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               Πρόλογος 
 
 
  Στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και µελέτης 
των ιστορικών και πολεοδοµικών στοιχείων της πόλεως των Πατρών.  
 
  Η περιγραφή ξεκινάει µε τις γενικές πληροφορίες για την πόλη των Πατρών και την 
γεωγραφική και διοικητική της θέση στον Ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια γίνεται µια 
πλήρης καταγραφή των ιστορικών και πολεοδοµικών στοιχείων διαµέσου των 
αιώνων, εστιάζοντας κυρίως στους δύο τελευταίους αιώνες µε την περαιτέρω 
ανάλυση των πολιτιστικών, τεχνικών και κοινωνικών – οικονοµικών στοιχειών, 
αναλύοντας στο τέλος τα προβλήµατα και διατυπώνοντας προτάσεις για την επίλυσή 
τους. 
 
  Στο οπισθόφυλλο επισυνάπτεται CD µε την εργασία και την παρουσίαση σε 
ψηφιακή µορφή. 
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              Περίληψη 
 
 
 
 
  Στην εργασία αυτή γίνεται µια ιστορική αναδροµή και εξετάζεται η πολεοδοµική 
εξέλιξη της πόλεως των Πατρών από την ίδρυσή της µέχρι και τη σηµερινή εποχή. Η 
καταγραφή αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει την σπουδαιότητα της πόλης δια µέσου 
των αιώνων, τον ρόλο της στα γεγονότα και την ανάδειξη του λιµανιού της ως το 
σηµαντικότερο στην ∆υτική Ελλάδα. 
 
  Η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει πηγές από το ΤΕΕ, τον ∆ήµο 
Πατρέων, την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, µελέτες Πολεοδοµικών και Ρυθµιστικών 
σχεδίων, πληροφορίες από µηχανικούς πολεοδόµους και άλλους υπευθύνους µε τα 
θέµατα που εξετάζουµε, προσωπικές γνώµες κατοίκων της πόλεως των Πατρών και 
το internet. 
 
  Η παρούσα διπλωµατική αποτελείται από 10 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο παρέχονται 
γενικές πληροφορίες για την πόλη των Πατρών, τον γεωγραφικό της προσδιορισµό 
και τον διοικητικό της ρόλο. Στο 2ο κεφάλαιο µελετούµε την ιστορία της Πάτρας δια 
µέσου των αιώνων, από την απαρχή της ύπαρξής της µέχρι και το σήµερα. Στο 3ο 
κεφάλαιο εξετάζουµε την πολεοδοµική οργάνωση της πόλης από το πρώτο 
ολοκληρωµένο πολεοδοµικό σχέδιο του 1828 µέχρι και σήµερα. Στα κεφάλαια 4 έως 
8 γίνεται αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία, το φυσικό περιβάλλον καθώς και στις 
τεχνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές. Στο κεφάλαιο 9 αναλύονται τα 
κοινωνικά και πολεοδοµικά προβλήµατα της περιοχής και τέλος στο κεφάλαιο 10 
προβάλονται προτάσεις και λύσεις. 
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                 Abstract 
 
 
 
  In this project an historical retrospection is made and the urban planning evolution of 
the city of Patras is scrutinized since its foundation until today. This inventory aims at 
presenting the significance of the city through the ages, the role it played in the events 
and the distinction of its port as the most important one in the western Greece. 
 
  The bibliography used includes sources from the Technical Chamber of Greece, the 
municipality of Patras, the District of West Greece, studies on town plans and urban 
master plans, information from engineers, public transport experts and others 
responsible for the issues scrutinized in this project, personal views of the inhabitants 
of Patras and the Internet. 
 
  This thesis consists of ten chapters. In the first chapter general information is 
provided on the city of Patras, its geographical determination and its administrative 
role. In the second chapter we study the history of Patras through the ages, since its 
onset of its existence until today. In the third chapter the urban planning organization 
of the city is studied from the first town plan of 1828 until today. In chapters 4 to 8 we 
make a reference to the financial data, the natural environment, as well as to the 
techniques, social and cultural infrastructures. In chapter 9 are analyzed the social and 
the urban planning problems of the area and finally in chapter 10 are provided 
suggestions and solutions. 
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  1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η Πάτρα του Σήµερα1

 
 

 
Εικόνα 1: Πάτρα. Εικόνα από ελικόπερο. 

 
 
  Η Πάτρα είναι η τρίτη µεγαλύτερη πληθυσµιακά πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα 
του Νοµού Αχαΐας, της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και το µεγαλύτερο αστικό 
κέντρο και λιµένας της Πελοποννήσου µε µεγάλη εµπορική και βιοµηχανική 
ανάπτυξη και αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα.. 
 
  Αποκαλείται “Πύλη της Ελλάδος προς τη ∆ύση” καθώς το λιµάνι της – ένα από τα 
µεγαλύτερα της χώρας – είναι κοµβικό σηµείο για το εµπόριο και την επικοινωνία µε 
την Ιταλία, καθιστώντας την πόλη ένα διεθνές εµπορικό κέντρο. Τα σηµαντικότερα 
εµπορικά προϊόντα της Πάτρας, και αυτά για τα οποία περηφανεύεται είναι η 
σταφίδα, το ούζο, η τεντούρα (η οποία είναι ένα παραδοσιακό ηδύποτο), τα 
λουκούµια και τα κρασιά µε... αρχόντισσα στο είδος της την Μαυροδάφνη. 
 
  Η Πάτρα είναι επίσης το διοικητικό, εκκλησιαστικό, στρατιωτικό, και νοσοκοµειακό 
κέντρο της ∆υτικής Ελλάδος. Σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη της πνευµατικής 
κίνησης δίνουν τα 2 πανεπιστήµια, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και τα 
συνδεδεµένα µε αυτά ερευνητικά ινστιτούτα, που την καθιστούν επιστηµονικό κέντρο 
µε εξαιρετικές επιδόσεις στην τεχνική εκπαίδευση. 
 
  Η πόλη καυχιέται και για το µεγαλύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακού τύπου καρναβάλι 
της µε κύρια γνωρίσµατα τα µεγάλα σατιρικά άρµατα, τους θεαµατικούς χορούς και 
τις παρελάσεις. Η τοπική πολιτιστική σκηνή ξεχωρίζει στις θεατρικές και τις 
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  1. Γενικές Πληροφορίες 

πλαστικές τέχνες και τη σύγχρονη αστική λογοτεχνία. Αποκορύφωµα για τον 
πολιτισµό της πόλης ήταν η ανάδειξή της ως “Πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης” για το 2006.  
 
 
 

Γεωγραφικός Προσδιορισµός 
 

Εικόνα 2: Η θέση της Πάτρας σε σχέση µε άλλες σηµαντικές περιοχές της Ελλάδας. 

 
  Η Πάτρα βρίσκεται 216 χλµ. ∆υτικά της Αθήνας, στα βορειοδυτικά παράλια της 
Πελοποννήσου, στους πρόποδες του Παναχαϊκού όρους και βρέχεται από τον 
Πατραϊκό κόλπο. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης βρίσκεται στο κέντρο ενός 
τριγώνου Ολυµπία – ∆ελφοί – Επίδαυρος και γίνεται πέρασµα λόγω του λιµανιού 
της. Η υπερσύγχρονη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ενώνει την Πελοπόννησο µε τη 
∆υτική Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο και τα µεγάλα επιβατηγά – οχηµαταγωγά 
πλοία συνδέουν τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία µε την ηπειρωτική Ελλάδα.  
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  1. Γενικές Πληροφορίες 

  Η περιοχή έχει ευχάριστο µεσογειακό κλίµα µε σχετικά δροσερά, αλλά υγρά 
καλοκαίρια και πολύ ήπιους χειµώνες. Οι σεισµικές δραστηριότητες στην περιοχή 
είναι πολύ έντονες δηµιουργώντας χιλιάδες µικροσεισµούς κάθε χρόνο, αλλά και πιο 
έντονους της τάξης των 6,5 Richter σχεδόν κάθε 2 χρόνια και 7,5 Richter κάθε 10 
χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η βύθιση της αρχαίας πόλης Ελίκης το 
373π.Χ. ούσα πρωτεύουσα της Αχαϊκής Κοινοπολιτείας. 
 
  Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της αστικής γεωγραφίας της Πάτρας είναι η διαίρεσή 
της στην Άνω και Κάτω πόλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε σκάλες. Αυτό είναι 
αποτέλεσµα µιας αλληλεπίδρασης ανάµεσα στη φυσική γεωγραφία της περιοχής και 
του µοντέλου ανθρώπινης κατοίκισης. Η Κάτω πόλη, η οποία περιλαµβάνει τον 
αστικό πυρήνα του 19ου αιώνα και το λιµάνι, βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και 
απλώνεται µεταξύ των εκβολών των ποταµών Γλαύκου και Χάραδρου και είναι 
χτισµένη πάνω σε ένα αρχικά ποταµογενές και ελώδες έδαφος, ενώ η Άνω Πόλη 
καλύπτει την περιοχή των παλαιότερων οικισµών, γύρω από το φρούριο, πάνω στις 
δυτικότερες υπώρειες του Παναχαϊκού όρους πριν τον Πατραϊκό κόλπο. 
 
 

∆ιοικητική Υποδιαίρεση 
 
   Ο ∆ήµος Πατρέων ιδρύθηκε µε το Β.∆. 8/4/1835 και περιελάµβανε τους οικισµούς 
Πάτραι, Άνω Συχαινά, Κάτω Συχαινά, Ρωµανός, Κυνηγού, Εγλυκάδα, Μποζαΐτικα, 
και Μονή Γηροκοµειού. Είχε 5.469 κατοίκους και κατατάχτηκε στη Β’ Τάξη. Ανήκε 
στην επαρχία Παλαιάς Πάτρας του Ν. Αχαΐας. 
 
  Μέχρι το 1910 αρκετοί οικισµοί συνενώνονταν και αποσπόντουσαν ανά τα χρόνια. 
Εκείνη την περίοδο ο δήµος είχε 37.401 κατοίκους. Η επόµενη µεγάλη αλλαγή 
γίνεται το 1940 όταν 24 οικισµοί περιφερειακά της πόλης της Πάτρας προστίθενται 
στο ∆ήµο. 
 
  Επόµενη µεγάλη διοικητική µεταβολή είναι το 1997 µε το νόµο 2539/1997 περί 
“Συγκρότησης της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης» γνωστό και ως σχέδιο 
Καποδίστριας, έχοντας πληθυσµό 163.466 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 
2001. Περιελάµβανε τα τοπικά διαµερίσµατα Πατρέων, Ελεκίστρας, Μοίρας και 
Σουλίου. 
 
  Η τελευταία διοικητική µεταβολή είναι η εφαρµογή του νόµου 3852/2010 γνωστός 
και ως “πρόγραµµα Καλλικράτης” µε το οποίο µεταρυθµίστηκε η διοικητική διαίρεση 
της χώρας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών µονάδων, ο τρόπος 
εκλογής των οργάνων και οι αρµοδιότητές τους. Σύµφωνα µε το σχέδιο, ο νέος 
ενοποιηµένος δήµος Πατρέων θα περιλαµβάνει και τους όµορους δήµους Ρίου, 
Παραλίας, Μεσσάτιδος και Βραχνεΐκων. Η έκταση του νέου δήµου θα είναι 334,86 
τ.χιλ. και ο προβλεπόµενος πληθυσµός του θα είναι 230.580 κάτοικοι. 
                                                 
1http://el.wikipedia.org/wiki 
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  2. Ιστορικό Περιβάλλον 

 
Προέλευση ονοµασίας1

 
  Η ιστορία της Πάτρας ήταν γνωστή ως 
πρόσφατα µόνον από τη γραπτή παράδοση. 
Σύµφωνα µε αυτήν ιδρύθηκε από τους 
Αχαιούς της Σπάρτης, οι οποίοι µε επικεφαλής
τον Πρεύγενη και τον υιό του Πατρέα, 
εκδιώκοντας τους Ίωνες κατοίκους της 
περιοχής, εγκαταστάθηκαν σε αυτήν, 
εκδιωγµένοι µε την σειρά τους από τους 
∆ωριείς κατά την κάθοδο των τελευταίων 
στην Πελοπόννησο τον 11

 

ο π.Χ. αιώνα. Οι 
δυο τους, προχώρησαν στην συνένωση 3 
ιωνικών πολίχνων, την Αρόη, την Μεσάτι και 
την Άνθεια, και µε κέντρο την Αρόη ίδρυσαν 
µια νέα πόλη, τις Πάτρες, που έλαβε το όνοµά 
της από τον Πατρέα. 

 

 
  Με την βοήθεια των ανασκαφών, κυρίως των σ
στην ιστορία της πόλης καλύπτονται αλλά και πο
αρχαίους συγγραφείς αναιρούνται. Έτσι από τα µ
φανερό ότι η Πάτρα πρωτοκατοικείται την Πρωτ
π.Χ. χιλιετία. Πολύ αργότερα κατά την εποχή του
τα πελασγικά φύλα ήρθαν από τη Μ.Ασία και δια
Θεσσαλίας υπέταξαν τους αυτόχθονες πληθυσµο
ίδρυσαν ταυτόχρονα νέους οικισµούς όπως την Α
άλλους. Την περιοχή της επικράτειάς τους την ον
τους εαυτούς τους Αιγιαλέους Πελασγούς. Η γλώ
µέγιστα στη διαµόρφωση της Ελληνικής. 
 
  Μετά από κυριαρχία επτά αιώνων για τους Πελ
γύρω στο 1400 π.Χ  από τους Ίωνες της Αττικής.
Ιωνία, µέχρι την εκδίωξή τους από τους Αχαιούς
 
  Η παράδοση όµως για τον Πατρέα είναι κατά πά
δηµιούργηµα, ίσως των ελληνιστικών χρόνων, ότ
εφεύρισκαν οικιστές για να ερµηνεύσουν το όνοµ
λέξη Πάτραι αποτελεί τον πληθυντικό της λέξης 
δηλώνει τις τρεις πατρίδες – την Αρόη, την Μεσά
συγκρότησαν την πόλη των Πατρών. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1: Πατρέας
ωστικών σε οικόπεδα πολλά κενά 
λλά από τα παραδιδόµενα από τους 
έχρι στιγµής στοιχεία γίνεται 
οελλαδική περίοδο δηλαδη την 3η 
 χαλκού, κατά τον 22ο π.Χ. αιώνα, 
µέσου της Θράκης και της 
ύς, αποίκησαν την περιοχή και 
ρόη, την Άνθεια, την Μεσάτι και 
όµασαν Αιγειάλια ή Αιγιαλό ενώ 
σσα των Πελασγών συνέβαλε τα 

ασγούς η περιοχή κατακτήθηκε, 
 Τότε ο παλιός Αιγιαλός ονοµάστηκε 
 όπως αναφέραµε πρωτύτερα. 

σα πιθανότητα νεότερο 
αν οι περισσότερες ελληνικές πόλεις 
ά τους. Σύµφωνα µε ιστορικούς η 
πάτρα που σηµαίνει “πατρίδα” και 
τι και την Άνθεια.που ενώθηκαν και 
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  2. Ιστορικό Περιβάλλον 

 
 

Ιστορική Αναδροµή 
 
α)  Αρχαϊκή – Κλασσική εποχή 
 
  Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος – 6ος π.Χ. αιώνας), από τα ανασκαφικά δεδοµένα 
φαίνεται ότι η Αχαΐα παρήκµασε, ίσως γιατί αυτοπεριορίστηκε στα όριά της, µε 
αποτέλεσµα την αποµόνωσή της από τα πανελλαδικά δρώµενα. Αποκορύφωµα του 
αποµονωτισµού των Αχαιών ήταν η αποχή τους από τους ελληνο-περσικούς 
πολέµους (500 – 479 π.Χ) που είχαν παγκόσµια σηµασία, όπως και εν συνεχεία στον 
Πελοποννησιακό πόλεµο (431 – 404 π.Χ) αν και ο Αλκιβιάδης πρότεινε στους 
Πατρείς και κατασκεύασε µακρά τείχη για να συνδέσουν την περί ακρόπολη µε το 
λιµάνι. 
 
  Ωστόσο αυτός ο αποµονωτισµός είχε και ευεργετικά αποτελέσµατα, που 
εκφράστηκαν στην αρχιτεκτονική των Αχαιών και στα οικονοµικά τους, µε την 
κυκλοφορία των πρώτων ασηµένιων νοµισµάτων από την έναρξη της Κλασσικής 
εποχής γύρω στο 480 π.Χ.. 
 
 
β)  Τέλος Ελληνιστικής περιόδου 
 
  Κατά το τέλος της Ελληνιστικής περιόδου η Αχαΐα αρχίζει να παίζει ενεργό ρόλο 
στα κοινά, όπου και πρωτοστατεί µε την ίδρυση της Β’ Αχαϊκής Συµπολιτείας ή 
αλλιώς “Κοινό των Αχαιών” το 280 π.Χ. , την οποία ύστερα από πολλές προσπάθειες 
αρκετών χρόνων προσχώρησαν 43 πόλεις µε ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο 
εκτός της Σπάρτης. 
 
  Αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η αναζωπύρωση του παλαιού µίσους 
των ∆ωριέων Λακεδαιµόνων κατά των Αχαιών. Έτσι επήλθε η πρώτη ρήξη µε την 
“Αιτωλική Συµπολιτεία” (240 – 229 π.Χ.), την οποία ακολούθησε ο λεγόµενος 
“Κλεοµενικός πόλεµος” εναντίων των Σπαρτιατών (229 – 222 π.Χ.) και στη συνέχεια 
ο επονοµαζόµενος Συµµαχικός πόλεµος (220 – 217 π.Χ.). Οι πόλεµοι αυτοί 
εξάντλησαν τις αντιµαχόµενες δυνάµεις, την περίοδο όπου η Ρωµαϊκή ισχύς 
εµφανιζόταν όλο και πιο απειλητική για την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων. 
 
 
 
γ)  Ρωµαιοκρατία 
 
  Η Πάτρα υποτάχθηκε τελικώς στη Ρώµη το 146 π.Χ.. Αυτή η υποταγή έµελλε να 
παίξει µεγάλο ρόλο, διότι η Πάτρα γνώρισε τη µεγαλύτερη ακµή της και παράλληλα 
µε τη καταστροφή της Κορίνθου, το λιµάνι της άρχισε να έχει πλέον πρωτεύοντα 
ρόλο στην επικοινωνία Ελλάδας – Ιταλίας. 
 
  Ο Οκταβιανός Αύγουστος είχε διακρίνει την προνοµιακή και επίκαιρη θέση της 
Πάτρας και ίδρυσε το 14 π.Χ. την αποικία “Colonia Augusta Achaica Patrensis” µε 
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  2. Ιστορικό Περιβάλλον 

την εγκατάσταση βετεράνων, ανακηρύχθηκε “ελεύθερη πόλη” δίνοντάς της ώθηση µε 
σηµαντικά προνόµια, µε δικά της διοικητικά όργανα και νοµίσµατα, τη δηµιουργία 
κτηµατολογίου, την ίδρυση βιοτεχνίας µε σηµαντικότερη εκείνη των πήλινων 
λυχναριών που εξάγονται σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσµο, και τη δηµιουργία 
τουλάχιστον 2 βιοτεχνικών ζωνών, την κατασκευή επαρχιακών δρόµων που την 
καθιστούν συγκοινωνιακό κέντρο, την επίστρωση των δρόµων της πόλης µε λίθινες 
πλάκες, την ανέγερση ναών και δηµοσίων κτηρίων, την εισαγωγή ξένων λατρειών 
κλπ. 
 
  Η πόλη απλώνεται ως τη θάλασσα και ο πληθυσµός της µεγαλώνει. Η ύπαιθρος 
αναδιοργανώνεται και η εκµετάλλευση της γης γίνεται πλέον µέσω των αγροικιών. 
Στην Πάτρα εκχωρείται από τους Ρωµαίους αυτοκράτορες το δικαίωµα να κόβει και 
δικά της νοµίσµατα στην οποία αναγράφονται τα αρχικά CAAP “ Colonia Augusta 
Achaica Patrensis” δηλαδή Αποικία του Αυγούστου στην Αχαϊκή Πάτρα. 
 
  Αλλά και µεγάλα δηµόσια κτήρια και 
ευεργεσίες προς την πόλη προσέφεραν οι 
ρωµαίοι αυτοκράτορες, όπως το ρωµαϊκό 
αµφιθέατρο, το ρωµαϊκό υδραγωγείο, το 
ρωµαϊκό ωδείο, πράγµα που αποδεικνύεται από 
τις αναθεµατικές προς τιµήν τους επιγραφές που 
βρέθηκαν και στις οποίες χαρακτηρίζονται ως 
ευεργέτες. 

 
  Η παρουσία, η δραστηριότητα και η σταύρωση 
του Αποστόλου Ανδρέα στην πόλη κατά την εποχή
καινούριο χαρακτήρα. Τη µεταβάλει σε πεδίο σύγκ
αποκλίσεων µέχρι την τελική επικράτηση του7 Χρ
αναφερθεί επίσης η διαµονή στην Αχαΐα για αρκετ
ευαγγελιστή Λουκά, έργο του οποίου θεωρείται η ε
διασώζεται στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπαηλα

ο 

 
  Η Πάτρα είναι πλέον µια κοσµοπολίτικη πόλη. Α
αιώνα αρχίζει να παρακµάζει, πιθανότατα και εξαιτ
έπληξε ολόκληρη τη Β.∆ Πελοπόννησο γύρω στο 3
 
 
 
δ)  Βυζαντινή περίοδος – Τουρκοκρατία 
 
  Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 400 χρόνια για ν
ανάπτυξη της Αχαΐας προς τα τέλη του 6ου µ.Χ αιώ
που µεταδόθηκε και σε άλλες περιοχές του Βυζαντ
τους Σαρακηνούς, τους Βούλγαρους, τους Νορµαν
µεταξουργία συνεχίστηκε και κατέστησε την Πάτρ
εξαγωγικό κέντρο του µεταξιού. Τότε κατασκευάζε
θέση της αρχαίας ακρόπολης από τον Ιουστινιανό,
η πόλη έχει περιοριστεί κοντά στο κάστρο. 

 

Εικόνα 2: Ρωµαϊκό Ωδεί
 του Νέρωνα της δίνει ένα 
ρουσης ποικίλων θρησκευτικών 
ιστιανισµού. Θα πρέπει να 
ό χρονικό διάστηµα του 
ικόνα της Θεοτόκου, που 
ίου κοντά στα Καλάβρυτα. 

πό το τέλος όµως του 3ου µ.Χ. 
ίας ενός ισχυρού σεισµού που 
00 µ.Χ.. 

α ξαναρχίσει η οικονοµική 
να µε την ανάπτυξη του µεταξιού, 
ίου και παρά τις επιδροµές από 
δούς και τους Ενετούς, η 
α σηµαντικό βιοτεχνικό και 
ται και το βυζαντινό κάστρο στη 

 το οποίο σώζεται έως σήµερα, και 
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  Από το 1266 έως το 1430 ανήκει στους Φράγκους, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο 
για την κατασκευή νέων και την επιδιόρθωση παλαιών κάστρων και πύργων που θα 
τους επέτρεπαν τον έλεγχο των περιοχών. Ακολούθως ξαναπέρασε υπό την κυριαρχία 
του Βυζαντίου και από το 1458 στους Τούρκους, η µοναδική συµβολή των οποίων 
ήτανε στην κατασκευή των 2 ακροθαλάσσιων κάστρων στο Ρίο και το Αντίρριο, από 
το 1687 έως το 1715 στους Ενετούς και κατόπιν πάλι στους Τούρκους µέχρι και την 
επανάσταση του 1821. 
 
 
 
ε)  Ελληνική επανάσταση – Νεότερα χρόνια 
 
  Είναι γνωστός ο ρόλος της Πάτρας στο 1821. Στις 21 Μαρτίου οι Τούρκοι 
κλείστηκαν στο φρούριο. Στις 23 Μαρτίου έγινε επίσηµη προκήρυξη στην πλατεία 
Αγίου Γεωργίου. Το φρούριο έµεινε στα χέρια των Τούρκων µέχρι τη 18 Οκτωβρίου 
1828, οπότε παραδόθηκε στις υπό Μαιζώνα Γαλλικές δυνάµεις, αφού αναγκάστηκε ο 
Ιµπραήµ να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο. 
 

