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            ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ  
             Τζέντα, 7 Μαϊου 2018   
                                                              Α.Π.Φ. 750.3.ΑΣ 281 
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών  
  Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής  
  Ανάπτυξης (μέσω ΥΠΕΞ) 
 
ΚΟΙΝ  :   Ως πίνακας αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ: “Σαουδάραβας Υπουργός Μεταφορών – Ο τομέας των  
  μεταφορών βασικός πυλώνας των μεταρρυθμίσεων και  
  του εκσυγχρονισμού της οικονομίας”. 
 
 Σε σημαντικές ανακοινώσεις προέβη ο Σαουδάραβας Υπουργός Μεταφορών Dr 
Nabil bin Mohammed Al Amoudi, αναφορικά με τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε 
εξέλιξη στην δυτική περιφέρεια της χώρας καθώς και στον σημαντικό ρόλο που έχουν 
στην πορεία των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος VISION 2030, αλλά 
και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και στην ανάπτυξη της 
εγχώριας οικονομίας. 
 
 Οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού αξιωματούχου έγιναν στο πλαίσιο του 
διήμερου οικονομικού και επιχειρηματικού συνεδρίου που πραγματοποιείται αυτές τις 
μέρες στη πόλη της Μέκκας. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στα 
μεγάλα έργα των μεταφορών, στην ευρύτερη δυτική περιφέρεια της χώρας, 
προβαίνοντας σε αναλυτική ενημέρωση με την έναρξη λειτουργίας της νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής (Haramain Railway) που θα συνδέει τη πόλη της Τζέντας με τις 
δύο ιερές πόλεις Μεδίνα και Μέκκα καθώς και το νέο διεθνές αεροδρόμιο της πόλεως 
της Τζέντας. 
 
 Η νέα υπερταχεία, η οποία θα αναπτύσσει ταχύτητες έως και 300 χλμ ανά ώρα, 
θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2018 και θα είναι η 
ταχύτερη σιδηροδρομική γραμμή σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Η υπερταχεία θα έχει 
την δυνατότητα μεταφοράς 60 εκατομμυρίων επιβατών σε ετήσια βάση, ενώ έως τις 
αρχές του 2019 θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Το συνολικό δίκτυο θα 
καλύπτει απόσταση 450 χιλιομέτρων και θα διέρχεται από την περιοχή της οικονομικής 
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πόλης “King Abdullah Economic City” και μέσω του νέου διεθνούς αεροδρομίου της  
Τζέντας “King Abdullah International Airport – KAIA”. 
 
 Εκτός της νέας υπερταχείας το άλλο μεγάλο έργο στο οποίο αναφέρθηκε 
διεξοδικά ο Υπουργός Μεταφορών και το οποίο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά 
στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής είναι η λειτουργία του νέου σύγχρονου 
διεθνούς αεροδρομίου της πόλεως της Τζέντας. Το νέο διεθνές αεροδρόμιο αναμένεται 
να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 με 
συνολικά 46 πύλες αεροσκαφών της πολιτικής και εμπορευματικής αεροπορίας, ενώ θα 
είναι σε μέγεθος πενταπλάσιο του ήδη υπάρχοντος και με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 
και 30 εκατομμύρια επιβάτες σε ετήσια βάση. Εντός του τρέχοντος μηνός Μαϊου 
αναμένεται σε πρώτο στάδιο να ξεκινήσει η λειτουργία του με περιορισμένο αριθμό 
εσωτερικών πτήσεων, ενώ από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα προστεθεί και επιπλέον 
αριθμός εσωτερικών πτήσεων καθώς και έξη νέες πύλες για την εξυπηρέτηση διεθνών 
πτήσεων. 
 
 Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του αρμόδιου 
Υπουργού η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στο τομέα των αεροπορικών 
μεταφορών, ιδιαίτερα μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής ή εκσυγχρονισμού 12 
επιπλέον αεροδρομίων στο εσωτερικό της χώρας. Τέλος επανέλαβε ότι ο εκσυχρονισμός 
και η επέκταση του νέου διεθνούς αεροδρομίου της Τζέντας αποτελεί έργο σημαντικού 
βεληνεκούς που θα συμβάλλει στην γενικότερη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. 
 
 
 
       Ο Προϊστάμενος  
 
       
               Θεόδωρος Ξυπολιάς  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1.Υπουργείο Εξωτερικών  
   -Διπλωμ. Γραφείο κ. ΥΠΕΞ (μέσω ΥΠΕΞ) 
   -Διπλωμ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ (μέσω ΥΠΕΞ) 
   -Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως ΔΟΣ & ΑΣ (μέσω ΥΠΕΞ) 
   -Γραφείο κ. Αναπληρ. Γενικού Γραμματέως ΔΟΣ & ΑΣ (μέσω ΥΠΕΞ) 
   -Γραφείο κ. Β΄Γενικού Διευθυντού (μέσω ΥΠΕΞ) 
   -Α6, Β1 & Β3 Διευθύνσεις (μέσω ΥΠΕΞ) 
 
2.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (μέσω ημών) 
3.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ, 
   μέσω ημών) 
4.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΕΑ, μέσω ημών) 
5.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (μέσω ημών) 
6.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  (ΕΒΕΘ, μέσω ημών) 
7.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ, μέσω ημών) 
8.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (μέσω ημών) 
9.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
  (ΕΒΕΠ, μέσω ημών) 
10.ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
   (μέσω ημών) 
11.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ, μέσω ημών) 
12.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ, μέσω ημών) 
13.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (μέσω ημών) 
14.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ, μέσω ημών) 
15.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ, μέσω ημών) 
16.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΒΑΠ, μέσω ημών) 
17.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΗΣ, 
    (μέσω ημών) 
18.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (μέσω ημών) 
19.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
   (ΣΘΕΒ, μέσω ημών) 
20.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
    ΚΡΗΤΗΣ (μέσω ημών) 
21.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ (μέσω ημών) 
22.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (μέσω ημών) 
23.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (μέσω ημών) 
24.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (μέσω ημών) 
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25.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
   (μέσω ημών) 
26.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  
    (μέσω ημών) 
 
 
 


