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2.1 Έργα και δράσεις που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ και που επηρεάζουν τις βασικές επιλογές, 
προτεραιότητες και κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ 
 
Έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 
Από τα έργα και τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 έχει παραχθεί και δοµηθεί ο πίνακας που ακολουθεί    
µόνο µε τα έργα και τις δράσεις που αφορούν χωρικά στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Τα έργα και οι 
δράσεις κατανέµονται σε δύο οµάδες θεµατικών ενοτήτων. 
 
Η πρώτη οµάδα έργων και δράσεων αφορά σε θεµατικές ενότητες που αναφέρονται σε όλη την επικράτεια 
και δεν έχει γίνει δυνατόν µέχρι σήµερα να προσδιορισθεί το ποσοστό του προϋπολογισµού τους που 
σχετίζεται άµεσα / χωρικά µε την Π∆Ε και η δεύτερη οµάδα είναι αυτή που περιλαµβάνει ονοµαστικά τα 
συγκεκριµένα έργα – δράσεις που αφορούν την συγκεκριµένη Περιφέρεια. Τα έργα και οι δράσεις που 
ανήκουν στην πρώτη κατηγορία είναι όλα όσα περιλαµβάνονται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες δράσης: 
ενέργεια, ανταγωνιστικότητα (έρευνα και καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα, δηµόσια διοίκηση και 
παραγωγικότητα µέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
(Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση, διοικητική µεταρρύθµιση) και 
αναφέρονται σε όλη την επικράτεια. 
 
Είναι σαφές ότι από αυτή την οµάδα όσα περισσότερα σε αριθµό και σε προϋπολογισµό υλοποιηθούν στην 
Π∆Ε θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξή της, ιδιαίτερα όσα αφορούν στην έρευνα και τεχνολογία, 
την αύξηση της παραγωγικότητας µέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και την ανάπτυξη του 
Ινστιτούτου Τεχνολογικών Πατρών (ΙΤΥ), λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι λόγω του Πανεπιστηµίου και του 
Τεχνολογικού Πάρκου Πατρών δεν λείπουν οι προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης της έρευνας και νέων 
τεχνολογιών στη Περιφέρεια. 
 
Η δεύτερη οµάδα έργων και δράσεων που αναφέρεται συγκεκριµένα στην Π∆Ε (και ως συνολικός 
προϋπολογισµός και ως ονοµασία συγκεκριµένου έργου ή δράσης) αφορούν στις παρακάτω θεµατικές 
ενότητες δράσης: 
• Μεταφορές 

- παραχωρήσεις οδικών έργων 
- οδικά έργα 
- αστικές µεταφορές (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικά έργα) 

• Περιβάλλον 
• Πολιτισµός και τουρισµός 
• Υποδοµές υγείας και εκπαίδευσης 
 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις µεταφορές τα έργα που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ 2007-13 είναι τα κύρια 
προτεινόµενα έργα µεταφορικών υποδοµών και από το θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ, των οποίων η 
ολοκλήρωση θα συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και στην άρση της σχετικής 
αποµόνωσής της από του υφιστάµενους αναπτυξιακούς άξονες. 
 
Στον πίνακα καταγράφονται συγκεκριµένα: η κατασκευή της Ολυµπίας οδού (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα 
– Πύργος – Τσάκωνα), η Ιόνια Οδός, η Παραϊόνια οδός – οδικές συνδέσεις Σήραγγας Αγίου Ηλία, 
ολοκλήρωση των συνδέσεων του ΠΑΘΕ µε το λιµάνι της Πάτρας, οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου µε τον 
∆υτικό άξονα Β-Ν, ολοκλήρωση έργων νέου λιµένα Πατρών, κατασκευή νέα διπλής σιδηροδροµικής 
γραµµής Ροδοδάφνη – Ρίο και ∆ιακοφτό – Ροδοδάφνη καθώς και ηλεκτροκίνηση στο τµήµα Κιάτο –
Ροδοδάφνη καθώς και άλλα σηµαντικά για τις ΠΕ της έργα όπως η βελτίωση της οδού ‘’Κυλλήνη – εθνική 
οδός Πατρών – Πύργου’’, η αναβάθµιση του λιµανιού Κατακόλου κ.α. 
 
Σηµειώνεται ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα µεταφορών αναφέρονται στον πίνακα ότι 
βρίσκονται στη φάση υλοποίησης (στάδιο ωριµότητας έργου: 3), µε εξαίρεση τα έργα ολοκλήρωσης του 
λιµένα της Πάτρας που βρίσκεται στη φάση συµβασιοποίησης και του λιµανιού Κατακόλου (στάδιο 
ωριµότητας: 0). 
 
Ωστόσο, η εκτίµηση µας είναι ότι τα έργα αυτά παρουσιάζουν µεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα τα τρία 
τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης χρηµατοδοτικών ροών που οφείλονται στην οικονοµική κρίση (η πορεία 
τω έργων αυτών αναλύεται στο κεφ. Α.1.1.β.1.8: µεταφορική υποδοµή). 
 
Στις ‘’υποδοµές υγείας’’ περιλαµβάνονται η ολοκλήρωση κατασκευής του Γενικού νοσοκοµείου Αγρινίου και η 
αναβάθµιση του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Πατρών ‘’Ο Άγιος Ανδρέας’’ που επλήγη από τον σεισµό του 
2008 (νοσοκοµεία νοµαρχιακού επιπέδου). 
Στην ενότητα ‘’Περιβάλλον’’ σηµειώνονται τα έργα – δράσεις: κλείσιµο κα αποκατάσταση χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), οι αντικαταστάσεις – επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης της 
ΝΑ πλευράς της Πάτρας και έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 


