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Θέζε ΤΚ/ΤΕΕ γηα ηελ παξαρώξεζε εδαθηθήο έθηαζεο ζηνλ Δήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 
Δηαπνληίσλ Νήζσλ, ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ηνπ πξώελ Club Meditérranée ζηελ παξαιία ηεο 
Δαζηάο. 
 
Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Π. Τκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΤΕΕ, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 24 
Ννεκβξίνπ 2020, ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο παξαρώξεζεο εδαθηθήο έθηαζεο ζηνλ Δήκν 
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Δηαπνληίσλ Νήζσλ, ιόγσ ππέξβαζεο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ 
εθκεηάιιεπζεο ζην νηθόπεδν ηνπ πξώελ Club Meditérranée ζηελ παξαιία ηεο Δαζηάο θαη 
εμέδσζε ηελ αθόινπζε ζέζε:  
 
«Η πεξηνρή ηεο Δαζηάο απνηειεί εκβιεκαηηθή πεξηνρή γηα ηνλ ηνπξηζκό, θαζώο εθεί 
ιεηηνύξγεζε ην πξώην Club Meditérranée, ήδε από  ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. Γηα ηελ 
Κέξθπξα ήηαλ ε απαξρή ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ αθνύ ήηαλ ε πξώηε 
δηεζλήο ηνπξηζηηθή κνλάδα πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην λεζί. 
 
Έθηνηε παξήιζαλ επηά δεθαεηίεο κε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε μελνδνρεηαθέο 
κνλάδεο, κεγάιεο ή κηθξόηεξεο θαη πιήζνο ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, κε απνηέιεζκα ε 
πεξηνρή λα θαηαηάζζεηαη ζηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. 
 
Τα επόκελα ρξόληα λέεο κεγάιεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ 
ζηελ πεξηνρή, λα πξνζηεζνύλ ζηηο ήδε ιεηηνπξγνύζεο επηρεηξήζεηο θαη λα δηακνξθώζνπλ 
κηα λέα θαηάζηαζε. 
Σπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ηηο επελδύζεηο ζηνλ ρώξν ηνπ πξώελ Club Meditérranée θαη 
ζηνλ ρώξν ηνπ Castello Bibelli, νη νπνίεο όηαλ νινθιεξσζνύλ, ζα πξνζζέζνπλ αξθεηέο 
εθαηνληάδεο επηζθέπηεο, ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηελ πεξηνρή.  
 
Η πεξηνρή αλαπηύρζεθε θαη αλνηθνδνκήζεθε κε όξνπο δόκεζεο νηθηζκώλ πιεζπζκνύ θάησ 
ησλ 2.000 θαηνίθσλ (Π.Δ./24-4-85 ΦΕΚ 181/Δ/3-5-85), θαζώο θαη κε όξνπο, εθηόο ζρεδίνπ 
θαη νηθηζκώλ δόκεζεο, (Π.Δ. 24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85), ηξόπνη δόκεζεο πνπ είλαη 
γλσζηό όηη δελ εμαζθαιίδνπλ θαζόινπ θνηλόρξεζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο. Πάγηα ζέζε ηνπ 
ΤΚ/ΤΕΕ είλαη ε πξνώζεζε, νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή Πνιενδνκηθώλ Μειεηώλ ζε όιεο ηηο 
πεξηνρέο κε πξνηεξαηόηεηα απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ νηθηζηηθή πίεζε, θαζώο κε απηό ηνλ 
ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε δεκηνπξγία επαξθώλ δεκόζησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 
 
