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 Τέλος… ανοχής από τους Μολυβιάτες
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 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 08|09|2016 14:39

Τις διεκδικήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που χρειάζονται για να ορθοποδήσουν μετά τις επιπτώσεις του
προσφυγικού, ζητεί η «Λεσβιακή Ενότητα και Δράση», που συστάθηκε πρόσφατα και αναμένεται να εκλέξει τη Δευτέρα 3
Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μολύβου, το νέο της προεδρείο.

 
Τις διεκδικήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που χρειάζονται για να ορθοποδήσουν μετά τις επιπτώσεις του
προσφυγικού, ζητεί η «Λεσβιακή Ενότητα και Δράση», που συστάθηκε πρόσφατα και αναμένεται να εκλέξει τη Δευτέρα 3
Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μολύβου, το νέο της προεδρείο.

Ο προσωρινός πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Σωματείου, Στρατής Βέρρος, ανέφερε στο «Ε» ότι έως και 90%
πτώση του τζίρου τους έχουν σημειώσει καταστήματα και επιχειρήσεις στο Μόλυβο, ενώ την ίδια ώρα ζητεί εκ μέρους του
Συλλόγου, μια ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς του δημάρχου Λέσβου σε σχέση με τη στάση που θα κρατήσει από δω και
πέρα.

 

Το σωματείο

Το νεοϊδρυθέν σωματείο αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων
όλων των πολιτών, των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών της Λέσβου, ώστε να διασφαλιστεί το βιοτικό
τους επίπεδο, να προαχθεί η διεκδίκηση των συμφερόντων τους, να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη λειτουργία των
επιχειρήσεών τους και η άσκηση των επαγγελμάτων τους και να ενισχυθούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες, δυνατότητες και
δεξιότητες.

Στην επιστολή προς τον κ. Γαληνό, αναφέρεται ότι «εξαιτίας της αθρόας και εν πολλοίς ανεξέλεγκτης προσέλευσης στη
Λέσβο, υπερβολικά μεγάλου αριθμού προσφύγων και παρανόμως εισελθόντων στη χώρα αλλοδαπών εδώ και χρονικό
διάστημα ενός έτους περίπου, έχει υποστεί καίρια πλήγματα η τοπική οικονομία της λεσβιακής υπαίθρου, ιδία δε ο κλάδος
του τουρισμού, με αποτέλεσμα τις μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων, τη μείωση έως εξαφανίσεως των πτήσεων τσάρτερ προς
το νησί και κατ’ επέκταση την καταβαράθρωση των εσόδων των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, που σε πολλές
περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και το 90%».

 

Τα μέτρα

Στο πλαίσιο αυτό, το σωματείο διεκδικεί την άμεση λήψη αποφάσεων για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων του νησιού
από τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις για δημοτικούς φόρους και τέλη, τη μείωση των ενοικίων και τελών για την
παραχώρηση σε τουριστικές επιχειρήσεις της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και της χρήσης εν γένει
κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Επίσης ζητεί την εξάντληση των κατά νόμο δυνατοτήτων για τη μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και
για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις αιτίες αυτές, την έμπρακτη συνδρομή και συμπαράστασή της
δημοτικής Αρχής για τη διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία της αναστολής της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ.
Καθώς και της θεσμοθέτησης ειδικά για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του «προσφυγικού»,
φορολογικών κινήτρων, ιδία δε χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών στο φόρο εισοδήματος, καθώς και της
νομοθετικής αναστολής της καταβολής των ανωτέρω δημοτικών φόρων και τελών.
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