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Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς: Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών 

Θέμα: Διάβρωση της παραλίας της Κάντιας στην Αργολίδα 

Η παραλία της Κάντιας, ανατολικά του Τολού, είναι μια αμμώδης παραλία η 

οποία τα τελευταία χρόνια εξαφανίζεται με γοργό ρυθμό λόγω διάβρωσης. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα  την αποκάλυψη μεγάλων γλιστερών πλακών και πέτρας 

μέσα και έξω από τη θάλασσα, την καταστροφή των σωλήνων της ύδρευσης και 

των φυόμενων δέντρων στην παραλία. Επιπλέον, έχουν καταστραφεί οι 

περιφράξεις των παραλιακών ακινήτων καθώς πλέον, η θάλασσα έχει 

κατασπαράξει την ακτή και εισβάλει σε ιδιωτικές περιουσίες. 

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το πρόβλημα, που έχει επιδεινωθεί σε 

μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει η κατασκευή εγκάρσιου 

βραχίονα εντός της θάλασσας, μπροστά από το ξενοδοχείο Kandias Castle που 

έχει διαταράξει την παράκτια υδροδυναμική ισορροπία μεταβάλλοντας τον 

ρυθμό στερεοπαροχής κατά μήκος της ακτής. Από τη συγκριτική διαχρονική 

παρατήρηση των δορυφορικών εικόνων της εφαρμογής GoogleEarth, εύκολα 

διαπιστώνεται ότι το πλάτος της κείμενης παραλίας στα δυτικά της κατασκευής, 

έχει μειωθεί κατά πολλά μέτρα δημιουργώντας αντίστοιχη αύξηση με 

προσάµµωση της παραλίας ανατολικά του βραχίονα της προβλήτας που 

βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο.  

Στην τοπική εφημερίδα «Αναγνώστης» σε άρθρο με τίτλο: «Συνεχίζεται η 

διάβρωση στην Κάντια - Δεν απέδωσαν τα ανοίγματα στην προβλήτα του Kandias 

Castle», στο φύλλο της 25ης Νοεμβρίου 2021 διαβάζουμε: [...]«Μετά από πιέσεις 

δημοσιευμάτων, συλλόγων και φορέων, ανοίχτηκαν δύο δίοδοι στην προβλήτα, 

χωρίς όμως καμία ανάσχεση της διάβρωσης. [...] Σήμερα η κατάσταση είναι κάτι 

παραπάνω από τραγική». 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2021, από 

Συλλόγους των κατοίκων της περιοχής, […] «η κατασκευή αυτή δε λειτούργησε 

ποτέ ως λιμενοβραχίονας λόγω της ακαταλληλότητας της κατασκευής της αλλά 

ως αμμοκράτης για τη δημιουργία εκτεταμένης παραλίας έμπροσθεν του 

ξενοδοχείου,  και το οποίο παραμένει, ενώ έχουν πλέον αρθεί οι άδειές του από το 

Υπουργείο Τουρισμού από το Δεκέμβριο του 2018 και έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο 

Κατεδάφισης από τον Μάρτιο του 2020». 

Από το υπ’ αρ. πρωτ. 78501/21.09.2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Αργολίδας με το οποίο απαντά σε αίτημα Συλλόγου των κατοίκων, προκύπτει 
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οJ τι εJχει εκδοθειJ το υπ άρ. 19/10.03.2020 πρωτοJ κολλο κατεδαJ φισης που 

στάλθηκε στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής 

Ελλάδας & Ιονίου, το οποίο δεν έχει εκτελεστεί κατόπιν της άσκησης ένδικων 

βοηθημάτων από την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου εταιρεία. Η δικάσιμος 

σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, ορίστηκε στις 14.01.2021, εντούτοις έως 

σήμερα το εν λόγω πρωτόκολλο κατεδάφισης παραμένει ανεκτέλεστο και η 

εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί. 

 

Ερωτώνται οι Υπουργοί 

1. Τι μέτρα έχετε πάρει για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος 

της διάβρωσης της ακτής, που απειλεί την παράκτια ζώνη της περιοχής 

της Κάντιας, σε μια από τις πιο γνωστές και με μεγάλη επισκεψιμότητα 

παραλίες που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη ζωή των κατοίκων, 

επαγγελματιών και επισκεπτών; Δεδομένης της ταχείας εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου, ποιες ενέργειες άμεσης παρέμβασης έχουν 

γίνει; 

2. Έχει διενεργηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες για τη 

διάβρωση της ακτής; Ποιο είναι το πόρισμά τους; Έχει καταδείξει ο 

παραπάνω έλεγχος σχέση της επιτάχυνσης της διάβρωσης με την 

υπάρχουσα κατασκευή έμπροσθεν του ξενοδοχείου; 

3. Έχει κατατεθεί αίτηση αναστολής κατεδάφισης η οποία έχει γίνει δεκτή, 

από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου; Εάν όχι με ποια αιτιολογία 

παραμένει ανεκτέλεστο το πρωτόκολλο κατεδάφισης έως σήμερα, 

σχεδόν δύο χρόνια μετά την έκδοσή του; 

 

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Τα πορίσματα – αναφορές από τις αυτοψίες των αρμόδιων τεχνικών 

Υπηρεσιών για τα αίτια της επιτάχυνσης της διάβρωσης της ακτής 

και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής της. 

2. Την αίτηση αναστολής κατεδάφισης, εφόσον έχει εκδοθεί. 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 

 




