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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 30-8-1996
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Γεωργίας κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ, σε σχέση με μια 
απ’ τις σημαντικότερες γεωργικές μας παραγωγές που είναι το βαμβάκι, προέβη 
στην ακόλουθη δήλωση:

1) Από ¡την καλλιεργητική περίοδο 1995-1996, μέχρι και την 
καλλιεργητική περίοδο 2001-2002, ισχύει το νέο κοινοτικό καθεστώς 
ενίσχυσης στο βαμβάκι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τη τιμή παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, με 

ενίσχυση που μπορεί να τριπλασιάζει τη διεθνή εμπορική τιμή του βαμβακιού.

2) Το σύστημα ενίσχυσης προβλέπει ότι, εάν σημειωθεί υπερπαραγωγή 
πέρα από τα όρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε χώρα (Ελλάδα 
και Ισπανία) τότε μειώνεται η ενίσχυση στο βαμβάκι με μια ποινή, που 
ονομάζεται συνυπευθυνότητα.

3) Κάθε χρόνο, τέλος Αυγούστου, οι Ελληνικές αρχές γνωστοποιούν στη 
Διαχειριστική Επιτροπή Κλωστικών Ινών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
πρόβλεψη της αναμενόμενης παραγωγής στο βαμβάκι. Γι’ αυτό οι Ελληνικές 
αρχές, τον Σεπτέμβριο του 1995, ανακοίνωσαν πρόβλεψη ύψους παραγωγής 
1.250.000 τόνους για την εσοδεία 1995-1996.

4) Η 31 Μαρτίου κάθε χρόνου, είναι η τελευταία μέρα παράδοσης του 
βαμβακιού, από ¡τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια. Την 1η Απριλίου 1996 
για την εσοδεία ϊ 995-1996, τα στοιχεία κατέδειξαν τελική παραγωγή 1.360.000 
τόνους. Δηλαδή σημειώθηκε στη πράξη νέα αύξηση της εκτιμούμενης 
υπέρβασης κατά 110.000 τόνους περίπου.

5) Τον Απρίλιο του 1996 προτρέψαμε, για την επόμενη καλλιεργητική 
περίοδο 1996-1997, την αυτοσυγκράτηση στην καλλιέργεια βαμβακιού. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση καλλιέργειας σε 230.000 στρέμματα.
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Όμως θα έπρεπε η μείωση αυτή να φθάσει σε 500.000 στρέμματα παραγωγής 
για τη διατήρηση ίτης τιμής στα περσινά επίπεδα.

6) Το 1995-96 η υπερπαραγωγή στην Ελλάδα σε βαμβάκι οδήγησε σε 
μείωση της ενίσχυσης κατά 67 δραχμές το κιλό, στο σύσπορο βαμβάκι.
Αυτή η εξέλιξη για το 1995-96 θα ήταν πιο αρνητική εάν η Ισπανία είχε 
κατορθώσει να έχεί καλή παραγωγή για τη κάλυψη της δικής της ποσόστωσης, 
όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή η Ελλάδα αξιοποίησε την ακάλυπτη ποσόστωση της Ισπανίας και 
παρ’όλα αυτά η υπερπαραγωγή που σημείωσε επέφερε μείωση της ενίσχυσης 
κατά 67 δραχμές το κιλό.

7) Φέτος όμως, για την περίοδο που ακολουθεί 1996-1997, θα έχουμε 
επιπλέον μείωση της ενίσχυσης ανά κιλό, για το ίδιο ύψος παραγωγής με αυτό 
του 1995-1996.
Γιατί έχει ήδη αυξηθεί η ποινή στην ενίσχυση ανά κιλό για το βαμβάκι της 
Ελληνικής παραγωγής για την περίοδο παραγωγής 1996-1997. Έχουμε 
καταμετρημένη την υπέρβαση της Ελληνικής παραγωγής σε σχέση με την 
ποσόστωση που δικαιούται η Ελλάδα, για την περίοδο παραγωγής 1996-1997. 
Αυτή η καταμετρημένη υπέρβαση προκύπτει κι από το ότι φέτος για την 
περίοδο παραγωγής 1996-1997, η Ισπανική παραγωγή σε βαμβάκι, θα 
υπερκαλύψει την ποσόστωση που δικαιούται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

8) Στις 20 Αυγούστου 1996, η Διαχειριστική Επιτροπή Κλωστικών Ινών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αποδεκτή την πρόβλεψη των Ελληνικών 
αρχών για την εσοδεία 1996-1997, με ύψος παραγωγής 1.220.000 τόνους 
συσπόρου βαμβακιού.
Η διαδικασία που προβλέπει το καθεστώς ενίσχυσης στο βαμβάκι προσαυξάνει 
την εκτιμούμενη παραγωγή σε 1.403.000 τόνους.

9) Για το περιορισμό της συνυπευθυνότητας (ποινής) ενίσχυσης στο 
βαμβάκι, το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών 
και τις συνεταιριστικές Οργανώσεις εξετάζει την δυνατότητα για την εφαρμογή 
συστήματος καθορισμού ζωνών καλλιέργειας, με καταρχήν προσδιορισμούς 
των επιλέξιμων ποσοτήτων ενίσχυσης στο βαμβάκι, κατά στρέμμα.