 
Εικόνα 3: Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός υψώνει τη σηµαία της ανεξαρτησίας 

 
 
  Μετά την απελευθέρωση ανοικοδοµείται η σηµερινή πόλη και το 1828 ο 
Καποδίστριας αναθέτει στο µηχανικό Στ. Βούλγαρη το σχέδιο της Πόλης που 
ολοκληρώθηκε το 1829. Η πόλη χωρίζεται σε Άνω και Κάτω Πόλη και αξιοποιείται 
το λιµάνι. Η Πάτρα είχε τότε 4.000 κατοίκους. Μέχρι το 1864 η οικονοµική ζωή της 
πόλης είναι συνδεδεµένη µε την καλλιέργεια και το εµπόριο της σταφίδας. Έµποροι 
και κτηµατίες αποτελούν την άρχουσα τάξη και κτίζονται τα πρώτα νεοκλασσικά 
κτήρια. Αναπτύσσεται και η βιοµηχανία δηµιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και 
συνέβαλαν στην οικονοµική άνθηση της περιοχής. 
 
στ)  Ο εποικισµός της Πάτρας και το εµπόριο της σταφίδας.2
 
  Ένα θέµα πολύ βασικό για τη φυσιογνωµία των κατοίκων που εγκαταστάθηκαν στη 
πόλη των Πατρών και διαµόρφωσαν το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της είναι η 
αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στο εποικισµό της πόλης αυτής. Είναι γεγονός 
ότι µια βασική επίπτωση της βιοµηχανικής επανάστασης στη λεκάνη της Μεσογείου 
ήταν η ενίσχυση του ρόλου των “πόλεων – λιµανιών”, δηλαδή εµποροναυτικών 
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κέντρων που ξεπήδησαν κι άκµασαν χάρη στο εισαγωγικό και εξαγωγικό τους 
εµπόριο. Τέτοιες πόλεις ήταν η Αλεξάνδρεια, η Σµύρνη, η Θεσσαλονίκη, η 
Ερµούπολη, η Τεργέστη, η Μασσαλία και η Πάτρα, οι οποίες λόγω της θέσης τους 
εξελίχθηκαν σε ανοικτούς τόπους εµπορίου. Από αυτές η Πάτρα αποτελεί 
αντιπροσωπευτική περίπτωση Ελληνικού εµποροναυτικού κέντρου µέχρι τις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.  
 
  Συγκεκριµένα κατά τη περίοδο 1794 - 1814 διακινείτο µέσω του λιµανιού της το 
30% των εξαγωγών της Πελοποννήσου, ενώ το 1867 το ποσοστό αυτό είχε ανέβη στο 
54% και µε τη πάροδο του χρόνου συνεχώς αυξανόταν, µέχρι το άνοιγµα του Ισθµού 
της Κορίνθου στα 1893.  
 
  Σηµαντικός παράγοντας αύξησης του πληθυσµού της Πάτρας ήταν η µετανάστευση 
από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, η οποία συνετέλεσε ώστε στα τέλη του 19ου 
αιώνα η πόλη των Πατρών να αριθµεί περίπου 40000 κατοίκους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία 1870 - 1880 που θεωρείται περίοδος οικονοµικής 
ανάπτυξης κι ευηµερίας για τη Πάτρα, χάρη στη µετανάστευση ο πληθυσµός 
αυξήθηκε σηµαντικά και συνέχισε να αυξάνεται µέχρι τα τέλη του αιώνα. Μεγάλος 
αριθµός από αυτούς που µετανάστευσαν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είτε αναζητώντας 
απασχόληση σε ένα χώρο ο οποίος λόγω οικονοµικής ανάπτυξης είχε ανάγκη 
τεχνικού και εργατικού δυναµικού, είτε κυνηγώντας ευκαιρίες για να επενδύσουν τα 
σηµαντικά κεφάλαια που έφεραν µαζί τους, προέρχονταν από περιοχές του µέχρι τότε 
αλύτρωτου Ελληνισµού. Η προσπάθεια δε ευθυγράµµισης της τοπικής παραγωγής µε 
τη παγκόσµια αγορά και η µονοκαλλιέργεια εξαγώγιµων προϊόντων και κυρίως της 
σταφίδας, είχαν σαν συνέπεια τη κάθοδο των ορεινών πληθυσµών και την αναστροφή 
της πληθυσµιακής πυκνότητας υπέρ των πεδινών και εις βάρος των ορεινών 
περιοχών. 
 
  Αρκετοί από τους εποίκους που ήλθαν στην Πάτρα τα πρώτα µεταπελευθερωτικά 
χρόνια µετέφεραν σηµαντικά κεφάλαια τα οποία επένδυσαν στην αγροτική παραγωγή 
κυρίως της σταφίδας ή τα δάνειζαν στους ντόπιους για να τα χρησιµοποιήσουν για τη 
καλλιέργεια των κτηµάτων τους. Στα µέσα του 19ου αιώνα η Πάτρα είχε καθιερωθεί 
σαν το πρώτο σταφιδοεξαγωγικό λιµάνι και γενικά σαν το κύριο εισαγωγικό κι 
εξαγωγικό κέντρο προς τη ∆ύση µε τη µεγαλύτερη κίνηση από όλα τα άλλα Ελληνικά 
λιµάνια (το λιµάνι της σταφίδας). Αυτό διήρκεσε µέχρι το άνοιγµα του Ισθµού της 
Κορίνθου (1893), το οποίο κατέφερε µεγάλο πλήγµα στο τοπικό εµπόριο. 
 
  Όλο το 19ο αιώνα αλµατώδης ήταν η αύξηση της σταφιδοκαλλιέργειας. Μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας 1860 η καλλιέργεια της σταφίδας στη Πελοπόννησο είχε 
επεκταθεί σε 120 - 150.000 στρέµµατα, που µέχρι τότε ήσαν ακαλλιέργητα και µετά 
τη προσάρτηση των Iονίων Νήσων το 1864, προσετέθη και η δική τους παραγωγή και 
το σύνολο της παραγόµενης σταφίδας στην Ελληνική επικράτεια ξεπέρασε τα 100 
εκατοµµύρια ενετικές λύτρες και συνεχώς αύξανε. Η ζήτησή της στην Ευρωπαϊκή 
αγορά ήταν µεγάλη και η αγροτική παραγωγή των Πατρών και της ενδοχώρας 
προσδέθηκε στη συγκυρία αυτή. Τα λιµάνια του Λονδίνου, Λίβερπουλ, Μασσαλίας, 
Τεργέστης, Άµστερνταµ και Οδησσού ήταν ο προορισµός των πλοίων που έφευγαν 
φορτωµένα µε σταφίδα από τα λιµάνια των Πατρών, Κατακόλου, Καλαµάτας και 
Ζακύνθου.  

 8



  2. Ιστορικό Περιβάλλον 

 
  Έτσι η σταφίδα ανακηρύχθηκε το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού 
κράτους που κάλυπτε περισσότερο από 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της 
χώρας. Η µεγάλη δε ζήτησή της είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση της Ελλάδας σαν 
χώρας µονοεξαγωγικής , η οποία συµµετείχε στη διεθνή οικονοµία µε το µοναδικό 
αυτό προιόν. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1860 η νέα καλλιέργεια κέρδισε µόνο 
στη Πελοπόννησο πάνω από 120000 νέων γαιών, που µέχρι τότε δεν καλλιεργούντο 
και το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από έναν εσωτερικό “αγροτικό εποικισµό”, δηλαδή 
από τη κάθοδο µεγάλου τµήµατος ορεινών πληθυσµών προς τις πεδιάδες.  
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Εικόνα 4: Σκηνή από το Λιµάνι  κατά την εποχή που τα διάφορα εµπορικά πλοιάρια
φόρτωναν σταφίδα προς εξαγωγή. 
 νωρίς η Πάτρα έγινε το κατεξοχήν εξαγωγικό κέντρο της σταφίδας που 
όταν σε 66 συνολικά σταφιδοπαραγωγικά κέντρα της Αχαΐας και των 
ικών περιοχών Ήλιδας και Αιγίου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Μεσσηνίας, 
 ρόλος του λιµανιού του Κατακόλου και του Αιγίου ήταν συµπληρωµατικός. Το 
 αυτό απαρτίστηκε από πόλεις - σκάλες (Αίγιο, Κόρινθος, Ναύπακτος, 
λόγγι, Καλαµάτα), όπου συγκεντρωνόταν η παραγωγή της ενδοχώρας και 
ωνόταν η αποστολή της στη Πάτρα µέσω της θάλασσας µε µικρά ιστιοφόρα. 
πήρχαν µεσίτες, παραγγελιοδόχοι, αποθηκάριοι και αντιπρόσωποι που 
ιζαν για τη ροή του προϊόντος προς το µεγαλοεξαγωγέα των Πατρών.  

 εµπορική κίνηση της Πάτρας κυριαρχεί τα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια και 
λλές δεκαετίες µετά η Αγγλία, µε τις εξαγωγές της σταφίδας και τις εισαγωγές 
ιοµηχανικών προϊόντων της. ∆εν είναι υπερβολή ότι η Πάτρα εκινείτο στους 
ύς της Αγγλικής αγοράς. Μέχρι το 1840 το εµπόριο της σταφίδας ελεγχόταν 
ς από Αγγλικούς εµπορικούς οίκους διευθυντές των οποίων ήταν οι αντίστοιχοι 
ι πρόξενοι στη Πάτρα. 
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  Η πρώτη σταφιδική κρίση εκδηλώθηκε τη δεκαετία 1850, όταν η φυλλοξήρα έπληξε 
τους σταφιδαµπελώνες, µε συνέπεια να χρεοκοπήσουν πολλοί µεγάλοι εξαγωγικοί 
οίκοι. Στα τέλη δε της δεκαετίας του 1860 οι τιµές λόγω του ότι η βροχή είχε 
καταστρέψει τη παραγωγή, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αλλά µετά συνεχίστηκε 
η πτωτική τάση. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρέαζε την οικονοµική 
κατάσταση της Πάτρας, ήταν οι Ευρωπαϊκές οικονοµικές κρίσεις, οι οποίες λόγω της 
κυρίαρχης θέσης της σταφίδας , είχαν άµεσο αντίκτυπο στην αγορά της πόλης. Η 
κρίση του σταφιδεµπορίου, που αποδίδεται στη µεγάλη παραγωγή σταφίδας και 
κατ’επέκταση τη χαµηλή τιµή του προϊόντος, είχε καταστρεπτικές συνέπειες για 
πολλούς εµπόρους, δηµιούργησε κλίµα ηττοπάθειας στην αγορά και οδήγησε σε 
περιορισµό της ζήτησης. Για αυτό το λόγο πολλοί παραγωγοί αναγκάσθηκαν να 
εξάγουν µόνοι τους τη σταφίδα που παρήγαγαν, αναλαµβάνοντας επιπλέον από τους 
κινδύνους της παραγωγής και αυτούς του εµπορίου.  
 
  Ένα σηµαντικός παράγοντας που ευνοούσε τη κερδοσκοπία ήταν και η ανυπαρξία 
αποθηκευτικών χώρων. Όταν άρχισαν να κτίζονται αποθήκες, για τη τοποθέτηση του 
καρπού οι οποίες βρίσκονται µέχρι σήµερα κατά µήκος του κεντρικού λιµανιού της 
Πάτρας, οι παραγωγοί έπαψαν να είναι υποχείριοι των εµπόρων, που τους έπαιρναν 
το προϊόν σχεδόν εκβιαστικά, µε την απειλή ότι θα τους έµενε στο αλώνι. Από τότε 
όσοι διέθεταν αποθήκες, µπορούσαν να φυλάνε το προϊόν και να το προωθούν στην 
αγορά λίγο - λίγο ανάλογα µε τη ζήτηση στο εξωτερικό και έτσι να εξασφαλίζουν 
σταθερότητα στις τιµές. 
 

. 
 
 
  Στα
σταφ
χώρ
οινο

 

Εικόνα 5: Πάτρα. Σκηνή από το λιµάνι την ώρα που καράβια φόρτωναν τη σταφίδα
 τέλη του 19ου αιώνα και αρχές 20ου αιώνα λειτουργούσαν στη Πάτρα οκτώ 
ιδοκαθαριστήρια , πέντε µεγάλα εργοστάσια προτύπων σταφιδοµηχανών που 
ιζαν το σταφιδόκαρπο σε τέσσερις έως πέντε ποιότητες, τέσσερα 
πνευµατοποιεία, έξι µεγάλα εργοστάσια οινοποιίας και δεκαέξι µικρά. 
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  Ο απόπλους στις αρχές κάθε Αυγούστου του πρώτου πλοίου που µετέφερε σταφίδα 
σε κάθε λιµάνι του εξωτερικού “τα πριµαρόλια”, έπαιρνε εορταστική µορφή για τη 
πόλη και χαιρετιζόταν µε κανονιοβολισµούς, φωταψίες και σηµαιοστολισµό του 
σκάφους. Με τη πάροδο όµως του χρόνου ιδίως από τη δεκαετία 1880, τα 
“πριµαρόλια” λειτούργησαν επιζήµια για το εµπόριο, διότι δηµιουργούσαν κλίµα 
ανταγωνισµού µεταξύ των σταφιδεµπόρων, για το ποιος θα φορτώσει πρώτος για το 
κάθε λιµάνι, ώστε να πετύχει καλύτερη τιµή και αδιαφορούσαν για τη ποιότητα. Έτσι 
για να προλάβουν τρυγούσαν νωρίτερα, ο καρπός κοβόταν άγουρος και µαζευόταν 
νωπός, κάτι που δελέαζε και τους παραγωγούς, αφού αύξανε το βάρος του κατά 15% 
έως 20%, αλλά υποβάθµιζε τη ποιότητα. Γενικά τις ηµέρες του καλοκαιριού η Πάτρα 
ζούσε σε ένταση και παρουσίαζε αυξηµένη κινητικότητα, ιδίως στη παραλιακή ζώνη 
µε αφορµή την έναρξη της σταφιδικής περιόδου που συνήθως ξεκινούσε το πρώτο 
δεκαήµερο του Αυγούστου.  
 
  Μέχρι το 1892 η οικονοµική κατάσταση όσων ασχολούνταν µε το εµπόριο της 
σταφίδας, ακόµα και των λαϊκότερων κύκλων ήταν πάρα πολύ καλή. Απόδειξη οι 
πολυτελείς κατοικίες και βίλες που χτίστηκαν, οι πολυτελείς ιδιωτικές άµαξες που 
διέσχιζαν τους δρόµους της πόλης και οι πολλοί και µεγάλοι θίασοι, κυρίως ιταλικοί 
που περνούσαν πολύ συχνά από τη Πάτρα και έδιναν παραστάσεις. Για τις λαϊκότερες 
τάξεις τα γλέντια έδιναν κι έπαιρναν, ιδίως κατά τη σταφιδική περίοδο, ενώ υπήρχαν 
και τα “καφέ αµάν” και “καφέ σαντάν”, πολλές φορές πρόχειρα υπαίθρια 
παρατεταγµένα τα πιο πολλά σε όλο το µήκος της παραλίας.  
 
  Εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850 και είχε σαν 
πραγµατική αιτία τη µεγάλη προσφορά του προϊόντος, ιδρύθηκε το 1858 στη Πάτρα 
από ντόπιους κτηµατίες η Ελληνική Οινοποιητική Εταιρεία. Ένας από τους σκοπούς 
της σύµφωνα µε το καταστατικό της, ήταν η µεταποίηση του σταφιδοκάρπου σε 
οίνους και οινόπνευµα, ώστε να αξιοποιείται η πλεονάζουσα παραγωγή και να 
συγκρατείται η τιµή. Η ίδρυση της εταιρείας αυτής ήταν η πρώτη συστηµατική 
προσπάθεια αντιµετώπισης του σταφιδικού ζητήµατος και επέκτασης της 
οινοποιητικής τέχνης από τα στενά της κατοίκον επεξεργασίας στο στάδιο της 
εκβιοµηχάνισης. Το 1861 η εταιρεία παρήγαγε τα πρώτα κρασιά σε τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους ( αφρώδες, µαύρο, λευκό και κόκκινο σταφιδίτη ) και το 1870 
έλαβε στην Έκθεση των Ολυµπίων χάλκινο βραβείο για το λευκό. Με την ίδρυση της 
Ελληνικής Οινοποιητικής Εταιρείας, που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη 
αντιµετώπισης του σταφιδικού ζητήµατος, επιχειρήθηκε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό 
αντιστάθµισµα στην αβεβαιότητα που δηµιουργούσε η εξάρτηση της παραγωγής της 
σταφίδας από τις εξωτερικές αγορές, δηλ. µια εσωτερική αγορά που να ελέγχεται 
απόλυτα από τη τοπική κοινωνία. Παρότι η προσπάθεια αυτή δεν είχε καλή κατάληξη 
σηµατοδότησε την απαρχή µια πορείας, που µερικές δεκαετίες αργότερα κατέστησε 
την αχαϊκή πρωτεύουσα εκτός από το κύριο εξαγωγικό κέντρο της σταφίδας και 
οινοποιητικό κέντρο. Απόδειξη το γεγονός ότι ταυτόχρονα µε τη διακοπή της 
λειτουργίας της εταιρεία αυτής, δηµιουργήθηκαν στην Πάτρα νέες οινοβιοµηχανίες 
µε σηµαντικότερη την Achaia Clauss. 
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ζ)  Η Πάτρα σήµερα 
 
  Η σηµερινή πόλη αποτελεί την Τρίτη σε πληθυσµό πόλη της Ελλάδος, µε µεγάλη 
εµπορική και βιοµηχανική ανάπτυξη και αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα. 
Μεταξύ 1951 – 1971 παρουσίασε αύξηση του πληθυσµού της κατά 28%, ενώ το 
λιµάνι της παρουσιάζει µεγάλη εισαγωγική, εξαγωγική και επιβατική κίνηση. Η 
οικονοµική ωστόσο άνθηση ανακόπηκε τα τελευταία χρόνια µε το κλείσιµο αρκετών 
εργοστασίων και επιχειρήσεων της περιοχής που οδήγησαν σε άνοδο της ανεργίας, 
ωστόσο περιλαµβάνεται µέσα στις σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις µε έντονη 
καλλιτεχνική και πνευµατική ζωή. 

 
 
 

Η Ιστορία, σήµερα. 
 
α)  Νεώτερα Μνηµεία3

 
  Όλες σχεδόν οι κεντρικές οδοί της Πάτρας, αλλά και η Άνω Πόλη είναι γεµάτες 
οικοδοµικές “ανάσες” που προσφέρουν διώροφα διατηρητέα κτίρια (µε υπέροχες 
οροφογραφίες, τοιχογραφίες και ακροκέραµα) αλλά και στοές και σκάλες. Λόγω της 
πληθώρας των χαρακτηριζόµενων ως διατηρητέων κτηρίων (256 κηρυγµένα κτήρια, 
κτίσµατα και χώροι µε την αρίθµηση του Μητρώου της Εφορίας Νεότερων 
Μνηµείων). Ενδεικτικά αναφέρουµε τα σηµαντικότερα: 
 

•   ∆ηµοτικό Θέατρο Απόλλων (1871), στην 
πλατεία Γεωργίου, έργο του Ερνστ Τσίλλερ, 
αποτελεί επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής 
της Πάτρας καθώς φιλοξενεί πληθώρα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 
 

•   Παλιό ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Πατρών (1857), 
στην Πλατεία Κορυλλού 2, έργο του ∆ανού 
αρχιτέκτονα Ch. Hansen, λειτούργησε σαν 
νοσοκοµείο από το 1872 έως το 1973. 
Φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις λόγου) 
αξιοποιώντας έτσι το κτιριακό σύνολο και 
αναδεικνύοντας την αισθητική και µνηµειακή 
του αξία ενώ λειτουργέι και ως κέντρο τεχνών. 
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•   ∆ηµαρχείο (1880), στην Μαιζώνος 108, 
ένα κτίριο επιβλητικό, η όψη του οποίου 
βρίσκεται στην οδό Μαιζώνος 
και εκτίνεται από την γωνία µε την οδό 
Παντανάσσης έως την γωνία µε την οδό 
Βότση. Ξεχωρίζει για την επιβλητική του 
είσοδο τους µαρµάρινους εξώστες και την 
διακόσµηση της όψης µε κορνίζες και 
γλυπτό διάκοσµο. 

 
 
•   Οικία Παπαγιάννη, έργο του αρχιτέκτονα Έρνστ 

Τσίλλερ και χτίστηκε το 1972. Είναι τριώροφο 
κτίριο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της 
πλατείας βασ. Γεωργίου Α΄, διαθέτοντας τρεις όψεις µία 
επί της οδού Γεροκωστοπούλου και τις δύο άλλες επί 
της Κανακάρη και της πλατείας όπου στο ισόγειο 
διαµορφώνονται στοές µε τοξωτά ανοίγµατα. 

 
 

•   Οικία Θωµόπουλου, έργο του αρχιτέκτονα Έρνστ 
Τσίλλερ και χτίστηκε το 1870. Είναι τριώροφο γωνιακό 
κτίριο, στην βόρεια πλευρά της πλατείας βασ. Γεωργίου 
Α΄, που έχει στοές µε τοξωτά ανοίγµατα και στις δύο 
όψεις, χαρακτηριστό δείγµα αστικής νεοκλασικής 
κατοικίας του 19ου αιώνα. 
 

 
•   Οικία Τζίνη, χτίστηκε το 1832, σύµφωνα µε την 

χρονολογία που αναγράφεται στο υπέρθυρο της εισόδου 
του κτιρίου. Βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αγίου 
Νικολάου και Μαιζώνος και αποτελεί ένα από τα λίγα 
εναποµείναντα δείγµατα πρώιµης αρχιτεκτονικής των 
Πατρών, των πρώτων µεταεπαναστατικών χρόνων. 

 
 

•   Οικία Κρεµµύδη, χτίστηκε το 1840 περίπου. Βρίσκεται 
στη συµβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος και 
είναι µοναδικό δείγµα πρώιµου αστικού µεγάρου της 
µεταεπαναστατικής περιόδου. Είναι τριώροφο κτίριο µε 
στοά µε τοξωτά ανοίγµατα στο ισόγειο, που στηρίζεται σε 
πέτρινες τετράγωνες κολώνες. 
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•   Οικία Περιβολαρόπουλου, βρίσκεται στην 
συµβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου 
Νικολάου. Είναι διώροφο κτίριο νεοκλασικού 
ύφους χτισµένο στο τέλος του 19ου αιώνα, µε 
ισόγεια στοά στο πεζοδρόµιο της οδού Αγίου 
Νικολάου, η οποία στηρίζεται σε µαρµάρινους 
ιωνικού ρυθµού κίονες και φέρει ζωγραφική 
διακόσµηση στην οροφή της. Έχει εντυπωσιακή 
είσοδο µε µαρµάρινο κλιµακοστάσιο που οδηγεί 
στον όροφο ο οποίος διατηρεί την ζωγραφική διακόσµηση των οροφών του, 
τυπικό δείγµα των νεοκλασικών µεγάρων της εποχής του. 
  

 
•   Οικία Πραπόπουλου, χτίστηκε στα τέλη του 19ου 

αιώνα και βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αγίου 
Νικολάου και Κορίνθου. Είναι διώροφο κτίριο µε 
στοές στο ισόγειο των όψεών του, του οποίου η 
µορφολογία διαφοροποιείται από τον νεοκλασικισµό, 
ενσωµατώνοντας στοιχεία νεοµπαρόκ ύφους, που το 
κάνουν να ξεχωρίζει σαν κτίριο της εποχής του. 
Αποτελεί ένα ξεχωριστό δείγµα της αρχιτεκτονικής 
της Πάτρας του 19ου αιώνα, που διαφοροποιείται από 
το πνεύµα του νεοκλασικισµού χρησιµοποιώντας µε εκλεκτικό τρόπο 
στοιχεία από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της εποχής. 

