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3.6 Μεταφορική Υποδοµή 
 
α. Οδικό δίκτυο και οδικές µεταφορές 
Οι βασικές εξελίξεις όσον αφορά στο οδικό δίκτυο στην Π∆Ε κατά την περίοδο 2000-13 είναι1: 
 
Σε ό,τι αφορά τους διευρωπαϊκούς άξονες: 
• «ΠΑΘΕ»: Υλοποιήθηκε η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και η Ευρεία Παράκαµψη Πατρών 
• «∆υτικός Άξονας» στο τµήµα «όρια µε Μεσσηνία – Πύργος – Αµαλιάδα – Πάτρα – Ρίο – Αντίρριο – 

Μεσολόγγι – Αγρίνιο – σύνδεση µε Πλατυγιάλι Αστακού – Αµφιλοχία, όρια Νοµού προς Ιωάννινα»: 
Υλοποιήθηκε η παράκαµψη Αγρινίου και µελέτες ενώ βρίσκεται στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και 
στην έναρξη εργασιών κατασκευής η παράκαµψη Αµφιλοχίας. 

• Νότια δυτική πύλη χώρας (Πάτρα – Πλατυγιάλι Αστακού) – Ναύπακτος προς Φωκίδα, Λαµία, Βόλος 
(∆ιαγώνιος): έχει εκπονηθεί µελέτη στα πλαίσια της Γ’ ΚΠΣ, έχει ολοκληρωθεί η παράκαµψη Ναυπάκτου, 
χωρίς να έχει προωθηθεί άλλο τµήµα του έργου αυτήν την προγραµµατική περίοδο. Η ανάγκη 
αναβάθµισής του θεωρείται υψηλή προτεραιότητα για την Π∆Ε. 

 
Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς/διαπεριφερειακούς άξονες:  
• Αγρίνιο (σύνδεση µε δυτικό άξονα) – Καρπενήσι – Λαµία – Βόλος: Εντός Π∆Ε προγραµµατίζεται η 

κατασκευή τµήµατος µήκους 7.45 χλµ από τον κόµβο Ρουπακιάς/Αγ Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων, µέχρι τον υφιστάµενο δρόµο προς τον Άγιο Βλάση. Το έργο βρίσκεται σε φάση εγκρίσεων 
προς συµβασιοποίηση. 

• Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα-Άκτιο-Βόνιτσα: Το έργο σύνδεσης της Πρέβεζας µε την Ιόνια Οδό (Άκτιο έως 
Λίµνη Αµβρακία) είχε αρχικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης τον 3/2013. Προβλέπεται η κατασκευή νέας 
οδού 48,5 χλµ. µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα, σε 
διαφορετική χάραξη από την υφιστάµενη.  Όλες οι εργολαβίες των τµηµάτων του καθυστερούν λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων των αναδόχων. Οι υπολειπόµενες εργασίες  ανέρχονται κατ’ εκτίµηση στο 65 
%.Το τµήµα του στο οποίο σήµερα εκτελούνται εργασίες (µία εργολαβία που καλύπτει περίπου το µισό 
έργο) προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 12/2013. Εκτίµηση για την  εξέλιξη των υπολοίπων τµηµάτων θα 
είναι δυνατή περί τις αρχές του 2013. Στην υφιστάµενη οδό Αµφιλοχίας – Βόνιτσας – Λευκάδας/Ακτίου 
εκτελούνται εργασίες ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα από την Π∆Ε. 

