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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήμου Τιθορέας (νυν ∆ημοτική 
Ενότητα Τιθορέας ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας) ανατέθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 
54/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και το με 
αρ. πρωτ. 7400/27.6.2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάμεσα στον ∆ήμο Αμφίκλειας-
Ελάτειας και στους αναδόχους.  
 
Ανάδοχοι της μελέτης είναι οι: 
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ∆ρ. Χωροτάκτης – Πολεοδόμος 
 ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεωλόγος 
 ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ∆ρ. Περιβαλλοντολόγος 
 
Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της μελέτης είναι οι: 
 ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ∆ασολόγος 
 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γεωπόνος 
 
Σε αυτό το Στάδιο της μελέτης εργάστηκαν, επίσης, οι ακόλουθοι επιστημονικοί 
συνεργάτες: 
 ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών 

o ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ. 
o EΠΠΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Μηχ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος 
o ΖΕΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, Μηχ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος  

 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχ. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. 
 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης είναι η Τεχνική Υπηρεσία ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, 
η οποία  με το υπ’ αριθμ. 8068/9.7.2013 έγγραφό της όρισε επιβλέποντα τον:  
 ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Υ. 

 
Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου συντάσσεται με βάση την υπ’ αριθμ. 
9572/1845/6.4.2000 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών» (ΦΕΚ 209∆/7.4.2000) και 
τις ειδικότερες κατευθύνσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Γεωλογική Μελέτη 
συντάσσεται με βάση την με αριθμ. οικ. 37691/12.9.2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 
«Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που 
συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 1902Β/14.09.2007). Η 
Περιβαλλοντική μελέτη συντάσσεται με βάση την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/05.09.2006: «Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 
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Βάσει της προαναφερόμενης υπ’ αριθμ. 9572/1845/6.4.2000 Απόφασης Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., το παρόν ΓΠΣ εκπονείται σε δύο Στάδια: Α’ και Β’. Το Στάδιο Α΄ περιλαμβάνει 
την Ανάλυση-∆ιάγνωση-Προοπτικές ενώ το Στάδιο Β’ περιλαμβάνει την Πρόταση. Το 
Στάδιο Β’ υποδιαιρείται σε 2 υποστάδια, Β1 και Β2. Στο υποστάδιο Β1 συντάσσεται η 
πρόταση, ενώ στο υποστάδιο Β2 συντάσσεται η οριστική πρόταση του ΓΠΣ, όπως αυτή 
διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες. ∆ιευκρινίζεται ότι μετά την υποβολή του 
υποσταδίου Β1 η μελέτη αποστέλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στους αρμόδιους 
φορείς για γνωμοδότηση και την τήρηση των κατά νόμο διαδικασιών.  
 
Η έγκριση του Α’ Σταδίου της μελέτης έγινε με το με αρ. πρωτ. 9656/12.6.2014 έγγραφο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας ενώ η εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου 
δόθηκε με το με αρ. πρωτ. 10866/7.7.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήμου 
Αμφίκλειας-Ελάτειας. 
 
Το παρόν τεύχος αποτελεί την Έκθεση του Β1 Σταδίου της μελέτης και περιλαμβάνει την 
Πρόταση, όπως διαμορφώθηκε από: α) τα πορίσματα του Α’ Σταδίου της μελέτης, β) τα  
πορίσματα των συζητήσεων που είχε η Ομάδα Μελέτης με τη ∆ιοίκηση και στελέχη του 
∆ήμου και γ) τα πορίσματα της γεωλογικής μελέτης. Επιπλέον, η Πρόταση λαμβάνει 
υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 142Α/28.6.2014) και ειδικότερα τις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 13α του Κεφαλαίου Α (Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός) και το σύνολο 
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β (Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης). 
Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4269/2014 λαμβάνονται υπόψη στην 
πρόταση γενικής πολεοδομικής οργάνωσης και ρύθμισης των οικιστικών υποδοχέων 
(Κεφάλαιο Π.3). 
 
Επισημαίνεται ότι ο Ν. 4269/2014 ψηφίστηκε στα τέλη Ιουνίου του 2014 με σκοπό την 
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, 
τον επακριβή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των επιπέδων σχεδιασμού και ελέγχου και 
την αποφυγή συγκρούσεων και αλληλοεπικαλύψεων. Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει τα 
κεφάλαια Α (Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός) και Β (Κατηγορίες και 
Περιεχόμενο Χρήσεων Γης). Στο Κεφάλαιο Α καθορίζεται η διάρθρωση του συστήματος 
χωρικού σχεδιασμού με διάκριση σε Στρατηγικό (Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια) και Ρυθμιστικό (Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια, Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής) 
ενώ στο Κεφάλαιο Β ορίζονται οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης που 
επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι διατάξεις του Ν. 
4269/2014 καταργούν σειρά άρθρων της μέχρι σήμερα βασικής χωροταξικής και 
πολεοδομικής νομοθεσίας (Ν. 2508/1997, Ν. 2742/1999, Ν. 1337/1983) και επιπλέον 
τροποποιούν τις κατηγορίες χρήσεων γης που ίσχυαν με το από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166 
∆/6.3.1987).  
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Π.1. ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Π.1.1. Γενικά  

Το Α’ Στάδιο της μελέτης περιλάμβανε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς 
και τη διάγνωση και τις προοπτικές της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας του ∆ήμου 
Αμφίκλειας - Ελάτειας, όπου εξετάστηκαν διεξοδικά όλα τα στοιχεία βάσει των οποίων 
συντάσσεται η παρούσα πρόταση. Η παρούσα Πρόταση στηρίζεται τόσο στα δεδομένα που 
προέκυψαν από το Α’ Στάδιο της Μελέτης όσο και στα πορίσματα συζητήσεων που είχε η 
Ομάδα Μελέτης με τη ∆ιοίκηση και στελέχη του ∆ήμου, καθώς και στα πορίσματα της 
γεωλογικής μελέτης.  
 
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι βάσει των στοιχείων της προκήρυξης της παρούσας 
μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης, η περιοχή μελέτης είναι ο Καποδιστριακός 
(πρώην πλέον) ∆ήμος Τιθορέας, ο οποίος στο πλαίσιο του Σχεδίου «Καλλικράτης» συνιστά 
σήμερα τη ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας του ευρύτερου ∆ήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.  
 
Το ∆ομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης επικεντρώνεται σε τρία κύρια ζητήματα, 
ακολουθώντας και τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές εκπόνησης των ΓΠΣ της με 
αριθμ. 9572/1845/6.4.2000 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 209∆/7.4.2000): 
Πρώτον, διερευνώνται ορισμένα βασικά σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού που θα 
βοηθήσουν ώστε να εκτιμηθεί το πρώτο και βασικότερο προγραμματικό μέγεθος που είναι 
ο πληθυσμός της ∆ημοτικής Ενότητας. ∆εύτερον, συντάσσονται οι αρχές του ∆ομικού 
Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης του συνόλου της ∆ημοτικής Ενότητας, όπου διατυπώνονται 
οι βασικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τη χωροταξική ρύθμιση της ∆ημοτικής Ενότητας 
Τιθορέας και ο καθορισμός των βασικών ζωνών του ΓΠΣ για τον εξωαστικό χώρο και των 
σχετικών προγραμματικών μεγεθών. Τρίτον, γίνεται μια προκαταρκτική προσέγγιση των 
βασικών αρχών και των βασικών προγραμματικών μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης. 
 
Η Πρόταση και ειδικότερα το ∆ομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης επιχειρεί να διαμορφώσει 
ένα χωρικό πρότυπο για την περιοχή που θα ενσωματώνει τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον πολεοδομικό και 
χωροταξικό σχεδιασμό. Βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού είναι:  

 Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των σημαντικών φυσικών 
πόρων της περιοχής 

 Η εξασφάλιση των απαιτούμενων νέων υποδοχέων οικιστικής ανάπτυξης   
 Η εξασφάλιση χώρων για την εγκατάσταση των τοπικών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων  

 Η βελτίωση των συνδέσεων των οικισμών μεταξύ τους και της σύνδεσης της 
περιοχής με το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας 

 Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων κοινωνικής υποδομής 
 Η υποστήριξη της ολοκλήρωσης των υποδομών ποιότητας ζωής και προστασίας 
περιβάλλοντος. 
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Ειδικότερα για την ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας, επιδιώξεις του σχεδιασμού της παρούσας 
μελέτης είναι: 

 Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου του Παρνασσού και εν γένει των σημαντικών 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της περιοχής. 

 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και πιο συγκεκριμένα των 
όρων Παρνασσού και Καλλίδρομου αλλά και της γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας με τον έλεγχο των χρήσεων γης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
προστασίας. 

 Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής 
με βασικό οικιστικό πόλο τον οικισμό Τιθορέα ως κέντρου για την ανάπτυξη του 
τουρισμού υπαίθρου καθώς και σύνδεσή του (μέσω της Αμφίκλειας) με τον 
χιονοδρομικό τουρισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. 

 Ανάδειξη της Κάτω Τιθορέας ως κεντρικού πόλου του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 
και της ευρύτερης περιοχής και ως μικρού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών με 
την λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού ως κεντρικού σταθμού για την 
ευρύτερη  περιοχή, τη λεωφορειακή σύνδεσή του με τους υπόλοιπους οικισμούς και 
την παράλληλη ανάπτυξη ενός εμπορευματικού κέντρου. 

 Εξασφάλιση προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση ενός οργανωμένου υποδοχέα για 
την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και κυρίως μεταποιητικών της 
αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με τη διέλευση από την περιοχή της 
σιδηροδρομικής γραμμής και της Εθνική Οδού, έτσι ώστε να διαμορφώνονται 
δυνατότητες για τη λειτουργία του και ως εμπορευματικού κέντρου. 

 Προστασία των κατοίκων από κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων στον οικισμό 
Τιθορέα με παράλληλο καθορισμό ενός νέου μικρού οικιστικού υποδοχέα για την 
εγκατάσταση θιγομένων νοικοκυριών. 

Π.1.2. Κατευθύνσεις του υπερκείμενου πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ειδικότερες διαπιστώσεις και κατευθύνσεις που αναφέρονται 
στον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό και ειδικότερα: α) στο Γενικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, β) στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, γ) στο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (όπως 
τροποποιήθηκε), δ) στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ε) στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του υπό έγκριση 
Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγματος για το χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους 
Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθώς και του από 15.07.2002 Προεδρικού ∆ιατάγματος 
που αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή του όρους Καλλίδρομου. 

Η εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικού, 
Ειδικών και  Περιφερειακού), του Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγματος για το χαρακτηρισμό 
της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου και του από 15.07.2002 
Προεδρικού ∆ιατάγματος (όρος Καλλίδρομο) έγινε στο Α’ Στάδιο της παρούσας μελέτης 
αλλά κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί και στο παρόν Κεφάλαιο του Β1 Σταδίου, καθώς είναι 
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αυτές που λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του ∆ομικού Σχεδίου Χωρικής 
Οργάνωσης της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας. 
 
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/3.7.2008) 
 
Το παρόν ΓΠΣ λαμβάνει υπόψη το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), σύμφωνα με το οποίο τίθεται μια σειρά γενικών επιδιώξεων που 
αφορούν τις αγροτικές και ορεινές περιοχές, τον ορεινό χώρο συνολικά, όπως και τις 
περιοχές εθνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες επηρεάζουν και την 
περιοχή μελέτης. Επισημαίνεται εδώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 3) του Ν. 
4269/2014 (ΦΕΚ 142Α/28.6.2014), το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης εντάσσεται στα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 5 του Ν. 
4269/2014. Οι επιδιώξεις που επηρεάζουν την περιοχή μελέτης είναι οι ακόλουθες: 

o Ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων  

o Συγκράτηση του πληθυσμού και ισόρροπη σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου με τη 
στήριξη, μεταξύ άλλων, των δυναμικότερων μικρών οικισμών 

o Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε παραγωγικού πόρου 

o Στήριξη των δραστηριοτήτων της τοπικής ενδοχώρας και προώθηση νέων που 
αντικαθιστούν τις φθίνουσες και ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική 
ανασυγκρότηση 

o ∆ιαφύλαξη των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, καθώς 
και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως αναπτυξιακών πόρων 

o ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδομές, επικοινωνία και γνώση 

o Ενίσχυση των δυναμικών ορεινών οικισμών που λειτουργούν ως κόμβοι διοίκησης, 
υπηρεσιών και μεταφορών, με τη διατήρηση και βελτίωση των κοινωνικών και 
τεχνικών υποδομών τους και την ανάδειξή τους σε κέντρα στήριξης των οικισμών 
της ευρύτερης περιοχής τους 

o Προώθηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού 
σχεδιασμού. 

 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 
(ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009) 
 
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία (ΕΠΧΣΑΑΒ): 

 Για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, επομένως και για τη 
∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας, η γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής 
για την μεταποίηση χαρακτηρίζεται ως μέση. Με εξαίρεση την μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων (ελαιοτριβεία) και την ειδίκευση στην εξορυκτική βιομηχανία, 
η μεταποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας θωρείται ότι δεν έχει σαφή 
φυσιογνωμία. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην μεταποίηση είναι αυτά που 
απορρέουν από τη διέλευση από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας του κύριου 
εθνικού άξονα ανάπτυξης και υποδομών και την ύπαρξη των ορυκτών πόρων. Τα 
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χαρακτηριστικά αυτά υποδεικνύουν ορισμένες κλαδικές προτεραιότητες, αλλά στο 
ζήτημα αυτό κρίνεται ότι γενικά πρέπει να υπάρξει ευελιξία. Στην ευρύτερη περιοχή 
Λοκρίδα–Τιθορέα είναι δυνατόν να απαιτηθούν μικροί οργανωμένοι υποδοχείς (και 
για ελαιοτριβεία). Το πρόβλημα των διάσπαρτων βιομηχανικών συσπειρώσεων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του σχεδιασμού πολεοδομικού επιπέδου. Συνολικά,  
στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας προτείνεται πολιτική διεύρυνσης της 
γεωγραφικής βάσης της μεταποίησης με αφετηρία τα υφιστάμενα ισχυρά σημεία και 
προορισμό τις περιοχές με μη αξιοποιημένα ή δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
για την βιομηχανία και έλλειψη άλλων αναπτυγμένων τομέων. 

 Για τον ορεινό χώρο που αποτελεί ειδική κατηγορία και αφορά σε κάποιο βαθμό και 
την περιοχή μελέτης, βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση ενός ιστού βιομηχανικών 
μονάδων, ιδιαίτερα αυτών που αξιοποιούν τοπικούς πόρους, στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής πολυαπασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή επιβάλλει ένα πιο ευέλικτο 
σύστημα ρυθμίσεων για τις μονάδες, αλλά παράλληλα απαιτεί οριζόντια μέτρα για 
την αποφυγή αλλοίωσης του τοπίου, συγκρούσεων με άλλες χρήσεις όπως ο 
τουρισμός, αρνητικών επιπτώσεων στους παραδοσιακούς οικισμούς και 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί η αξιοποίηση 
παραδοσιακών κτισμάτων για τη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων.  
 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και 
ειδικότερα η εγκεκριμένη τροποποίησή του (ΦΕΚ 3155Β/12.12.2013) 
 
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑΤ):  

 Τμήμα της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας ανήκει στις Περιοχές ενδεικνυόμενες για 
την ανάπτυξη ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού (κατηγορία Β) και 
συγκεκριμένα στην υπο-κατηγορία (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών 
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Για τις περιοχές αυτές διατυπώνονται οι 
ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:  
- ∆ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, 

κ.ά. σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά, καθώς και της 
κλίμακας των οικισμών. 

- Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, 
δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών − 
εναλλακτικών μορφών που υποστηρίζουν. 

- Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 3 
αστέρων τουλάχιστον. 

- Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων με 
παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 
αστέρια) ή επέκταση αυτών και συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. 

- Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, 
περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κλπ.). 
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- ∆ημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης απασχολουμένων σε ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
(Eco−Management and Audit Scheme− EMAS). 

- Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της 
ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

- Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της 
προσβασιμότητας μεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν με 
περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις. 

- Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 
κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
υποδομών (μουσεία, τεχνολογικά – θεματικά πάρκα, κλπ.). 

- ∆ημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών 
(«δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.ά.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης. 

- Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας και προγραμμάτων στήριξης 
αγροτικών ή και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς 
το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων 
ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών κ.ά.) και λειτουργικής 
διασύνδεσής τους με τουριστικές μονάδες. 

- Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα ήπιας ανάπτυξης. 

- Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης έναντι της σημειακής χωροθέτησης 
τουριστικών καταλυμάτων. 

- Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης 
τουριστικών καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
ι) Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 
αστέρων 
ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της ελάχιστης 
απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δεκαπέντε (15) στρέμματα και θέσπιση 
μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 
αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση 
επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης τυχόν 
συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό 
αποκλείεται από ειδικές διατάξεις. 

 Τμήμα της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας ανήκει στις ορεινές περιοχές (κατηγορία 
Ε). Για τις περιοχές αυτές διατυπώνονται οι ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις 
χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 
- Μέριμνα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του 

ορεινού χώρου που ενδιαφέρουν τον τουρισμό. 
- Βελτίωση της προσβασιμότητας. 
- Συγκρότηση τοπικών αλληλοσυμπληρούμενων πολυθεματικών δικτύων. 
- Αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και 

εγκαταλελειμμένων οικισμών και προβολή των προορισμών. 
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- ∆ιατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, 
γεωλογικά – υδρογεωλογικά κ.ά.) και ανθρωπογενών (οικισμοί, κατασκευές, 
υποδομές, μνημεία, παραδοσιακές ασχολίες, εκδηλώσεις κλπ.) πόρων με μέτρα 
πρόληψης των κινδύνων υποβάθμισής τους. 

- Λήψη ειδικών μέτρων αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης υποδομών που 
αφορούν σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. με τη σύνταξη ειδικών 
προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας). 

- Προσαρμογή νέων εγκαταστάσεων στα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα 
των οικισμών. 

- ∆ημιουργία βασικών προτύπων καθώς και εξειδικευμένων, κατά περίπτωση, 
κανόνων για το σχεδιασμό και τη δόμηση λαμβάνοντας υπόψη την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις χρήσης υλικών και 
μορφών δόμησης. 

- Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 
και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. 

- ∆ημιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων 
υποδομών στον ορεινό χώρο (οδοποιία, κατασκευές δημόσιων κτιρίων, 
εγγειοβελτιωτικά, διαμορφώσεις χώρων κλπ.). 

- ∆ημιουργία δικτύων πεζοπορικών διαδρομών και μονοπατιών – τοπικού, 
εθνικού και ευρωπαϊκού χαρακτήρα – και διαδρομών και χώρων 
περιβαλλοντικής αγωγής και ευαισθητοποίησης. 

- Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, 
περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κλπ.). 

- Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση αξιόλογων 
κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

- Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων με 
παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων και 
συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. 

- Σημειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων με τους εκάστοτε ισχύοντες 
όρους δόμησης. 

- Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης ή σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης. 

 Για τις περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, στις οποίες 
εμπίπτουν τμήματα της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας, διατυπώνονται οι ακόλουθες 
στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 
- Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

την ανάπτυξη ειδικών − εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, 
περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.ά.). 

- Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
δημιουργία μουσείων κ.α.). 
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- ∆ημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών 
(«δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης. 

- Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς 
το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων 
ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών κ.α.). 

- ∆ημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης (Eco− Management and Audit Scheme − EMAS). 

- Επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των 
περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών με μέριμνα για 
τον προσδιορισμό περιορισμένων ζωνών ανάπτυξης ειδικών − εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 

- Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων ∆ιαχείρισης. 
- Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων 

του τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να 
χρησιμοποιείται για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος και του τοπίου. 

- Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές η 
ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία, σύμφωνα 
με την κείμενη τουριστική νομοθεσία, τουριστικών καταλυμάτων ως εξής: 

- i) στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους 
ισχύοντες όρους δόμησης. 

- ii) στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους 
όρους και τους περιορισμούς του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31.3.2011). 

- Περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν. 
3937/2011 μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης 
τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Οι περιοχές αυτές, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4179/2013, διέπονται 
από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Στην περίπτωση 
αυτή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, στην οικεία πράξη έγκρισης ή 
καθορισμού ή οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ή δημιουργίας πρέπει να 
αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία των 
τουριστικών αναπτύξεων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από 
τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του υπό 
ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, 
προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στην περίπτωση έργων και 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του 
∆ικτύου Φύση (Natura) 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με 
βάση τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών 
προβλέψεων υποβάλλεται ως τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.9.2011). Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής δόμησης 
εντός των τμημάτων του οργανωμένου υποδοχέα ή του σύνθετου τουριστικού 
καταλύματος που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει το 0,05. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους εγκεκριμένους, 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του τροποποιημένου Ειδικού Πλαισίου, 
οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
τροποποιούνται χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων από την εγκριτική τους 
πράξη, όρων και μεγεθών δόμησης. 

 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) 
 
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑΑΠΕ): 

 Η ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας δεν αποτελεί Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας αλλά 
μπορεί να θεωρηθεί Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας.  

 Η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων αποκλείεται από: α) κηρυγμένα 
διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα μνημεία 
μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/2002, καθώς και 
από οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις 
του Ν. 3028/2002, β) οικοτόπους προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που 
έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο «Φύση 2000» (Natura 
2000) σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 
21.9.2006, σ. 1), γ) περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της 
φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 1 και 2) και 21 
του Ν. 1650/1986, δ) πυρήνες των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων 
μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών, όπως είναι τμήμα της ∆ημοτικής 
Ενότητας Τιθορέας. 

 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469Β/9.10.2003) 

 
Οι προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, επηρεάζουν τη ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας και συνεπώς πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της παρούσας μελέτης, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

 Αναφορικά με τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου. Το οικιστικό δίκτυο 
Αμφίκλεια-Τιθορέα-Ελάτεια προτείνεται να αποτελέσει μία ενιαία οικιστική ενότητα 
με πληθυσμιακή δυναμική περίπου 20.000 κατοίκων. Αυτή η ενιαία οικιστική 
ενότητα χαρακτηρίζεται ως τρίτου επιπέδου με εξαρτημένα κέντρα τετάρτου 
επιπέδου τη Γραβιά και το Πολύδροσο, ενώ με τη σειρά της εξαρτάται από τη 
Λειβαδιά και τον Ορχομενό που αποτελούν οικιστικά κέντρα δευτέρου επιπέδου 
καθώς και από τη Λαμία που αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας. Η οικιστική 
ενότητα Αμφίκλεια-Τιθορέα-Ελάτεια ενισχύεται με νέες αναπτυξιακές υποδομές 
(ΒΕΠΕ Γραβιάς, ΠΟΑΠ∆ στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας) και με τη διασύνδεσή 
της με την Αταλάντη και τη Λειβαδιά στην αναπτυξιακή διαχείριση της μεγάλης 
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γεωργικής ζώνης του Βοιωτικού Κηφισού με στόχο την ανάταξη της πληθυσμιακής 
φθοράς της περιοχής, η οποία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με δυναμικές φυτικές 
καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αλλαγές. 