10) Το Υπουργείο Γεωργίας εξετάζει τις προτάσεις και τη δυνατότητα να 
δίδονται οι επιδοτήσεις του βαμβακιού κατευθείαν στους παραγωγούς και όχι 
μέσω εκκοκκιστών. Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων μέχρι τώρα 
προσκρούει στους κανόνες που καθιέρωσε το κοινοτικό καθεστώτος ενίσχυσης 
στο βαμβάκι που μέχρι τώρα εφαρμόζεται.
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Το Υπουργείο Γεωργίας εξετάζει να θέσει το θέμα των επιδοτήσεων απευθείας 
στους παραγωγούς, στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζει όμως ότι, υπάρχει άρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την 
απόδοση των επιδοτήσεων απ’ευθείας στους παραγωγούς. Και αυτό γιατί, οι 
βαμβακοπαραγωγοί είναι 120.000, ενώ οι εκκοκκιστές βιομήχανοι 87.
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαλούνται την αποτελεσματικότητα τιον 
ελέγχων και την οικονομία που προκύπτει από το να γίνονται έλεγχοι σε 87 
σημεία και όχι σε 120.000 σημεία.

Π ) Συνεχίζονται και εντείνονται εκτεταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι 
για τον εντοπισμό και την εξάλειψη λαθροχειριών με την πλασματική διόγκωση 
της παραγωγής βαμβακιού και θα αποδοθούν ευθύνες όπου εντοπισθούν. 
Παράλληλα επεκτείνονται οι έλεγχοι:
α) Για το καλλίτερο προσδιορισμό των εκτάσεων καλλιέργειας με βαμβάκι,
β) για την ηρτημένη (προβλεπόμενη) εσοδεία,
γ) για τη διακίνησή του σύσπορου βαμβακιού μέσω μεσιτών και
δ) για τον έλεγχο και την διακίνηση του παραγόμενου εκκοκκισμένου
βαμβακιού στο εμπόριο και τη βιομηχανία.

12) Τον Ιούλιο του 1996, το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε την τροποποίηση του κανονισμού για την 
ενίσχυση στο βαμβάκι, με τον καθορισμό της προσωρινής συνυπευθυνότητας 
(προβλεπόμενης ποινής) ως εξής:
Η προβλεπόμενη παραγωγή κάθε περιόδου να προσαυξάνεται κατά 15 
ποσοστιαίες μονάδες. Θα προκύπτει αποτέλεσμα με βάση το οποίο θα 
καθορίζεται η προσωρινή ποινή (συνυπευθυνότητα), εφόσον προκόψει 
υπέρβαση και συνεπώς η προσωρινή τιμή του παραγωγού.
Με το νέο αυτό σύστημα, η προσωρινή αυτή τιμή θα αποτελεί και την 
προκαταβολή στόυς παραγωγούς μέσω των εκκοκκιστών.
Αυτό το σύστημα τίθεται σε λειτουργία και θα ισχύει από την περίοδο 1996-97 
και έπειτα.

13) Για την παραγωγή του 1995-1996 σημειώθηκε καθυστέρηση στην 
αποπληρωμή τού υπολοίπου των εξοφλήσεων στους παραγωγούς.
Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:
α) Η Διαχειριστική Επιτροπή Κλωστικών Ινών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθυστέρησε να ορίσει την τελική συνυπευθυνότητα. Είναι γνωστό ότι η 
τελική συνυπευθυνότητα καθορίστηκε από την εν λόγω Επιτροπή στο τέλος του 
Ιουνίου 1996.
β) Υπήρξε παρατεταμένη απεργία 25 ημερών, την κρίσιμη περίοδο των 
ελέγχων, από τους γεωπόνους του Οργανισμού Βάμβακος και του Υπουργείου 
Γεωργίας.
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γ) Η έναρξη της διαδικασίας των αποπληρωμών συνέπεσε με την 
αναδιοργάνωση τής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών 
Προϊόντων,
Οι εξοφλήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-8-1996.

14) Οι επιχειρηματίες Τσιπλάκος και Χατζηχαραλάμπους έχουν αφήσει 
"Τ απλήρωτους τους παραγωγούς, για το σύνολο των απαιτήσεων τους σε σύσπορο

βαμβάκι που τους έχουν παραδώσει.
Για να πάρουν τα χρήματά τους οι παραγωγοί από τους εν λόγω επιχειρηματίες 
προκρίθηκε η σύναψη δανείου 600 εκατ. δρχ. με εγγυητή τον Οργανισμό 
Βάμβακος.
Το προϊόν του δανείου αυτού θα έχει προορισμό την εξόφληση των παραγωγών 
αυτών.
Για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου θα παρακρατηθούν οι 
εγγυητικές επιστολές που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του Οργανισμού 
Βάμβακος, συνολικού ύψους 1 δις δρχ.

