
Θεµατική ενότητα – πεδίο: Α.1.1.β.2-3.3.α: Αναβάθµιση µεταφορικής υποδοµής: Οδικό δίκτυο και οδικές µεταφορές 
 

Α/α Πεδίο–σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής 
των κατευθύνσεων ΠΠΧΣΑΑ 

Βαθµός Αξιολόγη-
σης σηµαντικότητας 
– συνάφειας 
κατεύθυνσης  

Βαθµός αξιολό-
γησης εφαρµογής 
της κατεύθυνσης - 
παρέµβασης  

∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν 
από νεώτερα στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σηµειώσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση και τις ερµηνείες των αποκλίσεων 
από τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ 

Α. ∆ιευρωπαϊκοί άξονες     
Α.1 ‘’ΠΑΘΕ’’ τµήµα Κόρινθος – Πάτρα / πορεία 

υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα 
 
 

3+ 1 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του έργου.  
Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση 
του.  

Έργο παραχώρησης (τµήµα της Ολυµπίας Οδού). Οι εργασίες κατασκευής έχουν σταµατήσει, η 
επανέναρξη εργασιών εξαρτάται από την πορεία των διαπραγµατεύσεων µεταξύ δηµοσίου, 
παραχωρησιούχων και τραπεζών. Στην ΠΕΟ Πατρών – Κορίνθου προγραµµατίζονται εργασίες συντήρησης 
από την Π∆Ε. Συνάφεια και των τριών έργων Α1-Α3 µε εθνικό, Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, ΓΠΧΣΑΑ, 
ΕΣΠΑ (2007-2013) 

Α.2 ‘’∆υτικός Άξονας’’ + σύνδεση µε Πλατυγιάλι 
Αστακού / πορεία υλοποίησης και λειτουργίας 
του άξονα 
 
 
 

3+ 1 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα. Υπό συζήτηση η ολοκλήρωση 
του άξονα νότια της Πάτρας στα πλαίσια της 
επαναδιαπραγµάτευσης της σύµβασης 
παραχώρησης της Ολυµπίας Οδού µεταξύ 
δηµοσίου – παραχωρησιούχων – τραπεζών. 
Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του έργου. 

Ο ∆υτικός  Άξονας κατασκευάζεται µε παραχώρηση (Ολυµπία Οδός και Ιόνια Οδός). Οι εργασίες 
κατασκευής έχουν σταµατήσει, η επανέναρξη εργασιών εξαρτάται από την πορεία των διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ δηµοσίου, παραχωρησιούχων και τραπεζών. 
Στο τµήµα σύνδεσης µε Πλατυγιάλι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο Κόµβος Πλατυγιαλίου- Ι.Κ Αγίου 
∆ηµητρίου». Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικού τµήµατος µήκους 6.5χλµ περίπου του Οδικού Άξονα 
Αστακός - Γέφυρα Γουριάς από τη διασταύρωση προς Πλατυγιάλι (λιµάνι) έως τη διασταύρωση προς Αγ. 
∆ηµήτριο.  
Υπάρχει έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Σύνδεση Ιόνιας Οδού µε τον Αστακό: τµήµα 
Γέφυρα Γουριάς- Πλατυγιάλι του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. (έργο µήκους 13,2 χιλιοµέτρων). Το έργο µετά 
από την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων αναµένεται να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ και 
να δηµοπρατηθεί, πιθανότατα εντός του 2012 µε στόχο την ολοκλήρωση του το 2015. Συνάφεια των τριών 
έργων Α1-Α3 µε εθνικό, Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, ΓΠΧΣΑΑ, ΕΣΠΑ (2007-2013) 

Α.3 Νότια δυτική πύλη χώρας (Πάτρα – Πλατυγιάλι 
Αστακού – Ναύπακτος προς Φωκίδα, Λαµία 
Βόλος (‘’∆ιαγώνιος’’) / πορεία υλοποίησης και 
λειτουργίας του άξονα 

3+ 1 Το έργο είναι αυξηµένης σηµαντικότητας µετά 
τη λειτουργία της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και 
τη σηµαντική µείωση της χρονοαπόστασης 
µεταξύ των δύο πλευρών του πορθµού. 
Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του 
έργου. 