 Αναφορικά με τη χωρική οργάνωση του αγροτικού χώρου. Οι περιοχές πρώτης 
προτεραιότητας για την γεωργική παραγωγή της Περιφέρειας οργανώνονται με 
κορμό τον άξονα Θήβα (Θηβαϊκή Πεδιάδα) - Λειβαδιά (Κωπαϊδα) - Αμφίκλεια (Άνω 
Ρους Βοιωτικού Κηφισού) - Λαμία (Σπερχειός) - ∆ομοκός (Ξυνιάδα / Θεσσαλιώτιδα) 
και βάθος τον πεδινό χώρο ένθεν και ένθεν. Η παραπάνω δέσμη "Θήβα-Λειβαδιά- 
Αμφίκλεια-Λαμία-∆ομοκός" ενσωματώνει και τις ένθεν και ένθεν δυναμικές 
γεωργικές περιοχές στον κύριο γεωργικό κορμό της Περιφέρειας, δίνοντας έτσι 
ικανοποιητικό βάθος στη διάχυση παραγωγικών συντελεστών για την ανάπτυξη 
των περισσοτέρων οικισμών που δομούν την χωρική διάρθρωση της υπαίθρου. 

 Αναφορικά με την χωρική οργάνωση της βιομηχανίας-βιοτεχνίας και των 
υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα. Προτείνεται η δημιουργία ΠΟΑΠ∆ τριτογενούς 
τομέα στη ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας με σκοπό 
την οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα και την 
αναπτυξιακή στήριξη της ενιαίας οικιστικής ενότητας Αμφίκλεια-Τιθορέα-Ελάτεια.  

 Αναφορικά με την χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων. Προτείνεται η 
ανάπτυξη ήπιων τουριστικών εγκαταστάσεων οικοτουρισμού, αγροτοτουρισμού 
κλπ. στις ∆ημοτικές Ενότητες Ελάτειας και Τιθορέας του ∆ήμου Αμφίκλειας-
Ελάτειας. 

 Αναφορικά με τη διαχείριση του ορεινού χώρου. Οι ορεινές περιοχές αποτελούν 
κατ’ εξοχήν περιοχές "ολοκληρωμένης ανάπτυξης" με αειφόρο οικονομική βάση και 
στήριξη σε πολυλειτουργικές δραστηριότητες και συντήρηση των μεμονωμένων 
οικισμών. Οι πολιτικές συνδυάζονται με τη δυνατότητα του κάθε όγκου χωριστά, 
αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους ιδίως στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού 
(αγροτουρισμού). Η διαχείριση των ορεινών όγκων πρέπει να έχει εξαιρετικά 
μακροχρόνια διάσταση. Κομβικό σημείο των χωροταξικών ρυθμίσεων πρέπει να 
είναι η προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων με την παράλληλη 
συγκράτηση του δασόβιου και παραδασόβιου πληθυσμού στις θέσεις του. Αυτό 
απαιτεί διαχείριση και της "δασοπονίας πολλαπλών σκοπών", ώστε να διασφαλίζεται 
η ισορροπία των οικοσυστημάτων και παράλληλα η ήπιας μορφής ανάπτυξη της 
περιοχής. Ειδικά, για το σύνθετο χώρο του Παρνασσού προτείνεται, μέσω της 
ενεργοποίησης του θεσμού των ΠΕΧΠ, η συνολική του διαχείριση με συντονισμό 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων προ-
σπέλασης, ξενοδοχειακής υποστήριξης και υποστήριξης λοιπών τουριστικών 
εξυπηρετήσεων στις παρα-Παρνάσσιες ενότητες τρίτου επιπέδου. 

 Αναφορικά με τη διαχείριση των τοπίων και της βιοποικιλότητας. Χαρακτηρίζονται 
ως περιβαλλοντικής ευαισθησίας οι περιοχές εκείνες, στις οποίες έχουν  εντοπιστεί 
μεγάλα συστήματα τοπίου που δεν καλύπτονται από προστασία ενώ κρίνεται 
απαραίτητο να διατηρηθούν.  

 Αναφορικά με τον καθορισμό περιοχών ειδικών παρεμβάσεων. Ορίζεται ως Περιοχή 
Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) η Ζώνη Χιονοδρομικού Κέντρου 
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Παρνασσού - Αράχοβας - Πολύδροσου. Στόχος είναι η διερεύνηση και η σχεδίαση 
σε χωροταξική μικρο-κλίμακα, της αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού προς μία ευρωπαϊκή προοπτική (ποιότητα στις υποδομές σκι και στις 
υποστηρικτικές υποδομές) με παράλληλη απόλυτη προστασία του Εθνικού ∆ρυμού- 
πυρήνα Natura 2000 και των αισθητικών δασών και τοπίων, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται το Αισθητικό ∆άσος της Τιθορέας.  
 

Επισημαίνεται ότι την τρέχουσα περίοδο εκπονείται η Μελέτη «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση 
και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και έχουν παραδοθεί τα Στάδια Α1, Α2 και Β1. 
Καθώς τα Στάδια Α2 και Β1 δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις 
του Α1 Σταδίου που αφορούν την περιοχή μελέτης. Έτσι, στο Κεφάλαιο της συνθετικής 
παρουσίασης των προοπτικών αειφόρου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας1, 
προτείνεται η υποστήριξη της οικιστικής ανάπτυξης επιλεγμένων αστικών κέντρων του 
ΠΠΧΣΑΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το δίκτυο Τιθορέα-Αμφίκλεια-Ελάτεια, και 
των χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων που τα υποστηρίζουν βάσει του ΠΠΧΣΑΑ, για την 
υποδοχή των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της κατοικίας που απαιτεί ο ρόλος τους 
και οι εξελίξεις της πληθυσμιακής κινητικότητας που προκαλεί η οικονομική κρίση. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον δημοσιοποιηθούν νεότερα στοιχεία της μελέτης 
«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», αυτά θα ληφθούν 
υπόψη από την παρούσα μελέτη.  
 

Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγματος για το "Χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους 
Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων 
και περιορισμών" 
 
Εντός της περιοχής της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας εντοπίζονται οι ζώνες προστασίας Β 
και Γ του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού. Οι προτάσεις αναφορικά με τις 
χρήσεις γης έχουν ως εξής: 

 Ζώνη προστασίας Β. Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνες Β), 
διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, με ήπιες ανθρώπινες 
επεμβάσεις. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες 
μικρής κλίμακας, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται ήπιες δραστηριότητες, 
κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς του παρόντος, 
όπως αυτοί θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής και εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. Ειδικότερα επιτρέπονται: 
- Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας 

και πανίδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρο 17 του Ν. 3937/2011 
(ΦΕΚ 60Α) όπως ισχύει], με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται 

                                                 
1ΥΠΕΚΑ-∆ιεύθυνση Χωροταξίας, «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Α1 Στάδιο, 
Αθήνα, Οκτώβριος 2012 
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προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 του παρόντος.  

- Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών 
διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα 
τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης.  

- Η πρόσβαση και μετακίνηση προσωπικού των δημοσίων αρχών που εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες σε σχέση με τη δημόσια και την αγροτική ασφάλεια καθώς και 
του προσωπικού των οικείων ∆ασικών Υπηρεσιών και του Φορέα ∆ιαχείρισης, 
που ασκεί αρμοδιότητες, για την προστασία, φύλαξη και διαχείριση της 
περιοχής σε όλη την έκταση της Ζώνης και η μετακίνηση των ανωτέρω με 
μηχανοκίνητα μέσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, μεταφορά 
τραυματιών ή ασθενών).  

- Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών καθώς και η διοργάνωση 
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης 
(ομαδικής) επίσκεψης, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την 
παρατήρηση της φύσης. Η κίνηση των επισκεπτών για την άσκηση των ως άνω 
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε 
καθορισμένες διαδρομές και χώρους έπειτα από άδεια και σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής.  

- Η κατασκευή και εγκατάσταση μόνο ελαφρών υποδομών (παρατηρητήρια, 
πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης και 
προστασίας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, η συντήρηση και 
σήμανση των υφιστάμενων μονοπατιών), για την οργάνωση των 
αναφερόμενων, στο προηγούμενο εδάφιο, δραστηριοτήτων και εφόσον 
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα, απ’ τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες Σχέδια 
∆ιαχείρισης και ∆ιακίνησης Επισκεπτών.  

- Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα 
με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων, αποκλειομένων των πρακτικών όπως αποψιλωτικές 
υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις 
αναδασώσεις, και γενικά πρακτικών που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά 
οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική δασοπονική-
διαχειριστική μελέτη βάσει προσαρμοσμένων προδιαγραφών στην ιδιαιτερότητα 
κάθε περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν εγκρίσεως από 
την ∆ασική Υπηρεσία μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα ∆ιαχείρισης, έτσι 
ώστε κατά τη μελέτη και την εκτέλεση σχετικών έργων να λαμβάνονται υπόψη 
η προστασία των τύπων οικοτόπων, οι οικολογικές απαιτήσεις δασόβιων ειδών 
πανίδας, η εξασφάλιση της διατήρησης επιλεγμένων ώριμων και υπερώριμων 
δασικών συστάδων ή μεμονωμένων χαρακτηριστικά διακριτών δέντρων κ.λ.π.  

- Η κίνηση και η στάθμευση τροχοφόρων για την προστασία και φύλαξη της 
περιοχής και την εξυπηρέτηση των νόμιμα υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 
ασκούμενων δραστηριοτήτων μόνο στις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης 
συμπεριλαμβανομένων των δασικών δρόμων. Είναι δυνατή η απαγόρευση 
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κυκλοφορίας οχημάτων και ατόμων, σε τμήματα του οδικού δικτύου για λόγους 
προστασίας της άγριας πανίδας , της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων 
τους και τη διευκόλυνση της φύλαξης της περιοχής (τοποθέτηση μπαρών, 
πινακίδων κ.α.) Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ρυθμίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, μετά από εισήγηση 
των οικείων ∆ασικών υπηρεσιών και κατόπιν έκφρασης γνώμης του Φορέα 
∆ιαχείρισης, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι 
τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κλπ.), καθώς και όλα τα 
τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της. Η κίνηση 
τροχοφόρων εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, μεταφορά τραυματιών ή 
ασθενών) και για τις ανάγκες φύλαξης της περιοχής και μόνο από την αρμόδια 
για τον παραπάνω σκοπό υπηρεσία.  

- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο για διαχειριστικούς σκοπούς ως 
μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων. Οι περιοχές, η 
βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, η περίοδος 
βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας 
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, μετά από την 
εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες 
δασικές υπηρεσίες μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα ∆ιαχείρισης. Οι 
εκδιδόμενες από τις οικείες δασικές αρχές, για λόγους αποκατάστασης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, ∆ασικές Απαγορευτικές ∆ιατάξεις, 
προσαρτώνται για την περίοδο ισχύος τους, στην ισχύουσα διαχειριστική μελέτη 
και ως προς τον έλεγχο εφαρμογής τους αποτελούν παραρτήματα του 
Κανονισμού Λειτουργίας και ∆ιοίκησης της περιοχής.  

- Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια με βιολογικές μεθόδους στις νόμιμα σήμερα 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται 
σε αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων που εγκαταλείφθηκαν, δασώθηκαν, αλλά 
η εκχέρσωσή τους επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία, απαγορευμένης της με 
οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών και της 
καταστροφής των παραδοσιακών γεωργικών κατασκευών από πέτρα.  

- Έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων των 
δασικών δρόμων.  

 Ζώνη προστασίας Γ. Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού –Περιφερειακή 
Ζώνη (Ζώνη Γ), διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς 
και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις ασκούμενες 
δραστηριότητες των κατοίκων οι οποίες θα βελτιώνονται με κατεύθυνση τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα τους, με παράλληλη παροχή δυνατοτήτων 
οικοτουριστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην περιοχή αυτή 
επιτρέπεται η δόμηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, η εκτέλεση έργων και 
εργασιών, οι έρευνες και οι δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με 
τους όρους και περιορισμούς του παρόντος, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν από το 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα επιτρέπονται: 
- Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας 

και πανίδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [άρθρο 17 του Ν. 3937/2011 
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(ΦΕΚ 60Α) όπως ισχύει], με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται 
προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 του παρόντος.  

- Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών 
διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα 
τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης.  

- Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών καθώς και η διοργάνωση 
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης 
(ομαδικής) επίσκεψης, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την 
παρατήρηση της φύσης. Η κίνηση των επισκεπτών για την άσκηση των ως άνω 
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε 
καθορισμένες διαδρομές και χώρους έπειτα από άδεια και σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής.  

- Η κατασκευή και εγκατάσταση μόνο ελαφρών υποδομών (παρατηρητήρια, 
πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης και 
προστασίας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, η συντήρηση και 
σήμανση των υφιστάμενων μονοπατιών), για την οργάνωση των 
αναφερόμενων, στο προηγούμενο εδάφιο, δραστηριοτήτων και εφόσον 
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα, απ’ τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες Σχέδια 
∆ιαχείρισης και ∆ιακίνησης Επισκεπτών.  

- Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα 
με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων, αποκλειομένων των πρακτικών όπως αποψιλωτικές 
υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις 
αναδασώσεις, και γενικά πρακτικών που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά 
οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική δασοπονική-
διαχειριστική μελέτη βάσει προσαρμοσμένων προδιαγραφών στην ιδιαιτερότητα 
κάθε περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν εγκρίσεως από 
την ∆ασική Υπηρεσία μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα ∆ιαχείρισης, έτσι 
ώστε κατά τη μελέτη και την εκτέλεση σχετικών έργων να λαμβάνονται υπόψη 
η προστασία των τύπων οικοτόπων, οι οικολογικές απαιτήσεις δασόβιων ειδών 
πανίδας, η εξασφάλιση της διατήρησης επιλεγμένων ώριμων και υπερώριμων 
δασικών συστάδων ή μεμονωμένων χαρακτηριστικά διακριτών δέντρων κ.λ.π.  

- Η κίνηση και η στάθμευση τροχοφόρων για την προστασία και φύλαξη της 
περιοχής και την εξυπηρέτηση των νόμιμα υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 
ασκούμενων δραστηριοτήτων μόνο στις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης 
συμπεριλαμβανομένων των δασικών δρόμων. Είναι δυνατή η απαγόρευση 
κυκλοφορίας οχημάτων και ατόμων, σε τμήματα του οδικού δικτύου για λόγους 
προστασίας της άγριας πανίδας , της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων 
τους και τη διευκόλυνση της φύλαξης της περιοχής (τοποθέτηση μπαρών, 
πινακίδων κ.α.). Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ρυθμίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, μετά από εισήγηση 
των οικείων ∆ασικών υπηρεσιών και κατόπιν έκφρασης γνώμης του Φορέα 



ΓΠΣ  ∆ήμου  Τιθορέας  (νυν  ∆.Ε .  Τιθορέας ∆ήμου  Αμφίκλειας-Ελάτειας)    Β1’ Στάδιο  

 
14

∆ιαχείρισης, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι 
τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κλπ.), καθώς και όλα τα 
τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της. Η κίνηση 
τροχοφόρων εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, μεταφορά τραυματιών ή 
ασθενών) και για τις ανάγκες φύλαξης της περιοχής και μόνο από την αρμόδια 
για τον παραπάνω σκοπό υπηρεσία.  

- Η κατασκήνωση, και η υπαίθρια οργανωμένη άθληση εκτός των οχλουσών, 
όπως πχ. μηχανοκίνητος αθλητισμός, σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή 
χώρους όπως οι επιμέρους προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο 
∆ιαχείρισης της περιοχής.  

- Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα για 
την εξυπηρέτηση των ως άνω δραστηριοτήτων, εφόσον δεν θίγονται τα 
προστατευτέα χαρακτηριστικά της περιοχής και δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα 
της φύσης και του τοπίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ∆ιάταγμα μετά 
από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

- Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων εφόσον τεκμηριώνεται η 
αναγκαιότητά τους από μελέτη διαχείρισης επισκεπτών, μετά από σύμφωνη 
γνώμη των αρμοδίων ∆ασικών Αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία 
τους εμπίπτει στην ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

- Ο χειμερινός αθλητισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. 
- Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών στήριξης του Φορέα 

∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού.  
- Έργα βελτίωσης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι) στα τμήματα που 
συνδέουν οικισμούς ή εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα από 
το παρόν ∆ιάταγμα έργα και δραστηριότητες και για τις ανάγκες του Φορέα 
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού, και χωρίς μεταβολή του χαρακτήρα-
κατηγορίας τους (π.χ. δασικοί δρόμοι).  

- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο για διαχειριστικούς σκοπούς ως 
μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων. Οι περιοχές, η 
βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, η περίοδος 
βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας 
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, μετά από την 
εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες 
δασικές υπηρεσίες μετά από έκφραση γνώμης του Φορέα ∆ιαχείρισης. Για την 
εξυπηρέτηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η κατασκευή και χρήση σχετικών 
υποδομών εξυπηρέτησης , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με έγκριση 
της καθ΄ύλη αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά από έκφραση γνώμης του 
Φορέα ∆ιαχείρισης. Οι εκδιδόμενες από τις οικείες δασικές αρχές, για λόγους 
αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος, ∆ασικές Απαγορευτικές 
∆ιατάξεις, προσαρτώνται για την περίοδο ισχύος τους, στην ισχύουσα 
διαχειριστική μελέτη και ως προς τον έλεγχο εφαρμογής τους αποτελούν 
παραρτήματα του Κανονισμού Λειτουργίας και ∆ιοίκησης της περιοχής.  

- Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, 
απαγορευμένου κάθε νέου έργου εκχέρσωσης δασικής βλάστησης καθώς και 
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της με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών, και 
ο εκσυγχρονισμός τους με την προϋπόθεση να ασκείται σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις που ορίζονται από την πολλαπλή συμμόρφωση [Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 
255Α) όπως αυτός ισχύει] και των λοιπών συμπληρωματικών μέτρων σε 
εκτέλεση του κανονισμού (Ε.Κ.) 73/2009 του Συμβουλίου (όπως εφαρμογή 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα 
οποία υποστηρίζουν πρακτικές που συμβάλλουν στην γεωργία μειωμένων 
εισροών, στην προστασία του τοπίου, της βιοποικιλότητας και γενικότερα του 
περιβάλλοντος, με τη διατήρηση και ενίσχυση μεταξύ άλλων των υφιστάμενων 
φυτοφραχτών στα όρια των αγροτεμαχίων)  

- Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5) μέτρα.  

- Για την εξυπηρέτηση της γεωργικής δραστηριότητας επιτρέπεται η ανέγερση 
γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων μεγίστου ύψους 4,5 μέτρων και ενός 
ορόφου σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εκτός σχεδίου δόμηση πολεοδομικές 
διατάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. ∆ του παρόντος μετά και από 
σχετική γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μετά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατή 
η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων, για τη 
φύλαξη μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, μετά 
από γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης και εφόσον επιτρέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις.  

- Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  

- Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις 
γενικότερα, των βοτάνων, των ασπόνδυλων και μανιταριών, για την κάλυψη 
αποκλειστικά και μόνον ατομικών αναγκών των κατοίκων του Εθνικού Πάρκου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η συλλογή 
αυτοφυών βοτάνων, αρωματικών φυτών, ασπονδύλων και μανιταριών για 
εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μετά την κατάρτιση και έγκριση του σχετικού 
καταλόγου με την επιφύλαξη ειδικότερων μέτρων και όρων που αναφέρονται 
στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης μετά από συνεργασία του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 
∆ρυμού Παρνασσού, της ∆ασικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ.  

- Η πώληση τοπικών προϊόντων και ενημερωτικού υλικού σε υπαίθριους χώρους 
και κτίρια που ορίζονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης. Απαγορεύεται κάθε άλλη 
πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο 
έκθεση και διανομή αυτών. Επίσης, κατόπιν παρόμοιας συνεργασίας, 
καταρτίζεται κατάλογος με τα είδη των προϊόντων, των οποίων η πώληση 
επιτρέπεται. Ο εν λόγω κατάλογος ισχύει μετά από έγκρισή του από το ∆.Σ. του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού. Απαγορεύεται κάθε άλλη 
πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο 
έκθεση και διανομή αυτών.  

- Η επισκευή και αναστήλωση-αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων και η 
αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, γέφυρες, 
κλπ.) αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ύστερα από γνώμη 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και η χρήση τους σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο παρόν ∆ιάταγμα. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν επαρκούς 
τεκμηρίωσης (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον 
οικείο ∆ήμο, εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, Τεχνική έκθεση, 
επίσημα έγγραφα κ.ά.), η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος 
και την αντιπροσωπευτικότητά του. Οι ως άνω εργασίες δύναται να 
πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης που αφορούν την 
κάλυψη, τον αριθμό των ορόφων και το συντελεστή δόμησης. Εφ' όσον τα εν 
λόγω κτίσματα και στοιχεία του αγροτικού τοπίου αποτελούν χαρακτηρισμένα 
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, η εκτέλεση των όποιων εργασιών σε αυτά 
γίνεται κατόπιν έγκρισης των αρμοδίων οργάνων και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.  

- Η θήρα όπως ασκείται σήμερα και μέχρι την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τους 
ειδικότερους όρους και ζώνες άσκησης της θήρας, από το Φορέα ∆ιαχείρισης 
και κατόπιν εγκρίσεως της από την αρμόδια ∆ασική Υπηρεσία. Μέχρι την 
εκπόνηση της ως άνω μελέτης διατηρείται η ισχύς των θεσμοθετημένων 
«καταφυγίων άγριας ζωής», χωρίς να αποκλείεται η επέκταση των 
υφισταμένων ή η θεσμοθέτηση νέων από τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο των ειδικότερων όρων άσκησης της 
θήρας καθορίζεται απόσταση και οριοθετούνται περιοχές απαγόρευσης της 
θήρας περιμετρικά των οικισμών, των οργανωμένων λειτουργούντων χώρων 
και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων (εγκαταστάσεων και διαδρομών) καθώς 
και των χώρων κατασκήνωσης και άθλησης.  

- Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων 
πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Είναι, επίσης, δυνατή η εγκατάσταση νέων 
πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων της Β κατηγορίας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

- Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων 
τοπικών προϊόντων (π.χ. ξυλουργείων, τυροκομείων, κλπ.), της Β κατηγορίας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (της ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21Β) η κτιριακή 
υποδομή των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 300 τ.μ. συνολικά, μετά από 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

- Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών 
προϊόντων αποκλειστικά για τοπική χρήση με την προϋπόθεση ότι 
τεκμηριώνεται η λειτουργία αυτών για κάλυψη τοπικών αναγκών και μόνον, 
μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα 
∆ιαχείρισης. Οι χώροι για την εγκατάσταση των ως άνω λατομείων επιλέγονται 
και οριοθετούνται με σαφήνεια έτσι ώστε, να μην καταλαμβάνουν κρίσιμα 
ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων 
προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του ΥΠΕΚΑ, να μην 
αλλοιώνονται σημαντικά γεωλογικοί σχηματισμοί και το τοπίο εν γένει, τίθενται 
δε όροι και περιορισμοί για τη λειτουργία τους στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης οι οποίοι 
προκύπτουν από σχετική μελέτη των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής 
φορέων και γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (∆ασική, Προστασίας των 
Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κ.α.)  

- Η συνέχιση της λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Οι 
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φορείς λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών εντός έξι (6) μηνών από την 
έκδοση του παρόντος, ή για την υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των 
περιβαλλοντικών όρων, οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (παρ. 9 
και 10) του Ν. 4014/11, προκειμένου αφού αξιολογηθεί να εκτιμηθεί αν 
απαιτείται η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 2 και στο 
άρθρο 6 του ως άνω αναφερθέντος νόμου. Νέες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις 
αποκλειστικά υπόγειες, καθώς και εργασίες για ανεύρεση μεταλλευμάτων μετά 
από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης 
εφόσον διασφαλίζεται η προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου και δεν 
εμπίπτουν σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, 
τύπους οικοτόπων προτεραιότητας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του 
ΥΠΕΚΑ. Οι θέσεις, οι όροι και οι περιορισμοί για τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες εξειδικεύονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, οι οποίοι προκύπτουν 
από σχετική μελέτη των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και 
γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων 
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα.)  

