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 Αντισταθμιστικά οφέλη για την προσφυγική κρίση

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του ΟΕΕ ζητά:
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Τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για την ενίσχυση των νησιών που πλήττονται από την προσφυγική κρίση ζητά το
Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ειδικότερα ζητά: 
- Αναστολή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για όσο διάστημα διαρκεί η προσφυγική/μεταναστευτική
κρίση.

Τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για την ενίσχυση των νησιών που πλήττονται από την προσφυγική κρίση ζητά το
Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ειδικότερα ζητά: 
- Αναστολή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για όσο διάστημα διαρκεί η προσφυγική/μεταναστευτική
κρίση.

- Χρηματοδότηση για την αποπεράτωση δύο βασικών οδικών αξόνων της Λέσβου και συγκεκριμένα εκείνων της
Μυτιλήνης-Σιγρίου και Γέρας-Πλωμαρίου. Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία κατάλληλης λιμενικής υποδομής
στη Μυτιλήνη για την προσέγγιση των κρουαζιερόπλοιων, πράγμα που θα ενισχύσει την αδύναμη τουριστική αγορά του

νησιού.
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1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

AvatarAngela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

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

- Να συνεχιστεί η επιδότηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών του Αιγαίου τόσο μεταξύ τους όσο και με βασικούς
προορισμούς της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. 
- Να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης των ενδονησιωτικών αεροπορικών συνδέσεων. Παράλληλα, τονίζει
ότι είναι πολύ υψηλές οι τιμές τόσο των ακτοπλοϊκών όσο και των αεροπορικών εισιτηρίων και ζητά την εφαρμογή του
μεταφορικού ισοδύναμου. 

Πιστώσεις από το ΕΣΠΑ 
Με στόχο την ανάσχεση της δημογραφικής κατάρρευσης και τη βελτίωση της απασχόλησης στην Περιφέρεια, θεωρεί
δίκαια τη χορήγηση αυξημένων πιστώσεων στα νησιά μέσω του ΕΣΠΑ. Επίσης, προτείνει οι εξελίξεις στο προσφυγικό -
μεταναστευτικό πρόβλημα να ληφθούν σοβαρά υπόψη στις προβλέψεις του καταρτιζόμενου νέου αναπτυξιακού νόμου.

Και αυτό, πέραν της συνταγματικής υποχρέωσης της πολιτείας που, όταν δρα κανονιστικά, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους. 
Τέλος, ένα ουσιαστικό αντιστάθμισμα στο βάρος που συνοδεύει τις προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές θεωρεί ότι είναι η
γενναία μείωση των φορολογικών συντελεστών για όσο διαρκεί η κρίση στα νησιά που πλήττονται απ’ αυτήν.
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