
 
 
 

73ης Συνέλευση της Ολομέλειας της Διεθνούς Επιτροπής Βάμβακος (ICAC) 
 
Η χώρα μας από το 1947, είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος 
(International Cotton Advisory Committee - ICAC), του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού με 
αντικείμενο την παραγωγή, εμπορία και επεξεργασία του βάμβακος,. Η ICAC ιδρύθηκε το 1939 και 
σήμερα συμμετέχουν ως μέλη οι περισσότερες βαμβακοπαραγωγές χώρες καθώς και χώρες 
σημαντικοί καταναλωτές βάμβακος. Από τα 40 κράτη μέλη, τα επτά είναι χώρες της Ε.Ε. (Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα).  
 
Η ICAC έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα βάμβακος με έμφαση στο διεθνές 
εμπόριο και τη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της ανταλλαγής 
απόψεων και τεχνογνωσίας. Υλοποιεί προγράμματα και μελέτες και συλλέγει στατιστικά στοιχεία για 
όλες τις χώρες ώστε να υποστηρίζει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στην άσκηση πολιτικής 
σχετικά με τον βάμβακα. Βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ενώ 
παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στον ερευνητικό χώρο. Με το ενημερωτικό υλικό που 
παράγει, δίνει την ευκαιρία στα κράτη μέλη και σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται για τις 
εξελίξεις και τις προοπτικές του βάμβακος σε παγκόσμιο επίπεδο θέτοντας παράλληλα θέματα προς 
συζήτηση και επεξεργασία. Οι απόψεις της ολομέλειας αλλά και των λοιπών συνεδριάσεών της 
ICAC, όπως εκφράζονται μέσω των πρακτικών και των ανακοινώσεων έχουν αυξημένο κύρος 
διεθνώς όχι μόνο σε τεχνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο. 
 
Στα διάφορα Όργανα της ICAC συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα των κρατών μελών, 
εμπειρογνώμονες και ερευνητές καθώς και στελέχη της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα 
(εκκοκκιστήρια, κλωστοϋφαντουργία κλπ.). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ICAC 
διοργανώνει ετήσια Συνέλευση της Ολομέλειάς της σε διαφορετικό κράτος μέλος κάθε έτος. Η 
διοργάνωση συνήθως προσελκύει 400 με 500 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο (από 45 χώρες και 
10 Διεθνείς Οργανισμούς) ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των συμμετεχόντων (εταιρείες, ιδιώτες 
κ.α.) από τη διοργανώτρια χώρα. 
 
Μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης, η 73η Συνέλευση της Ολομέλειας της ICAC θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 7 Νοεμβρίου 2014. Μια τέτοιας εμβέλειας διοργάνωση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική από επιστημονική άποψη μέσω των συνεργασιών και της προαγωγής της επιστημονικής 
έρευνας αλλά κυρίως λόγω της ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα πολιτικής και προώθησης του 
βάμβακος στο διεθνές περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η καλλιέργεια και με 
δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικής παραγωγής βάμβακος ως ένα σημαντικό εξαγώγιμο 
προϊόν για την χώρα, η διοργάνωση αυτή θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης του κλάδου. 
Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν θετικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της 
Βόρειας Ελλάδας όπως αναγνωρισιμότητα, προβολή τουρισμού και τόνωση του ξενοδοχειακού τομέα. 
 
 
Πληροφορίες:   
(α)  www.icac.org 
(β)  Διεύθυνση Παραγωγής Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 
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