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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 11.2.2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Αριθ. Πρωτ.  6588 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση Αµαλιάδος 17   
Ταχ. Κώδικας 115 23   
Πληροφορίες Η. Καραµιχάλης   
Τηλέφωνο 213-1515-196   
Fax 210-6469-385   
Email grammateia @ dne minenv.gr      
 
ΘΕΜΑ «Αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών 

εργασιών στην περιοχή του Παρνασσού» 

 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 «Πολεοδόµηση 

περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 162). 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 

63/2005 (Α’ 98). 

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1(παρ.2) και 6 του π.δ/τος 189/2009 

«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄221)». 

 

4. Την υπ’αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων» (Β 2234). 
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5. Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί µελέτη µε τίτλο «Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού», σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 18-21 του Ν. 1650/86 (Α΄160) προκειµένου να εκδοθεί σχετικό 

Προεδρικό ∆ιάταγµα για τον καθορισµό όρων και περιορισµών εκτέλεσης 

έργων και άσκησης δραστηριοτήτων. 

 

6. Το  υπ’  αριθµ. πρωτ. 160007/24/4.1.2011  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού – Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 

προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και των οικείων ΟΤΑ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Άρθρο 1 

 

Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η έκδοση οικοδοµικών αδειών και η εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών στην εκτός σχεδίου περιοχή που εµπίπτει στην χωρική 

αρµοδιότητα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού όπως αυτή 

ορίστηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002, ΦΕΚ 197,  Α΄ (ευρύτερη περιοχή του 

«Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου NATURA 

2000 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ  «ΝΑ Παρνασσός - Ε∆ Παρνασσού - ∆άσος Τιθορέας 

- GR 2450005»), περιγράφεται στο άρθρο 2 και τα όριά της φαίνονται µε 

εστιγµένη µαύρη γραµµή στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα  κλίµακας 1:50.000 

που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε 

την αρ.        /2011 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται 

µε την παρούσα απόφαση.  Η αναστολή δεν ισχύει για αναθεώρηση οικοδοµικής 

άδειας όπου δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης και του όγκου της οικοδοµής και 

για κάθε θεµελίωση έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Επίσης, 

επιτρέπονται οι εργασίες µικρής κλίµακας µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 3α, 3ζ, 3θ, 

3ιβ, 3ιγ του άρθρου 1 της Υ.Α. 5219/2004 (ΦΕΚ ∆’ 114.). 

 

Άρθρο 2 

.  

Η ζώνη αναστολής δόµησης  καθορίζεται από οριογραµµή, η οποία περιγράφεται 

ως εξής: 

«Από το κάτω όριο του οικισµού ∆ελφοί, το όριο κατευθύνεται ∆-Β∆. Συναντά τον 

κύριο δρόµο ∆ελφοί - Άµφισσα και τον ακολουθεί ως τον επόµενο ελιγµό. 
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Συνεχίζει οριζόντια προς τα Β∆ πάνω στην ισοϋψή των 500 µέτρων µέχρι το ύψος 

της διασταύρωσης προς τη Μονή Προφήτη Ηλία. Ανηφορίζει ασαφή ράχη προς την 

κορυφή Παλιοαηλιάς 880 µ. ως την ισοϋψή των 800 µέτρων, την οποία ακολουθεί 

προς τα Β∆ διασχίζοντας δύο διαδοχικές ρεµατιές (Αηλιόρρεµα, Αρκουδόρρεµα). 

Από τη δεύτερη ρεµατιά, ανηφορίζει µικρή ράχη προς Β µέχρι την ισοϋψή των 900 

µέτρων, την οποία ακολουθεί προς Β διασχίζοντας έτσι όλη την πλαγιά που 

βρίσκεται κάτω από τις κορυφές Ψηλή Ράχη 1198 µ. και Κοροµηλιά 1475 µ. και 

απέναντι στον οικισµό Ελαιών. Κάτω από την ορθοπλαγιά Κοκκινόβραχος στρέφει 

Α και ανηφορίζει µικρή ρεµατιά µέχρι δασικό δρόµο, τον οποίο ακολουθεί 

παρακάµπτοντας από τα βόρεια την κορυφή Ψηλή Ράχη 1444 µ. Ακολουθώντας 

πάντοτε το δασικό δρόµο, στρέφει Β∆ κατά µήκος της κορυφογραµµής και µέχρι 

το ύψος της Κρύας Βρύσης, από όπου κατηφορίζει προς ∆ και ακολουθεί (πάντοτε 

από το δασικό δρόµο) τη Ν∆ πλαγιά του Γερολέκκα 1715 µ. Αποφεύγοντας µε 

έναν ελιγµό από τα Ν τη δευτερεύουσα κορυφή Κορτινος, κατηφορίζει ρηχή 

ρεµατιά προς Β∆ µεταξύ των θέσεων Κορτινος και Τρία Σύνορα.  

