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Δπίκαιρη Δρώηηζη
Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας
Θέμα: Δρεζός Λέζβοσ: οικοπεδοποίηζη ηης μοναδικής θσζικής ομορθιάς
παραλίας ηοσ τωριού
Στην Ερεςό τησ Λέςβου τουσ τελευταίουσ μήνεσ έχει ενταθεί ένασ περιβαλλοντικόσ και
κοινωνικόσ αγώνασ. Οι κάτοικοι αντιδρούν ςτην προςπάθεια χτιςίματοσ τησ μοναδικήσ ςε
φυςική ομορφιά παραλίασ του χωριού από ιδιώτη. Η παραλία τησ κοινότητασ αποτελεί το
ςημαντικότερο «περιουςιακό» ςτοιχείο τησ - πόλο έλξησ κάθε χρόνο χιλιάδων επιςκεπτών.
Συμπεριλαμβάνεται ςτο δίκτυο Προςτατευόμενων Περιοχών τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ Natura
2000 ενώ ο Μικρόσ Νηςιωτικόσ Υγρότοποσ ‘Ψαροποταμόσ’ που εκβάλλει εκεί προςτατεύεται
από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19.6.2012).
Με το ΦΕΚ 36/14.2.2012 καθορίςτηκαν τα όρια αιγιαλού και παραλίασ ςτην περιοχή «Αφεντέλι»
ςτη Σκάλα Ερεςού. Κατά παρέκκλιςη όμωσ κάθε λογικήσ και νομοθεςίασ η χάραξη αυτή είναι
λάθοσ καθώσ η γραμμή του αιγιαλού δεν έχει τοποθετηθεί βάςει του χειμέριου κύματοσ. Βάςει
αυτού του ΦΕΚ το μεγαλύτερο κομμάτι τησ παραλίασ τησ Ερεςού γίνεται άρτιο και
οικοδομήςιμο.
Ο Δήμοσ Λέςβου μόλισ πληροφορήθηκε τη λάθοσ χάραξη προςέφυγε ςτο ΣτΕ ςτισ 14.2.2018. Η
υπόθεςη εκδικάςτηκε ςτισ 10.6.2020 αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί η απόφαςη. Παρόλο
που η απόφαςη του ΣτΕ είναι κομβικήσ ςημαςίασ και αναμένεται, η Διοίκηςη ςυνεχίζει να
εκδίδει διοικητικέσ πράξεισ άμεςα ςχετιζόμενεσ με την απόφαςη.
Στον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α /́ 19−12−2001) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ
τροποποιήθηκε και ιςχύει ορίζεται ωσ «Αιγιαλόσ» η ζώνη τησ ξηράσ, που βρέχεται από τη
θάλαςςα από τισ μεγαλύτερεσ και ςυνήθεισ αναβάςεισ των κυμάτων τησ, αποτελεί δηλαδή
δημιούργημα τησ φύςησ.
Ο αιγιαλόσ, η παραλία και ο παλαιόσ αιγιαλόσ, ςύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 24), αποτελούν
κοινόχρηςτα πράγματα, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ςτο Δημόςιο, το οποίο τα
προςτατεύει και τα διαχειρίζεται και η προςταςία του οικοςυςτήματοσ των ζωνών αυτών είναι
ευθύνη του Κράτουσ.
Δρωηάηαι ο κ. σποσργός:
1. Δεδομένου ότι η παροχή κατευθύνςεων και οδηγιών ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ δόμηςησ
είναι αρμοδιότητα το υπουργείου, θεωρεί ορθό η αρμόδια Υπηρεςία Δόμηςησ να εκδίδει
προέγκριςη ενώ εκκρεμεί απόφαςη του ΣτΕ και ενώ ο Δήμοσ έχει γνωμοδοτήςει 2 φορέσ
για ανάκληςη τησ προέγκριςησ;
2. Δεςμεύεται να προχωρήςει ςτισ απαραίτητεσ ενέργειεσ έτςι ώςτε να προςτατευτεί η
παραλία τησ Σκάλασ Ερεςού και να απαγορεύει η έκδοςη οικοδομικών αδειών μέχρι να
τελεςιδικήςει το θέμα ςτο ΣτΕ και να επαναχαραχτούν οι γραμμέσ αιγιαλού κατά ορθό,
επιςτημονικό και αντικειμενικό τρόπο;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

