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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1418/2007, του Κωνσταντίνου Σκουφή, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των κατοίκων του δυτικού τμήματος της Ροδιάς στον Δήμο 
Διακοπτού, η οποία συνοδεύεται από 372 υπογραφές, σχετικά με τη νέα 
σιδηροδρομική γραμμή από την Αθήνα στην Πάτρα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής που συστάθηκε από τους 
προαναφερθέντες κατοίκους, κάνει λόγο για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή από την Αθήνα 
στην Πάτρα, που λαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής και που θα 
διέρχεται απευθείας από το χωριό Ροδιά, στον Δήμο Διακοπτού στη Νομαρχία Αχαΐας στη 
βόρεια Πελοπόννησο. Ο αναφέρων δηλώνει επίσης ότι η διαδρομή που σχεδιάστηκε για τη 
σιδηροδρομική γραμμή θα οδηγήσει σε διάσπαση της κοινωνικής συνοχής του χωριού και σε 
αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων. Επειδή ο αναφέρων θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικές, 
τοπικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου αυτού δεν έχουν διερευνηθεί 
διεξοδικά, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ενός κράτους μέλους 
να επιλέγουν και να σχεδιάζουν τα έργα, όπως είναι η κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής
γραμμής, περιλαμβανομένης και της ακριβούς χάραξης της. 
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Σε ό,τι αφορά τα σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή 
αξιολογεί τις εθνικές αιτήσεις συγχρηματοδότησης των έργων και αποφασίζει εάν ή όχι 
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη κοινοτικής ενίσχυσης, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του ταμείου συνοχής, όπως έχει 
τροποποιηθεί στη συνέχεια.

Σε ό,τι αφορά το έργο «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνα (ΣΚΑ) –
Πάτρα στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη», οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση 
χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Η αίτηση αυτή 
περιελάμβανε τις απαραίτητες πληροφορίες και πληρούσε τις ισχύουσες προϋποθέσεις, ιδίως 
όσον φορά την ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς και 
την ύπαρξη μιας ανάλυσης κόστους/οφέλους που επιβεβαίωνε την οικονομική βιωσιμότητα 
και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του έρχου. Κατά συνέπεια, με την απόφασή της 
C(2004) 5701 της 24ης Δεκεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση C(2006) 
5391 της 6ης Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 240 
εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για το εν λόγω έργο, το συνολικό επιλέξιμο 
κόστος του οποίου ανέρχεται σε 480 εκατομμύρια €. 

Ο σχεδιασμός των έργων, περιλαμβανομένης και της ακριβούς χάραξης, εναπόκειται στις 
εθνικές αρχές των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
οικονομικών, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, και να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των ισχυουσών κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων.
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