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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια της σημερινής μας συνάντησης, παραθέτουμε στο παρόν επιγραμματικά τα ζητήματα
που συζητήθηκαν και απασχολούν τα μέλη της Ενώσεώς μας:

1. Λειτουργία κτηματολογικού γραφείου Κρωπίας: Σημειώνονται τεράστιες καθυστερήσεις
στην καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε
την αδικαιολόγητη άρνηση του Υποθηκοφύλακα να ολοκληρώσει αυτές για ασήμαντους
λόγους με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Εξ΄
όσων γνωρίζουμε διενεργήθηκε διαγωνισμός με αντικείμενο την προκήρυξη νέας θέσης
υποθηκοφύλακα, ο οποίος απέβη άκαρπος. Ως εκ τούτου, υφίσταται επιτακτική ανάγκη
επίσπευσης της διαδικασίας για την διενέργεια νέου διαγωνισμού.
2. Λειτουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού στην Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου: H
λειτουργία της μονάδας είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και τις
προφανώς αυξημένες ανάγκες κάθε βιομηχανικής μονάδας, πλην όμως καθυστερεί ενόψει
της ενδεχόμενης πολεοδόμησης της βιομηχανικής ζώνης, η οποία αναμένεται ότι θα
υλοποιηθεί μετά από πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου, ζητείται η άμεση υλοποίηση της μονάδας
βιολογικού καθαρισμού και η αποσύνδεση της εξάρτησης του έργου από την πολεοδόμηση
της βιομηχανικής ζώνης.
3. Βελτίωση οδικού δικτύου: Το οδικό δίκτυο της περιοχής χρησιμοποιείται καθημερινά από
εκατοντάδες βαρέα οχήματα, που εξυπηρετούν της βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής.
Πλην όμως βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση, έχει παντού λακκούβες και τους χειμερινούς
μήνες πλημμυρίζει συνεχώς με αποτέλεσμα οι δρόμοι να γίνονται απροσπέλαστοι και
διακόπτουν ή δυσχεραίνουν σημαντικά και την πρόσβαση από και προς της βιομηχανίες.
4. Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης: Συναφές με το ανωτέρω θέμα αποτελεί και το ζήτημα της
πλημμελούς συντήρησης του δικτύου των αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων, οι οποίοι
πλημμυρίζουν συχνά προκαλώντας στην κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων όσα
προβλήματα προαναφέρθηκαν.
5. Δίκτυο Ηλεκτροδότησης: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης παρουσιάζει σε καθημερινή βάση
δυσλειτουργίες κυρίως στη περιοχή του Δήμου Σαρωνικού (βύθιση τάσης ρεύματος,
υπέρταση) και διακοπές, προκαλώντας διαρκή προβλήματα στην λειτουργία των

βιομηχανιών αλλά και βλάβες σε ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μεγάλης
αξίας των επιχειρήσεων.
6. Σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου: Η σύνδεση των βιομηχανιών με το δίκτυο φυσικού
αερίου αποτελεί αναγκαίο όρο για την ανταγωνιστικότητα αυτής. Αυτή τη στιγμή, η
σύνδεση της μεγάλης πλειοψηφίας των βιομηχανιών με το δίκτυο είναι πρακτικά αδύνατη,
δεδομένου ότι τα πλησιέστερα σημεία σύνδεσης βρίσκονται συνήθως σε σημαντική
απόσταση και το κόστος διασύνδεσης (ανερχόμενο ακόμα και σε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ, όταν η απόσταση είναι μεγάλη) βαρύνει τις επιχειρήσεις. Επιβάλλεται η επίσπευση
από την Φυσικό Αέριο ΑΕ της έρευνας ενδιαφέροντος προς σύνδεση ώστε να αποτυπωθούν
οι ανάγκες και να ξεκινήσουν οι εργασίες διασύνδεσης.
7. Εξειδίκευση νέων σε σύγχρονες ειδικότητες: Οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων
αφενός δεν επαρκούν (αριθμητικά) για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής
βιομηχανίας και αφετέρου δεν διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες δομές, τις νέες τεχνολογίες και τις εξειδικευμένες μεθόδους που υιοθετούν
πλέον οι επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής έως αδύνατη η
εύρεση κατάλληλου τεχνικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, προτείνεται η ενίσχυση του ρόλου
των επαγγελματικών λυκείων και τεχνικών σχολών και η εφαρμογή μίας μεθοδολογίας
ανάδειξης της σπουδαιότητας των τεχνικών επαγγελμάτων, της εξασφαλισμένης
επαγγελματικής εξέλιξης τέτοιων εξειδικευμένων επαγγελμάτων.
8. Επιτάχυνση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ: Παρατηρούνται πολυετείς καθυστερήσεις
στον έλεγχο της υλοποίησης των έργων και εν τέλει στην καταβολή των επιχορηγήσεων των
προγραμμάτων. Οι καθυστερήσεις αυτές που οφείλονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων, δεδομένου
ότι η ανάληψη οιασδήποτε επένδυσης προϋποθέτει ότι ο επενδυτής πρέπει είναι βέβαιος
για την ταχεία και ακριβόχρονη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας, για οιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί επί της παρούσας.
Ευελπιστούμε στη θετική και γρήγορη ανταπόκρισή σας,
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για την ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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