Έχει εκπονηθεί µελέτη στο τµήµα Αντιρρίου – Λαµίας στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ,  σε εξέλιξη µελέτη 
σκοπιµότητας για το ίδιο τµήµα. Το έργο της Παράκαµψης Ναυπάκτου ολοκληρώθηκε µε µεγάλες 
καθυστερήσεις (απαιτούνται πρόσθετες εργασίες σταθεροποίησης πρανών και αντιµετώπισης 
κατολισθήσεων). 
Συνάφεια και συνέργεια των τριών έργων Α1-Α3 µε εθνικό, Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, ΓΠΧΣΑΑ, ΕΣΠΑ 
(2007-2013) 

Β. Εθνικοί / ∆ιαπεριφερειακοί άξονες     
Β.1 Αγρίνιο (σύνδεση µε ∆υτικό Άξονα, Πλατυγιάλι, 

Πάτρα) – Καρπενήσι – Λαµία - Βόλος / πορεία 
υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα 
 

3 3 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του έργου. 
Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του 
έργου. 

Εντός Π∆Ε προγραµµατίζεται η κατασκευή οδικού τµήµατος µήκους 7.45χλµ του Οδικού Άξονα Αγρινίου-
Καρπενησίου, 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. 
Συνάφεια και συνέργεια και των τριών έργων Α1-Α3 µε εθνικό, Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, ΓΠΧΣΑΑ, 
ΕΣΠΑ (2007-2013) 

 
B.2  

Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα-Άκτιο-Βόνιτσα-Σύνδεση 
µε ∆υτικό Άξονα (Κατούνα)/ πορεία 
υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα 

3 1 Το έργο είναι αυξηµένης σηµαντικότητας µετά 
τη λειτουργία της υποθαλάσσιας σήραγγας του 
Ακτίου και την προοπτική κατασκευής 
υποθαλάσσιας σύνδεσης της Λευκάδας. 
Μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 
έργου.  

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 δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα, σε διαφορετική χάραξη µε 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. 
Στην υφιστάµενη οδό Αµφιλοχίας-Βόνιτσας-Λευκάδας/Ακτίου εκτελούνται εργασίες ανακατασκευής του 
ασφαλτοτάπητα από την Π∆Ε. Συνάφεια µε το ΕΣΠΑ (2007-2013) και το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας. 

Β.3 Άξονας Πάτρα – Σταυροδρόµι – Πανόπουλος 
– Τρίπολη (εθνική οδός 111) ως κύριος άξονας 
σύνδεσης της Τρίπολης µε το 
(διαπεριφερειακής εµβέλειας) αστικό κέντρο 
της Πάτρας και άξονας ανάπτυξης της ορεινής 
ενδοχώρας /πορεία υλοποίησης και 
λειτουργίας του άξονα 

3 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του άξονα. 
Καθυστερήσεις στην αναβάθµιση της 
λειτουργίας του και στην συντόµευση της 
χρονοαπόστασης. 

Έχει ενταχθεί προς υλοποίηση στο ΠΕΠ µόνο το έργο νέας συνδετήριας οδού της εθνικής οδού «111» 
(περιοχή Λαµπρέϊκα) µε την Ευρεία Παράκαµψη (περιµετρική) της Πάτρας, στο ύψος του κόµβου 7. 
05/03/2012. Υπάρχουν εγκεκριµένες µελέτες για βελτίωση χάραξης στην περιοχή Αγ. Τριάδας. Συνάφεια µε 
το ΕΣΠΑ (2007-2013) και το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας. 

Β.4 Άξονας σύνδεσης ευρύτερης περιοχής Αιγίου 
– Ακράτας µε Καλάβρυτα – Κλειτορία – 
σύνδεση µε εθνική οδό 111 ως άξονας 
προβολής – αξιοποίησης των πολιτιστικών – 
περιβαλλοντικών πόρων (της ορεινής Αχαϊας 
και Αρκαδίας) κλπ. / πορεία υλοποίησης και 
λειτουργίας του άξονα 
 

3 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του άξονα. 
Καθυστερήσεις στην αναβάθµιση της 
λειτουργίας του. 

Υπάρχουν στην ∆ΤΕ/Π∆Ε µελέτες εν εξελίξει σε ορισµένα  µόνο τµήµατα (Αγ. Τριάδα)  Απαιτείται αύξηση 
του προϋπολογισµού για να ολοκληρωθούν. Συνάφεια µε το ΕΣΠΑ (2007-2013) και το ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας. 

Β.5 Άξονας Πύργος (σε σύνδεση µε ∆υτικό άξονα 
και Κατάκολο) – Αρχαία Ολυµπία – Τρίπολη – 
Ναύπλιο - Επίδαυρος /πορεία υλοποίησης και 
λειτουργίας του άξονα. 
 

