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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0977/2008, του Χρήστου Βλαχόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ 
Αθηνών και Πάτρας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, μέλος της συντονιστικής επιτροπής που συγκρότησαν οι κάτοικοι της περιοχής, 
επισημαίνει ότι η νέα σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθηνών και Πάτρας, που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, θα περνάει μέσα από τον δήμο Διακοπτού στον 
νομό Αχαΐας στη βόρεια Πελοπόννησο. Εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
σχεδιαζόμενη διαδρομή θα υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή και θα αυξήσει τον κίνδυνο 
ατυχημάτων. Θεωρεί ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του έργου και οι επιπτώσεις του στην 
τοπική οικονομία και κοινότητα δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς εις βάθος και επομένως ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής που συγκρότησαν κάτοικοι 
του δήμου Διακοπτού, κάνει λόγο για τη νέα υπό κατασκευή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας 
– Πάτρας, που λαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής, και θα διέρχεται 
από τον δήμο Διακοπτού του νομού Αχαΐας στη βόρεια Πελοπόννησο. Ο αναφέρων δηλώνει 
ακόμη ότι η επιλεγείσα διαδρομή της σιδηροδρομικής γραμμής θα οδηγήσει στη διάσπαση 
της κοινωνικής συνοχής του χωριού και θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Υποστηρίζει 
ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του έργου, καθώς και οι επιπτώσεις του στην τοπική 
οικονομία και κοινότητα δεν εξετάστηκαν αρκετά εις βάθος.



PE423.689 2/2 CM\777662EL.doc

EL

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση παρεμβάσεων της πολιτικής 
συνοχής βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Στο 
πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ενός κράτους μέλους να επιλέξουν και 
να σχεδιάσουν ένα έργο όπως η κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής, 
συμπεριλαμβανομένης της χάραξής της.

Όσον αφορά τα σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή 
αξιολογεί τις εθνικές αιτήσεις συγχρηματοδότησης σχεδίων και αποφασίζει εάν πληρούν ή 
όχι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κοινοτική ενίσχυση, που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, όπως 
τροποποιήθηκε στη συνέχεια.

Σε σχέση με το σχέδιο «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας
(Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών - ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη», οι 
ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Η αίτηση αυτή περιείχε τις αναγκαίες πληροφορίες και πληρούσε 
τις ισχύουσες προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
όρω ν ,  καθώς και ανάλυσης κόστους-οφέλους η οποία επιβεβαίωνε την οικονομική 
βιωσιμότητα και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του σχεδίου. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο 
Συνοχής για το σχέδιο αυτό, το συνολικό επιλέξιμο κόστος του οποίου ανέρχεται σε 480 
εκατομμύρια ευρώ, με την απόφασή της C(2004) 5701 της 24ης Δεκεμβρίου 2004, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση C(2006) 5391 της 6ης Νοεμβρίου 2006.

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές των κρατών μελών να σχεδιάζουν κάθε έργο, 
συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς χάραξής του, να διασφαλίζουν την ορθή ισορροπία 
μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, και να διασφαλίζουν τον 
σεβασμό των ισχυουσών ρυθμιστικών απαιτήσεων της ΕΕ.


