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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κ. Άδωνι Γεωργιάδη
ΘΕΜΑ: Επιπρόσθετη στήριξη των επιχειρήσεων του Ν. Κοζάνης εξαιτίας της
μακράς περιόδου περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
είναι ορατό από την πλειοψηφία των πολιτών το έργο που η Κυβέρνηση
προωθεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Το αντίστοιχο που
επιτελείται από το Υπουργείο σας για τη στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος
κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι αποδεκτό επίσης από την πλειοψηφία των
πολιτών που βλέπουν, αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις πρωτοβουλίες και το
αποτέλεσμά τους. Συνέπεια αυτών είναι να κρατηθεί η κοινωνία όρθια με υγιείς
πολίτες και η οικονομία σε κινητικότητα στο μέτρο του δυνατού.
Όπως είναι γνωστό ο Ν. Κοζάνης εισήλθε στα περιοριστικά μέτρα από τις
16/10/2020 και συνεχίζει, καθόσον ο Δήμος Εορδαίας κατατάσσεται ακόμη στο
«επίπεδο αυξημένου κινδύνου». Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που οι Φορείς της
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βουλευτών του Ν. Κοζάνης, ζήτησαν το
σχεδιασμό, την έγκριση και υιοθέτηση μιας δέσμης πρόσθετων μέτρων προς
όφελος του παραγωγικού περιβάλλοντος αντίστοιχης με την επιβάρυνση της
περιοχής.
Με μεγάλη δε ικανοποίηση δεχθήκαμε τις συναφείς δηλώσεις σας σε
τηλεοπτικό μέσο εθνικής εμβέλειας ως μια ακόμα επιβεβαίωση ότι λειτουργείτε ως
κομμάτι της κοινωνίας στο πλευρό της οποίας βρίσκεστε συμβάλλοντας με δίκαιο
τρόπο στην ανακούφισή της.
Στο πλαίσιο αυτό είμαστε σε αναμονή εξειδίκευσης των αναγκαίων
πρόσθετων μέτρων προς όφελος της επιχειρηματικότητας του Ν. Κοζάνης,
λαμβάνοντας υπόψη και την με Αρ.Πρωτ: 2533/08-01-2021 συνημμένη επιστολή
του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γιώργου που αποτυπώνει τη
συνισταμένη άποψη, όπως προέκυψε στη συνάντηση των Βουλευτών, του
Περιφερειάρχη, των Δημάρχων και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων του Ν.
Κοζάνης.
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Επί της παραπάνω πρότασης η προσθήκη επιπροσθέτων μέτρων από εσάς
είναι ζητούμενο.
Κύριε Υπουργέ,
τα παρατεταμένα υγειονομικά μέτρα και οι επιπτώσεις τους στην
επιχειρηματικότητα προστέθηκαν στις επιπτώσεις που η σταδιακή
απολιγνιτοποίηση επιφέρει στο Ν. Κοζάνης και δημιουργούν ένα ασφυκτικό
περιβάλλον που απαιτεί συνδρομή και εκτόνωση.
Με δεδομένο ότι γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή και τα προβλήματά της
και είστε πάντα αρωγός και κυρίως συνεπής στην πολιτική των λόγων και πράξεων,
ερωτάσθε:
1) Θα υιοθετήσετε κατά προτεραιότητα και θα εξειδικεύσετε πρόσθετη δέσμη μέτρων
υπέρ της επιχειρηματικότητας στο Ν. Κοζάνης;
2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα εφαρμόσετε χρονοδιάγραμμα ενεργειών
ανάλογο των αναγκών που ήδη υπάρχουν και έχουν αρνητικές συνέπειες στην
επιχειρηματικότητα του Ν. Κοζάνης;
Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Αμανατίδης
Βουλευτής Νομού Κοζάνης - ΝΔ
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