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          Στο Δίστομο, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος 
στο Δίστομο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45520/192/27-2-2018 Πρόσκλησης του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    
 

Θέμα 13Ο  

H.Δ. 
Έκφραση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την προτεινόμενη οριοθέτηση του 
αρχαιολογικού χώρου Αυλίδας, στο Δήμο Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας  Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά &  Φάνης Σπανός   
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
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8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
         
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 13ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. 
πρωτ.  οικ.319/41714/21-2-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 
 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει συμπληρωθεί, 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 241/Α΄/2010, ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 
4401/Β΄/2016 και ΦΕΚ 
2201/Β΄/28-6-2017). 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του 3852/10 «Αρμοδιότητες Περιφερειακού 
Συμβουλίου». 
 4. Την με αριθμ. οικ. 161836/2629/2016 (ΦΕΚ Β’ 3568/04.11.2016) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί της «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
 5. Το υπ. αριθμ. Φ17/522847/347806/13101/4422/5-12-2017 έγγραφό με θέμα 
«Προσδιορισμός χρήσεων γης και υφισταμένων δραστηριοτήτων του προς οριοθέτηση 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αυλίδας (χερσαίου και εναλίου), Δ. Χαλκιδέων, Π.Ε. 
Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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 6. Την υπ. αριθμ. 26719/4153/18-07-2011 ΦΕΚ219/Β' απόφαση της ΓΓ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ΓΠΣ 
Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων». 
 7. Την υπ. αριθμ. 3114/01-08-1970 ΦΕΚ562/Β' Υπουργική Απόφαση «περί 
κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων εις περιοχήν Αυλίδος». 
 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
Πρόσφατα έλαβαν γνώση και αίτημα υποβολής απόψεων οι υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να 
προβεί σε οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας. 
Παράλληλα με τις υπηρεσιακές απαντήσεις, οι οποίες αποστέλλονται διοικητικά, η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με γνώμονα την αδήριτη ανάγκη να διαφυλαχθούν τόσο η 
αρχαία κληρονομιά, όσο και η ενεργός οικονομική δραστηριότητα, κρίνει σκόπιμο να 
τοποθετηθεί για το θέμα, μέσω απόφασης - ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου το 
οποίο θα αποσταλεί στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Η κατωτέρω προσέγγισή μας δεν τοποθετείται επί των δικαιολογημένων 
περιβαλλοντικών ευαισθησιών των κατοίκων της Αυλίδας και των φορέων τους, τις οποίες 
συμμεριζόμαστε, και για τις οποίες θεωρούμε πως ο ορθός δρόμος εκπλήρωσής τους 
περνά μέσα από την αυστηροποίηση και πιστή εφαρμογή της Περιβαλλοντικής 
αδειοδοτικής Νομοθεσίας για την οποία  εκφράζουμε την ετοιμότητα των συναρμόδιων 
υπηρεσιών μας να συνεργάζονται μαζί τους, και να εγγυώνται την εφαρμογή τους. 
 
Αρχικώς, διαβλέποντας το ενδιαφέρον του ΥΠΠΟΑ για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Αυλίδας, εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας για την προώθηση διαδικασιών που θα 
επιτρέψουν την ανάδειξη και αξιοποίηση του χώρου. Εξάλλου, η ανάδειξη της Ιστορίας και 
των μνημείων από τη συγκέντρωση των εκστρατευτικών σωμάτων του Τρωικού πολέμου 
στην Αυλίδα, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή μας Αρχή. Ειδικότερα, 
αποτελεί αφορμή, για όλους τους συναρμόδιους φορείς, να εντάξουν στα προγραμματικά 
τους σχέδια δράσεις που θα αξιοποιούν την δυναμική που ο χώρος αυτός εμπερικλείει. 
Αυτή η προσέγγιση όμως, θα πρέπει να συμβαδίζει παράλληλα με διαμορφωμένα status 
στη περιοχή, να δημιουργεί συνέργειες, να αποσπά τις πιο πλατιές κοινωνικές συναινέσεις, 
ούτως ώστε να μην υπονομεύεται αυτό καθεαυτό το πολιτιστικό εγχείρημα, να 
αξιοποιούνται όλα τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της αναφερόμενης περιοχής ολιστικά, 
αλλά και να γίνονται σεβαστές οι υπαρκτές διαμορφωθείσες πραγματικότητες και οι εν 
εξελίξει σχεδιασμοί φορέων που εμπλέκονται με την περιοχή. Το επιτυχημένο μοντέλο του 
μετρό της Θεσσαλονίκης όπου επετεύχθη η άριστη σχέση ανάπτυξης και προστασίας των 
αρχαιολογικών ευρημάτων είναι χειροπιαστό και χρονικά πρόσφατο. 
 
