ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 500,2 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF)
Στις 12 Νοεµβρίου, υπογράφηκαν τέσσερεις (4) Συµφωνίες Επιχορήγησης (Grant
Agreements)

για

έργα

που

χρηµατοδοτούνται

στο

πλαίσιο

του

Μηχανισµού

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) από τον υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Γιώργο Σταθάκη και τον ∆ιευθυντής της υπηρεσίας «Innovation and

Networks Executive Agency» (ΙΝΕΑ), Dirk Beckers εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η κοινοτική συνδροµή για τα τέσσερα (4) έργα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
500,2 εκατ. ευρώ. Οι προαναφερθέντες πόροι του Μηχανισµού «Συνδέοντας την
Ευρώπη» είναι πέραν των προβλεπόµενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τα έργα έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο ανταγωνιστικής
διαδικασίας, σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων µεταφορών για
χρηµατοδότηση από το CEF, η οποία δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Σεπτέµβριο του 2014. Οι σχετικές προτάσεις υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2015.
Μέσω του Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη», γνωστού ως CEF (Connecting
Europe Facility), η Επιτροπή προάγει την πιο εκτεταµένη και στοχευµένη επένδυση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποδοµές Μεταφορών µε κύριο στόχο την ανάπτυξη,
την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την άρση της αποµόνωσης, τη µείωση των ρύπων
και την αύξηση των θέσεων εργασίας.
Ο ∆ιευθυντής της INEA κ. Dirk Beckers, ο οποίος υπέγραψε εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις συµφωνίες επιχορήγησης, δήλωσε τα εξής: «Η σηµερινή
µέρα αποτελεί ορόσηµο για τη φάση υλοποίησης αυτών των ελληνικών έργων, τα
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οποία έχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. Η INEA θα διασφαλίσει ότι για τα
επόµενα έτη, θα υπάρξει έγκαιρη και εντός του προϋπολογισµού πρόοδος, µε στενή
παρακολούθηση κάθε έργου, έτσι ώστε να υλοποιούµε τις βελτιώσεις αυτών των
υποδοµών ζωτικής σηµασίας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.»
Τα τέσσερα (4) έργα για τα οποία υπεγράφησαν οι συµφωνίες επιχορήγησης, έχουν
συνολικό προϋπολογισµό 725,7 εκατ. ευρώ και αφορούν σηµαντικά έργα υποδοµής
και µελέτες για την αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου στην Ελλάδα. Πρόκειται
για τα ακόλουθα έργα:
•

Ολοκλήρωση της νέας διπλής, ηλεκτροδοτούµενης σιδηροδροµικής γραµµής
υψηλής ταχύτητας Τιθορέα – Λιανοκλάδι – ∆οµοκός, 106 χιλιοµέτρων,
προϋπολογισµού 430,3 εκατ. ευρώ.

•

Κατασκευή της σιδηροδροµικής υποδοµής στο τµήµα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος
της νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών – Πατρών, προϋπολογισµού
290,6 εκατ. ευρώ.

•

Μελέτες αναβάθµισης της υποδοµής στα τµήµατα της σιδηροδροµικής γραµµής
Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας, προϋπολογισµού 1,0 εκατ. ευρώ.

•

Νέα µονή σιδηροδροµική γραµµή µεταξύ Θεσσαλονίκης – Αµφίπολη – Νέα
Καρβάλη (φάση µελετών), προϋπολογισµού 3,8 εκατ. ευρώ.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σε
συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα Υπουργεία και φορείς, συνεχίζουν την προσπάθεια για
τη διασφάλιση πρόσθετων πόρων για τη χώρα από το Μηχανισµό «Συνδέοντας την
Ευρώπη», στο πλαίσιο νέων προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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