• Πλατυγιάλι – Αστακός – Μύτικας – Πάλαιρος Βόνιτσα – σύνδεση µε τον προηγούµενο άξονα: ∆εν έχουν 
γίνει εργασίες αναβάθµισης 

• Σύνδεση ευρύτερης περιοχής Πατρών – Αιγίου µε Τρίπολη: 
• Άξονας Πάτρα-Σταυροδρόµι-Πανόπουλο-Τρίπολη (εθνική οδό 111) (κύριος άξονας σύνδεσης της 

Τρίπολης µε την ευρύτερη περιοχή Πάτρας και ανάπτυξης της ορεινής ενδοχώρας): έχουν γίνει 
µελέτες αναβάθµισης στο κρίσιµο τµήµα Αγ. Μαρίνας, δεν έχουν υλοποιηθεί έργα αναβάθµισης. ∆εν  
έχει προγραµµατιστεί ένταξη και κατασκευή του έργου.  Η λειτουργία του άξονα είναι ικανοποιητική 
στο αναβαθµισµένο τµήµα της Ηλείας και στο τµήµα που ανήκει στην Αρκαδία. ∆εν έχει 
προγραµµατιστεί ένταξη και κατασκευή του υπόλοιπου τµήµατος 

• Άξονας σύνδεσης ευρύτερης περιοχής Αιγίου-Ακράτας µε Καλάβρυτα-Κλειτορία- σύνδεση µε εθνική 
οδό 111 (άξονας προβολής των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πόρων ορεινής Αχαΐας και 
Αρκαδίας και ενίσχυσης των Καλαβρύτων, της Κλειτορίας και της ορεινής ενδοχώρας: δεν έχουν 
γίνει µελέτες ούτε υπάρχει προγραµµατισµός αναβάθµισης. Εξακολουθούν να παραµένουν 
προβληµατικά ορισµένα σηµεία µεταξύ ∆ιακοπτού – Καλαβρύτων. 

• Άξονας Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα – σύνδεση µε προηγούµενο άξονα (κυρίως ως άξονας 
ενίσχυσης της ανάπτυξης των Καλαβρύτων και της ορεινής ενδοχώρας: ∆εν έχουν γίνει εργασίες 
αναβάθµισης. 

• Σύνδεση δίπολου Πύργου – Αµαλιάδας µε Τρίπολη / Μεγαλόπολη: 
• Άξονας Πύργος (σε σύνδεση µε ∆υτικό Άξονα και Κατάκολο - Αρχαία Ολυµπία – Τρίπολη – Ναύπλιο 

– Επίδαυρος, άξονας ανάδειξης πολιτιστικών πόρων διεθνούς σηµασίας): έχει ολοκληρωθεί το 
κρίσιµο τµήµα της παράκαµψης Αρχαίας – Ολυµπίας ενώ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το τµήµα 
Λιναριά – Λούβρο. Η συνολική αναβάθµιση µετά τις παρεµβάσεις αυτές είναι σηµαντική, ιδιαίτερα για 
τον ευαίσθητο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας. 

• Άξονας Αµαλιάδα – Σιµόπουλο – σύνδεση µε εθνική οδό 111 (άξονας ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ορεινής ενδοχώρας και του αγροτικού χώρου): Έχει γίνει οριστική µελέτη για το τµήµα Πύργος- 
Χειµαδιό (µήκος 11 χλµ.) και αναγνωριστική µελέτη για όλο το υπόλοιπο τµήµα. ∆εν έχει 
προγραµµατιστεί ένταξη και κατασκευή του έργου. 

• Άξονας Αρχαία Ολυµπία - Ανδρίτσαινα - Επικούρειος Απόλλωνας προς Μεγαλόπολη (κυρίως ως άξονας 
ανάδειξης πολιτιστικών πόρων µεγάλης σηµασίας και ενίσχυσης ανάπτυξης ορεινής ενδοχώρας): Έχει 

                                            
1 Το οδικό δίκτυο στην Π.∆.Ε. έχει δοµή δένδρου και είναι διαρθρωµένο και ιεραρχηµένο σε τρεις κύριες βαθµίδες που 
αναλογούν στην σηµαντικότητα του ρόλου της αντίστοιχης βαθµίδας: ∆ιευρωπαϊκοί άξονες, Εθνικοί / διαπεριφερειακοί 
άξονες και Ενδοπεριφερειακοί άξονες. 
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ολοκληρωθεί η είσοδος Κρεστένων. Κατασκευάζεται το εξαιρετικά προβληµατικό τµήµα από 
διασταύρωση ∆ιασέλλων έως τον οικισµό Μπαρακίτικων αφορά µήκος 8 χλµ. 

