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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το βαμβάκι1 είναι ένα από τα τέσσερα κύρια αγροτικά προϊόντα που 

καλλιεργούνται στην Ελλάδα και επιδοτούνται από την Ε.Ε. μαζί με το ελαιόλαδο, τον 

καπνό και τα προϊόντα αμπέλου. Με εισροές πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, 

αποτελεί σημαντικό τμήμα του συνόλου των εισροών για την χώρα μας.  

Επιπρόσθετα, με συνολικό ετήσιο όγκο παραγωγής πάνω από 1.000.000 τόνους 

σύσπορο (ίνες και σπόρους μαζί) τροφοδοτεί μια ολόκληρη σειρά μεταποιητικών 

βιομηχανιών, όπως εκκοκκιστήρια, κλωστήρια, υφαντουργία, μονάδες παραγωγής 

ελαίου και ζωοτροφών κ.ά. Η μισή περίπου από την ποσότητα που παράγεται 

περισσεύει και εξάγεται (η Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση μεταξύ των 

μεγαλύτερων βαμβακοπαραγωγών χωρών του κόσμου και στην 6η από πλευράς 

εξαγωγών). Από το βαμβάκι αποκτούν εισόδημα πάνω από 150.000 οικογένειες στην 

Ελλάδα σε διάφορους τομείς (βαμβακοπαραγωγοί, εργαζόμενοι σε εκκοκκιστήρια, 

κλωστήρια κ.λ.π.) 

Καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις2 και η βασική γεωγραφική του κατανομή 

αρχίζει από τα νότια από το νομό Βοιωτίας και φθάνει βόρεια μέχρι τη Θράκη. Πρώτοι 

νομοί στη χώρα σε επίπεδο καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι οι νομοί Λάρισας και 

Καρδίτσας και ακολουθούν πολλοί μεταξύ των οποίων εξέχουσες θέσεις κατέχουν οι 

νομοί Ροδόπης, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης και Σερρών.  

Αυτή η τόσο σημαντική καλλιέργεια αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης σε μια 

ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στον τομέα 

προώθησης και των εξαγωγών του εκκοκκισμένου βαμβακιού στο διεθνές εμπόριο. Το 

υψηλό κόστος παραγωγής, η υποβάθμιση της ποιότητας και η έλλειψη στρατηγικής 

προώθησης του προϊόντος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ελληνικού βαμβακιού 
                                                 
1 Ειδική Γεωργία Ι, Σφήκας Α., 1992, εκδόσεις Υπηρεσία Δημοσιευμάτων 
2 www.opekepe.gr 

 3



σήμερα που διεκδικεί μερίδιο αγοράς στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον του διεθνούς εμπορίου, όπου οι τάσεις που επικρατούν είναι η παραπέρα 

μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της τελικής ποιότητας και η συνεχής 

προσπάθεια για ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής και διακίνησης του προϊόντος. 

Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω προβλήματα έπαιξαν οι επιδοτήσεις3 από την 

Ε.Ε. Οι παραγωγοί προσαρμόσθηκαν “ορθολογικά”  στην επιδοματική λογική, χωρίς 

να καταβάλουν προσπάθειες ουσιαστικού εκσυγχρονισμού. Και να πως συνέβη αυτό 

το παράδοξο: βαμβάκι εκλεκτής ποιότητας πάντοτε καλλιεργούταν στην Ελλάδα και 

είχε καλή εμπορική τιμή. Καλλιεργούταν όμως στα κατάλληλα χωράφια με μεγάλη 

απόδοση και άρα χαμηλό κόστος. Η κρατική  “προστασία” και οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. 

επεξέτειναν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που σήμερα φθάνουν τα 4 εκατομμύρια 

στρέμματα. Η επιδότηση εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα καλλιεργειών στα πλέον 

ακατάλληλα χωράφια, εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος και καταστρέφοντας την 

ποιότητα. Επιπλέον, η εντατική καλλιέργεια βάμβακος οδηγεί σε καταστροφή του 

περιβάλλοντος4 στις περιοχές όπου αυτή εφαρμόζεται, καθώς το βαμβάκι είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό, λιπάσματα και αποφυλλωτικά φάρμακα. Στην Θεσσαλία 

ο υδροφόρος ορίζοντας κατέβηκε τόσο πολύ, ώστε οι γεωτρήσεις φθάνουν τα 800 

μέτρα βάθος και βγάζουν υφάλμυρο νερό, και το περιβάλλον έχει υποστεί 

ανεπανόρθωτες ζημιές καθώς χρησιμοποιούνται ετησίως 286.000 τόνοι λιπασμάτων  

και 278.000 λίτρα αποφυλλωτικών φαρμάκων. Ακόμη, η καλλιέργεια 72 ποικιλιών 

βάμβακος καθιστά αδύνατο τον έλεγχο για την ύπαρξη ή μη μεταλλαγμένων 

προϊόντων. 

Ο τομέας του βάμβακος αν και έχει περιορισμένη σημασία για την Ε.Ε. στο 

σύνολό της (0,5% της συνολικής γεωργικής παραγωγής) έχει μεγάλη περιφερειακή 

σπουδαιότητα. Η Ελλάδα με 79,4% της συνολικής κοινοτικής παραγωγής, 

προσπορίζεται το 9,0% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της από το βαμβάκι. 

Το εμπόριο βάμβακος αναφέρεται στο εκκοκκισμένο βαμβάκι. Οι κυριότερες 

χώρες παραγωγής είναι η Κίνα (22,6%), οι Η.Π.Α.(20,1%), η Ινδία (13,1%), το 

Πακιστάν (9,0%), ενώ η Ε.Ε. (2,5%) διαδραματίζει μικρό ρόλο στην αγορά του 

προϊόντος. 

Στις παγκόσμιες εξαγωγές βάμβακος, αναμφίβολα δεσπόζουν οι Η.Π.Α. με 30% 

του παγκόσμιου εμπορίου, που ανέρχεται σε 6 εκατ. τόνους. Το Ουζμπεκιστάν, η 
                                                 
3  Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2005, Αντώνης Καρκαγιάννης, σελ. 15 
4  Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2005, Διονύσης Σταμπόγλης, σελ. 28 
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Αφρική και η Αυστραλία, η κάθε μια με εμπόριο 800.000 τόνων, είναι άλλοι σημαντικοί 

εξαγωγείς.  

Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές βάμβακος στον κόσμο είναι εκείνοι με εδραιωμένες 

μεταποιητικές βιομηχανίες. Κίνα (24,5%), Ινδία, Η.Π.Α., Πακιστάν (9,0%), Ε.Ε. (5,4%). 

Οι τιμές βάμβακος εμφανίζουν μια μακροχρόνια πτωτική τάση και ισχυρές 

βραχυχρόνιες διακυμάνσεις. Οι διακυμάνσεις αυτές επηρεάστηκαν σημαντικά από την 

σποραδική είσοδο της Κίνας στην διεθνή αγορά, τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο 

και των εισαγωγών. Η μείωση των τιμών συνδέεται στενά με την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής, είναι όμως περισσότερο 

αποτέλεσμα του αυξημένου ανταγωνισμού με τις συνθετικές ίνες στην αγορά ινών.   

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση του κλάδου του βαμβακιού στην 

χώρα μας. Παρουσιάζονται δηλαδή, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, αποδόσεις και τιμές 

του σύσπορου  βάμβακος τα τελευταία χρόνια. 

Γίνεται ακόμα, παρουσίαση όλων των καθεστώτων που ισχύουν στην χώρα μας 

από το 1981 (χρονιά που η Ελλάδα προσχώρησε στην Ε.Ε. και άρχισε να ισχύει η 

ΚΑΠ) και επηρεάζουν την παραγωγή βάμβακος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
                     Ο κλάδος του βαμβακιού 
 
1.1 Σύσπορο 
 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το βαμβάκι αποτελεί για την Ελλάδα ένα από τα 

κύρια αγροτικά προϊόντα, και μάλιστα αυτό που είναι υπεύθυνο για τις μεγαλύτερες 

οικονομικές εισροές. 

Το βαμβάκι καλλιεργείται στις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας. Ωστόσο, η 

περιφέρεια με την υψηλότερη παραγωγή βάμβακος στην χώρα μας είναι η Θεσσαλία. 

Το 2003 οι βαμβακοπαραγωγοί στην Θεσσαλία ήταν 31.367 και παρήγαγαν 437.525 

τόνους σύσπορο βαμβάκι δηλαδή περίπου το 45% της συνολικής Ελληνικής 

παραγωγής. Η μέση απόδοση στην Θεσσαλία ήταν 304 kg / στρέμμα για το 2003, μία 

απόδοση η οποία το 2004 θα φθάσει τα 307 kg / στέμμα, αν και έχουν μειωθεί οι 

παραγωγοί που ασχολήθηκαν με το βαμβάκι αυτή τη χρονιά (στοιχεία του 

ΟΠΕΚΕΠΕ). Σημαντική είναι η παραγωγή βαμβακιού στην Μακεδονία και την Θράκη,  

ενώ ακολουθεί και η Στερεά Ελλάδα.  

Δίνεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής βάμβακος στην 

χώρα μας, οι εκτάσεις οι οποίες καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι καθώς και η διαμόρφωση 

της τιμής του προϊόντος αυτού, από το 1981 και μετά, από την χρονιά δηλαδή που η 

χώρα μας προσχώρησε στην Ε.Ε., και άρχισε να ισχύει η Κοινή Αγροτική Πολιτική, και 

κατά συνέπεια η πολιτική των επιδοτήσεων.  

Εκτός όμως από επιδοτήσεις η Ε.Ε. επέβαλλε πλαφόν στην καλλιεργούμενη 

έκταση καθώς και στα κιλά που θα παραδίδει κάθε καλλιεργητής, από το 2000 και 

μετά όταν δηλαδή οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι άρχισαν να 

πολλαπλασιάζονται στην Ελλάδα (το 1999 οι καλλιεργούμενες με βαμβάκι εκτάσεις 

ήταν 4.300.000 στέμματα).  
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Πίνακας 1: Καλλιεργούμενες εκτάσεις, παραγωγή, στρεμματικές αποδόσεις και 

διαμορφούμενες τιμές βάμβακος για την περίοδο 1981-2003  

 

ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
  (στρέμματα) (τόνοι) ΑΠΟΔΟΣΗ (ευρώ / kg) 

      (kg / στρέμμα)   
          

1981 1.263.000 358.835 284 0,132 

1982 1.375.000 315.869 230 0,183 

1983 1.680.000 402.506 240 0,231 

1984 1.920.000 452.370 236 0,305 

1985 2.090.000 526.045 252 0,322 

1986 2.100.000 623.592 297 0,334 

1987 2.020.000 571.052 283 0,39 

1988 2.560.000 749.802 293 0,404 

1989 2.800.000 828.944 296 0,469 

1900 2.680.000 663.035 247 0,536 

1991 2.330.000 680.000 292 0,7 

1992 3.212.000 815.000 254 0,769 

1993 3.516.000 986.000 280 0,812 

1994 3.826.000 1.184.000 309 0,845 

1995 4.406.000 1.250.000 284 0,815 

1996 4.282.330 962.000 225 0,863 

1997 3.862.440 1.058.920 274 0,865 

1998 4.070.000 1.170.000 287 0,807 

1999 4.300.000 1.320.000 307 0,763 

2000 4.050.000 1.235.000 305 0,874 

2001 4.230.000 1.348.343 318 0,821 

2002 3.575.690 1.131.234 316 0,62 

2003 3.674.720 975.756 275 1,041 
Πηγή : Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων 
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Παρακάτω δίνεται ένα σχεδιάγραμμα όπου φαίνεται καθαρά ότι η παραγωγή 

βάμβακος στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ξεκίνησε με 

358.000 τόνους το 1981 και έφτασε στους 1.250.000 το 1995. Η ραγδαία αυτή αύξηση 

της παραγωγής οφείλεται και σε αύξηση των καλλιεργούμενων στρεμμάτων 

πανελλαδικά, αλλά και σε αύξηση της παραγωγής λόγω καλλιέργειας πιο αποδοτικών 

ποικιλιών βάμβακος. Γεγονός είναι πάντως ότι μετά την εφαρμογή της ΚΑΠ, πολλοί 

παραγωγοί στράφηκαν στην καλλιέργεια βάμβακος, και σ’ αυτό βοήθησε η αύξηση της 

τιμής λόγω των επιδοτήσεων Μετά το 2000 πάντως, παρατηρείται μια μείωση στις 

αποδόσεις και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ε.Ε. αποφάσισε να τις ελέγχει. 

