∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΟΨΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Προβλήµατα δόµησης στον βιότοπο Πόρτο Τήνου
Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών στην
περιοχή του υγροβιότοπου Πόρτο Τήνου.
Συγκεκριµένα, µε τις υπ’ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν δύο οικοδοµικές άδειες στον οικισµό
Αγίου Ιωάννη Πόρτο στην Τήνο καθώς και η υπ’ αριθ. ΤΠ οικ.2400/06.05.88
απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων, µε την οποία επανακαθορίσθηκαν τα όρια των
οικισµών Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ∆ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος
Τριαντάρου. Η υπ’ αριθ. Τ.Π οικ.9468/04.12.85 αρχική απόφαση καθορισµού των
ορίων των ανωτέρω οικισµών κρίθηκε παρεµπιπτόντως µη νόµιµη, µε το σκεπτικό ότι
είχε συµπεριλάβει εντός των ορίων του οικισµού µέρος του βιοτόπου του Πόρτο
Τήνου µε προφανείς δυσµενείς γι’ αυτόν συνέπειες. Παρά ταύτα, τα κτίσµατα που
οικοδοµήθηκαν δυνάµει των ανωτέρω οικοδοµικών αδειών εξαιρέθηκαν από την
κατεδάφιση και µε οµόφωνη γνώµη ΣΧΟΠ αποφασίσθηκε η οριστική διατήρησή
τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε έγγραφά του προς τις ∆/νσεις Περιβαλλοντικού
και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε

και τη ∆/νση Πολεοδοµίας και

Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων έθιξε διαδοχικά τρία
θέµατα : α) τη νοµιµότητα της εξαίρεσης από κατεδάφιση και της οριστικής
διατήρησης των κτισµάτων, β) την υποχρέωση της ∆ιοίκησης να προβεί στην έκδοση
νέων αποφάσεων για τον καθορισµό των ορίων του οικισµού, ώστε να µη
συµπεριλαµβάνονται εντός των ορίων του τµήµατα του βιοτόπου, καθώς και γ) την
ανάγκη προστασίας του υγροβιοτόπου και των ρεµάτων της περιοχής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη στη σύνταξη σχετικού πορίσµατος, καθώς
µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει επανακαθορισµός των ορίων των οικισµών. Συγχρόνως, η
∆/νση Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων καλείται να εκδίδει
νέες οικοδοµικές άδειες βάσει κανονιστικής απόφασης κριθείσας ως µη νόµιµης από

το Συµβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, εκκρεµεί ο καθορισµός των ορίων του
υγροβιοτόπου και της ζώνης προστασίας του, ενώ συνεχίζεται η υποβάθµιση αυτού
από την άναρχη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη.

