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Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/17-12-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  134  / 2021 

         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 
π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. 
Οικ. 810396(984)/13-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 13-12-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/11-3-2020 τ. Α). 
                Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα (10) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2.Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος         

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            3. Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος 

4.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος       4. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος 

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

  8. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος  

      9.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 10. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   11. Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

                  Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΗ7ΛΛ-ΚΒΙ



 

 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Σιδηροδρομική γραμμή 
Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, τμήμα Μουριές Στρυμόνας – Προμαχώνας Νομών 
Κιλκίς και Σερρών”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 210757410, το 
οποίο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η: Έργα Χερσαίων και Εναέριων 
Μεταφορών και υποομάδα: Έργα σταθερής τροχιάς με Α/Α 20: Σιδηρόδρομοι 
υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα» και έδωσε το λόγο στον κ. Συμεωνίδη, 
υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ, ο οποίος έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 744568(2181)/13-12-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ η οποία έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1.  Ο N. 1650/86 (160/Α/16-10-86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος». 
 
2. Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
3.  O Ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
4. Ο Ν. 3937 (ΦΕΚ 60 Α`/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
5. Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης...». 
6. Η ΚΥΑ οικ.1649/45/14 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄  
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 
7. Η ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 
1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)». 
8. Η Υ.Α αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)  «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9. Η υπ΄αρ. 81320+77909/01-12-16 (ΦΕΚ 4302 Β΄/30-12-16) Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
10. Η υπ΄αρ.  οικ. 570607(7712)/12-9-19 (ΦΕΚ 3475 Β΄/16-9-19) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 
11. Η υπ΄αρ. οικ. 602161/(8148)/25-9-19 (ΦΕΚ 3745 Β΄/10-10-19) Απόφαση Περιφερειάρχη “Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” . 
12. Η υπ΄αρ.  οικ. 73125(1068)/03-02-2020  (ΦΕΚ 396Β/10-02-2020) Απόφαση Περιφερειάρχη “2η 
Τροποποίηση της 602161(8148)/25-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»”. 
13. Το με α.π. 693964(820)/01-11-2021  έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. Αποστολή 
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ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ.  
14. Το με α.π. οικ. 781857(2282) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. Απόψεις 
των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) επί της ΜΠΕ 
του έργου “Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Προμαχώνας, τμήμα Μουριές Στρυμόνας – Προμαχώνας 
Νομών Κιλκίς και Σερρών”, στο πλαίσιο των χωρικών αρμοδιοτήτων τους. 
15. Το με α.π. 782424(3358)/03-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Κιλκίς Απόψεις επί της ΜΠΕ του έργου: “Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Προμαχώνας, τμήμα 
Μουριές Στρυμόνας – Προμαχώνας Νομών Κιλκίς και Σερρών”. 
16. Το με α.π. 784654(6503)/09-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Σερρών Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: “Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Προμαχώνας, 
τμήμα Μουριές Στρυμόνας – Προμαχώνας Νομών Κιλκίς και Σερρών”. 

3..ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του 
σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) έχει ως εξής: 

Εισαγωγή 

Η παρούσα ΜΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση και 
ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη Προμαχώνα και σχετίζεται με την παράλληλα 
εκπονούμενη μελέτη ευρύτερης σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών αναβάθμισης της υποδομής του 
τμήματος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης» 
Α.Σ 3000/18.  Η ηλεκτροκίνηση που είχε εγκριθεί με την ΑΕΠΟ με Α.Π .οικ.206585/30-12-2011 ΕΥΠΕ 
μεταφέρεται στο βαθμό που η χάραξη διαφοροποιείται, χωρίς να επηρεάζεται  η θέση του υποσταθμού 
Στρυμόνα. 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της υποδομής της υφιστάμενης, εν κυκλοφορία, κανονικού εύρους 
(1,435m) μονής σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Γ.) Θεσσαλονίκη - Μουριές Καστανούσα - Στρυμόνας- 
Προμαχώνας, σε μήκος 53km (2,5km αρχή έργου έως την περιοχή Μουριές, 36km από Καστανούσα έως 
Πετρίτσι και 14,5km μεταξύ Στρυμόνα και Προμαχώνα),που περιλαμβάνει πεδινό και ορεινό τμήμα, για την 
εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης. 

