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Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ε. Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη ζητά μέτρα τόνωσης του τουρισμού

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 09|03|2016 14:34

Με αφορμή τις καταγεγραμμένες σημαντικές μειώσεις μέχρι στιγμής στις τουριστικές προκρατήσεις στα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, που πλήττονται από τις ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές, η
ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας να πληροφορηθεί τις δυνατότητες
στήριξης των νησιών αυτών είτε μέσω χρηματικών αντισταθμιστικών μέτρων είτε μέσω προώθησης του τουριστικού
προϊόντος των νησιών αυτών σε επίπεδο Ε.Ε.

Με αφορμή τις καταγεγραμμένες σημαντικές μειώσεις μέχρι στιγμής στις τουριστικές προκρατήσεις στα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, που πλήττονται από τις ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές, η
ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας να πληροφορηθεί τις δυνατότητες
στήριξης των νησιών αυτών είτε μέσω χρηματικών αντισταθμιστικών μέτρων είτε μέσω προώθησης του τουριστικού
προϊόντος των νησιών αυτών σε επίπεδο Ε.Ε.

Η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε και στην έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του
αρμόδιου Υπουργείου, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς. Δεδομένου ότι η οικονομική
ενίσχυση που λαμβάνει η Ελλάδα από τα ταμεία ΤΑΜΕ, Τ.Ε.Α. και τα κονδύλια SOLID αφορά μόνο τη διαχείριση του
προσφυγικής κρίσης με τη δημιουργία και στελέχωση των αναγκαίων υποδομών και όχι την αποκατάσταση ζημιών στον
τουριστικό τομέα και οι προσφυγικές ροές τον Αύγουστο του 2015 σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 1500%, ενώ
αναμένεται να αυξηθούν το καλοκαίρι του 2016, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή: «Υπάρχει
πρόθεση στήριξης, με ειδικά κονδύλια, των ελληνικών νησιών που έχουν πολλαπλώς ζημιωθεί λόγω της αύξησης των
προσφυγικών ροών και ενώ μειώνονται συνεχώς οι τουριστικές κρατήσεις;»

Ακόμα η ευρωβουλευτής ρωτά: «Προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των νησιών αυτών μέσω της
προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση;»
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …
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