
 
 

Προτάσεις Έργων  
για Πακέτο Γιούνκερ 



 
Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα – 

Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) – 
Καλαμάτα 

 
  Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής 

γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία-
Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-
Καλαμάτα στην Δυτική Πελοπόννησο, 
μήκους 285 χιλιομέτρων. 



 
 

Σκοπός του Έργου 
 

 To τρένο συνδέει τέσσερα λιμάνια κρουαζιέρας (Πάτρα, Κυλλήνη, Κατάκολο, 
Καλαμάτα) 

 Με κέντρο την Ολυμπία μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων με 
βάση τον τουρισμό.  

 Επιπλέον η προτεινόμενη γραμμή, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ήδη 
υπάρχουσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ηλεία και Μεσσηνία. 

 Εξυπηρέτηση εμπορευματικού φορτίου από τα παραπάνω λιμάνια  

 Προαστιακός χαρακτήρας γραμμής για οικονομική μετακίνηση πολιτών στα 
τμήματα Πάτρα-Πύργος/Ολυμπία-Κατάκολο και Καλαμάτα-Κυπαρισσία 

 Προοπτική σύνδεσης με ΒΙΠΕ Πάτρας και Αεροδρόμιο Αράξου 

 



Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα – Πύργος (Ολυμπία και 
Κατάκολο) – Καλαμάτα 

 



Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα – Πύργος (Ολυμπία και 
Κατάκολο) – Καλαμάτα 

 
Οικονομικά-Επενδυτικά Πλεονεκτήματα 

 
 Οικονομική Αναβάθμιση της περιοχής 

απ’ όπου περνά το τρένο 

 Αναβάθμιση του Τουριστικού 
Προϊόντος με άμεση αύξηση 
επισκεπτών μέσω της σύνδεσης με 
τέσσερα λιμάνια κρουαζιέρας 

 Δημιουργία άμεσης και έμμεσης 
Προστιθεμένης Αξίας 

 Δημιουργία μόνιμων και εποχικών 
θέσεων εργασίας σε μια περιοχή με 
υψηλή ανεργία  

 Αύξηση επισκεψιμότητας του Αρχαίου 
Χώρου και του Μουσείου της Αρχαίας 
Ολυμπίας και γενικότερα της περιοχής 
που αποτελεί ισχυρό brandname 

 Τόνωση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για ανάπτυξη νέων 
τουριστικών μονάδων μέσω της όλης 
αναβάθμισης της περιοχής αλλά και 
άμεσα οφέλη των υπαρχουσών 
μονάδων 

 

 Δυνατότητα λειτουργίας 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου 
μεταξύ Πάτρας – Πύργου & 
Κυπαρισσίας– Καλαμάτας  

 Απευθείας σύνδεση με 
Κόρινθο – Αθήνα – Κεντρική 
και Βόρεια Ελλάδα χωρίς 
μετεπιβίβαση στην Πάτρα. 

 Συμβαδίζει με τις προτάσεις 
αναβάθμισης των Λιμανιών 
αυτών και κυρίως του 
Κατάκολου 

 Δυνατότητα ανάληψης 
εμπορευματικού έργου  
μεταξύ Καλαμάτας-Πύργου-
Πάτρας-Αθήνας. 

 Το κόστος υπολογίζεται σε 600 
εκατομμύρια ευρώ 

 



Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου από Κορωπί 
ως Λαύριο 

Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή υποδομής, 
επιδομής, ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης της Γραμμής 
του Προαστιακού από το Κορωπί ως το Λαύριο με 
παράλληλη δημιουργία της επέκτασης της Αττικής Οδού και 
την αναβάθμιση του Λιμανιού του Λαυρίου έτσι ώστε να 
φιλοξένει κρουαζιέρες και επιβατικά πλοία. Η διαδρομή θα 
είναι 32 χιλιόμετρα. 

Περιγραφή του Έργου 



Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου από Κορωπί 
ως Λαύριο 

 Το έργο αποτελεί επέκταση του προαστιακού ως το Λαύριο 

 Το Λιμάνι μπορεί να φιλοξένει επιβατικά πλοία από Βόρειο και 
Κεντρικό Αιγαίο. 

 Σκοπός είναι να φιλοξένει και κρουαζιερόπλοια που μπορούν 
να προσεγγίζουν το Λαύριο αντί για τον Πειραιά. 