• Αγρίνιο – Αµφιλοχία – Άρτα – Ιωάννινα (σηµερινή εθνική οδός): δεν έχουν γίνει εργασίες βελτίωσης ούτε 
συστηµατικό πρόγραµµα συντήρησης. Ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της Ιόνιας Οδού, η 
κατάσταση εξυπηρέτησης της οδού παραµένει πολύ χαµηλή. 

• Πάτρα – Κάτω Αχαΐα – Λεχαινά – Γαστούνη – Αµαλιάδα – Πύργος – Ζαχάρω – προς Μεσσηνία 
(σηµερινή εθνική οδός): ∆εν έχουν γίνει εργασίες βελτίωσης ούτε συστηµατικό πρόγραµµα συντήρησης. 
Ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της Ολυµπίας Οδού, η κατάσταση εξυπηρέτησης της οδού 
παραµένει πολύ χαµηλή, µε ιδιαίτερα χαµηλούς δείκτες οδικής ασφάλειας (πρόκειται για το πλέον 
επικίνδυνο τµήµα του εθνικού δικτύου).  

• Άξονας Ναύπακτος – Θέρµο – Προυσσός – Καρπενήσι – Καρδίτσα ως άξονας κυρίως οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος και ανάπτυξης ορεινής ενδοχώρας: ∆εν έχουν γίνει εργασίες αναβάθµισης 

 
Σε ό,τι αφορά τους ενδοπεριφερειακούς άξονες: 
• Παραϊόνια Οδός: Κατασκευή του άξονα Λίµνη Αµβρακία - Κατούνα - παράκαµψη Βόνιτσας - διακλάδωση 

προς Άκτιο και Λευκάδα. Το έργο κατασκευάζεται από εθνικούς πόρους, έχει καθυστερήσει λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων των αναδόχων, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιθανός χρόνος ολοκλήρωσης 
το 2014. 

• Σύνδεση Ναυπάκτου µε Αγρίνιο µέσω παρατριχώνιων οδών (Θέρµο – Αγρίνιο και Γαβαλού – Παπαδάτες 
- Αγρίνιο): Ανάγκη δροµολόγησης της κατασκευής του οδικού άξονα Θέρµου - Ναυπάκτου και Θέρµου - 
Αγρινίου». Η υλοποίηση του θα παρέχει εύκολη πρόσβαση τόσο προς την Ιόνια Οδό και τη γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου, όσο και προς το Αγρίνιο. 

• Σύνδεση Πύργου µε εθνική οδό 111 Πάτρας – Τρίπολης: Υπάρχει εγκεκριµένη οριστική µελέτη στο 
τµήµα Πύργος – Χειµαδιό (11 χλµ). και αναγνωριστική για το υπόλοιπο τµήµα έως διασταύρωση µε οδό 
Αµαλιάδας – Σιµόπουλου. ∆εν έχουν εκτελεστεί εργασίες. 

• Αρχαία Ολυµπία – Λάλας – 111: Έχουν εκτελεστεί σηµαντικές εργασίες βελτίωσης στο τµήµα Λάλα – 
έως ∆ιλιζέϊκα Χάνια (περίπου 10 χλµ.) µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών του δρόµου. 

• Βάρδα – Λίµνη Πηνειού – Αρχαία Ήλιδα – Γαστούνη – Βαρθολοµιό – Λουτρά Κυλλήνης: Τοπικές 
βελτιώσεις, βελτίωση του ελέγχου των διασταυρώσεων µε ΝΕΟ Πάτρας - Πύργου 

• Σύνδεση νότιας παράκτιας ζώνης νοµού Ηλείας µε Ανδρίτσαινα – Επικούρειο Απόλλωνα: Εγκρίθηκαν οι 
όροι δηµοπράτησης έργων στην Περιφερειακή Ενότητας Ηλείας: Έργο βελτίωσης του δρόµου από 
Ζαχάρω προς Μίνθη, Βρεστό, Ανδρίτσαινα. Έργο της Βελτίωσης επαρχιακής οδού Κρέστενα – 
Ανδρίτσαινα - Επικούριος Απόλλων, τµήµα: ∆ιάσελλα –Μπαρακίτικα (υπογράφηκε την ∆ευτέρα 27 
Αυγούστου 2012). 

