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 Ζήτησε πρόσθετα κίνητρα

Παρέμβαση Πάλλη για το νέο αναπτυξιακό

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 23|02|2016 16:06

Με το γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, συναντήθηκε την Πέμπτη ο βουλευτής
Λέσβου Γιώργος Πάλλης και του έθεσε θέματα που σχετίζονται με τον υπό κατάρτιση νέο αναπτυξιακό νόμο. Ειδικότερα
ζήτησε να υπάρξουν πρόσθετα κίνητρα για τα νησιά του βορείου Αιγαίου που πλήττονται από την προσφυγική κρίση.

Με το γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, συναντήθηκε την Πέμπτη ο βουλευτής
Λέσβου Γιώργος Πάλλης και του έθεσε θέματα που σχετίζονται με τον υπό κατάρτιση νέο αναπτυξιακό νόμο. Ειδικότερα
ζήτησε να υπάρξουν πρόσθετα κίνητρα για τα νησιά του βορείου Αιγαίου που πλήττονται από την προσφυγική κρίση.

Ο κ. Λαμπριανίδης απάντησε πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δίνει αυξημένα κίνητρα σε περιοχές με χαμηλότερη
ανάπτυξη (με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια), θα προβλέπει καλύτερη και πιο ευρεία κατανομή των πόρων, ενώ
υπό προϋποθέσεις (μονοπωλιακής θέσης και έλλειψη άλλης επιδότησης) θα μπορούν να ενισχυθούν και οι ΟΤΑ.

Επίσης συμφωνήθηκε για τις εκκρεμούσες πληρωμές του προηγούμενου αναπτυξιακού, να δοθεί άμεση προτεραιότητα
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Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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1 comment • 17 μέρες πριν•

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

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 …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …
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Επίσης συμφωνήθηκε για τις εκκρεμούσες πληρωμές του προηγούμενου αναπτυξιακού, να δοθεί άμεση προτεραιότητα
στους δικαιούχους των εννιά νησιών που πλήττονται άμεσα από το προσφυγικό, με πρώτη τη Λέσβο, η οποία έχει
επωμισθεί και το μεγαλύτερο βάρος.

Ο Γ. Πάλλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων προκειμένου να αναχαιτιστεί η αποεπένδυση
που συντελείται αυτή την στιγμή στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, καθώς και στο γεγονός ότι ο νέος αναπτυξιακός δεν θα
πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του προηγούμενου, που δεν κατάφερε να προσελκύσει επενδύσεις στα νησιά του βορείου
Αιγαίου.

Επιπρόσθετα σημείωσε την ανάγκη εκπόνησης ενός κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού, όπου να αποτυπώνονται τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού καθώς και οι τομείς - κλάδοι με στρατηγικά πλεονεκτήματα, οι οποίοι θα
μπορούσαν να συντελέσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τα νησιά.

Ακόμη ο βουλευτής εξέφρασε την ικανοποίηση του αναφορικά με την επιβολή πλαφόν σε επενδυτικά προγράμματα, μιας
και κάτι τέτοιο πέραν της πιο δίκαιης κατανομής και μεγαλύτερης διασποράς επενδύσεων, θα απέτρεπε και από τη
χρηματοδότηση κάποιων πολύ μεγάλων έργων υψηλής όχλησης για το περιβάλλον και για τις τοπικές κοινωνίες.
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