Οη πεξηζζόηεξεο όκσο  νηθηζηηθέο ππθλώζεηο ζην λεζί ηεο Κέξθπξαο δεκηνπξγήζεθαλ θαη  
αλαπηύρζεθαλ κε  όξνπο δόκεζεο νηθηζκώλ πιεζπζκνύ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. Τα 
αξλεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα νξαηά ζε πεξηαζηηθνύο ή ηνπξηζηηθά αλαπηπγκέλνπο 
νηθηζκνύο, θαζώο εθεί νη πεξηνρέο είλαη ππθλνδνκεκέλεο θαη ππθλνθαηνηθεκέλεο κε ηξαγηθή 
έιιεηςε ηνπ δεκόζηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, απαξαίηεηνπ γηα ζηνηρεηώδεηο θνηλσληθέο 
ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο γεηηνληάο. 
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Σηελ πεξίπησζε ηεο Δαζηάο θαη ηεο επέλδπζεο ζηνλ ρώξν ηνπ πξώελ Club Meditérranée, 
νη επελδπηέο έθαλαλ ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο πνπ ηνπο παξέρεηαη (ΦΕΚ 61/Δ/28-10-1988) 
πξνθεηκέλνπ λα ππεξβνύλ ην αλώηαην όξην εθκεηάιιεπζεο ησλ 4.000 η.κ. δόκεζεο θαη λα 
θαηαζθεπάζνπλ 38.500 η.κ., κε ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαρώξεζεο  έθηαζεο, αλάινγεο ηεο 
ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ εθκεηάιιεπζεο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηνλ νηθείν δήκν, πξηλ 
ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Τν ηκήκα ηεο έθηαζεο απηό πξέπεη λα είλαη εύθνια 
πξνζπειάζηκν από θνηλόρξεζην ρώξν θαη όπσο ξεηά πξνβιέπεηαη από ην παξαπάλσ 
ΦΕΚ, έρεη έθηαζε 69.750,00 η.κ. (δηπιάζηα ηεο έθηαζεο ηνπ πάξθνπ ηεο Γαξίηζαο). 
Οξίδεηαη, επίζεο, ξεηά όηη δελ κπνξεί λα αλνηθνδνκεζεί, ελώ νη επηηξεπόκελεο  ρξήζεηο  
είλαη νη ζπλαθείο κε ηελ ζπιινγηθή αλαςπρή όπσο ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα, αζινπαηδηέο, 
ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο κε νρινύζεο ηελ ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε.  
 
Με απηέο ηηο δηαηάμεηο ζαθώο ν λνκνζέηεο ζέιεη λα αληηζηαζκίζεη αθελόο ην πεξηβαιινληηθό 
απνηύπσκα πνπ πξνθαιεί ε ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο ζηελ πεξηνρή, 
αθεηέξνπ ηελ αύμεζε ησλ αλαγθώλ ζε ππνδνκέο πνπ πξνθαιεί απηή ε ππεξεθκεηάιιεπζε. 
Επνκέλσο ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο, κε δεδνκέλε λνκνζεηηθά ηε 
ρξήζε ηεο, θαζνξίδεη θαη ηνπο ρξήζηεο απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα αλ ζα είλαη νη έλνηθνη ηεο 
επέλδπζεο ή θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο, ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε έθηαζε απνδνζεί ζηνλ 
Δήκν. 
 
Η Δ.Ε. ηνπ ΤΚ ΤΕΕ ζεσξεί όηη, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο δεκόζηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
ζηελ πεξηνρή, πξέπεη λα πξνθξηζεί ε παξαρώξεζε ηκήκαηνο γεπέδνπ αληί ηεο θαηαβνιήο  
ρξεκαηηθνύ πνζνύ. Επηπξόζζεηα, λα απαηηεζεί ε πξνο παξαρώξεζε έθηαζε λα έρεη 
πξόζβαζε από ην ιηκάλη ηνπ Ύςνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζεί κε ην παξαιηαθό κέησπν, 
πνπ ζπγθεληξώλεη κεγάιν αξηζκό θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ, λα πξνρσξήζεη άκεζα ε 
αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο κε ηηο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο, ώζηε λα απνδνζεί ζηνπο κόληκνπο 
θάηνηθνπο θαη επηζθέπηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο δύλαηαη λα 
απνηειέζεη ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο κε ηνπο επηζθέπηεο 
ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ηνπ ήδε δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηνλ απαξαίηεην 
πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ζηελ πεξηνρή. 
 
Η Πνιηηεία νθείιεη λα έρεη δηαξθή, ελεξγό θαη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε λέα 
πξαγκαηηθόηεηα πνπ πξόθεηηαη λα δηακνξθσζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Δαζηάο κε γλώκνλα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πνηόηεηα δσήο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ θαη ηε δηάρπζε 
ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο πνπ ζα πξνθύςεη από ηηο  λέεο κεγάιεο επελδύζεηο ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία». 
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