Από το συνημμένο απόσπασμα χάρτη της κατατεθείσας πρότασης, όμως, προκύπτει ότι 
αυτή δεν περιλαμβάνει μια τέτοια λογική, αφού στο προς οριοθέτηση τμήμα 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 
 

1. Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του λιμένος του εργοστασίου τσιμέντου και του 
ανατολικού ορίου του όρμου Μεγάλου Βαθέος σε έκταση περίπου 7400 
τετραγωνικών μέτρων. 

2. Το μεγαλύτερο μέρος (60% επί επιφανείας, άνω του 80% επί όγκου) του λατομείου 
ασβεστολίθου που εξυπηρετεί το εργοστάσιο τσιμέντου, στη θέση Μεγάλο Βουνό. 

3. Όλη η περιοχή δραστηριότητας των Ναυπηγείων Χαλκίδας 
4. Οι εγκαταστάσεις πλήθους επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά: επιχείρηση γερανών και 

μεταφορών, εμπορική επιχείρηση ξύλινων προκατασκευασμένων οικίσκων, μεγάλη 
επιχείρηση εστίασης, εμπορική αποθήκη. 

5. Ενεργός λειτουργούσα χημική βιομηχανία (σε άμεση γειτνίαση με το χώρο). 
 
Μάλιστα, οι περισσότερες από τις ως άνω περιοχές δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις 
τέσσερις ζώνες προστασίας (ΠΕΠ) του ΓΠΣ Αυλίδας, ενώ κάποιες δεν αναφέρονται καν 
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στο γεωγραφικό προσδιορισμό του χώρου κατά την κήρυξη αυτού ως αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος στην Υπουργική Απόφαση το 1970. 
  
Αναφορικώς με τα ως άνω και κατ' αντιστοιχία, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 

1. Θαλάσσια περιοχή 
i. Στη θαλάσσια περιοχή περιλαμβάνεται ο λιμένας του εργοστασίου τσιμέντου. Το 
εργοστάσιο,  παρότι κατά το τρέχον διάστημα δεν λειτουργεί παραγωγικά, 
αποτελεί ενεργή αδειοδοτημένη  βιομηχανική μονάδα, δυνάμενη να 
απασχολήσει άμεσα και έμμεσα εκατοντάδες εργαζομένων, συνεισφέροντας τα 
μέγιστα στην απασχόληση, στο εγχώριο προϊόν και γενικά στην ανάπτυξη της 
 περιοχής, όπως εξάλλου συνέβαινε για πολλές δεκαετίες. Για το λόγο αυτό, το 
εργοστάσιο έχει  χαρακτηριστεί στον οικείο χωροταξικό σχεδιασμό ως 
δραστηριότητα εθνικής σημασίας και έχει  εξαιρεθεί ακόμη και από τις διατάξεις 
του οικείου ΓΠΣ περί μελλοντικής απομάκρυνσης  επιχειρήσεων. Το λιμάνι του 
εργοστασίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας της  εφοδιαστικής 
αλυσίδας, αλλά και της εμπορίας της επιχείρησης. 

