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Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, εισηγήθηκε και έγινε δεκτό – από την ΕΝΠΕ - να προταθεί στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η θέσπιση πρόσθετων συμπληρωματικών κριτηρίων επιλογής πράξεων για τις
νησιωτικές περιοχές που έχουν επιπτώσεις από το προσφυγικό- μεταναστευτικό ζήτημα  ένταξης στο μέτρο «Στήριξη για
επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Περιφερειάρχης υποστηρίζοντας την ανάγκη ειδικής στήριξης όσων υποβάλλουν προτάσεις στα νησιά ζήτησε να
υπάρξει πρόβλεψη για πρόσθετη βαθμολόγηση ως αντιστάθμισμα των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν όσοι
θέλουν να επενδύσουν στα προγράμματα τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Σημείωσε, επίσης, ότι αντίστοιχα ευνοϊκά κριτήρια είχαν στο παρελθόν θεσπιστεί για τις πυρόπληκτες περιοχές της
Πελοποννήσου και τις βαμβακοκαλλιεργητικές  περιοχές της Θεσσαλίας.
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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.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

«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 …
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