3 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του άξονα. 
Καθυστερήσεις στην αναβάθµιση της 
λειτουργίας του. 
 

Έχει ολοκληρωθεί η παράκαµψη Αρχ. Ολυµπίας µε πολλά προβλήµατα κατολισθήσεων. Απαιτείται 
επιπλέον χρηµατοδότηση για έργα αποκατάστασης  Εκκρεµεί η δηµοπράτηση των υπόλοιπων εργασιών 
του τµήµατος Λούβρο-Λιναριά για να δοθεί σε κυκλοφορία (4 εκ. €). Συνάφεια µε ΓΠΧΣΑΑ.  
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Α/α Πεδίο–σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής 
των κατευθύνσεων ΠΠΧΣΑΑ 

Βαθµός Αξιολόγη-
σης σηµαντικότητας 
– συνάφειας 
κατεύθυνσης  

Βαθµός αξιολό-
γησης εφαρµογής 
της κατεύθυνσης - 
παρέµβασης  

∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν 
από νεώτερα στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σηµειώσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση και τις ερµηνείες των αποκλίσεων 
από τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ 

Β.6 Άξονας Αρχαία Ολυµπία -  Ανδρίτσαινα - 
Επικούρειος Απόλλωνας προς Μεγαλόπολη 
(κυρίως ως άξονας ανάδειξης πολιτιστικών 
πόρων µεγάλης σηµασίας και ενίσχυσης 
ανάπτυξης ορεινής ενδοχώρας) / πορεία 
υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα 
 

3 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του άξονα. 
Καθυστερήσεις στην λειτουργική αναβάθµιση 
του άξονα. 

Έχει ολοκληρωθεί η είσοδος Κρεστένων. Κατασκευάζεται το εξαιρετικά προβληµατικό τµήµα από 
διασταύρωση ∆ιασέλλων έως τον οικισµό Μπαρακίτικων αφορά µήκος 8 χλµ. Συνάφεια και συνέργεια µε 
ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας. 

Β.7 Άξονας Ναύπακτος – Θέρµο – Προυσσός – 
Καρπενήσι – Καρδίτσα ως άξονας κυρίως 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης 
ορεινής ενδοχώρας / πορεία υλοποίησης και 
λειτουργίας του άξονα 
 

3 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του άξονα. 
 

 

Γ. Ενδοπεριφερειακοί άξονες (πορεία 
υλοποίησης – λειτουργίας) 

    

Γ.1 Σύνδεση Πύργου µε εθνική οδό 111 Πάτρας – 
Τρίπολης / πορεία υλοποίησης και λειτουργίας 
του άξονα 

3 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα της οδού. 
 

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. 
Συνάφεια και συνέργεια µε το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας. 

Γ.2 Αρχαία Ολυµπία – Λάλας – 111 / πορεία 
υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα 

3 3 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα της οδού. 

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

Γ.3 Σύνδεση νότιας παράκτιας ζώνης νοµού 
Ηλείας µε Ανδρίτσαινα – Επικούρειο 
Απόλλωνα / πορεία υλοποίησης και 
λειτουργίας του άξονα 

3 3 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα της οδού 
 

Εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης έργων στην Περιφερειακή Ενότητας Ηλείας: 
Έργο βελτίωσης του δρόµου από Ζαχάρω προς Μίνθη, Βρεστό, Ανδρίτσαινα. 10-10-2012 
Έργο της Βελτίωσης επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα - Επικ. Απόλλων, τµήµα: ∆ιάσελλα –
Μπαρακίτικα (υπογράφηκε την ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2012) 1-09-2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: 
Βαθµός σηµαντικότητας της κατεύθυνσης και συνάφειας της µε εθνικές / πολιτικές / προγράµµατα της περιφέρειας: 1 (µικρή συνάφεια), 2 (µέτρια συνάφεια), 3 (µεγάλος – υψηλός βαθµός συνάφειας) 
Βαθµός αξιολόγησης της εφαρµογής της κατεύθυνσης: 1 (µηδενικός - µικρός), 2 (µέτριος), 3 (ικανοποιητικός), 4 (υψηλός)                    109β 
 
 
 
 



Θεµατική ενότητα – πεδίο: Α.1.1.β.2-3.3.β: Αναβάθµιση µεταφορικής υποδοµής – σιδηροδροµικές µεταφορές – θαλάσσιες µεταφορές – αεροπορικές µεταφορές 
 

Α/α Πεδίο–σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής 
των κατευθύνσεων ΠΠΧΣΑΑ 

