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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας Φορέας προστασίας της Επιχειρηματικότητας, δηλώνει την συμπαράσταση του στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 12ης Νοεμβρίου, καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες αντιαναπτυξιακές πολιτικές που καταρρακώνουν περαιτέρω την οικονομία και συρρικνώνουν κατ΄ εξακολούθηση την επιχειρηματικότητα, οδηγώντας τις επιχειρήσεις και κυρίως τις Μικρομεσαίες στον οριστικό τους αφανισμό. 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας αντιτίθεται στις πολιτικές που ακόμη και εν μέσω capital controls, επιβάλλουν φόρους επί δικαίων και αδίκων, καταργούν εκπτώσεις φόρου, αυξάνουν κλίμακες, βάζουν φόρους σε εισοδήματα που δεν υπάρχουν, εισάγουν νέες ποινικές διώξεις, καινούργια φορολογικά  πρόστιμα  και προσαυξήσεις και οδηγούν την χώρα  σε οριστικό οικονομικό αδιέξοδο.  

Συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις της 12ης Νοεμβρίου καταθέτοντας για πολλοστή φορά ότι η αποκατάσταση του οικονομικού περιβάλλοντος είναι αδύνατη με την σκληρή επιβολή φοροεισπρακτικών μέτρων, αντιθέτως η επίτευξη της ανάπτυξης, απαιτεί ενίσχυση των υφιστάμενων παραγωγικών δομών, παροχή σοβαρών κινήτρων, δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, αύξηση της απασχόλησης κλπ. 

Επί του παρόντος το Επιμελητήριο Εύβοιας ζητά μέτρα - η άμεση εφαρμογή των οποίων είναι απολύτως απαραίτητη - για να την αποφυγή του οικονομικού αδιεξόδου, όπως : 

	Αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και έως τότε, μερική και στοχευμένη άρση των capital controls και κυρίως άμεση αύξηση της επιτρεπτής αποδέσμευσης κεφαλαίων προς εισαγωγές. 
	Εξορθολογισμό της φορολογίας εισοδήματος και των φορολογικών συντελεστών. 
	Παροχή περιόδου χάριτος με φορολογικές ελαφρύνσεις στις νέες επιχειρήσεις. 
	Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στον Τουρισμό και στον Πρωτογενή Τομέα. 
	Ιδιωτικοποίηση Δημοσίων ακινήτων με απαραίτητη όμως προϋπόθεση, την πρότερη Χωροθέτηση τους για να επιτευχτεί η προστιθέμενη αξία τους. 
	Ορθή πολιτική αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων για την αποφυγή αφανισμού χιλιάδων επιχειρήσεων, για την αποφυγή κλονισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών για την αποφυγή η ζημιά των τραπεζών από τις πωλήσεις των δανείων στα funds να μεταφερθεί στους καταθέτες. 
	Άρση του μέτρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που καταργεί το δικαίωμα της επαγγελματικής στέγης. 


Ακολούθως το Επιμελητήριο Εύβοιας ζητά την θέσπιση και εφαρμογή ενός Εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, ρεαλιστικά ενσωματωμένο στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι.  