 
Όσον αφορά τους αστικούς οδικούς άξονες: 
• Κατασκευή των κάθετων αρτηριών σύνδεσης της ΠΑΘΕ (Ευρεία Παράκαµψη) µε την παραλιακή ζώνη, 

δηλαδή της αρτηρίας ∆ιακονιάρη (οδός Ελ. Βενιζέλου) και των Παραγλαύκιων αρτηριών 
• Κατασκευή της Μικρής Περιµετρικής – η ολοκλήρωση της οποίας καθυστερεί πάρα πολύ λόγω 

πληθώρας τεχνικών και συµβατικών προβληµάτων – και η προγραµµατισµένη διάνοιξη της οδού 
Κανακάρη και η σύνδεσή της µε τη ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου. 

 
β. Σιδηροδροµικό δίκτυο 
Οι βασικές εξελίξεις όσον αφορά στο σιδηροδροµικό δίκτυο στην Π∆Ε κατά την περίοδο 2000-13 είναι: 
• Η διακοπή της λειτουργίας του µετρικού δικτύου Πελοποννήσου σε συνδυασµό µε την εκτέλεση έργων 

στο τµήµα Κιάτου – Πάτρας, έχει οδηγήσει σε πλήρη αποκοπή της Π∆Ε από τον σιδηρόδροµο. Το 
µέλλον του δικτύου Πελοποννήσου πλην του τµήµατος Κορίνθου - Κιάτου – Πάτρας είναι προς το παρόν 
άδηλο. 

• Τα σιδηροδροµικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Π∆Ε αφορούν στην ηλεκτροδοτούµενη γραµµή 
κανονικού πλάτους στο τµήµα Κιάτου – Πάτρας όταν ολοκληρωθούν τα έργα της γραµµής που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραµµατίζονται. Εντός της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου υλοποιείται 
η αναβάθµιση της γραµµής Κιάτου – Πάτρας (Ρίου), µε καθυστερήσεις όσον αφορά τα αρχικά 
χρονοδιαγράµµατα, και, κατά τις επίσηµες εκτιµήσεις του φορέα κατασκευής (ΕΡΓΟΣΕ), δεν πρόκειται 
να ολοκληρωθεί εντός των χρονικών περιθωρίων του ΕΣΠΑ, παρά µόνο στο τµήµα του µέχρι το Ρίο. Το 
τµήµα Ρίου – Πάτρας – νέου λιµένα προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί κατά την επόµενη 
προγραµµατική περίοδο, δεν έχει όµως ακόµα αποσαφηνιστεί η τεχνική λύση που θα επιλεγεί 
δεδοµένων των προβληµάτων εφαρµογής της λύσης του υποβιβασµού του επιπέδου της γραµµής εντός 
αστικής περιοχής λόγω πολύ µεγαλύτερου κόστους (περίπου 900 εκ. €) και ελλείψεων χρηµατοδότησης 
του έργου. 

• ∆εν έχει αποφασιστεί οριστικά η λύση που θα επιλεγεί για το τµήµα στο οποίο ο αρχικός σχεδιασµός 
πρόβλεπε υποβιβασµό της γραµµής στην αστική περιοχή της Πάτρας, η οποία εγκαταλείπεται από την 
ΕΡΓΟΣΕ λόγω κόστους και αδυναµίας εξασφάλισης χρηµατοδότησης. 
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• Ο σχεδιασµός της ΕΡΓΟΣΕ όσον αφορά τη σύνδεση µε τον νέο λιµένα συναρτά την εξυπηρέτηση 
εµπορευµατικών ροών από την κατασκευή του πολυχρηστικού κρηπιδώµατος στο νότιο τµήµα του νέου 
λιµένα, η προοπτική κατασκευής του οποίου - έστω και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο - είναι 
προς το παρόν αµφίβολη. ∆εν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά τη σύνδεση της ΒΙΠΕ Πάτρας µε το 
σιδηροδροµικό δίκτυο. 

