
 

     

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: «Πληθώρα παρατυπιών σε οικοδομικές άδειες στη Μύκονο» 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, όργιο παρατυπιών αποκαλύφθηκε 

έπειτα από έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε προεγκεκριμένες 

οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για τη Μύκονο, λίγο πριν από την επιβολή της 

αναστολής δόμησης, άδειες που είχαν εκδοθεί από την πολεοδομία Σύρου και αφορούν 

τουριστικά καταλύματα σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού της Μυκόνου.  

Όπως αναφέρεται στα επί του θέματος δημοσιεύματα: 

Ζητήθηκε από την πολεοδομία η αποστολή όλων των φακέλων που κατατέθηκαν από τη 

στιγμή που ανακοινώθηκε η αναστολή (αρχές Αυγούστου) έως την επιβολή της. Κατά τον 

έλεγχο των φακέλων προέκυψε ότι πολλοί συνοδεύονταν από ελλιπή τοπογραφικά, από τα 

οποία δεν προέκυπτε με σαφήνεια αν διέθεταν την απαιτούμενη αρτιότητα, αν υπήρχε 

συμβατότητα με τις χρήσεις που ορίζει η ζώνη οικιστικού ελέγχου του νησιού και αν είχαν 

το απαιτούμενο «πρόσωπο» σε εγκεκριμένη οδό.  

Παράλληλα, οι φάκελοι θα ελεγχθούν εις βάθος και κατόπιν οι άδειες που δεν έπρεπε να 

είχαν εκδοθεί θα ανακληθούν. Επιπλέον θα ζητηθεί, σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαίο, 

επιτόπιος έλεγχος από ελεγκτές δόμησης και η υπόθεση θα αποσταλεί στον εισαγγελέα. 

Προς το παρόν, πάντως, το υπουργείο έχει ζητήσει εξηγήσεις από την πολεοδομία Σύρου 

έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη Μύκονο 

εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν από την αναστολή, 27 προεγκρίσεις οικοδομικών 

αδειών για ξενοδοχειακά καταλύματα και ακόμα 18 στη Σαντορίνη. Κατά την εξέταση των 

αντίστοιχων φακέλων για τη Σαντορίνη δεν διαπιστώθηκαν ίδιας έκτασης προβλήματα. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

827

Ημερομ. Κατάθεσης:
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1. Ποια είναι τα επίσημα ευρήματα των ελέγχων που έγιναν; 

2. Ποια είναι τα επόμενα βήματα από πλευράς υπουργείου Περιβάλλοντος; 

3. Θα ανακληθούν άδειες που δόθηκαν παρά τους ελλιπείς φακέλους;  

  Η ερωτώσα βουλευτής 

      

   Φωτεινή Μπακαδήμα 