 

 

 

Διάγραμμα 1: παραγωγή βάμβακος κατά την περίοδο 1981-2003 
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Η αύξηση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις τις δύο τελευταίες δεκαετίες φαίνεται 

καθαρά και στο παρακάτω διάγραμμα. Είναι γεγονός πάντως, ότι οι παραγωγοί σε 

πολλές περιοχές της χώρας μας, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τις επιδοτήσεις οι 

οποίες ανέβαζαν δραματικά την τιμή του βάμβακος, εγκατέλειψαν παραδοσιακές 

καλλιέργειες και στράφηκαν στο βαμβάκι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  σε πολλούς 

νομούς της χώρας, το βαμβάκι να εμφανίζεται ως μονοκαλλιέργεια με δεδομένες 

περιβαλλοντολογικές συνέπειες. 

 

 

 

Διάγραμμα 2: καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι την περίοδο 1981-2003 
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1.2 Μεταποίηση – Εξαγωγές – Εισαγωγές βάμβακος 
 
Η παραγωγή βάμβακος έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια την 

χώρα μας και ξεπερνά σήμερα τους 1.200.000 τόνους σύσπορο ή 400.000 περίπου 

εκκοκκισμένο βαμβάκι. Η απόδοση του σύσπορου σε εκκοκκισμένο κυμαίνεται από 

29% έως 37% με μ.ο. 33%. Βασικό ρόλο στην απόδοση του σύσπορου σε 

εκκοκκισμένο βαμβάκι παίζουν οι καλλιεργητικές φροντίδες του κάθε παραγωγού 

(σύσπορο βαμβάκι με μεγάλη υγρασία έχει μικρή απόδοση σε εκκοκκισμένο).  

Στην Ελλάδα λειτουργούν κάθε χρόνο 75 – 80 εκκοκκιστήρια. Ο αριθμός τους 

εξαρτάται από τους ελέγχους που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι στηρίζονται στους 

κοινοτικούς κανονισμούς, έχουν στόχο τόσο την προστασία της παραγωγής βάμβακος 

όσο και της καταβολής των ενισχύσεων στην πραγματικά εισκομησθήσα παραγωγή. 

Παραβίαση των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων επισείουν ποινές που μπορεί να 

φθάσουν μέχρι και την αναστολή της λειτουργίας του εκκοκκιστηρίου. 

Η Ελλάδα εξάγει το μισό περίπου της παραγωγής της σε εκκοκκισμένο βαμβάκι 

(περίπου 200.000 τόνοι). Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της διοχετεύεται στην 

Τουρκία. Τα έσοδα από την Τουρκία αντιστοιχούν στο 39,4% των συνολικών εσόδων 

μας από τις εξαγωγές μη χτενισμένου και λαναρισμένου βάμβακος. Το 18% των 

εσόδων  προέρχονται από τις εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε., ενώ το 5,2% από χώρες 

των Βαλκανίων. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων μας από εξαγωγές χτενισμένου και 

λαναρισμένου βάμβακος προέρχεται από χώρες της Ε.Ε. 

Παρακάτω δίνονται πίνακες που παρουσιάζουν τις εξαγωγές και εισαγωγές της 

χώρας μας σε βαμβάκι. Τα στοιχεία δίνονται σε χιλιάδες ευρώ, και είναι παρμένα από 

την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Eurostat. 
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Εξαγωγές Ελλάδας μη λαναρισμένου, ούτε χτενισμένου βάμβακος σε χιλ. ευρώ 
       

Χώρες 1999 2000 2001 2002 2003 Μερίδιο 
Τουρκία 104.283 154.721 123.526 107.187 129.530 39,4% 
Ινδία 3.896 3.434 20.050 7.123 29.650 9,0% 
Ιταλία 23.099 33.030 29.746 23.882 28.892 8,8% 
Αίγυπτος 6.920 11.907 2.641 5.216 15.491 4,7% 
Βουλγαρία 15.192 16.783 19.289 12.364 13.451 4,1% 
Κίνα 245 0 24 1.451 13.415 4,1% 
Γερμανία 15.733 12.089 9.487 2.950 13.286 4,0% 
Γαλλία 10.427 11.804 5.293 2.112 10.759 3,3% 
Τσεχία 5.177 11.382 9.525 7.615 7.324 2,2% 
Βραζιλία 5.075 2.444 42 1.286 5.711 1,7% 
Τυνησία 7.937 9.709 10.627 4.454 4.972 1,5% 
Πακιστάν 1.291 0 1.269 950 4.881 1,5% 
Ρουμανία 3.534 6.180 6.020 4.083 4.804 1,5% 
Ην. Βασίλειο 30.707 23.990 7.926 6.610 4.588 1,4% 
Αυστρία 2.776 6.198 2.535 3.588 4.370 1,3% 
Μπαγκλαντές 1.169 643 389 267 3.961 1,2% 
Ουκρανία 198 764 726 668 3.546 1,1% 
Ταϊβάν 0 0 0 0 3.059 0,9% 
Βέλγιο 1.464 737 1.951 807 3.012 0,9% 
Ινδονησία 1.897 1.516 98 0 2.643 0,8% 
Ελβετία 87 641 1.853 1.861 2.480 0,8% 
Αντίγκουα 0 0 0 0 2.262 0,7% 
Ταϊλάνδη 167 0 0 30 2.030 0,6% 
Ισραήλ 0 33 619 1.569 1.963 0,6% 
Αλγερία 0 105 0 0 1.958 0,6% 
Ιαπωνία 909 966 2.057 8.253 1.846 0,6% 
Μαρόκο 115 508 638 109 1.552 0,5% 
Πολωνία 1.032 1.152 1.231 897 1.528 0,5% 
Σερβία-Μαυροβούνιο 2.400 1.790 3.037 4.026 1.486 0,5% 
Φύρομ 2.377 2.299 3.047 2.004 1.343 0,4% 
Σλοβενία 660 478 578 986 499 0,2% 
Χονγκ Κονγκ 578 0 0 0 464 0,1% 
Ν. Κορέα 0 0 0 0 456 0,1% 
Ν. Αφρική 0 0 0 0 422 0,1% 
Βιετνάμ 191 703 1.233 0 194 0,1% 
Λουξεμβούργο 0 0 0 0 140 0,0% 
Μαλαισία 709 39 128 128 121 0,0% 
Φιλιππίνες 1.195 647 0 88 107 0,0% 
Μολδαβία 785 1.217 1.225 0 59 0,0% 
Ισπανία 1.287 1.217 77 62 41 0,0% 
Αλβανία 23 75 0 45 34 0,0% 
Η.Π.Α. 51.223 187 0 4 15 0,0% 
Ιρλανδία 3.945 2.244 0 402 0 0,0% 
Ην. Αρ. Εμιράτα 0 0 0 132 0 0,0% 
Σιγκαπούρη 0 0 689 124 0 0,0% 
Πορτογαλία 18 326 561 112 0 0,0% 
Σλοβακία 655 461 166 106 0 0,0% 
Μεξικό 0 0 0 25 0 0,0% 
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Σαουδική Αραβία 0 0 0 15 0 0,0% 
Ουγγαρία 423 898 420 0 0 0,0% 
Περού 0 0 333 0 0 0,0% 
Κύπρος 0 7 244 0 0 0,0% 
Ρωσία 20 0 185 0 0 0,0% 
Σιέρα Λεόνε 0 66 158 0 0 0,0% 
Σουηδία 0 0 102 0 0 0,0% 
Σενεγάλη 0 0 25 0 0 0,0% 
Μάλι 0 0 18 0 0 0,0% 
Ολλανδία 15 0 0 0 0 0,0% 
Εσθονία 0 42 0 0 0 0,0% 
Κροατία 266 95 0 0 0 0,0% 
Κονγκό 514 0 0 0 0 0,0% 
Ουγκάντα 48 0 0 0 0 0,0% 
Γουατεμάλα 1.792 0 0 0 0 0,0% 
Κολομβία 657 0 0 0 0 0,0% 
Παραγουάη 0 557 0 0 0 0,0% 
Ουρουγουάη 406 257 0 0 0 0,0% 
Αργεντινή 0 1.754 0 0 0 0,0% 
Μακάο 0 30 0 0 0 0,0% 
Νησιά Σολομώντα 0 18 0 0 0 0,0% 
Σύνολο 313.516 326.145 269.787 213.593 328.347 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαγωγές Ελλάδας λαναρισμένου, χτενισμένου βάμβακος σε χιλ. ευρώ 
       

Χώρες 1999 2000 2001 2002 2003 Μερίδιο 
Γαλλία 13 0 0 0 1.284 41,4% 
Ιταλία 102 2.861 3.250 2.680 1.266 40,8% 
Γερμανία 365 366 319 125 508 16,4% 
Ισραήλ 0 0 0 0 33 1,1% 
Ρουμανία 0 0 0 0 7 0,2% 
Κύπρος 0 1 7 0 2 0,1% 
Βουλγαρία 0 0 118 0 0 0,0% 
Ινδία 455 120 1 0 0 0,0% 
Ιρλανδία 1.202 0 0 0 0 0,0% 
Ισπανία 16 0 0 0 0 0,0% 
Τουρκία 1.345 337 0 0 0 0,0% 
Αίγυπτος 0 274 0 0 0 0,0% 
Κολομβία 0 461 0 0 0 0,0% 
Βραζιλία 0 425 0 0 0 0,0% 
Σύνολο 3.497 4.846 3.694 2.804 3.100 100,0% 
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Στις παραπάνω εξαγωγές σε βαμβάκι πρέπει να προστεθούν και οι εξαγωγές σε 

βαμβακερά νήματα βαμμένα ή όχι (η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή 

παραγωγή βαμβακερών νημάτων 120.000 τόνων). 

Η Ελλάδα εισάγει βαμβάκι με μακριές ίνες γιατί δεν μπορεί να το παράγει μόνη 

της και είναι απαραίτητο για το χαρμάνι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

νήματος.  

