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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 39/10-10-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  218/2022       
  
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 07/10/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, 
η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν τα έξι (6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος (αποχώρησε στο 16ο θέμα) 
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (προσήλθε στο 1ο θέμα) 

 

Ο Αντιπρόεδρος κος Μιλτιάδης Ατζαμόγλου, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε., ως εξής: 

 

1. Την υπ’ αριθ. 15882/07-10-2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Μυκόνου 
κου Δημητρίου Τζαάνου, η οποία έχει, ως κάτωθι: 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:                 Περί άσκησης ή μη 
ένδικων μέσων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Μύκονος, 07-10-2022 
                                                                                           Αριθ. πρωτ.: 15882 

          
ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ   :  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Πληροφορίες  :  Τέρη Μαρίνου     
Τηλέφωνα    :  22893- 60.138                            
e-mail              : sec.gen@mykonos.gr 
       

 

 

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακύρωσης 

κατά της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ Δ ΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022) 

 

Το μέτρο της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου 

περιοχή της νήσου Μυκόνου θεσπίστηκε αρχικά με την ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/78051/3424 (ΦΕΚ Δ’ 507/28.08.2020) και παρατάθηκε με τις ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/80325/2125 (ΦΕΚ Δ 578/7-9-2021) και ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/83200/2031 

(ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022). Με την τελευταία αυτή υπουργική απόφαση παρατάθηκε 

για άλλον έναν χρόνο το μέτρο της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών 

στην εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Μυκόνου και επαναλήφθηκε η εξαίρεση που 

εμπεριείχαν και οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, ήτοι η εξαίρεση των 

ΕΣΧΑΣΕ από το εν λόγω μέτρο.  

 

Με δεδομένο ότι εκκρεμεί η έκδοση της αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της 

αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει ο Δήμος μας για το ΕΣΧΑΣΕ της εταιρίας BLUE 

IRIS στην περιοχή του Καραπέτη, ενώ ο Δήμος μας έχει προσβάλει και τις 

μεταγενέστερες διοικητικές πράξεις που αφορούν το υπόψη ΕΣΧΑΣΕ (ήτοι την ΚΥΑ 

εγκρίσεως των περιβαλλοντικών του όρων και τις πολεοδομικές εγκρίσεις που 

εξεδόθησαν για την υπόψη επένδυση), με την τελευταία δε Ε1905/2022 αίτηση 

ακύρωσης που άσκησε έχει προβάλει το ζήτημα της μη νόμιμης εξαιρέσεως των 

ΕΣΧΑΣΕ από το μέτρο της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών στην 

εκτός σχεδίου περιοχή του νησιού, για λόγους ενιαίας κρίσεως και συνάφειας των 

τιθέμενων ζητημάτων εισηγούμαι να προσβληθεί και αυτοτελώς η με αρ.ΥΠΕΝ/Δ 

ΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022) απόφαση του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους εξής λόγους: 

 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Μυκόνου 
 
 
Φακ.: 23κστ 
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1) Επειδή με προδήλως άνισο τρόπο και χωρίς να επικαλείται ο Υφυπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάποιο δικαιολογητικό λόγο (που σίγουρα δεν θα είχε 

σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος), εξαιρεί από την αναστολή χορήγησης 

των οικοδομικών αδειών τις ογκώδεις και εκτεταμένες τουριστικές 

εγκαταστάσεις/επενδύσεις των ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 

Στρατηγικών Επενδύσεων) και στην πραγματικότητα απαγορεύει ΜΟΝΟΝ την 

υλοποίηση των μικρών και μεσαίων τουριστικών επενδύσεων από μεμονωμένα 

φυσικά πρόσωπα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρομεσαίους επιχειρηματίες του 

χώρου του τουρισμού. Για ποιο λόγο δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν μάλιστα ο 

λόγος της αναστολής είναι να αναχαιτιστεί η ανορθολογική χωροθέτηση 

τουριστικών μονάδων και να ελεγχθούν οι πραγματικές δυνατότητες της 

φέρουσας ικανότητας του νησιού να υποδεχθεί και άλλες τουριστικές 

εγκαταστάσεις. Πολλώ δε μάλλον όταν, η ανάπτυξη του νησιού έχει ΣΑΦΩΣ 

ανάγκη ΚΑΙ την λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών 

μονάδων και τουριστικών δομών που ταιριάζουν με την φυσιογνωμία του 

νησιού, δεν επιβαρύνουν την φέρουσα ικανότητα του τόπου και για τις οποίες 

δεν θα υπάρχει ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και περιβαλλοντικά χώρος εάν 

μετά από ένα χρόνο το νησί κορεστεί από τις ογκώδεις τουριστικές 

επενδύσεις των ΕΣΧΑΣΕ. 