- Η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού της 
Χώρας (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για ΑΠΕ) και τις 
διατάξεις του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α), μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415Β) και εφόσον εφόσον διασφαλίζεται 
ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της συγκεκριμένης προστατευόμενης 
περιοχής. Ως ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση των ως άνω αιολικών 
σταθμών ορίζονται α. τα τρία (3) χιλιόμετρα από τα όρια της Περιοχής 
Απολύτου Προστασίας της Φύσης και, εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με τις 
ατράκτους των ΑΓ, από το τα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 
∆ελφών και ευρύτερου ∆ελφικού Τοπίου (ΦΕΚ 141ΑΑΠ/2007), ο οποίος 
αποτελεί στο σύνολό του αρχαιολογικό χώρο μείζονος σημασίας κατά την 
έννοια του άρθρου 50, παρ.5, εδ. γ/ββ, του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α) και β. 
τα δύο χιλιόμετρα από τα όρια των Περιοχών Προστασίας της Φύσης. 
Ειδικότεροι όροι και οι περιορισμοί για τη λειτουργία των αιολικών σταθμών 
αλλά και τις θέσεις τους εξειδικεύονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, οι οποίοι 
προκύπτουν από σχετική μελέτη των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής 
φορέων και γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (∆ασική, Προστασίας των 
Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κ.α.)  

- Η κατασκευή έργων επέκτασης, βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και 
εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών (αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, κλπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στο παρόν ως 
προς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, μετά από γνωμοδότηση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης. Ειδικότερα, η εγκατάσταση πάσης φύσεως κεραιών (π.χ. 
λήψεως τηλεοπτικού σήματος, κινητής τηλεφωνίας) επιτρέπεται, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων σε συγκεκριμένους επιλεγμένους 
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χώρους που θα υποδειχθούν από τους οικείους ΟΤΑ σε συνεργασία με τις καθ’ 
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες (∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α.) και το Φορέα ∆ιαχείρισης.  

- Επεκτάσεις οικισμών για την κάλυψη διαπιστωμένων στεγαστικών ή 
τουριστικών αναγκών που προκύπτουν από σχετικό σχέδιο οικιστικής και 
τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, 
κλπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής και διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης και καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ. 
∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α.).  

- Η εκτός σχεδίου δόμηση μόνο για την ανέγερση και χρήση μονώροφης 
κατοικίας, μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ., σε 
συγκεκριμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παρόν ∆ιάταγμα ως προς τους όρους δόμησης και εφόσον διασφαλίζεται η 
προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου από την οικιστική χρήση 
συνολικά (συγκέντρωση κτισμάτων, δίκτυα υποδομής, αύξηση κυκλοφορίας, 
κλπ.). Οι περιοχές αυτές καθορίζονται εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος με πρωτοβουλία του Φορέα ∆ιαχείρισης ως προς την σύσταση 
ομάδας εργασίας για το συγκεκριμένο έργο. Η ομάδα εργασίας θα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού, των 
καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και των αντίστοιχων ∆/νσεων Πολεοδομίας της 
προστατευόμενης περιοχής. Μέχρι τον καθορισμό των περιοχών αυτών, ακόμη 
και μετά τη παρέλευση του έτους, απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός σχεδίου 
οικισμών για οικιστική ή τουριστική χρήση πλην της υποδομής του Φορέα 
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού.  

- Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα 
∆ιαχείρισης, λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας για την περιοχή 
«Αραχωβίτικο Λιβάδι». Η ακριβής οριοθέτηση και τα ειδικότερα μέτρα 
προστασίας καθορίζονται σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες 
και θεσμοθετούνται είτε μέσω του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της προστατευόμενης 
περιοχής είτε με άλλες ειδικές διατάξεις. Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω 
απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση και αλλαγή χρήσης στην περιοχή της 
εποχιακής λίμνης που περικλείεται από την ισοϋψή καμπύλη των +1.080 
μέτρων.  
 

Π.∆. 15.07.2002 «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην 
εκτός σχεδίου περιοχή του όρους Καλλίδρομου (Ν. Φθιώτιδος) 
 
Με το από 15.07.2002 Π.∆. «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης 
στην εκτός σχεδίου περιοχή του όρους Καλλίδρομου (Ν. Φθιώτιδος)», ορίζεται ζώνη 
(Ζώνη Β) στην οποία καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης. Πιο 
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συγκεκριμένα, στην παραπάνω ζώνη επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις και ορίζονται οι 
ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:  

 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
- Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων δυναμικότητας μέχρι 200 ζώα 
- Μονάδες εκτροφής βοοειδών δυναμικότητας μέχρι 40 ζώα 
- Μονάδες εκτροφής χοίρων δυναμικότητας μέχρι 20 ζώα 
- Μονάδες εκτροφής πτηνών δυναμικότητας μέχρι 1000 ζώα 

 Θερμοκήπια 

 Επαγγελματικά εργαστήρια και βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες μεταποίησης και 
συσκευασίες τοπικών προϊόντων με εγκατεστημένη ισχύ έως 150 Hp, με 
απασχολούμενους έως 50 άτομα και εφόσον έχουν πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό, 
κοινοτικό οδικό δίκτυο. 

 Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) τ.μ. 
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι 
διατάξεις του 24.5.1985 Π.∆. (ΦΕΚ 270∆), όπως ισχύει.    

 
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το υπό έγκριση Εθνικό Πάρκο Παρνασσού εμπίπτει σε 
περισσότερες από μία περιοχές του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Σύμφωνα με το 
Χάρτη Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης που συνοδεύει το Ειδικό Πλαίσιο, η 
περιοχή αυτή εντάσσεται στις Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών - 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αν και τα όρια, έτσι όπως απεικονίζονται στον 
προαναφερόμενο Χάρτη δεν είναι ιδιαίτερα σαφή), στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές 
του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Ειδικότερα, για τις περιοχές του 
Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Ν. 3937/2011, το Ειδικό Πλαίσιο 
για τον Τουρισμό δίνει την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3937/2011 (άρθρο 5, παρ.7) στις περιοχές Εθνικών Πάρκων δεν επιτρέπεται η 
χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Παρομοίως, το Σχέδιο 
Προεδρικού ∆ιατάγματος για το χαρακτηρισμό του Παρνασσού ως Εθνικό Πάρκο δεν 
περιλαμβάνει τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στις επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης των ζωνών προστασίας Β και Γ (που εμπίπτουν εντός των ορίων της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας) του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού. 
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα, για τη χωρική οργάνωση της συγκεκριμένης 
περιοχής, η Ομάδα Μελέτης προτείνει να ακολουθηθούν οι προτάσεις του υπό έγκριση 
σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγματος Εθνικού Πάρκου Παρνασσού.  

Π.1.3. Σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού 

Η μελέτη εξετάζει ορισμένα εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού για τη ∆ημοτική 
Ενότητα Τιθορέας προκειμένου να εκτιμηθεί ο μελλοντικός πληθυσμός και να επιλεγεί το 
νέο προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού βάσει του οποίου θα σχεδιαστούν οι μελλοντικές 
ανάγκες.  
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Η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης του πληθυσμού γίνεται για δύο χρονικούς ορίζοντες, 
δηλαδή τα έτη-στόχους 2021 και 2025. Η επιλογή αυτών των περιόδων (δηλαδή 
περισσότερο της μίας πενταετίας από τον χρόνο εκπόνησης του παρόντος σταδίου) 
στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι οι διαδικασίες μελέτης και έγκρισης ενός ΓΠΣ είναι 
χρονοβόρες, με αποτέλεσμα οι πενταετείς προβλέψεις πληθυσμού να απαξιώνονται. 
Κρίθηκε, επίσης, σκόπιμη η υιοθέτηση εναλλακτικών σεναρίων προκειμένου να 
ανιχνευθούν οι τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού βάσει συγκεκριμένων παραδοχών. Ως εκ 
τούτου προέκυψαν πέντε εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού της ∆ημοτικής 
Ενότητας, τα οποία έχουν ως εξής:  
 
 Το πρώτο σενάριο, στηρίζεται στην εφαρμογή του ΜΕΡΜ του πληθυσμού της 

τελευταίας εικοσαετίας, 1991-2011. Επιλέχθηκε η εικοσαετία καθώς καταγράφει τις 
μακροχρόνιες τάσεις συρρίκνωσης του πληθυσμού. Με πληθυσμό αφετηρίας τον 
μόνιμο πληθυσμό του 2011 βάσει αυτού του σεναρίου εκτιμήθηκε ότι ο πληθυσμός της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας θα μειωθεί από 3.198 κατοίκους το 2011 σε 2.654 
κατοίκους το 2021 και σε 2.463 κατοίκους το 2025. 

 
 Το δεύτερο σενάριο, στηρίζεται στην εφαρμογή του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής 

(ΜΕΡΜ) του πληθυσμού της περιόδου 1991 – 2001, περίοδο κατά την οποία η 
συρρίκνωση ήταν μικρότερη. Με πληθυσμό αφετηρίας τον μόνιμο πληθυσμό του 2011 
βάσει αυτού του σεναρίου εκτιμήθηκε ότι ο πληθυσμός της ∆ημοτικής Ενότητας 
Τιθορέας θα παραμείνει στάσιμος με μια πολύ μικρή μείωση, από 3.198 κατοίκους το 
2011 σε 3.102 κατοίκους το 2021 και σε 3.065 κατοίκους το 2025. 

 
 Το τρίτο σενάριο, βασίζεται στην παραδοχή ότι ένα ποσοστό της φυγής από τη 

∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας της τελευταίας δεκαετίας θα αναστραφεί. Το γεγονός ότι ο 
μόνιμος πληθυσμός της ∆ημοτικής Ενότητας για το 2011 καταγράφεται σε 3.198 
κατοίκους ενώ ο νόμιμος πληθυσμός καταγραφόταν σε 3.557 κατοίκους, υποδηλώνει 
ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος, αν και δεν διαμένει μονίμως στην περιοχή, 
διατηρεί στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του και επιδιώκει να έχει λόγο σε 
διάφορες αποφάσεις. Με την παραδοχή ότι μέρος του πληθυσμού αυτού, λόγω και της 
τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής 
του με σκοπό την δραστηριοποίησή του σε αγροτικές και άλλες συναφείς παραγωγικές 
δραστηριότητες, ο πληθυσμός της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας θα μπορούσε να 
αυξηθεί σε 3.800 κατοίκους το 2021 και σε 4.000 κατοίκους το 2025. 

 
 Το τέταρτο και πέμπτο σενάριο, βασίζονται και τα δύο στην πρόβλεψη του 

θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας για την εκτίμηση του πληθυσμού.  Ως εκ 
τούτου, βάσει της πρόβλεψης του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας ο πληθυσμός της 
οικιστικής ενότητας Αμφίκλειας-Τιθορέας-Ελάτειας, δηλαδή ο σημερινός ∆ήμος 
Αμφίκλειας-Ελάτειας, θα είναι 20.000 κάτοικοι το 2015. Γίνεται η υπόθεση ότι θα 
υλοποιηθούν αυτές οι προβλέψεις για την περιοχή και ότι συνολικά ο ∆ήμος 
Αμφίκλειας-Ελάτειας θα έχει πληθυσμό 20.000 κατοίκους το 2025 (αντίστοιχα βάσει 
ΜΕΡΜ θα έχει πληθυσμό 14.053 κατ. το 2021). Το ποσοστό του πληθυσμού της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας προς τον πληθυσμό του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 
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είναι 29,28% για το 2011 και 34,6% για το 2001. Τα ποσοστά αυτά διατηρούνται 
και το 2025, και δημιουργούν δύο σενάρια. Έτσι, η ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας θα 
αυξήσει τον πληθυσμό της από 3.198 κατοίκους το 2011: α) σε 4.115 κατοίκους το 
2021 και σε 5.856 κατοίκους το 2025 (τέταρτο σενάριο), για ποσοστό της 
∆ημοτικής Ενότητας ίσο με 29,28% και β) σε 4.862 κατοίκους το 2021 και σε 
6.920 κατοίκους το 2025 (πέμπτο σενάριο), για ποσοστό της ∆ημοτικής Ενότητας 
ίσο με 34,6%. 
 

 Στο ∆ιάγραμμα Π.1.1 φαίνονται οι εκτιμώμενες τάσεις πληθυσμιακής εξέλιξης ανά 
σενάριο για το σύνολο της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας ενώ στον Πίνακα Π.1.1. 
παρουσιάζεται αναλυτικά ο πληθυσμός για κάθε οικισμό ανά σενάριο. 

 
Πίνακας Α.6.1. Σενάρια πληθυσμιακής εξέλιξης της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 

για τα έτη-στόχους 2021 και 2025 

  
  

Πληθυσμός 
2011 2021 2025 

Σενάριο 1ο: Εκτίμηση πληθυσμού βάσει ΜΕΡΜ 1991-2011   
∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας 3.198 2.654 2.463 
  ∆.Κ. Κάτω Τιθορέας 1.841 1.511 1.396 
     Κάτω Τιθορέα 1.841 1.511 1.396 
  Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 230 185 170 
     Αγία Μαρίνα 229 184 168 
  Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής 180 164 158 
     Αγία Παρασκευή 180 164 158 
  Τ.Κ. Μοδίου 317 260 241 

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

6.500

7.500

2001 2021 2025

Π
λη
θυ
σμ
ός

Έτη

∆ιάγραμμα Π.1.1: Σενάρια πληθυσμιακής εξέλιξης της ∆ημοτικής 
Ενότητας Τιθορέας.
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Πληθυσμός 
2011 2021 2025 

     Μόδιον 311 253 233 
  Τ.Κ.Τιθορέας 630 536 503 
     Τιθορέα 630 536 503 
Σενάριο 2ο: Εκτίμηση πληθυσμού βάσει ΜΕΡΜ 1991-2001   
∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας 3.198 3.102 3.065 
  ∆.Κ. Κάτω Τιθορέας 1.841 1.811 1.800 
     Κάτω Τιθορέα 1.841 1.811 1.800 
  Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 230 203 193 
     Αγία Μαρίνα 229 202 192 
  Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής 180 156 147 
     Αγία Παρασκευή 180 156 147 
  Τ.Κ. Μοδίου 317 341 351 
     Μόδιον 311 334 344 
  Τ.Κ.Τιθορέας 630 587 571 
     Τιθορέα 630 587 571 

Σενάριο 3ο: Εκτίμηση πληθυσμού βάσει σεναρίου επιστροφής του πληθυσμού   
∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας 3.198 3.800 4.000 
  ∆.Κ. Κάτω Τιθορέας 1.841 2.223 2.340 
     Κάτω Τιθορέα 1.841 2.223 2.340 
  Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 230 266 280 
     Αγία Μαρίνα 229 266 280 
  Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής 180 190 200 
     Αγία Παρασκευή 180 190 200 
  Τ.Κ. Μοδίου 317 399 420 
     Μόδιον 311 399 420 
  Τ.Κ.Τιθορέας 630 722 760 
     Τιθορέα 630 722 760 
Σενάριο 4ο: Εκτίμηση πληθυσμού βάσει  της πρόβλεψης για τον πληθυσμό της 
οικιστικής ενότητας Αμφίκλειας-Τιθορέας-Ελάτειας του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας  
∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας 3.198 4.115 5.856 
  ∆.Κ. Κάτω Τιθορέας 1.841 2.407 3.426 
     Κάτω Τιθορέα 1.841 2.407 3.426 
  Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 230 288 410 
     Αγία Μαρίνα 229 288 410 
  Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής 180 206 293 
     Αγία Παρασκευή 180 206 293 
  Τ.Κ. Μοδίου 317 432 615 
     Μόδιον 311 432 615 
  Τ.Κ.Τιθορέας 630 782 1.113 
     Τιθορέα 630 782 1.113 
Σενάριο 5ο: Εκτίμηση πληθυσμού βάσει  της πρόβλεψης για τον πληθυσμό της 
οικιστικής ενότητας Αμφίκλειας-Τιθορέας-Ελάτειας του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας  
∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας 3.198 4.862 6.920 
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Πληθυσμός 
2011 2021 2025 

  ∆.Κ. Κάτω Τιθορέας 1.841 2.844 4.048 
     Κάτω Τιθορέα 1.841 2.844 4.048 
  Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος 230 340 484 
     Αγία Μαρίνα 229 340 484 
  Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής 180 243 346 
     Αγία Παρασκευή 180 243 346 
  Τ.Κ. Μοδίου 317 511 727 
     Μόδιον 311 511 727 
  Τ.Κ.Τιθορέας 630 924 1.315 
     Τιθορέα 630 924 1.315 

 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι για την επόμενη 15ετία, ένας πληθυσμός της 
τάξης των 6.000 κατοίκων και άνω στο σύνολο της ∆ημοτικής Ενότητας είναι ένα αρκετά 
αισιόδοξο σενάριο που δεν έχει σοβαρές προοπτικές, ενώ ένας πληθυσμός της τάξης των 
2.500 κατοίκων είναι ένα αρκετά απαισιόδοξο σενάριο. Ένα ίσως περισσότερο ρεαλιστικό 
και ταυτόχρονα αισιόδοξο σενάριο είναι ο πληθυσμός της τάξης των 4.000 κατοίκων στο 
σύνολο της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας και 2.300-2.400 κατοίκων στην Κάτω 
Τιθορέα. 

Π.1.4. Αρχές του ∆ομικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης  

Η πρόταση για το ∆ομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης φαίνεται στον Χάρτη Π.1, όπου 
περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης χωρικής οργάνωσης όλης της 
περιοχής της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας.  
 
 Όλη η εκτός σχεδίου περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χωροταξικά χαρακτηριστικά, το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς 
πόρους, τις υφιστάμενες τάσεις, καθώς και τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου 
χωροταξικού σχεδιασμού, οργανώνεται σε τρεις ζώνες εκ των οποίων η πρώτη είναι 
περισσότερο ζώνη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του ορεινού όγκου, η 
δεύτερη ταυτίζεται με την περιοχή καθορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης του 
όρους Καλλίδρομου και η τρίτη αποτελεί ζώνη αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες ζώνες:  
 
 Ζώνη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξης του ορεινού όγκου: 

Πρόκειται για το τμήμα του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου του όρους Παρνασσού 
που εμπίπτει εντός των ορίων της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας, περιλαμβάνει το 
σύνολο των περιοχών του ∆ικτύου «Φύση 2000» της ∆ημοτικής Ενότητας 
(συμπεριλαμβανομένου του αισθητικού δάσους Τιθορέας) και καλύπτει το 
νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, πρόκειται για τα τμήματα 
των παρακάτω περιοχών που εμπίπτουν εντός των ορίων της περιοχής μελέτης: 
α) «Όρος Παρνασσός» με κωδικό GR2410002 και β) «Νοτιοανατολικός 
Παρνασσός - Εθνικός ∆ρυμός Παρνασσού - ∆άσος Τιθορέας» με κωδικό 
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GR2450005. Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγματος 
«Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού 
Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και 
περιορισμών», τις λοιπές αποφάσεις προστασίας, τις Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες που έχουν εκπονηθεί καθώς και τις κατευθύνσεις της Τροποποίησης του 
Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού για τις Περιοχές του Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών, οι επιτρεπόμενες από το ΓΠΣ χρήσεις στοχεύουν 
στη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών 
και άλλων σημείων του χώρου, στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας και του 
τοπίου, στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών πόρων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, στην στήριξη ήπιων 
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας και γενικότερα 
στην ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του 
ορεινού χώρου. 

 
 Περιοχή καθορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης όρους Καλλίδρομου: 

Πρόκειται για την περιοχή του όρους Καλλίδρομου, όπου με το από 15.7.2002 
Προεδρικό ∆ιάταγμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του όρους Καλλίδρομου (Ν. Φθιώτιδος)» 
(ΦΕΚ 696∆/12.8.2002) καθορίστηκαν συγκεκριμένες χρήσεις γης, καθώς και όροι 
και περιορισμοί δόμησης.  

 
 Ζώνη αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγικών δραστηριοτήτων: 

Η ζώνη αυτή καλύπτει την πεδινή περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας καθώς και 
τμήμα του όρους Καλλίδρομου και σχεδιάζεται με δυνατότητα εγκατάστασης 
αγροτικών και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, θέτοντας επίσης 
περιορισμούς στις επιτρεπόμενες χρήσεις. Ειδικότερα, στη ζώνη αυτή ορίζονται 
τρεις κατηγορίες περιοχών με διάφορους βαθμούς ελέγχου και περιορισμού της 
δόμησης, ως εξής: 

o Περιοχή γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας 
Πρόκειται για την περιοχή που έχει οριστεί (από τη ΝΕΧΩΠ Ν. Φθιώτιδας) 
ως περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Στην περιοχή αυτή 
προβλέπονται χρήσεις σχετικές με την γεωργική ανάπτυξη και την 
προστασία της έτσι ώστε να μην μειώνεται η παραγωγικότητά της. 

o Περιοχή αστικών λειτουργιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
Πρόκειται για την περιοχή γύρω από την Ε.Ο.3, η οποία εξαιρείται από την 
περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, και όπου σήμερα 
καταγράφονται πολλές δραστηριότητες του δευτερογενούς και του 
τριτογενούς τομέα. Η περιοχή αυτή προτείνεται να οριστεί ως περιοχή όπου 
μπορούν να εγκαθίστανται εξυπηρετήσεις του τριτογενούς τομέα, καθώς και 
παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα που συμβαδίζουν με 
τον χαρακτήρα της περιοχής. Με δεδομένη την άμεση πρόσβαση της 
περιοχής στην σιδηροδρομική υποδομή, είναι δυνατή η χωροθέτηση ενός 
Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3982/2011 
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(ΦΕΚ 143Α/17.6.2011), με σκοπό την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του 
συνόλου του ∆ήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.  

o Περιοχή αγροτικής ανάπτυξης: 
Καλύπτει την υπόλοιπη ζώνη και πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα τρία 
τμήματα της ∆ημοτικής Ενότητας: α) όλη τη βόρεια περιοχή της ∆ημοτικής 
Ενότητας γύρω από το Μόδι, πλην της περιοχής καθορισμένων όρων και 
περιορισμών δόμησης όρους Καλλίδρομου, β) το νότιο τμήμα της ∆ημοτικής 
Ενότητας, νοτίως της οδού που συνδέει την Αγία Μαρίνα με την Αγία 
Παρασκευή και γ) ένα τμήμα ανάμεσα στις περιοχές του ∆ικτύου «Φύση 
2000» και την περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Η περιοχή 
αυτή προτείνεται να σχεδιαστεί ως περιοχή με δυνατότητα εγκατάστασης 
αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως αγροτικών αποθηκών και κτηνοτροφικών 
μονάδων, καθώς και μονάδων μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων 
χαμηλής όχλησης και ήπιων τουριστικών εγκαταστάσεων.  

 
 Όσον αφορά στο χαρακτήρα της πολεοδομικής λειτουργίας των υφιστάμενων 

οικιστικών υποδοχέων και τις προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές: 
 Όλοι οι οικισμοί της ∆ημοτικής Ενότητας σχεδιάζονται ως περιοχές πρώτης 

κατοικίας, αν και εικάζεται ότι σε σημαντικό βαθμό θα λειτουργήσουν και ως 
περιοχές δεύτερης κατοικίας.  