 

 

 

 

Εισαγωγές Ελλάδας μη λαναρισμένου, ούτε χτενισμένου βάμβακος σε χιλ. ευρώ 
       

Χώρες 1999 2000 2001 2002 2003 Μερίδιο 
Τουρκία 1.176 412 1.086 1.496 2.595 56,0% 
Ην. Βασίλειο 1 933 668 19 1.280 27,6% 
Πακιστάν 720 846 1.062 856 355 7,7% 
Ουζμπεκιστάν 0 0 0 0 91 2,0% 
Γερμανία 40 442 148 42 72 1,5% 
Ιταλία 4.895 1.272 319 718 59 1,3% 
Ινδία 60 29 19 16 59 1,3% 
Ισπανία 49 46 51 70 43 0,9% 
Γαλλία 108 721 0 0 39 0,8% 
Αυστρία 0 478 0 0 24 0,5% 
Ισραήλ 0 39 0 0 16 0,3% 
Βέλγιο 510 1.621 241 31 0 0,0% 
Βραζιλία 0 0 3.867 0 0 0,0% 
Αίγυπτος 667 1.801 1.918 0 0 0,0% 
Ουγγαρία 0 263 566 0 0 0,0% 
Η.Π.Α. 4 0 75 0 0 0,0% 
Ουκρανία 7 0 63 0 0 0,0% 
Σουδάν 0 0 39 0 0 0,0% 
Τουρκμενιστάν 14 0 25 0 0 0,0% 
Συρία 920 0 21 0 0 0,0% 
Βουλγαρία 0 0 18 0 0 0,0% 
Ολλανδία 11 0 0 0 0 0,0% 
Ιρλανδία 666 0 0 0 0 0,0% 
Πορτογαλία 12 0 0 0 0 0,0% 
Τατζικιστάν 3 0 0 0 0 0,0% 
Σλοβενία 0 40 0 0 0 0,0% 
Αιθιοπία 0 2.907 0 0 0 0,0% 

Σύνολο 9.864 11.851 10.187 3.248 4.632 100,0% 
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Εισαγωγές Ελλάδας λαναρισμένου, χτενισμένου βάμβακος σε χιλ. ευρώ 
       

Χώρες 1999 2000 2001 2002 2003 Μερίδιο 
Γαλλία 202 534 301 358 414 79,2% 
Ιταλία 45 47 97 41 61 11,7% 
Τουρκία 0 56 0 17 35 6,7% 
Βουλγαρία 0 0 0 0 12 2,2% 
Ρουμανία 0 0 0 0 1 0,1% 
Η.Π.Α. 0 1 0 0 0 0,1% 
Γερμανία 0 0 24 4 0 0,0% 
Πακιστάν 0 0 0 16 0 0,0% 
Ισπανία 0 0 5 0 0 0,0% 
Βέλγιο 0 0 2 0 0 0,0% 
Σύνολο 247 637 428 435 523 100,0% 

Πηγή: Εταιρεία Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η πολιτική που ισχύει από το 1981 και μετά για το 
βαμβάκι 

 
2.1 Περίοδος 1981-1987 5 , 6

 

Το 1981 η Ελλάδα προσχωρεί στην Ε.Ε. και έτσι η πολιτική για το βαμβάκι 

υπαγορεύεται από το πρωτόκολλο 4 της Ε.Ε. Θεσπίζεται επομένως καθεστώς με 

σκοπό να  υποστηρίξει την παραγωγή βάμβακος στις περιοχές όπου είναι σημαντική, 

να επιτρέψει δίκαιο εισόδημα από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, να 

σταθεροποιήσει την αγορά δια της βελτιώσεως των δομών στο επίπεδο της 

προσφοράς και της διαθέσεως.   Το καθεστώς που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο περιλαμβάνει την χορήγηση ενισχύσεως στην παραγωγή. Για να 

διευκολυνθεί η διαχείριση και ο έλεγχος, η ενίσχυση στην παραγωγή χορηγείται μέσω 

των εκκοκκιστηρίων.  Το ποσό της ενισχύσεως αυτής καθορίζεται περιοδικώς βάσει 

της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ: 

- μιας τιμής στόχου που ορίζεται για τον μη εκκοκκισμένο βάμβακα 

- της τιμής της διεθνούς αγοράς που προσδιορίζεται βάσει της προσφοράς 

και των τιμών που διαπιστώνονται στην διεθνή αγορά. 

Για το εκκοκκισμένο βαμβάκι η τιμή της διεθνούς αγοράς προσδιορίζεται για ένα 

προϊόν τύπου 5, όπως καθορίζεται στην Ελλάδα, και το οποίο έχει μήκος ινών 28 

χιλιοστά. Η τιμή αυτή για το σύσπορο βαμβάκι είναι ίση με 32 kgr εκκοκκισμένου 

μειωμένο κατά τα έξοδα εκκόκκισης. 

  Ως προϋπόθεση όμως καταβολής αυτής της ενίσχυσης στις επιχειρήσεις 

εκκόκκισης είναι η καταβολή μιας ελάχιστης τιμής στους παραγωγούς που 

παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι. Η ελάχιστη αυτή τιμή πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

πλησιέστερα στην τιμή στόχου. 

                                                 
5 Πρωτόκολλο 4 της συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
6 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1981 
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Το Συμβούλιο, καθορίζει κάθε χρόνο την  τιμή στόχου και την ελάχιστη τιμή για το 

μη εκκοκκισμένο βαμβάκι. Αυτή η ελάχιστη τιμή καθορίζεται για την ποιότητα που 

λαμβάνεται υπ’ όψιν για την τιμή στόχου. 

Η χορήγηση της ενίσχυσης στην παραγωγή περιορίζεται σε ποσότητα βάμβακος 

που προσδιορίζεται κάθε χρόνο από την Κοινότητα, και περιλαμβάνεται εντός 

ανοίγματος που προσδιορίζεται από:   

-     την ποσότητα που αντιστοιχεί στην κοινοτική παραγωγή κατά τα έτη 1978      

μέχρι και 1980 ή στην παραγωγή ενός από αυτά τα έτη. 

-       την ποσότητα που ορίζεται κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης περιπτώσεως  

αυξημένη κατά 25%.  

Όταν η πραγματική παραγωγή μιας περιόδου εμπορίας υπερβαίνει την ποσότητα 

που ορίζεται για την εν λόγω περίοδο εμπορίας, το ύψος της ενίσχυσης 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

                           Α2 = Α1 x 
PE
PM  

Όπου:                                                            

Α1:  το ποσό της ενίσχυσης που ισχύει καταθέσεως της αίτησης για ενίσχυση 

ΡΜ: η ποσότητα που καθορίζεται από το συμβούλιο για την συγκεκριμένη       

περίοδο  

ΡΕ: η πραγματική κοινοτική παραγωγή 

Α2:  η ενίσχυση που πρέπει να καταβληθεί  

Επομένως, το ποσό της ενισχύσεως που πρέπει να χορηγηθεί δεν μπορεί να 

γίνεται γνωστό παρά αφού διαπιστωθεί  η παραχθείσα ποσότητα. Για να μετριασθούν 

για τους ενδιαφερόμενους τα μειονεκτήματα λόγω καθυστέρησης της ενίσχυσης 

προβλέπεται η προκαταβολή μέρους αυτής.  Το ενδεχόμενο υπόλοιπο της 

ενισχύσεως καταβάλλεται μετά τον προσδιορισμό της πραγματικής παραγωγής. 

Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας ορίζεται, λαμβανομένων υπ’ όψιν 

των προβλέψεων συγκομιδής, το ποσοστό ενίσχυσης την οποία καταβάλλουν τα 

Κράτη μέλη, για όσο διάστημα δεν έχει προσδιορισθεί η πραγματική παραγωγή. Για 

την διενέργεια αυτών των προβλέψεων, θεσπίζεται καθεστώς δηλώσεως της 

επιφάνειας των σπαρμένων εκτάσεων.   

Κάθε παραγωγός υποβάλλει επίσης αίτηση ενίσχυσης η οποία εκτός του 

ονόματος του παραγωγού και την ημερομηνία περιλαμβάνει επίσης την ποσότητα του 
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μη εκκοκκισμένου βαμβακιού για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή την έκταση που έχει 

καλλιεργήσει με βαμβάκι. 

Την ημέρα παράδοσης του βάμβακος ο παραγωγός καταθέτει μια αίτηση θέσεως 

υπό έλεγχο. Η ποσότητα που τίθεται υπό έλεγχο βάσει της παραπάνω αιτήσεως για 

ενίσχυση δεν μπορεί: 

- να υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στην αίτηση για ενίσχυση 

κατά 10% 

- να είναι μικρότερη από την ποσότητα που αναφέρεται στην αίτηση κατά 

2%.    

Προκειμένου να βοηθηθούν οι παραγωγοί βάμβακος να συγκεντρώνουν την 

προσφορά και να προσαρμόζουν την παραγωγή στις ανάγκες της αγοράς, 

καθιερώνεται καθεστώς ενθαρρύνσεως για την συγκρότηση ομάδων παραγωγών και 

ομάδων ενώσεων παραγωγών. Το καθεστώς αυτό προβλέπει την χορήγηση 

ενισχύσεων για να ενθαρρυνθεί η σύσταση και η λειτουργία των ομάδων παραγωγών. 

 

2.2 Περίοδος 1987-1995 7 , 8

 
 Με  την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ε.Ε. (χώρες 

βαμβακοπαραγωγικές)  το πρωτόκολλο 4 αλλάζει μορφή και τροποποιείται 

προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν η ποσότητα βαμβακιού  που παράγεται στην Ισπανία 

και προκειμένου να  προσεγγίσουν οι Ισπανικές τιμές για το βαμβάκι, τις Κοινοτικές 

τιμές. 

Έτσι, η ποσότητα βάμβακος που δικαιούται ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 

185.000 τόνους (για Ελλάδα και Ισπανία).  

Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας, το Συμβούλιο καθορίζει την 

Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους 752.000 τόνους 

μη εκκοκκισμένου βάμβακος για την Ελλάδα. 

Όταν η παραγωγή μη εκκοκκισμένου βάμβακος υπερβαίνει την Μέγιστη 

Εγγυημένη Ποσότητα για μια συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, το ποσό της ενίσχυσης 

μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής στόχου με 

έναν συντελεστή ο οποίος αυξάνει ανάλογα με το ποσό κατά το οποίο η εκτιμώμενη 

παραγωγή υπερβαίνει τη ΜΕΠ. 
                                                 
7 πρωτόκολλο 4 
8 κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1964/87 του Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 1987 
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Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι διαφορετική από την εκτιμώμενη, η ΜΕΠ 

για την επόμενη περίοδο εμπορίας θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα, και 

αυξάνεται ή μειώνεται κατά την διαφορά αυτή αν η πραγματική παραγωγή είναι 

μικρότερη ή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη.  

 

2.3 Περίοδος 1995-2001 9

 
Το 1995 το καθεστώς για το βαμβάκι τροποποιείται. Έτσι μετά το 1995 άρχισε να 

ισχύει: 

1) η τιμή που καθορίζεται ανά 100 kgr μη εκκοκκισμένου βάμβακος είναι ίση 

προς ένα ποσοστό της τιμής της διεθνούς αγοράς εκκοκκισμένου βάμβακος. Το 

ποσοστό αυτό καθορίζεται σε: 

-  20,6 αν η τιμή είναι κατώτερη από 100 Ecu ανά 100 kgr. 

-  23,0 αν η τιμή είναι ίση ή ανώτερη από 110 και κατώτερη από 130 Ecu ανά 100 

kgr. 

-  24,4  αν η τιμή είναι ίση ή ανώτερη από 130 Ecu ανά 100 kgr. 
2) η τιμή στόχου ορίζεται σε 106,30 ευρώ ανά 100 kgr μη εκκοκκισμένου 

βαμβακιού. Η εν λόγω τιμή στόχου αφορά το βαμβάκι:                                                                          

- ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη 

- με ποσοστό υγρασίας 10% και ξένων υλών 3% 

- που παρουσιάζει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να δώσει, αφού 

εκκοκκιστεί, 32% ίνες βαθμού 5 (white middling) και μήκους 28 χιλιοστών. 

