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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
ΜΟΝΆΔΑ: A

Ταχ. Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα 
Π. Μακρή, Γ. Διμέλλης 
213-1500890, 210-6412972
210-6930188
pmakri@mou.gr, g.dimellis@mou.gr 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

  Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

 Νίκης 5-7 Αθήνα  T.K. 10180
 e-mail: gstathouli@mnec.gr
 FAX : 210-3332097 

  Γρ. Ειδ. Γραμματέως
  Διαχ. Τ.Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. & Τ.Σ.

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3220/9-11-2018 των Βουλευτών κ.κ. Χρίστου Δήμα 
και Ανδρέα Κατσανιώτη και αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έργα του 
Τομέα Υποδομών Μεταφορών, σας γνωρίζουμε ότι:

Με την Ε(2004) 5701/ 24-12-2004 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την Απόφαση με αρ. πρ. Ε(2006) 5391/ 06-11-2006 , αποφασίσθηκε η χορήγηση κοινοτικής 
συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 
υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, μήκους 71 χλμ. 

Με την με αρ. πρ. Ε/2012-3489/1-6-2012 Απόφαση της Επιτροπής, εγκρίθηκε αίτημα τροποποίησης, 
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση μεταξύ Επιτροπής και Κράτους Μέλους και 
αφορούσε σε παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι τις 31/12/2012 και σε τροποποίηση 
του φυσικού αντικειμένου της Απόφασης με τον καθορισμό δύο λειτουργικών φάσεων, ως εξής:
1.  Α’ Λειτουργική Φάση (τμήμα Κιάτο – Διακοπτό), επιλέξιμου προϋπολογισμού 355,57εκ.€, με 
χρηματοδότηση από την ως άνω τροποποιημένη και σε ισχύ πλέον απόφαση του Ταμείου Συνοχής με 
την χορήγηση κοινοτικής συνδρομής ύψους 240 εκ, και 
2. Β’ Λειτουργική Φάση (τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη), επιλέξιμου προϋπολογισμού  158,85εκ.€, με  
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Δεκαοχτώ μήνες μετά τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών της Απόφασης για την Α’ Λειτουργική 
Φάση (τμήμα Κιάτο – Διακοπτό), η Υπηρεσία μας, αφού ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για το διαχειριστικό κλείσιμο της Απόφασης, απέστειλε με το με αρ. πρ. 1096-ΤΣ97/Φ.71/30-06-2014 
έγγραφό της προς την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής, την Τελική Έκθεση του 
Έργου. 

Από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η με αρ. πρ. 
33379Α.Πλ.4846/27-06-2014 αίτηση αποπληρωμής του έργου και από την Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου η με αρ. πρ. 1934/0052/30-06-2014 δήλωση του άρθρου 12 του Καν. 1164/94 και του 
κεφαλαίου V του Καν.1386/2002.

Τόσο στην Τελική Έκθεση που υπέβαλε ο δικαιούχος και αξιολογήθηκε από την υπηρεσία μας, όσο και 
στην αίτηση αποπληρωμής και την ανωτέρω δήλωση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου υπήρχε 
η επισήμανση ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. 

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3220/9-11-2018 των Βουλευτών κ.κ. Χρίστου Δήμα και Ανδρέα 
Κατσανιώτη.
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Μετά την υποβολή της Τελικής Έκθεσης, το έργο παρακολουθείται, από πλευράς Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).
 
Ωστόσο, για την επίτευξη λειτουργικού έργου στο σύνολο του αρχικού τμήματος Κιάτο –Ροδοδάφνη, η 
υπηρεσία μας εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της Β’ Λειτουργικής Φάσης που αφορά στην κατασκευή 
της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο επόμενο γεωγραφικό τμήμα (Διακοπτό – Ροδοδάφνη) με την 
ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» και στη 
συνέχεια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» ως έργο phasing, μετά από διαπραγμάτευση με την Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι οι ανεκτέλεστες και ημιτελείς εργασίες της Α’ λειτουργικής Φάσης 
(Κιάτο - Διακοπτό) εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο ενιαίας εργολαβίας (Α.Σ. 715) με αντίστοιχες 
εργασίες της Β’ λειτουργικής Φάσης (Διακοπτό – Ροδοδάφνη) προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες 
διαχειριστικές ενέργειες (προέγκριση δημοπράτησης, σύμβασης και τροποποιήσεων αυτής) για το 
σύνολό της. 

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 11-9-2014 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με 
την τελευταία παράταση στις 01-08-2019.   

Τέλος, σε ότι αφορά τα ερωτήματα περί 
 των λόγων για τους οποίους το έργο «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνα 

(ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα Κιάτο-Διακοπτό» δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, 
 των ενεργειών που έγιναν τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 προκειμένου να εκκινήσουν και να 

ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες στο παραπάνω έργο,
 της ύπαρξης επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 

την απώλεια 236 εκατ. ευρώ, και 
 των ενεργειών που έχουν γίνει για την αποφυγή της απώλειας των παραπάνω κοινοτικών 

πόρων, 

αυτά θα απαντηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).

    Η Προϊσταμένη                                    
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ                                      

                                                                                                                                

                             Ζωή Παπασιώπη                                   
Εσωτερική Διανομή:  
1. Φ.Α. Ε8.01 (τ. Ε.0.14.3)
2. Μονάδα Α
3. Μονάδα ΒΥΜ2 
4. Γ Διμέλλης (ηλ. Διανομή)
5. Π. Μακρή, (ηλ. Διανομή)
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