 

2) Εδώ όμως, πέρα από το ζήτημα της παντελώς αδικαιολόγητης άνισης 

μεταχείρισης των μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων και επενδυτών έναντι των 

επιχειρηματικών ομίλων που διαχειρίζονται τα ΕΣΧΑΣΕ και που επιτρέπεται να 

υλοποιούνται απρόσκοπτα για ακόμη ένα έτος, ανακύπτει και ένα ζήτημα ουσιαστικό 

σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τον κίνδυνο της φέρουσας 

ικανότητας της νήσου, ενόψει του κορεσμού της από τουριστικές εγκαταστάσεις: ο 

νομοθέτης προβλέπει την χορήγηση της αναστολής των οικοδομικών αδειών για να 

μην δημιουργηθούν τετελεσμένες καταστάσεις σε μία προσπάθεια συνεκτικής και 

συνεπούς χωροταξικής ρύθμισης από πλευράς κράτους ώστε να προστατευτεί το 

περιβάλλον και η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Το κράτος λοιπόν έρχεται να 

αναστείλει τις οικοδομικές άδειες για να προστατέψει την φέρουσα ικανότητα 

της νήσου, σταματώντας τις μικρές τουριστικές μονάδες και επιτρέποντας σε 

επιλεγμένα σημεία να υλοποιούνται τουριστικές επενδύσεις του όγκου και 

μεγέθους τύπου «ΕΣΧΑΣΕ Καραπέτη» όταν το ίδιο το κράτος δεν έχει 

εκπονήσει ακόμη ένα οργανωμένο και εμπεριστατωμένο Ειδικό Χωροταξικό 

Πλαίσιο για τον Τουρισμό μετά την δικαστική ακύρωση του προηγούμενου 

από το ΣτΕ; Πώς συμβαδίζει ο στόχος αυτός με το να επιτρέπεται κατ’εξαίρεση η 

αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων του μεγέθους και όγκου που αφορούν οι 

ανωτέρω οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, των οποίων η 

χωροθέτηση γίνεται ευκαιριακά και σημειακά και να απαγορεύεται η χορήγηση 

οικοδομικών αδειών σε μικρομεσαίες τουριστικές εγκαταστάσεις που δεν 
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επιβαρύνουν τόσο δραστικά το νησί και έχουν την λιγότερη δυνατή επιρροή στο 

ευρύτερο οικιστικό, ανθρωπογενές, πολιτιστικό, θαλάσσιο  περιβάλλον του νησιού.  

 

3) Η εξαίρεση που επανεισάγει συνεπώς η τρίτη κατά σειρά υπουργική απόφαση για 

την παράταση του μέτρου της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών στην 

εκτός σχεδίου περιοχή του νησιού, είναι όχι μόνον φωτογραφική και άνιση, αλλά θα 

πλήξει οικονομικά με καταστροφικό τρόπο τους επενδυτές των μικρομεσαίων 

τουριστικών μονάδων, των οικογενειακών ξενοδοχειακών μονάδων και των 

μεμονωμένων επενδυτών-φυσικών προσώπων που ήδη έχουν πληγεί σε 

υπερθετικό βαθμό από την πανδημία που έπληξε και πλήττει την χώρα μας. 

 

4)Ταυτόχρονα θα επιβαρύνει υπέρμετρα την νήσο με εγκατάσταση τουριστικών 

μονάδων που υλοποιούνται αποκλειστικά με πρωτοβουλία και ευθύνη του κράτους 

χωρίς ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟ εμπλοκή του Δήμου μας στην αδειοδοτική διαδικασία. 

Τούτο εγείρει και ένα ζήτημα ανεπίτρεπτης κατά το Σύνταγμα (άρθρο 102) 

επέμβασης του κράτους στις τοπικές υποθέσεις του νησιού μας, αφού 

παγιοποιείται πλέον με την τρίτη κατά σειρά εκδοθείσα υπουργική απόφαση 

και την εξαίρεση που επανεισάγει από την αναστολή χορήγησης των 

οικοδομικών αδειών, μία αποκλειστικά κρατικώς κατευθυνόμενη χωροθέτηση 

και αδειοδότηση τουριστικών μονάδων/επενδύσεων στο νησί στην οποία ο 

Δήμος δεν συμμετέχει με αποφασιστικό τρόπο. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 

Να ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της 

υπουργικής αποφάσεως ΥΠΕΝ/ Δ ΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022), με 

την οποία παρατάθηκε το μέτρο της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών 

στην εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Μυκόνου για άλλο ένα έτος, καθ’ο μέρος με 

αυτήν εξαιρούνται ανεπιτρέπτως τα ΕΣΧΑΣΕ από το μέτρο της αναστολής 

χορήγησης των οικοδομικών αδειών.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυκόνου 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Ηλ. Τζάνος  

 

 

2. Την υπ’ αριθ. 115948/10-10-2022 εισήγησή της Δικηγόρου του Δήμου 
Μυκόνου κας Μάρθας Φρούντζου, η οποία έχει, ως κάτωθι: 
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ΠΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

 

Σχετικό : περί άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως για την ακύρωση και εξαφάνιση της 

ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022). 

