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Δευτέρα, 11/07/2016 | Πολιτική

Ο βουλευτής Ν. Λέσβου Χαρ. Αθανασίου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, μαζί με τον βουλευτή Χίου κ. Νότη Μηταράκη και τον βουλευτή
Δωδεκανήσου κ. Μάνο Κόνσολα, με θέμα τα αντισταθμιστικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για την ανακούφιση των νησιών του
Βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου που πλήττονται από το μεταναστευτικό ζήτημα.

 

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

 

Λευκά Είδη
Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια &
χρώματα στις καλύτερες
τιμές
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            Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως και η Λέρος έχουν πληγεί από την μεταναστευτική κρίση,
οι αρνητικές επιπτώσεις της οποίας είναι ορατές στις τοπικές οικονομίες αυτών των νησιών και στον
τουρισμό.

Η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τη ζοφερή αυτή
πραγματικότητα γιατί οι ίδιοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
σε αυτά τα νησιά.

Χρειάζεται άμεσος σχεδιασμός και υιοθέτηση δέσμης μέτρων βραχυπρόθεσμου και
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η τουριστική ταυτότητα των νησιών
και να ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες.

 

            Αυτά τα νησιά, από την άνοιξη του 2015,σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του
μεταναστευτικού προβλήματος και χάρη στη μεγαλοψυχία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των
κατοίκων τους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κέρδισαν τον παγκόσμιο θαυμασμό,

κατόρθωσαν να διαφυλάξουν τις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης.

 

             Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδεικνύει έλλειμα διαχείρισης στο ζήτημα του μεταναστευτικού αλλά και έλλειμμα σχεδιασμού στο σοβαρό
ζήτημα της υιοθέτησης πολιτικών και αντισταθμιστικών ωφελειών για την  αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης.

 

            Οι κάτοικοι των νησιών μας, με οργή και αγανάκτηση παρακολουθούν την πολιτεία να ακολουθεί μια πολιτική αποκλεισμού και ερημοποίησης
των νησιών μας, με την κατάργηση του μειωμένου κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ, την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων στον τουρισμό αλλά και με
ανάλογα μέτρα, εισπρακτικής και αντιαναπτυξιακής λογικής, που οδηγούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε αδιέξοδο.

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω

 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί κατά λόγο αρμοδιότητός τους:

 

 

1.  Προτίθεστε να εξαιρέσετε τα πέντε αυτά νησιά μας, από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και με δεδομένο ότι οι τοπικές
οικονομίες και ο τουρισμός έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω του μεταναστευτικού ;

 

2. Προτίθεστε να αναστείλετε τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών των τουριστικών επιχειρήσεων και λοιπών που έχουν σχέση με ΔΟΥ,
ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα;

 

3. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε απαλλαγές και εκπτώσεις στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, όπως είναι η θέσπιση μειωμένου ΕΝΦΙΑ για όλα τα
κτήρια που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση από φυσικά και νομικά πρόσωπα;

 

4. Προτίθεστε να μειώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει ο εργοδότης, σε αυτά τα νησιά, για όσο χρονικό διάστημα είναι σε εξέλιξη το
μεταναστευτικό ζήτημα;

 

5. Προτίθεστε να δρομολογήσετε την άμεση μεταφορά παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από αυτά τα νησιά, σε κέντρα της ηπειρωτικής
χώρας; Θεωρείτε ότι η παραμονή και ο εγκλωβισμός χιλιάδων παράτυπων μεταναστών και προσφύγων σε αυτά τα νησιά, συνιστά δίκαιη και
αναλογική κατανομή;

 

6.Προτίθεστε να αποφύγετε ,στο άμεσο μέλλον, τη δημιουργία οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεων φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών εντός των
οικιστικών ιστών των νησιών στις πύλες εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια) και σε περιοχές που στηρίζονται αποκλειστικά στον τουρισμό;

 

7. Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση θέσπιση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά;

 

8. Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία, εφαρμόζοντας και στα δικά μας νησιά τα πλεονεκτήματα των φοροελαφρύνσεων, όπως ισχύουν
στα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων καθώς και στα νησιά που υπέστησαν φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κλπ);
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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