15) Το 1995 η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ-Κ. πέτυχε την αύξηση της 
ποσόστωσης παραγωγής, για την Ελλάδα και την Ισπανία, από 701.000 τόνους 
σε 1,031.000 έως και 1.120.000 τόνους, αναλόγως της διεθνούς τιμής του 
βαμβακιού.
Συνεπώς, η Ελλάδα που είχε 540.000 τόνους ως εθνική της ποσόστωση 
ανέβηκε στους 782.000 έως και 850.000 τόνους αναλόγως της διεθνούς τιμής 
του βαμβακιού.

16) Η αλλαγή του καθεστώτος ενίσχυσης στο βαμβάκι του 1995, εκτός 
απ’ την μεταβολή; των ποσοστώσεων, περιέχει και αλλαγές στις μεθόδους και 
τους τρόπους ενίσχυσης στο βαμβάκι. Αυτές είναι:
α) Ενίσχυση κατά κιλό στο παραγόμενο σύσπορο βαμβάκι με βάση το 
παραχθέν εκκοκκισμένο,
β) Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι το 1995 δεν διασφάλιζε την καθαρότητα της 
παραγωγής σύσπορου και επέτρεπε τις νοθείες και μεγάλο ποσοστό κακής 
ποιότητας ξένιον ι>λών,
γ) II  ο ν  νν/ιουΟ υνρο|ΐα, θηλαθή η ποινή, δον έχε ι π λ έο ν  ορκχκό φραγμό. Σο  
αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που προέβλεπε όρια, 
δ) Καθορίστηκε ή ελάχιστη τιμή που διασφαλίζει κάθε φορά το κόστος του 
παραγωγού, καθώς και η τιμή στόχου προς την οποία πρέπει να αποβλέπει η 
πολιτική ενίσ χυσ ή ς στον β α μβακοκ αλλιε ργη τή για να απορροφά τις συνέπειες 
των μεταβολών της διεθνούς τιμής του βαμβακιού, η οποία σήμερα είναι 
λιγότερη από το 1/3 της ελάχιστης τιμής που λαμβάνει ο παραγωγός. Είναι 
γνωστό ότι το βαμβάκι είναι διεθνώς χρηματιστηριακό προϊόν.
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ε) Η ενίσχυση ητό βαμβάκι καθορίζεται οριστικά μετά το τέλος της 
καλλιεργητικής περιόδου. Το αργότερο έως 10 Ιουλίου κάθε χρόνου, 
στ) Η τελική εξόφληση του υπολοίπου στους παραγωγούς, γίνεται μετά το 
τέλος της εμπορικής περιόδου.
ζ) Κατάργηση της στρεμματικής ενίσχυσης των μικρών παραγωγών που ίσχυε 
στο προηγούμενο καθεστώς, για παραγωγούς μέχρι 20 στρέμματα. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε αυτή τη κατάργηση, διότι γινόταν η εξής 
καταστράτήγηση: κάθε γεωργικής εκμετάλλευση κατατμιζόταν εικονικά σε 
κμεταλλεύσεις μικρές των 20 στρεμμάτων για να προκύπτουν περισσότεροι 
δικαιούχοι μικροί παραγωγοί,

17) Με τα σημειωθέντα επίπεδα παραγωγής του 1995-1996, εάν είχαμε 
την παλαιό ποσόστωση, τότε οι Έλληνες παραγωγοί θα ελάμβαναν μέχρι και 40 
δρχ. μικρότερη τιμή στο βαμβάκι ανά κιλό, από εκείνη που πράγματι έλαβαν 
φέτος.

18) Τα βασικότερα προβλήματα εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος 
ενίσχυσης στο βαμβάκι είναι τα εξής:
- Η σημειούμενη απώλεια, για τους Έλληνες παραγωγούς, σημαντικού 
ποσοστού της ενίσχυσης στο βαμβάκι, λόγω της συνεχιζόμενης, επί σειρά ετών, 
υπερπαραγωγής βαμβακιού στη χώρα μας.
- Η απουσία πρόβλεψης για την ενίσχυση στο βαμβάκι, με τρόπο που να είναι 
αντιπροσωπευτικός και δίκαιος, κάθε ποιοτικού τύπου βαμβακιού.
Η Ελλάδα αναγκάστηκε να επιβάλλει Εθνικούς πίνακες ποιοτικής - χρηματικής 
αποτίμησης των ' διαφόρων ποιοτικών τύπων βαμβακιού, τους οποίους οι 
εκκοκκιστές δεν εφαρμόζουν με συνέπεια. Οι εκκοκκιστές, για όλες τις 
ποιότητες δίνουν την ίδια τιμή.

19) Επιβάλλεται να υπάρξει συντονισμός όλων των πλευρών που 
εμπλέκονται στην παραγωγή, διακίνηση και κατεργασία του βαμβακιού, ώστε
να επ ίΐΰ χ υ υ μ υ  ιις μ ό γ ισ τ ς ς  θυν«τός ονι«Γ^ύ<τυν  ̂ γ ι α  τ ο  β α μ β Α ν ι  η · π-ό την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δραστηριοποιούμαστε στη κατεύθυνση αυτή, ενώ 
παράλληλα επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα του Ελληνικού 
βαμβακιού.
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