Ακολουθεί δασικό δρόµο που διασχίζει οριζόντια τις Β∆ πλαγιές του Γερολέκκα 

1715 µ. περνώντας από τον οικισµό Βάργιανη, συνεχίζοντας στη Β πλευρά του 

ίδιου συγκροτήµατος. Περνάει τη διασταύρωση προς οικισµό Μαριολάτα και, στο 

µέσο της απόστασης µεταξύ των θέσεων Παλιοκάλυβα και Αγ. Γεώργιος, 

κατηφορίζει µικρή ρεµατιά προς ΒΑ παρακάµπτοντας το υψοµετρικό σηµείο 894 µ. 

Συνεχίζει κατηφορίζοντας ελαφρά µε κατεύθυνση προς Α, διασχίζει τις ρεµατιές 

Χαλαρέµατα και Κακόρρεµα, παρακάµπτει από το βορρά το ύψωµα 755 µ. και 

συναντάει το δρόµο Λιλαία - Επτάλοφος που τον ακολουθεί ως τον οικισµό 

Επτάλοφος. 

Παρακάµπτει τον οικισµό Επτάλοφος χωρίς να χάσει ύψος και συνεχίζει προς Α στο 

δρόµο προς Αράχωβα, τον οποίο αφήνει µόλις αυτός στραφεί προς ΝΑ. 

Κατηφορίζει ΒΑ προς το εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη και συνεχίζει στην ίδια 

κατεύθυνση µέχρι τη ράχη που κατεβαίνει από τον Τρανό Βράχο 1341 µ. 

Ανηφορίζει προς ΝΝ∆ µικρή ράχη που ορίζει τη ∆ πλευρά του Μυλορρέµατος, 

µέχρι βραχώδη ζώνη στη θέση Κάστρο. Ακολουθεί τη βάση της ορθοπλαγιάς προς 

ΝΑ µέχρι τη ρεµατιά όπου συναντάει δασικό δρόµο. Ακολουθεί το δρόµο προς Β 

και µετά Α, περνώντας ανάµεσα στις κορυφές Μικρή Τούφα 1411 µ. και Αγνάντιο 

Λιθάρι 1274 µ. µέχρι να συναντήσει το δρόµο που συνδέει την Αµφίκλεια µε τα 

Χιονοδροµικά Κέντρα. Ακολουθεί το δρόµο αυτόν προς Ν επί 3 χιλιόµετρα µέχρι 

µικρό τµήµα του που έχει διεύθυνση Α-∆. Στο σηµείο αυτό, αφήνει το δρόµο για 

να συνεχίσει προς Α και, αφού περάσει τις Κορφούλες 1764 µ., στρέφεται ΒΒΑ και 

κατεβαίνει τη δυτική πλευρά της πρώτης µισγάγγειας µετά τη θέση Λούτσα, 

ακολουθώντας τη βάση µικρής ζώνης βράχων. 
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Λίγο πριν τους πρόποδες του βουνού, το όριο στρέφεται προς ΝΑ και, 

ανηφορίζοντας ελαφρά από την ισοϋψή των 500 µ. σε αυτήν των 600 µ. περνάει 

πάνω από τον οικισµό Τιθορέα και µεταξύ του οικισµού και της χαρακτηριστικής 

ζώνης βράχων όπου βρίσκεται το Σπήλαιο του Ανδρούτσου. Με κατεύθυνση προς 

Ν, το όριο φτάνει στην κοίτη του Ξηρορρέµατος (Ξεριάς Ρ.), την οποία ανηφορίζει 

προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθώντας πάντοτε το πιο αριστερό κύριο 

παρακλάδι. Περίπου 600 µέτρα µετά την τοποθεσία Βρύση, στρέφεται ΝΑ και 

διέρχεται από τα Μαύρα Λιθάρια 2326 µ. και 400 µέτρα ΒΑ της κύριας κορυφής. 

Κατηφορίζει προς Ν την άλλη πλευρά της κορυφής, περνώντας από τη θέση 

Ακρινό και συναντώντας δασικό δρόµο στον Αγ. Νικόλαο. 

Κατηφορίζει προς ΑΝΑ το δασικό δρόµο ως την Αράχωβα, συναντώντας το δρόµο 

Αράχωβα - Επτάλοφος και τον ακολουθεί προς ∆ επί 2 χιλιόµετρα. Στρέφει ΝΑ 

στην πλαγιά και συναντάει ελιγµό του δρόµου Αράχωβα - ∆ελφοί στη θέση 

Κατσιπλαγιά. Συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση και διασχίζει τον ίδιο δρόµο στο 

τριγωνοµετρικό σηµείο 529 µ. Ακολουθεί προς ∆ δροµάκο που περνάει ακριβώς 

κάτω από τον οικισµό ∆ελφοί.» 

 

Άρθρο 3 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως και λήγει µετά παρέλευση ενός έτους µε δυνατότητα παράτασης 

σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι διαδικασίες έκδοσης του σχετικού Προεδρικού 

∆ιατάγµατος  δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

 

Αθήνα, 11.2.2011 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
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