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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,   17. 3. 2017

Aριθ. 
Πρωτ. :

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ16/
330329/197436/13177/4039

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ &ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Kοιν :
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
                     106 82 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καλάβρια
Τηλ.: 2131322264
Fax: 210 8201417 
E-mail: dpkar@culture.gr

          1. Δήμος Δελφών
2. ΕΦΑ Φωκίδας
3. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
4. Εφορεία Παλαιονθρωπολογίας και 

Σπηλαιολογίας 
5. ΓΔΑΜΤΕ
6. ΔΠΑΣΝΜ
7. ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Δήμου 
Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1.  Τις διατάξεις:
1) του ν. 3028/2002 «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153/2002).
2) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά όργανα». 
3) του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ Α 171/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ Α 237/2014).

4) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού…, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6) την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΕ/14/3698/20.01.2004 ΥΑ (ΦΕΚ Β 70/2004) «Οργάνωση 
και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

7) της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (ΦΕΚ Β 743/1990) «Εξαίρεση από 
τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/27.3.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 
141/ΑΑΠ/2007) αναδιατυπωθείσα με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 
39267/1932/25.4.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ ΑΑΠ 133/2012) για την αναοριοθέτηση του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού τοπίου.

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/330329/197436/13177/4039
Ηµ/νία: 17/03/2017

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/330329/197436/13177/4039
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3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2-5-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 
147/ΑΑΠ/2012) «Έγκριση ανακαθορισμού των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας 
του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου».

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57325/2841/15-06-2012 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/15-6-2012) «Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου 
Κίρρας, Δήμου Δελφών, ΠΕ Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως 
διατυπώθηκε στην 36/11.10.2016 Συνεδρία του περί αναβολής διατύπωσης γνώμης.

6. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ16/349650/208915/13827/ 
4196/24.10.2016 έγγραφο της ΔΙΠΚΑ.

7. Τις εισηγήσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, όπως περιλαμβάνονται στο 
φάκελο εξέτασης της υπόθεσης.

8. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως 
διατυπώθηκε στην αρ. 40/8.11.2016 Συνεδρία του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται η μελέτη «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Δήμου 
Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 
ανά επιμέρους περιοχή και γενικούς όρους: 

1. Για την ΠΕΠ Α – Αρχαιολογικής Προστασίας δεν εγκρίνεται το ΓΠΣ, καθώς κατισχύουν 
τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 35829/1801/2-5-2012 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2012).

2. Στην περιοχή ΠΕΠ Β – Προστασία Τοπίων οι αποθήκες να έχουν αγροτικό χαρακτήρα 
και στα 10 ή κατά παρέκκλιση 4 στρ. (Ν. 3937/2011 ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) η δόμηση να 
μην ξεπερνά τα 120 τ.μ. 

3. Στην Περιοχή ΠΕΠ Γ – Προστασία Τοπίων να μην εγκαθίστανται τουριστικά καταλύματα 
και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, εξαιρουμένων 
μελισσοκομείων, τυροκομείων καθώς και εγκαταστάσεων σχετικών με την 
ελαιοκαλλιέργεια, δεδομένου ότι είναι συναφείς με την οικονομία της περιοχής. Σε 
γήπεδα αρτιότητας δέκα (10) στρεμμάτων ή κατά παρέκκλιση σε όσα γήπεδα έκτασης 
τουλάχιστον 4 στρεμμάτων ήταν άρτια και οικοδομήσιμα έως το 2011, κατά τη 
δημοσίευση του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), η δόμηση να μην ξεπερνά τα 
εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

4. Για την Περιοχή ΠΕΠ Κ – Προστασία Τοπίων γίνονται δεκτές οι προβλεπόμενες στο 
ΓΠΣ χρήσεις κατοικίας και γεωργικής αποθήκης, με τους γενικούς περιορισμούς και 
ανώτατο όριο δόμησης τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. σε οικόπεδα άρτια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς τις παρεκκλίσεις.

5. Στην περιοχή ΠΕΠΔ Α – Αναψυχής η δόμηση να είναι έως εκατόν είκοσι (120) τ.μ., σε 
γήπεδα αρτιότητας δέκα (10) στρεμμάτων, χωρίς παρεκκλίσεις και με μέγιστο ύψος 
κτηρίων τα πέντε (5) μ.

