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Mεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Αίγυπτο 

 

H Kυβέρνηση στο πλαίσιο προσπάθειας επανεκκίνησης της οικονοµίας καθώς και 

βελτίωσης της εικόνας της, έχει εξαγγείλει σηµαντικά αναπτυξιακά έργα στην 

περιοχή της ∆ιώρυγας του Σουέζ και στην Ανω Αίγυπτο. Όταν τα εν λόγω έργα 

υλοποιηθούν, πρόκειται να προσδώσουν ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική στις εν λόγω 

περιοχές .  

 

1. Το ολοκληρωµένο «όραµα» για τον ∆ιάδροµο της ∆ιώρυγας του Σουέζ – Εργα 

στο Ανατολικό Πόρτ Σάιντ συνολικού προϋπολογισµού 220 δις λιρών 

 

- Λιµένας Πόρντ Σαίντ: ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια στην περιοχή της 

Μεσογείου, και η αιγυπτιακή Κυβέρνηση φιλοδοξεί να γίνει το µεγαλύτερο µέχρι το 

τέλος της δεκαετίας.  Θα καταλαµβάνει συνολικά  17.130 feddan και θα περιλάβει 

όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις θαλάσσιες µεταφορές,  επιµελητεία 

και αποθήκευση ξηρών και  υγρών φορτίων  

- Portsaid Millenium City. Θα καταλαµβάνει συνολικά έκταση 13,6 χιλιάδων feddan 

και αναµένεται να στεγάσει 1,5 εκατοµµύριο κατοίκους. 

- Βιοµηχανική πόλη στο Ανατολικό Πόρτ Σάιντ 

Όταν το έργο  ολοκληρωθεί θ αποτελεί  την µεγαλύτερη βιοµηχανική πόλη στην Αίγυπτο 

σε µια έκταση 10 χιλιάδων feddan και θα  περιλαµβάνει µονάδες ελαφράς και βαριάς 

βιοµηχανίας (χηµικά, ηλεκτρονικά, δοµικά υλικά, τρόφιµα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

κλπ.). Η πόλη θα διαθέτει επίσης ερευνητικά κέντρα, κέντρα επιµελητείας (logistics) και 

συνεδριακό κέντρο. Έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει πάνω των 120 δις LE  ξένων 

άµεσων επενδύσεων για την επόµενη εικοσαετία. Η ολλανδική εταιρεία DHV έχει 

εκπονήσει το σχέδιο για την βιοµηχανική πόλη.  

- Η σήραγγα της ∆ιώρυγας του Σουέζ στο Πόρτ Σάιντ στην πραγµατικότητα θα 

αποτελείται από 3 σήραγγες: δύο για οχήµατα και µία για τρένα. Το έργο θα επιτυγχάνει 

οδική και σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Χερσονήσου του Σινά και την κοιλάδα του 

Νείλου και θα είναι σχεδιασµένη για όλους τους τύπους των οχηµάτων και συρµών. 

Η µεταφορική ικανότητα των εν λόγω σηράγγων θα πληροί τις αναµενόµενες απαιτήσεις 

µεταφοράς για τα επόµενα 25 χρόνια, και σίγουρα θα προσδώσει αξία και σε άλλα έργα 

στην περιοχή όπως ο ∆ιεθνής Παράκτιος Αυτοκινητόδροµος (Coastal Highway: Σαλούµ-

Πόρτ Σαίντ -Ράφα) και αναπτυξιακά έργα στην Χερσόνησο Σινά . 

 

 

2. Αναπτυξιακός ∆ιάδροµος Άνω Αιγύπτου  

 

Έργα γύρω από τον οδικό άξονα Άνω Αίγυπτου-Ερυθράς Θαλάσσης  
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- Η οδική αρτηρία  Άνω Αιγύπτου – Ερυθράς Θαλάσσης έχει χρηµατοδοτηθεί πλήρως και 

την διαχειρίζεται το Υπουργείο Επενδύσεων. Συνδέει την κοιλάδα του Νείλου µε την 

Ερυθρά Θάλασσα διασχίζοντας περίπου 400 χιλιόµετρα. 

Η εταιρεία «Upper Egypt-Red Sea company»  ιδρύθηκε το 2008 βάσει του επενδυτικού 

νόµου 8/1997, ενώ έχουν διατεθεί στην εταιρεία 20.000 στρέµµατα γης (προεδρικό 

διάταγµα 356/2008) που επιτρέπει την χρήση της γης για επενδυτικούς σκοπούς, . 

 

- Ολοκληρωµένη οικιστική περιοχή Σοχάγκ 

Το έργο προβλέπει την δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης οικιστικής περιοχής σε έκταση 

18 εκ. τ.µ. . Το έργο αρχικά  θα προσφέρει 24.000 οικιστικέq µονάδες αποσυµφορίζοντας 

την  ζήτησης στέγης στην περιφέρεια του Σοχάγκ. Μια εξειδικευµένη εταιρεία συµβούλων 

έχει αναλάβει την προετοιµασία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή 

(Master Plan) το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί  κατά τους επόµενους µήνες. Η 

τοποθεσία απέχει 25χλµ από την πόλη και 14 χιλιόµετρα από τον ποταµό Νείλο. 

- ∆ηµιουργία κοντά στην Safaga (ο Μυός Ορµος των Πτολεµαίων) µιας νέας µονάδας 

αφαλάτωσης νερού που θα λειτουργεί µε συµβατική ή ηλιακή ενέργεια  και θα  εξυπηρετεί  

τις παράκτιες τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- ∆ηµιουργία τριών εσωτερικών λιµένων ( inland ports) στις επαρχίες Aσιούτ, Σοχάγκ και 

Κένα οι οποίοι θα λειτουργούν ως σταθµοί µεταφόρτωσης (terminals) και θα συνδέονται 

µε τον Νείλο και την Ερυθρά Θάλασσα   

 

 