 Στην Κάτω Τιθορέα προτείνεται ως επέκταση σχεδίου η ήδη προβλεπόμενη από το 
θεσμοθετημένο ΓΠΣ Κάτω Τιθορέας (υπ’ αριθμ. 67567/2335/11.4.1996 Απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 1091∆/17.9.1996) με αναπροσαρμογή αυτού του 
ορίου έτσι ώστε να περιλαμβάνει μικρά τμήματα της υπό εκπόνηση πολεοδομικής 
μελέτης (μεταγενέστερης του εγκεκριμένου ΓΠΣ), τα οποία δεν περιλαμβάνονταν 
στην πρόταση του ΓΠΣ Κάτω Τιθορέας. 

 Στην Τιθορέα προτείνεται οι περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων απόφασης 
Νομάρχη να ενταχθούν στις περιοχές σχεδίου πόλης 2025, με εξαίρεση τις 
περιοχές που βρίσκονται σε γειτνίαση με το αισθητικό δάσος Τιθορέας, ανάντι του 
εγκεκριμένου ορίου και το φαράγγι Καχάλα (Βελίτσα), λόγω προβλημάτων 
κατολισθήσεων. Επίσης, προτείνεται μία μικρή περιοχή επέκτασης, ανατολικά του 
οικισμού σε δημόσια γη μετά το φαράγγι, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
των κατοίκων που πλήττονται από τις κατολισθήσεις. 

 Στους οικισμούς Μόδι και Αγία Μαρίνα οι περιοχές που βρίσκονται εντός των 
ορίων απόφασης Νομάρχη, εντάσσονται στις περιοχές σχεδίου πόλης 2025. 

 Στην Αγία Παρασκευή προτείνεται οριοθέτηση του οικισμού, εντάσσοντας την 
δομημένη περιοχή του οικισμού στις περιοχές σχεδίου πόλης 2025 και 
λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες (κλίσεις, 
νεκροταφεία, σταθμός μετασχηματισμού ∆ΕΗ, προβλήματα αποκοπής από την 
Ε.Ο. 3 κλπ.). 

 
 Όσον αφορά την μεταφορική υποδομή επιδιώκεται η καλύτερη λειτουργική οργάνωση 

όλων των οικισμών της ∆ημοτικής Ενότητας και για τον σκοπό αυτό προτείνονται η 
διατήρηση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής, και μετά την ολοκλήρωση της νέας 
γραμμής, για τουριστική χρήση (ενδιαφέροντες οικισμοί και κτίρια σιδηροδρομικών 



ΓΠΣ  ∆ήμου  Τιθορέας  (νυν  ∆.Ε .  Τιθορέας ∆ήμου  Αμφίκλειας-Ελάτειας)    Β1’ Στάδιο  

 
26

σταθμών) αλλά και για εμπορευματικούς σκοπούς (φορτοεκφόρτωση αγροτικών 
προϊόντων), η παράκαμψη της Ε.Ο. 3 στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής και η 
παράκαμψη του οικισμού της Τιθορέας συνδέοντας την Επ.Ο. 42 με την οδό Τιθορέας-
Αμφίκλειας.  

 
Χάρτης Π.1. ∆ομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 
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Π.1.5. Επιλογή προγραμματικών μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης 

Στον Πίνακα Π.1.2 φαίνονται οι εκτάσεις όλων των οικισμών της ∆ημοτικής Ενότητας 
Τιθορέας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται η σημερινή έκταση του οικισμού 
(εγκεκριμένο σχέδιο και περιοχή Απόφασης Νομάρχη), η προτεινόμενη επέκταση του 
σχεδίου πόλεως πέραν του ορίου Απόφασης Νομάρχη και το σύνολο πολεοδομημένης γης 
2025. 

 
Πίνακας Π.1.2. Έκταση οριοθετημένου οικισμού και προτεινόμενης επέκτασης ανά 

οικισμό της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 

Οικισμός 
Έκταση 
Π.Ε.     
(Ηa) 

Έκταση προς 
εξαίρεση 

πολεοδόμησης 
(Ha) 

Έκταση 
επεκτάσεων 

(Ηa) 

Σύνολο 
πολεοδομημένης 

γης 2025 

Κάτω Τιθορέα 101,13 - 39,19 140,32 

Τιθορέα 35,33 2,75 4,16 36,74 

Μόδι 26,77 - - 26,77 

Αγία Μαρίνα 11,03 - - 11,03 

Αγία Παρασκευή 0,00 - 25,31 25,31 

Σύνολο 174,26 2,75 68,66 240,17 

 
Η επιλογή των προγραμματικών μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης για τον υπολογισμό της 
χωρητικότητας των οικισμών της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας γίνεται με τις εξής 
παραδοχές:  
 
α) Ο μέσος συντελεστής δόμησης είναι αυτός που προκύπτει από την ανάλυση του 
θεσμικού πλαισίου. Για την Κάτω Τιθορέα επιμερίζεται σε δύο τομείς συντελεστών 
δόμησης I και II και καθορίζεται ίσος με 1,2 και 0,8 αντίστοιχα. Για τους οικισμούς που 
έχουν οριοθέτηση με απόφαση Νομάρχη, ο συντελεστής δόμησης είναι κλιμακωτός και 
με αρτιότητα 300 τ.μ. Επομένως, ο μέσος Σ.∆. που προκύπτει για τους οικισμούς 
αυτούς είναι ίσος με 0,40. Για τις επεκτάσεις στην Κάτω Τιθορέα ορίζεται μέσος 
συντελεστής δόμησης ίσος με 0,80. Για τα υπόλοιπα τμήματα των επεκτάσεων που 
προτείνονται ορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης ίσος με 0,40.    

 
β) Η δομήσιμη έκταση αποτελεί εκτίμηση της ομάδας μελέτης (70% της συνολικής 
έκτασης των οικισμών). Αναλόγως, το 30% της έκτασης των οικισμών αποτελεί την 
έκταση των κοινοχρήστων χώρων. 

 
γ) Το σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας για όλους τους οικισμούς, πλην του 
τομέα Ι της Κάτω Τιθορέας, ορίζεται σε 60 τ.μ./κάτοικο, αξιοποιώντας τη δυνατότητα 
απόκλισης από το εύρος τιμών 28-45 τ.μ./κάτοικο που δίνει η απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 10788/5.3.2004 (ΦΕΚ 285∆/5.3.2004), λόγω του ότι πρόκειται για 
οικισμούς με ανάγκες σε χώρους αποθήκευσης και εργασίας (αγροτική παραγωγή). 
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Στον τομέα Ι της Κάτω Τιθορέας επιλέγεται σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας 
κατοικίας 45 τ.μ./κάτοικο. 

 
δ) Το σταθερότυπο της αναγκαίας γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή για την Κάτω 
Τιθορέα είναι ίσο με 14,8 τ.μ./κάτοικο, αυξημένο σε σχέση με τους αγροτικούς 
οικισμούς, καθώς πρόκειται για την έδρα του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, όπου οι 
ανάγκες για κοινωνική και τεχνική υποδομή είναι αυξημένες (απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 10788/5.3.2004, ΦΕΚ 285∆/5.3.2004). Για τους υπόλοιπους 
οικισμούς, το σταθερότυπο της αναγκαίας γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή είναι 
ίσο με 10,90. Οι τιμές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Ο υπολογισμός φαίνεται πιο αναλυτικά στο Παράρτημα. 

 
ε) Λαμβάνεται ως ποσοστό κορεσμού 50% για την Κάτω Τιθορέα, όπως ορίζεται για τους 
οικισμούς 3ου επιπέδου στην απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 10788/5.3.2004 
(ΦΕΚ 285∆/5.3.2004). Με βάση την ίδια απόφαση ο βαθμός κορεσμού για τους 
υπόλοιπους οικισμούς (οικισμοί 5ου επιπέδου) είναι 40%.  

 
Βάσει των παραπάνω παραδοχών υπολογίζεται τελικά η χωρητικότητα και η πυκνότητα 
των οικισμών της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας (Πίνακας Π.1.3).  

 
Πίνακας Π.1.3. Εκτίμηση του πληθυσμού χωρητικότητας στους οικισμούς  

της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 

Πολεοδομική Ενότητα  
Έκταση 
Π.Ε.     
(Ηa) 

∆ομή-
σιμη 
Έκταση 
Π.Ε.    
(Ηa) 

Μέσος 
Σ.∆.    
Π.Ε. 

(netto) 

Σταθερό- 
τυπο 

ωφέλιμης 
επιφάνειας 
κατοικίας 

(τ.μ./κατ.) 

Σταθερό-
τυπο  

κοινων. & 
τεχν. 

υποδομής  
(τ.μ./κατ.) 

Πυκνότητα 
Π.Ε.  

(επιτρε- 
πόμενη) 
(ατ./Ηa) 

Βαθμός 
κορε-
σμού 
(%) 

Συνολική 
χωρητικό-
τητα    Π.Ε. 

(κατ.) 

Πυκνότητα
Bruto 

(ατ./Ha) 

  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ε' ε σ κ u 
d=[σ/(k+uσ)]Χ10

^4 λ c= εdλ d/ε' 

Π.Ε.1: Κάτω Τιθορέα 140,32 98,22 0,95         6.751 48 

    Π.Ε. 1α:Τομέας I 36,04 25,23 1,40 45 14,8 213,02 50 2.687 75 

    Π.Ε.1β: Τομέας II 104,28 73,00 0,80 60 14,8 111,36 50 4.065 39 

Π.Ε.2: Τιθορέα 36,74 25,72 0,40 60 10,9 62,15 40 639 17 

Π.Ε.3: Μόδι 26,77 18,74 0,40 60 10,9 62,15 40 466 17 

Π.Ε.4: Αγία Μαρίνα 11,03 7,72 0,40 60 10,9 62,15 40 192 17 

Π.Ε.5: Αγία Παρασκευή 25,31 17,71 0,40 60 10,9 62,15 40 440 17 

Σύνολο 240,17 168,12           8.489   

 

Π.1.6. Αξιολόγηση πρότασης – Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Παράλληλα με τη μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Τιθορέας (νυν ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας του 
∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας) συντάσσεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης με αριθμ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 
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107017/5.9.2006: «Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001», η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του ΓΠΣ. Το παρόν ΓΠΣ ενσωματώνει εξαρχής 
κρίσιμες επιλογές βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό 
σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτής της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που εκπονείται παράλληλα, εκτιμώνται αναλυτικότερα ενδεχόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτάσεων της παρούσας μελέτης.  
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Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Π.2.1. Γενικές αρχές  

Η προτεινόμενη οργάνωση των χρήσεων γης και το πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος 
εξειδικεύουν τις αρχές που τίθενται στο ∆ομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της ∆ημοτικής 
Ενότητας Τιθορέας. Η σύνταξη του σχεδίου οργάνωσης των χρήσεων γης και των 
κανονιστικών ρυθμίσεων (Χάρτης Π.2.α) στηρίζεται στο ακόλουθο κύριο θεσμικό πλαίσιο:  
 Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 

142Α/28.6.2014) 
 Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124Α/13.6.1997) 

 Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 207Α/7.10.1999) 

 ΚΥΑ με αριθμ. 6876/4871/12.6.2008 «Έγκριση του γενικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης» (ΦΕΚ 128Α/3.7.2008) 

 ΚΥΑ με αριθμ. 11508/18.2.2009 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού 
και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009) 

 ΚΥΑ με αριθμ. 49828/12.11.2008  «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού 
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας και της στρατηγικής 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) 

 ΚΥΑ με αριθμ. 67659/9.12.2013 «Έγκριση τροποποίησης ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 3155Β/12.12.2013) 

 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 26298/1.7.2003  «Έγκριση περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469Β/9.10.2003) 

 Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ 152Α/1.7.2011) 

 Το ισχύον νομικό πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση [Π.∆. 6.10.1978 «Περί 
καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός 
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων 
προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ 538∆/17.10.1978), Π.∆. 24.5.1985 
«Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός 
των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων 
προ του έτους 1923 οικισμών»  (ΦΕΚ 270∆/31.5.1985) και η λοιπή νομοθεσία για την 
εκτός σχεδίου δόμηση, όπως ισχύει] 

 Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την 
επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή» (ΦΕΚ 8Α/1.2.2011) 

 Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143Α/17.6.2011) 
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 Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
254Α/15.12.1997)  

 Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005) 

 Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις [Ν. 998/1979 «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 
289Α/29.12.1979), Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303Α/24.12.2003) και Ν. 4280/2014 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159Α/8.8.2014)]  

 Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
60Α/31.3.2011). 

 Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα ρέματα [Ν. 4258/2014 «∆ιαδικασία οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 94Α/14.4.2014), άρθρο 6 (Αποστάσεις – ∆όμηση από ρέματα) της 
Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 3046/304/30.1.1989 «Κτιριοδομικός 
Κανονισμός» (ΦΕΚ 59∆/3.2.1989) και Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 
με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 
για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002)] 

 Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153Α/28.6.2002)  

 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 1958/13.1.2012  «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» (ΦΕΚ 
21Β/13.1.2012), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 
20741/27.4.2012 (ΦΕΚ 1565Β/8.5.2012) 

 Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης – ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 13727/724/24.7.2003 
«Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με 
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ 
1087Β/5.8.2003)  

 Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – ΠΕΚΑ με αριθμ. 
3137/191/Φ.15/21.3.2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 
(ΦΕΚ 1048Β/4.4.2012) 

 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Κοινωνικών Υπηρεσιών με αριθμ. Α5/1210/ 
19.4.1978 «Περί Ιδρύσεων Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424Β/10.5.1978) 

 Ν. 3698/2008  «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
198Α/2.10.2008) 

 Απόφαση Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 
Υιβ/2000/29.3.1995  «Υγειονομική διάταξη περί όρων ιδρύσεων και λειτουργίας πτηνο-
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 343Β/4.5.1995) 

 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 83840/3591/12.12.1986 «Αποστάσεις από 
πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες και ακτές, 
λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα για την ανέγερση 
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νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης» 
(ΦΕΚ 1∆/5.1.1987) 

 Π.∆. 209/24.6.1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» 
(ΦΕΚ 169Α/15.7.1998) 

Π.2.2. Οικιστική οργάνωση – Περιοχές προς πολεοδόμηση 

Με δεδομένα τα μεγέθη του μελλοντικού πληθυσμού που προκύπτουν από την ανάλυση 
διαφόρων σεναρίων εξέλιξης του πληθυσμού και τις καταγραφόμενες τάσεις πληθυσμιακής 
μείωσης του Καλλικρατικού ∆ήμου Aμφίκλειας-Ελάτειας και της ∆ημοτικής Ενότητας 
Τιθορέας, δεν προτείνεται καμία περαιτέρω επέκταση σχεδίου για τον οικισμό της Κάτω 
Τιθορέας πέραν της ήδη προβλεπόμενης από το θεσμοθετημένο ΓΠΣ Κάτω Τιθορέας (υπ’ 
αριθ. 67567/2335/11.4.1996 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 1091∆/17.9.1996) με 
αναπροσαρμογή αυτού του ορίου έτσι ώστε να περιλαμβάνει μικρά τμήματα της υπό 
εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης (μεταγενέστερης του εγκεκριμένου ΓΠΣ), τα οποία δεν 
περιλαμβάνονταν στην πρόταση του ΓΠΣ Κάτω Τιθορέας. 
 
Στην Τιθορέα οι περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων απόφασης Νομάρχη 
εντάσσονται στις περιοχές σχεδίου πόλης 2025, με εξαίρεση τις περιοχές που βρίσκονται 
σε γειτνίαση με το αισθητικό δάσος Τιθορέας και το φαράγγι Καχάλα λόγω προβλημάτων 
κατολισθήσεων και προτείνεται μία μικρή περιοχή επέκτασης, ανατολικά του οικισμού σε 
δημόσια γη μετά το φαράγγι, για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων που πλήττονται 
από τις κατολισθήσεις. 
 
Όσον αφορά στους υπόλοιπους οικισμούς της ∆ημοτικής Ενότητας που έχουν οριοθέτηση 
με απόφαση Νομάρχη (Αγία Μαρίνα, Μόδι), οι περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων 
απόφασης Νομάρχη εντάσσονται στις περιοχές σχεδίου πόλης 2025 και επομένως, ως 
μέγιστο όριο περιοχών προς πολεοδόμηση προτείνεται το όριο Απόφασης Νομάρχη.   
 
Για τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος δεν έχει θεσμοθετημένα όρια, ορίζονται 
από την παρούσα μελέτη το όριό του ως όριο σχεδίου πόλης 2025 λαμβάνοντας υπόψη 
την υφιστάμενη δόμηση και λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς περιοριστικούς 
παράγοντες (κλίσεις, νεκροταφεία, σταθμός μετασχηματισμού ∆ΕΗ, προβλήματα αποκοπής 
από την Ε.Ο.3 κλπ.). Ο χειρισμός αυτός επιδιώκει να εξαλείψει τα προβλήματα ασάφειας 
που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις δόμησης. 

Π.2.3. Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

Ορίζονται οι ακόλουθες δύο κατηγορίες Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ): 
 
ΠΕΠ Ι – Περιοχή Προστασίας Β του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού: Πρόκειται 
για την περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας που σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού 
Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» εμπίπτει 
στη Ζώνη Προστασίας Β του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού. Στην περιοχή αυτή 
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επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες μικρής κλίμακας, να γίνονται έρευνες και να 
ασκούνται ήπιες δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με όρους και 
περιορισμούς που θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής και εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. Ειδικότερα, στην ΠΕΠ Ι, σύμφωνα με 
το παραπάνω σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγματος, επιτρέπονται: 

 Η κατασκευή και εγκατάσταση μόνο ελαφρών υποδομών (παρατηρητήρια, 
πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης και 
προστασίας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, η συντήρηση και σήμανση 
των υφιστάμενων μονοπατιών) για την οργάνωση των αναφερόμενων, στο 
προηγούμενο εδάφιο, δραστηριοτήτων και εφόσον περιλαμβάνονται σε 
εγκεκριμένα, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, Σχέδια ∆ιαχείρισης και 
∆ιακίνησης Επισκεπτών.  

 Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των οικοσυστημάτων, 
αποκλειομένων των πρακτικών όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση 
ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις αναδασώσεις και γενικά πρακτικών 
που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα 
εκτελούνται μετά από σχετική δασοπονική-διαχειριστική μελέτη, βάσει 
προδιαγραφών προσαρμοσμένων στην ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν εγκρίσεως από τη ∆ασική Υπηρεσία μετά από 
έκφραση γνώμης του Φορέα ∆ιαχείρισης, έτσι ώστε κατά τη μελέτη και την 
εκτέλεση σχετικών έργων να λαμβάνονται υπόψη η προστασία των τύπων 
οικοτόπων, οι οικολογικές απαιτήσεις δασόβιων ειδών πανίδας, η εξασφάλιση της 
διατήρησης επιλεγμένων ώριμων και υπερώριμων δασικών συστάδων ή 
μεμονωμένων χαρακτηριστικών διακριτών δέντρων κλπ.  

 Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια με βιολογικές μεθόδους στις νόμιμα σήμερα 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται σε 
αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων που εγκαταλείφθηκαν, δασώθηκαν αλλά η 
εκχέρσωσή τους επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία, απαγορευμένης της με 
οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών και της 
καταστροφής των παραδοσιακών γεωργικών κατασκευών από πέτρα.  

 Έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων των 
δασικών δρόμων.  

 
ΠΕΠ ΙΙ –Περιοχή Προστασίας Γ του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού: Πρόκειται 
για την περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας που σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού 
Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» εμπίπτει 
στη Ζώνη Προστασίας Γ του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού. Στην περιοχή αυτή 
επιτρέπεται η δόμηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγματος, η εκτέλεση έργων και εργασιών, οι έρευνες και οι δραστηριότητες, κυρίως 
παραδοσιακού χαρακτήρα, με όρους και περιορισμούς που θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο 
∆ιαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα, στην ΠΕΠ ΙΙ, σύμφωνα με το 
παραπάνω σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγματος, επιτρέπονται: 

 Η κατασκευή και εγκατάσταση μόνο ελαφρών υποδομών (παρατηρητήρια, 
πινακίδες και οριοσήματα, επιστημονικός εξοπλισμός και υποδομές φύλαξης και 
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προστασίας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, η συντήρηση και σήμανση 
των υφιστάμενων μονοπατιών) για την οργάνωση των αναφερόμενων στο 
προηγούμενο εδάφιο δραστηριοτήτων και εφόσον περιλαμβάνονται σε 
εγκεκριμένα, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, Σχέδια ∆ιαχείρισης και 
∆ιακίνησης Επισκεπτών.  

 Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των οικοσυστημάτων, 
αποκλειομένων των πρακτικών όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση 
ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις αναδασώσεις και γενικά πρακτικών 
που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα 
εκτελούνται μετά από σχετική δασοπονική-διαχειριστική μελέτη, βάσει 
προσαρμοσμένων προδιαγραφών στην ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν εγκρίσεως από τη ∆ασική Υπηρεσία μετά από 
έκφραση γνώμης του Φορέα ∆ιαχείρισης, έτσι ώστε κατά την μελέτη και την 
εκτέλεση σχετικών έργων να λαμβάνονται υπόψη η προστασία των τύπων 
οικοτόπων, οι οικολογικές απαιτήσεις δασόβιων ειδών πανίδας, η εξασφάλιση της 
διατήρησης επιλεγμένων ώριμων και υπερώριμων δασικών συστάδων ή 
μεμονωμένων χαρακτηριστικών διακριτών δέντρων κλπ.  

 Η κατασκήνωση και η υπαίθρια οργανωμένη άθληση εκτός των οχλουσών (π.χ. 
μηχανοκίνητος αθλητισμός) σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους, όπως οι 
επιμέρους προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής.  

 Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα για την 
εξυπηρέτηση των ως άνω δραστηριοτήτων, εφόσον δεν θίγονται τα προστατευτέα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της φύσης και 
του τοπίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο Π.∆. μετά από έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων και γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

 Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων, εφόσον τεκμηριώνεται η 
αναγκαιότητά τους από μελέτη διαχείρισης επισκεπτών, μετά από σύμφωνη γνώμη 
των αρμοδίων ∆ασικών Αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους 
εμπίπτει στην ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

 Ο χειμερινός αθλητισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο Π.∆. 
 Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών στήριξης του Φορέα 

∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού.  
 Έργα βελτίωσης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι) στα τμήματα που συνδέουν 
οικισμούς ή εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα από το σχέδιο Π.∆. 
έργα και δραστηριότητες και για τις ανάγκες του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 
∆ρυμού Παρνασσού και χωρίς μεταβολή του χαρακτήρα-κατηγορίας τους (π.χ. 
δασικοί δρόμοι).  

 Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, 
απαγορευμένου κάθε νέου έργου εκχέρσωσης δασικής βλάστησης καθώς και της με 
οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών και ο 
εκσυγχρονισμός τους, με την προϋπόθεση να ασκείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που ορίζονται από την πολλαπλή συμμόρφωση [Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 
255Α/17.10.2005) όπως αυτός ισχύει] και των λοιπών συμπληρωματικών μέτρων 
σε εκτέλεση του κανονισμού (Ε.Κ.) 73/2009 του Συμβουλίου (όπως εφαρμογή 
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γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα 
οποία υποστηρίζουν πρακτικές που συμβάλλουν στην γεωργία μειωμένων εισροών, 
στην προστασία του τοπίου, της βιοποικιλότητας και γενικότερα του 
περιβάλλοντος, με τη διατήρηση και ενίσχυση μεταξύ άλλων των υφιστάμενων 
φυτοφραχτών στα όρια των αγροτεμαχίων). 

 Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5) μέτρα.  

 Για την εξυπηρέτηση της γεωργικής δραστηριότητας επιτρέπεται η ανέγερση 
γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων μεγίστου ύψους 4,5 μέτρων και ενός ορόφου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εκτός σχεδίου δόμηση πολεοδομικές διατάξεις, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. ∆ του σχεδίου Π.∆., μετά και από σχετική 
γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανέγερση 
μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων για τη φύλαξη 
μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης και εφόσον επιτρέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.  

 Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  

 Η πώληση τοπικών προϊόντων και ενημερωτικού υλικού σε υπαίθριους χώρους και 
κτίρια που ορίζονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης. Απαγορεύεται κάθε άλλη πώληση 
τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκθεση και 
διανομή αυτών.  

 Η επισκευή και αναστήλωση-αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων και η 
αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, γέφυρες, 
κλπ.) αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ύστερα από γνώμη 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και η χρήση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο σχέδιο Π.∆. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης 
(φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον οικείο ∆ήμο, 
εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα 
κ.ά.), η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος και την 
αντιπροσωπευτικότητά του. Οι ως άνω εργασίες δύναται να πραγματοποιούνται 
κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης που αφορούν την κάλυψη, τον αριθμό των 
ορόφων και το συντελεστή δόμησης. Εφ’ όσον τα εν λόγω κτίσματα και στοιχεία 
του αγροτικού τοπίου αποτελούν χαρακτηρισμένα μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η εκτέλεση των όποιων εργασιών σε αυτά γίνεται κατόπιν έγκρισης 
των αρμοδίων οργάνων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.  

 Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων πτηνοκτηνοτροφικών 
μονάδων. Είναι, επίσης, δυνατή η εγκατάσταση νέων πτηνοκτηνοτροφικών 
μονάδων της Β κατηγορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

 Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων τοπικών 
προϊόντων (π.χ. ξυλουργείων, τυροκομείων κλπ.) της Β κατηγορίας, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 1598/13.1.2012, 
ΦΕΚ 21Β/13.1.2012 όπως ισχύει), η κτιριακή υποδομή των οποίων δεν θα 
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υπερβαίνει τα 300 τ.μ. συνολικά, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και 
γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

 Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών 
προϊόντων αποκλειστικά για τοπική χρήση, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η 
λειτουργία αυτών για κάλυψη τοπικών αναγκών και μόνον, μετά από 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και γνωμοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης. Οι χώροι 
για την εγκατάσταση των ως άνω λατομείων επιλέγονται και οριοθετούνται με 
σαφήνεια έτσι ώστε να μην καταλαμβάνουν κρίσιμα ενδιαιτήματα για την 
προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων προτεραιότητας σύμφωνα με τις 
σχετικές μελέτες του ΥΠΕΚΑ, να μην αλλοιώνονται σημαντικά γεωλογικοί 
σχηματισμοί και το τοπίο εν γένει, τίθενται δε όροι και περιορισμοί για τη 
λειτουργία τους στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, οι οποίοι προκύπτουν από σχετική μελέτη 
των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και τη γνωμοδότηση των 
αρμοδίων υπηρεσιών (∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς κ.α.).  

 Η συνέχιση της λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Οι 
φορείς λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών εντός έξι (6) μηνών από την 
έκδοση του Π.∆. ή για την υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των 
περιβαλλοντικών όρων οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (παρ. 9 και 
10) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/ 21.9.2011), προκειμένου αφού αξιολογηθεί να 
εκτιμηθεί εάν απαιτείται η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 
2 και στο άρθρο 6 του ως άνω αναφερθέντος νόμου. Νέες μεταλλευτικές 
εκμεταλλεύσεις αποκλειστικά υπόγειες, καθώς και εργασίες για ανεύρεση 
μεταλλευμάτων, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και γνωμοδότηση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον διασφαλίζεται η προστασία των οικοσυστημάτων και 
του τοπίου και δεν εμπίπτουν σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη 
ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων προτεραιότητας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες 
του ΥΠΕΚΑ. Οι θέσεις, οι όροι και οι περιορισμοί για τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες εξειδικεύονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης, οι οποίοι προκύπτουν από 
σχετική μελέτη των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και 
γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α.). 

 Η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Χώρας (Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για ΑΠΕ) και τις διατάξεις του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 
85Α/4.6.2010), μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.9.2011), με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
ΚΥΑ 8353/276/Ε103/17.2.2012 (ΦΕΚ 415Β/23.2.2012) και εφόσον διασφαλίζεται 
ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της συγκεκριμένης προστατευόμενης 
περιοχής. Ως ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση των ως άνω αιολικών 
σταθμών ορίζονται: α) τα τρία (3) χιλιόμετρα από τα όρια της Περιοχής Απολύτου 
Προστασίας της Φύσης και εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με τις ατράκτους των ΑΓ 
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από τα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών και του ευρύτερου 
∆ελφικού Τοπίου (ΦΕΚ 141ΑΑΠ/19.4.2007), ο οποίος αποτελεί στο σύνολό του 
αρχαιολογικό χώρο μείζονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 50, παρ.5, εδ. 
γ/ββ, του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28.6.2002) και β) τα δύο χιλιόμετρα από τα 
όρια των Περιοχών Προστασίας της Φύσης. Ειδικότεροι όροι και περιορισμοί για τη 
λειτουργία των αιολικών σταθμών αλλά και τις θέσεις τους εξειδικεύονται στο 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης, οι οποίοι προκύπτουν από σχετική μελέτη των αρμόδιων για 
την προστασία της περιοχής φορέων και γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών 
(∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α.).  

 Η κατασκευή έργων επέκτασης, βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και 
εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών (αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, κλπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στο παρόν ως 
προς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα 
∆ιαχείρισης. Ειδικότερα, η εγκατάσταση πάσης φύσεως κεραιών (π.χ. λήψεως 
τηλεοπτικού σήματος, κινητής τηλεφωνίας) επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κατοίκων σε συγκεκριμένους επιλεγμένους χώρους που θα 
υποδειχθούν από τους οικείους ΟΤΑ σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες 
υπηρεσίες (∆ασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς κ.α.) και το Φορέα ∆ιαχείρισης.  

 Επεκτάσεις οικισμών για την κάλυψη διαπιστωμένων στεγαστικών ή τουριστικών 
αναγκών που προκύπτουν από σχετικό σχέδιο οικιστικής και τουριστικής 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ.) και υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και 
διασφαλίζεται η προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνωμοδότηση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης και των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ. ∆ασική, 
Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ.α.).  

 Η εκτός σχεδίου δόμηση μόνο για την ανέγερση και χρήση μονώροφης κατοικίας, 
μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. σε συγκεκριμένες περιοχές 
του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο Π.∆. ως προς τους 
όρους δόμησης και εφόσον διασφαλίζεται η προστασία των οικοσυστημάτων και 
του τοπίου από την οικιστική χρήση συνολικά (συγκέντρωση κτισμάτων, δίκτυα 
υποδομής, αύξηση κυκλοφορίας κλπ.). Οι περιοχές αυτές καθορίζονται εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του Π.∆. με πρωτοβουλία του Φορέα ∆ιαχείρισης ως 
προς την σύσταση ομάδας εργασίας για το συγκεκριμένο έργο. Η ομάδα εργασίας 
θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού 
Παρνασσού, των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού, της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Πολεοδομίας της 
προστατευόμενης περιοχής. Μέχρι τον καθορισμό των περιοχών αυτών, ακόμη και 
μετά τη παρέλευση του έτους, απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός σχεδίου οικισμών 
για οικιστική ή τουριστική χρήση πλην της υποδομής του Φορέα ∆ιαχείρισης 
Εθνικού ∆ρυμού Παρνασσού.  
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Αρχαιολογικοί χώροι 
 
Πρόκειται για τους αρχαιολογικούς χώρους εντός των ορίων της ∆ημοτικής Ενότητας 
Τιθορέας, όπως προσδιορίστηκαν ή/και θα οριοθετηθούν μελλοντικά από τις αρμόδιες 
αρχαιολογικές εφορίες. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις και η δόμηση 
σύμφωνα με τον Ν.3028/2002, τις αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ. και τις ειδικότερες ΚΥΑ κάθε 
αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου. Εφ’ όσον εκκρεμεί η κήρυξη ή οριοθέτηση, ή για 
οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καθορισθεί στις περιοχές ειδικότεροι όροι που υπερισχύουν 
του παρόντος, επιτρέπονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων της νομοθεσίας για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα ακόλουθα: 

 Γεωργικές εγκαταστάσεις και αποθήκες μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. 

 Εκτός σχεδίου κατοικία 
 Αρχαιολογικές εργασίες, εγκαταστάσεις έρευνας και προστασίας του αρχαιολογικού 

χώρου, εκτέλεση έργων αναστήλωσης και συντήρησης 
 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα-

υποδομές που συνδέονται με την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και την 
εξυπηρέτηση του κοινού. 

Π.2.4. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της ∆όμησης – Κανονιστικές 
ρυθμίσεις 

Στην εκτός σχεδίου και εκτός ΠΕΠ περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας καθορίζονται 
οι παρακάτω Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της ∆όμησης (ΠΕΠ∆): 
 
ΠΕΠ∆ 1 – Περιοχή καθορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης όρους Καλλίδρομου: 
Πρόκειται για την περιοχή του όρους Καλλίδρομου, όπου με το από 15.7.2002 Προεδρικό 
∆ιάταγμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός 
σχεδίου περιοχή του όρους Καλλίδρομου (Ν. Φθιώτιδος)» (ΦΕΚ 696∆/12.8.2002) 
καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται 
οι χρήσεις γης του από 15.7.2002 Π.∆., όπως εκάστοτε ισχύει. Σήμερα στην ΠΕΠ∆ 1, 
σύμφωνα με το από 15.7.2002 Π.∆., επιτρέπονται:  

 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
 Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων δυναμικότητας μέχρι 200 ζώα 
 Μονάδες εκτροφής βοοειδών δυναμικότητας μέχρι 40 ζώα 
 Μονάδες εκτροφής χοίρων δυναμικότητας μέχρι 20 ζώα 
 Μονάδες εκτροφής πτηνών δυναμικότητας μέχρι 1.000 ζώα 
 Θερμοκήπια 
 Επαγγελματικά εργαστήρια και βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες μεταποίησης και 

συσκευασίες τοπικών προϊόντων με εγκατεστημένη ισχύ έως 150 Hp, με 
απασχολούμενους έως 50 άτομα και εφόσον έχουν πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό, 
κοινοτικό οδικό δίκτυο. 

 Εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με 
εξαίρεση τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαγορεύονται), μετά από τήρηση των 
διαδικασιών προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 
(ΦΕΚ 678Β/25.10.1990), όπως ισχύει. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής 
μετά από τήρηση των διαδικασιών προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της ΚΥΑ 
69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678Β/25.10.1990), όπως ισχύει. 
 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) τ.μ.. Για 
τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του 
από 24.5.1985 Προεδρικού ∆ιατάγματος (ΦΕΚ 270∆/31.5.1985), όπως ισχύει. 
 
ΠΕΠ∆ 2 - Περιοχή γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας: Πρόκειται για το τμήμα της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας που έχει οριστεί (από τη ΝΕΧΩΠ Ν. Φθιώτιδας) ως περιοχή 
γεωργικής γης  υψηλής παραγωγικότητας. Στην ΠΕΠ∆ 2 επιτρέπονται: 

 Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής 
 Μονάδες αποθήκευσης  γεωργικών προϊόντων  
 Μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων χαμηλής όχλησης, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από οργανωμένη μονάδα επεξεργασίας 
των αποβλήτων τους και πρόβλεψη μεταφοράς των απορριμμάτων σε εγκεκριμένο 
Χώρο ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων. Η χωροθέτηση των μονάδων αυτών θα 
γίνεται ύστερα από περιβαλλοντική αδειοδότηση και γνωμοδότηση του εκάστοτε 
αρμόδιου οργάνου ή φορέα. 

 ∆όμηση κατοικίας εκτός σχεδίου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 
 Έργα τεχνικής υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά)  
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, 

φυσικού αερίου) 
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με 

τις κατευθύνσεις που δίνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) και την ειδικότερη 
κείμενη νομοθεσία για τις ΑΠΕ. 

 
ΠΕΠ∆ 3 - Περιοχή αγροτικής ανάπτυξης: Πρόκειται για τα ακόλουθα τρία τμήματα της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας: α) όλη η βόρεια περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας γύρω από 
το Μόδι, πλην της περιοχής καθορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης όρους 
Καλλίδρομου (ΠΕΠ∆ 1), β) το νότιο τμήμα της ∆ημοτικής Ενότητας, νοτίως της οδού που 
συνδέει την Αγία Μαρίνα με την Αγία Παρασκευή και γ) ένα τμήμα ανάμεσα στην περιοχή 
προστασίας Γ του υπό έγκριση Εθνικού Πάρκου Παρνασσού (ΠΕΠ ΙΙ) και την περιοχή 
γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας (ΠΕΠ∆ 2). Στην ΠΕΠ∆ 3  επιτρέπονται: 

 Εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικής παραγωγής 
 Μονάδες αποθήκευσης  γεωργικών προϊόντων  
 Σταβλισμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας 

σύμφωνης με την κατάταξη των έργων της 7ης Ομάδας της υποκατηγορίας Α2 και 
της κατηγορίας Β της Απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 1958/13.1.2012 
(ΦΕΚ 21Β/13.01.2012),  όπως τροποποιήθηκε  με την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.  
με αριθμ. 20741/27.4.2012 (ΦΕΚ 1565Β/8.5.2012) 
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 ΠΟΑΠ∆ αγροτικής εξειδίκευσης κατά τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 
207Α/7.10.1999) και σε απόσταση όχι μικρότερη των 200 μ. από τα όρια των 
οικισμών 

 Μικρά εργαστήρια και μονάδες μεταποίησης χαμηλής όχλησης, με την προϋπόθεση 
ότι υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από οργανωμένη μονάδα επεξεργασίας 
των αποβλήτων τους και πρόβλεψη μεταφοράς των απορριμμάτων σε εγκεκριμένο 
Χώρο ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων  

 Χρήσεις και εγκαταστάσεις τουρισμού υπαίθρου, τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 
κλίνες.  

 Χρήσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής. 
 Πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων 
 ∆όμηση κατοικίας εκτός σχεδίου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, 

φυσικού αερίου) 
 Έργα τεχνικής υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά και οι συνοδευτικές αυτών 

εγκαταστάσεις) 
 Λοιπά έργα υποδομής και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών 

(συστήματα υποδομών της 4ης ομάδας της Απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 
1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21Β/13.1.2012)) και ειδικότερα μόνον τα εξής: υγειονομική 
ταφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεμονωμένες εγκαταστάσεις 
μεταφόρτωσης καθώς και μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής 
στερεών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων 
καθώς και οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί και οι αγωγοί διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων, μεμονωμένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων 
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

 Εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις που δίνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) και την ειδικότερη 
κείμενη νομοθεσία για τις ΑΠΕ 

 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστάσεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, 
περίθαλψης, πρόνοιας και πολιτιστικών λειτουργιών) 

 Εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων και ειδικότερα, νεκροταφεία και στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις, τηρουμένων των κατά τον νόμο αποστάσεων από του οικισμούς, 
και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας. 

 
ΠΕΠ∆ 4 - Περιοχή αστικών λειτουργιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων: Πρόκειται για 
την περιοχή γύρω από την Ε.Ο.3, η οποία εξαιρείται από την περιοχή γεωργικής γης 
πρώτης προτεραιότητας (ΠΕΠ∆ 2) και όπου σήμερα καταγράφονται πολλές 
δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Στην ΠΕΠ∆ 4 
επιτρέπονται: 

 Οργανωμένοι υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009) και του  Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 
68Α/11.3.2005)  
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 Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/17.6.2011),με 
προτεραιότητα την περιοχή του τοπικού συνεταιρισμού βορειοδυτικά της Κάτω 
Τιθορέας. 

 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής 
όχλησης, όπως αυτές καταγράφονται στο Παράρτημα της με αριθμ. 
13727/724/24.7.2003 Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε «Αντιστοίχιση 
των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ 
1087Β/5.8.2003) 

 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και 
διαμετακόμισης 

 Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους 
 Εμπορικές εκθέσεις και αντιπροσωπείες  
 Εμπορικά καταστήματα και υπεραγορές 
 Γραφεία παροχής υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα  
 Χρήσεις και εγκαταστάσεις τουρισμού υπαίθρου, τουριστικά καταλύματα. 
 Χρήσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής. 
 Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων  
 ∆όμηση κατοικίας εκτός σχεδίου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 
 Εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, 

φυσικού αερίου) 
 Έργα τεχνικής υποδομής: οδοποιίας, υδραυλικά, συστήματα υποδομών της 4ης 

ομάδας της Απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 
21Β/13.1.2012) και ειδικότερα μόνον τα εξής: υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων, μεμονωμένες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης καθώς και 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών αποβλήτων, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεση αστικών λυμάτων καθώς και οι κεντρικοί 
αποχετευτικοί αγωγοί και οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, 
μεμονωμένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

 Εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις που δίνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) και την ειδικότερη 
κείμενη νομοθεσία για τις ΑΠΕ. 

 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστάσεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, 
περίθαλψης, πρόνοιας και πολιτιστικών λειτουργιών) 

 
∆ασικές και αναδασωτέες εκτάσεις - Ρέματα εντός των ΠΕΠ∆ 
 
Στις περιπτώσεις όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ∆ υπάρχουν εκτάσεις που έχουν 
χαρακτηριστεί ή πρόκειται να χαρακτηριστούν ως δασικές ή αναδασωτέες απαγορεύεται 
κάθε είδους δόμηση πλην των προβλεπομένων από τη σχετική δασική νομοθεσία.  
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Επιπλέον, όπου εντός των παραπάνω ΠΕΠ∆ υπάρχουν ρέματα, η προστασία τους 
ρυθμίζεται από τις σχετικές γενικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα, για τον ποταμό Βοιωτικό 
Κηφισού οι όποιες μελέτες προστασίας, ανάδειξης και λοιπής διαχείρισης θα πρέπει να 
απορρέουν από τον χαρακτηρισμό του ως περιοχή προστασίας του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Λ.Α.Π. Στερεάς Ελλάδας και να συνάδουν με το Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου αυτού.  
 

Π.2.5. Επιχειρηματικό Πάρκο 

Εντός της ΠΕΠ∆ 4 «Περιοχή αστικών λειτουργιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων» 
παρέχεται η δυνατότητα χωροθέτησης Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17.6.2011), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την ΚΥΑ με 
αριθμ. 11508/18.2.2009 (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009). Το Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί 
περιοχή που πολεοδομείται και προτείνεται να είναι τύπου Β (δηλαδή μέσης και χαμηλής 
όχλησης). Όσον αφορά το χώρο οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, 
προτεραιότητα δίνεται στην έκταση του τοπικού συνεταιρισμού βορειοδυτικά της Κάτω 
Τιθορέας. Επισημαίνεται, όμως, ότι η έκταση του τοπικού συνεταιρισμού δεν επαρκεί και 
επομένως, για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή αυτή απαιτείται η  
εύρεση επιπλέον έκτασης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 44 (παρ. 4) του Ν. 3982/2011 η 
ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου 
Β ορίζεται σε 100 στρέμματα.  
 
Εφόσον το Επιχειρηματικό Πάρκο ιδρυθεί, ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται ίσος με 
1,2 και επιτρέπεται η χωροθέτηση όλων των χρήσεων του άρθρου 43 (παρ. 1) του Ν. 
3982/2011 που είναι οι ακόλουθες: 

 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης  
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και  μέσης όχλησης 
 Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με 

εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα 
 Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι 

οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
 ∆ραστηριότητες του Ν.1575/1985 (Συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.)  
 Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, 

ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται 
με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, 
σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 
 ∆ραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές 
μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., κοινωφελών οργανισμών, 
υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού 
αποβλήτων 
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 ∆ραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με 
τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και 
εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα). 

 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 43 (παρ. 2) του Ν. 3982/2011, οι 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% 
της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου.  
 
Κατά την πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου θα πρέπει να προβλεφθεί περιμετρική 
ζώνη υψηλού πρασίνου που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής επιφάνειας του 
Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 3982/2011. 

Π.2.6.  ∆ίκτυα υποδομής  

Π.2.6.1. Μεταφορικό δίκτυο  

 
α. ∆εδομένα υφιστάμενης κατάστασης 
 
Η παρουσία των ορεινών όγκων, κυρίως του Παρνασσού στο νοτιοδυτικό τμήμα και του 
Καλλίδρομου στο βόρειο τμήμα, και παράλληλα η απουσία οικισμών στις συγκεκριμένες 
περιοχές έχουν ως αποτέλεσμα μια αραιή έως καθόλου διάταξη του οδικού δικτύου. Στην 
ύπαρξη αραιού δικτύου σε αυτές τις περιοχές συντελεί και η μεγάλη έκταση εδαφών χωρίς 
σημαντική παραγωγική δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο κεντρικό τμήμα 
της περιοχής μελέτης, λόγω του ήπιου ανάγλυφου και της συγκέντρωσης οικισμών και 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και των τριών τομέων, το οδικό δίκτυο είναι εντονότερο αν 
και όχι πολύ πυκνό. 
 
Ο σημαντικότερος οδικός άξονας που διέρχεται από την περιοχή μελέτης είναι η Εθνική 
Οδός 3. Ο άξονας αυτός συνδέει την περιοχή με τα δύο πιο κοντινά αστικά κέντρα, τη 
Λαμία και τη Λειβαδιά, καθώς και με το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο.  
 
Η κατάσταση του οδικού δικτύου μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρια έως καλή. Το 
σημαντικότερο πρόβλημα του κύριου οδικού δικτύου είναι οι διατομές του οδοστρώματος 
της Εθνικής Οδού σε συνδυασμό με την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων αλλά και την 
παρόδια εξυπηρέτηση, καθώς και το γεγονός ότι διέρχεται εντός του οικισμού της Αγίας 
Παρασκευής. Ακόμα ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη σήμανσης (κάθετης, οριζόντιας και 
πληροφοριακής) σε κάποιες περιπτώσεις. 
 
Επίσης, από την περιοχή μελέτης διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης με σταθμό στην Κάτω Τιθορέα. Η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της περιοχής 
είναι ικανοποιητική με αρκετά δρομολόγια καθημερινά για τα γειτονικά αστικά κέντρα της 
Λαμίας και της Λειβαδιάς αλλά και για τα υπόλοιπα αστικά και ημιαστικά κέντρα που 
εξυπηρετεί η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης. 
 



ΓΠΣ  ∆ήμου  Τιθορέας  (νυν  ∆.Ε .  Τιθορέας ∆ήμου  Αμφίκλειας-Ελάτειας)    Β1’ Στάδιο  

44 
 

β. Προβλεπόμενα έργα  
 
Στην περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας δεν υπάρχουν οδικά έργα ή μελέτες σε εξέλιξη. 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 118279/11129/11.11.2013 έγγραφο του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδος είναι σε 
στάδιο υπογραφής σύμβασης η μελέτη με τίτλο:  
 
  «Άρση κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τιθορέας, ∆ήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας». 
  