6. Στην περιοχή ΗΤ1 το όριο κατάτμησης και αρτιότητας να είναι τέσσερα (4) στρέμματα, ο 
συντελεστής δόμησης ένα δέκατο (0,1) και ο μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2). Το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, να είναι σε όλα τα σημεία των όψεων επτά και μισό (7,5) μ., 
μετρούμενο από το φυσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της κεραμοσκεπούς στέγης, η 
κατασκευή της οποίας να είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους να μην 
προκύπτει υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου ύψους και σε καμία όψη του κτηρίου να μην 
εμφανίζονται περισσότεροι από δύο (2) όροφοι.
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7. Για την περιοχή ΗΤ2 δεν εγκρίνεται το ΓΠΣ. Επιτρέπονται μόνο οι γεωργικές αποθήκες 
και οι κατοικίες με συνολική επιφάνεια έως εκατόν είκοσι (120) τ.μ., ενώ το όριο 
κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα δέκα (10) στρέμματα χωρίς καμία παρέκκλιση.

8. Για την Περιοχή ΠΠΔ ΠΕ (βάλτος), όπου υπάρχουν ήδη μονάδες παραγωγικών 
διαδικασιών, να ισχύουν όσα προβλέπονται στην Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/25153/1266/4.6.1991 Υ.Α. και στο ΠΔ 24/1985 (ΦΕΚ Δ 270/1985).

9. Η περιοχή ΠΠΔ ΕΠ (Επιχειρηματικό Πάρκο, πρώην ΒΙΠΕ), εξαιρείται από το ΓΠΣ 
προκειμένου να διερευνηθούν τα νεότερα αρχαιολογικά στοιχεία. 

10. Για την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), να 
μη γίνει δεκτή η πρόβλεψη για την πολεοδόμησή της συγκεκριμένης περιοχής καθώς 
προτείνονται δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως 
αρχαιολογικού χώρου. Να επιτρέπεται η κατασκευή κατοικίας ή αγροτικής αποθήκης 
ανώτατου ορίου δόμησης εκατόν είκοσι (120) τ.μ., ενώ η αρτιότητα ορίζεται στα δέκα 
(10) στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις.

11. Για τον Τουριστικό Λιμένα Ιτέας, και την περιοχή Π-Θ Θαλασσίου Μετώπου οι 
επιμέρους μελέτες να υποβάλλονται στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προς έγκριση.

12. Για τη διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου μεταξύ του λόφου των Αγ. Αναργύρων και 
του νεκροταφείου-αθλητικών εγκαταστάσεων Ιτέας, σε συνέχεια της Ε.Ο. Άμφισσας-
Γαλαξιδίου και την κατασκευή 2 οδικών κόμβων, δεν υπάρχει αντίρρηση επί της αρχής με 
την τον όρο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την εξέταση της μελέτης χάραξης του 
δρόμου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε όλες τις προβλεπόμενες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και Περιοχές 
Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) της εδαφικής έκτασης της ΔΕ Ιτέας, οι οποίες εμπίπτουν 
στην οριοθετημένη Ζώνη Β΄ Προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών 
και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου να ισχύσουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι, εκτός των 
περιπτώσεων, για τις οποίες προτείνονται συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί:

1. Όλα τα κτίσματα (κατοικίες, αποθήκες και ποιμνιοστάσια) να είναι ισόγεια, με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος πέντε (5) μ., μετρούμενο από την πέριξ στάθμη του εδάφους (φυσική 
ή διαμορφωμένη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους 
όρους και περιορισμούς δόμησης γηπέδων εκτός σχεδίου πόλεως), 
συμπεριλαμβανομένης της κεραμοσκεπούς στέγης, η κατασκευή της οποίας να είναι 
υποχρεωτική. 

2. Οι επιχωματώσεις ή εκσκαφές για την κατασκευή των κτηρίων να περιορίζονται στις 
απολύτως απαραίτητες για την εφαρμογή του περιγράμματός τους στο έδαφος. 

3. Όταν μια ιδιοκτησία οριακής αρτιότητας τέμνεται από το όριο δύο διαφορετικών ζωνών, 
η αρτιότητα και ο συντελεστής δόμησης να προσμετρώνται στο σύνολο του γηπέδου και 
να ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που εφαρμόζονται στη 
ζώνη με τους ευνοϊκότερους για τον ιδιοκτήτη όρους. Ειδικότερα όμως για την 
περίπτωση κατά την οποία τμήμα του γηπέδου εντάσσεται στη Ζώνη Α΄, το κτίσμα να 
τοποθετείται υποχρεωτικώς σε εκτός της Ζώνης Α΄ τμήμα του γηπέδου, τηρουμένων και 
των άλλων γενικών διατάξεων.

4. Επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων σε γήπεδα η κλίση του εδάφους των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 35%.
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5. Στις περιπτώσεις γηπέδων με κλίση τέτοια που να επιβάλει κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης για τη διαμόρφωση του εδάφους πέριξ των κτισμάτων, το περίγραμμα των 
κτισμάτων να μη συμπίπτει με αυτούς, εφόσον το συνολικό ύψος (τοίχων και κτισμάτων) 
υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δόμησης των πέντε (5) μ. .

6. Σε περίπτωση ανέγερσης χώρων λατρείας στη Ζώνη Β΄ να ισχύουν οι όροι δόμησης 
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλεως, χωρίς καμία παρέκκλιση.

7. Να απαγορεύεται η κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης (πισίνες), εκτός από την περιοχή 
ΗΤ1, για λόγους λουτροθεραπείας.

8. Να επιτρέπεται η συνέχιση δραστηριοτήτων, που υφίστανται – λειτουργούν νομίμως σε 
νομίμως υφιστάμενα κτήρια και εγκαταστάσεις, μόνο εφ’ όσον τεκμηριωμένα 
διαπιστωθεί ότι δεν προκαλούν ουδεμία άμεση ή έμμεση βλάβη σε αρχαιότητες και στο 
περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, κατόπιν σχετικής Γνωμοδότησης του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Εφόσον απαιτείται, θα τίθενται από το ΚΑΣ όροι 
αισθητικής αναβάθμισης των κτηρίων και εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου.

9. Να απαγορεύεται οποιαδήποτε λατομική και μεταλλευτική εξόρυξη.
10. Πάσης φύσεως μικρής κλίμακας εκσκαφικές εργασίες που αφορούν στη δόμηση, 

ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, άρδευση και οδοποιία να εκτελούνται υπό την 
επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ). 

11. Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών φωτοβολταϊκής ενέργειας, καθώς και 
αιολικών πάρκων πλην μικρών φωτοβολταϊκών ενταγμένων αρμονικά στο περιβάλλον σε 
κεραμώσεις κλπ., κατόπιν έγκρισης των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Η 
εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών κεραιών να 
επιτρέπεται, εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για τη χωροθέτησή τους εκτός των 
Ζωνών προστασίας του Δελφικού Τοπίου, αν δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη σε 
μνημεία και μόνο ύστερα από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Να 
επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

12. Για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στις Ζώνες Προστασίας 
του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, 
να απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν 
Γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εκτός αν πρόκειται για 
μικρής κλίμακας εκσκαφικές εργασίες που δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη σε 
αρχαιότητες και στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό.

13. Να μην επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ αδρανών. Να επιτρέπεται η 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΣΜΑ μόνο στις περιοχές ΗΤ3 και ΠΕΠΔ ΠΕ σε 
προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία χώρους. 

14. Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση σκηνών ή η στάθμευση τροχόσπιτων, εξαιρουμένων 
των χώρων που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

15. Να επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων μόνο μετά από σχετική έγκριση και των 
αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

16. Όλα τα επιμέρους έργα στις περιοχές αρμοδιότητάς Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
(ΕΕΑ) να υποβάλλονται προς έγκριση σε αυτή. Επιπλέον να ζητηθεί η γνώμη της ΕΕΑ 
κατά τη διαδικασία χάραξης γραμμών αιγιαλού και παραλίας.

17. Σε περίπτωση εντοπισμού εγκοίλων ή παλαιοντολογικών καταλοίπων να ειδοποιείται η 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας (ΕΠΣ). 
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18. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα χαρακτηρισμένα με τις υπ’ αριθ. 
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/19917/560/14.5.2008 (ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/28.5.2008) και 
ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/236/69186/14.11.1980 (ΦΕΚ 1226/Β/25.11.1980) μνημεία, εντός της 
Ιτέας, και στην εκτέλεση έργων πλησίον αυτών, να κατατεθεί μελέτη του έργου στην 
Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΙΝ).

19. Σε περίπτωση που στην περιοχή της μελέτης εντοπισθούν νεώτερα πολιτιστικά αγαθά 
αρμοδιότητος της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ να ενημερωθεί η Υπηρεσία, δεδομένου ότι 
ελέγχονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.

Εσωτ. Διαν: ΓΔΑΠΚ, ΔΙΠΚΑ - Α1, ΔΒΜΑ – Β1, Γραμματεία ΚΑΣ.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λυδία Κονιόρδου
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