Η τυχόν συμπερίληψή του λιμένα σε θαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο, πρακτικά 
θα συνεπιφέρει την απόλυτη αδυναμία υλοποίησης έργων συντήρησης και 
αναβάθμισής του, άρα και λειτουργίας αυτού, με προφανή καταληκτική 
συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας της μονάδας συνολικά. 

ii. Από ετών εξετάζεται ενδεχόμενο χρήσης μέρους του λιμένα του εργοστασίου 
ως εμπορικού  λιμένα της Χαλκίδας, στη θέση του σημερινού που ευρισκόμενος στο 
κέντρο της πόλης,  επιβαρύνει ιδιαίτερα την αστική λειτουργία. Ο σχετικός 
σχεδιασμός δεν είναι απόλυτα ώριμος  ούτε μελετητικά, ούτε σε επίπεδο 
δημόσιας διαβούλευσης, (καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η  δυνατότητα λειτουργίας 
του εργοστασίου κατά τα ανωτέρω), όμως είναι απολύτως υπαρκτός και  σε κάθε  
περίπτωση δεν πρέπει να αποκλειστεί a priori εξαιτίας τρίτων παραγόντων. 
iii. Υφίσταται σχεδιασμός με υψηλή ωριμότητα εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για 

δημιουργία μεγάλου εμπορικού λιμένα στο μέσον περίπου της ακτογραμμής 
που περικλείει την υπό οριοθέτηση θαλάσσια περιοχή, βορείως των 
Ναυπηγείων. Αυτή η πρόταση, όπως και η ανωτέρω, σαφώς χρήζει περαιτέρω 
διαβούλευσης και βελτιστοποίησης, ως προς τον τρόπο και την έκταση 
εφαρμογής της, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού 
αποτελέσματος και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών, όπως η επιβάρυνση 
της περιοχής και οι δαπάνες υλοποίησης. Ωστόσο, ο τυχόν χαρακτηρισμός της 
θαλάσσιας περιοχής που περιλαμβάνεται στον περιγραφόμενο σχεδιασμό ως 
αρχαιολογικού χώρου, ακυρώνει συλλήβδην κάθε αναπτυξιακή προοπτική για 
την περιοχή. 

 
2. Λατομείο Ασβεστόλιθου 

 Το αρχικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου τσιμέντου της 
περιοχής  περιλαμβάνει την εξόρυξη ασβεστόλιθου και αργίλου από τα παρακείμενα 
ιδιόκτητα και  αδειοδοτημένα λατομεία. Η συμπερίληψη του λατομείου, και μάλιστα σε όρια 
πολύ ευρύτερα της υφιστάμενης ΠΕΠ του ΓΠΣ Αυλίδας, ακυρώνει, όπως είναι προφανές, 
κάθε δυνατότητα μελλοντικής εξαγωγής πετρωμάτων, άρα και πλήρους παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας. 
 Περαιτέρω, και δίχως την παραμικρή διάθεση κριτικής στα επιστημονικά κριτήρια 
της  οριοθέτησης, η περιοχή του λατομείου μεταξύ των εξωτερικών ορίων της ΠΕΠ και 
των εσωτερικών ορίων της προτεινόμενης οριοθέτησης, είναι συμπαγώς βραχώδης και έχει 
υποστεί εξόρυξη επί δεκαετίες. Αυτά τα δύο δεδομένα, καθιστούν πρακτικώς αδύνατη όχι 
μόνο την εξεύρεση, αλλά και την ύπαρξη έστω και σε προγενέστερο χρόνο, οποιωνδήποτε 
αρχαιολογικών ευρημάτων. 
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3. Ναυπηγεία Χαλκίδας 
 Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας, αποτελούν λειτουργούσα επιχείρηση που απασχολεί 
εκατοντάδες  ανθρώπους και συμβάλλει με πάρα πολύ ισχυρό τρόπο στην τοπική 
οικονομία. Επίσης, ως η μοναδική επί της ουσίας ενεργός ναυπηγική μονάδα μεγάλης 
κλίμακας της χώρας, έχει προφανή σημασία για την εθνική οικονομία. Εξάλλου, ως τέτοια 
(εθνικής σημασίας δραστηριότητα) περιγράφεται και στο ΓΠΣ Αυλίδας και ως εκ τούτου η 
λειτουργία της  προστατεύεται θεσμικά. 
 Είναι σαφές, πως σε περίπτωση που, αντιβαίνοντας στο ΓΠΣ, οριστεί η περιοχή των 
 Ναυπηγείων ως αρχαιολογικός χώρος, η εν λόγω δραστηριότητα θα καταστεί 
πρακτικά αδύνατη, περίπτωση στην οποία οι συνέπειες στην οικονομία της περιοχής θα 
είναι ανυπολόγιστες. 
 

