
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδρίαση 8/23.02.2021

Θέμα 9ο: «Έγκριση ή μη αιτήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το
έργο «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών Χώρων του άρθρου 8 του
Ν.4375/2016, στη νήσο Χίο», στη θέση «Παχύ», Κοινότητας Συκιάδας, Τ. Ε. Ομηρούπολης, Δήμου
Χίου, Π. Ε. Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη:
Α) Τον Νόμο 3028/2002: «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς»
Β) Την εισήγηση της αρμόδιας εισηγήτριας επί του θέματος
Γ) Τα στοιχεία του φακέλου

Γνωμοδοτεί ομόφωνα:
Υπέρ της έγκρισης του αιτήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το έργο
«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών Χώρων του άρθρου 8 του
Ν.4375/2016, στη νήσο Χίο», στη θέση «Παχύ», Κοινότητας Συκιάδας, Τ. Ε. Ομηρούπολης, Δήμου
Χίου, Π. Ε. Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να πραγματοποιηθούν με την εποπτεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χίου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των
εκσκαφικών εργασιών, αυτές θα διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική
έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα
κριθεί η συνέχεια του έργου.

2. Η δαπάνη ενδεχόμενης ανασκαφής και έρευνας - συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής
του απαραίτητου προσωπικού, το οποίο θα προσληφθεί καθ’ υπόδειξη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χίου για την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών, θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.

3. Να περιοριστεί η χρήση των εκρηκτικών, η οποία απαιτείται λόγω του βραχώδους
υποβάθρου, στην απολύτως απαραίτητη.

4. Για εργασίες που τυχόν απαιτηθούν επί της ακτογραμμής, να ζητηθεί η γνώμη της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων.

5. Οι υποδομές να απομακρυνθούν όταν εκλείψει η ανάγκη εγκατάστασης, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) και να καταβληθεί προσπάθεια
αποκατάστασης του τοπίου.

Η αναλυτική συζήτηση του θέματος καταγράφεται στα επίσημα πρακτικά της αρ. 8/23.02.2021
Συνεδρίασης, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου.
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