 
 

•   Οικία Γαλανόπουλου, βρίσκεται στην άνω πόλη των 
Πατρών, επί της οδού Παλαιών Πατρών 
Γερµανού, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Είναι 
διώροφη κατοικία µε κήπο στο πλάι και το πίσω µέρος, 
η οποία χτίστηκε το 1924 σε σχέδια του Αλέξανδρου 
Χατζηλιάκου. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα αστικής 
κατοικίας του µεσοπολέµου, µε εκλεκτικιστικό ύφος, 
όπου έχουν ενσωµατωθεί στοιχεία άρτ-ντεκώ. 
  

 
•   Οικία Γκολφινόπουλου, χτίστηκε το 1917 στη δυτική 

πλευρά της πλατείας Ψηλών Αλωνίων, στην συµβολή 
µε την οδό Μεσολογγίου. Είναι διώροφο κτίριο µε 
εκλεκτικιστικό ύφος καθώς στην κλασική 
διαµόρφωση των όψεών του ενσωµατώνει στοιχεία 
και από ρεύµατα όπως η άρτ νουβώ. Ξεχωριστό 
στοιχείο είναι η κυκλική διαµόρφωση του γωνιακού 
τµήµατος του κτιρίου το οποίο απολήγει σε θόλο καλυµµένο µε µεταλλικά 
ελάσµατα, που του προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και χάρη. 
  

 
 

 14



  2. Ιστορικό Περιβάλλον 

 
 
•   ∆ικαστικό Μέγαρο Πατρών είναι έργο 

του αρχιτέκτονα Π.∆. 
Καραθανασόπουλου, άρχισε να χτίζεται 
το 1926, ενώ τα εγκαίνιά του έγιναν την 
1/10/1931. Είναι ένα περίοπτο µέγαρο 
που καταλαµβάνει το οικοδοµικό 
τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς 
Κορίνθου, Γούναρη, Μαιζώνος και 
Κανάρη, µε την διαµόρφωση µικρού 
αίθριου στο εσωτερικό του. Υιοθετεί στοιχεία του κλασικισµού µε 
κιονόκρανα, κορνιζώµατα, θυρώµατα, κλπ, κάνοντας έτσι «διάλογο» µε τα 
παλαιότερα νεοκλασικά της πόλης, διαφοροποιούµενο όµως µε το 
επιβλητικό όγκο και την κλίµακά του. 
  

 
•   Παλαιός ναός του Αγίου 

Ανδρέου, χτίστηκε µεταξύ 
1836 και 1843 στον χώρο 
όπου υπήρχαν τα ερείπια 
του παλαιότερου ναού, 
που υπήρχε από την εποχή 
των Ενετών και 
καταστράφηκε από του 
τουρκαλβανούς το 1770, 
στα Ορλοφικά. Είναι 
τρίκλιτη βασιλική που έχει 
προστώο µε πέντε τοξωτά 
ανοίγµατα στην όψη της, έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου 
Καυταντζόγλου. Ήταν ο πρώτος ναός που οικοδοµήθηκε στην 
µεταεπαναστατική Πάτρα και διετέλεσε Μητρόπολη της πόλης για την 
περίοδο 1845-1856.  Η αγιογράφηση των οροφών του ναού που 
παραπέµπουν στις αντίστοιχες δυτικοπρεπείς των Επτανήσων και 
απεικονίζουν ολόσωµους τους πατριάρχες της Παλαιάς ∆ιαθήκης και τους 
Αγίους της Εκκλησίας µεταξύ των οποίων και τον Άγιο Ανδρέα στον οποίο 
είναι αφιερωµένος ο ναός. Στη βόρεια υψώνεται το πέτρινο κωδωνοστάσιο 
που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε αντικατάσταση του 
αρχικού ξύλινου. 
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•   Νέος ναός του Αγίου 

Ανδρέου, βρίσκεται 
παραπλεύρως του παλαιού 
και η απόφαση της 
οικοδόµησής του πάρθηκε 
στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Έργο του Γάλλου 
αρχιτέκτονα Αιµ. 
Ροµπέρ ξεκίνησε η θεµελίωσή 
του το 1908 και 
εγκαινιάστηκε στις 26 
Σεπτεµβρίου 1974. Άρχίζει να 
διακοσµείται µε αγιογραφίες που ακολουθούν το Βυζαντινό ύφος, ώστε να 
γίνει ένα λαµπρό εκκλησιαστικό µνηµείο, το οποίο µαζί µε τον ιστορικό 
παλαιό ναό, αποτελούν πόλος έλξης χιλιάδων προσκυνητών από κάθε γωνιά 
της Ελλάδας αλλά και από όλο τον κόσµο. 
  

 
•   Ναός του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, βρίσκεται στην 

οδό Μαιζώνος, στην καρδιά της Πάτρας και είναι ο 
µητροπολιτικός ναός της πόλης. Η θεµελίωσή του έγινε 
το 1842 και εγκαινιάστηκε το 1846, ενώ ολοκλήρωση 
του κτιρίου έγινε το 1856. Σηµαντικά έργα τέχνης είναι 
και τα ξυλόγλυπτα στοιχεία του ναού, όπως ο άµβωνας, 
οι πόρτες του ιερού, οι µπρούτζινοι πολυέλαιοι, κ.α. 
έργα σηµαντικών τεχνιτών του 19ου και των αρχών του 
20ου αιώνα και δωρεές παλαιών ευσεβών Πατρινών οικογενειών. 
  

 
 
•   Ναός της Παντάνασσας, στην οδό Αλ. 

Υψηλάντου και Παντανάσσης, έργο του 
αρχιτέκτονα Αθανάσιου Φρεαρίτη και 
του Λύσανδρου Καυταντζόγλου και αποτελεί 
ένα από τα λαµπρά δείγµατα της νεοκλασικής 
ναοδοµίας του 19ου αιώνα.Είναι ο δεύτερος 
αφιερωµένος στην Παναγία στην πόλη των 
Πατρών, θεµελιώθηκε το 1857 και 
εγκαινιάστηκε στις 30 Αυγούστου του 
1859. Το εσωτερικό του λαµπρύνεται από 
πολλά άλλα αφιερώµατα µεγάλης 
καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας, δωρεές 
επιφανών οικογενειών της Πάτρας αλλά και 
απλών ευλαβών πολιτών. 
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•   Ναός του Παντοκράτορα, 
βρίσκεται στην άνω πόλη στην 
οδό Παντοκράτορος και είναι το 
παλαιότερο εν 
λειτουργία χριστιανικό µνηµείο 
της Πάτρας. Εκκλησιαστικό 
µνηµείο µε βυζαντινές 
καταβολές, είναι τρίκλιτη 
βασιλική µε τρούλους, µε τον 
κεντρικό τρούλο να στηρίζεται 
σε τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα, 
ενώ στα ανατολικά και δυτικά υπάρχει από ένα τεταρτοσφαίριο για την 
ανάληψη των φορτιών. Έχει χτιστεί στην θέση του ναού του Ολυµπίου ∆ιός 
της αρχαίας Αγοράς των Πατρών και µετατράπηκε σε Οθωµανικό Τέµενος 
(Τζαµί) κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 
  

 
 
•   Ναός του Αγίου Νικολάου, βρίσκεται 

στη συνοικία του Βλατερού, στην Πάτρα, 
στο πάνω µέρος της οµώνυµης οδού. Ο 
σηµερινός ναός χτίστηκε γύρω στα 1890, 
στη θέση παλαιότερου ναού οποίος 
σύµφωνα µε ιστορικές µαρτυρίες υπήρχε 
στην περιοχή από τον 18ο αιώνα. Είναι 
βασιλική νεοκλασικού ύφους µε ένα 
κωδωνοστάσιο στη νότια πλευρά του και 
αποτελεί ενοριακό ναό της συνοικίας. 
  

 
•   Αγγλικανικός ναός του Αγίου Ανδρέου, βρίσκεται σε 

οικόπεδο, που παραχωρήθηκε στα µέλη της Αγγλικής 
κοινότητας της Πάτρας, στην συµβολή των οδών Αγίου 
Ανδρέου και Καρόλου. Το αρχιτεκτονικό ύφος του ναού 
ακολουθεί τα αγγλικανικά πρότυπα, δανειζόµενος στοιχεία 
από αντίστοιχους ναούς της Αγγλίας, έχει επιµεληµένη 
κατασκευή από εµφανή λιθοδοµή µε επεξεργασµένα 
αρχιτεκτονικά µέλη. Έχει στεγασµένη είσοδο νεογοτθικού 
ύφους από την ανατολική πλευρά του ναού, ενώ ξεχωρίζει το κωδωνοστάσιο 
που προβάλει από το µέσο της δυτικής πλευράς του. 
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•   Καθολικός Ναός του Αγίου Ανδρέου που ανήκει στο 

Ρωµαιοκαθολικό δόγµα, βρίσκεται στην οδό Μαιζώνος, 
κοντά στην πλατεία βασ. Όλγας, και εξυπηρετεί τις 
θρησκευτικές ανάγκες της πολυπληθούς καθολικής 
κοινότητας της Πάτρας. Το αρχιτεκτονικό ύφος του ναού 
ακολουθεί το δυτικό Ιταλικό ύφος, µε λιτή πρόσοψη, όπου 
ξεχωρίζει στο κέντρο της το κωδωνοστάσιο. Στο ναό 
υπάρχουν και δύο παράπλευρα θυσιαστήρια, αφιερωµένα 
στην Παναγία της Καρµήλου και στον Άγιο Ιωσήφ. 
  

 
 
•   Το κτίριο καταστηµάτων Β. Μαραγκόπουλου βρίσκεται στην οδό Αγίου 

Ανδρέου και καταλαµβάνει το δυτικό µέτωπο του οικοδοµικού τετραγώνου 
µεταξύ των οδών ∆. Βότση και Φιλοποίµενος. Το λαµπρό αυτό κτίριο το 
οποίο στην εποχή του αποτέλεσε το πολυτελέστερο εµπορικό κατάστηµα 
έχει χτιστεί γύρω στα 1915 και αποτελεί ένα λαµπρό δείγµα εκλεκτικιστικής 
αρχιτεκτονικής των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, µε πολλά 
µορφολογικά στοιχεία ύφους άρτ νουβώ. Ξεχωριστό στοιχείο του κτιρίου 
είναι η κυκλική διαµόρφωση του γωνιακού τµήµατος που βρίσκεται στη 
γωνία µε την οδό ∆. Βότση, το οποίο απολήγει σε θόλο καλυµµένο µε 
µεταλλικά ελάσµατα, που του προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και χάρη. 
  

 
 
•   Τα ∆ηµοτικά Σφαγεία βρίσκονται στη νότια 

πλευρά της πόλης, επί της Ακτής ∆υµαίων, στη 
θέση «Κρύα» Ιτεών.  Το κτιριακό συγκρότηµα των 
∆ηµοτικών Σφαγείων κατασκευάστηκε το 1903 και 
είναι έργο του αρχιτέκτονα Γεώργιο Λυκούδη. 
Καταλαµβάνει έκταση περίπου 20 στρεµµάτων, 
όπου δεσπόζει ένα µεγάλο κεντρικό µε άλλα µικρότερα που στέγαζαν 
βοηθητικούς χώρους και γραφεία. Τα κτίρια έχουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, είναι κατασκευασµένα από λαξευτή ανεπίχριστη πέτρα, µε 
ανοίγµατα που πλαισιώνονται από λίθινες ταινίες και ακµές που κοσµούνται 
από µεγάλους ακρογωνιαίους λίθους. Οι δίρριχτες και τετράρριχτες 
κεραµοσκεπές προεξέχουν περιµετρικά και στηρίζονται σε ξύλινα 
φουρούσια. 
  

 
•   Παλαιά Τούρκικα Λουτρά – Χαµάµ, βρίσκεται 

στην άνω πόλη της Πάτρας στην οδό Μπουκαούρη 
29, στη συµβολή µε την οδό Παντοκράτορος. Η 
κατασκευή του ανάγεται στον 14ο αιώνα και είναι 
το αρχαιότερο που υπάρχει, καθώς 
συµπεριλαµβάνεται στα τρία Χαµάµ που ο Εβλιγιά 
Τσελεµπή, Τούρκος περιηγητής, αναφέρει ότι επισκέφτηκε, µαζί µε εκείνο 
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του εξωτερικού προτειχίσµατος και ένα τρίτο στη νοτιοδυτική πλευρά του 
Κάστρου , όπου τοποθετείται και το Μπεζεστένι – τούρκικη αγορά της 
Πάτρας. Σώζεται το θερµό τµήµα, µε τα δύο ιδιαίτερα δωµάτια. Πρόκειται 
για έναν ορθογώνιο χώρο, διαστάσεων 6,40 Χ3,80 µ. που στο κέντρο του 
στεγάζεται µε θόλο, το ύψος του οποίου µέχρι το κλειδί φτάνει τα 5,10 µ. Οι 
δύο θερµές αίθουσες είναι τετράγωνες και καλύπτονται από ηµισφαιρικούς 
θόλους µε χαµηλά τριγωνικά λοφία. Οι είσοδοι στους χώρους γίνονται µέσω 
τοξωτών ανοιγµάτων. Πίσω τους βρίσκεται η δεξαµενή και ο χώρος της 
εστίας. Το Χαµάµ είναι αξιοσηµείωτο ότι ποτέ δεν έπαψε να λειτουργεί και 
σήµερα συνεχίζει να προσφέρει τις ευεργετικές υπηρεσίες του σε όσους το 
επισκεφτούν. 
  

 
•   Πλατεία Γεωργίου Α΄, είναι η 

κεντρική πλατεία της Πάτρας. 
∆ηµιουργήθηκε επί κυβερνήτη 
Καποδίστρια και µε το σχέδιο που 
συνέταξε ο απεσταλµένος του 
κυβερνήτη Σταµάτης Βούλγαρης 
το 1829. Το σχέδιο απέβλεπε στην 
δηµιουργία της Πάτρας από την 
αρχή, αφού η πόλη είχε 
καταστραφεί εξ ολοκλήρου κατά 
την επανάσταση. Το σχέδιο 
περιελάµβανε ανάπτυξη της νέας 
πόλης δίπλα στην παλιά µε κάθετους και οριζόντιους δρόµους και νέες 
µεγάλες πλατείες. Κατά καιρούς έχει αλλάξει πολλές ονοµασίες. Ξεκίνησε 
ως ∆ηµοκρατίας, άλλαξε σε Καλαµογδάρτη, Όθωνος, Κεντρική, 
Θωµόπουλου, Εθνική, Παλλιγενεσίας και από το 1863 Γεωργίου Α΄. Το 
1875 τοποθετήθηκαν τα δύο συντριβάνια που υπάρχουν και σήµερα, τα 
οποία παραγγέλθηκαν στην Ιταλία. Αποτελεί το κέντρο των καρναβαλικών 
εκδηλώσεων και είναι τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων και συναυλιών.  
  

 
 
•   Πλατεία Υψηλών 

Αλωνίων, είναι η 
γνωστότερη περιοχή της 
Πάτρας στο κέντρο της 
πόλης, µια από τις 
µεγαλύτερες και 
οµορφότερες πλατείες στην 
Ελλάδα. Αποτελεί το 
επίκεντρο των εκδηλώσεων 
των Ανθεστηρίων της 
Πρωτοµαγιάς για την Πάτρα, ενώ πολλές εκδηλώσεις του Πατρινού 
Καρναβαλιού λαµβάνουν χώρα στην πλατεία αυτή. Έχει θέα προς το λιµάνι, 
πανύψηλους φοίνικες και αµέτρητους θαµώνες. Εδώ βρίσκεται το ηλιακό 
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ρολόι, το άγαλµα του Παλαιών Πατρών Γερµανού, πρωτεργάτη της 
Επανάστασης του 1821, να ευλογεί την Πάτρα βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
της πλατείας, και η προτοµή του Κωστή Παλαµά. Η ονοµασία της πλατείας 
προέκυψε από την παλαιότερη χρήση της ως αλώνι για σταφίδες, που 
βρισκόταν ψηλότερα από τις σταφιδαµπέλους. 
  

 
•   Πλατεία Όλγας, φέρει το όνοµα 

της γυναίκας του βασιλιά 
Γεωργίου Α΄. Λεγόταν πλατεία 
Οµονοίας. Βρίσκεται επί των οδών 
Μαιζώνος και Αράτου, Ρήγα 
Φερραίου και Κολοκοτρώνη. 
Σύµφωνα µε το αρχικό 
πολεοδοµικό σχέδιο προοριζόταν 
για αγορά δηµητριακών, κατόπιν 
όµως δενδροφυτεύθηκε και 
ονοµάστηκε «Της βασίλισσας το 
περιβόλι». Σήµερα αυτή η πλατεία 
έχει µετονοµασθεί σε πλατεία «Εθνικής Αντίστασης». Ο ίσκιος που τα 
δέντρα της προσφέρουν ελκύουν τους κατοίκους και επισκέπτες τους 
θερινούς µήνες για διασκέδαση και δροσιά. 
  

 
•   Πλατεία Τριών Συµµάχων είναι µικρή και 

βρίσκεται στο τέλος της Αγίου Νικολάου 
και µπροστά από την κεντρική προβλήτα. 
Είναι το πρώτο σηµείο που βλέπουν όσοι 
φτάνουν στο λιµάνι ακτοπλοϊκώς. 
Χαρακτηριστικό είναι το µεγάλο 
λουλουδένιο ρολόι της. 
 

 
 
•   Πλακόστρωτη οδός Τριών 

Ναυάρχων σχηµατίζει µια 
τεράστια πλατεία -ίσως τη 
µεγαλύτερη της πόλης- κατά 
µήκος της οποίας 
βρίσκονται πλήθος εστιατορίων. 
Καταλήγει κάτω από τα 
Ψηλαλώνια και τις σκάλες Τριών 
Ναυάρχων, εκεί όπου βρίσκεται το 
αρχαίο τείχος της πόλης. Μέχρι 
πριν λίγα χρόνια επάνω στο τείχος 
είχαν εντοπιστεί 3 δέστρες- 
γεγονός που ενισχύει την άποψη πως η θάλασσα έφτανε ώς εδώ. 
 

 20



  2. Ιστορικό Περιβάλλον 

 
•   Πλατεία Αγίου Γεωργίου (ή 25ης 

Μαρτίου ), βρίσκεται απέναντι από το 
Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας και 
πρόκειται για την ιστορική πλατεία 
όπου οι αχαιοί αγωνιστές µαζί µε τον 
Π. Πατρών Γερµανό ορκίστηκαν να 
δοθούν ολόψυχα στον αγώνα και να 
κερδίσουν την "λευτεριά ή τον 
θάνατο". 

 
 
 
 

•   Ο Φάρος, το στολίδι 
και σύµβολο της 
Πάτρας, ήταν χτισµένος 
από πέτρα και βρισκόταν 
στον µώλο της 
Αγ.Νικολάου. Οταν 
πρωτοφτιάχτηκε 
λειτούργησε σαν 
σηµατοδότης. Με την 
κατασκευή του 
κυµατοθραύστη όµως 
αυτός του ο ρόλος 
καταργήθηκε. Κάθε φορά που ένα καράβι ξένης εθνικότητας έµπαινε στο 
λιµάνι, ένας ναύτης του καραβιού έβαζε τη σηµαία της χώρας του να 
ανεµίσει στο φάρο και η ορχήστρα υποδεχόταν το νεοφερµένο καράβι 
παίζοντας τον εθνικό του ύµνο. Στην περιοχή Αγ. Ανδρέα, ακριβώς απέναντι 
από την εκκλησία, κατασκευάστηκε το 1999 ο σύγχρονος φάρος ο οποίος 
είναι πιστό αντίγραφο του παλαιού που κατεδαφίστηκε το 1972 και ο οποίος 
αποτελεί το σήµα κατατεθέν της Πάτρας.  

 
•   Σ΄ έναν καταπράσινο λόφο, οχτώ 

χιλιόµετρα ΝΑ του κέντρου της 
Πάτρας, βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις της οινοποιίας 
ACHAIA CLAUSS που ξεχωρίζει 
ως ένα από τα σηµαντικότερα 
τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. 
Ιδρυτής της, ήταν ο Βαυαρός 
Γουστάβος Κλάους που ήρθε στην 
Πάτρα το 1854 για να εργαστεί σε 
µία γερµανική εταιρία εξαγωγής 
σταφίδας. Σε µία από τις εξορµήσεις του γνώρισε την περιοχή που τον 
µάγεψε µε το φυσικό της κάλος. Αγόρασε ένα αµπελάκι για να φτιάχνει 
κρασί για τον εαυτό του και κατέληξε στη δηµιουργία τού Κάστρου - 
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Οινοποιείου που διατηρείται ακέραιο έως σήµερα. Το 1861 ίδρυσε την 
εταιρία ACHAIA CLAUSS και τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά του µεταξύ 
των οποίων και η Μαυροδάφνη Πάτρας, κατέκτησαν την ελληνική αλλά και 
τη διεθνή αγορά. Τα πέτρινα κτίρια, τα µεγάλα δρύινα σκαλιστά βαρέλια µε 
µαυροδάφνη ενός αιώνα, η παραδοσιακή κάβα για την υποδοχή των 
επισκεπτών αλλά και το µοναδικό τοπίο µε την εκπληκτική θέα 
προσελκύουν κάθε χρόνο γύρω στα 200.000 άτοµα. 

 
 

•   Το ∆ασσύλιο, ο πευκόφυτος αυτός 
λόφος αποκαλείται η “βεράντα” του 
Πατραϊκού κόλπου για την 
εξαιρετική θέα που προσφέρει. Η 
πευκοφύτευση του ∆ασυλλίου έγινε 
το Μάρτη του 1916 από µαθητές 
των ∆ηµοτικών Σχολείων, των δυο 
Γυµνασίων και της Εµπορικής 
Σχολής κάτω από την επίβλεψη του 
Αυστριακού δασολόγου Στέγγελ. Η 
ιδέα της δεντροφύτευσης του άγονου 
λόφου, ήταν του δηµάρχου Ανδρέα Μιχαλόπουλου. 

 
 
 
 
β)  Νεώτερα µη κηρυγµένα που έχουν καταγραφτεί4
 
  Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται δύο υποσύνολα. Αφενός τα παραδοσιακά κτίρια, 
νεοκλασσικά, νεοκλασσικότροπα, εκλεκτικιστικά, “νέου ρυθµού” (art nouveau) που 
δεν είναι εγγεγραµένα στο Μητρώο της Ε.Ν.Μ. Ενδεικτικό το νέο αρχαιολογικό 
µουσείο και αφετέρου τα κτίρια του  µοντέρνου κινήµατος, και της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής, εντός κι εκτός ιστορικού κέντρου, που έχουν σηµασία είτε µόνο ως 
αντιπροσωπευτικά είτε και ως αξιόλογα δείγµατα της κατηγορίας. 
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν απεικονίζονται ενδεικτικά ορισµένα κτίρια 
αντιπροσωπευτικά των διαφόρων τάσεων – κινηµάτων.  
 
 
 
γ)  Πλατείες 
 
  Η πλειονότητά τους ακόµα & ακραίων γειτονιών έχουν πράσινο & περιποιηµένη 
διαµόρφωση. Και οι περισσότερες του ιστορικού κέντρου είναι άρρηκτα δεµένες µε 
την ιστορία και τα πολιτιστικά δρώµενα της πόλης και του δήµου. Σε αυτές 
αναφέρουµε την πλατεία Γεωργίου, κέντρο της πόλης & των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, την πλατεία Ψηλών Αλωνιών, ορόσηµο, “µπελβεντέρε” & 
αρχαιολογικό χώρο, την Βασίλισσας Όλγας (Εθνικής Αντίστασης), Των Τριών 
Συµµάχων µαζί µε την προβλήτα Αγίου Νικολάου. 
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  Κάποιες είναι ακόµα αδιαµόρφωτες. Κάποιες εξαίρετες αλλά πρόσφατα 
διαµορφωµένες µε πράσινο, πλακόστρωτα, καθιστικά  δεν αναφέρονται σε χάρτες 
ούτε ως σηµερινή κατάσταση ούτε ως πρόταση, όπως η πλατεία των νέων εργατικών 
κατοικιών στην οδό Μαραθωνοµάχων της Εγλυκάδας, η πλατεία-άλσος στην 
Εγλυκάδα, η µικρή πλατεία της οδού Εγγονοπούλου στο Μπεγουλάκι, η Μικράς 
Ασίας καθρέφτης ζωντανής ιστορίας των υποδειγµατικών, για την εποχή που 
χτίστηκαν, προσφυγικών κατοικιών που την περιβάλλουν , στην γειτονιά 
Προσφυγικά. 
 