• ∆εν υπάρχει καµία εξέλιξη όσον αφορά τον δυτικό σιδηροδροµικό άξονα, (έργο Νο. 29 των ∆∆Μ), η 
κατασκευή του οποίου – κατά το προβλεπτό τουλάχιστον µέλλον – δεν φαίνεται πιθανή. 

• Λειτουργούν µε επιτυχία η τουριστική γραµµή Κατακόλου – Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας και ο 
Οδοντωτός ∆ιακοπτού Καλαβρύτων. Οι γραµµές αυτές εξυπηρετούνται από σύγχρονο εξοπλισµό 
και φαίνεται να έχουν σηµαντικές προοπτικές. 

• Λειτουργεί µε εξαιρετική επιτυχία από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο Προαστιακός Πάτρας στο τµήµα Πάτρα – Αγ. 
Βασίλειος, µε προοπτικές επέκτασης προς νότο και προς βορά. 
 

γ. Θαλάσσιες µεταφορές – λιµάνια  
Οι εξελίξεις όσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές συνοψίζονται στα παρακάτω: 
• Ολοκληρώθηκε και έχει τεθεί σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2010 τµήµα του νέου λιµένα Πάτρας. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του 3ου Τµήµατος της Α’ Φάσης του νέου λιµένα, µε εκτιµώµενο χρόνο 
παράδοσης το 2014. Από την εργολαβία κατασκευής του Τµήµατος εξαιρέθηκε η κατασκευή του 
πολυχρηστικού κρηπιδώµατος που προβλέπεται στο Προγραµµατικό Σχέδιο Ανάπτυξης του λιµένα, το 
οποίο θεωρήθηκε ότι δεν είναι άµεσα βιώσιµο αν κατασκευαστεί στην παρούσα φάση µε δηµόσια 
δαπάνη. Οι προοπτικές όσον αφορά την κατασκευή του κρηπιδώµατος αυτού είναι προς το παρόν 
άδηλες. Εποµένως, έχει διαµορφωθεί µία λειτουργική κατανοµή δραστηριοτήτων η οποία µπορεί να 
περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: νέος λιµένας – γραµµές Ιταλίας, παλιός λιµένας – γραµµές εσωτερικού, 
γενικό φορτίο, κρουαζιερόπλοια.  

• Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της οδικής σύνδεσης του νέου λιµένα µε τις παραγλαύκιες αρτηρίες µέσω 
των οποίων θα επικοινωνεί µε τον ΠΑΘΕ. Η περάτωση του έργου καθώς και η ολοκλήρωση των 
υπολειποµένων εργασιών στις παραγλαύκιες αρτηρίες αναµένονται το 2013. 

• Ο λιµένας Κατακόλου έχει σηµειώσει θεαµατικά αποτελέσµατα ως λιµένας κρουαζιέρας και ήδη οι 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν. Η επικαιροποιηµένη µελέτη προγραµµατικού σχεδιασµού του 
λιµανιού (εκπονήθηκε το 2011) προβλέπει περαιτέρω επέκτασή του µε κατασκευή νέου προβλήτα – µε 
ταυτόχρονη κατάργηση της µαρίνας και δηµιουργίας της σε νέα θέση - και συνολική χωρητικότητα 5 
θέσεων ελλιµενισµού κρουαζιερόπλοιων έναντι 3 που διαθέτει σήµερα (εκκρεµεί η έγκριση ΜΠΕ, 
εκτελούνται οι τεχνικές µελέτες). Έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τα έργα επέκτασης κατά 150µ. του 
προσήνεµου µώλου, επέκταση της κεντρικής προβλήτας και επέκταση κατά 8 µ. του παραλιακού 
κρηπιδώµατος των καταστηµάτων. Επίσης είναι υπό ένταξη στο τοµεακό ΕΣΠΑ του ΕΟΤ η ανάπλαση 
του κεντρικού λιµένα, µε κατασκευή κτιρίου Σέγκεν, κτιρίου διακίνησης επιβατών, µετατροπή του 
απεντοµωτηρίου για τη µεταφορά εκεί του µουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας), η δηµιουργία 
µαρίνας (η σηµερινή χρειάζεται να αλλάξει θέση για να µπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλάσια σκάφη). Η 
µαρίνα λειτουργεί από το 2007 µόνο την καλοκαιρινή περίοδο, διότι δεν παρέχει ασφάλεια από τον 
κυµατισµό. Υπάρχει εγκεκριµένο προγραµµατικό σχέδιο από το 2011 που προβλέπει κατασκευή 
προβλήτας 350 µέτρων στη θέση της υπάρχουσας µαρίνας και κατασκευή νέας. 