Το συνολικό εξεταζόμενο στην παρούσα μελέτη μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Γ.) ανέρχεται σε 62 
km περίπου ήτοι Μουριές - Στρυμόνας περίπου 47,5km (πεδινό τμήμα) και επιπλέον 14,5km στο τμήμα 
Στρυμόνας - Προμαχώνας (ορεινό τμήμα).  

Η σκοπιμότητα της αναβάθμισης της Σιδηροδρομικής Γραμμής συνδέεται με την αύξηση της χωρητικότητας 
της εξεταζόμενης γραμμής, τη βελτίωση της ταχύτητάς, τη βελτίωση της ασφάλειας και επομένως την 
ανάπτυξη συνδυασμένων εμπορικών μεταφορών, την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με 
Βουλγαρία και την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού διαδρόμου.  

Το έργο θα συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση τόσο του τουρισμού, όσο και γενικότερα στην οικονομική 
ανάπτυξη του συνόλου της χώρας, δεδομένου ότι θα εξασφαλίσει τη διαλειτουργική διασύνδεση της πόλης 
και του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με τις υπόλοιπες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και το εξωτερικό.  

Επίσης, η αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής είναι φιλική προς το περιβάλλον λόγω της 
ηλεκτροκίνησής της, ενώ προσφέρει γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση προς τις περιοχές της Βόρειας 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Τέλος, το βασικό έργο Θεσσαλονίκη – Μουριές - Καστανούσα – Στρυμόνας - Προμαχώνας είναι ήδη 
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και η παρούσα ΜΠΕ συντάσσεται για την τροποποίηση των παραπάνω 
αποφάσεων. 

Είδος και μέγεθος του έργου 

Το έργο αφορά σε σιδηροδρομική γραμμή μήκους περίπου 62 km, επί της οποίας προγραμματίζονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχέση με το αδειοδοτημένο έργο:  

1. Υλοποίηση χαρακτηριστικών διαλειτουργικότητας της Σ.Γ (όπου αυτό είναι εφικτό). 

2. Τις οριοθετήσεις-διευθετήσεις ρεμάτων. 

3. Τα νέα τεχνικά της Σ.Γ στο πλαίσιο των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας.  

4. Την πρόβλεψη αποκατάστασης των υφιστάμενων ισόπεδων οδικών διαβάσεων, σε σχέση με την υπό 
μελέτη χάραξη όπου απαιτείται λόγω των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών μετακινήσεων . 

 

 

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή 
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Το έργο περιλαμβάνει ένα πεδινό επίμηκες τμήμα με κατεύθυνση Δ-Α και ένα ορεινό με κατεύθυνση Ν-Β. Η 
αφετηρία του έργου στο πεδινό τμήμα τοποθετείται πριν από τον υφιστάμενο σταθμό των Μουριών (Χ.Θ 
44+100) για 2,5km και στη συνέχεια μελετάται αναβάθμιση της υποδομής από την Καστανούσα (ΧΘ 52+000) 
έως το Πετρίτσι (Χ.Θ 88+100) δηλαδή για μήκος περίπου 36km.  

Στο ορεινό τμήμα η αρχή τοποθετείται στον Σ.Σ Στρυμόνα (Χ.Θ 0+000) και τελειώνει στον Προμαχώνα (Χ.Θ 
14+500). Στο ορεινό τμήμα γίνονται μικρομετακινήσεις του άξονα της ΣΓ για βελτίωση της τυπικής διατομής 
στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και βελτίωση της αποστράγγισης της Σ.Γ για την εγκατάσταση 
ηλεκτροκίνησης. Το μεγαλύτερο μέρος της Σ.Γ είναι εντός του ορίου απαλλοτρίωσης ΟΣΕ με εξαίρεση το 
τμήμα από Χ.Θ 3+150- 3+450 και το τμήμα από Χ.Θ 12+100-12+900 τα οποία απαιτούν μικρό μόνο εύρος 
απαλλοτρίωσης λόγω των υδραυλικών επεμβάσεων.  