3) η  ελάχιστη τιμή ορίζεται σε 100,9 ευρώ ανά 100 kgr μη εκκοκκισμένου 

βαμβακιού της ίδιας ποιότητας και το οποίο ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της 

γεωργικής εκμετάλλευσης. 

4) θεσπίζεται εθνική εγγυημένη ποσότητα μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, η οποία 

για την περίοδο της εμπορίας, ισούται με: 

- 782.000 τόνους για την Ελλάδα 

- 249.000 τόνους για την Ισπανία  

- 1.500 τόνους για καθένα από τα άλλα κράτη μέλη. 

                                                 
9 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2064/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Αυγούστου 1995 

 18



Αν κατά την διάρκεια μιας εμπορικής περιόδου η παραγωγή μιας χώρας υπερβεί 

την ΕΕΠ, τότε η ενίσχυση που δίδεται στους παραγωγούς μειώνεται κατά έναν 

συντελεστή ίσο με 0,5 επί την υπέρβαση που παρατηρήθηκε (συνυπευθυνότητα).   

Δηλαδή ισχύει: 

 

Συνυπευθυνότητα = τιμή στόχου x 0,5 x 
ΜΕΠ

ΜΕΠ−
ή

ήή
εθνικ

εθνικπαραγωγ  

5) αν κατά την διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας το άθροισμα της πραγματικής 

παραγωγής της Ελλάδας και της Ισπανίας υπερβαίνει τους 1.031.000 τόνους, η τιμή 

στόχου μειώνεται για την περίοδο αυτή σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο η πραγματική 

παραγωγή υπερβαίνει την εθνική εγγυημένη ποσότητα. 

6) αν οι συνολικές δημοσιονομικές δαπάνες του καθεστώτος ενίσχυσης είναι 

κάτω από 770.000 Εcu η δημοσιονομική απόκλιση χρησιμοποιείται για να 

προσαυξηθεί το ποσό της ενίσχυσης σε κάθε κράτος μέλος, όπου η πραγματική 

παραγωγή υπερέβη την ΕΕΠ. 

 

Ατομικές ποσοστώσεις 

 

Μέχρι το 1999 δεν υπήρχε περιορισμός στην έκταση την οποία κάποιος 

παραγωγός θα την καλλιεργήσει με βαμβάκι. Μετά το 1999 όμως, θέλοντας η Ε.Ε. να 

σταματήσει την ραγδαία αύξηση των καλλιεργούμενων με βαμβάκι περιοχών (το 1999 

οι εκτάσεις αυτές έφθαναν  τα 4.300.000 στρέμματα) επέβαλλε περιορισμούς. Έτσι,  

δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση η οποία άρχισε να ισχύει από το 2000. Ένας από 

τους κύριους λόγους που η Ε.Ε. θέλησε να βάλει φρένο στην μεγάλη αύξηση των 

καλλιεργούμενων με βαμβάκι εκτάσεων ήταν και το περιβάλλον, καθώς είναι γνωστό 

ότι το βαμβάκι όταν καλλιεργείται έντονα επηρεάζει αρνητικά τον υδροφόρο ορίζοντα 

αλλά  και προκαλεί ρύπανση καθώς δέχεται μεγάλες ποσότητες γεωργικών 

φαρμάκων. 

Σύμφωνα με αυτήν, ο κάθε παραγωγός είχε καλλιεργητικά δικαιώματα. Είχε 

δηλαδή δικαίωμα να καλλιεργήσει τον μέσο όρο των στρεμμάτων που καλλιεργούσε 

κατά την πενταετία 1995-1999.  

Από την επόμενη χρονιά ίσχυε ακριβώς το ίδιο καθεστώς τροποποιημένο ως 

εξής: τα στρέμματα που επιτρεπόταν να καλλιεργηθούν από το 2001 ήταν μειωμένα 
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κατά 5% αυτών που καλλιεργήθηκαν το 2000. Το ίδιο   καθεστώς ίσχυσε και για τα 

επόμενα 4 χρόνια (χρονιές 2002, 2003, 2004 και 2005). 

Παράλληλα με τους στρεμματικούς περιορισμούς, από το 2001 τέθηκε και 

πλαφόν στους τόνους που είχε δικαίωμα να παραδώσει ο παραγωγός. Έτσι, ο  κάθε 

βαμβακοπαραγωγός δεν μπορούσε να παραδίδει παραπάνω τόνους από τον μέσο 

όρο της περιοχής του, και μάλιστα μειωμένο κατά ένα ποσοστό το οποίο το 

αποφασίζει κάθε χρόνο ο υπουργός Γεωργίας. Το ποσοστό αυτό είναι 

προσαρμοσμένο έτσι ώστε η παραγωγή να μην ξεπεράσει τους 1.137.500 τόνους 

πάνω από τους οποίους αρχίζει να αυξάνεται το ποσοστό ποινής της 

συνυπευθυνότητας. 

 

2.4 Περίοδος 2001-2005 10 , 11

 

 Το 2001 αλλάζει ο τρόπος που υπολογίζεται η συνυπευθυνότητα για τα κράτη 

μέλη που έχουν υπερβεί την ΕΕΠ. Έτσι, τώρα η ενίσχυση που δίνεται στους 

παραγωγούς μειώνεται κατά έναν συντελεστή ίσο με 0,5 επί την υπέρβαση που 

σημειώθηκε (δηλαδή η ποσότητα βάμβακος πάνω από 782.000 τόνους) μέχρι τους 

1.137.500 τόνους, και ο συντελεστής αυτός αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για 

κάθε 15.170 τόνους που υπερβαίνουν την ΕΕΠ της Ελλάδας. 

Οι ενισχύσεις μειώνονται σε περίπτωση που το βαμβάκι περιέχει πάνω από ένα 

ποσοστό υγρασίας και ξένων υλών. 

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται 

καθώς και τα χρονικά όρια που πρέπει να τηρούνται για την καταβολή των 

ενισχύσεων που δίνονται σύμφωνα με το παρόν καθεστώς. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 
11 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Αυγούστου 2001 
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Διαδικασίες καταβολής ενισχύσεων στο Βαμβάκι 
Υπηρεσίες – 

Θεσμοί Φυσικά 
πρόσωπα

Στάδια Προθεσμίες Υποχρεώσεις

Παραγωγός
Δήλωση των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων (εντός ΟΣΔΕ) στις 
Ν.Α. 

Μέχρι 15 Μαΐου  
το αργότερο 

• Σωστή δήλωση των εκτάσεων 
από τον παραγωγό. Να δηλώνει 
πραγματικά και αξιόπιστα 
στοιχεία της παραγωγής του. 

Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  

(Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης)

Πραγματοποιούν διοικητικούς 
και δειγματοληπτικούς 
επιτόπιους ελέγχους, 
στο 5%. 

Μέχρι  
15 Νοεμβρίου 

• Να διεξάγει αξιόπιστους και 
μέσα στις προθεσμίες τους 
ελέγχους. 
• Να υποβάλλει έγκαιρα την 
έκθεση ελέγχου μαζί με το αρχείο 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Παραγωγός Προσκόμιση του βάμβακος στα 
εκκοκκιστήρια 

Από 15/9 έως  
31/12 

• Να προσκομίζει ποσότητες 
υγιούς, ανόθευτου βάμβακος  
που πληροί τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

Εκκοκκιστικές 
Επιχειρήσεις

Υπογραφή σύμβασης με τον 
παραγωγό, παραλαβή 
βάμβακος και υποβολή 
αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 
την καταβολή επιδότησης 

  
Οι αιτήσεις να γίνονται σωστά, 
χωρίς λάθη και να αποστέλλονται 
έγκαιρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελέγχει τον φάκελο και 
καταβάλλει τις ενισχύσεις στις 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις 

Πληρωμή εντός 20 
ημερών από την 
παραλαβή των 

αιτήσεων 

• Να εκκαθαρίζει άμεσα τους 
φακέλους. Να εκδίδει τις εντολές 
πληρωμών για τις Εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις. 

Εκκοκκιστικές 
Επιχειρήσεις

Μόλις πάρουν το ένταλμα 
πληρωμής από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρώνουν στους 
παραγωγούς την ελάχιστη 
τιμή. 

Πληρωμή εντός 30 
ημερών από τις 
παραδόσεις 

• Να γίνονται άμεσα και χωρίς 
προβλήματα οι προκαταβολές. 

Εκκοκκιστικές 
Επιχειρήσεις

Υποβολή των τελικών 
αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με 
το τέλος των παραδόσεων 

Από 15 Μάιου έως 31 
Αυγούστου   

ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελέγχει τον φάκελο και 
καταβάλλει τα υπόλοιπα ποσά 
στις Εκκοκκιστικές 
Επιχειρήσεις. 

  

Εκκοκκιστικές 
Επιχειρήσεις

Καταβάλουν στους 
παραγωγούς την επιστροφή 
της συνυπευθυνότητας 

Σε ένα μήνα από την 
πληρωμή   

Πηγή:  ΟΠΕΚΕΠΕ 
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2.5 Η νέα ΚΑΠ (τίθεται σε εφαρμογή μετά το 2006) 12  
 
Α) Το καθεστώς 

 

Η νέα ΚΑΠ ευαγγελίζεται εκ βάθρων αλλαγές στον χώρο της ευρωπαϊκής 

γεωργίας, με παγκόσμιο μάλιστα αντίκτυπο. Το νέο καθεστώς άρχισε ήδη να 

εφαρμόζεται σε 10 κράτη μέλη της Ε.Ε. και από το 2006 θα ισχύσει και στην χώρα 

μας. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού και 

καταβολής των ενισχύσεων και την αναθεώρηση των κανόνων στις Κοινές 

Οργανώσεις των Αγορών (ΚΟΑ) θα περιοριστούν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των 

αγροτών ενάντια στην πολιτική της Ε.Ε. Και αυτό γιατί, από την αρχή κάθε χρονιάς, οι 

παραγωγοί θα γνωρίζουν με ακρίβεια το ύψος των ενισχύσεων που θα πρέπει να 

αναμένουν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Για το υπόλοιπο του εισοδήματός 

τους, “υπεύθυνη” θα είναι στο εξής η αγορά, την λειτουργία της οποίας θα πρέπει να 

παρακολουθούν οι Ευρωπαίοι αγρότες, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη διάθεση των 

προϊόντων τους στις καλύτερες δυνατές τιμές.   

Οι λόγοι που οδήγησαν στην τελευταία μεταρρύθμιση σχετίζονται με την 

διεύρυνση της Ε.Ε., με τις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ, με τις αυξημένες απαιτήσεις 

των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα και με την όλο και μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακάτω, 

θα γίνει αναφορά μερικών βασικών όρων της νέας ΚΑΠ: 

Ενιαία (αποσυνδεμένη) ενίσχυση: η ενιαία ενίσχυση θα εισπράττεται κάθε έτος 

μετά από αίτηση του παραγωγού ασχέτως ύψους και είδους τρέχουσας παραγωγής. 

Για να λάβουν ενιαία ενίσχυση οι γεωργοί πρέπει να έχουν λάβει ορισμένες άμεσες 

ενισχύσεις. Λαμβάνουν έτσι δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο υπολογίζεται κατά γενικό 

κανόνα ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν κατά την περίοδο αναφοράς 2000-2002 και 

με τον αριθμό των εκταρίων που έδωσαν το δικαίωμα για τις ενισχύσεις αυτές. Για το 

κάθε κράτος μέλος ορίζεται ανώτατο όριο για το ποσό των άμεσων ενισχύσεων. 