• Ο λιµένας Πλατυγιαλίου Αστακού εξελίσσεται σε δυναµικό εµπορικό λιµένα, ικανό να εξυπηρετήσει 
σχεδόν όλη τη γκάµα φορτίων (Ε/Κ, Ro – Ro, car terminal, γενικό φορτίο, ογκώδη και οχληρά φορτία) και 
προσελκύει ήδη σηµαντικό αριθµό χρηστών.  

• Σε ό,τι αφορά τους άλλους λιµένες της περιφέρειας (Αιγίου, Κυλλήνης, Αµφιλοχίας) είναι µικρότερης 
κλίµακας και λειτουργούν µόνο ορισµένες τοπικές γραµµές µε τα απέναντι Ιόνια νησιά όπως για 
παράδειγµα το λιµάνι της Κυλλήνης (Κυλλήνη - Ζάκυνθος). Στον λιµένα Αιγίου η ολοκλήρωση των έργων 
κατασκευής νέου προβλήτα έχουν καθηλωθεί επί µακρόν και η προοπτική ολοκλήρωσής τους είναι 
άδηλη. Ο ρόλος του ως λιµένα εισαγωγής ευπαθών προϊόντων έχει αποδυναµωθεί, λόγω ρυθµίσεων 
σχετικών µε τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις υγειονοµικών ελέγχων των εισαγωγών, οι οποίες έχουν 
οδηγήσει αναγκαστικά – και µάλλον µόνιµα - τη ζήτηση σε άλλους λιµένες της χώρας. Οι λοιποί λιµένες 
δεν παρουσιάζουν εξέλιξη ή ενδιαφέρον. 
 

δ. Αεροπορικές µεταφορές – αεροδρόµια 
Οι βασικές εξελίξεις όσον αφορά τον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών στην Π∆Ε κατά την περίοδο 2000-
13 είναι: 
• Το Α/∆ Ακτίου είναι εθνικό και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις όσον αφορά τη διακινούµενη ζήτηση 

ναυλωµένων κυρίως πτήσεων µε ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης, ενώ εµφανίζει σταθερή τακτική 
αεροπορική ζήτηση. 

• Το Α/∆ Αράξου χαρακτηρίστηκε διεθνές ήδη από το 2007. Ολοκληρώθηκαν τα έργα κτιριακής υποδοµής 
του επιβατικού σταθµού του στρατιωτικού Α/∆ Αράξου (κτίρια αφίξεων και αναχωρήσεων), δίνοντας στην 
εγκατάσταση τη δυνατότητα εξυπηρέτησης µεγαλύτερου αριθµού πτήσεων. Γενικά σηµειώθηκε αυξητική 
τάση όσον αφορά αφίξεις ναυλωµένων πτήσεων (charter) και τουριστών. Ήδη λειτουργούν τακτικές 
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αεροπορικές συνδέσεις από εταιρεία χαµηλού κόστους µε αεροδρόµια της Βρετανίας, της Ιταλίας, της 
Κύπρου και της Γερµανίας µε καλά αποτελέσµατα.  