Όσον αφορά τη σιδηροδρομική υποδομή, το σημαντικότερο έργο σε εξέλιξη, που αποτελεί 
και το σημαντικότερο έργο που εκτελείται στην περιοχή, είναι η ολοκλήρωση της υπό 
κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας-∆ομοκού. Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, το 
έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της Νέας ∆ιπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών 
Ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – ∆ομοκού που αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της 
υφιστάμενης μονής γραμμής, μήκους 122 χιλιομέτρων, με νέα διπλή σιδηροδρομική 
γραμμή υψηλών ταχυτήτων, μήκους 106 χιλιομέτρων. Επίσης, προβλέπεται ανακαίνιση 
των κτιρίων και των αποβάθρων του σταθμού της Κάτω Τιθορέας.  
 
γ. Προτάσεις αναβάθμισης οδικού δικτύου 
 
Σύμφωνα με την ανάλυση (Στάδιο Α’) και όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο (α), 
την μελέτη και κατασκευή νέου τμήματος της Εθνικής οδού 3, που θα παρακάμπτει τον 
οικισμό της Αγίας Παρασκευής, βελτίωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
κυρίως στην Εθνική οδό για την διασφάλιση της κυκλοφορίας και της παρόδιας 
εξυπηρέτησης, συντήρηση και βελτίωση της κατάστασης ερεισμάτων και βελτίωση της 
πληροφοριακής σήμανσής τους. 
 
δ. Ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
 
Η προτεινόμενη ιεράρχηση του κύριου υπερτοπικού οδικού δικτύου της ευρύτερης 
περιοχής της ∆ημοτικής Ενότητας, παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.2.1. και στον Χάρτη 
Π.2.α. 
 
Σε σχέση με την ιεράρχηση που παρουσιάστηκε στην ανάλυση (Στάδιο Α’), ως προς τις 
υφιστάμενες οδούς παραμένει η ίδια και προτείνονται επιπλέον κάποιες νέοι οδοί. 

 
Πίνακας Π.2.1. Ιεράρχηση του κύριου οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της 

∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 

Ιεράρχηση α/α Οδός Κριτήρια Κατάταξης 
[1, Πίνακας 2-2] 

∆ευτερεύουσα 
Υπεραστική 
Αρτηρία  
ΓΙΙ 

ΓΙΙ.1 Ε.Ο. 3  Βαθμίδα ΙΙ:  
Σύνδεση κέντρου 
περιφέρειας με νομαρχιακά 
κέντρα 
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Ιεράρχηση α/α Οδός Κριτήρια Κατάταξης 
[1, Πίνακας 2-2] 

∆ευτερεύουσα 
Υπεραστική 
Αρτηρία 
(προτεινόμενη)  
ΓΙΙ 

ΓΙΙ.2 Ε.Ο. 3  

Παράκαμψη οικισμού 
Αγίας Παρασκευής 

Σύνδεση νομαρχιακού 
κέντρου με επαρχιακά 
κέντρα 

 Ομάδα Γ: Υπεραστική,  
χωρίς περιορισμούς στην 
πρόσβαση παρόδιων 

Κύρια 
Υπεραστική 
Συλλεκτήριος 
ΓΙΙΙ 

ΓΙΙΙ.1 Οδοί σύνδεσης της 
Ε.Ο. 3 με την Κάτω 
Τιθορέα 

 Βαθμίδα ΙΙΙ:  
Σύνδεση πρωτευουσών 
νομών με κέντρα δήμων η 
κοινοτήτων (Ν.2539/1997) 
Σύνδεση κέντρων δήμων 
με δήμους ή κοινότητες 
(Ν.2539/1997) 

 Ομάδα Γ: Υπεραστική, 
χωρίς περιορισμούς στην 
πρόσβαση παρόδιων 

ΓΙΙΙ.2 Επ.Ο. 42:  

Από Κάτω Τιθορέα μέχρι 
όριο ∆ημοτικής 
Ενότητας Ελάτειας 

ΓΙΙΙ.3 Οδός σύνδεσης της 
Ε.Ο.3 με την Επ.Ο 42 

Από όριο ∆ημοτικής 
Ενότητας προς 
Αμφίκλεια μέχρι όριο 
∆ημοτικής Ενότητας 
προς Ελάτεια 

∆ευτερεύουσα 
Υπεραστική 
Συλλεκτήριος 
ΓIV 

ΓIV.1 Επ.Ο. 42 

Από Κάτω Τιθορέα μέχρι 
Τιθορέα 

 Βαθμίδα IV: 
Σύνδεση δημοτικών 
διαμερισμάτων μεταξύ 
τους, με το κέντρο δήμου, 
κέντρα τοπικής 
ακτινοβολίας και με οδούς 
λειτουργικής βαθμίδας ΙΙΙ ή 
ανώτερο 
Προσπέλαση σημείων 
γένεσης κυκλοφορίας με 
οδούς λειτουργικής 
βαθμίδας ΙΙΙ ή ανώτερο 

 Ομάδα Γ: Υπεραστική, 
χωρίς περιορισμούς στην 
πρόσβαση παρόδιων 

ΓIV.2 Επ.Ο. 38 

Το τμήμα που διέρχεται 
από την ∆ημοτική 
Ενότητα Τιθορέας 

ΓIV.3 Οδός σύνδεσης Αγίας 
Παρασκευή με Αγία 
Μαρίνα 

ΓIV.4 Οδός σύνδεσης Κάτω 
Τιθορέας με Αγία 
Μαρίνα  

ΓIV.5 Οδός σύνδεσης 
Τιθορέας με 
Αμφίκλεια 

ΓIV.6 Οδός σύνδεσης Αγίας 
Μαρίνα με Τιθορέα  

∆ευτερεύουσα 
Υπεραστική 

ΓIV.7 Οδός παράκαμψης 
οικισμού Τιθορέας 
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Ιεράρχηση α/α Οδός Κριτήρια Κατάταξης 
[1, Πίνακας 2-2] 

Συλλεκτήριος 
(προτεινόμενες) 
ΓIV 

ΓIV.8 Επ.Ο. 38 

Παράκαμψη οικισμού 
Μοδίου 

 
 
ε. Κόμβοι οδικού δικτύου περιοχής μελέτης 
 
Υπάρχει ανάγκη για κατασκευή κόμβου, με καλύτερες διατομές και σήμανση, μεταξύ της 
Εθνικής Οδού 3 και της οδού προς Ελάτεια και Μόδι. Ο κόμβος βρίσκεται στα όρια με την 
∆ημοτική Ενότητα Αμφίκλειας και εκτός των ορίων της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας. 
 
ε. Σιδηροδρομική σύνδεση 
 
Από την περιοχή μελέτης διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης με 
σταθμό στην Κάτω Τιθορέα. Υπάρχουν καθημερινά αρκετά δρομολόγια προς τα δύο 
κοντινά αστικά κέντρα, της Λαμίας (Σ.Σ. Λειανοκλαδίου) και της Λειβαδιάς, αλλά και προς 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άλλους ενδιάμεσους σταθμούς.  
 
Το σημαντικότερο έργο σε εξέλιξη, που αποτελεί και το σημαντικότερο έργο που εκτελείται 
στην περιοχή, είναι η ολοκλήρωση της υπό κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής 
Τιθορέας-∆ομοκού. Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της 
Νέας ∆ιπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – 
∆ομοκού που αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της υφιστάμενης μονής γραμμής, μήκους 122 
χιλιομέτρων, με νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων, μήκους 106 
χιλιομέτρων. Η νέα χάραξη έχει σχεδιασθεί για ταχύτητες 160-200 χλμ /ώρα, ξεκινά από 
το σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας, κατευθύνεται ανατολικά διασχίζοντας το όρος 
Καλλίδρομο με δίδυμη σήραγγα μήκους 9.036 μέτρων η κάθε μία και ακολουθώντας 
πεδινή διαδρομή μέσω της πεδιάδας του Σπερχειού ποταμού καταλήγει στο Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Λιανοκλαδίου. Στη συνέχεια διασχίζει το όρος Όθρυς με δίδυμη σήραγγα μήκους 
6.380 μέτρων η κάθε μία και ακολουθώντας πεδινή διαδρομή μέσω της αποξηραμένης 
λίμνης Ξυνιάδας ανέρχεται τον ορεινό όγκο του ∆ομοκού μέχρι τον ομώνυμο 
Σιδηροδρομικό Σταθμό1.  
 
Προτείνεται η διατήρηση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής (και μετά την ολοκλήρωση 
της νέας γραμμής) για τους ακόλουθους λόγους: α) για συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των 
κατοίκων των οικισμών μεταξύ Κάτω Τιθορέας και Λειανοκλαδίου και σύνδεση με την 
κεντρική σιδηροδρομική γραμμή της Χώρας, β) για τουριστική χρήση και την ανάδειξη των 
τουριστικών πόρων της περιοχής (ενδιαφέροντες οικισμοί και κτίρια σιδηροδρομικών 
σταθμών) και γ) για εμπορευματικούς σκοπούς (φορτοεκφόρτωση αγροτικών προϊόντων). 
Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κάτω Τιθορέας θα αποτελεί τον κεντρικό σταθμό όλης της 
ευρύτερης περιοχής.  

                                                            
1 http://www.ergose.gr  
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ε. Λεωφορειακή σύνδεση 
 
Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση προσφέρεται από τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Φθιώτιδος. Πιο 
συγκεκριμένα υπάρχει ένα δρομολόγιο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, από Λαμία για Κάτω 
Τιθορέα.  
 
Για την εξυπηρέτηση των λοιπών οικισμών της ∆ημοτικής Ενότητας και μελλοντικά (με την 
ολοκλήρωση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής) των λοιπών οικισμών του ∆ήμου, 
προτείνεται η δημιουργία δημοτικής λεωφορειακής συγκοινωνίας που θα συνδέει τους 
οικισμούς με την Κάτω Τιθορέα και πιο συγκεκριμένα με τον σιδηροδρομικό σταθμό.  

Π.2.6.2. Λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής  

 
Ύδρευση: Η περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα 
διαθεσιμότητας νερού, καθώς η κατάσταση των υπόγειων αποθεμάτων είναι τέτοια που 
μπορεί και υποστηρίζει τις απαιτήσεις απόληψης. Οι οικισμοί της ∆ημοτικής Ενότητας 
υδροδοτούνται από ένα δίκτυο πηγών και γεωτρήσεων, χωρίς να παρουσιάζονται 
προβλήματα ποσοτικής επάρκειας. Αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία χημικών 
αναλύσεων η ποιοτική κατάσταση του νερού του συστήματος εκτιμάται γενικά καλή. 
Ωστόσο, λόγω της άμεσης επικοινωνίας των καρστικών υδροφορέων με τα επιφανειακά 
υδροφόρα που επίσης τροφοδοτούν τα προσχωματικά υδροφόρα της λεκάνης, 
παρατηρούνται αυξημένες περιεκτικότητες νιτρικών αλάτων ως αποτέλεσμα της 
ανθρωπογενούς δραστηριότητας ακόμη και σε υδρευτικές γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, 
όπως αυτές  της Κάτω Τιθορέας. 
 
Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων: Όλοι οι οικισμοί της ∆ημοτικής Ενότητας 
εξυπηρετούνται σήμερα από απορροφητικούς βόθρους. Η πρακτική διαχείρισης των 
λυμάτων με απορροφητικούς βόθρους θεωρείται αρκετά ικανοποιητική για οικισμούς 
μικρής δυναμικότητας με δεδομένο ότι το έδαφος έχει σημαντική ρυθμιστική ικανότητα 
ενώ και τα ρυπαντικά φορτία είναι χαμηλά. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπου οι 
βασικές παραγωγικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην πεδινή χαμηλή ζώνη με 
τελικό αποδέκτη τον Κηφισό, προκαλεί την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των 
αποδεκτών όπως είναι το έδαφος και τα νερά (επιφανειακά - υπόγεια). 
 
Σήμερα βρίσκεται υπό κατασκευή η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κάτω 
Τιθορέας – Ελάτειας, εντός της κτηματικής περιοχής Κάτω Τιθορέας. Η εν λόγω ΕΕΛ 
κατασκευάζεται για ισοδύναμο πληθυσμό 12.000 κατοίκων και σε πρώτη φάση θα δέχεται 
τα λύματα των οικισμών Κάτω Τιθορέα και Ελάτεια, στους οποίους έχει ολοκληρωθεί και 
το αποχετευτικό δίκτυο. Η θέση της ΕΕΛ βρίσκεται πλησίον του ρέματος Φελόρρεμα με 
τελικό αποδέκτη τον Κηφισό.  
 
Η υλοποίηση υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων βασίζεται στην 
εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ "περί επεξεργασίας των αστικών λυμάτων". Σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Οδηγίας αυτής, τίθενται οι προτεραιότητες υλοποίησης των 
σχετικών υποδομών σε συνάφεια με τον πληθυσμό των οικισμών και τον χαρακτηρισμό 
του αποδέκτη διάθεσης των λυμάτων. Ως προτεραιότητα, σε συνάφεια με τις συνθήκες της 
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∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας, τίθεται η εξεύρεση ικανοποιητικών τρόπων επεξεργασίας 
και διάθεσης για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων όπου όμως υπάρχει ήδη υπό 
κατασκευή συλλογικό σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης για τον μεγαλύτερο από 
αυτούς.  
 
Παρότι, βάσει της προαναφερόμενης Οδηγίας, οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων δεν 
υποχρεούνται στην ύπαρξη συλλογικού συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης των 
λυμάτων, η ανάγκη προστασίας των πόρων του περιβάλλοντος επιβάλλει την 
ενδεδειγμένη διαχείριση και διάθεση των εκροών και των υπολοίπων οικισμών.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδομή επεξεργασίας των 
λυμάτων (ΕΕΛ υπό κατασκευή με ικανότητα εξυπηρέτησης 12.000 κατοίκων) κρίνεται 
σκόπιμη η εξέταση κατά προτεραιότητα της δυνατότητας διασύνδεσης και των υπολοίπων 
οικισμών με την ΕΕΛ. Είναι ευνόητο ότι η αξιολόγηση των ενδεδειγμένων λύσεων και η 
επιλογή της πλέον συμφέρουσας θα πρέπει να βασιστεί σε ειδικότερη μελέτη.  
 
Απορρίμματα: Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣ∆Α) Στερεάς Ελλάδας (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Απόφαση έγκρισης με αρ. πρωτ. 
6972/22.12.2005), η ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας εντάσσεται στην 3η ∆ιαχειριστική 
Ενότητα Φθιώτιδας όπου προβλέπεται η λειτουργία ενός ΧΥΤΑ και ενός ΣΜΑ (Σταθμός 
Μεταφόρτωσης). Στις σημερινές συνθήκες εφαρμογής του Σχεδίου, δεν λειτουργεί ΧΥΤΑ 
για την εν λόγω ∆ιαχειριστική Ενότητα ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο προβλεπόμενος 
ΣΜΑ να εγκατασταθεί στο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑ∆Α Αγιαννορέματος. 
  
Σήμερα τα απορρίμματα της ∆ημοτικής Ενότητας μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Λαμίας. Η 
ανάγκη μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λαμίας επιβαρύνει το δημοτικό σύστημα 
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων με σημαντικά ετήσια κόστη λόγω της 
απόστασης μεταφοράς. Η λειτουργία καταρχήν ΣΜΑ στην περιοχή και η προοπτική 
δημιουργίας ΧΥΤΑ για την 3η ∆ιαχειριστική Ενότητα μπορούν να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα του συστήματος και με οικονομικούς όρους. 
 
Ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: Προτείνεται η ποιοτική αναβάθμιση των δικτύων 
και των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς επίσης και η δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου.  
 
Άρδευση: Το νερό για τις ανάγκες της άρδευσης των καλλιεργειών καθώς και των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προέρχεται από γεωτρήσεις. Ο κύριος όγκος των 
εκμεταλλεύσεων, κυρίως των γεωργικών, εντοπίζεται στη χαμηλή πεδινή ζώνη της 
∆ημοτικής Ενότητας, στον άξονα του Κηφισού. Σύμφωνα με το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των 
Υδάτων, η περιοχή αυτή εμφανίζει πιέσεις ως προς την άντληση των υδατικών 
αποθεμάτων, αλλά και ποιοτική υποβάθμιση.  



ΓΠΣ  ∆ήμου  Τιθορέας  (νυν  ∆.Ε .  Τιθορέας ∆ήμου  Αμφίκλειας-Ελάτειας)    Β1’ Στάδιο  

49 
 

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ  

Π.3.1. Γενικό Πλαίσιο  

Τo Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας έχει χρονική πρόβλεψη το 
2025. Στον Χάρτη Π.3.1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση των 
οικισμών της ∆ημοτικής Ενότητας.  
  
Κάθε οικισμός οργανώνεται σε μία Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε.), η οποία περιλαμβάνει:   
α) για τον οικισμό της Κάτω Τιθορέας, το όριο του θεσμοθετημένου ΓΠΣ με 
αναπροσαρμογή του, όμως, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μικρά τμήματα της υπό εκπόνηση 
πολεοδομικής μελέτης, β) για τον οικισμό της Τιθορέας, το όριο απόφασης Νομάρχη (το 
οποίο περιλαμβάνει το εγκεκριμένο όριο) με τις εξαιρέσεις του και την προτεινόμενη 
επέκταση, γ) για τους οικισμούς Αγία Μαρίνα και Μόδι, το όριο Απόφασης Νομάρχης και δ) 
για τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος στερείται σήμερα θεσμοθετημένου ορίου, 
το όριο που προσδιορίστηκε από την Ομάδα Μελέτης. Η κάλυψη των αναγκών σε 
κοινωνική υποδομή, πιο συγκεκριμένα την εκπαίδευση, την περίθαλψη και την πρόνοια 
των μικρότερων οικισμών, είναι συναρτημένη με την Κάτω Τιθορέα, έδρα του ∆ήμου, ενώ 
όσον αφορά την περίθαλψη είναι συναρτημένη και με την Αμφίκλεια όπου βρίσκεται το 
Κέντρο Υγείας. Η πολεοδομική οργάνωση αφορά τόσο σε ρυθμίσεις εντός του 
υφιστάμενου πολεοδομικού ιστού όσο και στην οργάνωση των προς πολεοδόμηση 
περιοχών. 
  
Η πολεοδομική οργάνωση των οικισμών στηρίζεται στο ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 
 Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 

142Α/28.6.2014) 
 Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124Α/13.6.1997) 
 

Για τη χωροθέτηση των κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων, τόσο στην Κάτω Τιθορέα, 
όσο και στους λοιπούς αγροτικούς οικισμούς της ∆ημοτικής Ενότητας, λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές απαιτήσεις και περιορισμοί που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 10788/5.3.2004 (ΦΕΚ 285∆/5.3.2004) και αφορά στην έγκριση 
πολεοδομικών σταθεροτύπων κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και πολεοδομικών 
μελετών. Έγινε προσπάθεια να προταθεί η καλύτερη δυνατή χωροθέτηση προς όφελος του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού, με σκοπό τη βελτίωση της σημερινής εικόνας των 
εξυπηρετήσεών τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κάθε οικισμό. 
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Π.3.2. Πολεοδομική οργάνωση, χρήσεις γης και όροι δόμησης  

Παρακάτω περιγράφεται η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση των οικισμών της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας. Oι βασικές αρχές πολεοδομικής οργάνωσης είναι οι 
ακόλουθες: 
 
- Οι ανάγκες των οικισμών ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις και 
περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε με αριθμ. 
10788/5.3.2004 (ΦΕΚ 285∆/5.3.2004) και αφορά στην έγκριση πολεοδομικών 
σταθεροτύπων κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και πολεοδομικών μελετών.  

- Ως πληθυσμός του κάθε οικισμού λαμβάνεται ο πληθυσμός κορεσμού/χωρητικότητας 
και όχι ο προγραμματικός πληθυσμός. Οι ανάγκες που προκύπτουν σε κοινωνική 
υποδομή για τον κάθε οικισμό χωροθετούνται είτε μέσα στον υφιστάμενο οικισμό, σε 
χώρους στους οποίους είναι ήδη χωροθετημένη κοινωνική υποδομή ή υπάρχει 
θεσμοθετημένη τέτοια χρήση, είτε στην περιοχή μεταξύ εγκεκριμένου ορίου και ορίου 
απόφασης Νομάρχη. Επίσης, στην περίπτωση της Κάτω Τιθορέας η κοινωνική υποδομή 
χωροθετείται και στην περιοχή επέκτασης του θεσμοθετημένου ΓΠΣ Κάτω Τιθορέας. 

- Κάθε οικισμός οργανώνεται σε μία Πολεοδομική Ενότητα (σύνολο 5 Π.Ε.).  

- Στην Κάτω Τιθορέα, ως έδρα του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, προτείνεται μία ζώνη 
πολεοδομικού κέντρου (ΠΚ) εκατέρωθεν της κεντρικής οδού (παλιά εθνική οδός) και 
κεντρικά στον οικισμό, που καλύπτει τις ανάγκες σε επίπεδο ∆ήμου. Οι χρήσεις που 
προβλέπονται είναι αυτές του άρθρου 18 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α/28.6.2014). 
Όλη η υπόλοιπη δομήσιμη έκταση, πλην των κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων 
οι οποίες προσδιορίζονται, προτείνεται ως κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) και 
ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4269/2014.  

- Στους υπόλοιπους οικισμούς, η δομήσιμη έκταση πλην των κοινωφελών και 
κοινόχρηστων χρήσεων οι οποίες προσδιορίζονται, προτείνεται ως Οικισμοί (ΟΙ) και 
ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 30 του Ν. 4269/2014. 

- Σε πολλές περιπτώσεις η δυναμική των οικισμών δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει την 
εγκατάσταση βιώσιμης μονάδας, π.χ. στην εκπαίδευση ή την πρόνοια. Έτσι, σε 
συμπληρωματικότητα με γειτονικούς οικισμούς χωροθετήθηκαν μονάδες ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες περισσότερων του ενός οικισμού.  

- Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κυρίως αθλητικές εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται εκτός υφιστάμενου σχεδίου οικισμού, αλλά κοντά στους οικισμούς, 
λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού που εξυπηρετούν. 

- Όσον αφορά την περίθαλψη, τα υφιστάμενα αγροτικά ιατρεία παραμένουν σε όλους 
τους οικισμούς της ∆ημοτικής Ενότητας, τα οποία λειτουργούν κυρίως στα κτίρια των 
παλιών κοινοτικών καταστημάτων.  

- Οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου διατηρούνται και προτείνονται νέοι εφόσον δεν 
επαρκούν.  
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- Σε όλους τους οικισμούς διατηρήθηκαν οι υφιστάμενοι ή/και θεσμοθετημένοι χώροι 
αθλητισμού και όπου ήταν εφικτό προτάθηκαν νέοι με σκοπό την κατά το δυνατό 
ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού χωρητικότητας.  

- Τα νεκροταφεία που βρίσκονται εντός ορίων οικισμού ή δεν πληρούν την απαιτούμενη 
απόσταση από το όριο του οικισμού μεταφέρονται και αυτοί οι χώροι προτείνονται με τη 
χρήση αστικού - μνημειακού πρασίνου. Επισημαίνεται ότι οι χώροι αυτοί δεν 
συνυπολογίζονται στις ανάγκες των οικισμών σε πράσινο. Επίσης, υπάρχει η 
δυνατότητα απομείωσης της απόστασης των 250 μέτρων από ενεργά κοιμητήρια, βάσει 
της διαδικασίας που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 26882/5769/30.9.1998 (ΦΕΚ 
838∆/23.10.98) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των 
αποστάσεων των ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων». 