 
δ)  Τοπόσηµα 
 
  Στα τοπόσηµα, καταγράψαµε αντικείµενα υπερτοπικά όπως η Γέφυρα του Ρίου, 
σύνθετης σηµασίας όπως η Ρωµαϊκή Γέφυρα & ο Σ. Σταθµός Αγίου Νικολάου µε 
σταµατηµένο τραίνο, αλλαγές στο παραθαλάσσιο τοπίο όπως η Μαρίνα της 
Τερψιθέας, “σήµατα” που πρέπει να διασωθούν όπως το πλέγµα πεύκων σε µικρή 
πλατεία της Αρόης & το πανέµορφο πεύκο της οδού Ζωοδόχου Πηγής στα 
Ταµπάχανα. 
 
  Ακόµα και πρόσκαιρα όπως το σήµα της Πολιτιστικής, ακόµα και αρνητικά όπως η 
παραγκούπολη των Ροµά στον Γλαύκο ή ο “πύργος” της γωνίας Όλγας & Μαιζώνος 
ή το χειρότερο, το πολυόροφο Μαιζώνος & πλατείας Γεωργίου, δίπλα στο 
νεοκλασσικό αριστούργηµα του Τσίλλερ. 
 
      
i) ΝΕΩΤΕΡΑ ΚΗΡΥΓΜΕΝΑ 
  314 µνηµεία όπως έχουν καταγραφεί στο “διαρκή κατάλογο των κυρηγµένων 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Ελλάδος”.5
 
ii) ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΗ ΚΗΡΥΓΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 
  1. Έξω Αγιά στην οδό Αυστραλίας 
  2. Έξω Αγιά στην οδό Νοταρά 
  3. Εκκλησία των Αγγέλων στο 1ο Νεκροταφείο 
  4. Τάφος Μπολασόπουλου στο 1ο Νεκροταφείο 
  5. Συγκρότηµα κατοικιών στον Μείλιχο, ∆άφνες 
  6. Μεταµοντέρνο στην οδό Αρήτης, ∆άφνες 
  7. Αρχαιολογικό Μουσείο Μαιζώνος & Αράτου 
  8. Κατοικία Υψηλάντου & Μιαούλη 
  9. Κατοικία Καραϊσκάκη & Σαχτούρη 
10. Πιτσερία Καραϊσκάκη & Σαχτούρη σύγχρονη µε στοιχεία 
11. Κατοικία Κανακάρη & Πατρέως 
12. Κατοικία µε καταστήµατα Ερµού & Μαιζώνος 
13. Κατοικία µε καταστήµατα στη Μαιζώνος 
14. Κτίριο στην Τριών Ναυάρχων µε µείξη στοιχείων 
15. Εργαστήριο στην Ακτή ∆υµαίων σύγχρονο µε στοιχεία παραδοσιακά 
16. Κτίριο του τέως Πτωχοκοµείου στις Ιτιές – Λεύκα 
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iii) ΠΛΑΤΕΙΕΣ  
  1. Πετµεζά στον Καστελλόκαµπο 
  2. Αµπελοκήπων 
  3. Αρχαίων Πεσόντων Κύπρου       
  4. Βόρειας Ηπείρου 
  5. Κωστη Παλαµά 
  6. Αγίας Λαύρας 
  7. Θρ. Κωνσταντίνου 
  8. Τριών Συµµάχων παραλιακή Αν. της  προβλήτας Αγ. Νικολάου 
  9. Βασ. Όλγας (Εθνικής Αντίστασης) 
10. ∆ηµοκρατίας (Βασιλέως Γεωργίου) πολιτιστικό κέντρο της Πάτρας 
11. Πλατεία Βότση 
12. 28ης Οκτωβρίου µε δέντρα & καθιστικά 
13. Πλατεία Εθνοµαρτύρων 
14. Καποδιστρίου  
15. Βλατερού 
16. Ψηλά Αλώνια µε αρχαιολογικά ευρήµατα. 
17. 25ης Μαρτίου (Αγ. Γεωργίου) 
18. Οµόνοιας (Παπαδιαµαντοπούλου) 
19. Παντοκράτορα 
20. Αγωνιστών 1821 
21. Φιλικών 
22. Γιαννιά (Μαρούδα)  
23. Μικράς Ασίας 
24. Ποντιακού Ελληνισµού 
25. Γεωργίου Παπανδρέου 
26. Στρατηγού Μακρυγιάννη 
27. Πλατεία Ιτιών - Λεύκας 
28. Πλατεία ∆εµένικων 
29. Πλατεία Περιβόλας 
 
iv) ΤΟΠΟΣΗΜΑ 
  1. Πανοραµική Γέφυρας Ρίου 
  2. Η Ρωµαική Γέφυρα 
  3. Η Μαρίνα στην Τερψιθέα.  
  4. Η Προβλήτα του Αγίου Νικολάου 
  5. Ασύρµατος-Ρωµαϊκό Υδραγωγείο 
  6. Ο Σταθµός Αγίου Νικολάου. 
  7. Το Ηλιακό Ρολόι της πλατείας Τριών Συµµάχων 
  8 . Στοά στην οδό Αγίου Νικολάου 
  9. Άγιος Νικόλαος & αρχή Σκάλας. 
10. Η Σκάλα Αγίου Νικολάου. 
11. Λεωφορείο µε το σήµα της Πολιτιστικής. 
12. Κτίριο µε κυκλικό πύργο στα Ψηλά Αλώνια 
13.Αρόη-οδός Πρεβέζης προς µικρή πλατεία-Πεύκα 
14.Ταµπαχάνα-οδός Ζωοδόχου Πηγής προς Αν-Πεύκο 
15. Το Σκαγιοπούλειο 
16. Ο Χάραδρος  
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17. Το Εθνικό Στάδιο Πατρών στο Κουκούλι. 
18. Παλαιά Σφαγεία, υπόδειγµα ανάπλασης - επανάχρησης. 
19. Εσωτερικό βιοµ/κής µονάδας στην Πειραική - Πατραϊκή. 
20. Μικρή πλατεία στην Περιβόλα, Αν. της Περιµετρικής. 
21. Ο λόφος Κλάους.      
22 Η Παραγκούπολη των Ροµά στον Γλαύκο 
23. Ο “πύργος”, Πλατεία Όλγας & Μαιζώνος.  
24. Τα πλοία “µέσα” στην πόλη. 
25. Συντριβάνι Πλ. Γεωργίου. 
26. Άγαλµα στην Πλ. Όλγα. 
27. Σύµπλεγµα δένδρων στην πλατεία ∆εµένικων.  
28. Περίπατος στην Τριών Ναυάρχων.  
29. Το roundabout της Περιβόλας, υπόδειγµα φύτευσης. 
30. Ο Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα. 
31. Ο φάρος στην Ιχθυόσκαλα. 
 
v) ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  1. Η παραλία του Καστελλόκαµπου 
  2. Το Έλος της Αγιάς 
  3. Πανοραµική της Ν∆ πόλης από το φρούριο 
  4. Πανοραµική της Β∆ πόλης από το Φρούριο 
  5. Πανοραµική µε τον Κυµατοθραύστη  
  6. Ζαβλάνι-Λόφος Ζαβλάνι 
  7. Πανοραµική από Ασύρµατο µέχρι Λόφο Ζαβλάνι  
  8. Το ∆άσος του Βλατερού 
  9. Βλατερό πανοραµική λόφου προς Β. από οδό Παναχαϊδος  
10. Βλατερό πανοραµική λόφου προς Β∆ 
11. Οι υπώρειες του Παναχαικού από την Αριστοτέλους  
12. Προοπτική της Ακτής ∆υµαίων 
13. Ο Γλαύκος από την Ακτή ∆υµαίων 
14. Ο Γλαύκος ανατολικά  
15. Οι εκβολές του Μείλιχου 
16. Το Εσχατοβούνι µε επέµβαση – Μικρή Περιµετρική 
17. Το ∆ασύλλιο. 
18. Το Πάρκο αναψυχής δίπλα στην θάλασσα 
19. Τοπίο µε ανεµογεννήτριες ανατολικά του Πανεπιστηµίου. 
20. Η διαµόρφωση της Ιχθυόσκαλας. 
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Ιστορικοί Τόποι – Αρχαιολογικοί Χώροι 
 
 
  Πολυάριθµα και αξιόλογα στοιχεία του αρχαίου κόσµου βρίσκονται διάσπαρτα 
στους δήµους της περιοχής µελέτης. Μερικά, όµως, από τα µνηµεία των Πατρών, που 
δεν σώζονται, έγιναν γνωστά από παραστάσεις των πατρινών νοµισµάτων, χωρίς να 
είναι δυνατές ακριβέστερες και συγκεκριµένες ταυτίσεις. 
 
α)  Η Πόλη της Πάτρας
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Εικόνα 6: Το αρχαίο  φρούριο της Πάτρας
ο µεσαιωνικό κάστρο της Πάτρας είναι χτισµένο επάνω στα ερείπια της αρχαίας 
ρόπολης, στο χαµηλό λόφο του Παναχαϊκού, που απέχει από την ακτή περί τα 800 
τρα. Το κάστρο καταλαµβάνει έκταση 22.725 τ.µ., έχει περίβολο τριγωνικού 
ήµατος και είναι ενισχυµένο µε πύργους και προµαχώνες, οι οποίοι 
οστατεύονταν αρχικά από µία βαθιά τάφρο και ένα εσωτερικό περίβολο που 
ώνεται στη ΒΑ γωνία, η οποία, επίσης περιβάλλεται από τάφρο. Κατασκευάστηκε 
ό τον Ιουστινιανό, περί το Β’ µισό του 6ου µ.Χ. αι., συγκεκριµένα µετά τον 
ταστροφικό σεισµό του 551 µ.Χ. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονταν 
ό προχριστιανικά οικοδοµήµατα που χρησιµοποιούνταν για την άµυνα της 
ριοχής και των κατοίκων της. Μάρτυρες των µνηµείων που υπήρχαν στην 
ρόπολη είναι τα αρχιτεκτονικά µέλη αρχαίων κτηρίων που έχουν χρησιµοποιηθεί 
 την οικοδόµηση του Κάστρου και είναι ακόµη εντοιχισµένα σε αυτό 
µιουργώντας γραφικές όψεις στην παλιά οχύρωση. 

ως τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, το κάστρο παρέµενε σε συνεχή χρήση για την 
υνα της πόλης ενώ, λειτουργούσε και ως διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο. 
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Πολλοί ήταν οι λαοί που το πολιόρκησαν, Σλάβοι, Σαρακηνοί, Βούλγαροι, 
Νορµανδοί, οι οποίοι πραγµατοποίησαν αρκετές αλλαγές. Για παράδειγµα οι Φράγκοι 
σταυροφόροι µεγάλωσαν και ενίσχυσαν το κάστρο και άνοιξαν τάφρο στις τρεις 
πλευρές του. Οι οικοδοµικές αλλαγές που υπέστη, είναι ευδιάκριτες και αποτελούν 
µαρτυρία των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν από τους εκάστοτε κατακτητές του, 
µε σκοπό την επισκευή και την προσαρµογή του στις εξελίξεις της πολεµικής 
τεχνολογίας. 
 
  Το 1828 πέρασε στα χέρια των Ελλήνων µε την απελευθέρωση από την 
Τουρκοκρατία, κατόπιν της επέµβασης του γαλλικού στρατού υπό τον Maison. Κατά 
την διάρκεια 1941-1944, το κάστρο βρισκόταν υπό την γερµανική κατοχή, από την 
οποία ελευθερώθηκε µαζί µε την Πάτρα στις 4 Οκτωβρίου 1944. 
 
  Σε ειδική εσοχή στην τοιχοποιία, είναι εντοιχισµένος κορµός αγάλµατος και κεφάλι 
ανδρός των ρωµαϊκών χρόνων. Το παραµορφωµένο αυτό άγαλµα πήρε µυθικές 
διαστάσεις στα µάτια των κατοίκων της Πάτρας. Έγινε το στοιχειό της πόλης, η 
‘Πατρινέλα’. Η παράδοση λέει ότι ήταν γυναίκα µεταµορφωµένη σε άντρα στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας που φυλάει την πόλη από επιδηµίες και κλαίει τις νύχτες, 
όταν πεθαίνει κάποιος γνωστός Πατρινός” 
 
  Σήµερα το µεσαιωνικό κάστρο, εκτός από αρχαιολογικός χώρος, λειτουργεί και ως 
λυόµενο θεατράκι. 
 
  Το Αρχαίο Ωδείο της πόλης βρίσκεται δυτικά της Ακρόπολης, στην Άνω Πόλη. Η 
ύπαρξη του αγνοούνταν για αρκετά χρόνια, όταν µετά από σεισµούς, πολέµους και 
κατακτητές καταστράφηκε και καλύφθηκε από άλλα κτίρια και χώµατα. Ήρθε στο 
φως το 1889 µε αφορµή τις εργασίες εκσκαφής που έγιναν στο λόφο για την 
επιχωµάτωση του λιµανιού. Μετά από πολύχρονες εργασίες, το 1956 το Αρχαίο 
Ωδείο απέκτησε την αρχική του µορφή. 
 
  Ο Παυσανίας έκανε συχνά αναφορές και περιέγραφε το Ωδείο, το οποίο αποτελεί 
ένα από τα καλά σωζόµενα κτήρια της αρχαίας πόλης. Η τοπογραφική του σχέση µε 
την Αγορά είναι χρήσιµη για τον προσδιορισµό της θέσης της στον χώρο, όπου το 
Ωδείο φαίνεται να αποτελούσε το δυτικό άκρο της. 
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Εικόνα 7: Το Ρωµαϊκό Ωδείο
ο Ωδείο απαρτίζεται από τα βασικά µέρη του θεάτρου, κοίλο, ορχήστρα, 
, σκηνή, παρασκήνια, καθώς και 23 σειρές καθισµάτων, που είναι δυνατόν 
ήσουν 2300 θεατές. Το Αρχαίο Ωδείο αποτελεί τη βασική έδρα του 
εστιβάλ Πάτρας. Κοντά στο Αρχαίο Ωδείο εντοπίστηκαν ερείπια 
ου, πιθανόν του 1ου αι. µ.Χ. Στην περιοχή προς τα νότια της Ακρόπολης 
 ήταν η αρχαία αγορά των Πατρών. Σήµερα στο τµήµα αυτό της πόλης, 

 οδού Λόντου, υπάρχουν υπόλοιπα κατασκευών, τα οποία δικαίως έχουν 
ε εγκαταστάσεις της Αγοράς. Εκτιµάται ότι για την εφαρµογή των 
ικοδοµικών προγραµµάτων όπως του αµφιθεατρικού κτίσµατος του 
ειάστηκαν να κατεδαφιστούν παλιότερα κτήρια, κατοικίες και εργαστήρια. 

άτρα έγινε ρωµαϊκή αποικία, το 31 π.Χ., η επικράτηση της ρωµαϊκής 
ικής ήταν ορατή σε όλη την έκταση της πόλης. Πολλά ήταν τα έργα που 
απάνες ρωµαίων αυτοκρατόρων, ανάµεσα στα οποία ήταν και το Ρωµαϊκό 
ίο, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο συστηµατικό υδραγωγείο της Πάτρας. 
τό είχε κριθεί απαραίτητο για µια πολυάνθρωπη πόλη, όπως η Πάτρα, η 
λάµβανε τη θέση της πύλης της Ελλάδας προς την Ιταλία. Το Ρωµαϊκό 
ίο βρίσκεται στα ριζά του λόφου του ∆ασυλλίου. 

οι κατασκεύασαν µια µεγάλη δεξαµενή νερού στις πηγές «Νεροµάνα» του 
από όπου ξεκινά ο χείµαρρος του ∆ιακονιάρη και καταλήγει, µετά από 
χλµ., κάτω από το βυζαντινό κάστρο της Αρόης. Η δεξαµενή έγινε µε τη 
ητού φράγµατος στην αρχή του λαγκαδιού και σ' απόσταση δέκα µέτρων 
ές. 

ωγείο της Πάτρας είχε µήκος από τη δεξαµενή έως το κάστρο 6,5 χλµ., ενώ 
ταφερόταν στο µεγαλύτερο τµήµα του µε κτιστό υπόγειο καµαροσκεπή 
ποίος διέσχιζε τις πλαγιές των χαµηλών λόφων ενώ, στις χαράδρες 
πάνω σε κτίστες τοξοτοιχίες. Υπήρχαν διακλαδώσεις προς διάφορες 
εις µε µικρότερης διατοµής σκεπαστούς αγωγούς. Η συνεχής ροή του 
υγχανόταν χάρις στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων που γνώριζαν 
. 
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  Μνηµειώδες κτίσµα του 3ου αι. αποτελούν τα Ρωµαϊκά Νυµφαία. Το κτίσµα αυτό 
κατά τα βυζαντινά χρόνια χρησιµοποιείτο ως εκκλησία και έπειτα ως νεκροταφείο.
  
  Η Ρωµαϊκή Γέφυρα του Μείλιχου ή αλλιώς η Γέφυρα Παυσανία, σώζεται σήµερα σε 
ικανοποιητική κατάσταση, και αποτελείται από δύο τούβλινες καµάρες, οι οποίες 
στηρίζονται πάνω σε περίτεχνες βάσεις από πελεκητές πέτρες. 
 
  Το Βόρειο Νεκροταφείο είναι ρωµαϊκό µνηµείο, που χρονολογείται µεταξύ του 
τέλους του 1ου και του τέλους του 2ου αι. µ.Χ., έχει σχήµα σταυρού, όπως ο ναός της 
Ίσιδας στην Ποµπηία, ενώ αποτελεί µοναδικό µνηµείο µε αυτή τη µορφή στην 
Πάτρα.  
 
  Μεγάλο µυκηναϊκό νεκροταφείο αποτελεί ο αρχαιολογικός χώρος της 
Βούντενης ή Μυκηναϊκοί Τάφοι Βουντένης. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται 
4,5 χλµ. ανατολικά της πόλης, ωστόσο δεν είναι επισκέψιµος. 
 
  Το Αρχαίο Θέατρο-Στάδιο ανασκάπτεται σήµερα στο κέντρο της Πάτρας, µεταξύ 
των οδών Παντάννασης και Γεροκωστοπούλου, επί της οδού Ηφαίστου και πλησίον 
του Ωδείου. 
 
  Κατά µήκος της πόλης υπάρχουν τµήµατα ισχυρών τοιχών από οπτόπλινθους, οι 
οποίοι αποτελούσαν αναλήµµατα στις πλαγιές των υψωµάτων και στα άνδηρα. 
Τέτοια υπόλοιπα τοιχών µπορεί κανείς να εντοπίσει πίσω από την εκκλησία της 
Παντάνασσας, καθώς και σε άλλα σηµεία προς τα βόρεια του σταδίου µέχρι και την 
εκκλησία του Αγ. Νικολάου, τα οποία διατηρούνται και προστατεύονται από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
 
  Το λιµάνι της Πάτρας και συγκεκριµένα η λέξη “λιµήν” αναφερόταν συχνά από τον 
Παυσανία, για να δηλώσει τεχνητή εγκατάσταση. Πρόκειται για προκυµαία 
κατασκευασµένη µε στρώσεις ογκωδών λιθοπλίνθων, µε γωνιώδεις προεξοχές και 
υδραυλικό κονίαµα τα οποία ταιριάζουν σε κατασκευή µώλου. Κοντά στην παραλία 
και το λιµάνι βρίσκονταν ένα Λυχνοµαντείο, στο οποίο πιστεύεται ότι σύχναζαν οι 
ξένοι ναυτικοί. 
 
 
                                                 
1 http://www.achaia.gr 
2 http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr 
3 http://www.visit-achaia.gr 
4 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
 Τα µητρώα της Εφορίας Νεωτέρων Μνηµείων Πατρών αρχικά, της ∆/νσης Πολεοδοµίας πρόσφατα. 
 Τεύχη πολεοδοµικής κι αρχιτεκτονικής ιστορίας των Πατρών. 
 Τα 8 τεύχη της «ΠΑΤΡΑΣ Πολιτιστικής Πρωτεύουσας» 
 Η επιτόπια έρευνα και καταγραφές & η συµµετοχή στην καθηµερινότητα της πόλης. 
5 http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php 
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Πολεοδοµικό Σχέδιο 1828 – Σχέδιο Βούλγαρη1

 
  Με την απελευθέρωση της Ελλάδος και µε εντολή του Κυβερνήτη Καποδίστρια, 
καταφθάνει στην Πάτρα ο λοχαγός Σταµάτης Βούλγαρης µε σκοπό τη σύνταξη του 
πολεοδοµικού σχεδίου της Πάτρας. Ο Βούλγαρης, ο στρατιωτικός, ο γεωµέτρης αλλά 
και ζωγράφος, ο µη εκπαιδευµένος πολεοδόµος, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη 
µελέτη αυτή, µε µόνα εφόδια τη θέλησή του, την αγάπη του στην αναγεννηµένη 
Ελλάδα, την αρχαιολατρεία του, την ευρωπαϊκή του µόρφωση και την οξυδέρκεια 
στην παρατήρηση του χώρου, που αρµόζει σε ένα ζωγράφο, έβαλε τις βάσεις της 
πολεοδοµίας στη νεότερη Ελλάδα καθιστώντας τον, τον πρώτο Έλληνα πολεοδόµο. 
 
  Η µελέτη που ανέλαβε να κάνει ο Βούλγαρης είναι η πολεοδοµική αναµόρφωση της 
Άνω Πόλης. Εκτός όµως από αυτό, αποφασίζει και προτείνει τη δηµιουργία ενός 
εντελώς νέου τµήµατος στο δυτικό, παραθαλάσσιο χώρο. Αυτό ακριβώς είναι το νέο 
στοιχείο που καθορίζει το Σχέδιο της Πάτρας σαν την πιο ενδιαφέρουσα ίσως 
πολεοδοµική σύνθεση της πρώτης εκείνης περιόδου της ελληνικής πολεοδοµίας. 

Εικόνα 1: Σχέδιο Βούλγαρη 
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  α)  ∆ιερεύνηση της µεθοδολογίας του Βούλγαρη στην Άνω Πόλη 
 
  Γίνεται προσπάθεια προσαρµογής στα δεδοµένα του χώρου. Ο χώρος αυτός ήταν η 
ανά τους αιώνες πόλη των Πατρών, πυκνοκατοικηµένη και µε όλα τα κατάλοιπα της 
Τουρκοκρατίας. ∆ιατηρούνται 3 βασικές αρτηρίες. Το µπολσοκάκ (οδός 
Παντοκράτορος), η οδός Φιλελλήνων (οδός Γερµανού) και η οδός προς Ανδρίτζαιναν 
(οδός Μπουκαούρη). Γίνεται µεταφορά της οδού Γαστούνης ανατολικότερα και 
συµπίπτει µε τη σηµερινή οδό Ηλείας, η οποία διασχίζοντας την πλατεία Οµονοίας 
καταλήγει στην εκκλησία του Παντοκράτορος, ο οποίος στεφανώνεται από το 
µεσαιωνικό κάστρο. Ο δρόµος αυτός θεωρήθηκε σηµαντικός, γι’αυτό και ο 
Βούλγαρης τοποθετεί στην αρχή του µία από τις εισόδους της πόλης. Ένας άλλος 
σηµαντικός δρόµος που σχεδιάζεται, είναι η οδός Καλαβρύτων, η σηµερινή 
λεωφόρος Γούναρη. Και εδώ συµπίπτει µε την αρχαία οδική αρτηρία που οδηγούσε 
στο παραλιακό τµήµα της πόλης. 
 
  Στο ανατολικό της πέρας, τοποθετείται πάλι µια είσοδος. Ο δρόµος αυτός διασχίζει 
τρεις πλατείες και εφάπτεται ενός µεγάλου χώρου (η σηµερινή πλατεία Υψηλών 
Αλωνίων) και καταλήγει στη θάλασσα. Όπως και στην αρχαιότητα, ο δρόµος αυτός 
συνδέει την Άνω µε την Κάτω Πόλη και τη θάλασσα, και συγχρόνως είναι η 
συλλεκτήρια αρτηρία που οδηγεί την κίνηση από την ευρεία ανατολική περιφέρεια 
στην πόλη. 
 
