Είδηση 212

1 Μαρτίου 2012
Επτά πολιτικές για την ανάπτυξη, οκτώ προϋποθέσεις (με αρκετό κούρεμα) για εξυγίανση ΑΣΟ

Ημερίδα με θέμα τις πολιτικές ανάπτυξης των συνεταιριστικών οργανώσεων και τις
προϋποθέσεις εξυγίανσης τους, αλλά και τα προβλήματα στην εφαρμογή του νέου νόμου
για τους συνεταιρισμούς, διοργάνωσε χθες (29/2) η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Όσον αφορά τις πολιτικές ανάπτυξης ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας,
αναφέρθηκε στην ανάπτυξη πολιτικών βάσει επτά αξόνων, όπως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πολιτική αρδευτικού νερού
Πολιτική γης
Κτηνοτροφία
Δασική οικονομία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Εξυγίανση αγοράς
Εξυγίανση συνεταιρισμών

Όσον αφορά τις προτάσεις εξυγίανσης των συνεταιρισμών, ανέφερε οκτώ προϋποθέσεις
για την βιωσιμότητά τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μελέτες εξυγίανσης και εφαρμογής τους
Βιωσιμότητα χρεών (κούρεμα τραπεζικών χρεών)
Βιωσιμότητα σε χρέη Δημοσίου (κούρεμα σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ)
Εκχώρηση μη παραγωγικών επενδύσεων στους πιστωτές
Μείωση (κούρεμα) οφειλών σε εργαζόμενους
Αλλαγή εργασιακών σχέσεων με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Επαρκή αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου
Θεσμικές προσαρμογές με γνώμονα την κοινωνία

Οι πολιτικές ανάπτυξης και οι προϋποθέσεις εξυγίανσης θα αποτελέσουν ψήφισμα της
ομολογουμένως μαζικότατης συνάθροισης των εκπροσώπων των συνεταιρισμών μαζί με τις
παρακάτω προτάσεις:
1. Άμεση παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4015/2011
2. Υποβολή τροπολογιών για την άρση των αναγκαστικών διατάξεων του νόμου
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3. Άμεση δημιουργία μόνιμης επιτροπής για την επεξεργασία των διατάξεων
4. Ένταξη των μελετών εξυγίανσης που απαιτούνται από το Ν. 4015/2011, στο ΕΣΠΑ
5. Αναστολή ποινικής δίωξης μελών των ΔΣ των συνεταιρισμών για πράξεις του
παρελθόντος

Τέλος στο σκέλος της αδυναμίας εφαρμογής του Ν. 4015/2011, αναφέρθηκαν νομικές
αντιρρήσεις (κυρίως στο άρθρο 19) του νόμου με βάση τις οποίες είναι αδύνατη η εφαρμογή
του από τη νομική σύμβουλο της ΠΑΣΕΓΕΣ κα Δ. Μητροπούλου.
Παρέστησαν και έκαναν τοποθετήσεις εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Σερρών κ. Μ.
Τσελέπης, της ΝΔ ο υπεύθυνος τομέα Πολιτικής Ευθύνης αγροτικής ανάπτυξης κ. Γ.
Κασαπίδης, της Δημοκρατικής Συμμαχίας κα Ν. Αραμπατζή, της Δημοκρατικής Αριστεράς η
κα Δ. Χαλκιά και του ΛΑΟΣ κ. Δ. Σαρατσιώτης.
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