Βαθµός Αξιολόγη-
σης σηµαντικότητας 
– συνάφειας 
κατεύθυνσης  

Βαθµός αξιολό-
γησης εφαρµογής 
της κατεύθυνσης - 
παρέµβασης  

∆ιαφορές-αποκλίσεις που προκύπτουν 
από νεώτερα στοιχεία 

Παρατηρήσεις / σηµειώσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση και τις ερµηνείες των αποκλίσεων 
από τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ 

1. Σιδηροδροµικές µεταφορές (πορεία 
υλοποίησης – λειτουργίας) 

    

1.α ∆ηµιουργία νέου σιδηροδροµικού διαδρόµου 
σύνδεσης της µητροπολιτικής. περιοχής 
Αθήνας µε την ευρύτερη περιοχή Πατρών 

4 2 ∆εν προκύπτουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του άξονα. 
Η διακοπή λειτουργίας της µετρικής γραµµής 
Πελοποννήσου πλην του κλάδου Κορίνθου – 
Πάτρας επηρεάζει συνολικά την προοπτική 
του σιδηροδροµικού δικτύου στην 
Πελοπόννησο, αποκόπτει σιδηροδροµικά την 
περιοχή νότια της Πάτρας και αποδυναµώνει 
οποιαδήποτε προοπτική υλοποίησης του 
δυτικού σιδηροδροµικού άξονα. 

Σοβαρές αποκλίσεις από τα αρχικά χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης. Στα πλαίσια του ΕΠΕΠ προβλέπεται η 
ολοκλήρωση των εργασιών στο τµήµα Κιάτο – Ρίο. Σε εξέλιξη τα έργα στα τµήµατα ∆ιακοπτό Ροδοδάφνη 
και Ροδοδάφνη – Ρίο. Φαίνεται να εγκαταλείπεται για µια µεταβατική περίοδο τουλάχιστον από τον ΟΣΕ η 
υπογειοποίηση της γραµµής στην αστική περιοχή Πατρών λόγω κόστους. Ο τρόπος σύνδεσης Ρίου – 
Πάτρας – νέου λιµένα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αµφίβολη η ανάπτυξη υποδοµής σιδηροδροµικής 
µεταφοράς µοναδοποιηµένων φορτίων στο νέο λιµένα Πάτρας.   

1.β ∆ιερεύνηση της βιωσιµότητας ανάπτυξης 
σιδηροδροµικού άξονα σύνδεσης των Π∆Ε – 
Περιφ. Ηπείρου (µετά από σχετική εδική 
µελέτη) 

3 1 Οι γενικότερες οικονοµικές συνθήκες, η 
µείωση της µεταφορικής ζήτησης και η 
διακοπή της λειτουργίας του µετρικού δικτύου 
στην Πελοπόννησο αποδυναµώνουν 
περαιτέρω την – ούτως ή άλλως αµφίβολη - 
προοπτική της δηµιουργίας του άξονα. 

∆εν υπάρχει διαδικασία ωρίµανσης σε εξέλιξη. 

1.γ Αναβάθµιση του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα 
– Πύργος Καλαµάτα 

3 1  Η λειτουργία του έχει διακοπεί.  Υπάρχουν µελέτες για την αναβάθµισή του τµήµατος Πάτρας – Πύργου. Οι προοπτικές υλοποίησης του 
έργου είναι για την προγραµµατική περίοδο 2014 - 20. 

2. Θαλάσσιες µεταφορές     
2.α.1 Νέος λιµένας Πατρών (πορεία υλοποίησης – 

λειτουργίας,  ανάπτυξης των αναγκαίων 
υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών – 
επαρκής σύνδεση µε σιδηροδροµικό δίκτυο, 
δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου – 
σύγχρονες µέθοδοι διαχείρισης του 
µεταφορικού έργου κλπ.) 

4 2 ∆εν υπάρχουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα του λιµένα. Η κατασκευή του 
πολυχρηστικού κρηπιδώµατος δεν έχει 
ενταχθεί στην υπό εξέλιξη εργολαβία 
επέκτασης, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα 
εξυπηρέτησης άλλων µορφών συνδυασµένων 
µεταφορών πλην Ro – Ro. ∆εν έχει 
χωροθετηθεί εγκατάσταση εµπορευµατικού 
κέντρου πλησίον του λιµένα στο χώρο της Π-Π 
ιδιοκτησίας ΟΛΠΑ. 
 