4. Οι ήδη υφιστάμενες προαναφερθείσες επιχειρήσεις που, ευρισκόμενες εντός ΠΕΠ 
λειτουργούν κάνοντας χρήση των μεταβατικών διατάξεων του ΓΠΣ, ή 
περιλαμβάνονται στο εκτός ΠΕΠ μέρος της προτεινόμενης οριοθέτησης, θα 
αντιμετωπίσουν άμεσα πρόβλημα νόμιμης λειτουργίας, επίσης με σημαντικές 
συνέπειες για την τοπική οικονομία. 

 
Με βάση όσα εκτέθηκαν ως άνω, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η τυχόν έγκριση της 
οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου, ως έχει προταθεί, δύναται να παραλύσει 
κυριολεκτικά τις σημαντικότερες μονάδες οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, 
να ακυρώσει κάθε μεγαλόπνοο αναπτυξιακό σχεδιασμό, δίχως παράλληλα να προσφέρει 
ουσιαστικά στην προστασία και την ανάδειξη του τεράστιας σημασίας αρχαιολογικού 
χώρους της Αυλίδας.  
 
Για τους λόγους αυτούς και με την πεποίθηση ότι η χωρική ανάπτυξη πρέπει να 
απομακρυνθεί από το παραδοσιακό μοντέλο των ανεξάρτητων κλαδικών προσεγγίσεων και 
να αντιμετωπιστεί ολιστικά και συνολικά, εισηγούμαστε: 
 
 

1. Τη διενέργεια ευρείας διαβούλευσης φορέων από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αλλά και σε συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία 
(Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Εργασίας, Τουρισμού) και κάτω από την Κυβερνητική αιγίδα 
που θα αποτυπώνει τους γενικότερους στρατηγικούς εθνικούς αναπτυξιακούς 
σχεδιασμούς και το πώς η συγκεκριμένη Περιοχή εντάσσεται σε αυτούς, για το θέμα 
της οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Αυλίδας, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες 
οι ανωτέρω παράμετροι και τυχόν άλλες που θα προκύψουν από τη διαδικασία. 
 

2. Βάση της προτεινόμενης διαβούλευσης για τα όρια του αρχαιολογικού χώρου 
Αυλίδας δεν μπορεί να είναι παρά τα αντίστοιχα όρια της ΠΕΠ 1 του εγκεκριμένου 
και με την σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας ΓΠΣ Αυλίδας, επαρκή 
κατά την γνώμη μας  ως προς την προστασία του χώρου, τόσο από άποψης 
γεωγραφικών ορίων, όσο και από άποψης όρων χρήσης των περιλαμβανομένων 
σε αυτήν εκτάσεων.  
 

3. Τη θέσπιση ρητών μεταβατικών διατάξεων, που να επιτρέπουν σε βάθος ετών την 
ομαλή λειτουργία των προαναφερθεισών θιγομένων επιχειρήσεων και δε θα 
αποτρέπουν a priori το σχεδιασμό (είτε καταλήξει σε υλοποίηση, είτε όχι) της 
μεταφοράς του λιμένα Χαλκίδας στην περιοχή. 

