%   

 

40,00%   

     

 

  

   ΧΡΩΜΑ Διαφορά Τιμής 
σε Ευρώ/Κιλό 

Συσπόρου 
Βάμβακος 

 Μηκος 
Ίνας σε 

mm 

Διαφορά 
Τιμής σε 

Ευρώ/Κιλό 
Συσπόρου 
Βάμβακος 

   Λευκό ΒΑΣΗ         27,00      

   Ελαφρώς 
Κόκκινο 

(Αναμμένο) 

          27,50      

   Κόκκινο 
(Αναμμένο)  

          28,00      

   Ελαφρώς Γκρί           28,50    ΒΑΣΗ 

   Γκρι           29,00      

   Υποβαθμισμένο           29,50      

             30,00      

             30,50      

   

   

       31,00      

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
(Σφραγίδα & Υπογραφή) 

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
 (Υπογραφή) 

 
 
 
 

.......................................... 
(Ονοματεπώνυμο) 

 
 
 
 

.......................................... 
(Ονοματεπώνυμο) 
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