Το Α’ και Β’ Τµήµατα της Α’ Φάσης του έργου παραδόθηκαν το 2009, λειτουργούν από τον 7/2010 και 
εξυπηρετούν όλες τις γραµµές Ιταλίας. Σε εξέλιξη τα έργα 3ου Τµήµατος Α’ Φάσης,  µε τροποποίηση του 
αρχικού σχεδιασµού ο οποίος προέβλεπε κατασκευή  5ης νηοδόχου Ro-Ro και  πολυχρηστικού 
εµπορευµατικού κρηπιδώµατος και εξυπηρέτησης Ε/ Κ. Η κατασκευή του πολυχρηστικού σταθµού είναι 
αµφίβολη για την επόµενη προγραµµατική περίοδο.  

2.α.2 Λιµένας Πλατυγιαλίου Αστακού (πορεία 
λειτουργίας κλπ.) 

4 4 Η σηµαντικότητά του είναι αυξηµένη 
δεδοµένων των υψηλών προδιαγραφών της 
υποδοµής και της οργάνωσής του. 

Λειτουργεί µε επιτυχία από ιδιώτη διαχειριστή ως εµπορικό λιµάνι. ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις E/K, γενικού 
φορτίου ,  Ro – Ro και car terminal και τη µοναδική στη χώρα Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη. 

2.α.3 Πορεία λειτουργίας λιµανιού Κατάκολου ως 
ειδικό τουριστικό λιµάνι ευρύτερης 
ακτινοβολίας (σε συνάρτηση µε Αρχαία 
Ολυµπία) 

4 3 Η σηµαντικότητά του είναι αυξηµένη λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης για κρουαζιέρα στη 
Μεσόγειο και της γενικότερης πολιτικής 
ενίσχυσης της κρουαζιέρας στον ελληνικό 
χώρο (µε ανάπτυξη home porting). 

Εµφανίζει εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης κρουαζιεροπλοίων. Η επικαιροποιηµένη µελέτη 
προγραµµατικού σχεδιασµού του λιµανιού (2011) προβλέπει περαιτέρω επέκτασή του µε κατασκευή νέου 
προβλήτα – µε ταυτόχρονη κατάργηση της µαρίνας - και συνολική χωρητικότητα 5 θέσεων ελλιµενισµού 
κρουαζιερόπλοιων. Εκκρεµεί η έγκριση ΜΠΕ. Εκτελούνται οι τεχνικές µελέτες. 

2.γ Αεροπορικές µεταφορές     
2.γ.1 Ενίσχυση του ρόλου του αεροδροµίου Ακτίου 

στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδροµίων 
3 4 ∆εν υπάρχουν διαφορές ως προς τη 

σηµαντικότητα του Α/∆. 
 

2.γ.2 Ενίσχυση – αναβάθµιση µε αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης των αεροδροµίων 
Αράξου – Ανδραβίδας στα πλαίσια του 
στρατηγικού σχεδιασµού του Υπ. Μεταφορών / 
ΥΠ∆ µε στόχο κυρίως την υποστήριξη του 
ρόλου της Περιφέρειας ως τόπου τουριστικού 
προορισµού 

2 3 ∆εν υπάρχουν διαφορές ως προς τη 
σηµαντικότητα των Α/∆. 

Στο Α/∆ Αράξου έχει ολοκληρωθεί η τερµατική υποδοµή (κτίρια αφίξεων και αναχωρήσεων). Το Α/∆ 
χρησιµοποιείται από τακτικές πτήσεις αεροµεταφορέα χαµηλού κόστους. Στο Α/∆ Ανδραβίδας δεν έχει 
υλοποιηθεί έργο πολιτικής αεροπορίας. Η προοπτική ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτικής 
αεροπορίας και δυο Α/∆ προσκρούει στους περιορισµούς βιωσιµότητας που επιβάλλει η ΕΕ, λόγω 
εγγύτητας των εγκαταστάσεων και µικρής προβλεπόµενης ζήτησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: 
Βαθµός σηµαντικότητας της κατεύθυνσης και συνάφειας της µε εθνικές / πολιτικές / προγράµµατα της περιφέρειας: 1 (µικρή συνάφεια), 2 (µέτρια συνάφεια), 3 (µεγάλος – υψηλός βαθµός συνάφειας) 
Βαθµός αξιολόγησης της εφαρµογής της κατεύθυνσης: 1 (µηδενικός - µικρός), 2 (µέτριος), 3 (ικανοποιητικός), 4 (υψηλός)                     109γ 


