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Φωτογραφίες Α 
 
Φωτογραφίες  της γέφυρας στη δημόσια παραλία της Κουμπάρας στην Ίο για τη διέλευση ιδιώτη 
επιχειρηματία
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Φωτογραφίες Β   

Κτίσματα στην χερσόνησο – ή- νησάκι- Διακοφτό της νήσου Ίου  που ευρίσκονται εντός του χώρου 
αδειοδότησης του 5* τουριστικού καταλύματος  της εταιρείας 105 ΑΕ από την ΕΥΠΑΤΕ (αρχική οικ. 
Άδεια 151/2007 Π.Γ. Θήρας) όπου προκύπτουν εμφανή αυθαίρετα που υπερβαίνουν την 
κορυφογραμμή κατά παράβαση του N. 3212/2003, παράνομες εκσκαφές ευρείας κλίμακας κατά 
παράβαση του Π.Δ  587Δ/81,  αυθαίρετες κατασκευές στη ζώνη προστασίας του αιγιαλού , εκτεταμένη  
φύτευση με  ξενόφερτα φυτά , παράνομο νταμάρι και σπαστήρας αδρανών υλικών   και πολλές άλλες 
κατασκευές που αλλοιώνουν ολοκληρωτικά το Αιγαιοπελαγίτικο τοπίο.

 α) Σύμφωνα με το Νόμο 3212/2003 (ΦΕΚ  308/31-12-2003 αρθρο 10 παράγραφος  2 , καθορίζεται ότι σε γήπεδα 
που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδατοκρίτες) το ανώτερο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να 
υπερβαίνει την κορυφογραμμή . β)  Σύμφωνα με τον Ν4178/2013που αναφέρεται σε νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων 
κατασκευών διευκρινίζεται  στο άρθρο 2 παράγραφος ε εδάφιο στ΄, ότι  απαγορεύεται η νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων κτισμάτων  εφόσον υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής. γ) Σύμφωνα με το Π.Δ 587Δ/1981 , 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στο υπό διαμόρφωση οικόπεδο επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές

    

Φωτογραφίες Γ
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Υπερυψωμένη πισίνα, κτίρια και ημιυπαίθριοι χώρο  του εστιατόριου Erego  σε απόσταση αναπνοής 
από την αμμουδιά  της Κουμπάρας  εντός του χώρου αδειοδότησης του 5* τουριστικού καταλύματος  
της εταιρείας 105 ΑΕ από την ΕΥΠΑΤΕ κατά παράβαση των διατάξεων  τήρησης αποστάσεων των 
κτιρίων  και κατασκευών από την ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας. (Οικοδομική άδεια Π.Γ Θήρας 
44/2013)

                   

                    

Φωτογραφίες  Δ   
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Λας Βέγκας έμπνευσης κτιριακές κατασκευές   του Sunset disco Pathos εντός του χώρου αδειοδότησης 
του 5* τουριστικού καταλύματος  της εταιρείας 105 ΑΕ από την ΕΥΠΑΤΕ   που αλλοιώνουν την 
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της νήσου Ίου κατά παράβαση των όρων του ΠΔ 587 Δ/81. ( Οικοδομική 
άδεια  Π.Γ Θήρας   47/2014)

          

    

Φωτογραφίες Ε   
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Αποκλεισμός της παραλίας και καταστροφή υδροβιότοπου στην θέση  Παπά  με έγκριση κατασκευών  
5* ξενοδοχείου στην εταιρεία  πρώην SHARIVAN LIMITED  και νυν ΛΟΥΚΑΣ ΑΕ παρά τις  σχετικές 
καταγγελίες  της WWF Hellas, παρά την έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων υπ΄. Αρ 277/08 του ΠΓ Θήρας, και
παρά τις προτάσεις  της Χωροταξικής μελέτης του ΕΜΠ για την Ίο που υποδείκνυε για λόγους 
προστασίας ακτών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  την απαγόρευση ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων 
στις περιοχές αυτές.  

                               

                                      

                                                             

Φωτογραφίες Ζ
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Νεοκυκλαδικές αρχιτεκτονικές ΄δημιουργίες΄  επιχειρηματιών στην Ίο που θυμίζουν Ντουμπάι και  
αλλοιώνουν και καταστρέφουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του Αιγαίου με την  προφανή έγκριση 
των αρμοδίων αρχιτεκτονικών επιτροπών και των  από τον νόμο επιφορτισμένων με τη προστασία του 
κυκλαδικού τοπίου δημοσίων αρχών.        

         

     

6


