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Θέμα: «Αίηεκα γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο εγγξαθήο θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο μύινπ
ζηα ζρεηηθά κεηξώα – αλαζηνιή επηβνιήο πξνζηίκσλ»
Κε ηελ ΘΤΑ αξηζκ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΔΘ 2872/Β’/29-12-2015) ζην άξζξν 7
παξ. 8 ηέζεθε πξνζεζκία ελόο εμακήλνπ ζε όινπο ηνπο ππόρξενπο (κέρξη ηηο 28-06-2016)
γηα λα εγγξαθνύλ ζην θαηά πεξίπησζε κεηξών (Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο ή Δκπόξσλ
μπιείαο). Κεηά ηελ ιήμε απηήο ηεο πξνζεζκίαο δόζεθαλ άιιεο 2 κηθξέο παξαηάζεηο κε ηελ
2ε απόθαζε παξάηαζεο (ππ. αξηζκ. 146506/5185/19-10-2016, ΦΔΘ 3457/Β’/ 26-10-2016)
λα ιήγεη κόιηο ζηηο 31-10-2016. Έθηνηε δελ δόζεθε άιιε παξάηαζε εγγξαθήο ζηνπο
ππόρξενπο εγγξαθήο ζηα ελ ιόγσ κεηξώα.
Ιόγσ όκσο ειιηπνύο ελεκέξσζεο θαη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη απηή ε ππνρξέσζε
εγγξαθήο αθνξά πιεζώξα επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα (π.ρ. από αγξόηεο
κέρξη θαηαζθεπαζηέο επίπισλ), θαζώο θαη γηα δηαθόξνπο άιινπο ιόγνπο, πνιιέο
επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο μπιείαο ή έκπνξνη μπιείαο ζηελ πεξηνρή καο, κεηά ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο βξίζθνληαη λα κελ έρνπλ εγγξαθεί ζην νηθείν κεηξών. Απηή ε παξάιεηςε ηνπο
ηζνδπλακεί κε έλα πξόζηηκν 700 επξώ πνπ ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία θαληάδεη ππεξβνιηθό
βάξνο γηα κηα επαξρηαθή επηρείξεζε. Έλα βάξνο πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα ππόινηπα
νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά βάξε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απηνύ, πέξαλ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ από άιιεο επηρεηξήζεηο
ησλ όκνξσλ ρσξώλ.
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο
ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή ηεο
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο αλαγλσξίδνληαο ην πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή
καο θαη ελδερνκέλσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, δεηάεη ηελ παξάηαζε ηεο

πξνζεζκίαο εγγξαθήο ζηα ελ ιόγσ κεηξώα. Αλ απηή ε παξάηαζε δελ είλαη δπλαηή ηόηε ε
πνιηηεία ζα πξέπεη λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα γιηηώζνπλ ηα
βαξηά απηά πξόζηηκα εθόζνλ εγγξαθνύλ ζηα ελ ιόγσ κεηξώα έζησ θαη εθπξόζεζκα.
Δπειπηζηνύκε όηη ηειηθά ην Τπνπξγείν θαη ε Πνιηηεία γεληθόηεξα ζα πξέπεη λα δείμεη ηελ
ίδηα επαηζζεζία θαη θαηαλόεζε πξνο ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ μπιείαο, όπσο έρεη δείμεη
ζην παξειζόλ θαηά ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηελ εγγξαθή ζε κεηξώα ησλ δηθαησκάησλ
ρξήζεο λεξνύ (γεσηξήζεσλ) ή ζηελ αδεηνδόηεζε ησλ ζηαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπνπ
θαη έδσζε κεγαιύηεξεο παξαηάζεηο θαη αλαζηνιή πξνζηίκσλ ζηνπο ππόρξενπο.
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