- Σε όλους τους οικισμούς διατηρούνται οι υφιστάμενοι χώροι πολιτισμού (πνευματικά – 
πολιτιστικά κέντρα). Στους οικισμούς που στερούνται σήμερα χώρων πολιτισμού 
προτείνεται ένας τέτοιος χώρος, συνήθως σε κάποιο υφιστάμενο χώρο κοινωνικής 
υποδομής με αλλαγή της χρήσης, π.χ. παλιό δημοτικό σχολείο.  

- Στους οικισμούς προτείνονται ζώνες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. Οι ζώνες 
αυτές είναι κυρίως ρέματα και χείμαρροι που διέρχονται από τους οικισμούς ή 
βρίσκονται σε γειτνίαση με αυτούς.  

 
Οι προτεινόμενοι χώροι κοινωνικής υποδομής χωροθετούνται από το παρόν σχέδιο 
ενδεικτικά, καθώς η ακριβής θέση και έκταση των μονάδων θα προσδιοριστούν από την 
πολεοδομική μελέτη. Συνιστάται κατά την πολεοδόμηση να χωροθετηθούν με τρόπο ώστε 
να σχηματίζουν κάποιους μικρούς πυρήνες κοινωνικής υποδομής. 
 
Στους Πίνακες Π.3.1 έως Π.3.5 παρουσιάζονται οι ανάγκες σε κοινωφελείς και 
κοινόχρηστους χώρους. Ειδικότερα, περιγράφονται ο αριθμός των μονάδων και το σύνολο 
της έκτασης που διατίθενται σε κάθε οικισμό. Οι μονάδες κοινωνικής υποδομής των 
Πινάκων Π.3.1-Π.3.5 περιλαμβάνουν τόσο τους υφιστάμενους χώρους/υλοποιημένες ή/και 
θεσμοθετημένες μονάδες όσο και τις επιπλέον μονάδες/χώρους που προτείνει η παρούσα 
μελέτη. 
 
Οι μέσοι συντελεστές δόμησης ορίζονται στις Πολεοδομικές Ενότητες ανά τμήμα, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα Π.3.6. Στον Πίνακα Π.3.6 φαίνεται, επίσης, η μέση πυκνότητα 
(brutto) της κάθε Π.Ε.  
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Πίνακας Π.3.1: Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή του οικισμού Κάτω Τιθορέα 

Πληθυσμός κορεσμού ΠΕ: 
6.751 κατ. 

Πληθυ-
σμός 

Σταθερότυπο 
γης 

Σύνολο 
αναγκαίας 

γης  

Αποδεκτή 
γη 2014 

Αναγκαία 
νέα γη 

∆ιατιθέμενη 
γη 

Αριθμός  
μονάδων 

  1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 - 4 6 7 
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ               
Νηπιαγωγείο (2% του πληθ.) 135 20 τ.μ./χρήσ.  2.700 1.361 1.339 2.580 1 
∆ημοτικό (10% του πληθ.) 675 11 τ.μ./χρήσ. 7.426 3.158 4.268 9.200 2 
Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του πληθ.) 608 11 τ.μ./χρήσ. 6.683 15.713 -9.030 15.713 1 
Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ               
Κέντρο υγείας 6.751 2000-3000           
Πειφερειακό Ιατρείο       146     1 
Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός 
(2% του πληθ.) 

135 16 τ.μ./χρήσ. 2.160 1.264 896 2.160 1 

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ               
Αθλητικοί χώροι 6.751 5,5 τ.μ./κατ. 37.131 22.956 14.175 35.500 3 
∆. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ               
Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές 6.751 2 τ.μ./κατ. 13.502 10.451 3.051 22.848 16 
Πάρκο πολεοδομ. ενότητας  6.751 1,50 τ.μ./κατ. 10.127   10.127 9.011 2 
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ               
Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα 6.751 0,2 τ.μ./κατ. 1.350   1.350 1.290 1 
Ναοί 6.751     1.857   απροσδιόριστο 3 

 
Πίνακας Π.3.2: Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή του οικισμού Τιθορέας 

Πληθυσμός κορεσμού ΠΕ:   
639 κατ. 

Πληθυ-
σμός 

Σταθερότυπο 
γης 

Σύνολο 
αναγκαίας 

γης  

Αποδεκτή γη 
2014 

Αναγκαία 
νέα γη 

∆ιατιθέμενη 
γη 

Αριθμός  
μονάδων 

  1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 - 4 6 7 
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ               
Νηπιαγωγείο (2% του πληθ.) 13 20 τ.μ./χρήσ.  256   256 1.822 1 
∆ημοτικό (10% του πληθ.) 64 11 τ.μ./χρήσ. 767 3.283 -2.516     
Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του 
πληθ.) 58 11 τ.μ./χρήσ. 690   690     

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ               
Κέντρο υγείας 639 2000-3000           
Παιδικός-Βρεφονηπιακός 
σταθμός (2% του πληθ.) 

13 16 τ.μ./χρήσ. 204   204 1.460 1 

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ               
Αθλητικοί χώροι 639 5,5 τ.μ./κατ. 3.515 7.386 -3.872 7.896 3 
∆. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ               

Πράσινο, πλατείες, παιδικές 
χαρές 639 2 τ.μ./κατ. 1.278 2.391 -1.113 2.961 6 

Πάρκο πολεοδομ. ενότητας  639 
1,50 

τ.μ./κατ. 959   959     

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ               
Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα 639 0,2 τ.μ./κατ. 128 468 -340 468 1 
Βιβλιοθήκη-Μουσείο       απροσδιόριστο   απροσδιόριστο 1 
Ναοί 639     2.392   2.392 5 

 
Πίνακας Π.3.3: Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή του οικισμού Μόδι 

Πληθυσμός κορεσμού ΠΕ:   
466 κατ. 

Πληθυ-
σμός 

Σταθερότυπο 
γης 

Σύνολο 
αναγκαίας 

γης  

Αποδεκτή 
γη 2014 

Αναγκαία 
νέα γη 

∆ιατιθέμενη 
γη 

Αριθμός  
μονάδων 

  1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 - 4 6 7 
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ               
Νηπιαγωγείο (2% του πληθ.) 9 20 τ.μ./χρήσ.  186 186     
∆ημοτικό (10% του πληθ.) 47 11 τ.μ./χρήσ. 559 3.542 -2.983     
Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του πληθ.) 42 11 τ.μ./χρήσ. 503   503     
Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ               
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Πληθυσμός κορεσμού ΠΕ:   
466 κατ. 

Πληθυ-
σμός 

Σταθερότυπο 
γης 

Σύνολο 
αναγκαίας 

γης  

Αποδεκτή 
γη 2014 

Αναγκαία 
νέα γη 

∆ιατιθέμενη 
γη 

Αριθμός  
μονάδων 

Περιφερειακό Ιατρείο 466     93       
Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός 
(2% του πληθ.) 

9 16 τ.μ./χρήσ. 149   149   1 

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ               
Αθλητικοί χώροι 466 5,5 τ.μ./κατ. 2.563   2.563 2.563 1 
∆. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ               
Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές 466 2 τ.μ./κατ. 932 224 708 940 3 
Πάρκο πολεοδομ. ενότητας  466 1,50 τ.μ./κατ. 699   699     
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ               
Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα 466 0,2 τ.μ./κατ. 93   93 93 1 
Ναοί 466     739   739 1 

 
Πίνακας Π.3.4: Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή του οικισμού Αγία Μαρίνα 

Πληθυσμός κορεσμού ΠΕ:   
192 κατ.  

Πληθυ-
σμός 

Σταθερότυπο 
γης 

Σύνολο 
αναγκαίας 

γης  

Αποδεκτή 
γη 2014 

Αναγκαία 
νέα γη 

∆ιατιθέμενη 
γη 

Αριθμός  
μονάδων 

  1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 - 4 6 7 
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ               
Νηπιαγωγείο (2% του πληθ.) 4 20 τ.μ./χρήσ.  77   77     
∆ημοτικό (10% του πληθ.) 19 11 τ.μ./χρήσ. 230 1.122 -892     
Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του πληθ.) 17 11 τ.μ./χρήσ. 207   207     
Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ               
Κέντρο υγείας 192 2000-3000           
Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός 
(2% του πληθ.) 

4 16 τ.μ./χρήσ. 61   61     

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ               
Αθλητικοί χώροι 192 5,5 τ.μ./κατ. 1.056   1.056 1.060 1 
∆. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ               
Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές 192 2 τ.μ./κατ. 384 203 181 385 2 
Πάρκο πολεοδομ. ενότητας  192 1,50 τ.μ./κατ. 288   288     
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ               
Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα 192 0,2 τ.μ./κατ. 38   38 38 1 
Ναοί 192     1.046   1.046 1 

 
Πίνακας Π.3.5: Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή του οικισμού Αγίας Παρασκευής 

 Πληθυσμός κορεσμού ΠΕ:   
440 κατ. 

Πληθυ-
σμός 

Σταθερότυπο 
γης 

Σύνολο 
αναγκαίας 

γης  

Αποδεκτή 
γη 2014 

Αναγκαία 
νέα γη 

∆ιατιθέμενη 
γη 

Αριθμός  
μονάδων 

  1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 - 4 6 7 
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ               
Νηπιαγωγείο (2% του πληθ.) 9 20 τ.μ./χρήσ.  176   176     
∆ημοτικό (10% του πληθ.) 44 11 τ.μ./χρήσ. 528 2.380 -1.852     
Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του πληθ.) 40 11 τ.μ./χρήσ. 475   475     
Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ               
Κέντρο υγείας 440 2000-3000           
Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός 
(2% του πληθ.) 

9 16 τ.μ./χρήσ. 141   141     

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ               
Αθλητικοί χώροι 440 5,5 τ.μ./κατ. 2.420   2.420 2.420 1 
∆. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ               
Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές 440 2 τ.μ./κατ. 880 727 153 880 3 
Πάρκο πολεοδομ. ενότητας  440 1,50 τ.μ./κατ. 660   660     
Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ               
Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα 440 0,2 τ.μ./κατ. 88   88 88 1 
Ναοί 440     1.074   1.074 2 
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Πίνακας Π.3.6: Μέσος συντελεστής δόμησης και πυκνότητα Brutto των οικισμών της 
∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 

Πολεοδομική Ενότητα   

Μέσος 
Σ.∆.     
Π.Ε. 

(netto) 

Πυκνότητα 
Bruto 

(ατ./Ha) 

Π.Ε.1: Κάτω Τιθορέα 0,95 48 
     Π.Ε.1α: Τομέας I 1,40 75 
     Π.Ε.1β: Τομέας II 0,80 39 
Π.Ε.2: Τιθορέα 0,40 17 
Π.Ε.3: Μόδι 0,40 17 
Π.Ε.4: Αγία Μαρίνα 0,40 17 
Π.Ε.5: Αγία Παρασκευή 0,40 17 

 

Π.3.3. Ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών 

Ορίζονται ζώνες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. Οι ζώνες αυτές είναι ρέματα και 
χείμαρροι που διέρχονται από τους οικισμούς ή βρίσκονται σε γειτνίαση με αυτούς και  
προτείνονται ως ζώνες περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης, με σκοπό την εκτέλεση 
έργων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού τοπίου 
(Χάρτης Π.3.2.). Όπου υπάρχουν ρέματα σε εντός σχεδίου περιοχές, θα πρέπει να 
εκπονηθούν μελέτες οριοθέτησης για την προστασία τους κατά την εκπόνηση της μελέτης 
πολεοδόμησης.  
 
Τέλος στον οικισμό της Τιθορέας προτείνεται η αξιοποίηση των εκάστοτε εργαλείων 
πολεοδομικού σχεδιασμού για την προστασία, ανάδειξη και διατήρηση του οικιστικού ιστού 
του υφιστάμενου οικισμού, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την παρούσα μελέτη ως  
ενδιαφέρων οικιστικός πυρήνα. 

Π.3.4. ∆ίκτυα αστικής υποδομής  

Π.3.4.1. Μεταφορική υποδομή 
 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Α’ Σταδίου, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο εσωτερικό 
των οικισμών είναι χαμηλοί, με εξαίρεση την παλιά εθνική οδό εντός της Κάτω Τιθορέας, 
ενώ ορισμένες ελλείψεις του εσωτερικού οδικού δικτύου δεν δημιουργούν σημαντικά 
προβλήματα. Οι προτάσεις του Β1 Σταδίου βασίζονται στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
των οικισμών, όπως παρουσιάστηκε στην ανάλυση, και περιλαμβάνουν, πέραν αυτής της 
ιεράρχησης, τον χαρακτηρισμό της Ε.Ο.3 εντός του προτεινόμενου ορίου σχεδίου πόλης 
της Αγίας Παρασκευής ως συλλεκτήρια οδός, εφόσον η εξυπηρέτηση της υπεραστικής 
συγκοινωνίας που γίνεται επί της Ε.Ο.3 θα γίνεται από την προτεινόμενη παράκαμψή της 
(βλ. Ενότητα Π.2.6.1. Μεταφορικό δίκτυο).  
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Στην Κάτω Τιθορέα προτείνονται ως κύριες αστικές συλλεκτήριες η παλιά Εθνική Οδός και 
τα τμήματα της Επαρχιακής οδού 42 προς Τιθορέα και Ελάτεια και  ως συλλεκτήρια οδός η 
οδός προς Αγία Μαρίνα. Οι διαφορές με το θεσμοθετημένο ΓΠΣ Κάτω Τιθορέας είναι ότι 
είχε ορίσει την παλιά Εθνική οδό και την πρώτη παράλληλο προς νότο, την οδό 
Θερμοπυλών, ως ζεύγος συλλεκτήριων οδών. Ως συλλεκτήριοι ορίστηκαν επίσης οι οδοί 
εντός του εγκεκριμένου σχεδίου προς Τιθορέα και Αγία Μαρίνα. Επιπλέον, το 
θεσμοθετημένο ΓΠΣ πρότεινε την κατασκευή νέας παρακαμπτήριας αρτηρίας της Εθνικής 
Οδού 3, από την βορειοανατολική πλευρά, ως περιφερειακή οδό για την αποφυγή της 
υπεραστικής συγκοινωνίας. Η οδός αυτή κατασκευάστηκε, αλλά στην ακριβώς αντίθετη 
πλευρά του οικισμού και αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. 3.  
 
Εντός των οικισμών δεν παρουσιάζονται προβλήματα στάθμευσης ή προβλήματα κίνησης 
των πεζών. Παρόλα αυτά, όμως, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κατασκευή των 
πεζοδρομίων σε όσους οικισμούς δεν διαθέτουν, με προτεραιότητα στους οικισμούς με τον 
περισσότερο πληθυσμό και τους μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους. 
 

Πίνακας Π.3.7. Λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου των οικισμών  
της ∆ημοτικής Ενότητας Τιθορέας 

Ιεράρχηση Οδός  
Κύριες Αστικές 
Συλλεκτήριες 
Υφιστάμενες 

Κάτω Τιθορέα 
Παλιά Εθνική Οδός 3 
Κάτω Τιθορέα 
Τμήμα της Επ.Ο. 42 προς Τιθορέα από Π.Ε.Ο. 3 μέχρι προτεινόμενο 
όριο σχεδίου πόλης 
Κάτω Τιθορέα 
Τμήμα της Επ.Ο. 42 προς Ελάτεια από Π.Ε.Ο. 3 μέχρι όριο σχεδίου 
πόλης 

Συλλεκτήριες 
Υφιστάμενες 

Κάτω Τιθορέα 
Οδός προς Αγ. Μαρίνα από Π.Ε.Ο. 3 μέχρι  όριο οικισμού 
Τιθορέα 
Κεντρική οδός του οικισμού από όριο οικισμού προς Κάτω Τιθορέα 
μέχρι κεντρική πλατεία 
Τιθορέα 
Οδός από κεντρική οδό μέχρι όριο οικισμού προς Αμφίκλεια 
Αγία Μαρίνα 
Κεντρική οδός του οικισμού από όριο προς Αγία Παρασκευή μέχρι 
όριο για Ιερά Μόνη Αγία Μαρίνας 
Αγία Μαρίνα 
Οδός από κεντρική οδό μέχρι όριο οικισμού προς Κάτω Τιθορέα 
Αγία Μαρίνα 
Οδός από κεντρική οδό μέχρι όριο οικισμού προς Τιθορέα 
Μόδι 
Κεντρική οδός του οικισμού 

Συλλεκτήριες 
Προτεινόμενες 

Αγία Παρασκευή 
Εθνική Οδός 3 εντός του προτεινόμενου ορίου σχεδίου πόλης 
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Ιεράρχηση Οδός  
Αγία Παρασκευή 
Οδός προς Αγία Μαρίνα 

Π.3.4.2. Λοιπή τεχνική υποδομή 

 
Η λοιπή τεχνική υποδομή για το σύνολο της ∆ημοτικής Ενότητας περιγράφεται στην 
Ενότητα Π.2.5.2. και παρουσιάζεται στον Χάρτη Π.2.β., ενώ αναλυτικότερα για τους 
οικισμούς φαίνεται στον Χάρτη Π.3.3. Συνοπτικά σημειώνεται, ότι απαιτείται σταδιακή 
αναβάθμιση ή/και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών στο σύνολο της έκτασης των οικισμών, έτσι ώστε όλη η πολεοδομημένη 
περιοχή να καλύπτεται με τέτοια δίκτυα. 

Π.3.4.3. Ασφάλεια - Προστασία 

 
Οι βασικές προβλέψεις ασφάλειας και προστασίας επιδιώχθηκε να ενσωματωθούν στον 
προτεινόμενο σχεδιασμό με την αποφυγή τυχόν επεκτάσεων ή μη συμβατών χρήσεων σε 
περιοχές επικινδυνότητας, όπως γεωλογικά ακατάλληλες περιοχές, περιοχές πυκνού 
υδρογραφικού δικτύου κλπ. Στις ειδικότερες προβλέψεις ασφάλειας-προστασίας 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
 
Η δημοτική οδός Αμφίκλειας-Τιθορέας αποτελεί την κύρια οδό πυροπροστασίας των 
δασικών εκτάσεων στον Παρνασσό. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν, σε 
συνεννόηση με την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, τα κατάλληλα μέτρα και έργα (όπως 
ικανοποιητικές διατομές της οδού ώστε να μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να 
εξυπηρετούνται, άμεση πρόσβαση σε δίκτυα παροχής νερού κλπ.) για την σωστότερη 
λειτουργία της οδού ως κύρια οδός πυροπροστασίας. 
 
Στον Χάρτη Π.3.3 σημειώνονται σε αθλητικούς χώρους ή/και σε μεγάλους χώρους 
πρασίνου θέσεις συγκέντρωσης κοινού σε περίπτωση σεισμού, ενώ καθορίζονται και 
περιοχές εξυπηρέτησης του πληθυσμού από τους χώρους αυτούς. Αυτονόητο είναι ότι 
όσον αφορά στους αγροτικούς οικισμούς της ∆ημοτικής Ενότητας, θέσεις συγκέντρωσης 
πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού αποτελούν επίσης και οι αδόμητες εκτάσεις εκτός ορίων 
οικισμών. Τέλος, σημειώνεται ότι το περιφερειακό ιατρείο της Κάτω Τιθορέας καθώς και το 
κέντρο υγείας που βρίσκεται στην Αμφίκλεια μπορούν να καλύψουν ανάγκες 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε περίπτωση κινδύνου. 
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Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

Το πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της ∆ημοτικής Ενότητας 
Τιθορέας παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.4.1, όπου περιλαμβάνονται ομαδοποιημένα σε 
τρεις κατηγορίες (Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής, Τεχνική υποδομή, Κοινωνική υποδομή) τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 τα βασικά έργα ανά κατηγορία που απαιτούνται για την εφαρμογή του ΓΠΣ,  
 ο βαθμός προτεραιότητας,  
 το προεκτιμώμενο κόστος, μόνον για τα έργα για τα οποία είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί κόστος στο στάδιο αυτό, και 
 οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης. 

 
Ως έτος έναρξης της υλοποίησης του Προγράμματος θεωρείται το έτος 2016. Το 
Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανά έργο επειδή για κάτι τέτοιο 
απαιτείται ειδική επεξεργασία, ώστε να είναι ρεαλιστική η προσέγγισή του, πράγμα που 
ξεφεύγει του αντικειμένου της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, παρατίθεται ο βαθμός 
προτεραιότητας του έργου, ο οποίος κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες: 

Α. Έργα άμεσης προτεραιότητας (έναρξη εντός της πρώτης τριετίας) 
Β. Έργα δεύτερης προτεραιότητας (έναρξη εντός της δεύτερης τριετίας) 
Γ. Έργα τρίτης προτεραιότητας (έναρξη εντός της τρίτης τριετίας). 

 
Το προεκτιμώμενο κόστος είναι, βεβαίως, ενδεικτικό, αφού για περισσότερο ρεαλιστικές 
προσεγγίσεις απαιτείται η αναλυτική προδιαγραφή εργασιών κάθε ενέργειας, πράγμα που 
δεν είναι δυνατόν να γίνει στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Τέλος, οι πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης προσδιορίζονται με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Σε αυτά δεν περιλήφθηκαν τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί είναι μεταβαλλόμενα. Εξυπακούεται ότι ανάλογα με τους 
στόχους τους, μπορούν να αξιοποιηθούν και αυτά τα προγράμματα.  
 
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος του παρόντος ΓΠΣ θα γίνεται από 
το ∆ήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας, στον οποίο εντάσσεται η ∆ημοτική Ενότητα Τιθορέας 
σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/7.6.2010), και την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
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Πίνακας Π.4.1. Πρόγραμμα μελετών και έργων για την εφαρμογή του ΓΠΣ ∆ημοτικής 
Ενότητας Τιθορέας 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

α/α Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός  
(σε ευρώ) Πόροι 

1* Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - 
Πράξη Εφαρμογής οικισμού Κάτω Τιθορέας  Α 155.900 ίδιοι πόροι-

ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

2** Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - 
Πράξη Εφαρμογής οικισμού Τιθορέας Α 182.750 ίδιοι πόροι-

ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

3* Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - 
Πράξη Εφαρμογής οικισμού Μόδι Α 243.550 ίδιοι πόροι-

ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

4*** Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - 
Πράξη Εφαρμογής οικισμού Αγίας Μαρίνας Α 80.150 ίδιοι πόροι-

ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

5 
Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - 
Πράξη Εφαρμογής οικισμού Αγίας 
Παρασκευής 

Α 183.950 ίδιοι πόροι-
ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

6 
Mελέτη για την υιοθέτηση της κατάλληλης 
τεχνολογίας επεξεργασίας και διάθεσης 
αστικών λυμάτων κάτω των 2.000 κατοίκων 

Α-Β απροσδιόριστο ίδιοι πόροι-
ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

7 Εφαρμογή της προτεινόμενης ρυμοτομίας 
στους οικισμούς της ∆ημοτικής Ενότητας Β-Γ από τις εισφορές σε γη 

*     Η πολεοδόμηση αφορά την επέκταση που δεν έχει ενταχθεί στην υπό εκπόνηση μελέτη πολεοδόμησης  
**   Η πολεοδόμηση αφορά την περιοχή μεταξύ του εγκεκριμένου ορίου και του ορίου Απόφασης Νομάρχη στην οποία δεν υπάρχει 
σήμερα εγκεκριμένο σχέδιο καθώς και την προτεινόμενη επέκταση.  
*** Η πολεοδόμηση αφορά την περιοχή  του ορίου Απόφασης Νομάρχη, στην οποία δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένο σχέδιο.   

