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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση Μανώλη Αγγελάκα με το Δ.Σ. του ΣΕΒΙΠΑ
για τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών
Με τον πρόεδρο, Γεώργιο Κολλιόπουλο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών
(ΣΕ.ΒΙ.ΠΑ) συναντήθηκε,

σήμερα το μεσημέρι

ο Γενικός Γραμματέας

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Μανώλης
Αγγελάκας, στη ΒΙ.ΠΕ Πάτρας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕ.ΒΙ.ΠΑ, αφού ενημέρωσαν το Γενικό Γραμματέα για τη
λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ και τις βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται εντός
αυτής, του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα αιτήματα που έχουν
οι επιχειρήσεις τους, επικεντρώνοντας σε αυτά:

- Της έλλειψης Κανονισμού Λειτουργίας, που, όπως είχαν τη διαβεβαίωση από
παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης, θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
2012, σύμφωνα και με προτάσεις που έχει ήδη υποβάλλει ο Σύνδεσμος.
- Της επιβολής, εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, εκτός των τελών
ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), χωρίς
τις ανάλογες παροχές.
- Της έλλειψης ικανοποιητικής αστυνόμευσης της ΒΙ.ΠΕ., με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται αρκετά περιστατικά κλοπών και να αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να
προσφεύγουν σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με το ανάλογο
κόστος.
- Της επέκτασης των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και στη νότια
πλευρά της Πάτρας και τη σύνδεσή του με τη Βιομηχανική Περιοχή, αίτημα που
έχουν ήδη υποβάλλει στη ΤΡΕΝΟΣΕ και
- Τη βελτίωση του οδικού δικτύου σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. με την εθνική οδό ΠατρώνΠύργου.
Ο κ. Αγγελάκας, από την πλευρά του, επεσήμανε στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ομαλή λειτουργία των
βιομηχανικών μονάδων και ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
εξαγωγών, αφού τις θεωρεί «αμαξοστοιχία» για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας. Τους διαβεβαίωσε, δε, ότι θα εξετάσει όλα τα προβλήματα και τα
αιτήματα που του τέθηκαν και θα γίνει η «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ αυτών και
των αρμοδίων κυβερνητικών φορέων, ώστε να δοθούν άμεσες και βιώσιμες λύσεις.