• Υπάρχει µελετητική προεργασία (σε επίπεδο µελέτης προγραµµατικού σχεδίου) για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων της πολιτικής αεροπορίας στο στρατιωτικό Α/∆ Ανδραβίδας, µε στόχο σε πρώτη φάση 
την εξυπηρέτηση ναυλωµένων πτήσεων.  

 
ε. Σε ότι αφορά τις κύριες εξελίξεις στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών στην περιφέρεια στην 
περίοδο 2000 – 2013 αυτές είναι: 
• Έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής (logistic centers) στην 

ευρύτερη περιοχή Πάτρας. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι ιδιωτικές, χωροθετηµένες µε βάση τις 
προβλέψεις του σχετικού νόµου Ν.3333/2005, βρίσκονται κυρίως στην περίµετρο της πόλης και δεν είναι 
πάντα απαλλαγµένες από περιβαλλοντικές οχλήσεις. 

• Υπάρχει σηµαντική αύξηση της διακίνησης φορτίων µε συνδυασµένη οδική – θαλάσσια µεταφορά από 
τον λιµένα. Τα διακινούµενα φορτία (trailers, κινητά αµαξώµατα – swap bodies)  συνεχίζουν στην ιταλική 
πλευρά είτε οδικά είτε σιδηροδροµικά µέχρι τον τελικό προορισµό (και αντίστροφα).  

• ∆εν χωροθετήθηκε τελικά από το Αναθεωρηµένο ΓΠΣ χρήση εµπορευµατικού κέντρου στο οικόπεδο 
Πειραϊκής Πατραϊκής όπισθεν του νέου λιµένα Πάτρας, ιδιοκτησίας ΟΛΠΑ (παρά την πρόταση των 
µελετητικών γραφείων, την οποία δεν δέχθηκε το δηµοτικό συµβούλιο, εντασσόµενη µε αυτή τη θέση και 
η αποκεντρωµένη διοίκηση της περιφέρειας).   

• ∆εν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις συνδυασµένων µεταφορών σε λειτουργία.  

 

Το σύνολο των παρεµβάσεων των περιφερειακών και τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στο διάστηµα των δύο τελευταίων προγραµµατικών περιόδων 
έχει ως εξής: 
 
Προγραµµατική Περίοδος 2000-06 
Κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-06 από το Γ’ ΚΠΣ χρηµατοδοτήθηκαν σηµαντικά έργα στα οποία δεν 
περιλαµβάνονται τµήµατα των βασικών οδικών αξόνων της Ολυµπίας Οδού και της Ιόνιας Οδού. 
Τα έργα µεταφορών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα τοµεακά προγράµµατα ΕΠΟΑΛΑΑ και ΕΠΣΑΑΣ, το 
Ταµείο Συνοχής και το Interreg είχαν συνολικό προϋπολογισµό 1.006 εκατ. €. Οι σηµαντικότερες 
παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο υλοποιήθηκαν µέσω του ΕΠΟΑΛΑΑ και αφορούν τον αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ 
(Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και Ευρεία Παράκαµψη Πατρών), ενώ από το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτήθηκαν η 
Παράκαµψη Αγρινίου και µελέτες. 
Χρηµατοδότηση 674,3 εκατ. € αφορούσε σιδηροδροµικά έργα στον άξονα Κορίνθου - Πάτρας, και 83,6 εκατ. 
€ αφορούσαν έργα στο νέο λιµένα Πάτρας. Τα έργα µεταφορών που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ 
∆υτικής Ελλάδος είχαν συνολικό προϋπολογισµό 127,5 εκατ. €. 
Τα σηµαντικότερα έργα µεταφορών που χρηµατοδοτήθηκαν στην Π∆Ε κατά την προγραµµατική περίοδο 
2000-06 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3.6-1: Σηµαντικότερα έργα µεταφορών Γ’ ΚΠΣ (2000-06) στην Π∆Ε 

ΕΡΓΟ/ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Υ ΕΡΓΟΥ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ/    
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ Π∆Ε 2000 -2006 