 

Το υπό μελέτη έργο διέρχεται εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, και Σερρών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε επίπεδο Δήμου, το υπό μελέτη έργο διέρχεται από το Δήμο Κιλκίς 
της ομώνυμης ΠΕ και τον Δήμο Σιντικής της ΠΕ Σερρών (βλ. Εικόνα 1-1) και συγκεκριμένα εντός των ορίων 
των ακόλουθων οικισμών: 

 

 Σταθμός Μουριών (Δήμος Κιλκίς) 

 Καστανούσα (Δήμος Σιντικής) 

 Ροδόπολη (Δήμος Σιντικής) 

 Λιβάδια (Δήμος Σιντικής) 

 Μανδράκι (Δήμος Σιντικής) 

Εικόνα. 1  Διοικητική Υπαγωγή Έργου 

 

Αποστάσεις του έργου από περιοχές Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

Επιπλέον η χάραξη διέρχεται από περιοχές για τις οποίες έχουν εγκριθεί Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)/ 
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Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Αναλυτικότερα διέρχεται από  

 

• το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης ( τέως Δήμος) Δήμου Σιντικής (ΦΕΚ 30/ΑΑΠ/2008)  

• το ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου ( τέως Δήμος) Δήμου Σιντικής (ΦΕΚ 445/ΑΑΠ/2008)  

Τμήμα του έργου χωροθετείται εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης. Εντός του Πάρκου έχουν 
καθοριστεί Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ( Ζώνες Α1, Α2, Α3 και Α4 του Πάρκου οι οποίες 
περιλαμβάνουν μικρά τμήματα της έκτασης της λίμνης Κερκίνης), Περιοχές προστασίας της φύσης (Ζώνες 
Π1, Π2, Π3 και Π4 του Πάρκου οι οποίες περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της λίμνης, καθώς 
και τις όχθες και τον ρου του π. Στρυμόνα) και Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ζώνες ΟΑ1, ΟΑ2, ΟΒ1,ΟΒ2 και 
ΟΒ3 οι οποίες περιλαμβάνουν τη χερσαία έκταση του Εθνικού Πάρκου περιμετρικά των περιοχών 
προστασίας της φύσης). Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται  

• εκτός των περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης και σε ελάχιστη απόσταση περί τα 550 m.  

• εντός της Ζώνης Π1 (Περιοχή προστασίας της φύσης)για μήκος περί τα 490m.  

• εντός των Ζωνών ΟΒ2 και ΟΑ2, ΟΑ1 και ΟΒ1 (Περιοχές Οικοανάπτυξης).  

Σε σχέση με το δίκτυο Natura 2000, ο άξονας του έργου διέρχεται εντός της ΕΖΔ GR1260001 (Λίμνη Κερκίνη 
- Κρούσια - Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγκιστρο - Χαρωπό) και βρίσκεται σε επαφή με τα όρια των ΖΕΠ:  

• GR1260008 (Τεχνητή λίμνη Κερκίνης – Όρος Κρούσια) και  

• GR1260010 (Όρος Μπέλες).  

Αναφορικά με τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), η χάραξη του εξεταζόμενου έργου διέρχεται εντός του ΚΑΖ 
Λίμνη Κερκίνη, Ηράκλειας, Πετριτσίου Σιδηροκάστρου.  

Κατάταξη - Φορέας του Έργου  

Το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 1η Ομάδα “Έργα Χερσαίων και Εναέριων Μεταφορών”, 
Υποκατηγορία  “Έργα σταθερής τροχιάς” , α/α 20: “ Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα” 
και κατατάσσεταιν στην Υποκατηγορία A1 των έργων και δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι στην κατάταξη 
αυτή περιλαμβάνονται και όλες οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (τερματικοί σταθμοί, αμαξοστάσια κλπ.). 