  Το σχέδιο προσπαθεί να προστατεύσει και να αναδείξει το φρούριο. Παρ’όλο που 
στις νότιες παρυφές του υπάρχει µια διάσπαρτη δόµηση, ο Βούλγαρης αφήνει µια 
ζώνη ασφαλείας πριν την ακραία οικοδοµική του γραµµή, όχι για λόγους αµυντικούς, 
αλλά για καθαρά πολεοδοµικούς. Η ελεύθερη αυτή ζώνη πρασίνου συνεχίζεται µέχρι 
την πλατεία Αγ. Γεωργίου συµπεριλαµβάνοντας το πρανές µεταξύ των οδών 
Αγ.Γεωργίου και Αλ.Υψηλάντου, συνεχίζεται νοτιότερα µέχρι τη σηµερινή πλατεία 
Υψηλών Αλωνίων. 
 
  Το νέο σχέδιο της Άνω Πόλης συµπίπτει απόλυτα µε τον προσανατολισµό του 
παλαιού οικισµού, διαιωνίζοντας έτσι την παράδοση της αρχαίας και ελληνιστικής 
Πάτρας. Ο αρχαίος οικισµός στο σηµείο αυτό είχε ακριβώς το ίδιο σύστηµα δρόµων 
και τον ίδιο προσανατολισµό. Τόσο η παλιά όσο και η νέα διάταξη του πολεοδοµικού 
ιστού σέβεται απόλυτα την τοπογραφία της περιοχής. 
 
 
β)  ∆ιερεύνηση της µεθοδολογίας του Βούλγαρη στην Κάτω Πόλη 
 
  Με δική του πρωτοβουλία ο Βούλγαρης σχεδιάζει ένα εντελώς νέο τµήµα στην 
παραθαλάσσια περιοχή, όπως προαναφέραµε ήδη. Θα πρέπει να υποθέσουµε ότι η 
απόφαση αυτή βασίστηκε σε διάφορους λόγους. 
 
  Η Πάτρα ήταν ήδη ένα σηµαντικό κέντρο, µε τα µέτρα της τότε Ελλάδας. Πιθανώς ο 
Βούλγαρης να προείδε την αναπόφευκτη εξέλιξή της και θέλησε να ετοιµάσει την 
πόλη για κάτι τέτοιο. Ίσως ακόµα είδε ότι στη παραλιακή ζώνη είχε ξεκινήσει άναρχη 
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δόµηση ή ίσως ακόµα γιατί τον έθελξε η χωρίς δέσµευση και διαµορφωµένες 
καταστάσεις, σχεδίαση µιας εντελώς νέας πόλης. 
 
  Και τα δύο τµήµατα, Άνω και Κάτω Πόλη, παρουσιάζουν την ίδια πολεοδοµική 
λύση: Ορθογώνια τεµνόµενοι δρόµοι, συµµετρικά τοποθετηµένες πλατείες. Μια 
σύνθεση καθαρά γεωµετρική η οποία όµως δεν αφήνει τελικά την εντύπωση της 
αυστηρής, ανελαστικής γεωµετρικής µονοτονίας, από το γεγονός ότι τα δύο τµήµατα 
τα οποία ξεχωρίζουν µεταξύ τους µε µια ευδιάκριτη ζώνη πρασίνου, δεν είναι 
παράλληλα µεταξύ τους, αλλά τέµνονται υπό γωνία 70ο. Αυτά τα δύο, υπό γωνία 
σκέλη του Σχεδίου, “αγκαλιάζουν” το Φρούριο µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αναδεικνύεται σε ένα σηµαντικό πολεοδοµικό στοιχείο ενσωµατωµένο στον 
οργανισµό της Πόλης. 
 
  Κατά µήκος της παραλιακής ζώνης ο Βούλγαρης προτείνει µια δενδροστοιχία 
περιπάτου για τη δηµιουργία της οποίας προσέφερε την αµοιβή του. 
 
  Καταλήγοντας, διαπιστώνουµε ότι στο σχέδιο έχουν ληφθεί υπ’όψιν όλοι οι 
παράγοντες που διέπουν µια τέτοια εργασία. Η µορφή του εδάφους, οι βασικές 
κυκλοφοριακές συνδέσεις µε την ευρύτερη περιοχή, η διαφαινόµενη εξέλιξη της 
πόλεως, η διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχαιολογικής του υπόστασης και οι 
αισθητικές φυγές του τοπίου. 
 
 
γ)  Κυκλοφορία 
 
  Ο Πολεοδοµικός ιστός είναι ένας αυστηρά ορθογωνικός κάναβος. Οι πλατείες 
συµµετρικά τοποθετηµένες, διασχίζονται όλες από πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες 
αρτηρίες. ∆ύο βασικοί κυκλοφοριακοί άξονες διασχίζουν την πόλη, ακολουθώντας 
και τονίζοντας τα δύο σκέλη του, η οδός Κορίνθου που στην ουσία είναι τµήµα του 
επαρχιακού δρόµου Αθηνών – Κορίνθου – Πύργου, και η οδός Γούναρη η οποία 
οδηγεί προς τα χωριά των Καλαβρύτων. 
 
  Παράλληλα ακριβώς προς τις παραπάνω βασικές αρτηρίες υπάρχουν 2 
δευτερεύουσες, οι οποίες έχουν καθαρά τοπική σηµασία. Η οδός Γεροκωστοπούλου, 
που επεκτεινόµενη γίνεται η οδός Παντοκράτορος και η οδός Αγ. Γεωργίου, οι οποίες 
διαµορφώνουν σχεδόν το πέρας του σχεδίου από την πλευρά του Φρουρίου, 
αγκαλιάζοντάς το. 
 
  Η κυκλοφοριακή ρύθµιση ολοκληρώνεται µε την οδό Κολοκοτρώνη στην Κάτω 
Πόλη και την οδό Ηλείας στην Άνω Πόλη, οι οποίες διασχίζουν από δύο πλατείες η 
κάθε µία και τέµνουν καθέτως τις παραπάνω οδούς. 
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Εικόνα 2: ∆ιερεύνηση κυκλοφοριακού συστήµατος στο σχέδιο Βούλγαρη 

 
 
δ)  Σχόλια και Ανάλυση επιµέρους στοιχείων. 
 
  Η πολεοδοµική µονάδα στο σχέδιο Βούλγαρη είναι το οικοδοµικό τετράγωνο και 
όχι η µεµονωµένη ιδιοκτησία. Το κάθε ένα από αυτά, ορίζεται από δύο οικοδοµικές 
γραµµές. Την εξωτερική, που συµπίπτει µε τη ρυµοτοµική, και την εσωτερική, η 
οποία οριοθετεί τον ακάλυπτο χώρο, ο οποίος προσδιορίζεται έτσι σε ένα ενιαίο 
κοινόχρηστο χώρο. 
 
  Ο τρόπος δοµήσεως που προτείνει ο Βούλγαρης, είναι η οργανωµένη δόµηση ή η  
δόµηση κατά το σύστηµα του ενεργού οικοδοµικού τετραγώνου, έννοιες που 
εισάγονται στην ελληνική νοµοθεσία 150 χρόνια µετά. Ο τρόπος αυτός δοµήσεως, 
υποχρεώνει σε ενιαία αντιµετώπιση της δοµηµένης επιφανείας του οικοδοµικού 
τετραγώνου από πλευράς κατόψεως και από πλευράς ρυθµολογίας των όψεων. Η 
στέγη ακολουθεί τα ιταλικά πρότυπα και είναι ενιαία για όλο το οικοδοµικό 
τετράγωνο. 
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  Η διαµόρφωση αυτή εµφανίζεται στην πολεοδοµία της αναγέννησης. Η χρήση του 
γενικεύεται, όχι µόνο από τη συσσώρευση πληθυσµού στα αστικά κέντρα, αλλά 
κυρίως, από την αδυναµία αποκτήσεως ίδιας στέγης από µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού. Τα συγκροτήµατα αυτά διαθέτουν κυρίως διαµερίσµατα προς ενοικίαση 
και χτίζονται από, πάντα σχεδόν, δηµόσιους φορείς. 
 
  Τέλος, ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει το σχέδιο Βούλγαρη είναι οι στοές, που 
προτείνει σε όλους τους βασικούς δρόµους της Άνω και Κάτω Πόλεως. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  Έχω την τιµή να σας αποστείλω το σχεδιάγραµµα για τη χωροθέτηση της πόλης της 
Πάτρας και εκείνο του χώρου, που εκτείνεται µέχρι την ακτή της θάλασσας, όπου η 
βιοµηχανία έχει βάλει τα πρώτα θεµέλια µιας πόλης, την οποία η σηµαντική της 
θέση θα καταστήσει µιαν ηµέρα όµορφη και ανθηρή. 
 
  ∆ιαίρεσα αυτήν την καινούρια πόλη σε τέσσερα διαµερίσµατα και επιχείρησα να 
την ενώσω µε την [παληά] Πάτρα, που αποκαλύπτεται µέσα από τα πρόσφατα 
ερείπιά της, κάτω από τα οποία είναι θαµµένη και όπου δε µένει όρθιο παρά κάποιο 
πλιθόκτιστο ετοιµόρροπο σπίτι και τέσσερα λιθόκτιστα τζαµιά. [Είναι] αυτό του 
Κουρζούµ Ατζαµί, λόγω του όγκου του και της καλής του θέσης, το οποίο έχει 
ανακαινισθεί, για να λειτουργεί ως καθεδρικός ναός, και οι οικοδοµές, που 
περιβάλλουν την πλατεία, που εκτείνεται απέναντί του, και που χρησιµεύουν για την 
επισκοπή, για ένα σχολείο και για µια βιβλιοθήκη. 
 
  ∆ίνω 100 µέτρα µήκος στις πλατείες, 40 µέτρα πλάτος στις αποβάθρες, 20 µέτρα 
στους µεγάλους δρόµους, 14 µέτρα στους δευτερεύοντες και 10 µέτρα στους 
µικρότερους. Όλοι οι δρόµοι επικοινωνούν µεταξύ τους και οι πιο µεγάλοι 
επικοινωνούν µε τους κύριους δρόµους της [πελοποννησιακής] χερσονήσου και της 
[πατραϊκής] επαρχίας, όπως το βλέπουµε στην οδό των Συµµάχων της 
Ιωαννούπολης [= της Κάτω Πάτρας]. Τα άκρα της οδού αγγίζουν τους δύο δρόµους, 
της Κορίνθου και της Γαστούνης [= της Ηλείας]. Στην ίδια οδό καταλήγουν οι 
δρόµοι, που έχουν ως αφετηρία το λιµάνι, και αυτοί, που κατεβαίνουν από την 
Επάνω Πόλη[…]. 
 
  Σύµφωνα µε τους νόµους της οχύρωσης αφήνω χώρο 150 µέτρων ανάµεσα στο 
φρούριο και στην πόλη, ο οποίος µπορεί να χρησιµεύσει ως θέση όπλων και που 
παράλληλα θα είναι δενδροφυτευµένος ως χώρος όµορφου περιπάτου. [Εδώ] δε θα 
πρέπει να κτίσουµε παρά µόνο στην έσχατη ανάγκη[…]. 
 

Απ. επιστολής του Βούλγαρη στον Καποδίστρια για το ρυµοτοµικό σχέδιο της Πάτρας. 
ΓΑΚ. Γενική Γραµµατεία Φ. 184. Μτφ από τα γαλλικά Κων. Λάζαρη. 
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ε)  Αλλοιώσεις του σχεδίου Βούλγαρη 
 
  Το σχέδιο Βούλγαρη αποτελεί µεν τη βάση του σηµερινού πολεοδοµικού 
Συγκροτήµατος, διαφέρει όµως πολύ από το σηµερινό. Οι επεµβάσεις και οι κατά 
καιρούς τροποποιήσεις αλλοίωσαν εντελώς τις θεµελιώδεις αρχές του. Η βασική 
κεντρική του σύλληψη ως προς τα σηµεία αναφοράς (φρούριο – προκυµαία), 
απαλείφθηκε εντελώς ή δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Αυτό που στην ουσία διασώθηκε 
είναι ο προσανατολισµός των δύο τµηµάτων (ή η γωνία υπό την οποία τέµνονται) και 
η αποδοχή των τµηµάτων αυτών. 
 
  Οι επεµβάσεις όµως συνεχίστηκαν. Αυτό που δεν έγινε αποδεκτό είναι οι απόψεις 
του Βούλγαρη σχετικά µε τον πολεοδοµικό ιστό και οι αλλοιώσεις στην προκειµένη 
περίπτωση είναι τρεις: 
 
Α. Μείωση πλατειών και ζωνών πρασίνου. 
 
  Στην παραλιακή περιοχή οι πέντε πλατείες γίνανε µόλις δύο. Η πλατεία Γεωργίου 
έγινε µεγαλύτερη και η πλατεία Όλγας µετατέθηκε σε χώρο ολόκληρου οικοδοµικού 
τετραγώνου. Η παραλιακή ζώνη, στην οποία ο Βούλγαρης σχεδίαζε ένα γραµµικό 
άλσος, για το οποίο διέθετε την αµοιβή του, και το οποίο θα έκλεινε την πόλη από 
την πλευρά της θάλασσας οικοπεδοποιήθηκε. Αργότερα δε, θεωρήθηκε η ζώνη αυτή 
η καλύτερη λύση για το πέρασµα της σιδηροδροµικής γραµµής. Έτσι, το πέρασµα 
προς τη θάλασσα, και η σηµασία του παραλιακού αισθητικού σηµείου αναφοράς της 
πόλεως καταστρέφεται ριζικά. Η Πάτρα µέχρι σήµερα δεν έχει στην ουσία πρόσβαση 
στη θάλασσα. 
 
  Η ζώνη πρασίνου γύρω από το Φρούριο καταργείται και εκείνη σιγά σιγά. Τα σπίτια 
φτάνουν µέχρι του σηµείου να εφάπτονται των περιφερειακών τειχών. Υποβαθµίζεται 
έτσι και η σηµασία του Φρουρίου σαν αυτόνοµου σηµείο αναφοράς. 
 
  Η αδόµητη ζώνη µεταξύ των δύο σκελών του σχεδίου, η οποία περιελαµβανόταν 
µεταξύ των οδών Αγ.Γεωργίου και Υψηλάντου και η οποία συνέδεε το χώρο του 
φρουρίου µε την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, οικοπεδοποιείται. Η αλλοίωση του 
σχεδίου στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική, µια και στην περιοχή αυτή 
τοποθετείται το αρχαίο αµφιθέατρο.  
 
  Η έλλειψη ευαισθησίας για την αρχαία κληρονοµιά είναι χαρακτηριστική. Παρ’όλη 
την προτροπή του Βούλγαρη για σεβασµό των αρχαιοτήτων, η νέα Πάτρα χτίζεται 
κάτω από τον ασφυκτικό κλοιό των προβληµάτων µιας ολοσχερώς κατεστραµµένης 
χώρας που δεν έχει καιρό να ασχολείται µε πολυτέλειες. 
 
Β. Η αλλαγή της πολεοδοµικής µονάδας. 
 
  Καταργήθηκε η δόµηση κατά το σύστηµα του ενεργού τετραγώνου µε την 
παράλληλη υιοθέτηση των κανονιστικών όρων δόµησης. Η µετάθεση δηλαδή της 
πολεοδοµικής µονάδας από το ενοποιηµένο οικοδοµικό σύστηµα στη µεµονωµένη 
ιδιοκτησία. 

 35



  3. Πολεοδοµική Οργάνωση 

  Αποτέλεσµα αυτού ήταν η διάσπαση σε πολλές περιπτώσεις των αρχικών 
οικοδοµικών τετραγώνων σε µικρότερα, η µετατροπή των εσωτερικών αυλών σε 
ενδιάµεσους δρόµους και η οικοπεδοποίηση ολόκληρου του ακάλυπτου χώρου. 
 
  Η αδυναµία εισαγωγής ενός νοµοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα εκείνης της εποχής, 
η µεγάλη διάρκεια των απαλλοτριώσεων και η καθυστερηµένη εφαρµογή του 
σχεδίου, οδήγησαν στην αναπόφευκτη τροποποίησή του, σύµφωνα µε τις άµεσες 
ανάγκες. 
 
Γ. Στοές. 
 
  Σε πολλές περιπτώσεις οι στοές καταργήθηκαν. 
 
∆. Έκταση 
 
  Εκτός από τις µεταβολές ως προς τη βασική φιλοσοφία της συνθέσεως που έγιναν, 
εντοπίζεται ακόµα µία και ως προς την έκτασή του. 
 
    Άνω Πόλις  Κάτω Πόλις   Σύνολο 
Σχέδιο Βούλγαρη    31,77 Ha     40.48 Ha  72.25 Ha 
Σχέδιο 1858     25,44 Ha     39.00 Ha  64.44 Ha 
 
  Είναι λοιπόν µικρότερο και ως προς την Άνω Πόλη και ως προς την Κάτω Πόλη. 
Το σχέδιο όπως τελικά διαµορφώθηκε και όπως ακόµα και σήµερα εξακολουθεί να 
υπάρχει σαν πυρήνας της σηµερινής πόλης, το βρίσκουµε στα αρχεία του δήµου 
Πατρέων µε χρονολογία 1858. 
 

Εικόνα 3: Αρχική έκταση σχεδίου Βούλγαρη. 
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Εξέλιξη του Σχεδίου Πόλεως. 
 
  Η εξέλιξη του σχεδίου στα επόµενα χρόνια µέχρι και σήµερα, σκιαγραφεί µε µεγάλη 
σαφήνεια την ανάπτυξη της πόλεως στο διάστηµα αυτό. Η προσεκτικότερη 
προσέγγιση στα επί µέρους στάδια και οι παρατηρήσεις σε πολεοδοµικής φύσεως 
στοιχεία που ακολουθούν, αποτυπώνουν ανάγλυφα την ανυπαρξία οποιουδήποτε 
προγραµµατισµού στη µεγάλη πορεία των επεκτάσεων και εξηγούν τα 
συσσωρευµένα και δυσεπίλυτα προβλήµατα του σηµερινού πολεοδοµικού πια 
συγκροτήµατος των Πατρών. 
 
 

Εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως των Πατρών 1858. 
 
κταση: 64,44 Ha 

 κάτοικοι 
πυκνότητα στο σύνολο του οικισµού) 

οινόχρηστοι χώροι, πλατείες: Πλατεία Γεωργίου Α’ 

ργίου.  Συνολική έκταση 2,04 Ha 

ώνη πρασίνου:  Ζώνη νοτίως του κάστρου. 
ύ Υψηλάντου, οδού Αγ.Γεωργίου, 

∆ηµόσια κτήρια οµικό ιστό. Μόνο εκκλησίες 

ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο η κάθε µία, εκτός από δύο.  

Εικόνα 4: Εγκεκριµένο σχέδιο 1858. 

 
 

Έ
Πληθυσµός: 19.876
Πυκνότητα: 335 κάτοικοι/Ha (
 
Κ
       Πλατεία Όλγας 
       Πλατεία Αγ. Γεω
 
Ζ

 Αρχαιολογικός χώρος µεταξ
 Γεροκωστοπούλου και Γούναρη. 
: Είναι ενσωµατωµένα στον πολεοδ
αποτελούν πολεοδοµικά σηµεία αναφοράς καταλαµβάνοντας 
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Η Μητρόπολη και ο ναός του Αγ. Ανδρέα των καθολικών είνα
ενσωµατωµένες σε µικτής χρήσεως οικοδοµικά τετράγωνα. 

Εικόνα 5: Επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλεως µεταξύ 1858 και 1929 

ι 

 
 
Από το 1858 µέχρι το 1929 το σχέδιο επεκτάθηκε 12 φορές. Το 1877, 1882, 1883, 
885, 1886, 1900, 1903, 1923, 1924, 1926, 1927, και 1929. Όλες αυτές οι επεκτάσεις 

 

 

  
1
µαζί απαρτίζουν το λεγόµενο παλαιό σχέδιο, το οποίο διατήρησε την έκτασή του και
µέχρι το 1971, οπότε άρχισε νέος κύκλος επεκτάσεων. 
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Εικόνα 6: Εγκεκριµένο σχέδιο 1882. 

 
 

Εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως 1882. 

Έκταση: 71,8 Ha 
ληθυσµός: 29.804 κάτοικοι 

άτοικοι/Ha 

αν σηµαντικές επεµβάσεις στο κέντρο της πόλης. 

)  Η οικοπεδοποίηση κατά µήκος της νότιας πλευράς του Κάστρου, που το σχέδιο 

γ)  
      Πάτρας. 

 
ατεία που προέβλεπε το σχέδιο Βούλγαρη (επί της οδού 

ινόχρηστων χώρων. 

 

Π
Πυκνότητα: 414 κ
 
  Με τις επεκτάσεις αυτές έγιν
 
α)  Η µετατόπιση της πλατείας Υψηλών Αλωνίων και η τελική της διαµόρφωση. 
β

Βούλγαρη το προέβλεπε σαν ζώνη πρασίνου (τελικά η περίπτωση έσχατης 
ανάγκης που έκανε λόγο ο Βούλγαρης στην επιστολή του, παρουσιάστηκε πολύ 
γρήγορα!).  
Η οικοπεδοποίηση (!) του αρχαιολογικού χώρου, όπου βρίσκεται το αρχαίο 
αµφιθέατρο της

δ)  Η επέκταση της πόλεως ανατολικά, µέχρι την Παπαδιαµαντοπούλου, χωρίς να
     αφεθεί ο χώρος για την πλ
     Παντοκράτορος. 
ε)  Επέκταση στο νότιο µέρος του παλαιού πυρήνα της Κάτω Πόλεως χωρίς καµία 
     πρόβλεψη νέων κο
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Εικόνα 7: εγκεκριµένο σχέδιο 1885. 

 
Εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως 1885. 

κταση: 143 Ha 
Πληθυσµός: 31.459 κάτο
υκνότητα: 220 κάτοικοι/Ha 

κε το 1885 σχεδιασµένο από το µηχανικό Σπύρο 
ραφίο Γούττµαν στην Τεργέστη. Από το σχέδιο 

αίρνουµε λεπτοµερή στοιχεία, όχι µόνο για την έκταση, αλλά και για τη συγκρότηση 

885. 

ώροι και πάλι δεν αυξήθηκαν. Απλώς ενσωµατώνονται ο ναός του Αγ.Ανδρέα και 
. 

 2 Ελληνικά σχολεία 
εναγωγείο 

Σχολή Αρρένων. 

 ∆ηµοτικό βρεφοκοµείο 

 
Έ

ικοι 
Π
 
   Το σχέδιο, όπως διαµορφώθη
Τζέτζη, εκτυπώθηκε στο λιθογ
π
της Πάτρας του 1885. Καταγράφει λεπτοµερώς τα πάντα, τους δρόµους, τις 
ονοµασίες, τα δηµόσια κτήρια. Είναι, θα λέγαµε ένας οδηγός της Πάτρας του 1
 
  Αναφέρονται 7 συνοικίες: Αγίου ∆ιονυσίου, Ευαγγελισµού, Αγ.Νικολάου, 
Παντανάσσης, Αγ.Ανδρέου, Παντοκράτορος, και Αγ.∆ηµητρίου. Οι κοινόχρηστοι 
χ
του Αγ.∆ιονύση µε τους περιβάλλοντες χώρους τους, στον πολεοδοµικό ιστό
 
  Από το σχέδιο Τζέτζη αντλούµε πολλά στοιχεία, τα οποία αξίζει να αξιολογηθούν, 
σε σύγκριση µε τη σηµερινή Πάτρα. 
 
Εκπαίδευση: 2 ∆ηµοτικά σχολεία 
(8 σχολεία) 2 Γυµνάσια 
 
  Το Στρούµπειο Παρθ
  Η ∆ηµοτική 
 
Πρόνοια: ∆ηµοτικό νοσοκοµείο 
  Στρατιωτικό νοσοκοµείο 
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  Πτωχοκοµείο 
 
Υπηρεσίες: Νοµαρχία, ∆ηµαρχείο, Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, 3 Τράπεζες. 

