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  Νόμος 4015/11 … κύριε υπουργέ οι συνεταιρισμοί ωθούνται σε εκτός νόμου πρακτικές
  

Ακατανόητες εξελίξεις διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν εξαιτίας των ανεφάρμοστων
διατάξεων που προβλέπει ο Ν. 4015/11, ειδικά για τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις
(ΚΕΣΕ) και τις Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΚΑΣΟ)      οι οποίες θα πρέπει να
μετατραπούν σε Α.Σ. Κλαδικούς ή Α.Ε.Σ.

Κανείς νομικός δεν είναι σε θέση να υποδείξει τη μεθοδολογία μετατροπής σε Α.Σ.
Κλαδικούς, αφού η μόνη λύση είναι η μετατροπή δια της συγχωνεύσεως που στην
περίπτωση της ΚΕΟΣΟΕ σημαίνει ότι θα έπρεπε να απορροφήσει όλα της τα μέλη
(περιουσιακά στοιχεία, χρέη, κλπ.) δημιουργώντας έναν υπερσυνεταιρισμό πανελλαδικής
εμβέλειας, ενέργεια τεχνικά και νομικά αδύνατη.

Παράλληλα, ήδη η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενημερώσει τους συνεταιρισμούς που δεν έχουν
μετατραπεί, ότι η νομιμοποίηση των Διοικητικών τους Συμβουλίων λήγει στις 31.12.2013 και
από την πλευρά του ΥΑΑΤ ουδεμία πληροφόρηση υπάρχει, όχι μόνο για τυχόν τροπολογίες
αλλά και για την ευχέρεια κοινοβουλευτικού χρόνου, εν μέσω εορτών.

Με την πρακτική του τέλους Ιουνίου 2013 όταν εξέπνεε η προηγούμενη παράταση και εν
αναμονή νέας παράτασης, τα κεφάλαια των συνεταιρισμών «πάγωσαν» από την Τράπεζα
Πειραιώς για αρκετό χρονικό διάστημα.

Σήμερα διερωτάται κανείς για το ποια θα είναι η αντιμετώπιση μιας όμοιας διαδικασίας,
όταν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013 εφόσον δε δοθεί παράταση η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα
αναγνωρίζει τα νυν Συμβούλια και θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των
συνεταιρισμών.

Η μόνη λύση που διαφαίνεται είναι η ανάληψη σεβαστών ποσών σε μετρητά προκειμένου οι
συνεταιρισμοί να έχουν ρευστότητα (εφόσον διαθέτουν μετρητά) και μετά την 31/12/2013.

Η λύση αυτή όμως οδηγεί τους συνεταιρισμούς στη διενέργεια παράτυπων πράξεων
σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, αφού προβλέπουν ότι οι
συναλλαγές θα πρέπει να διενεργούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών άνω των 1.500 €.

Αποτέλεσμα … οι συνεταιρισμοί να ωθούνται να κάνουν παραβάσεις και να τους επιβληθούν
πρόστιμα.
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