 
4. Προφανώς και οιοδήποτε νέο δεδομένο εύρημα ανακάλυψης αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος προκύψει στο μέλλον στη συγκεκριμένη περιοχή, θα θέτει υπό 
επανεξέταση την οιαδήποτε απόφαση ληφθεί τελικά.  
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5. Η απόφαση που θα ληφθεί να αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και να δημοσιευθεί ως εισφορά της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στη σχετική διαβούλευση. 

 
Καταληκτικά, επαναλαμβάνεται η υψηλότατη αξία που δίνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
στην Ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, ιδιαίτερα δε στο παγκοσμίως γνωστό σημείο 
θυσίας της Ιφιγένειας και έναρξης της Τρωικής εκστρατείας, αλλά και η ισχυρή βούληση για 
έμπρακτη στήριξη οποιασδήποτε ενέργεια ανάδειξης του κορυφαίου αυτού σημείου της 
Ιστορίας μας. 
 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία,  παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για: 
 
1.  Τη διενέργεια ευρείας διαβούλευσης φορέων από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αλλά και σε συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία 
(Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Εργασίας, Τουρισμού) και κάτω από την Κυβερνητική αιγίδα 
που θα αποτυπώνει τους γενικότερους στρατηγικούς εθνικούς αναπτυξιακούς 
σχεδιασμούς και το πώς η συγκεκριμένη Περιοχή εντάσσεται σε αυτούς, για το θέμα 
της οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Αυλίδας, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι 
ανωτέρω παράμετροι και τυχόν άλλες που θα προκύψουν από τη διαδικασία. 
 
2.Βάση της προτεινόμενης διαβούλευσης για τα όρια του αρχαιολογικού χώρου 
Αυλίδας δεν μπορεί να είναι παρά τα αντίστοιχα όρια της ΠΕΠ 1 του εγκεκριμένου και 
με την σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας ΓΠΣ Αυλίδας, επαρκή κατά την 
γνώμη μας  ως προς την προστασία του χώρου, τόσο από άποψης γεωγραφικών 
ορίων, όσο και από άποψης όρων χρήσης των περιλαμβανομένων σε αυτήν 
εκτάσεων.  
 
3.Τη θέσπιση ρητών μεταβατικών διατάξεων, που να επιτρέπουν σε βάθος ετών την 
ομαλή λειτουργία των προαναφερθεισών θιγομένων επιχειρήσεων και δε θα 
αποτρέπουν a priori το σχεδιασμό (είτε καταλήξει σε υλοποίηση, είτε όχι) της 
μεταφοράς του λιμένα Χαλκίδας στην περιοχή. 
 
4.Προφανώς και οιοδήποτε νέο δεδομένο εύρημα ανακάλυψης αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος προκύψει στο μέλλον στη συγκεκριμένη περιοχή, θα θέτει υπό 
επανεξέταση την οιαδήποτε απόφαση ληφθεί τελικά.  
 
5.Η απόφαση που θα ληφθεί να αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και να δημοσιευθεί ως εισφορά της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στη σχετική διαβούλευση. 
 
Καταληκτικά, επαναλαμβάνεται η υψηλότατη αξία που δίνει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στην Ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, ιδιαίτερα δε στο παγκοσμίως 
γνωστό σημείο θυσίας της Ιφιγένειας και έναρξης της Τρωικής εκστρατείας, αλλά και 
η ισχυρή βούληση για έμπρακτη στήριξη οποιασδήποτε ενέργεια ανάδειξης του 
κορυφαίου αυτού σημείου της Ιστορίας μας. 
 
Από τη ψηφοφορία του ανωτέρω θέματος απείχαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» εμμένοντας στην πρότασή τους 
που έχει κατατεθεί στα πρακτικά. 
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης  «Ενεργοί Πολίτες 
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Στερεάς» κ. Κωνσταντίνος Χαινάς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης 
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης.   

 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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