ολιτιστικές εγκαταστάσεις: Θέατρο 500 θέσεων, έργο του Τσίλλερ. Θεµελιώθηκε 

 
κκλησίες: ΄Αγ.∆ιονύσιος, Ναός ∆ιαµαρτυρόµενων, Ναός Καθολικών, 

πολη, Ναός Παντανάσσης, 
΄Αγ.Ανδρέας, Άγ.Ανδρέας (νέος ναός), Ναός Παντοκράτορος, 

 
 
 

 
Π

το 1871 και αποπερατώθηκε το 1872. 
 
Βιοµηχανία: 15 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

Ε
΄Αγ.Νικόλαος (νέος ναός), Μητρό

Άγ.∆ηµήτριος, Άγ.Λουκάς, Αγ.Αικατερίνη, Ναός Εισοδίων. 
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Εικόνα 8: Εγκεκριµένο σχέδιο 1903. 

 
κριµένο σχέδιο 1903. 

 
κταση: 196,36 Ha 

Πληθυσµός: 37.894 κάτοικοι
υκνότητα: 193 κάτοικοι/Ha 

θηκαν συµµετρικά σχεδόν ως προς τον κεντρικό 
σο και στη µεσηµβρινή πλευρά. Στις νέες επεκτάσεις 

αι πάλι δεν προβλέπεται κανένας νέος κοινόχρηστος χώρος. Μια αλλαγή γίνεται ως 
 και 

Εγκε

Έ
 

Π
 
  Οι επεκτάσεις πραγµατοποιή
πυρήνα, τόσο στην αρκτική, ό
κ
προς τη σιδηροδροµική γραµµή και συγκεκριµένα µετά το Ναό του Αγ. Ανδρέα
προς νότο. Η γραµµή µετατίθεται ανατολικότερα της παλαιάς, αφήνοντας προς τη 
πλευρά της Παραλίας µια σειρά οικοδοµικών τετραγώνων. 
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Εικόνα 9: Εγκεκριµένο σχέδιο 1929 

 
µένο σχέδιο 1929. 

κταση: 400 Ha 
Πληθυσµός: 61.278 κάτοικοι
υκνότητα: 153 κάτοικοι/Ha 

εγόµενο Παλαιό Σχέδιο. Η έκτασή του καλύπτει 4000 
ς επεκτάσεις που έγιναν από το 1903, δεν προσέθεσαν, 

αι πάλι, κανένα νέο κοινόχρηστο χώρο. Το σχέδιο αυτό παρέµεινε έτσι µέχρι το 

3 χρόνια που ακολούθησαν, οι οικιστικές ανάγκες µετεβλήθησαν αισθητά. Η 
αρεµβολή του πολέµου, η σηµαντική αύξηση του πληθυσµού, οι νέες συνθήκες 
ής και κυρίως οικοδοµήσεως, δηµιουργούν νέες προοπτικές εξελίξεων. 

 

σµού. Έπρεπε να ληφθούν 
άποια µέτρα. Έτσι το 1969 τροποποιούνται οι όροι δόµησης του παλαιού σχεδίου. 

α της 

Εγκεκρι
 
Έ

 
Π
 
  Το 1929 ολοκληρώνεται το λ
στρέµµατα. Οι νέες τµηµατικέ
κ
1971. 
 
 
  Στα 4
π
ζω
Αναπτύχθηκε σηµαντικά η βιοµηχανία έχοντας ως αποτέλεσµα τη σωρευµένη 
εσωτερική µετανάστευση από την ορεινή Πελοπόννησο καθώς και την εξωτερική
µετανάστευση 12.000 προσφύγων από τη Μικρασία. 
 
  Σύµφωνα µε την απογραφή του 1971 η Πάτρα έχει 111.607 κατοίκους, έναντι 
61.278 του 1929. Η πόλη έχει φτάσει σε επίπεδα κορε
κ
Ορίζονται συντελεστές δοµήσεως ειδικά για κατασκευαστές. Στο κεντρικό τµήµ
πόλης έχουµε συντελεστή 4,9 και στις γειτονικές περιοχές 4,2. Εννιαόροφα και 
δεκαόροφα µεγαθήρια ζωντανεύουν εµφατικά την αντίληψη περί πολεοδοµίας της 
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εποχής εκείνης. Το µόνο θετικό είναι η επιβολή στοών στους κεντρικότερους 
δρόµους όπως στη Ρήγα Φερραίου, Μαιζώνος, Κορίνθου, Αγ.Ανδρέου, 
Κωνσταντινουπόλεως, Πατρέως, Γερµανού. Το 1975 αυξάνονται οι Συντελεστές 
∆όµησης σε ευαίσθητες περιοχές, όπως σε περιοχές της Άνω Πόλεως, ειδικά γ
από το Φρούριο. 
 
  Τέλος το 1978, µειώνονται δραστικά οι όροι δοµήσεως όλου του παλαιού σχεδίου. 
Πράξη αναγκαία και

 

ύρω 

 επιτακτική, η οποία έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, µια και 
ν τω µεταξύ τα ωραιότερα νεοκλασσικά µέγαρα της Πάτρας, έπεσαν θύµατα των 

αν 
 πόλη 

χει ξεπεράσει τα όρια του εγκεκριµένου σχεδίου. Η πρώτη επέκταση γίνεται το 1971 

ε
καταστρεπτικών αυτών όρων δόµησης, σε συνδυασµό και µε την αντιπαροχή. 
 
  Οι αυξοµειώσεις του Συντελεστή ∆οµήσεως στο παλαιό σχέδιο και πάλι δεν έλυσ
το πρόβληµα. Η ανάγκη επεκτάσεως του σχεδίου αποβαίνει επιτακτική, γιατί η
έ
προς τη µεσηµβρινή πλευρά του παλαιού Σχεδίου και καταλαµβάνει 5.200 
στρέµµατα. Η επιφάνεια υπερδιπλασιάζεται και στην ουσία προστέθηκε µια ακόµη 
µεγαλύτερη Πάτρα. 
 
 
 
 
 

Π

Εικόνα 10: Με διαγράµµιση φαίνεται το λεγόµενο Παλαιό Σχέδιο και µε ψηφιδωτό οι
επεκτάσεις του 1971. 
 

 
υνολική έκταση: 920 Ha 
ληθυσµός: 111.607 κάτοικοι 

Πυκνότητα: 121 κάτοικο

Επέκταση 1971 (5.200 στρέµµατα). 

Σ

ι/Ha 
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  Τον επόµενο χρόνο, το 19

Εικόνα 11: Με ψηφιδωτό φαίνονται οι επεκτάσεις του 1972. 

72, ακολουθεί νέα επέκταση, προς την αρκτική πλευρά 
0 στρέµµατα. 

Το εγκεκριµένο σχέδιο καταλαµβάνει πλέον 12.400 στρέµµατα. Έχει 

 
ατα) 

 
Έκταση: 1.240 Ha 
ληθυσµός: 114.018 κάτοικοι 
υκνότητα 92 κάτοικοι/Ha 

 
Το 1975 ακολουθεί Τρίτη επέκταση προς την ανατολικοµεσηµβρινή πλευρά κατά 

του παλαιού Σχεδίου κατά 3.20
 
  
υπερτριπλασιαστεί, ενώ ο πληθυσµός δεν έχει καν διπλασιαστεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επέκταση 1972 (3.200 στρέµµ

Π
Π

  
3.300 στρέµµατα. 
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Εικόνα 12: Επέκταση 1975 

 
Επέκταση 1975 (3.300 στρέµµατα) 

 
Έκταση: 1.570 Ha 
Πληθυσµός: 123.660 κάτοικοι 
Πυκνότητα: 79 κάτοικοι/Ha 

Εικόνα 13: Επέκταση 1979 

 

Επέκταση 1979 (1.500 στρέµµατα) 
 
κταση: 1.720 Ha 

1 κάτοικοι 
Έ
Πληθυσµός: 134.82
Πυκνότητα: 78 κάτοικοι/Ha 
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Εικόνα 14: Εγκεκριµένο σχέδιο 1986 µαζί µε τις επεκτάσεις µέχρι το 1990 

 
έσα σε 9 χρόνια (1971 – 1979) η έκταση του σχεδίου αυξήθηκε κατά 330%. Ο 

ι 

Εντυπωσιακή διαφορά παρουσιάζεται στις επεκτάσεις του 1971 και 1972, όπου η 

σµού 

ίου.  

Αυτό σηµαίνει ότι οι επεκτάσεις των 1320 Ha δεν µπόρεσαν να λύσουν τα οικιστικά 

Εγκεκριµένο σχέδιο 1986 (ΦΕΚ 1061/86) 

Έκταση: 2.243 Ha (µ
ληθυσµός: 153.344 (απογραφή 1991) 

  Μ
πληθυσµός της πόλεως το ίδιο διάστηµα αυξήθηκε µόλις κατά 20,8%. Γίνεται έτσι 
εµφανές, ότι η µεταβολή της επιφάνειας του σχεδίου σε καµµιά περίπτωση δεν είνα
ανάλογη µε την πληθυσµιακή αύξηση, η οποία είναι εκάστωτε αισθητώς κατώτερη 
του ρυθµού των επεκτάσεων. 
 
  
έκταση αυξάνεται σχεδόν κατά 210% σε σχέση µε το σχέδιο του 1929, ενώ ο 
πληθυσµός για την ίδια περίοδο αυξάνεται κατά 85%. Η πυκνότητα του πληθυ
αυτοµάτως πέφτει στους 92 κατοίκους/Ha. Είναι όµως πλασµατική µιας και το 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού κατοικεί στο παλαιό τµήµα. Από στατιστικά 
στοιχεία προκύπτει ότι ο µισός πληθυσµός κατοικεί στην περιοχή του παλαιού 
σχεδίου, 29,3% µόνο κατοικεί στις επεκτάσεις και το 21,06 κατοικεί εκτός σχεδ
 
  
προβλήµατα της περιοχής. 
 

 
αζί µε τις επεκτάσεις έως το 1990) 

Π
Πυκνότητα: 68 κάτοικοι/Ha 
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  Νέος κύκλος επεκτάσεων ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΑ 
ι 

Το ισχύον Γ.Π.Σ. του ‘86, χώριζε το Πολεοδοµικό Σχέδιο Πατρών σε 19 Συνοικίες 

 και 
 

α 

Από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια του νέου σχεδίου είναι η µελέτη και κατασκευή 

υν 

Άλλα σηµαντικά σηµείου του σχεδίου είναι η κατασκευή του Πανεπιστηµιακού 
ν 

 

λλάσιου 

(1983 – 1990) οι οποίες περιλαµβάνουν 5.230 στρέµµατα. Ταυτόχρονα έχουµε κα
νέο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο το οποίο είναι σε ισχύ µέχρι σήµερα.  
 
  
και 57 γειτονιές, χωρίς όµως να θεσµοθετούνται οι απαραίτητες ρυθµίσεις για την 
κατοχύρωσή του. Μπορεί να έχανε σε χωροταξική οργάνωση, αλλά αυτό που 
κατάφερνε είναι να ενσωµατώσει περιοχές στα όρια του αστικού ιστού, ακόµα
εκτός ∆ήµου, κάτι που ισχύει και σήµερα. Έδειξε δηλαδή από τότε αυτή την τάση του
Π.Σ.Π. να λειτουργεί σαν κέντρο εκτός των ορίων του ∆ήµου, κάτι που δείχνει την 
ανάγκη το Νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πατρέων να οργανωθεί πάντ
σε σχέση και µε τους όµορους ∆ήµους, ιδίως τώρα µε τη συνένωσή τους λόγω του 
προγράµµατος Καλλικράτης. 
 
  
νέων οδικών αρτηριών όπως η Περιµετρική Πατρών (ολοκληρωµένη), της µίνι 
περιµετρικής (υπό κατασκευή), και των παραγλαύκιων αρτηριών που θα συνδέο
την περιµετρική µε το νέο λιµάνι (υπό κατασκευή). 
 
  
Περιφερειακού Νοσοκοµείου Πατρών στο Ρίο, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεω
του εθνικού σταδίου -  το οποίο ανακατασκευάστηκε και για τους Ολυµπιακούς του 
2004, η επέκταση της ζώνης της Πανεπιστηµιούπολης ανατολικά, η χωροθέτηση του
νέου Μουσείου των Πατρών,  ενώ αν και προβλεπόταν δεν ολοκληρώθηκε η 
αποµάκρυνση του στρατοπέδου ΚΕ.Τ.Χ. και η µη απελευθέρωση του παραθα
µετώπου και η κατασκευή ζώνης πρασίνου (αίτηµα ήδη από τον καιρό του 
Βούλγαρη). 
 

 
Εικόνα 15: Η Πάτρα στις απαρχές του 21ου αιώνα. 
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Επεκτάσεις 1992-1999 (4.120 στρέµµατα)2

 
κταση: 2.655 Ha 

6 
οι/Ha 

Νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πατρών (προς έγκριση)3

 
Το Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών εξετάζει τη διαµόρφωση του Μέσου Συντελεστή ∆όµησης στη 

Μέσα στις αλλαγές που προτείνονται ακόµη είναι: 

•   Ο χώρος του ΚΕΤΧ χαρακτηρίζεται ως χώρος Πολιτισµού-Αναψυχής-

 
   Εξειδικεύεται η χρήση στην ιδιοκτησία του ΟΣΕ στην περιοχή του Αγ. 

 
   Επαναπροσδιορίζονται τα όρια αρχαιολογικών χώρων Βούντενη - Ρωµαϊκού 

 
   Η περιοχή του Ρήγµατος “Αγ. Τριάδος” προσδιορίζεται ως χώρος ζώνης 

ς 

 
   Χαρακτηρίζεται ως ζώνη πρασίνου η περιοχή πέριξ των κόµβων της Ευρείας 

 

 
   Όπου γίνονται αναφορές περί “γης υψηλής παραγωγικότητας” 

σηµασία που 

 

 
   Χωροθετείται ο χώρος της “Ξερόλακας” µε χρήσεις που θα αφορούν στη 

µελλοντική αξιοποίηση της συγκεκριµένης έκτασης. 

Έ
Πληθυσµός: 171.61
Πυκνότητα: 65 κάτοικ
 
 

  
κατεύθυνση ώστε οι επιµέρους Μέγιστοι Συντελεστές ∆όµησης να µην υπερβαίνουν 
το 2,0 . Οµοίως και για την Άνω Πόλη επανεξετάζεται ο Συντελεστής ∆όµησης ώστε 
να µειωθεί στο 1,6 . Οι επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλεως θα είναι µικρής κλίµακας και 
σηµειακές και θα αφορούν κυρίως εξοµαλύνσεις ορίων. 
 
  
 

∆ιοίκησης µε διάκριση του χώρου που πρόκειται να ανεγερθεί το νέο 
∆ικαστικό Μέγαρο. 

•
∆ιονυσίου, όπου προβλέπεται ο νέος υπογειοποιηµένος σιδηροδροµικός 
σταθµός. 

•
Υδραγωγείου ως κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι. 

•
πρασίνου και η περιοχή του “Ολύµπιου Θεραπευτηρίου” ορίζεται ως χώρο
Πρόνοιας-Περίθαλψης, ενώ το “Καραµανδάνειο” χαρακτηρίζεται ως 
ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. 

•
Παράκαµψης και σε ακτίνα 50µ. από το όριο απαλλοτρίωσής τους όπως 
επίσης και στο εσωτερικό των βρόγχων που σχηµατίζονται στη σύνδεση της
ανωτέρω οδού µε τις συνδετήριες οδούς του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος. 

•
αποσαφηνίζεται ότι ο προσδιορισµός συνίσταται πρωτίστως στη 
έχει για το ∆ήµο η εν γένει προστασία και διαφύλαξη της ζώνης γεωργικής 
γης στην περιοχή µέσα από ένα σχεδιασµό που θα περιορίζει τη δόµηση και
θα διασφαλίζει ειδικές χρήσεις σχετικές και συµβατές µε τον παραγωγικό 
χαρακτήρα. 

•
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  Στην προτεινόµενη από τη µελέτη Ζώνη Τουρισµού • και συγκεκριµένα 
σ΄αυτή που προβάλλεται στο Ιστορικό Κέντρο τονίζεται ότι πρέπει να 

ς 

µάτων. 
 
•  

ζητά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην σύνταξη 

 
• σδιορισµό των ορίων της 

περιοχής ∆ιάκου ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτά η Μονή Γηροκοµείου, το 

ιοχής 

 
ρεπόταν η κατοικία, αυτό θα 

σήµαινε ότι στο µέλλον θα προέκυπταν τελικώς στην περιοχή, λόγω των 
έ

 
• οστεθεί η παρατήρηση ότι θα επιτρέπεται η 

επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων των υφισταµένων κοινωφελών 

 
 
Η µελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου προβλέπει ακόµα ζώνες 
ροστασίας και ζώνες ελεγχόµενης ανάπτυξης όπου τίθενται περιορισµοί στη 

 Εξωραϊστικού Πρασίνου, ορίζονται οι περιοχές του 
αναχαϊκού, του ∆ασυλλίου – Βλατερού και του Λόφου ∆ιάκου όπου η αρτιότητα 

τα 8 

γυιάς ορίζεται ως Ζώνη Προστασίας Υγροβιοτόπων µε αρτιότητα τα 6 
τρέµµατα. 

προσδιοριστούν οι κλίνες στα ξενοδοχεία, να προβλεφθούν συγκεκριµένε
κατηγορίες επαγγελµατικών εργαστηρίων χαµηλής όχλησης όπως 
ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια, καφεκοπτεία κ.λ.π. καθώς και να 
προσδιοριστεί η κατηγορία και το εµβαδόν των εµπορικών καταστη

  Σχετικά µε την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στο Παναχαϊκό η επιτροπή

απαιτούµενης µελέτης ως προϋπόθεση για την χωροθέτηση των πάρκων και 
τον τρόπο µεταφοράς της παραγόµενης ενέργειας. 

  Η επιτροπή Σχεδίου Πόλης ζητά ακόµα επαναπρο

Ίδρυµα “Μέριµνα”, το “Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο” κ.λ.π. και να 
διατηρηθούν οι χρήσεις όπως προβλέπονται από τη µελέτη, χωρίς δηλαδή να 
προστεθεί η χρήση κατοικίας, που αποτελεί αίτηµα κατοίκων της περ
συνεκτιµώντας τη µορφολογία της περιοχής (έντονες κλίσεις κ.λ.π.), τη θέση 
της ως προς τον αστικό ιστό και την ανάγκη ύπαρξης πνευµόνων πρασίνου 
ώστε η περιοχή να λειτουργήσει σαν πάρκο και χώρος πρασίνου 
προσπελάσιµος από τους κατοίκους της πόλης. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που θα επιτ

ντονων κλίσεων και παρά τις απαγορεύσεις, κτίσµατα πολυώροφα που θα 
αλλοίωναν το φυσικό περιβάλλον, όπως συµβαίνει σε άλλες περιοχές 
αντίστοιχης µορφολογίας. 

  Προτείνεται πάντως να πρ

ιδρυµάτων που υπάρχουν σε αυτή. 

  
π
δόµηση. 
 
-  Ζώνες Προστασίας
Π
ορίζεται στα στη µεν πρώτη περίπτωση στα 12 στρέµµατα, στις δε άλλες σ
στρέµµατα. 
 
 -  Το έλος Α
σ
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-  Ζώνες Προστασίας ορίζονται ακόµα τα ρέµατα και οι παραρεµάτιες περιοχές µε 
αρτιότητα τα 8 και 4 στρέµµατα κατά παρέκκλιση, όπως επίσης και οι αρχαιολογικοί 
χώροι. 
 
-  Στις Περιοχές Περιορισµού ή Ελέγχου ∆όµησης ορίζονται ζώνες προστασίας της 
γεωργικής γης (υψηλής παραγωγικότητας) µε αρτιότητα τα 8 στρέµµατα και κατά 
παρέκκλιση τα 4 στρέµµατα. Στις Ζώνες γεωργικών χρήσεων η αρτιότητα πέφτει στα 
6 και 4 στρέµµατα (κατά παρέκκλιση), όπως επίσης στη Ζώνη ανατολικά της 
Περιµετρικής. 
 
-  Στις Ζώνες Ελεγχόµενης Ανάπτυξης παρά το Γλαύκο ποταµό και στον Κόµβο Κ4 η 
αρτιότητα ορίζεται στα 4 στρέµµατα, στη Ζ.E.A πολιτισµού, αναψυχής και 
τουρισµού ανατολικά της µικρής Περιµετρικής, η αρτιότητα ορίζεται στα 8 
στρέµµατα και κατά παρέκκλιση στα 4 στρέµµατα. Στη Ζ.E.A ανατολικά του κόµβου 
Κ2 η αρτιότητα ορίζεται στα 4 στρέµµατα, στη Ζ.E.A (αθλητισµού) παρά τον κόµβο 
Κ2 η αρτιότητα ορίζεται στα 4 στρέµµατα, στη Ζ.E.A (τουρισµού – αναψυχής) 
ανατολικά του έλους Αγυιάς, η αρτιότητα ορίζεται στα 8 στρέµµατα και στη Ζ.E.A 
προστασίας από Βιολογικό Καθαρισµό η αρτιότητα ορίζεται στα 4 στρέµµατα. 
 
 
  Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί το νέο πρόγραµµα “Καλλικράτης”, το οποίο αποτελεί 
νόµο του κράτους (3852/2010) σχετικά µε τη “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης”. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό ο δήµος 
Πατρέων συνενώθηκε µε τους όµορους δήµους, Παραλίας, Μεσσάτιδας, Βραχνεΐκων 
και Ρίου. Κάθε ένας από τους δήµους έχει συγκροτήσει το δικό του σχέδιο πόλης, τα 
οποία προς το παρόν δε θα αλλάξουν, αλλά θα συνυρπάξουν µέχρι να δηµιουργηθεί 
στο µέλλον η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός ενιαίου σχεδίου πόλης. Προς το παρόν 
το ρόλο αυτό τον καλύπτει το Ρυθµιστικό Σχέδιο. 
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Εικόνα 16: Ο νέος ενοποιηµένος δήµος Πατρέων. 

 
 
 
 
 

Ρυθµιστικά Σχέδια. 
 
  Το πρώτο Ρυθµιστικό Σχέδιο Πατρών εκπονήθηκε από τον Α. Σκιαδαρέση το 1967 
µε σκοπό τη δηµιουργία ενός κατευθυντηρίου πλαισίου για την ανάπτυξη της πόλεως 
των Πατρών. Το σχέδιο αυτό περιελάµβανε το σύνολο σχεδόν των µεγάλων έργων 
που έχουν εκπονηθει τα τελευταία 20 χρόνια, όπως η Ευρεία Παράκαµψη, η µικρή 
Περιµετρική (που είναι εν εξελίξει) ή και οι παραγλαύκιες οδοί.  
 
  Η Πάτρα σήµερα, δεν έχει αποκτήσει ακόµη Ρυθµιστικό σχέδιο, παρότι ο νόµος 
2508/1997 προβλέπει τη δηµιουργία ρυθµιστικών σχεδίων για όλες τις µεγάλες πόλεις 
επιπλέον της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο αν και η Α’ και Β’ φάση της 
µελέτης έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2008, εστάλη για διαβούλευση στους φορείς 
στις αρχές του 2010! Παρά το ότι η απόφαση για ανάθεση ενός ρυθµιστικού σχεδίου 
καθυστέρησε, η χρησιµότητά του και τα οφέλη από την εφαρµογή του θα είναι 



  3. Πολεοδοµική Οργάνωση 

πολλαπλά, ιδιαίτερα σήµερα που η περιοχή µας βρίσκεται σε µεταβατική περίοδο 
διαµόρφωσης των νέων αναπτυξιακών της αξόνων. 
 
 
4  Σκοπός του Ρυθµιστικού Σχεδίου και του Προγράµµατος Προστασίας 
Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Πάτρας είναι η διαµόρφωση ενός 
ολοκληρωµένου επιτελικού στρατηγικού προγράµµατος χωρικών πολιτικών για την 
περιοχή, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, 
χωροταξικών και πολεοδοµικών επιλογών για το χρονικό ορίζοντα ισχύος του (της 
15ετίας). 
 
