
 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Θεσσαλονίκη, 21 Mαϊου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                   Α.Π. : 246476 (375) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                             ΠΕΤ: 1911216115 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

     Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις 
του, καθώς και το/τα οικείο/α ∆ηµοτικό/ά Συµβούλιο/α, την/τις ∆ηµοτική/ές Επιτροπή/ές 
∆ιαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συµβούλια ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύµφωνα µε το έντυπο υπό 
στοιχεία ∆11, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ και είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για τον 
πολίτη/∆ικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο ∆11), επί του περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το µε αρ. Πρωτ.: 
ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/44462/2583/12-05-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.∆. Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ), 
Τµ. Γ΄ και αφορά το έργο: «∆ιαβίβαση προς δηµοσιοποίηση και διαβούλευση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Νέα σιδηροδροµική 
γραµµή Θεσσαλονίκη-Αµφίπολη-Νέα Καρβάλη» (ανήκει στην υποκατηγορία 1 της 
Πρώτης (Α) κατηγορίας της Οµάδας 1ης – Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών 
µε  A/A 20»  

            
      Φορέας υλοποίησης του έργου : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
 

1. Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 22-05-2020 και ηµεροµηνία λήξης 
αυτής η 24-07-2020. 

2. Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων 
εκπροσώπησής τους ορίζεται η 22-05-2020 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 21-06-2020.                                                                                      

3. Αρµόδια υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.∆. 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ), Τµ. Γ΄ (Τηλ. 
2106417959,  Α. Πουρνάρας, εργάσιµες ηµέρες και ώρες).  

  4.  Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών 
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των 
πολιτών και φορέων είναι η ∆ιεύθυνση  Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. (τηλ. 2313325504) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
 Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
ειδικότερα στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενηµέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων/∆ηµοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συµβουλίου).Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων είναι αναρτηµένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr).  
  
 Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «ΤΥΠΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΠΡΩΪΝΗ ΚΙΛΚΙΣ» και στο «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ»  στις 22 Μαϊου 
2020. 
 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον 
παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ 
αριθ. Οικ.: 1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).                                                                                                                
         
              Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.   
 
 

 
                          ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ                                                                 