Φορέας του Έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του έργου 

Στο πεδινό τμήμα (Μουριές – Καστανούσα – Πετρίτσι), έγινε διερεύνηση για την χωροθέτηση της 
παραλλαγής της χάραξης κατά τη φάση κατασκευής σε απόσταση από 3,80-5,00m από την υφιστάμενη ΣΓ. 
Διαπιστώθηκε, η ανάγκη απαλλοτριώσεων σε εκτεταμένο μήκος, η απαίτηση πρόσθετων μέτρων 
αντιστήριξης της υφιστάμενης Σ.Γ. και η δυσκολία διατήρησης των υφιστάμενων και προσφάτως 
τοποθετημένων συστημάτων τηλεδιοίκησης.  

Η διερεύνηση αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα, ως βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση, την χωροθέτηση της 
παραλλαγής της χάραξης κατά τη φάση κατασκευής σε απόσταση της τάξεως των 8-12m καθώς το κόστος 
για την απαλλοτρίωση της γης είναι μικρό και δεν απαιτούνται πρόσθετα ακριβά έργα αντιστήριξης.  

Επιπλέον επιτυγχάνεται βελτίωση της γεωμετρίας και κατ΄ επέκταση της ταχύτητας στα 120 km/ώρα, για 
μεγάλα τμήματα. Συνολικά, έγινε προσπάθεια η παραλλαγή της χάραξης κατά τη φάση κατασκευής να 
χωροθετηθεί όσο το δυνατόν εγγύτερα της υφιστάμενης σιδ. γραμμής.  

Σε μήκος 30,1km. η παραλλαγή χωροθετήθηκε σε απόσταση της τάξεως των 8-12m. λόγω δεσμεύσεων τόσο 
από το σύστημα σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης ETCS όσο και λόγω δεσμευτικών σταθερών σημείων (π.χ. 
υφιστάμενα πυροβολεία) και απαιτήσεις απομάκρυνσης από την από την υπό κυκλοφορία σιδ. γραμμή για 
λόγους ασφαλείας και μικρότερου κόστους έργου.  

Σε συνολικό μήκος 5,1 km. (11 τμημάτων) δεν υπήρχε η δυνατότητα παραλλαγής της Υ.Σ.Γ. λόγω κυρίως της 
αναγκαιότητας προσαρμογής της χάραξης στους υφιστάμενους σιδ. σταθμούς και του γεγονότος ότι η 
αξονική απόσταση της παραλλαγής από την υφιστάμενη Σ.Γ. είναι μικρότερη από 3,80m επομένως η 
κατασκευή μπορεί να γίνει με μικρή διακοπή της κυκλοφορίας. Σημειώνεται πως σε τμήματα της περιοχής 
στην οποία διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή θα πρέπει να εγκατασταθεί περίφραξη. Η ταχύτητα μελέτης 
στο πεδινό τμήμα είναι 120Km/h, πλην των εισόδων – εξόδων των ΣΣ Ροδόπολης – Μανδρακίου – Λιβαδιάς, 
όπου αυτή περιορίζεται. 

