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  Δώστε επιτέλους το πόρισμα για το νόμο συνεταιρισμών στη δημοσιότητα. Τζανέτος Καραμίχας:
Δεν αντέχουμε άλλη φορολογική επιβάρυνση
  

Να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής που εξέτασε το Νόμο
Σκανδαλίδη για τους συνεταιρισμούς κάλεσε το ΥΠΑΑΤ σήμερα από το President o
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος      Καραμίχας. Όπως είπε ο κ. Καραμίχας, ο 4015 έχει
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις οργανώσεις, εμποδίζει την επιχειρηματική τους
λειτουργία και θέτει θέματα περιουσιών.

Σε σύγχυση εξακολουθεί να βρίσκεται ο συνεταιριστικός κόσμος εξαιτίας της καθυστέρησης
εκ μέρους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να παρουσιάσει, επιτέλους,
το πόρισμα της επιτροπής που συνεστήθη για να εξετάσει ή/και να βελτιώσει το Νόμο 4015.
Ενός Νόμου που από την πρώτη στιγμή, μόνο προβλήματα δημιούργησε στη λειτουργία των
επιχειρήσεων του χώρου, παρεμβαίνοντας ανοιχτά στη λειτουργία τους.

Η επιτροπή του ΥΠΑΑΤ με συμμετοχή γνωστών συνεταιριστών συνεδρίασε τέσσερις
φορές, εξέτασε το Νόμο και προχώρησε σε προτάσεις, ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου
συνεχίζει να κρατά σε ομηρία τις επιχειρήσεις του χώρου, καθώς δεν έχει δώσει ακόμη στη
δημοσιότητα το πόρισμα. Αν και μέχρι δέκα μέρες πριν διαρρέονταν από το υπουργείο πως
αυτό θα γινόταν την περασμένη εβδομάδα, ο χρόνος κύλησε χωρίς κάτι τέτοιο να συμβεί.
Πλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα να συμβεί κάτι 
τέτοιο, ωστόσο πλέον κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η επιτροπή που συνεστήθη προτείνει στον Θανάση Τσαυτάρη,
την κατάργηση του Νόμου 4015, με επαναφορά στον παλαιότερο 2810, με κάποιες βέβαια
τροποποιήσεις και ταυτόχρονη κατάργηση όλων των αναγκαστικών διατάξεων που διέπουν
τον ισχύοντα Νόμο, ενώ προτέινεται απόσυρση ή τροποποίηση τουλάχιστον διατάξεων που
αφορούν στη διαδικασία των εκκαθαρίσεων.

Στα όριά του έχει φτάσει ο αγροτικός κόσμος της χώρας εξαιτίας της φορολογικής
επιδρομής των τελευταίων ετών, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος
Καραμίχας, σε σημερινή ενημερωτική σύσκεψη με τους προέδρους και διευθυντές
συνεταιριστικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
President.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της κορυφαίας συνεταιριστικής
οργάνωσης, το κόστος από τα μέτρα είναι ήδη βαρύ για τους αγρότες, καθώς αγγίζει τα 1,5
δις ευρώ, ενώ στα 900 εκατ. ευρώ υπολογίζουν οι υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ, την πρόσθετη
επιβάρυνση από τη φορολογία των αγροτεμαχίων.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα της
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αγοράς του καλαμποκιού και των χαμηλών τιμών στις οποίες πωλείται το προϊόν,
καταλογίζοντας αδράνεια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς όπως
είπε επέτρεψε να πέσουν στην αγορά καλαμπόκια αμφίβολης ποιότητας και επικίνδυνα για
τον άνθρωπο και τα ζώα. Τα συγκεκριμένα προϊόντα, πρόσθεσε ο κ. Καραμίχας, προήλθαν
κυρίως από βαλκανικές χώρες.

Για την ακαρπία στις ελιές

Συνεχίζοντας να περιγράφει με "μελανά χρώματα" την πορεία και την κατάσταση στην
αγροτική οικονομία ο κ. Καραμίχας ζήτησε από το ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ, στήριξη των
ελαιοπαραγωγών που επλήγησαν από τις κακές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην
έχουν παραγωγή φέτος, κάνοντας λόγο για "δραματική κατάσταση".

Για την κτηνοτροφία

Επικαλούμενος στοιχεία του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Τάκη
Πεβερέτου, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ έκανε λόγο για τραγική κατάσταση, αναφερόμενος
στις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει για τις στάνες και τα μαντριά των
παραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση και κινδυνεύουν να μπουν στη
λίστα με τους ανέργους.

"Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι ως συνεταιρισμοί και να έχουμε τσαγανό απέναντι στις
αντιξοότητες", ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ.
Κώστας Σκιαδάς.
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