Συνδεδεμένη ενίσχυση: ορισμένες ενισχύσεις του παρελθόντος ή πρόσφατα 

θεσπισθείσες δεν θα ενταχθούν στην ενιαία  ενίσχυση αλλά θα καταβάλλονται υπό την 

προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα συνεχίσει την παραγωγή των συγκεκριμένων 

προϊόντων. Πρόκειται για ένα μέρος των ενισχύσεων που αφορούν το σκληρό σιτάρι, 

                                                 
12 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 
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το ρύζι (42%), τις αποξηραμένες ζωοτροφές, το αγελαδινό γάλα, το βαμβάκι (35%), τις 

ενεργειακές καλλιέργειες κ.λ.π.   

Χρησιμοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων: ο δικαιούχος θα είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί στη διάθεσή του τόσα στέμματα, όσα καλλιεργούσε κατά 

μέσο όρο την περίοδο αναφοράς  (2000-2002). Ο αριθμός των στρεμμάτων αυτών 

αποτελεί και τον αριθμό των ατομικών δικαιωμάτων της νέας ενίσχυσης. Για κάθε 

δικαιούχο θα γίνει ο υπολογισμός του πηλίκου της ενιαίας ενίσχυσης που του αναλογεί 

δια του μέσου όρου των στρεμμάτων που καλλιέργησε την ιστορική περίοδο 

αναφοράς. Το πηλίκο αυτό ονομάζεται αξία των ατομικών δικαιωμάτων πληρωμής. 

Είναι προφανές ότι η αξία αυτή θα διαφέρει από παραγωγό σε παραγωγό. 

Τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται με ή χωρίς την 

γεωργική γη αλλά στο ίδιο κράτος μέλος. Επίσης, μπορούν να ενοικιάζονται, αλλά 

στην περίπτωση αυτή μαζί με την γεωργική έκταση. 

Πολλαπλή συμμόρφωση: ο γεωργός λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις υπό τον όρο 

ότι διατηρεί τη γη του σε καλή γεωργική κατάσταση και ότι τηρεί τα πρότυπα όσον 

αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, το περιβάλλον και την 

καλή διαβίωση των ζώων (πολλαπλή συμμόρφωση). 

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης από αμέλεια δεν 

συμμορφωθεί με τους κανόνες αυτούς (κανονιστικές απαιτήσεις), οι άμεσες ενισχύσεις 

μπορούν να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5%, αλλά όχι πάνω από 15%. Σε περίπτωση 

ηθελημένης μη συμμόρφωσης, η μείωση των ενισχύσεων αντιπροσωπεύει 

τουλάχιστον 20% και ο παραγωγός μπορεί ακόμα και να αποκλειστεί πλήρως από τη 

λήψη της ενίσχυσης. 

Τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν καταβάλλονται εκ νέου στο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν 

να κρατήσουν το 25% των ποσών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργίας. 

Διαφοροποίηση: από το 2005 όλες οι ενισχύσεις, δηλαδή η ενιαία 

αποδεσμευμένη ενίσχυση και οι δεσμευμένες ενισχύσεις των άλλων καθεστώτων, θα 

μειωθούν προοδευτικά. Οι εξοικονομήσεις δεν θα επιστραφούν στον κοινοτικό 

προϋπολογισμό αλλά θα παραμείνουν στο κράτος μέλος και θα διατεθούν υπέρ της 

αγροτικής ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι κράτη μέλη με αυξημένες ανάγκες θα 

χρησιμοποιήσουν και  πόρους που προέρχονται από τις μειώσεις των πιο 

αναπτυγμένων κρατών μελών. Οι εν λόγω μειώσεις είναι: 

- 3% για το 2005 
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- 4% για το 2006 

- 5% για το 2007 και ως το 2012 

Ωστόσο,  οι παραπάνω μειώσεις  που αντιστοιχούν σε ενισχύσεις ύψους 5.000 

ευρώ (για το 2007: 5.000 ευρώ x  5% = 250 ευρώ) ανά δικαιούχο επιστρέφονται στους 

παραγωγούς που το έχουν ανάγκη με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη 

(διαφοροποίηση). Οι συνολικές επιστροφές δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 75,5 εκατ. 

ευρώ. 

Δημοσιονομική πειθαρχία: προκειμένου να τηρηθούν οι δημοσιονομικές 

προοπτικές που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την περίοδο 2007-2013, 

οι άμεσες ενισχύσεις μπορούν να προσαρμοστούν εάν οι γεωργικές δαπάνες που 

αφορούν τις αγορές και τις άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα 

ανώτατα όρια. 

Σύστημα παροχής συμβουλών: πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, τα κράτη 

μέλη θα δημιουργήσουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους γεωργούς σε θέματα 

διαχείρισης των εκτάσεων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι δραστηριότητες 

των υπηρεσιών παροχής συμβουλών θα αφορούν την τήρηση των κανονιστικών 

απαιτήσεων  και των προτύπων για το περιβάλλον και τη διατήρηση των γεωργικών 

εκτάσεων σε καλή κατάσταση. Το σύστημα θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους γεωργούς που λαμβάνουν πάνω 

από 15.000 ευρώ άμεσων ενισχύσεων ανά έτος. 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ): κάθε κράτος 
μέλος θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που θα 

περιλαμβάνει:  

- ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

- σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 

- σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης των δικαιωμάτων πληρωμής 

- τις αιτήσεις ενίσχυσης 

- ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου 

- ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης των γεωργών που υποβάλλουν αίτηση για 

ενίσχυση 

Εθνικό απόθεμα: όλα τα δικαιώματα μειώνονται μέχρι 3% για τη δημιουργία 

εθνικού αποθέματος. Εάν κάποιος δικαιούχος δεν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του 

επί τριετία, τότε αυτά μεταβιβάζονται στο εθνικό απόθεμα. 
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Περιφερειακή εφαρμογή: στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται ατομικός 

υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων ανά δικαιούχο, αλλά υπολογίζεται το πηλίκο 

του συνόλου των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν σε κάθε περιφέρεια, δια του 

συνόλου των στρεμμάτων της περιφέρειας που επιδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2000-

2002. Δηλαδή τα επιμέρους ατομικά δικαιώματα της ίδιας περιφέρειας θα έχουν την 

ίδια αξία (ευρώ / στρέμμα).  

 

 

 

Β) Αναθεώρηση ΚΑΠ στο βαμβάκι 13

 

Οι νέες ρυθμίσεις που αποτυπώθηκαν με τον τελικό συμβιβασμό στο Συμβούλιο 

υπουργών τον Απρίλιο του 2004 είναι: 

1)  η έναρξη εφαρμογής του νέου καθεστώτος καθορίστηκε για την περίοδο 

2006/2007 

2) η νέα ΚΑΠ λαμβάνει υπ’ όψιν της την προστασία του περιβάλλοντος όταν 

πρόκειται για χορήγηση ενίσχυσης σε βαμβακοκαλλιέργειες. Έτσι, σύμφωνα με την 

νέα ΚΑΠ, η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης 

βαμβακοκαλλιέργειας. Για να είναι επιλέξιμη η έκταση, πρέπει να βρίσκεται σε 

γεωργικές γαίες τις οποίες το κράτος μέλος έχει εγκρίνει για βαμβακοπαραγωγή, να 

έχουν σπαρεί με συγκεκριμένες ποικιλίες και η καλλιέργεια να έχει διατηρηθεί μέχρι το 

άνοιγμα της κάψας υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών. Εντούτοις, αν δεν 

φθάσει στο άνοιγμα της κάψας λόγω εξαιρετικών καιρικών συνθηκών, οι εκτάσεις που 

έχουν σπαρεί με βαμβάκι αναγνωρίζονται ως τέτοιες για την χορήγηση ενίσχυσης, 

υπό τον όρο ότι αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν για κανένα άλλο σκοπό.  

3) η μεταφορά πόρων στον β΄ Πυλώνα για τις  ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης 

καθορίστηκε σε 22 εκατ. ευρώ και για τις δύο χώρες (Ελλάδα, Ισπανία). Αυτό σημαίνει 

ότι 81 εκατ. ευρώ θα μείνουν για την απ’ ευθείας στήριξη των βαμβακοπαραγωγών. 

Από το ποσό αυτό στη χώρα μας αντιστοιχούν 65 εκατ. ευρώ. 

4) η καλλιεργούμενη έκταση (Μέγιστη Εγγυημένη Έκταση) για την Ελλάδα 

καθορίστηκε στα 370.000 εκτάρια. Για τα πρώτα 300.000 εκτάρια η ενίσχυση 

καθορίζεται σε 594 ευρώ / εκτάριο ενώ για τα υπόλοιπα 70.000 εκτάρια σε 342 ευρώ / 

                                                 
13 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004  
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εκτάριο. Σε περίπτωση υπέρβασης της εγγυημένης έκτασης, η συνυπευθυνότητα 

εφαρμόζεται μόνο στα 70.000 εκτάρια αναλογικά. 

5) η Διεπαγγελματική οργάνωση μπορεί να αποφασίζει ότι το μισό της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης θα μοιράζεται με κλίμακα που θα καθοριστεί από την ίδια. Η 

κλίμακα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια όπως η ποιότητα του προϊόντος που θα 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες της ζώνης 

παραγωγής. Για όσους παραγωγούς θα συμμετάσχουν θα δίνεται ενίσχυση 10 ευρώ / 

εκτάριο. 

6) η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα στο Συμβούλιο του 2009 

του μηχανισμού δηλαδή παρακολούθησης των επιπτώσεων του καθεστώτος 

βαμβακιού στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. 

Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή στην ουσία διατηρεί την ευχέρεια για υιοθέτηση 

μέτρων που θα αλλάξουν το καθεστώς του βαμβακιού. Θα βλέπει, δηλαδή, τι ζημιά 

προκαλείται σε αυτές τις χώρες και ανάλογα θα δίνει ή δεν θα δίνει τις επιδοτήσεις. 

Οι χώρες είναι το Τσαντ, το Μάλι, η Μπενίν, και η Μπουργίνα- Φάσο στις οποίες 

το βαμβάκι κατέχει το 60% των γεωργικών τους εξαγωγών και το 30% του συνόλου 

των εξαγωγών τους. 

Μία πρωτοφανής διαδικασία που εφαρμόζεται από την Ε.Ε. και συνδέει το 

μέλλον του τομέα με τις εξελίξεις εκτός ΚΑΠ. 

7) οι συνολικές εισροές στον τομέα του βαμβακιού υπολογίζονται σε 572 εκατ. 

ευρώ. 

Από αυτά τα 370 εκατ. αφορούν την αποσυνδεδεμένη ενίσχυση (65%) και τα 202 

εκατ. ευρώ αφορούν την συνδεδεμένη ενίσχυση (35%). 

8)  ενιαία ενίσχυση: η περίοδος αναφοράς είναι η τριετία 2000 – 2002. Ο μέσος 

όρος των στρεμμάτων που καλλιεργήθηκαν τότε είναι   3.804.000 στρέμματα. 

