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Συναντήθηκαν χθες στην Χίο

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 02|02|2017 19:00

Χθες Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου συναντήθηκαν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου οι Διοικητικές Επιτροπές των
Επιμελητηρίων Λέσβου, Χίου και Σάμου με στόχο να αναλύσουν τις εξελίξεις αναφορικά με τα κυριότερα θέματα που
απασχολούν τον επιχειρηματικό ιστό των τριών νησιών.

Χθες Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου συναντήθηκαν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου οι Διοικητικές Επιτροπές των Επιμελητηρίων Λέσβου, Χίου και Σάμου με στόχο να

αναλύσουν τις εξελίξεις αναφορικά με τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό ιστό των τριών νησιών.

Οι άξονες της συνάντησης εργασίας ήταν:

Η διαμορφούμενη κατάσταση αναφορικά με το προσφυγικό και οι βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στο τοπικό επιχειρείν.
Η αποτελεσματικότερη από κοινού διεκδίκηση των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις νησιωτικές περιοχές
του Βορείου Αιγαίου που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η διεκδίκηση της διατήρησης των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Η άμεση ανάληψη κοινών δράσεων τουριστικής προβολής των τριών νησιών.

Η συνάντηση εργασίας κατέληξε στην απόφαση συγκρότησης κοινού μετώπου διεκδίκησης από τα τρια νησιωτικά
Επιμελητήρια με στόχο την άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα τα αντισταθμιστικά μέτρα
εκείνα που θα ανατρέψουν το δυσμενές οικονομικό κλίμα που έχει ιδιαίτερα επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
των νησιών.

Τέλος δρομολογήθηκαν συναντήσεις (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Υπουργεία, εκπροσώπους κοινοβουλευτικών
κομμάτων), ώστε να μεταφερθούν άμεσα τα στοχευμένα αιτήματα του νησιωτικού επιχειρηματικού κόσμου.
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

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 …

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

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

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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