 Το έργο μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου έργου που 
εμπλέκει την Αττική Οδό, το Λιμάνι και τον Προαστιακό. 

 Αυτή η προοπτική καθιστά το έργο ένα από τα πιο σημαντικά 
στις συνδυασμένες μεταφορές της χώρας. 

 Ο χρόνος ταξιδίου από το Λαύριο ως το Κέντρο της Αθηνάς θα 
είναι μικρότερος κατά 15 λεπτά σε σχέση με τον σημερινό 
χρόνο ταξιδίου από τον Πειραιά προς το Κέντρο. Θα είναι πολύ 
σημαντική η μείωση αυτή ειδικότερα κατά την τουριστική 
περίοδο.  

Σκοπός του Έργου 



Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου από Κορωπί 
ως Λαύριο 



Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου από Κορωπί 
ως Λαύριο 

 

 Η επέκταση είναι υψηλής σημασίας για το τουριστικό προϊόν της χώρας 

 Συνδέεται με την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα στην Μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών 

 Η σημαντικότητα του Λιμανιού ως λιμάνι κρουαζιέρας και γραμμών από το Αιγαίο σε συνδυασμό με 

τον προαστιακό και την Αττική Οδό δημιουργεί συνέργειες και προστιθέμενη αξία στην όλη 

επένδυση έτσι ώστε να προσελκύσει ενδιαφερομένους επενδυτές από διαφόρους οικονομικούς 

τομείς 

 Οι τομείς μπορεί να είναι η κατασκευαστική και η τουριστική βιομηχανία, οι ναυτιλιακές εταιρίες και 

οι εταιρίες κρουαζιέρας ή και συνδυασμός αυτών. 

 Ο όγκος των επιβατών αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Με τον τρόπο αυτό  η επένδυση 

γίνεται ακόμα πιο συμφέρουσα για τον υποψήφιο επενδύτη 

 Οι προβλέψεις που δείχνουν την μεγάλη αύξηση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια σε συνδυασμό με 

τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο που προβλέπει σταθερή φορολογία για τουλάχιστον επτά χρόνια για 

μεγάλες επενδύσεις, παρέχουν μια ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για τους επενδυτές στο μέλλον. 

 To κόστος για το σιδηροδρομικό έργο υπολογίζεται σε 140 εκατομμύρια ευρώ 

 

 

Οικονομικά-Επενδυτικά Πλεονεκτήματα 



Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής 
Γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο 

Το έργο αφορά την τοποθέτηση 
ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης στο 
τμήμα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Σύνορα 
Βουλγαρίας με παράλληλη αναβάθμιση του 
Λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στον τομέα 
των εμπορευματικών μεταφορών. 

Το διαδρομή θα είναι 175 χιλιόμετρα. 



Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής 
Γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο 

 Αναβάθμιση γραμμής μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση 

 Παράλληλη αναβάθμιση Λιμανιού Αλεξανδρούπολης 
για ανάληψη εμπορευματικού φόρτου 

 Λειτουργιά ως προαστιακού κατά μήκος του Έβρου 
ποταμού 

 Σύνδεση με Τουρκικό Σιδηρόδρομο στο Πύθιο και με 
το Βουλγαρικό στο Ορμένιο 

 Μεταφορά εμπορευμάτων προς την Ανατολική 
Ευρώπη και σύνδεση με το Λιμάνι του Μπουργκάς. 
 

Σκοπός του Έργου 



Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής 
Γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο 



 Η γραμμή διαδραματίζει ρόλο «κλειδί» για 
εμπορευματικές μεταφορές από το Λιμάνι ως τα Σύνορα 
με τη Βουλγαρία 

 Γεωστρατηγικά ενδυναμώνει το ρόλο της χώρας καθώς 
συνδέεται με Μπουργκάς και Τουρκία καθιστώντας την 
Ελλάδα διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο  

 Αυξημένη επιβατική κίνηση από και προς Βουλγαρία και 
Τουρκία  

 Αυξημένη κίνηση κατά μήκος του Έβρου Ποταμού 
καθώς θα λειτούργει σαν προαστιακός σιδηρόδρομος 

 Εκτιμώμενο κόστος έργου 160 εκατομμύρια ευρώ 

Οικονομικά-Επενδυτικά Πλεονεκτήματα 

Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής 
Γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο 