  Η µελέτη του Ρυθµιστικού Σχεδίου της ευρύτερης αστικής περιοχής 
Πατρών, περιλαµβάνει τους ∆ήµους Πατρέων, Ρίου, Αντιρρίου, Ναυπάκτου, 
Παραλίας Πατρών, Βραχνεΐκων και Μεσσάτιδος, τους οποίους αντιµετωπίζει σαν µια 
αλληλοεξαρτώµενη γεωγραφική ενότητα. 
 
  Τα σενάρια που προτείνονται είναι δύο, το διαχειριστικό και το παρεµβατικό. Στο 
µεν πρώτο η Πάτρα και η ευρύτερη γεωγραφική ενότητα που περιλαµβάνει τους 
∆ήµους Βραχνεΐκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας, Ρίου, Αντιρρίου και 
Ναυπάκτου, εµφανίζονται ως ένας σύγχρονος πόλος συνδυασµένων µεταφορών µε 
διευρυµένους διοικητικούς ρόλους, αξιοποιώντας τα µεγάλα έργα υποδοµών που 
είναι σε εξέλιξη. 
 
  Το “παρεµβατικό” σενάριο προβλέπει δύο κύριους πόλους ανάπτυξης, έναν στην 
Πάτρα µε παρεµβάσεις που θα έχουν στόχο την ανάπτυξη του αστικού, συνεδριακού 
και εκθεσιακού τουρισµού και έναν στο Ρίο µε επίκεντρο την έρευνα και την 
καινοτοµία. Παράλληλα προβλέπονται και µικρότεροι πόλοι, κυρίως 
διαµετακοµιστικού και τουριστικού χαρακτήρα στην περιοχή του νέου λιµανιού της 
Πάτρας, στη Ναύπακτο και το Αντίρριο. 
 
  Από τα πιο πάνω σενάρια επιλέχθηκε- ορθά- από τη ∆/νουσα υπηρεσία  το δεύτερο 
σενάριο, θεωρώντας θετική την γενική αναπτυξιακή φιλοσοφία της πρότασης και 
ιδιαίτερα  τις  επιλογές : 

• της πολυκεντρικής ανάπτυξης, όπου σε κάθε πόλο δίνεται συγκεκριµένος 
ρόλος   

• της ενίσχυσης της ενδογενούς ανάπτυξης µέσα από δραστηριότητες που 
αξιοποιούν πόρους και δυνατότητες, που συνθέτουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της περιοχής 

• της ολοκληρωµένης πρότασης ανάπτυξης του αστικού τουρισµού στην 
Πάτρα. 
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α)  Οι γενικοί στόχοι του Ρυθµιστικού σχεδίου 
 
  Οι γενικοί στόχοι, όπως  καθορίζονται από το Ρ.Σ. Πάτρας στην οποία εξειδικεύεται 
το επιλεγµένο σενάριο, είναι: 
 

1. Η βελτίωση και η αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωσιµότητας και της 
γεωπολιτικής θέσης της Πάτρας (ως περιοχή), σε όφελος της τοπικής 
κοινωνίας και της οικονοµίας, δεδοµένου ότι η σηµαντική αυτή θέση, σήµερα, 
αξιοποιείται µόνο προς όφελος εθνικών και υπερτοπικών αναγκών, ενώ τα 
οφέλη για την τοπική οικονοµία είναι ελάχιστα.  

 
2. Η ενεργοποίηση των κατάλληλων µηχανισµών, που θα προωθήσουν την 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 
περιοχής εξασφαλίζοντας την συµπληρωµατικότητα (χωρική, θεµατική και 
λειτουργική) των προτεινόµενων παρεµβάσεων και την προώθηση της 
ισορροπίας και βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής. 

 
3. Η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής µέσα από την αξιοποίηση των 

πόρων του χωρικού συστήµατος και του ανθρώπινου δυναµικού.  
 

4. Ο εκσυγχρονισµός της βιοµηχανίας και η σύνδεσή της µε την έρευνα και την 
καινοτοµία, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ενδογενούς συνιστώσας της 
ανάπτυξης. 

 
5. Ο εµπλουτισµός του τριτογενούς τοµέα µέσα από τη στοχευµένη ενίσχυση 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, όπως η σύνδεση του ερευνητικού έργου του 
Πανεπιστηµίου µε δράσεις ενίσχυσης του αστικού - συνεδριακού τουρισµού. 

 
6. Η ενίσχυση του διεθνούς και εθνικού ρόλου της Πάτρας µέσα από την 

αξιοποίηση των νέων υποδοµών (που εξελίσσονται) και τη διοικητική 
αναδιάρθρωση που επίκειται, µε έµφαση στην ενίσχυση των ενδογενών και 
τοπικών αναπτυξιακών δράσεων, στην προοπτική διαµόρφωσης ενός νότιου 
µητροπολιτικού πόλου εµβέλειας έως τη Νότια Ήπειρο (σε συνδυασµό µε τα 
Γιάννενα στο Βορρά) 

 
7. Η ισόρροπη ανάπτυξη των χωρικών ενοτήτων (Χ.Ε)  της περιοχής, µέσα από 

την άρση των µεγάλων αποκλίσεων, που διαπιστώνονται µεταξύ του συνεχώς 
εκτεινόµενου αστικού χώρου και της ραγδαία συρρικνωµένης αγροτικής (και 
ορεινής) ενδοχώρας.  

 
8. Η ορθολογική οικιστική ανάπτυξη, η ενίσχυση του ρόλου των οικισµών της 

περιοχής, ο περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης και η ορθολογική 
χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 
9. Η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  και 

του πολιτισµικού κεφαλαίου της περιοχής, ώστε να µετατραπούν σε ενεργό 
παράγοντα εναλλακτικής οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής.  

 

 54



  3. Πολεοδοµική Οργάνωση 

 
 
β) ∆ιαπιστώσεις 
  Από τα παραπάνω προκύπτουν, κατά το ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδος, 2 βασικές 
διαπιστώσεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. 
 
1η ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
 
  Στις προδιαγραφές εκπόνησης επικρατεί µια εξαιρετικά λεπτοµερής 
καταλογοποίηση περιεχοµένων και ταυτόχρονα απουσιάζουν εξαιρετικά κρίσιµες 
θεµατικές ενότητες, όπως η κλιµατική αλλαγή και η κατεύθυνση να ληφθούν υπόψη 
σύγχρονες ιδέες, εργαλεία, και αρχές του σχεδιασµού όπως η αειφορία 
(sustainability), η χάρτα της Λειψίας, το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου, 
οι αρχές  της συµπαγούς πόλης κλπ. 
 
 
2η ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ  
 
  ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη χρονικής ανακολουθίας στην εκπόνηση των διαφορετικών 
επιπέδων σχεδιασµού, µε προφανές αποτέλεσµα την ύπαρξη ασύµβατων 
κατευθύνσεων, στόχων και προτάσεων: 
 

•   Το Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης και τα Ειδικά 
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισµό, τον Παράκτιο χώρο, τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τη 
Βιοµηχανία, είτε οριστικοποιήθηκαν εντελώς πρόσφατα, είτε βρίσκονται 
ακόµα υπό διαµόρφωση 

 
•   Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο ∆υτικής Ελλάδος, υπάρχει εδώ και 

µια πενταετία και χρήζει αναθεώρησης. 
 

•   Ο υπερκείµενος σχεδιασµός, δηλαδή το Ρυθµιστικό Σχέδιο της περιοχής 
εκπονείται ταυτόχρονα και µάλιστα µε χρονική υστέρηση σε σχέση µε τους 
υποκείµενους, δηλαδή το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πατρών, το ΣΧΟΟΑΠ 
∆ήµου Αντιρρίου, το ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Ναυπάκτου, το ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου 
Μεσσάτιδας, τις Πολεοδοµικές Μελέτες στο ∆ήµο Ρίου . 

 
 
  Αφετέρου υπάρχουν δύο δεδοµένα, σήµερα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
συνυπολογιστούν: 
 

• η εκπόνηση και εφαρµογή του ΕΣΠΑ  
 

• η ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση που επήλθε. 
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 Παρατηρείται δηλαδή η δέσµευση των βασικών χρηµατοδοτικών πηγών της 
επόµενης πενταετίας σε αναπτυξιακούς άξονες που σχεδιάστηκαν χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι προτάσεις και κατευθύνσεις των προαναφερθέντων επιπέδων σχεδιασµού 
και εποµένως χωρίς την απαραίτητη διαλεκτική σχέση µεταξύ τους και την αναγκαία 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων µε αποτέλεσµα την ακύρωση, a priori, µιας 
συντονισµένης  προσπάθειας  και την σπατάλη πόρων σε αναποτελεσµατικές 
παρεµβάσεις.  
 
 
                                                 
1Χαρά Παπαδάτου – Γιαννοπούλου. “Εξέλιξη του σχεδίου πόλεως των Πατρών 1829 – 1989” Μέρος 
2ο και 3ο. 
2 Πολεοδοµικό Σχέδιο Πατρών 1986. 
3 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
4 Περιφέρεια ∆.Ελλάδος. Μελέτη Ρυθµιστικού σχεδίου Πατρών 
 Θέσεις για το Ρυθµιστικό Σχέδιο Πάτρας, ΤΕΕ ∆.Ελλάδος 
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Οικονοµικές δραστηριότητες – Τοµείς παραγωγής 

 
α)  Πρωτογενής τοµέας1

 
i) Γεωργία  
 
  Καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Οι καλλιεργηµένες ή καλλιεργήσιµες εκτάσεις στο ∆ήµο 
Πατρέων έχουν ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, (συµπεριλαµβανοµένων και των 
αγραναπαύσεων σε χιλιάδες στρέµµατα), αναλυτικά ως εξής: 
   
Πίνακας 1: Καλλιεργούµενες εκτάσεις – Αγραναπαύσεις σε χιλ. στρεµ. 

Πηγή: ΕΣΥΕ  2005 

Α/α ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σύνολο 
εκτάσεων 

Καλλιεργούµενες 
εκτάσεις & 
αγραναπαύσεις  
 

Ποσοστό 
καλ/νων 
εκτάσεων 

1 Πατρών 57,4 11,3 19,8% 
2 Ελικίστρας 25,5 3,2 12,6% 
3 Μοίρας 17,9 2 11,2% 
4 Σουλίου 24,6 3,1 13,1% 
 Σύνολο 125,4 15,6 20,75 

 
  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, το ποσοστό των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων και των αγραναπαύσεων ανέρχεται στο 15,6% επί των 
συνολικών εκτάσεων του ∆ήµου. 
 
  Τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου χαρακτηρίζονται 
ορεινά και δεν περιλαµβάνουν γη υψηλής παραγωγικότητας. Αντίθετα το ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα Πατρών, χαρακτηρίζεται πεδινό και ένα σηµαντικό µέρος της 
καλλιεργήσιµης γης, που ανέρχεται περίπου στο 40% είναι γη υψηλής 
παραγωγικότητας (θερµοκηπιακές καλλιέργειες, ανθοκοµικά είδη, πρώιµα κηπευτικά 
κλπ.). 
 
  Στην περιοχή του ∆ήµου επικρατεί ο πολυτεµαχισµός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, δεν έχει πραγµατοποιηθεί αναδασµός και δεν λειτουργούν 
συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. Το επίπεδο οργάνωσης και µηχανοκαλλιέργειας 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων χαρακτηρίζεται χαµηλό. 
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 Η ετήσια παραγωγή των καλλιεργειών κατά οµάδες στην περιοχή (Πίνακας 2) έχει 
ως εξής: 
 
Πίνακας 2: Ετήσια γεωργική παραγωγή σε τόνους 

 ∆.∆.Πάτρας 
∆.∆. 
Σουλίου ∆.∆.Μοίρας

∆.∆. 
Ελικίστρας Σύνολο ∆ήµου

Προϊόν Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή 
Αροτραίες καλλιέργειες      
Σιτηρά για καρπό 414.000 79000 42000 106500 641.500 
Όσπρια βρώσιµα 5540 16500 3000 1500 26.540 
Βιοµηχανικά φυτά 0 0 0 0 0 
Κτηνοτροφικά φυτά 247.500 111000 45000 51500 455.000 
Μποστάνια - Πατάτες 31.200 100.000 50.000 2.000 183.200 
Λαχανοκοµικά είδη      
Λάχανα 54.000 150.000 50.000 60.000 314.000 
Κουνουπίδια 22.500 100.000 20.000 40.000 182.500 
Σπανάκι 7.500 25.000 2.500 30.000 65.000 
Τοµάτες επιτραπέζιες  100.000 300.000 100.000 80.000 580.000 
Φασολάκια χλωρά 36.000 100.000 50.000 40.000 226.000 
Μπάµιες 5.000 3.000 0 0 8.000 
Πιπεριές χλωρές 44.000 16.000 0 10.000 70.000 
Κρεµµύδια  22.000 40.000 5.000 2.000 69.000 
Κολοκυθάκια 60.500 150.000 100.000 90.000 400.500 
Μελιτζάνες (υπαίθρου) 28.000 25000 5000 10.000 68.000 
Μαρούλια 21.000 10000 0 15.000 46.000 
Αντίδια - Ραδίκια 16.000 5000 0 10.000 31.000 
Αγγούρια  22.500 50000 0 0 72.500 
∆ενδρώδεις καλλιέργειες      
Λεµονιές (∆ένδρα) 132.000 400 0 5.000 137.400 
Πορτοκαλιές 205.000 4.000 0 10.000 219.000 
Μανταρινιές  12.000 500 0 500 13.000 
Αχλαδιές 77.000 1.000 3.000 3.000 84.000 
Βερυκοκιές 18.000 10.000 1.000 5.000 34.000 
Μηλιές 2.000 4.000 8.000 5.000 19.000 
Συκιές 3.250 2.000 0 15000 20.250 
Αµυγδαλιές – Καρυδιές 3.950 5300 10000 7.000 26.250 
Ελιές για βρώση 14.000 0 0 0 14.000 
Ελιές για ελαιοποίηση 2.150.000 25.000 0 150.000 2.325.000 
Άµπελοι - σταφιδαµπελοι      
Άµπελοι για οινοπαραγωγή  810.000 250000 60000 500000 1.620.000 
Σταφίδα Κορινθιακή 0 0 0  0 
Άµπελοι για επιτραπέζια σταφ. 72.000 0 0 5000 77.000 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2005
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Παραγωγικότητα στην Γεωργία – Κοστολόγηση προϊόντων – Εµπορική Οργάνωση. 
 
  Οι µέσες αποδόσεις των κλάδων παραγωγής συγκριτικά µε εκείνες άλλων χωρών 
της Ε.Ε. παραµένουν χαµηλές και σε ορισµένες περιπτώσεις φθάνουν µόλις το 50%. 
Κύριες αιτίες είναι: 
 

 Ο πολυτεµαχισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
 Η υποβάθµιση των εδαφών από τη µη εφαρµογή αγρανάπαυσης. 
 Ο περιορισµένος βαθµός εφαρµογής σύγχρονων τεχνολογικών µεθόδων 

καλλιέργειας  (καταπολέµησης ασθενειών κλπ.) 
 Η καλλιέργεια µη ενδεικνυόµενων ποικιλιών. 
 Η έλλειψη εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των παραγωγών. 

 
  Η  αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργούµενων εκτάσεων για κάθε είδος 
φυτικής παραγωγής, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. 
 
  Ένα γενικότερο πρόβληµα που εντοπίζεται στον πρωτογενή τοµέα είναι η έλλειψη 
ορθολογικής επιχειρηµατικής δράσης και κοστολόγησης των προϊόντων. Το κόστος 
παραγωγής συνήθως υπολογίζεται από τον παραγωγό χωρίς συνυπολογισµό των 
αποσβέσεων των µηχανηµάτων του της προσωπικής απασχόλησης, διάφορά 
προκύπτοντα γενικά έξοδα κλπ. 
 
  Η επιχειρηµατική του δράση τις περισσότερες φορές φθάνει µέχρι την παραγωγή 
του προϊόντος, χωρίς όµως η συµπίεση του κόστους παραγωγής να αποτελεί διαρκεί 
και κατευθυντήρια επιδίωξη.  Αυτό συνδυάζεται και µε ανεπάρκεια ή και 
καθυστερήσεις στην αποθήκευση και µεταφορά των παραγόµενων αγροτικών 
προϊόντων, καµία επί τόπου επεξεργασία ή διαλογή κλπ. 
 
  Υπό αυτές τις συνθήκες η δυνατότητα επηρεασµού των τιµών διάθεσης από τους 
παραγωγούς είναι ιδιαίτερα χαµηλή κυρίως για τα ευπαθή προϊόντα. 
 
  Τέλος είναι ανύπαρκτη η οργάνωση της εµπορίας των αγροτικών προϊόντων και η 
σχετική υποδοµή, όπως υποδοµή για την επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση, 
αποθήκευση και η οργανωµένη προώθησή τους στην αγορά. 
 
  Είναι γεγονός ότι καµία αξιόλογη επιχείρηση δεν µπορεί να σταθεί χωρίς 
αποτελεσµατική οργάνωση εµπορίας. Η παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων διάθεσης στο νέο και σύνθετο πλαίσιο της αγοράς. 
 
Προβλήµατα – αδυναµίες. Η περιοχή των Πατρών παρουσιάζει σε µεγάλο βαθµό τα 
κλασικά προβλήµατα και αδυναµίες των γεωργικών περιοχών της χώρας, δηλαδή 
προβλήµατα, κοινωνικά, θεσµικά, δοµικά, τεχνικά, οργανωτικά κλπ. 
 
Τα χαρακτηριστικότερα από αυτά είναι: 
 
  Η διαρροή εργατικού δυναµικού στο αστικό κέντρο Πατρών,  η µείωση και γήρανση 
του αγροτικού πληθυσµού, έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη µείωση του γεωργικού 
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τοµέα και κυρίως δηµιουργεί ανελαστικές συνθήκες προσαρµογής στα νέα 
τεχνολογικά δεδοµένα του τοµέα. 
 
  Η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων από πλευράς εκτάσεων 
χαρακτηρίζεται αρνητική, αφού ο κλήρος είναι πολυτεµαχισµένος, οι εκτάσεις σε 
µεγάλο βαθµό ξηρικές και οι καλλιέργειες προσαρµοσµένες στα αρνητικά αυτά 
δεδοµένα. 
 
  Λόγω του χαµηλού µορφωτικού επιπέδου των υψηλής και µέσης ηλικίας αγροτών, 
αλλά και της ελλιπούς παρουσίας της πολιτείας σε επίπεδο ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα σχετικά µε την οργάνωση και 
διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τον προγραµµατισµό των καλλιεργειών 
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τους διαθέσιµους συντελεστές παραγωγής, την 
ορθολογική χρήση των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων, την εκµηχάνιση των 
καλλιεργειών την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα της σύγχρονης γεωργίας, καθώς και 
στην εισαγωγή νέων καλλιεργειών στον τοµέα της φυτικής παραγωγής. 
 
  Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης, το οποίο ουσιαστικά και κύρια είναι πρόβληµα 
επιτοκίων ακολουθεί πορεία επίλυσης στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής 
µείωσης των επιτοκίων και ελπίζεται ότι στο εγγύς µέλλον δεν θα είναι πρόβληµα, 
αλλά µοχλός ανάπτυξης και επενδύσεων για τον ευρύτερο γεωργικό τοµέα. 
 
  Σηµαντικό πρόβληµα µπορεί να θεωρηθεί η πληµµελής εκµετάλλευση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει ο κανονισµός της Ε.Ε. σε επίπεδο επενδύσεων, που τόσο 
έχει ανάγκη ο τοµέας παρά το γεγονός ότι οι ορεινές περιοχές και ακόµα περισσότερο 
οι νέοι αγρότες αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερα αυξηµένα κίνητρα.  Εδώ η απουσία της 
πολιτείας όσον αφορά την σχετική ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού είναι 
προφανής. 
 
  Έχει διαφανεί από τις παραπάνω επισηµάνσεις ότι το πρόβληµα της πληροφόρησης 
και της εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσµού είναι από τις σηµαντικότερες 
αδυναµίες του τοµέα και τούτο παρά τις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει η 
σύγχρονη τεχνολογία. 
 
  Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης της γεωργίας είναι αναγκαίο να εστιαστεί το 
ενδιαφέρον: 
 

 Στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σύµφωνα µε την ζήτηση και σύµφωνα µε 
τα επιδοτούµενα προγράµµατα. 
 

 Στην µείωση του πολυτεµαχισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε αναδασµό 
σε κτηµατικές περιοχές που είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. 
 

 Στην δηµιουργία προϋποθέσεων για την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού 
και την συνέχιση της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 
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ii) Κτηνοτροφία  
 
  Μετά την γεωργία η κτηνοτροφία στην περιοχή ασκείται συµπληρωµατικά προς την 
γεωργία και συµβάλλει στην  διαµόρφωση του αγροτικού εισοδήµατος. 
 
  Η δραστηριότητα της κτηνοτροφίας ασκείται µε τον παραδοσιακό τρόπο και τα 
παραγόµενα προϊόντα πωλούνται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και δηµιουργία 
προστιθέµενης αξίας. 
 
  Τα αιγοπρόβατα στην περιοχή εκτρέφονται κυρίως σαν ποιµενικά και κατά δεύτερο 
λόγο σαν οικόσιτα.  Τα οικόσιτα αφορούν µικρό αριθµό που καλύπτει κυρίως τις 
οικογενειακές ανάγκες σε γάλα και κρέας. Η ποιµενική εκτροφή των αιγοπροβάτων 
έχει παραδοσιακό χαρακτήρα και η χρησιµοποίηση νέων µεθόδων και σύγχρονου 
τεχνολογικού εξοπλισµού είναι υποτυπώδης. 
 
  Ζωικό Κεφάλαιο. Πρωτεύοντα ρόλο στην κτηνοτροφία της περιοχής του ∆ήµου έχει 
η προβατοτροφία. 
Σε επίπεδο  ∆ήµου σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Ετήσια Γεωργική 
Κτηνοτροφική Στατιστική Έρευνα των ∆ήµων και Κοινοτήτων) το ζωικό κεφάλαιο 
κατά το 2005 είχε ως εξής: 
 
Πίνακας 3: Ζωϊκό κεφάλαιο το 2005 σε αρ. ζώων 

Είδη Ζώων ∆.∆. Πατρών ∆.∆. Μοίρας∆.∆. Ελικίστρας∆.∆. Σουλίου Σύνολο Αριθ. Ζώων
Ίπποι 12 7 10 7 36 
Ηµίονοι-Γίνοι 2 3 0 4 9 
Όνοι 23 10 30 14 77 
Βοοειδή 715 0 183 38 936 
Βουβάλια 0 0 0 0 0 
Χοίροι 238 5 20 13 276 
Πρόβατα 4545 2600 2900 1960 12005 
Αίγες 2245 2420 2470 2350 9485 
Κουνέλια 3230 500 800 750 5280 
Όρνιθες 6700 1000 1700 1000 10400 
Χήνες 65 0 0 0 65 
Πάπιες 190 0 0 0 190 
Ινδιάνοι 188 0 50 130 368 
Περιστέρια 0 0 0 0 0 
Στρουθοκάµηλοι 26 0 0 0 26 
Μέλισσες (κυψ) 9030 250 300 220 9800 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2005 
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Παραγωγή κρέατος. Η παραγωγή κρέατος ανά ∆. ∆. παρουσιάζεται στον πιο κάτω 
πίνακα. Η κύρια κατηγορία κρέατος είναι το αιγοπρόβειο και ακολουθεί το χοιρινό. 
 
Πίνακας 4: Ετήσια παραγωγή κρέατος σε κιλά 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2005 

 ∆.∆. Πατρών ∆.∆. Μοίρας∆.∆. Ελικίστρας∆.∆. Σουλίου Συνολική παραγωγή
Αρνιά 37600 10720 16450 7700 72470 
Κατσίκια 22824 13965 11280 11520 59589 
Μοσχάρια 108600 0 14000 0 122600 
Χοιρίδια 0 0 0 0 0 
Ζυγούρια & πρόβατα 65180 7200 12000 5600 89980 
Βιτούλια και αίγες 16200 10000 7000 7200 40400 
Χοίροι 48320 8000 10560 20200 87080 
Κουνέλια 25200 3600 4400 4100 37300 
Πουλερικά 3050 2000 7200 8310 20560 
Στρουθοκάµηλοι 280 0 0 0 280 

 
∆εν υπάρχουν ιχθυοτροφία στην περιοχή του ∆ήµου. 
Η µελισσοκοµία δεν είναι ανεπτυγµένη και ασκείται συµπληρωµατικά και σε µικρή 
έκταση.  
 