Με το νέο καθεστώς, οι ενισχύσεις δίνονται στην έκταση. Αυτό ευνοεί τους 

βαμβακοκαλλιεργητές που έχουν μικρές αποδόσεις να παραμείνουν στην καλλιέργεια 

ενώ μάλλον αδικεί τους καλλιεργητές που έχουν υψηλότερες αποδόσεις και κατά 

τεκμήριο έχουν καλύτερη υποδομή για την παραμονή τους στην καλλιέργεια. 

Παρακάτω δίνονται οι ΜΕΠ καθώς και οι ενισχύσεις ανά εκτάριο στις 

βαμβακοπαραγωγές χώρες της Ευρώπης όπως διαμορφώνονται με την νέα ΚΑΠ.   
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Εθνική βασική έκταση:14

 

 

Μέγιστη έκταση       
(συνολική)  
440.000 εκτάρια  

 
Ελλάδα               

 
Ισπανία              

 
   Πορτογαλία  

Εθνική βασική 

έκταση 

 

370.000 εκτάρια 

 

70.000 εκτάρια 

 

360 εκτάρια 

Ενίσχυση σε ευρώ 

προς καταβολή 

ανά εκτάριο 

αποδεκτό για  

ενίσχυση 

 

300.000 εκτάρια 

594 / εκτάριο 

70.000 εκτάρια 

342,85 / εκτάριο 

 

 

1.039 / εκτάριο 

 

 

556 / εκτάριο 

 

 

 

 

Γ) οι συνέπειες της νέας ΚΑΠ στην παραγωγή βάμβακος  

 

Είναι πολύ νωρίς ακόμη να γίνουν εκτιμήσεις για το μέγεθος των εκτάσεων που 

θα καλλιεργηθούν με βαμβάκι. Πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι θα καλλιεργηθεί ολόκληρη 

η Μέγιστη Εγγυημένη Έκταση των 3.700.000 στρεμμάτων, και αυτό γιατί πολλοί 

καλλιεργητές οι οποίοι κατέχουν κάποια στρέμματα και ενοικιάζουν κάποια άλλα για 

να μεγαλώσουν το εισόδημά τους, ενδεχομένως τώρα να περιοριστούν μόνο στα δικά 

τους χωράφια γιατί μπορεί να βρίσκουν ασύμφορη την ενοικίαση σε σχέση με την 

ενίσχυση που θα λαμβάνουν. 

Η απελευθέρωση των εδαφών μάλλον θα επηρεάσει διάφορους παράγοντες 

όπως το ενοίκιο της γης. Το χαμηλό κόστος ευνοεί την καλλιέργεια βαμβακιού. 

 Το εισόδημα που θα λάβει κάποιος γεωργός από την ενιαία ενίσχυση (97 ευρώ / 

στρέμμα) ίσως είναι ικανοποιητικό σε συνδυασμό με την ενασχόληση του γεωργού με 

άλλη καλλιέργεια (π.χ. δημητριακά) από όπου θα εισπράξει την τιμή αγοράς. Είναι 

πιθανό πάντως, να συμβεί και το αντίθετο. Κάποιος γεωργός να λάβει ενιαία πληρωμή 

                                                 
14 www.europa.eu.int 
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για τα δημητριακά και να θελήσει να ασχοληθεί με το βαμβάκι λαμβάνοντας τη 

συνδεδεμένη ενίσχυση.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως παρατηρηθεί το φαινόμενο, κάποιοι γεωργοί να 

καλλιεργούν βαμβάκι χωρίς όμως να θελήσουν να το συλλέξουν. Αυτό μπορεί να 

συμφέρει σε περιοχές με χαμηλό ενοίκιο εδάφους.   

Ένας παράγων που θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των επιλογών του γεωργού 

είναι το ύψος της διεθνούς τιμής βαμβακιού. Υψηλές τιμές θα τονώσουν το ενδιαφέρον  

στην καλλιέργεια.  

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αν δεν καλλιεργηθεί το σύνολο της έκτασης, τα 

χρήματα που δεν θα απορροφηθούν θα γυρίσουν στο ταμείο της Ε.Ε. 

Ο αριθμός των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων αναμένεται να μειωθεί λόγω του 

έντονου ανταγωνισμού που θα σημάνει άνοδο των τιμών στην εσωτερική αγορά. Με 

τις νέες ρυθμίσεις καταργείται ο προκαθορισμός και ο μετακαθορισμός που ήταν πηγή 

εσόδων για τις επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
 

Συνεντεύξεις - ερωτήσεις 
 

3.1 Παραγωγοί 
 
Η νέα ΚΑΠ βρίσκεται προ των πυλών για την χώρα μας. Από τις αρχές του 2006 

οι Έλληνες παραγωγοί θα πρέπει να προσαρμόσουν τις καλλιέργειες και τις 

προσδοκίες τους στην νέα πραγματικότητα. Τι σκέφτονται όμως οι 

βαμβακοκαλλιεργητές για τις εν λόγω ρυθμίσεις, τι ξέρουν γι’ αυτές και πως 

σκέφτονται να αντιδράσουν στο νέο καθεστώς; 

Με την μέθοδο της συνέντευξης, καταγράφηκαν οι απόψεις και οι ανησυχίες 

κάποιων παραγωγών από την περιοχή της Θεσσαλίας, όπου το βαμβάκι καλλιεργείται 

συστηματικά και είναι για τους ανθρώπους αυτούς το προϊόν από το οποίο κερδίζουν 

το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Ερωτήθηκαν περίπου 25 παραγωγοί. 

(Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου δίνονται και τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν). 

Οι παραγωγοί που ερωτήθηκαν, είναι από τον νομό Λάρισας και πρόκειται και 

για μικρούς (λιγότερα από 70 στρέμματα) αλλά και για σχετικά μεγάλους παραγωγούς 

(περισσότερα από 300 καλλιεργήσιμα στρέμματα).  

Οι περισσότεροι από αυτούς καλλιεργούν την μισή έως τα 2/3 της διαθέσιμης 

έκτασής τους με βαμβάκι και την υπόλοιπη με κάποια άλλη καλλιέργεια, συνήθως με 

σιτηρά. 

Το ποσοστό επιδότησης που παίρνουν από την καλλιέργεια βάμβακος 

αντιπροσωπεύει το 40 - 55% του συνολικού αγροτικού εισοδήματός τους (η επιδότηση 

αντιπροσωπεύει το 65 -70% του εισοδήματος που παίρνουν από το βαμβάκι). Γίνεται 

λοιπόν αμέσως κατανοητό πόσο σημαντική είναι αυτή η καλλιέργεια για την περιοχή, 

και για όλη την Ελλάδα γενικότερα, και πόσο πολύ στηρίζουν οι αγρότες της 

Θεσσαλίας τα εισοδήματά τους στην πολιτική της επιδότησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι λοιπόν αυτονόητο να θεωρούν ότι το καθεστώς 

της περιορισμένης έκτασης έχει επιδράσει αρνητικά στο εισόδημά τους (έτσι το βλέπει 

το 100% των ερωτηθέντων). Και φυσικά θα ήθελαν να καλλιεργήσουν και άλλα 
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στρέμματα με βαμβάκι αλλά δεν μπορούν λόγω του παραπάνω  περιορισμού (επίσης 

ερώτηση όπου απάντησε καταφατικά το 100% των ερωτηθέντων). 

Παρ’ όλο όμως τον περιορισμό όλοι απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση αν 

καλλιεργούν επιπλέον στρέμματα με βαμβάκι σε κάποιο άλλο όνομα, ή αν 

″σπρώχνουν″ την επιπλέον παραγωγή τους με κάποιο άλλο όνομα. Αυτό που σίγουρα 

ισχύει είναι ότι παραδίδουν επιπλέον κιλά βάμβακος από αυτά που πραγματικά 

δικαιούνται είτε καλλιεργώντας επιπλέον στρέμματα, είτε παραδίδοντας κιλά σε άλλο 

όνομα, είτε με συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων, είτε με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο μπορούν. 

Για το πόσο καλά ξέρουν τι πρόκειται να γίνει από το 2006 και μετά όταν θα 

ισχύσει και η νέα ΚΑΠ, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων γνωρίζει 

συγκεχυμένα  πράγματα, κάποιοι δεν γνωρίζουν ακόμα τον νέο κανονισμό και λίγοι 

είναι αυτοί που είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις νέες ρυθμίσεις. 

 

Απαντήσεις των παραγωγών σχετικά με την ενημέρωσή τους για την νέα 

ΚΑΠ 

γνωρίζω 
κάποια 

πράγματα που 
ακούω στο 
καφενείο

60%

γνωρίζω καλά
35%

δεν γνωρίζω 
καλά
5%
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Στην ερώτηση αν θα ξανακαλλιεργήσουν βαμβάκι και μετά το 2006, όλοι οι 

ερωτηθέντες  φάνηκαν καταρχήν θετικοί, γεγονός που μπορεί να οφείλεται και στο ότι 

ακόμη δεν μπορούν να προκαθορίσουν τις αλλαγές που θα συμβούν τα επόμενα 

χρόνια στο εισόδημα τους και που θα οφείλονται στο επικείμενο καθεστώς. Πάντως, 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλλιεργητών με πολλά στρέμματα θα καλλιεργήσει 

βαμβάκι ενώ καλλιεργητές με λιγότερα στρέμματα στην διάθεσή τους, εμφανίστηκαν 

πιο επιφυλακτικοί. Ακόμη, πολλοί τόνισαν το ενοίκιο της γης σαν ένα σημαντικό 

παράγοντα που θα παίξει ρόλο στην απόφασή τους και ενώ κάποιοι θα 

ξανακαλλιεργήσουν βαμβάκι μόνο αν το ενοίκιο μειωθεί, κάποιοι επιμένουν ότι 

τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο θα επιλέξουν βαμβάκι που άλλωστε είναι και μια 

καλλιέργεια που κάνουν χρόνια. Έτσι, για το επόμενο τουλάχιστον έτος (2006) δεν 

αναμένεται μείωση της καλλιέργειας βάμβακος, κάτι που είναι σχεδόν σίγουρο για τα 

προσεχή έτη. 

 

Απαντήσεις παραγωγών για το αν θα ξανακαλλιεργήσουν βαμβάκι 

θα 
καλλιεργήσω 
βαμβάκι παρά 
τις ρυθμίσεις

75%

θα 
καλλιεργήσω 
αλλά όχι όλα τα 
στρέμματα

5%

εξαρτάται από 
το ενοίκιο της 

γης
20%
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Πάντως, στο σημείο που όλοι συμφωνούσαν είναι ότι αναμένουν μείωση του 

εισοδήματός τους με την επιβολή της νέας ΚΑΠ, αν και μερικοί βρίσκουν ότι αυτό το 

μέτρο θα είναι μάλλον θετικό μακροπρόθεσμα, εφ’ όσον η αναμενόμενη μείωση των 

καλλιεργούμενων με βαμβάκι εκτάσεων θα  φέρει αναπόφευκτα αύξηση του 

ανταγωνισμού και της τιμής του προϊόντος από την οποία θα επωφεληθούν οι 

εναπομείναντες καλλιεργητές στον κλάδο.   

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι ότι μάλλον είναι ελλιπώς 

πληροφορημένοι και ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι σημαίνει νέα ΚΑΠ και ποιες θα 

είναι οι δικές τους κινήσεις σχετικά με τις καλλιέργειές τους. Εκτιμώ, ότι το πρώτο 

(2006) και μάλλον και το δεύτερο (2007) έτος εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων θα 

είναι αναγνωριστικό. 

