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Η Ισπανία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο σιδηροδρομικό και οδικό της δίκτυο, 

 βάσει των Γενικών Κρατικών Προϋπολογισμών της 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις επενδύσεις υποδομών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 

των Γενικών Κρατικών Προϋπολογισμών της Ισπανίας για το 2019, το οποίο μόλις έχει 

εισαχθεί στο ισπανικό Κοινοβούλιο προς έγκριση, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο 

σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και στη φροντίδα του οδικού δικτύου. 

 

Ο Διαχειριστής Σιδηροδρομικών Υποδομών (ADIF) αναμένεται να λάβει 1,34 δις ευρώ 

περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος ενώ η διατήρηση του οδικού δικτύου περί το 1 

δις ευρώ, έναντι των 886 εκ. που διατέθηκαν βάσει των προϋπολογισμών του 2018. Η 

προγραμματισμένη επένδυση για υποδομές ανέρχεται σε 10,03 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας 

αύξηση 18,7%, λαμβάνοντας υπόψη και τις επενδύσεις του δημόσιου τομέα αλλά και τις 

δράσεις, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και της Οικολογικής Μετάβασης. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει να ασχοληθεί με τον εκσυγχρονισμό των 

σιδηροδρομικών δικτύων στην Καταλονία, τη Μαδρίτη, τη Μάλαγα, το Αλικάντε και τη 

Σεβίλλη. Αναφορικά με το συμβατικό δίκτυο, ο ADIF έχει προγραμματίσει δράσεις, ύψους 

2,244 δις ευρώ. 

Το κόστος αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασμού για την ισπανικό Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Με 2,328 δις ευρώ και αύξηση ύψους 12%, η οδική πολιτική καταλαμβάνει τη δεύτερη 

υψηλότερη θέση στις επενδύσεις. Το Έκτακτο Επενδυτικό Σχέδιο Οδοστρώματος (PIC) 

παύει να υπάρχει, όπως σχεδιάστηκε από το Υπουργείο κατά τη διάρκεια της θητείας του 

κ. Íñigo de la Serna. Το τρέχον έτος αναμένεται να δοθούν 1,3 δις ευρώ, έναντι 1 δις από 

το προηγούμενο έτος, για νέες δράσεις.  

Επιπλέον, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συντήρηση των δικτύων, η οποία αποσκοπεί 

στη μείωση των επιπέδων κινδύνου και θνησιμότητας. Αναμένεται να διεξαχθούν εργασίες 

για τη βελτίωση της πρόσβασης στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, την προώθηση της 

διατροπικότητας και τη συνέχιση της προετοιμασίας των στάσεων λεωφορείων στο οδικό 

δίκτυο. Ακόμη, η Κυβέρνηση αναφέρει στους προϋπολογισμούς την ανάγκη να αυξηθούν 

οι λωρίδες στους δρόμους υψηλής χωρητικότητας. Τα λιμάνια θα λάβουν 829 εκ., έναντι 

των 807 εκ. που έλαβαν βάσει του προϋπολογισμού της προηγούμενης χρονιάς, με σκοπό 

να συνεχίσουν τη βελτίωση της σύνδεσής τους με τα τρένα και το οδικό δίκτυο. Οι δράσεις  

για αεροδρόμια και αεροναυτιλία, φθάνουν τα 689 εκ, παρουσιάζοντας μείωση κατά  8%. 