Ο Δήμος άσκησε ενώπιον του ΣτΕ την Ε1905/2022 αίτηση ακυρώσεως και την 

ΕΔ167/2022 αίτηση αναστολής κατά: 1) της με αρ.446317/13.07.2022 ενημέρωσης 

οικοδομικής αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανέγερση 

νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* στην Μύκονο, Δυναμικότητας 192 

κλινών -ενημέρωση φακέλου για ορθή υποβολή εγκεκριμένης κυκλοφοριακής 

σύνδεσης στην θέση Καραπέτης, Άνω Μερά της ν.Μυκόνου υπέρ της εταιρίας BLUE 

IRIS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ και των ενσωματούμενων σε αυτήν: 2) με 

αρ.445321/12.7.2022 πράξης περί μεταγενέστερου ελέγχου οικοδομικής αδείας, 3) 

με αρ.431904/21.6.2022 οικοδομικής άδειας και 4) με αρ.423203/7.6.2022 

προέγκρισης οικοδομικής αδείας. Σχετικώς, με τα δικόγραφα αυτά έχει τεθεί ενώπιον 

του ΣτΕ παρεμπιπτόντως το ζήτημα της νομιμότητας της εξαιρέσεως των ΕΣΧΑΣΕ 

από το μέτρο της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών στην εκτός 

σχεδίου περιοχή της νήσου Μυκόνου που θεσπίστηκε αρχικά με την ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/78051/3424 (ΦΕΚ Δ’ 507/28.08.2020) και παρατάθηκε με τις ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/80325/2125 (ΦΕΚ Δ 578/7-9-2021) και ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/83200/2031 

(ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022).  

Επειδή υφίσταται προθεσμία για την δικαστική προσβολή της τελευταίας ως άνω ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ Δ ΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022) με την οποία παρατάθηκε το 

μέτρο της αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου 

περιοχή της νήσου Μυκόνου για άλλο ένα έτος, ενώ η ακύρωση της εν λόγω 

υπουργικής απόφασης προϋποθέτει την άσκηση αυτοτελούς αίτησης ακύρωσης 

ενώπιον του ΣτΕ, αφού με την Ε1905/2022 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μυκόνου 

θα ελεγχθεί παρεμπιπτόντως και μόνον η νομιμότητα της συγκεκριμένης υπουργικής 

απόφασης, εισηγούμαι την άσκηση αυτοτελούς αιτήσεως ακυρώσεως για την 

ακύρωση και εξαφάνιση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 

500/11.08.2022). Δεδομένου της συνάφειας της αίτησης ακύρωσης Ε1905/2022 που 

ήδη εκκρεμεί, ο χειρισμός της οποίας έχει ανατεθεί σε εξωτερικό δικηγόρο και της 

αιτήσεως ακύρωσης που εισηγούμαι να ασκηθεί κατά της ΥΑ ΥΠΕΝ/ Δ 

ΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 500/11.08.2022), σε συνδυασμό με τις ειδικές γνώσεις 

και εμπειρία που απαιτεί ο χειρισμός της, εισηγούμαι να ανατεθεί η άσκηση της εν 

λόγω αιτήσεως ακύρωσης στο δικηγόρο που έχει ήδη χειριστεί τις εκκρεμείς 

υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ (αίτηση ακύρωσης Ε1905/2022, αίτηση αναστολής ΕΔ 

167/2022) και είναι γνώστης της υπόθεσης και του φακέλου.Μύκονος 10/10/2022  

Η Δικηγόρος του Δήμου  

Μάρθα Φρούντζου   
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019 
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/’Α/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή́ διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

6.  Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων 
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 
Α.  Εγκρίνει την άσκηση ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης 
ακύρωσης κατά της υπουργικής αποφάσεως ΥΠΕΝ/ Δ ΠΟΛΣ/83200/2031 (ΦΕΚ Δ΄ 
500/11.08.2022), με την οποία παρατάθηκε το μέτρο της αναστολής χορήγησης των 
οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Μυκόνου για άλλο ένα 
έτος, καθ’ο μέρος με αυτήν εξαιρούνται ανεπιτρέπτως τα ΕΣΧΑΣΕ από το μέτρο της 
αναστολής χορήγησης των οικοδομικών αδειών.  

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ              
                                                                             ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                             ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                             ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                             ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                  
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 10/10/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 


