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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
Συνάντηση με τη Φωτεινή Αραμπατζή είχε η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Επί τάπητος όλα μείζονα θέματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Τι ζήτησε το προεδρείο της ΝΕΑΣ
ΠΑΣΕΓΕΣ. Σε τι δεσμεύτηκε η Φ. Αραμπατζή
Με θέματα αιχμής το φορολογικό και ασφαλιστικό, την εκπροσώπηση των Συνεταιρισμών και
παραγωγών της χώρας, αλλά και τα έντονα προβλήματα στην κτηνοτροφία που προκαλεί ο αθέμιτος
ανταγωνισμός και η παντελή έλλειψη ελέγχων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τρίτη 20
Νοεμβρίου του προεδρείου της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ με την υπεύθυνη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης
της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή.
Συγκεκριμένα, το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ανέφερε στην κα. Φ. Αραμπατζή την μεγάλη
αναστάτωση που έχει δημιουργήσει στoν αγροτικό κόσμο η δυσβάσταχτη φορολογία και οι
ασφαλιστικές εισφορές, που αναγκάζουν τους παραγωγούς να στρέφονται σε πρακτικές της
παραοικονομίας, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται καίρια οι Συνεταιρισμοί
και η σύννομη λειτουργία τους, δεδομένου του ότι είναι αδύνατο χωρίς τιμολόγηση να διακινηθεί
έστω και ένα κιλό προϊόντος από τους Συνεταιρισμούς. Σε αυτό το θέμα και στην συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε υπήρχε πλήρη ταύτιση των απόψεων, με την κα. Φ. Αραμπατζή να επισημαίνει ότι
στο πρόγραμμα της ΝΔ υπάρχει σχετική πρόβλεψη και ότι έχει ανακοινωθεί ήδη ότι θα υπάρξουν
μειώσεις τόσο στους συντελεστές φορολογίας όσο και στις ασφαλιστικές εισφορές.
Το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε επίσης να βρεθεί λύση και να εκπροσωπούνται οι
Συνεταιρισμοί και μέσω αυτών οι αγρότες παραγωγοί στην Copa Cogeca, για να διορθωθεί αυτό που
έχει δημιουργηθεί επί των ημερών της τωρινής κυβέρνησης, το απαράδεκτο και αδιανόητο του να
εκπροσωπούνται από μία εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων.
Συζητήθηκε από κοινού να εξευρεθεί ο τρόπος αντιμετώπισης με θεσμοθέτηση πόρων για να
καλύπτονται τα έξοδα που χρειάζονται για την συγκεκριμένη εισφορά προς τις Ευρωπαϊκές
Οργανώσεις και για την λειτουργία ενός αξιοπρεπούς γραφείου στις Βρυξέλλες, που θα ενημερώνει
τους Συνεταιρισμούς και τους αγρότες της χώρας.
Αναφερόμενο το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στην
Βουλή μέχρι τα τέλη του χρόνου, με την υπογραφή του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Στ. Αραχωβίτη και αφορά το τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Συνεταιρισμών και
του συνδικαλισμού, ζήτησε από την κα. Φ. Αραμπατζή να αναφερθεί στο πως σκέφτεται η ΝΔ να
αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Η κα. Φ. Αραμπατζή με την σειρά της επισήμανε την θέση του Κόμματός
της για σύσταση Αγροτικού Επιμελητηρίου, που μέσω αυτού θα εκπροσωπούνται οι συλλογικοί φορείς
των αγροτών, είτε αυτοί είναι Συνεταιρισμοί είτε Αγροτικοί Σύλλογοι .
Συζητήθηκε επίσης, το θέμα της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού
που δημιουργείται ανάμεσα στις Συνεταιριστικές και ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Και
σε αυτό το θέμα εξήχθη το συμπέρασμα ότι υπάρχει παντελής έλλειψη ελέγχων και ατιμωρησίας σε
πιθανές παραβάσεις, ενώ εκφράστηκε η ανάγκη της άμεσης επίλυσης του όλου ζητήματος, ώστε να
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υπάρξει ισορροπία στην αγορά. Παράλληλα, το προεδρείο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ έθεσε στο τραπέζι των
συζητήσεων τα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει στον κτηνοτροφικό κόσμο, η πτώση των τιμών του
γάλατος και οι αθρόες ελληνοποιήσεις.
Σημειώνουμε ότι η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ επανέλαβε την πρότασή της για ουσιαστική υποστήριξη του
χειμαζόμενου κτηνοτροφικού κόσμου με περαιτέρω ενισχύσεις deminimis και με την διάθεση
γαλακτοκομικών –τυροκομικών προϊόντων δια των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης όπως, το
ΤΕΒΑ.
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