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«Θετικές εξελίξεις για το ΒΙΟΠΑ Άµφισσας 

 µε παρέµβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην προσπάθεια της να δώσει οριστική λύση στα προβλήµατα 
που υπάρχουν εδώ και καιρό στη λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Άµφισσας, δροµολογεί τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ανάδειξη της σπουδαιότητας αλλά και την αναβάθµιση του επιχειρηµατικού 
πάρκου. 
 
Συγκεκριµένα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Επιχειρηµατικότητας & 
Εξωστρέφειας, κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, µετά την επίσκεψη του στην περιοχή τον Ιούλιο, και 
σε στενή συνεργασία µε τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, 
πραγµατοποίησαν επαφές µε όλους τους φορείς για τη διερεύνηση των υποχρεώσεων τους, 
ώστε να δροµολογηθεί η αποκατάσταση των προβληµάτων. 
 
Μετά και από τη διαπραγµάτευση µε το φορέα διαχείρισης του πάρκου, την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συντόνισε ευρεία συνάντηση εργασίας όλων των εµπλεκοµένων 
την Τετάρτη 9 Νοεµβρίου στο διοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας. 
 
Κατά τη συνάντηση, στην οποία µετείχαν ο διευθυντής ΒΙΠΕ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, κ. 
∆. Γρίβας, ο τοπικός υπεύθυνος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κ. Χ. Φουσέκης, οι εγκατεστηµένες 
επιχειρήσεις, ο αντιδήµαρχος και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου ∆ελφών, κ. Α. Αγγελόπουλος 
και κ. Η. Θεοφάνης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Φωκίδας, κ. Γ. Γαζής, οι 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Ε. Κάππος και κα Π. Αραβαντινού και διευθυντικά στελέχη της Π.Ε. 
Φωκίδας, τεθήκαν αναλυτικά τα θέµατα προς επίλυση από τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας και 
τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηµατικότητας. 
 
Σε κλίµα άψογης συνεργασίας και συναινετικού διαλόγου, συµφωνήθηκαν τα εξής: 

• Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δεσµεύθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµα της Περιφέρειας για τη 
χρηµατοδότηση της µελέτης κατασκευής του κόµβου εισόδου στο ΒΙΟΠΑ και αιτήµατα 
των εγκατεστηµένων που αφορούν στην κατασκευή και επέκταση του κοινόχρηστου 
φωτισµού και υδροδότησης. 

• Ο ∆ήµος ∆ελφών, δέχτηκε να αναλάβει µέσω σχετικής συµφωνίας παραχώρησης από 
την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ τη συντήρηση και µελλοντική λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης, 
υδροδότησης και καθαριότητας. Σηµειωτέων, ο ∆ήµος ∆ελφών χειρίζεται ήδη µε 
επιτυχία το θέµα µετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ σε χώρο µε ειδικές προδιαγραφές. 

• Η Περιφέρεια θα εξετάσει τη νοµιµότητα για τη προσωρινή παρέµβαση διάνοιξης και 
κατασκευής λωρίδων επιβράδυνσης, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες θα συνεργαστούν στενά 



µε τον µελετητή για τον κόµβο εισόδου, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία 
ολοκλήρωσης. Επιπλέον, η Περιφέρεια ήδη ξεκίνησε την αναζήτηση ευρωπαϊκών 
κονδυλιών και τη διερεύνηση τρόπων χρηµατοδότησης της κατασκευής του κόµβου 
εισόδου. 

 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε την ιδιαίτερη ικανοποίηση των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων, 
οι οποίοι είναι και οι άµεσοι δέκτες των προβληµάτων λειτουργίας του επιχειρηµατικού πάρκου. 
 
“Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συντονίζει µε µεθοδικότητα τις λύσεις στα χρόνια προβλήµατα 
της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας και εργάζεται καθηµερινά για τη διασφάλιση της 
ορθολογικής ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, τη διατήρηση και τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  
Ο Περιφερειάρχης µας, µε προσωπική παρέµβαση στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εξασφάλισε την 
χρηµατοδότηση της µελέτης κατασκευής του κόµβου εισόδου του ΒΙΟΠΑ, το οποίο αποτελεί 
ένα ζωντανό “κύτταρο” ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας και η Περιφέρεια θα συνεχίσει να 
εργάζεται για την ορθή λειτουργία και την ανάπτυξή του.”, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. 
Χειµάρας. 
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