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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα « Προτάσεις για το ∆ελφικό Τοπίο»
Θέµα:
Συµµετέχοντας στο διάλογο που διεξάγει το Υπουργείο µε στόχο να διατηρήσουµε
την πολιτιστική µας κληρονοµιά καθώς και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
των ∆ελφών και του ευρύτερου ∆ελφικού Τοπίου, αλλά ταυτόχρονα να επιλύσουµε
προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί,
δηµι
η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας κατέθεσε
τις προτάσεις της για τον ανακαθορισµό των ορίων των Ζωνών Α’ και Β’,
Β οι οποίες
είναι οι κάτωθι:
Σκόπιµο είναι ο επανακαθορισµός της ζώνης Α’ να περιορισθεί στα απολύτως
ορατά από τους ∆ελφούς όρια
όρια. Εντός των ορίων αυτών ( απολύτου προστασίας )
θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί όροι, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να
διευκολύνονται παρεµβάσεις δηµοσίου συµφέροντος.
Συγκεκριµένα :
στο Εθνικό οδικό δίκτυο, στα πλαίσια της µελέτης που εκπονείται για την βελτίωση
της Ε.Ο. Θερµοπυλών – Ναυπάκτου, θα πρέπει να επιτραπεί η κατασκευή κόµβων
για τους οικισµούς Αγίου Κωνσταντίνου και Σερνικακίου
Σερνικακίου, η διαπλάτυνση µε
παράδροµο του τµήµατος Κακανού – Κόµβος Ιτέας Χρισσού καθώς και η κατασκευή
σήραγγας στο ύψος του πρώην εργοστασίου «Καράντζαλη».
Οι όποιες κατασκευές υπάρχουν µε νόµιµες οικοδοµικές άδειες και βρίσκονται εντός
της ζώνης Α’, επιβάλλεται να µπορούν να εξωραϊστούν ( µε συγκεκριµένη
µορφολογική – αρχιτεκτονική µορφή ), είτε να µπορούν ακόµη και να αλλάξουν
χρήση σε προκαθορισµένα πλαίσια επί τα βέλτιστα.
Χωροθέτηση ζωνών που για τα επόµενα χρόνια να ικανοποιούν τις ανάγκες του
κράτους και της αυτοδιοίκησης για κοινωφελή έργα ( π.χ. νεκροταφείο Ιτέας , θέση

Γαλλικοί Μώλοι να επιτραπούν καρνάγιο, αθλητικές και εµπορικές χρήσεις) και
σύµφωνα µε τις προτάσεις του ∆ήµου.
Έγκριση επεκτάσεων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου ∆ελφών που να
καλύπτουν τις ανάγκες τους πχ Χρισσού κλπ.
Στην ζώνη Β’ είναι αναγκαίο να µειωθεί η αρτιότητα, ώστε να µην υπάρχει το
φαινόµενο της αυθαιρεσίας και της ασχήµιας.
Στις περιοχές 3 και 3Α να επιτρέπεται η ίδρυση µεµονωµένων τουριστικών
καταστηµάτων, ( όχι µόνο καταλυµάτων), ενώ να εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασης
των ζωνών αυτών.
Βελτίωση των όρων δόµησης του ΒΙΟ.ΠΑ Άµφισσας και της ΒΙ.ΠΕ Ιτέας ώστε να
απορροφήσουν τις υπάρχουσες αλλά και να προσελκύσουν νέες βιοτεχνίες.
Εξέταση της δυνατότητας πέριξ των πόλεων και των οικισµών σε εύλογο πλάτος να
µπορούν να αναπτύσσονται συµβατές µε το τοπίο χρήσεις.
Εξέταση της δυνατότητας επέκτασης των ζωνών 4 για την απορρόφηση πιέσεων που
υπάρχουν για δηµιουργία χρήσεων χαµηλής όχλησης.
Στις θεσµοθετηµένες ζώνες εντός της ζώνης Β’ απλοποίηση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών και των εγκρίσεων.
Πιστεύουµε τέλος ότι ο ανακαθορισµός και το νοµικό καθεστώς της ζώνης Α΄ θα
πρέπει να γίνει άµεσα και να ακολουθήσει διάλογος για τα θέµατα των χρήσεων και
των όρων δόµησης για την ζώνη Β΄.
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