Μελέτες Αυτοκινητοδρόµου 
Πατρών - Πύργου (από Πάτρα 
έως Νέδα) 

5.138.900 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ΕΥ∆Ε ΟΑΠ 
ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Κατασκευή Παράκαµψης 
Αρχαίας Ολυµπίας 

41.000.133 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ΕΥ∆Ε ΠΑΘΕ  

Βελτίωση κατά τµήµατα της 
Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας-Βυτίνας 
(Λούβρο-Λιναριά) 

5.577.030 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ∆∆Ε Π∆Ε  

Κατασκευή Οδού Παράκαµψης 
Ναυπάκτου, Τµήµα Α΄ από 
χείµαρρο Βαρειάς (ΧΘ 3+525) 
- Κόµβο Θέρµου (ΧΘ 
4+175.86)  

1.360.085 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ΕΥ∆Ε ΟΣΥΕ  

Παραϊόνια Οδός : Κατασκευή 
Σήραγγας Αγίου Ηλία στο 
τµήµα της Παραϊόνιας Οδού 
από τέλος παράκαµψης 
Γουριάς έως Γαϊδουροπνίχτη  

10.702.841 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ΕΥ∆Ε ΟΣΥΕ  

Παραϊόνια Οδός: Οδικές 
συνδέσεις Σήραγγας Αγ. Ηλία: 
Νέο  Υποέργο 
προγραµµατιζόµενο προς 
ένταξη 

20.060.000 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ΕΥ∆Ε ΟΣΥΕ  

Κατασκευή Μικρής 
Περιµετρικής Οδού Πατρών 

43.695.127 ΠΕΠ Π∆Ε 2000-2006 ∆∆Ε Π∆Ε Παραµένει ηµιτελές λόγω τεχνικών 
εµπλοκών  
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ΕΡΓΟ/ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Υ ΕΡΓΟΥ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ/    
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σύνολο  ΠΕΠ 
122.395.216 

 127.534.116 

Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Παραγλαύκιες   Αρτηρίες  120.673.456 ΕΠΟΑΛΑΑ ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ Παραµένει ηµιτελές (δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο κλάδος καθόδου) 

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ∆Ε∆-Μ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
  

Κατασκευή της νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Κιάτου - Ροδοδάφνης (*) 

267.000.000 Μεταφορές Β΄ Τ.Σ. 
(2000 - 2008) ΕΡΓΟΣΕ Έργο σε εξέλιξη 

Κατασκευή της νέας 
σιδηροδροµικής γραµµής 
Ροδοδάφνης - Πάτρας 

407.430.000 

Ε.Π. ΣΑΑΣ ή Β΄ Τ.Σ. ή 
∆' Κ.Π.Σ. ή Εθνικοί 
Πόροι 
  

ΕΡΓΟΣΕ Αναµένεται έναρξη εργασιών 

Σύνολο   Σιδ/κών Έργων 674.430.000  

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Ολοκλήρωση υποδοµών Α' 
τµήµατος. Μελέτες  και έργα 
επιδοµής νέου λιµένα Πάτρας 

57.200.000 ΕΠΟΑΛΑΑ ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε  

Ολοκλήρωση Β' τµήµατος νέου 
λιµένα Πάτρας 

30.300.000 INTERREG+ ΕΠΟΑΛΑΑ ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε  

Αγωγός Όµβριων Ακτής 
∆υµαίων 

8.800.000 ΕΠΟΑΛΑΑ ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε  

Σύνολο Λιµενικών  Έργων  83.650.000  

Σύνολο µεταφορικών υποδοµών 
(δηµόσια δαπάνη πλην έργων 
µε παραχώρηση)  

1.006.287.572  

% που αντιστοιχεί στο ΠΕΠ 
Π∆Ε   

12,7 %  

(*) Τα έργα αυτά είναι διαπεριφερειακά, ο προϋπολογισµός αντιστοιχεί στο κατ' εκτίµηση κόστος του τµήµατος του έργου που 
εµπίπτει στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
 
 

 
 
 