Στο ορεινό τμήμα (Στρυμόνας – Προμαχώνας) το μεγαλύτερο μέρος της Σ.Γ είναι εντός του ορίου 
απαλλοτρίωσης ΟΣΕ με εξαίρεση το τμήμα από Χ.Θ 3+150-3+450 και το τμήμα από Χ.Θ 12+100-12+900 τα 
οποία απαιτούν μικρό μόνο εύρος απαλλοτρίωσης λόγω των υδραυλικών επεμβάσεων. Το διαθέσιμο πλάτος 
σε μεγάλα τμήματα του ορεινού είναι μόλις 5,50m. και η διατομή είναι συνήθως μικτή (όρυγμα και επίχωμα). 
Στη μελέτη αυτή θα εφαρμοσθούν τυπικές διατομές περιορισμένου πλάτους σε σχέση με τις τυπικές διατομές 
που χρησιμοποιεί ο ΟΣΕ και έχει θετική γνωμοδότηση NoBo, προκειμένου να περιορισθούν τα ορύγματα και 
τα επιχώματα, αλλά παράλληλα να εφαρμοσθεί διαλειτουργική τυπική διατομή. Η ταχύτητα μελέτης στο 
ορεινό τμήμα είναι 100Km/h. 
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Τέλος, η χάραξη σε όλο το μήκος δεσμεύεται να διέρχεται από τους υφιστάμενους Σιδηροδρομικούς 
Σταθμούς (Μουριές, Καστανούσα, Ροδόπολη, Λιβάδια, Μανδράκι, Βυρώνεια, Στρυμόνας και Προμαχώνας). 

Διαβούλευση Απόψεις Φορέων 

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία της γνωμοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του 
έργου και της διέλευσης του από δύο (2) διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ, ζητήθηκαν οι 
απόψεις των Δ/νσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των ΠΕ Κιλκίς και Σερρών της ΠΚΜ, όπου το 
περιεχόμενο της εν λόγω ΜΠΕ άπτεται των χωρικών αρμοδιοτήτων τους. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Κιλκίς (15o σχετικό) δεν έχει έχει παρατηρήσεις επί του 
περιεχομένου της ΜΠΕ . 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Σερρών (16Ο σχετικό) γνωμοδότησε θετικά επί του  
περιεχομένου της ΜΠΕ . 

Επίσης, λαμβάνοντας υπ` όψιν ότι με την υλοποίηση του το έργο θα συμβάλει θετικά: 

- Στην αναβάθμιση της σύνδεσης των περιοχών της χώρας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, η οποία 
εστιάζει στη σύνδεση των αστικών κέντρων και των παραγωγικών περιοχών της χώρας με τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα και στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών.  

- Στην αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση του ρόλου 
του εμπορίου, και των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα, προκειμένου να 
προωθηθεί η παρουσία και η προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις διεθνείς αγορές.  

- Στην αντιμετώπιση των ασυνεχειών στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.  

- Στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης καθώς θα γίνεται γρήγορη και ασφαλής 
διακίνηση φορτίων στο εσωτερικό των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης με συνέπεια την αύξηση των 
εξαγωγών του πρωτογενούς, αλλά και του δευτερογενούς τομέα, ενισχύοντας τη γεωστρατηγική του θέση, ως 
πύλη όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.  

- Στην ανάπτυξη τουρισμού και στην ανάδειξη των πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων της χώρας.  

- Στη βελτίωση της σύνδεσης τόσο μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων της Β. Ελλάδας, όσο και με τις γειτονικές 
χώρες, με αποτέλεσμα την στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.  

- Στην αύξηση της αξίας γης στις περιοχές όπου διέρχεται και εξυπηρετεί το σιδηροδρομικό δίκτυο.  

- Στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς, που 
αναδεικνύει το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο σε ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των Διευρωπαϊκών 
Δικτύων και συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της χώρας μας. 

  γνωμοδοτούμε θετικά  

για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ, τόσο για τη φάση κατασκευής του έργου, όσο και για τη φάση 
λειτουργίας του. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας  με τους όρους - προϋποθέσεις 
που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
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Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το άρθρο 61, παρ. 8 του Ν.4873/21 (ΦΕΚ 248 Α/16-12-2021.  

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου 
“Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, τμήμα Μουριές Στρυμόνας – 
Προμαχώνας Νομών Κιλκίς και Σερρών”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 
210757410, το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η: Έργα Χερσαίων και 
Εναέριων Μεταφορών και υποομάδα: Έργα σταθερής τροχιάς με Α/Α 20: Σιδηρόδρομοι 
υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους - προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 
744568(2181)/13-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 
ΠΚΜ.)  
 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                       

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                       
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