 

 

3.2 Εκκοκκιστήρια 
 
Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 80 εκκοκκιστήρια ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμός σε σχέση με τις ποσότητες βάμβακος που συγκομίζεται. Πως όμως 

επηρεάστηκαν αυτές οι επιχειρήσεις από τις αλλαγές που γινόταν κάθε φορά στην 

Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική σχετικά με το βαμβάκι; 

Για να σχηματιστεί μια εικόνα σχετικά με το παραπάνω ερώτημα, ερωτήθηκαν οι 

υπεύθυνοι παραγωγής στα εξής εκκοκκιστήρια: 

1. Καραγιώργος cotton industry. Η επιχείρηση διαθέτει 3 εκκοκκιστήρια στην 

Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, στον Σταυρό Φαρσάλων και στην Γλαύκη Λάρισας. Τα 

τρία εκκοκκιστήρια επεξεργάζονται περίπου 50.000 τόνους βάμβακος κάθε 

χρόνο. Απασχολούν 60 άτομα μόνιμο προσωπικό και 250 άτομα εποχικό. 

2. Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕΒΕ. Η επιχείρηση διαθέτει 3 εκκοκκιστήρια στην 

Θράκη, την Θεσσαλία και την Μακεδονία.  Και τα τρία επεξεργάζονται περίπου 

100.000 τόνους σύσπορου βάμβακος κάθε χρόνο. 

3. Εκκοκκιστήρια Μάρκου. Η επιχείρηση διαθέτει 2 εκκοκκιστήρια στο Αχίλλειο της 

Λάρισας και στην Βοιωτία και εξυπηρετεί παραγωγούς από την Θεσσαλία και 

την Στερεά Ελλάδα. Και τα δύο μαζί επεξεργάζονται 40.000 – 50.000 τόνους 

σύσπορου βάμβακος ετησίως, ενώ έχουν δυναμικότητα 70.000 τόνων ετησίως.  
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4. Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας ΑΕΒΕ. Η επιχείρηση διαθέτει 3 εκκοκκιστήρια 

στα Βασιλικά, στο Κάστρο και στον Υψηλάντη Βοιωτίας. Και τα τρία μαζί έχουν 

δυναμικότητα 80.000 ετησίως και εξυπηρετούν την περιοχή της Βοιωτίας, μια 

περιοχή με μεγάλη παραγωγή βάμβακος.  

Στην ερώτηση πως επηρεάστηκε το εκκοκκιστήριο την περίοδο 1992/3 όταν 

τέθηκε από την Ε.Ε. πλαφόν στις ποσότητες βάμβακος που παραλάμβανε, όλοι 

απάντησαν πως η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν επηρέασε καθόλου τις  εκκοκκιστικές 

επιχειρήσεις.  Βέβαια, το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορούσε να δημιουργήσει αύξηση 

του ανταγωνισμού εις βάρος των εκκοκκιστηρίων, αλλά ήταν τόσο υψηλές οι 

επιδοτήσεις που έπαιρναν οι βαμβακοπαραγωγοί εκείνη την εποχή από την Ε.Ε., 

ώστε η προσφορά του προϊόντος δεν μειώθηκε  καθόλου και έτσι οι εκκοκκιστές δεν 

αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές. 

Δεν συνέβη όμως το ίδιο και το 2001 όταν επιβλήθηκε το μέτρο της 

συνυπευθυνότητας. Αυτό είχε δυσμενή επίδραση σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις 

διότι  υπάρχει ο φόβος το εκκοκκιστήριο να αγοράζει σε μια τιμή η οποία μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη από αυτήν που τελικά θα πληρωθεί από την Ε.Ε., (μπορεί δηλαδή, η 

ποσότητα που θα υπάρξει σε βαμβάκι να είναι τόσο μεγάλη ώστε λόγω του μέτρου 

της συνυπευθυνότητας η επιδότηση που δικαιούνται οι παραγωγοί να μειωθεί πολύ ή 

και να μηδενιστεί  οπότε και τα εκκοκκιστήρια θα χάσουν το ποσοστό που 

δικαιούνται). 

Ακόμη, το συγκεκριμένο μέτρο μείωσε τις ποσότητες βάμβακος που δικαιούνταν 

να παραδώσουν οι βαμβακοπαραγωγοί, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των εκκοκκιστηρίων και κατά συνέπεια να αυξηθούν και οι τιμές που 

πρόσφεραν για την αγορά του προϊόντος. 

Για τις νέες ρυθμίσεις και για τις επιπτώσεις που αναμένουν να έχουν από αυτές, 

όλοι απάντησαν ότι περιμένουν μια μείωση στην παραγωγή βάμβακος της τάξεως     

25 – 30 %. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μικρύνει η πίττα και να αυξηθεί ο 

ανταγωνισμός και άρα η τιμή του βαμβακιού. 

Βέβαια, κάποιοι τόνισαν ότι αυτή η δυσμενής επίδραση που συνεπάγεται η νέα 

ΚΑΠ είναι πρόσκαιρη γιατί μακροπρόθεσμα η αύξηση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει 

πολλές εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να κλείσουν γιατί δεν θα μπορούν να 

αντεπεξέλθουν στις  νέες απαιτήσεις. Αυτό θα αποβεί θετικό για τους υπόλοιπους 

αλλά και για το Ελληνικό βαμβάκι γενικότερα γιατί αυτοί που θα απομείνουνε θα είναι 
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οι πραγματικοί επαγγελματίες οι οποίοι και επενδύσεις έχουν κάνει, και ποιότητα στην 

δουλειά τους προσφέρουν. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
1. Ερωτηματολόγιο για παραγωγούς 

 

1. Ηλικία παραγωγού 

2. Τόπος παραμονής 

3. Καλλιεργήσιμα στρέμματα 

4. Τι παράγουν: α) έκταση 

                            β) προϊόν (αν έχουν και άλλη καλλιέργεια εκτός από βαμβάκι) 

                 γ) έσοδα (τι ποσοστό κατέχει η επιδότηση) 

5. Πως έχει λειτουργήσει το καθεστώς της περιορισμένης έκτασης. Αν έχουν και άλλα 

στρέμματα τα οποία : 

                          α) θα ήθελαν να τα καλλιεργήσουν βαμβάκι αλλά δεν μπορούν γιατί                      

δεν τους επιτρέπεται. 

                          β) αν τα καλλιεργούν με βαμβάκι παρά τις απαγορεύσεις σε άλλο 

όνομα ή με κάποιο άλλο τρόπο. 

6. Πως έχει λειτουργήσει το καθεστώς της περιορισμένης απόδοσης. Αν έχουν 

επιπλέον αποδόσεις τις οποίες τις δίνουν με κάποιο άλλο όνομα. 

7.   Τι ξέρουν και τι περιμένουν από το νέο καθεστώς: 

                           α) παραγωγή ( θα εξακολουθήσουν την καλλιέργεια βάμβακος;) 

                           β) εισόδημα (περιμένουν βελτίωση ή μείωση του εισοδήματός τους) 

                           γ) πόσο καλά είναι γνώστες των νέων ρυθμίσεων.                       
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2. Ερωτηματολόγιο για εκκοκκιστές 
 

1. Τι ποσότητα απορροφούν 

2. Τι δυναμικότητα έχουν  

3. Ποια περιοχή καλύπτουν 

4. Μέγεθος μονάδας: 

                                 α) δυναμικότητα 

                                 β) αριθμός απασχολούμενων εργαζόμενων 

5.     Από   τι έχει επηρεασθεί η πορεία του εκκοκκιστηρίου τα τελευταία 15 χρόνια 

        - το 1992/3 με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 

        - το 2001 με τον νέο κανονισμό 

        - τι περιμένουν το 2006 με την νέα ΚΑΠ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ15

 
Τα τελευταία χρόνια γίναμε θεατές ατελείωτων αντιπαραθέσεων μεταξύ 

κυβερνήσεων και βαμβακοπαραγωγών, χωρίς πολλές φορές να καταλαβαίνουμε την 

ουσία του προβλήματος. Οι υψηλές επιδοτήσεις που εισέρεαν από την Ε.Ε. στην 

χώρα μας αύξησε το εισόδημα των αγροτών, αύξησε και το παραγόμενο προϊόν, 

χωρίς όμως να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που τόσα χρόνια συσσωρεύονταν 

στην καλλιέργεια του προϊόντος που μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί  ″εθνικό″ μας 

προϊόν. 

Σταχυολογώντας τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην δημιουργία 

προβλημάτων, η έλλειψη γενικότερης υποδομής στη χώρα μας αποτελεί την πρώτη 

εστία αναζωπύρωσης των αντιπαραθέσεων. Συνοδεύεται από υψηλό κόστος 

παραγωγής, σημαντικό κομμάτι του οποίου οφείλεται στην έλλειψη της 

προαναφερθείσας υποδομής. 

Η ανισοκατανομή του εκκοκκιστικού δυναμικού είναι σοβαρό διαρθρωτικό 

πρόβλημα και αποτελεί τα γενεσιουργά αίτια για μια σειρά μη ευνοϊκών 

προϋποθέσεων και προοπτικών για την παραπέρα επεξεργασία και εμπορία του 

προϊόντος. Η έλλειψη υποδομής για αποθήκευση σε κατάλληλες συνθήκες, ιδιαίτερα 

σε περιόδους αιχμής, επιβάλλει την μεταφορά του προϊόντος σε γεωγραφικές 

περιοχές αρκετά απομακρυσμένες από τον τόπο παραγωγής του, προκειμένου να 

εκκοκκιστεί. Ο μικρός κλήρος και η πληθώρα ξένων ποικιλιών που τελευταία έχουν 

εισβάλλει στην Ελληνική αγορά, με ανόμοια τεχνολογικά και αγρονομικά 

χαρακτηριστικά, δεν επιτρέπουν την μεταφορά ομοιόμορφου προϊόντος, καθώς οι 

μεγάλες αποστάσεις  προϋποθέτουν ογκώδη μεταφορικά μέσα προκειμένου να 

μειωθεί το κόστος των μεταφορικών. Είναι συχνό φαινόμενο στο ίδιο μεταφορικό 

μέσον να υπάρχουν 20 και πλέον διαφορετικές ποικιλίες, με 20 διαφορετικά ποσοστά 

υγρασίας και 20 διαφορετικά ποσοστά ξένων υλών. Σε αντίθετη περίπτωση ο ίδιος ο 

παραγωγός θα μπορούσε να μεταφέρει το προϊόν του στο πλησιέστερο εκκοκκιστήριο 

της περιοχής του. Έτσι διευκολύνεται η ξεχωριστή εκκόκκιση ανόμοιων, γενετικά ή 

περιβαλλοντικά, ποιοτήτων βαμβακιού και αποφεύγεται η παραγωγή ανομοιόμορφου 

                                                 
15 τα μεσογειακά προϊόντα και το μέλλον των μηχανισμών στήριξής τους, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,εκδόσεις 
Υπουργείο Γεωργίας 
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προϊόντος. Επιπρόσθετα, απλουστεύεται η διαδικασία της τυποποίησης που αποτελεί 

ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα σε επίπεδο μάρκετινγκ του Ελληνικού βαμβακιού. 

