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ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εξωτερικών
-Β8 ∆/νση Επιχειρηµατικής
Ανάπτυξης (µέσω ΥΠΕΞ)

ΚΟΙΝ:
Ε.∆. :

Ως πίνακας αποδεκτών
-Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών)
-Γενικό Προξενείο Τζέντας (µέσω ηµών)

ΘΕΜΑ :

“Πρόεδρος Κρατικών Σαουδαραβικών Σιδηροδρόµων (Saudi
Railways Organization – SRO) – Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο
σχεδιασµός του σιδηροδροµικού δικτύου των χωρών του Κόλπου
έτοιµα έως το τέλος τρέχοντος έτους”.

Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου των Κρατικών Σιδηροδρόµων
της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Railways Organization – SRO) Mohammed Khaled AlSuwaiket, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο σχεδιασµός του σιδηροδροµικού δικτύου που
θα συνδέει και τις έξι χώρες-µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC)
αναµένεται να είναι έτοιµα µέχρι το τέλος τρέχοντος έτους.
Σε συνάντηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Τζέντας, την περασµένη Τρίτη 3
Νοεµβρίου, ο Σαουδάραβας κυβερνητικός αξιωµατούχος αναφέρθηκε αναλυτικά στο
θέµα ενώ ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία θα ξεκινήσει εντός του 2016 την κατασκευή
του τµήµατος του σιδηροδροµικού δικτύου που θα διασχίζει την επικράτεια της χώρας
και συγκεκριµένα τα τµήµατα από την περιοχή Al-Batha µέχρι το Ριάντ και από την
περιοχή Al-Khatji στο βόρειο τµήµα της χώρας.
Το Κατάρ θα συνδεθεί µε το δίκτυο µέσω της γέφυρας “King Hamad” και του
περάσµατος από την περιοχή “Salwa”. Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και το Οµάν
έχουν ήδη ξεκινήσει τη κατασκευή των τµηµάτων του έργου που τους αναλογούν ενώ τα
υπόλοιπα κράτη-µέλη του Συµβουλίου αναµένεται να ξεκινήσουν και αυτά.
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Ο Πρόεδρος των Κρατικών Σιδηροδρόµων αναφέρθηκε και σε µία σειρά άλλων
θεµάτων τα οποία αφορούν το τοµέα των µεταφορών και καταδεικνύουν τις προθέσεις
της Σαουδαραβικής Κυβέρνησης να προωθήσει µε τους πλέον ταχείς ρυθµούς τη
κατασκευή και ολοκλήρωση µεγάλων στρατηγικών έργων, όπως αυτά στο τοµέα των
µεταφορών και τα οποία θα συνεισφέρουν τα µέγιστα στη γενικότερη ανάπτυξη της
χώρας. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε στα εξής:
¾ µέχρι το τέλος 2016 θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες
κατασκευής του σιδηροδροµικού δικτύου “Haramain Express Train” που
θα συνδέει τις ιερές πόλεις της Μεδίνας και της Μέκκας µε τη Τζέντα.
Ηδη έχουν αρχίσει οι πρώτες δοκιµές λειτουργίας του εν λόγω τραίνου
στην διαδροµή Μεδίνας και της οικονοµικής πόλης “King Abdullah
Economic City” στην περιοχή Rabigh. Οι δοκιµές λειτουργίας θα
συνεχισθούν µε τη κατασκευή και του υπόλοιπου δικτύου που θα συνδέει
την ιερή πόλη της Μέκκας µε τη Τζέντα και θα καταλήγει στη δεύτερη
ιερή πόλη των µουσουλµάνων Μεδίνα. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο των
Κρατικών Σιδηροδρόµων η διαδροµή µεταξύ Μεδίνας και “King
Abdullah Economic City” θα καλύπτεται σε 60 λεπτά ενώ το σύνολο της
διαδροµής θα καλύπτεται σε δύο ώρες.
Αλλα ειδικότερα ζητήµατα τα οποία ανέφερε ο κυβερνητικός αξιωµατούχος
είναι:
¾ οι κρατικοί σιδηρόδροµοι προχωρούν στην επέκταση του σιδηροδροµικού
δικτύου προκειµένου αυτό καλύψει σταδιακά όλη την επικράτεια της
χώρας, ανατολικά προς δυτικά και από βορρά προς νότο
¾ η σιδηροδροµική σύνδεση Ριάντ-Νταµάµ θα γίνεται πλέον µε συρµούς
που θα αναπτύσσουν ταχύτητα 300 χλµ. την ώρα και θα
αντικαταστήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Παράλληλα η σιδηροδροµική
σύνδεση Ριάντ-Νταµάµ θα γίνεται πλέον µε γραµµή διπλής κατεύθυνσης
και όχι µονής που υπάρχει έως σήµερα
¾ ο Γενικός ∆ιευθυντής του “Haramain Express Train” ανέφερε ότι το
αντίτιµο του εισιτηρίου θα εξαρτηθεί από την απόσταση που θα διανύει ο
κάθε επιβάτης, ενώ η τιµή του εισιτηρίου ανά χιλιόµετρο για το σύνολο
της διαδροµής θα είναι 33 “Halalas” (περίπου 8 λεπτά του Ευρώ) για τη
δεύτερη οικονοµική θέση και 50 “Halalas” (περίπου 10 λεπτά του Ευρώ)
για τη πρώτη θέση.
Ο Προϊστάµενος
Θεόδωρος Ξυπολιάς