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

α/α Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός  
(σε ευρώ) Πόροι 

1 Επέκταση δικτύου ύδρευσης στις προς 
πολεοδόμηση περιοχές  των οικισμών Β-Γ απροσδιόριστο Π∆Ε 

2 
Επέκταση - ∆ημιουργία δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς 
της ∆ημοτικής Ενότητας 

Β-Γ απροσδιόριστο Π∆Ε 

3 
Επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου μέσης 
τάσης στις προς πολεοδόμηση περιοχές 
των οικισμών 

Β-Γ απροσδιόριστο ∆ΕΗ 

4 
Επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
στις προς πολεοδόμηση περιοχές  των 
οικισμών  

Β-Γ απροσδιόριστο ΟΤΕ 

5 Βελτίωση-επέκταση του οδικού δικτύου 
στους οικισμούς Β-Γ απροσδιόριστο ΣΑΤΑ-Π∆Ε 

6 
Ολοκλήρωση του οδικού δικτύου της 
ευρύτερης περιοχής της ∆ημοτικής 
Ενότητας 

Α-Γ απροσδιόριστο ΣΑΤΑ-Π∆Ε 
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Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ    
α/α Μελέτες - Έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) Πόροι 

1 Μελέτη κατασκευή παιδικού σταθμού Γ απροσδιόριστο ΣΑΤΑ 

2 Μελέτη κατασκευή νηπιαγωγείου Γ απροσδιόριστο ΣΑΤΑ 

3 Μελέτη κατασκευή δημοτικού σχολείου Γ απροσδιόριστο ΣΑΤΑ 

4 Μελέτη κατασκευή χώρων αθλητισμού Γ απροσδιόριστο ΕΤΕΡΠΣ – 
ΓΓΑ 

5 Μελέτη κατασκευή πολιτιστικών κέντρων Γ απροσδιόριστο ΣΑΤΑ - Π∆Ε 

6 ∆ιαμόρφωση χώρων πρασίνου Β-Γ απροσδιόριστο ΕΤΕΡΠΣ – 
ίδιοι πόροι 
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Π.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Προτείνονται οι ακόλουθες γενικές διατάξεις: 

 Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της 
απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις 
της παρούσας, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του 
οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται, να εκσυγχρονίζονται και να 
πραγματοποιούν επεκτάσεις μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους.  

 Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα 
για την έκδοση οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης 
έγκρισης του ΓΠΣ, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των 
υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 
79Α/9.4.2012), όπως ισχύει. 

 Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας – βιομηχανίας μπορούν να λειτουργούν, να 
εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 
(ΦΕΚ 68Α/11.3.2005), μετά από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.  

 Κατά τη μελλοντική πολεοδόμηση τμημάτων των οικισμών απαιτείται η εκπόνηση 
αναλυτικών γεωλογικών μελετών που θα συνταχθούν για τις εν λόγω περιοχές και θα 
καθορίσουν τους γενικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία έργα (εξυγίανση-
βελτίωση εδαφών, έργα διευθέτησης ρεμάτων, έργα αποξήρανσης-αποστράγγισης και 
τάφροι, ώστε να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος πλημμυρών,  ειδικότεροι  περιορισμοί και 
επεμβάσεις, όροι θεμελιώσεων κλπ.). Τα απαιτούμενα έργα εξυγίανσης, βελτίωσης, 
αποστράγγισης εδαφών κλπ. θα υλοποιηθούν κατά τη μελλοντική πολεοδόμηση των 
επεκτάσεων. 

 Ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων (τόσο στον εξωαστικό χώρο όσο και στις 
περιοχές προς πολεοδόμηση) θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες ∆ασικές 
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 34 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 
159Α/8.8.2014), μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης και ανάρτησης των 
δασικών χαρτών (σύμφωνα με το Ν. 2664/1998 όπως ισχύει). Τυχόν υφιστάμενοι 
δασικοί θύλακες εντός των προβλεπόμενων προς πολεοδόμηση περιοχών, μένουν 
εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. 

 Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε αυτές που πρόκειται να 
καθοριστούν, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 
159Α/8.8.2014). 

 Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των 
ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών 
προστασίας της φύσης (άρθρο 18 του Ν. 1650/1986), ρυθμίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
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 Για οποιαδήποτε επέμβαση σε χώρους ή μνημεία προστατευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ. 
απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ. 

 Οι ρυθμίσεις του παρόντος ΓΠΣ δεν μεταβάλλουν την ισχύουσα ρυμοτομία (μορφές 
οικοδομικών τετραγώνων, πεζοδρόμων κλπ.). 

 Οι ρυθμίσεις του παρόντος ΓΠΣ δεν μεταβάλλουν τους ισχύοντες συντελεστές 
δόμησης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

 Για έργα και δραστηριότητες, των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής 
ήπιων/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που θα χωροθετούνται σύμφωνα με το 
ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: ΚΥΑ με αριθμ. 
49828/12.11.2008, ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) καθώς και μετεωρολογικών, 
γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων. 

 Σε όλες τις ΠΕΠ και ΠΕΠ∆ επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων τηρουμένων των 
διατάξεων που ισχύουν σε ό,τι αφορά την ίδρυση κοιμητηρίων και μετά από σχετική 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

 Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠ και ΠΕΠ∆ επιτρέπονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
τηρουμένων των κατά το νόμο αποστάσεων από τους οικισμούς. Υφιστάμενοι χώροι 
στρατοπέδων που βρίσκονται εντός των οικισμών δεν δύναται να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους εντός ορίων οικισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

 Επιτρέπεται η λατομική και εξορυκτική δραστηριότητα, μετά από ειδική οριοθέτηση και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Για τις δραστηριότητες 
αυτές θα πρέπει να προβλέπονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και να ελέγχεται η 
αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με 
εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως 
απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. 

 Για έργα και δραστηριότητες, των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Οι ρυθμίσεις των τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων ισχύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις αποφάσεις έγκρισής τους. Σε περίπτωση μη προώθησης των σχετικών ρυθμίσεων 
που προβλέπονται στα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια (μέχρι την εκπόνηση των 
μελλοντικών πολεοδομικών μελετών στους οικισμούς της ∆ημοτικής Ενότητας), οι 
χώροι των τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων θα παραλαμβάνουν τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις που προβλέπονται από την ΠΕΠ∆ στην οποία ανήκουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ, 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
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α. Μέσος συντελεστής δόμησης 
 
Ο Μέσος Συντελεστής ∆όμησης (ΜΣ∆) για τους οικισμούς υπολογίζεται από τα 
δεδομένα του κεφαλαίου Α.4.2. Η Κάτω Τιθορέα επιμερίζεται σε δύο τομείς συντελεστών 
δόμησης Α και Β. Στον τομέα Α, καθορίζεται συντελεστής δόμησης (Σ.∆.) ίσος με 1,4 και 
στον τομέα Β, καθορίζεται συντελεστής δόμησης ίσος με 0,8. Αναλυτικότερα οι 
συντελεστές δόμησης προκύπτουν από τους λοιπούς ισχύοντες όρους δόμησης ως εξής:  

- Τομέας Α 
o Ελάχιστα όρια οικοπέδου: πρόσωπο 8,00 μέτρα, βάθος 12,00 μέτρα, 

εμβαδόν 150 τ.μ.  
o Ποσοστό κάλυψης: 70% 
o Ύψος: 8,5 μέτρα + 2 μέτρα για κεραμοσκεπή 
o Όροφοι: 2 
o Σύστημα δόμησης: των πτερύγων 

- Τομέας Β 
o Ελάχιστα όρια οικοπέδου: πρόσωπο 12,00 μέτρα, βάθος 18,00 μέτρα, 

εμβαδόν 400 τ.μ.  
o Ποσοστό κάλυψης: 40% 
o Ύψος: 8,5 μέτρα + 2 μέτρα για κεραμοσκεπή 
o Όροφοι: 2 
o Σύστημα δόμησης: πανταχόθεν ελεύθερων οικοδομών  

 
Τα όρια των τομέων των θεσμοθετημένων συντελεστών δόμησης χωρίζουν την κάθε 
Πολεοδομική Ενότητα σε επιμέρους τμήματα. Ο ΜΣ∆ προκύπτει ως το πηλίκο της 
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας της πολεοδομικής ενότητας προς την επιφάνεια της 
ενότητας. Τα ωφέλιμα λοιπόν στρέμματα στο κάθε τμήμα προκύπτουν από τον 
πολλαπλασιασμό του συνολικού εμβαδού του τμήματος με τον Σ∆ του τομέα. Η ωφέλιμη 
επιφάνεια της πολεοδομικής ενότητας προκύπτει από το άθροισμα των επί τμημάτων 
ωφέλιμων επιφανειών.  
 
Για τους υπόλοιπούς οικισμούς ο συντελεστής δόμησης κλιμακώνεται προοδευτικά 
ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής: 

- για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας οικοπέδου, ο Σ.∆. ορίζεται σε 1,6 
- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας οικοπέδου, ο Σ.∆. ορίζεται σε 0,8 
- για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας οικοπέδου, ο Σ.∆. ορίζεται σε 0,6 
- για το πέραν των 300 τ.μ. επιφάνειας οικοπέδου, ο Σ.∆. ορίζεται σε 0,4.  
Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν 
μπορεί να υπερβεί τα 400 τ.μ.  
 

Η αρτιότητα γηπέδου είναι 300 τ.μ. για τα γήπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων 
Απόφασης Νομάρχη ανεξαρτήτως αν βρίσκονται και εντός εγκεκριμένου ορίου του  
οικισμού. Θεωρούμε ότι όλα τα οικόπεδα έχουν το ελάχιστο εμβαδόν ώστε να είναι άρτια. 
Οπότε ο συντελεστής δόμησης σε ένα οικόπεδο 300 τ.μ. είναι ίσος με 1.  
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Πίνακας Παρ.1: Εκτάσεις και Συντελεστές ∆όμησης ανά τομέα και οικισμό (χωρίς 
επεκτάσεις) 

Οικισμός Τομέας Εκτάσεις  Συντελεστής 
∆όμησης 

Κάτω Τιθορέα Ι 36,04 (1) 1,4 (2) 
Κάτω Τιθορέα ΙΙ 65,09 (3) 0,8 (4) 
Κάτω Τιθορέα σύνολο 101,13 (5) 1,01 

Τιθορέα Κλιμακωτός με 
αρτιότητα 1000 τ.μ. 35,33 0,4 

Αγία Μαρίνα Κλιμακωτός με 
αρτιότητα 1000 τ.μ. 11,03 0,4 

Μόδι Κλιμακωτός με 
αρτιότητα 1000 τ.μ. 26,77 0,4 

 
Οι εκτάσεις του κάθε τομέα φαίνονται στο παραπάνω πίνακα και ο μέσος συντελεστής 
δόμησης για την Κάτω Τιθορέα προκύπτει από τον τύπο ΜΣ∆=  ((1)*(2)+(3)*(4))/5 
 
Αντίστοιχα και στο Β1 Στάδιο, στιους οικισμούς που έχουμε και επεκτάσεις. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση στην Κάτω Τιθορέα το σύνολο της περιοχής επέκτασης ορίζεται 
συντελεστής δόμησης ίσον με 0,8 και επομένως εντάσσεται στον τομέα II για τον 
υπολογισμό του συνολικού μέσου συντελεστή δόμησης. Στην Τιθορέα προτείνεται 
συντελεστής δόμησης στην επέκταση ίσος με 0,4 και επομένως ο μέσος συντελεστής 
δόμησης παραμένει ίσος με ο,4. Επίσης, στην Αγία Παρασκευή προτείνεται συντελεστής 
δόμησης ίσος με 0,4 (Πίνακας Παρ.2)  

 
Πίνακας Παρ.2: Εκτάσεις και Συντελεστές ∆όμησης ανά τομέα και οικισμό (χωρίς 

επεκτάσεις) 

Οικισμός Τομέας Εκτάσεις  Συντελεστής 
∆όμησης 

Κάτω Τιθορέα Ι 36,04 (1) 1,4 (2) 
Κάτω Τιθορέα ΙΙ 104,28 (3) 0,8 (4) 
Κάτω Τιθορέα σύνολο 140,32 (5) 0,95 

Τιθορέα Κλιμακωτός με 
αρτιότητα 1000 τ.μ. 36,74 0,4 

Αγία Μαρίνα Κλιμακωτός με 
αρτιότητα 1000 τ.μ. 11,03 0,4 

Μόδι Κλιμακωτός με 
αρτιότητα 1000 τ.μ. 26,77 0,4 

Αγία 
Παρασκευή  25,31 0,4 

 
β. Πυκνότητες και πληθυσμός χωρητικότητας 
 
Οι πυκνότητες Brutto προκύπτουν ως ο λόγος του πληθυσμού χωρητικότητας του 
οικισμού προς την συνολική έκταση του οικισμού. Ο υπολογισμός του πληθυσμού 
χωρητικότητας και η πυκνότητα brutto αναλύονται και στο κεφάλαιο Α.6.4. 
 
Ο πληθυσμός χωρητικότητας υπολογίζεται σύμφωνα με την Υ.Α. 10788 ΦΕΚ 285/∆/2004 
«Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που 
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εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και των πολεοδομικών μελετών». Σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ο πληθυσμός χωρητικότητας είναι  
Cολ=d*ε*λ  όπου: 
Cολ: πληθυσμός χωρητικότητας πολεοδομικής ενότητας 
d: πυκνότητα πολεοδομικής ενότητας  
ε: επιφάνεια πολεοδομικής ενότητας αφαιρούμενων των εκτιμώμενων κοινοχρήστων 
χώρων 
λ: συντελεστής κορεσμού  
 
Η πυκνότητα d υπολογίζεται (άρθρο 4 παρ.Γ1) από τον τύπο:  d=[σ/(k+uσ)]*10^4 όπου: 
 
σ = netto συντελεστής δόμησης 
k = τ.μ. επιφάνειας κτιρίου κατοικίας / κάτοικο 
u = τ.μ. επιφάνειας κτιρίων για κοινωνική +τεχνική υποδομή / κάτοικο  
 
Το διάστημα πυκνοτήτων από 100-400 άτομα/Ηα είναι αποδεκτό για τους περισσότερους 
οικισμούς και τις αστικές περιοχές.  
 
Πυκνότητες μικρότερες των 100 ατόμων/Ηα επιλέγονται κατά κανόνα για περιοχές ήπιας 
οικιστικής ανάπτυξης και παραθεριστικής κατοικίας.  
 
Οι τιμές που αντιστοιχούν στις παραπάνω παραμέτρους βάσει των οποίων  υπολογίστηκε ο 
πληθυσμός χωρητικότητας αναφέρονται παρακάτω. Τέλος, επισυνάπτονται οι πίνακες  
υπολογισμού του πληθυσμού χωρητικότητας. 
  
ε είναι η έκταση της πολεοδομικής ενότητας αφαιρούμενων των κοινοχρήστων χώρων 
(δρόμοι, πλατείες, χώροι πρασίνου). Η εκτίμηση της ομάδας μελέτης είναι ότι το 30% για 
κοινόχρηστους χώρους αποτελεί  επιθυμητό ποσοστό.  
 
λ είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,50 για οικισμό 3ου επιπέδου και 0,40 για οικισμό 4ου 
και 5ου επιπέδου. 
 
σ είναι ο μέσος συντελεστής δόμησης του οικισμού όπως φαίνεται παραπάνω. 
 
k έχει αποδεκτές τιμές 28-45 τ.μ/άτομο αλλά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι δυνατή η 
απόκλιση από τις τιμές αυτές εφόσον αιτιολογούνται βάσει πραγματικών στοιχείων – 
ιδιαιτεροτήτων Για των υπολογισμό του πληθυσμού των οικισμών ορίζεται  k = 60 
τ.μ/άτομο λόγω του ότι πρόκειται για οικισμούς με ανάγκες σε χώρους αποθήκευσης και 
εργασίας (αγροτικής παραγωγής), ενώ στον τομέα Ι της Κάτω Τιθορέας επιλέγεται 
σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας 45 τ.μ./κάτοικο. 
 
u είναι ίσο με 14,8 τ.μ./άτομο για την Κάτω Τιθορέα, αυξημένο σε σχέση με τους 
αγροτικούς οικισμούς, καθώς πρόκειται για οικισμό με έντονες παραγωγικές 
δραστηριότητες αλλά και τουριστική δραστηριότητα, όπου οι ανάγκες για κοινωνική και 
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τεχνική υποδομή είναι αυξημένες και 10,9 τ.μ./άτομο για τους υπόλοιπους οικισμούς. 
Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι τιμές που επιλέχθηκαν. 
  

Πίνακας Παρ.3:  Αποδεκτές τιμές και επιλεγείσες τιμές σταθερότυπων κοινωνικής-
τεχνικής υποδομής ανά οικισμό  

Κοινωνική - Τεχνική 
Υποδομή 

Αποδεκτές 
τιμές 

Κάτω 
Τιθορέα Λοιποί οικισμοί 

∆ιοίκηση - Εξυπηρετήσεις 0,1-1 1 0,1 

Εκπαίδευση 1,08-3,48 3,48 2,4 
Υγεία - Πρόνοια (Παιδικοί 
Σταθμοί - ΚΑΠΗ - 
Γηροκομείο) 

0,32 - 0,67 0,32 

Αθλητισμός 5,5 5,5 5,5 
Πολιτιστικά 0,2- 1 0,2 
Ναοί 1,5 1,5 1,5 
Λιανικό Εμπόριο 0,35-0,65 0,65 0,35 
Παραγωγικές 
Εγκαταστάσεις 
(βιομηχανία, τουρισμός, 
κ.α.) 

0,2-1 1 0,5 

Σύνολο  14,8 10,87 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4269/2014  
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Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) 
 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει του άρθρου 17 του Νόμου4269/2014 είναι οι εξής: 
 
1. Στις περιοχές κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των 

περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, καθώς και οι εξής επιπλέον χρήσεις: 
1.1. Ειδική εκπαίδευση (1.3.α του άρθρου 16) μέχρι 1.500 τ.μ. ανά οικόπεδο. 
1.2. Γυμναστήρια και οι αθλητικές σχολές (1.4.γ του άρθρου 16) μέχρι 1.500 τ.μ. ανά 

οικόπεδο. 
1.3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες, μέχρι 1.500 τ.μ. ανά οικόπεδο. 
1.4. Χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι 1.500 τ.μ. ανά οικόπεδο (θέατρα, 

κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές – 
οικονομικές –πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων). 

1.5. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 100 κλίνες ή μέχρι 2.000 τ.μ. ανά 
οικόπεδο. 

1.6. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα 
οποία δεν αναφέρονται ρητά στις χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου 
γειτονιάς Κ2, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και 
των εμπορικών εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα 1.500 τ.μ. 
ανά οικόπεδο. 

1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί. 
1.8. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα 

διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι 100 κλίνες. 
1.9. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης − αναψυχής, μέχρι 400 τμ 
ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται. 

1.10. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής 
όχλησης μέχρι 800 τμ ανά οικόπεδο. 

1.11. Στάθμευση (κτίρια−γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους). 
1.12. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και 

ηλεκτρικής Ενέργειας). 
1.13. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
1.14. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία 

επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων). 
1.15. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). 

 
2. Στις περιοχές (ΜΚ) δεν τίθεται ελάχιστο όριο χρήσης κατοικίας ανά κτίριο. 
 
3. Οι παραπάνω χρήσεις που έχουν περιορισμούς (μέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, 

δυναμικότητα κλινών κ.λπ.) δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικές χρήσεις. ∆εν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών 
χρήσεων που λειτουργεί ως ενιαίο κατάστημα, εφόσον δεν πληρούνται συνολικά οι 
τιθέμενοι περιορισμοί. 
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4. Στις χρήσεις με τα στοιχεία 1.3, 1.4 και 1.5 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής 
επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, καθώς και στη χρήση με στοιχείο 1.8 επιτρέπεται 
υπέρβαση του αριθμού των κλινών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξη των 
χρήσεων αυτών. Η υπό στοιχείο 1.15 χρήση επιβάλλεται να προβλέπεται από το 
ρυμοτομικό σχέδιο. 

 
5. Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις χρήσεις με στοιχεία 1.10 έως και 1.14, είναι 

δυνατό να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και 
να απαγορεύεται πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειμένου να εξυγιανθούν 
πολεοδομικά επιβαρυμένες περιοχές. Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να 
διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν 
περιορισμοί για την πρόσθεση ή απομείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισμών. 

 
Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ) 

 
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει του άρθρου 18 του Νόμου4269/2014 είναι οι εξής: 

 
1. Στις περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου (ΠΚ) επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 

1.1. Κατοικία 
1.2. Κοινωνική Πρόνοια 
1.3. Εκπαίδευση 
1.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 
1.5. Θρησκευτικοί χώροι 
1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 
1.8. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 

υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις 
1.9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί 
1.10. ∆ιοίκηση 
1.11. Περίθαλψη 
1.12. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης − αναψυχής 
1.13. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης 
1.14. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 
1.15. Στάθμευση (κτίρια−γήπεδα) 
1.16. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και 

ηλεκτρικής Ενέργειας) 
1.17. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία 

επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) 
1.18. Πλυντήρια− λιπαντήρια αυτοκινήτων 
1.19. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής 

όχλησης 
1.20. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ 
1.21. Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) 
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1.22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 
 
2. Οι χρήσεις με τα στοιχεία 1.20, 1.21 και 1.22 επιτρέπονται, εφόσον προβλέπονται από 

το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξή τους. 
 
3. Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τις χρήσεις με στοιχεία 1.15 έως και 1.19, είναι 

δυνατό να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και 
να απαγορεύεται πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειμένου να εξυγιανθούν 
πολεοδομικά επι βαρυμένες περιοχές. Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να 
διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν 
περιορισμοί για την πρόσθεση ή απομείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισμών. 

 
Οικισμοί (ΟΙ) 

 
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις βάσει του άρθρου 30 του Νόμου4269/2014 είναι οι εξής: 

 
1. Στις περιοχές εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους 

(ή και οικισμών προϋφιστάμενων του 1923), στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί 
χρήσεις γης, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις: 
1.1. Κατοικία 
1.2. Κοινωνική πρόνοια 
1.3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
1.4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (της κατηγορίας Α − ∆΄ 285) 
1.5. Θρησκευτικοί χώροι 
1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά 

γήπεδο 
1.7. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής 

επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 τ.μ. ανά γήπεδο 
1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συνολικής 

επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο 
1.9. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 40 κλίνες ή συνολικής επιφάνειας δόμησης 

μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο 
1.10. Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 τ.μ. ανά γήπεδο 
1.11. Αναψυκτήρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 τ.μ. ανά γήπεδο 
1.12. Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων – 

Camping) 
1.13. Στάθμευση (αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) 
1.14. Συνεργεία συνήθων οχημάτων – αυτοκινήτων (εξαιρούνται τα συνεργεία 

επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων, 
μηχανημάτων έργων) 

1.15. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής 
όχλησης και συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο 

1.16. ∆ιοίκηση 
1.17. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και 

ηλεκτρικής ενέργειας) 
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2. Στις χρήσεις με τα στοιχεία 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 και 1.15 δύναται να επιτρέπεται 

υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι 
πρόκειται για χρήσεις που συνδέονται με προβολή, προώθηση και επεξεργασία 
προϊόντων τοπικής προέλευσης με συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών ή 
πρόκειται για εγκατάσταση χρήσεων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του 
φυσικούκαι πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών, καθώς και με την προϋπόθεση 
ότι αυτές προβλέπονται από εγκεκριμένο ειδικό χωρικό σχέδιο, του άρθρου 8 του 
παρόντος νόμου. Σε αξιόλογους, παραλιακούς, τουριστικούς και παραδοσιακούς 
οικισμούς επιτρέπονται οι χρήσεις 1.13, 1.14 και 1.17 εφόσον προβλέπονται από το ως 
άνω ειδικό χωρικό σχέδιο. Η, με το στοιχείο 1.16, χρήση της ∆ιοίκησης επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο για λειτουργίες εξυπηρέτησης του ∆ήμου ή του οικισμού. 
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