 Το συνολικό σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής έχει αφετηρία τον μικρό και 

κατακερματισμένο κλήρο του Έλληνα βαμβακοπαραγωγού, που αποτελεί φραγμό για 

την ανάπτυξη οικονομιών μεγέθους. Η καλλιέργεια εισαγόμενων  ποικιλιών πέραν του 

ότι είναι αιτία εκροής συναλλάγματος από την χώρα, συμβάλλει πολλές φορές στην 

μείωση της ποιότητας, καθώς υστερεί σε προσαρμοστικότητα έναντι των εγχώριων και 

παρουσιάζει όψιμη ωρίμανση, γεγονός πολύ επιβαρυντικό για τη σωστή συγκομιδή 

του Ελληνικού βαμβακιού. Ακόμη, η άγρα των υψηλών επιδοτήσεων, που 

απολάμβανε τόσα χρόνια το βαμβάκι,  οδήγησε πολλούς παραγωγούς να το 

καλλιεργούν εις βάρος της ποιότητας και του περιβάλλοντος (οι περιοχές όπου 

καλλιεργείται συστηματικά βαμβάκι στην χώρα μας είναι οι πιο επιβαρημένες 

περιβαλλοντικά) . 

Η έλλειψη οργανωμένου συστήματος εμπορίας και η ανεπάρκεια 

αποτελεσματικής στρατηγικής προώθησης στη διεθνή αγορά, έχουν επίσης μεγάλο 

ποσοστό συμμετοχής στη σύνθεση των προβλημάτων της βαμβακοκαλλιέργειας.  

Συνοψίζοντας, η υποβάθμιση της ποιότητας και του περιβάλλοντος, το υψηλό 

κόστος παραγωγής και η έλλειψη στρατηγικής προώθησης είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά του Ελληνικού βαμβακιού σήμερα, που διεκδικεί μερίδιο αγοράς στο 

συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον του διεθνούς εμπορίου, όπου οι 

τάσεις που επικρατούν είναι η παραπέρα μείωση του κόστους παραγωγής, η 

βελτίωση της τελικής ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης νέων καναλιών 

διανομής και διακίνησης του προϊόντος. Χρειάζεται δηλαδή, επαναπροσδιορισμός της 

ταυτότητας της καλλιέργειας και προσανατολισμός του κλάδου στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της αγοράς. Είναι προφανές ότι η ανάδυση του συνόλου των σημερινών 

προβλημάτων του βαμβακιού έχει τη βάση της, είτε στο γεγονός ότι τα μηνύματα της 

αγοράς έφθαναν στους βαμβακοπαραγωγούς παραποιημένα λόγω της υψηλής 

επιδότησης της καλλιέργειας, είτε υπάρχει παντελής έλλειψη πληροφόρησης για τις 

τάσεις, προοπτικές και τα προβλήματα της εν λόγω βιομηχανίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο, από τους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς και όχι μόνο. Αναπόφευκτα, ο 

προσανατολισμός της παραγωγικής διαδικασίας στις επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια 

είναι κυρίαρχο στοιχείο των βαμβακοπαραγωγών και γενικότερα των περισσότερων 

συμμετεχόντων στην Ελληνική βιομηχανία βάμβακος. 
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Ο σαφής διαχωρισμός της τιμής ανάλογα με την ποιότητα είναι η πυξίδα της 

καθοδήγησης των αγροτών και το αποτελεσματικότερο κίνητρο για την παραγωγή 

προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές. Συμβάλλει επίσης στην δικαιότερη κατανομή 

των κονδυλίων μεταξύ των παραγωγών και προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

ευγενή άμιλλα για παραγωγή ανταγωνιστικότερων προϊόντων . Το παραπάνω μέτρο 

αναμένεται να ισχύσει με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ η οποία δίνει μεγάλη έμφαση 

στην ποιότητα των προϊόντων.  

Η αναβάθμιση του ρόλου των Ομάδων Παραγωγών και γενικά η προώθηση της 

συλλογικής εκμετάλλευσης, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους 

παραγωγής. Αυξάνει επίσης την διαπραγματευτική δύναμη των βαμβακοπαραγωγών 

έναντι των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, αξιώνοντας  έτσι υψηλότερες τιμές πώλησης 

του σύσπορου βάμβακος. 

Το σύστημα παροχής συμβουλών στους βαμβακοπαραγωγούς που αναμένεται 

να τεθεί σε εφαρμογή από το 2006 και μετά, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 

καλύτερη διαχείριση της γης και της καλλιέργειας γενικότερα. 

Η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη νέων καναλιών εμπορίας βελτιώνει 

άμεσα την απορροφητικότητα  των εξαγωγών. Η ανάκτηση, επίσης, της χαμένης 

αξιοπιστίας στους εισαγωγικούς οίκους θα πρέπει άμεση προτεραιότητα της 

στρατηγικής προώθησης του προϊόντος.  Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι η 

σταθεροποίηση της ποιότητας σε χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά και επιπλέον η 

ανάπτυξη μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας. 

Η αναβάθμιση του ρόλου και η προσαρμογή της κρατικής μέριμνας στις 

σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών μας, είναι οι νέες μέθοδοι υποστήριξης των 

αγροτικών προϊόντων. Η διεξαγωγή έρευνας για την κατανόηση και τον εντοπισμό των 

τάσεων, των τιμών και των προβλημάτων της αγοράς πριν από τους ανταγωνιστές 

μας, καθώς και η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των παραγωγών, είναι πολιτικές 

που εφαρμόζονται από τους πρωτοπόρους του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η διεξαγωγή σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό την 

κατάρτιση και εξοικείωση των Ελλήνων παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, 

που αποβλέπουν στην μείωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη του κλάδου 

βασισμένη στα πρότυπα της αειφορικής γεωργίας, αποτελούν έμμεσα μέτρα στήριξης 

της καλλιέργειας, που είναι όμως πλήρως εναρμονισμένα με τις σύγχρονες τάσεις της 

διεθνοποίησης των αγορών σήμερα. 

 39



Πολλά από τα παραπάνω μέτρα ίσως είναι πιο εύκολο να τεθούν σε εφαρμογή τα 

προσεχή έτη με τις αναμενόμενες αλλαγές που συνεπάγονται οι νέες ρυθμίσεις και 

προσβλέπουν στην ποιότητα του προϊόντος του περιβάλλοντος και στην ενημέρωση 

των παραγωγών. 

Η αλλαγή της φιλοσοφίας ή των μεθόδων εφαρμογής των εκάστοτε πολιτικών 

δεν προδικάζει απαραίτητα την αποτυχία τους, αλλά αποτελεί την πηγή της 

προσαρμοστικότητας στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της Διεθνούς Αγοράς. Η 

προσαρμογή όμως προϋποθέτει  τη γνώση και η γνώση την έρευνα. Αν μάλιστα η 

προσαρμογή αυτή δεν χαρακτηρίζεται από ληθαργικούς ρυθμούς αντίδρασης, τα 

παραπάνω μέτρα σε συνδυασμό με το αναμενόμενο καθεστώς αποτελούν πολιτικές 

που μπορούν να βοηθήσουν στην διαχρονική αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

συγκεκριμένης καλλιέργειας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 Η ΚΑΠ συμπλήρωσε ήδη, πάνω από τέσσερις δεκαετίες εφαρμογής. Κατά την 

διάρκεια της πορείας της αναθεωρήθηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως 

μεταρρύθμιση, ήταν η σημαντικότερη γιατί αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία και ο τρόπος 

στήριξης. Μέχρι πριν από λίγο  καιρό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, 

στηριζότανε το προϊόν. Τώρα αυτό αλλάζει και πλέον στηρίζεται το εισόδημα του 

παραγωγού. 

Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο περιβάλλον. Ένα νέο πρωτόγνωρο τοπίο. 

Ένα τοπίο που γνωρίζουμε μεν τις βασικές του συνιστώσες, δεν μπορούμε όμως από 

τώρα να πούμε με βεβαιότητα τι είδους ανακατατάξεις θα φέρει στην ευρωπαϊκή 

γεωργία και στον κόσμο της υπαίθρου. Ποιος θα παράγει, τι θα παράγει, πόσο θα 

παράγει και γιατί. Το σίγουρο είναι ότι η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική από αυτή 

που ξέραμε μέχρι σήμερα. 

Οι εγγυημένες τιμές, οι παρεμβατικοί μηχανισμοί, οι ποσοστώσεις και οι 

πριμοδοτήσεις παραγωγής, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, τα κατώφλια εγγύησης, η 

συνυπευθυνότητα και άλλες έννοιες του αγροτικού μας λεξιλογίου, από το 2006 θα 

αποτελούν ανάμνηση.  

Η νέα ΚΑΠ, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις προσαρμογής, είναι δυνατό να 

αποτελέσει σημαντική ευκαιρία και πρόκληση επαναπροσανατολισμού της αγροτικής 

μας παραγωγής προς την αγορά. Η στροφή στο μοντέλο της ποιοτικής γεωργίας που 

στοχεύει η νέα ΚΑΠ, αποτελεί ίσως και τη μόνη διέξοδο για την Ελληνική γεωργία. 

Μόνο έτσι μπορούμε να προσβλέπουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

στη βελτίωση του εμπορικού μας ισοζυγίου. 

Η προσαρμογή στο νέο αυτό αγροτικό περιβάλλον που δημιουργείται θα 

εξαρτηθεί από ορισμένες βασικές προτεραιότητες.16 Ιδιαίτερη σημασία έχει η 

ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να διαχειριστεί αποτελεσματικά την εφαρμογή της 

ΚΑΠ. Δεν είναι υπερβολή να διατυπωθεί ότι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η 

ευελιξία των αποφάσεων θα αποτελέσουν καθοριστικά κριτήρια για την επιτυχημένη 

πορεία στο νέο καθεστώς. Από την άλλη πλευρά αποκτά προτεραιότητα η δυνατότητα 

των θεσμικών φορέων των αγροτών και των ενώσεών τους, να διαχειριστούν εθνικούς 

φακέλους με μεγάλους προϋπολογισμούς. Να παρέχουν συμβουλευτικές και 
                                                 
16 www.paseges.gr 
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οργανωτικές υπηρεσίες στα μέλη τους, κατά το στάδιο της προσαρμογής τους στο νέο 

καθεστώς, να παρέχουν πληροφόρηση για την εξέλιξη των τάσεων της αγοράς των 

αγροτικών προϊόντων, να προσδιορίζουν την προσφερόμενη ποσότητα και την 

διάθεσή της. Να παρακολουθούν την ποιότητα των προϊόντων από το στάδιο της 

παραγωγής μέχρι την τελική διάθεσή του.  

Είναι προφανές ότι η Δημόσια Διοίκηση και οι αγροτικοί θεσμοί πρέπει να 

προχωρήσουν μαζί, να αναπτυχθούν παράλληλα. Γιατί οι παραγωγοί και οι 

επιχειρήσεις τους είναι εκείνοι που καλούνται να εξασφαλίσουν την προσφορά 

αγροτικών προϊόντων, την ποιότητα, τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ.  

Χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από  ποτέ, οργάνωση των αγορών. Και αυτό 

απαιτεί δομές και υποδομές. Απαιτεί επενδύσεις. Απαιτεί την αξιοποίηση της νέας 

τεχνολογίας. Απαιτεί την δικτύωση της προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι η χώρα μας έχει απόλυτη ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού της 

αγροτικής μας παραγωγής στην βάση των σύγχρονων απαιτήσεων και προκλήσεων 

της νέας ΚΑΠ. Ενός νέου μοντέλου για την Ελληνική γεωργία, που έχει οργανωμένη 

την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Που είναι ποιοτική. Που επενδύει στη γνώση, 

την πληροφόρηση, την ενημέρωση. Που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης με περιβαλλοντικά πρότυπα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
Πρωτόκολλο 4 της συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1981 

        Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1964/87 του Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 1987 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2064/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Αυγούστου 1995 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Αυγούστου 2001 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 
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