β)  ∆ευτερογενής τοµέας παραγωγής2

 
  Η κυριαρχία του δευτερογενή τοµέα στην τοπική οικονοµία, από το διάστηµα του 
µεσοπολέµου µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, είναι αδιαµφισβήτητη. Η 
ανάπτυξη των πρώτων µεγάλων βιοµηχανιών, που παρουσιάστηκαν στην περιοχή στα 
τέλη του 19ου αιώνα, στηρίχθηκε στην αξιοποίηση της λειτουργίας του λιµανιού. Η 
αύξηση του ανταγωνισµού διεθνώς ωστόσο, κατέστησε ανεπαρκή µε το πέρασµα του 
χρόνου τη συνδυαστική αυτή λειτουργία, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα των 
τοπικών προϊόντων. Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων οδήγησε 
τελικά στη βιοµηχανική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε µε την περίοδο ταχείας 
αποβιοµηχάνισης, που σηµειώθηκε στην περιοχή µελέτης την περίοδο 1984 – 1992. 
 
  Η έλλειψη έγκυρων στατιστικών στοιχείων πριν τη δεκαετία του ’90, δεν επιτρέπει 
την αριθµητική αποτύπωση των συνεπειών της περιόδου ταχείας αποβιοµηχάνισης. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Επιµελητηρίου Αχαΐας ωστόσο, τη δεκαετία του ’70, στο 
δευτερογενή τοµέα παραγόταν περίπου το 40% του ακαθαρίστου προϊόντος του 
Ν.Αχαΐας, ενώ ο κύριος όγκος της δευτερογενούς δραστηριότητας του νοµού 
συγκεντρωνόταν στο ∆.Πατρέων. Το 1992 (µετά το πέρας της περιόδου ταχείας 
αποβιοµηχάνισης της περιοχής), η αντίστοιχη συµµετοχή ήταν περίπου 25%. Οι 
συνέπειες της αποβιοµηχάνισης στην τοπική οικονοµία ήταν δυσµενέστατες, κυρίως 
λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας. Το µέγεθος ορισµένων βιοµηχανιών 
και η υπερτοπική τους σηµασία, είχε δηµιουργήσει αίσθηση ασφάλειας στους 
απασχολούµενους, σχετικά µε το επαγγελµατικό τους µέλλον. 
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  Η αναδιάρθρωση ορισµένων παραδοσιακών κλάδων βιοµηχανίας, που ήταν 
αποτέλεσµα της αύξησης του ανταγωνισµού διεθνώς, αποτέλεσε πανελλήνιο 
φαινόµενο. Η αδυναµία ένταξης των παραδοσιακών βιοµηχανικών κλάδων στο 
πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο παρείχε ενισχύσεις σε επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες κυρίως του πρωτογενή και τριτογενή τοµέα, επιδείνωσε την κρίση, µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία συµπίεσης του κόστους παραγωγής και τη διατήρηση της 
χαµηλής ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων του µεταποιητικού κλάδου. Οι 
σηµαντικότερες (όσον αφορά στη σηµασία για την τοπική οικονοµία και το µέγεθός 
τους) βιοµηχανίες που είτε έπαυσαν τη λειτουργία τους, είτε µετέφεραν τις 
δραστηριότητές τους, την περίοδο της αποβιοµηχάνισης, ήταν οι εξής: Πειραϊκή 
Πατραϊκή (κλωστοϋφαντουργία), Λαδόπουλος (χαρτοβιοµηχανία), Pirelli (ελαστικά), 
Veso (ένα εργοστάσιο σαπουνοποιείας και ένα οινοπνευµατοποιείας), Misco 
(ζυµαρικά), Dresco (µεταποίηση ενδυµάτων), Amgre (µεταποίηση καλτσών), 
Siemens (παρασκευή µαγιάς για φούρνους), Κρητικός (κλωστοϋφαντουργία), 
Μαραγκόπουλος (δύο εργοστάσια µεταποίησης ενδυµάτων και ένα εµπορικό κέντρο), 
Μύλοι Αγίου Γεωργίου (Παρασκευή αλευριού), Casa ΕΠΕ (κατασκευή κουζινικών 
σκευών και ηλεκτρικών συσκευών) και Amiadit (παρασκευή αµιαντοτσιµέντου). 
 
  Παρά την περίοδο ύφεσης που διένυσε ο δευτερογενής τοµέας, στο Ν. Αχαΐας 
παράγεται σήµερα το 3,1% του συνολικού ακαθαρίστου προϊόντος της µεταποίησης 
της χώρας (συγκριτικά πολύ µεγαλύτερο από το 0,5% που παράγουν οι Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, γεγονός που διατηρεί το Ν. Αχαΐας ως το νοµό της 
περιφέρειας µε το µεγαλύτερο όγκο µεταποιητικής δραστηριότητας). 
 
  Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αποβιοµηχάνισης, σηµειώθηκε στροφή της 
τοπικής οικονοµίας προς τον τριτογενή τοµέα, φαινόµενο που παρατηρείται στα 
περισσότερα αστικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δεν 
ενίσχυαν σηµαντικά τις επενδύσεις στο δευτερογενή τοµέα, ενώ οι υπάρχουσες 
βιοµηχανίες αδυνατούσαν να διαφοροποιηθούν ποιοτικά από τις λοιπές 
ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, αν και είχαν το πλεονέκτηµα του χαµηλότερου 
κόστους παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, παρουσιάστηκε ανάκαµψη της 
δευτερογενούς δραστηριότητας, µέσω της αναδιάρθρωσης της µεταποιητικής βάσης 
και της µετατόπισης των δραστηριοτήτων από τους παραδοσιακούς φθίνοντες 
κλάδους (µεγάλες µονάδες) προς ανταγωνιστικές και βιώσιµες δραστηριότητες 
(Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας). Σήµερα, µεγάλο ποσοστό των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί στη 
βιοµηχανική ζώνη, που βρίσκεται στο ∆. Ωλενίας. Τα τελευταία χρόνια, η 
προσπάθεια συγκέντρωσης της δευτερογενούς δραστηριότητας στα όρια της ζώνης, 
είναι έντονη. Σύµφωνα µε πηγές από το Επιµελητήριο Αχαΐας, µετά την προκήρυξη 
του τελευταίου αναπτυξιακού νόµου, όλες οι διαθέσιµες προς πώληση εκτάσεις στη 
ζώνη βιοµηχανίας προπωλήθηκαν. 
 
  Ωστόσο εντός των ορίων του ∆. Πατρέων λειτουργούν 33 βιοµηχανίες και οι 
δραστηριότητές τους έχουν σαν αντικείµενο την ξυλεία, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
το χαρτί, το οινόπνευµα, το σκυρόδεµα, τα λατοµεία, το πυρηνελαιουργείο και την 
κεραµουργεία. 
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  Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 5), οι κλάδοι που 
συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο των παραγωγικών συντελεστών που 
χρησιµοποιούνται στη µεταποιητική δραστηριότητα είναι η βιοµηχανία τροφίµων και 
ποτών, η κατασκευή ειδών ένδυσης και η κατασκευή µεταλλικών προϊόντων. Ο 
υψηλός αριθµός µεταποιητικών επιχειρήσεων που παρατηρείται (1.638) δεν είναι 
αποτέλεσµα της αξιοποίησης κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην περιοχή 
µελέτης, αλλά οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν λόγω 
της αποβιοµηχάνισης. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων προέκυψαν από 
πρωτοβουλίες ανέργων που απασχολούνταν στη βιοµηχανία ως µισθωτοί πριν την 
αποβιοµηχάνιση και απασχολούν µέχρι τέσσερις εργαζόµενους. 
 
  Υψηλό ποσοστό ωστόσο των απασχολούµενων στη βιοµηχανία πριν την 
αποβιοµηχάνιση, δεν ανέλαβε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά απασχολήθηκε στους 
κλάδους των κατασκευών και των υπηρεσιών. Η κατασκευαστική δραστηριότητα 
εντάθηκε από τα µέσα της δεκαετίας του ’90, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του 
αριθµού των κατασκευαστικών επιχειρήσεων (σήµερα δραστηριοποιούνται 1255) και 
της απασχόλησης στον τοµέα, µε συνέπεια τη συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στο 
συνολικό ακαθάριστο προϊόν µε ποσοστά υψηλότερα του αναµενοµένου. Η αύξηση 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας ήταν αποτέλεσµα µεταξύ άλλων της έντασης 
των ολυµπιακών έργων (η Πάτρα ήταν Ολυµπιακή πόλη) και των έργων της ζεύξης 
Ρίου – Αντιρρίου. 
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Πίνακας 5: Κατανοµή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης, ανά 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή µελέτης, για το έτος 2003. 

Κλάδος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
Αριθµός 
Επιχειρήσεων

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 289 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 62 

Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών 250 
Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδίου 
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και 
υποδηµάτων 30 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 106 

Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 9 
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 
εγγραφής ήχου, εικόνας και µέσων πληροφορικής 78 

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 11 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 9 

Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 88 

Παραγωγή βασικών µετάλλων 9 
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και 
τα είδη 
εξοπλισµού 315 

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 112 

Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 0 

Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών 23 
Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 
επικοινωνιών 7 
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 
οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 8 
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, κατασκευή ρυµουλκούµενων 
και 
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 5 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 9 

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες 218 

Σύνολο επιχειρήσεων µεταποιητικού κλάδου 1638 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2003 
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γ)  Τριτογενής τοµέας παραγωγής 
 
  Η οικονοµία της περιοχής των Πατρών, όπως και της πλειονότητας των µεγάλων 
αστικών κέντρων της χώρας, βασίζεται κυρίως στον τριτογενή τοµέα. Η 
τριτογενοποίηση της οικονοµίας των αστικών κέντρων αποτελεί διεθνές φαινόµενο 
και οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στους τοµείς της 
πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής στις αστικές περιοχές, την ύπαρξη 
κοστολογικών µειονεκτηµάτων και  προβληµάτων συγκρούσεων των χρήσεων γης 
στην ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της λειτουργίας των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, µέσω της χωρικής συγκέντρωσης των υπηρεσιών. 
Σηµειώνεται ωστόσο ότι στα ανεπτυγµένα αστικά κέντρα της ∆υτικής Ευρώπης, η 
ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα βασίζεται στην αξιοποίηση των εκάστοτε 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και προωθείται στο πλαίσιο του ευρύτερου 
σχεδιασµού. Στην Πάτρα αντίθετα, η µεταφορά παραγωγικών συντελεστών από τους 
λοιπούς παραγωγικούς τοµείς στον τριτογενή, δεν προέκυψε µέσω της αξιοποίησης 
των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, αλλά ασχεδίαστα, γεγονός που 
οφείλεται εκτός από την έλλειψη σχεδιασµού, στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας τις 
δεκαετίες του ’80 και ’90, λόγω της ταχείας αποβιοµηχάνισης που σηµειώθηκε στην 
περιοχή. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η κλαδική διάρθρωση των 
απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα. 
 
   
Πίνακας 6: Κλαδική διάρθρωση απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα και σχετική συµµετοχή 
κάθε τοµέα στην περιοχή µελέτης, για τα έτη 1991 και 2001. 

Απόλυτες τιµές Σχετική συµµετοχή Κλάδος οικονοµικής 
δραστηριότητας 1991 2001 1991 2001 
Σύνολο 40.076 56.602 100,00% 100,00% 
Χονδρικό, λιανικό 
εµπόριο και επισκευή 
οχηµάτων και ειδών 
οικιακής χρήσης 

10.088 13.233 25,17% 23,38% 

Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 2.436 4.849 6,08% 8,57% 

Μεταφορές, 
αποθήκευση 
και επικοινωνίες 

5.968 7.503 14,89% 13,26% 

Χρηµατοοικονοµικά 3.722 6.607 9,29% 11,67% 
∆ηµόσια διοίκηση, 
άµυνα, κοινωνική 
ασφάλιση 

6.545 7.546 16,33% 13,33% 

Εκπαίδευση 5.238 7.830 13,07% 13,83% 
Υγεία και κοινωνική 
µέριµνα 3.458 5.042 8,63% 8,91% 

Λοιπές υπηρεσίες 2.621 3.992 6,54% 7,05% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές 1991 - 2001 
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  Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της περιοχής των Πατρών έχουν να κάνουν µε τη 
θέση της, τόσο στο διεθνές δίκτυο µεταφορών, όσο και µε τους γύρω τουριστικούς 
προορισµούς και τη λειτουργία των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και του 
νοσοκοµείου, που έχουν υπερτοπική σηµασία. Όπως φαίνεται από τον παραπάνω 
πίνακα, οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν σε απόλυτες τιµές, σε όλους τους κλάδους του 
τοµέα, κατά τη δεκαετία 1991 – 2001 
 
  Σηµαντικότερος ίσως κλάδος για την τοπική οικονοµία, µε κριτήριο τη µεταφορά 
των αποτελεσµάτων του στο σύνολο της κοινωνίας, είναι η εκπαίδευση. Το 
Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ Πάτρας αποτελούν ιδρύµατα υπερτοπικής σηµασίας και 
έχουν πολλαπλές ωφέλειες στην οικονοµική ζωή του τόπου. Τα οικονοµικά οφέλη 
είναι κυρίως έµµεσα, λόγω της παρουσίας υψηλού αριθµού φοιτητών στην πόλη 
(έξοδα διαβίωσης, ψυχαγωγίας κλπ). Η υψηλή παρουσία φοιτητών στην πόλη, 
φαίνεται και από την πληθυσµιακά κατανοµή ανά οµάδα ηλικιών (πυραµίδα ηλικιών), 
όπου ιδιαίτερα υψηλή είναι η σχετική συµµετοχή της οµάδας 20 – 24 ετών.  
 
  Η λειτουργία των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ωστόσο, έχει και άµεσες 
ωφέλειες για την περιοχή, λόγω του υψηλού αριθµού θέσεων απασχόλησης στον 
κλάδο και των υψηλών δυνατοτήτων παραγωγής ερευνητικού έργου. Σηµειώνεται 
ωστόσο, ότι µέχρι σήµερα το ερευνητικό έργο που παράγεται (κυρίως στο 
πανεπιστήµιο και τα συνεργαζόµενα µε αυτό ινστιτούτα) παραµένει αναξιοποίητο, 
όσον αφορά τόσο στη διάχυση των αποτελεσµάτων του στην κοινωνία, όσο και στην 
αξιοποίησή του από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µελέτης. 
 
  Όσον αφορά στη θέση της, η Πάτρα αποτελεί την κύρια πύλη της χώρας προς τη 
∆υτική Ευρώπη και µείζονα κόµβο µεταφορών, γεγονός που οδήγησε στην έντονη 
ανάπτυξη των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών και του εµπορίου από και προς το 
λιµάνι της. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η τοπική οικονοµία στηριζόταν 
αποκλειστικά στη λειτουργία του λιµανιού. Τόσο οι επιχειρήσεις του τριτογενή 
τοµέα, όσο και οι βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, αξιοποιούσαν 
την εγγύτητά τους µε το λιµάνι, γεγονός που εξυπηρετούσε τη συµπίεση του 
λειτουργικού κόστους. Σήµερα ωστόσο, η λειτουργία του λιµανιού της Πάτρας 
ελάχιστα συνδέεται µε τις λοιπές τοπικές, οικονοµικές δραστηριότητες. Κύριες αιτίες 
για τη µη αξιοποίηση του λιµανιού είναι µεταξύ άλλων η έλλειψη σχεδιασµού και η 
µη ανάληψη των απαραιτήτων πρωτοβουλιών για τη µετατροπή του λιµανιού σε ένα 
σύγχρονο, διαµετακοµιστικό κέντρο. Οι συγκρούσεις στον τρέχοντα σχεδιασµό, 
καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση του ρόλου του λιµανιού την επόµενη 
δεκαπενταετία και την υιοθέτηση των κατάλληλων µέτρων για την επίτευξη του 
ρόλου αυτού. 
 
  Η θέση της περιοχής των Πατρών ωστόσο, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
και στον τουριστικό τοµέα. Η σηµασία της θέσης της περιοχής, όσον αφορά στις 
προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, είναι διπλή (προσβασιµότητα και εγγύτητα µε 
αξιόλογους τουριστικούς πόρους). Η ολοκλήρωση εντός των εποµένων ετών των 
µεγάλων έργων υποδοµής θα βελτιώσει την ήδη υψηλή προσβασιµότητα της περιοχής 
(λιµάνι Πάτρας, αεροδρόµιο Αράξου, ΠΑΘΕ, Ιόνια οδός), η οποία γειτνιάζει µε 
τουριστικούς προορισµούς διεθνούς αναγνωρισιµότητας (Ολυµπία, ∆ελφοί), 
δυναµικά αναπτυσσόµενους τουριστικούς πόλους (µοντέλο “ήλιος – θάλασσα” στα 
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παράλια της Ηλείας, παραθεριστική κατοικία στην Κορινθία) και πόλους 
εναλλακτικού τουρισµού (Ορεινή Ναυπακτία, Καλάβρυτα, Ορεινή Αρκαδία). 
 
  Στον τουριστικό τοµέα ωστόσο, τα πλεονεκτήµατα λόγω της θέσης της περιοχής 
παραµένουν αναξιοποίητα. Το ξενοδοχειακό δυναµικό της περιοχής συγκεντρώνεται 
στα ∆.∆ Αντιρρίου, Ναυπάκτου, Καµινίων (∆. Βραχναιΐκων), Παραλίας, Πατρέων, 
Ρίου και Ψαθοπύργου (∆. Ρίου). Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά οι τουριστικές αφίξεις και διανυκτερεύσεις στην περιοχή µελέτης για 
το 2006, καθώς και το ξενοδοχειακό δυναµικό της περιοχής σε κλίνες. 
 
Πίνακας 7: Τουριστικές αφίξεις και διανυκτερεύσεις το 2006 σε άτοµα 

 
Γεωγραφική περιοχή Αφίξεις ∆ιανυκτερεύσεις

∆υναµικό 
(κλίνες) 

∆.∆.Αντιρρίου 1.106 1.662 21 
∆.∆.Ναυπάκτου 37.075 65.115 656 
∆.∆.Πατρέων 151.959 259.660 1.611 
∆.∆.Καµινίων 11.705 22.732 229 
∆.∆.Παραλίας 2.525 4.297 38 
∆.∆.Ψαθοπύργου 11.930 28.406 329 
∆.∆.Ρίου (Αγίου 
Γεωργίου Ρίου) 48.549 101.147 727 

Περιοχή µελέτης 264.849 483.019 3.611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πηγή: ΕΣΥΕ 2006 
 
  Η παρατήρηση του πίνακα αποκαλύπτει το βασικότερο πρόβληµα του τοπικού 
τουρισµού, που είναι ο χαµηλός αριθµός διανυκτερεύσεων ανά άφιξη (µικρότερος 
των δύο ηµερών). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Πάτρα αποτελεί είσοδο στη 
χώρα, όσον αφορά στις επισκέψεις από το εξωτερικό (και όχι πύλη) και ενδιάµεσο 
σταθµό, όσον αφορά στις επισκέψεις από το εσωτερικό. 
 
  Το µέγεθος των τουριστικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων είναι πολύ µικρό, 
συγκριτικά µε τις εναλλακτικές επιλογές που παρέχει η Πάτρα στον επισκέπτη. Ο 
σχεδιασµός και η εφαρµογή αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης, µε στόχο την 
αισθητική αναβάθµισή του, σε συνδυασµό µε τη διεθνή προβολή της πόλης, ως πόλου 
αστικού τουρισµού (αξιοποίηση Ολυµπιακών Αγώνων, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης 2006), αναµένεται να αυξήσει τη ζήτηση από το εξωτερικό. Άλλωστε, ο 
κύριος όγκος των τουριστικών επισκέψεων στην περιοχή µελέτης µέχρι σήµερα, 
αντιστοιχεί σε ηµεδαπούς (~80%), καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η προώθηση 
του αστικού τουρισµού και η αξιοποίηση των κύριων τουριστικών πόρων που 
διαθέτει η περιοχή (εγγύτητα µε την Ολυµπία και τους ∆ελφούς, που αποτελούν 
αρχαιολογικούς πόλους διεθνούς εµβέλειας, καθώς και µε πόλους εναλλακτικού 
τουρισµού), αναµένεται να αποτελέσει µοχλό άµβλυνσης της εποχικότητας των 
επισκέψεων, που αποτελεί µείζον πρόβληµα του ελληνικού τουρισµού. 
 
 
 
 
 

 68



  4. Οικονοµικά Στοιχεία 

 
Απασχόληση 

 
  Η εισροή οικονοµικών µεταναστών, η δυναµική είσοδος της γυναίκας στην 
παραγωγική διαδικασία, η λειτουργία των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η 
έξοδος από την παραγωγική διαδικασία των γεννηθέντων την περίοδο 1935 – 1945, 
σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ευµενέστερων όρων απασχόλησης στην περιοχή 
µελέτης, που είχε ως συνέπεια τη µετεγκατάσταση σηµαντικού τµήµατος του 
ανθρωπίνου δυναµικού των ορεινών περιοχών, συνετέλεσαν στην αύξηση του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, τη δεκαετία 1991 – 2001 κατά 22,5% περίπου. 
 
  Η αύξηση στο εργατικό δυναµικό που σηµειώθηκε δεν αξιοποιήθηκε, µε συνέπεια 
τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Το φαινόµενο είναι πιο έντονο στις αγροτικές και 
ηµιαστικές περιοχές της περιφέρειας, εξαιτίας της τάσης τριτογενοποίησης της 
τοπικής οικονοµίας, που οδηγεί στη συγκέντρωση των υπηρεσιών στην Πάτρα. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την είσοδο των έργων της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου 
στην τελική τους φάση, είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρηση της συγκέντρωσης του 
εργατικού δυναµικού γύρω από το αστικό κέντρο της Πάτρας (διαφυγή παραγωγικών 
συντελεστών από τις αγροτικές ζώνες προς την Πάτρα). 
 
  Η περιοχή των Πατρών παρουσιάζει υψηλή ανεργία από τα µέσα της δεκαετίας του 
’80, όταν εντάθηκε η τάση αποβιοµηχάνισης. Έκτοτε, η τοπική οικονοµία εξαρτάται 
περισσότερο από τον τριτογενή τοµέα (εµπόριο, εκπαίδευση, µεταφορές κ.α). Στον 
τριτογενή τοµέα, απασχολείται περίπου το 65% του συνόλου των. Οι βασικοί κλάδοι 
απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα είναι το εµπόριο, η εκπαίδευση και ο κλάδος των 
µεταφορών / αποθήκευσης. Συγκριτικά ωστόσο µε την υπόλοιπη χώρα, υψηλή είναι η 
απασχόληση και στον κλάδο της υγείας. 
 
  Οι απασχολούµενοι στις βιοµηχανίες µεταποίησης που έπαυσαν τη λειτουργία τους 
στην περιοχή κατά την περίοδο αποβιοµηχάνισης, απορροφήθηκαν είτε στο τριτογενή 
τοµέα, είτε ανέλαβαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στον κλάδο εξειδίκευσής τους. Η 
µείωση ωστόσο της συµµετοχής της απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα ως προς τη 
συνολική απασχόληση τη δεκαετία του ‘90, είναι χαµηλότερη του αναµενόµενου. 
Βασική αιτία είναι η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών (~27%), 
λόγω της ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων, η οποία έδωσε εκ νέου ώθηση στη 
δευτερογενή δραστηριότητα, κυρίως χάρη στην ολοκλήρωση πολλών και µεγάλων 
έργων (αύξηση απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών). Η συµµετοχή του 
πρωτογενή τοµέα στη συνολική απασχόληση είναι πολύ χαµηλή µόλις 2,69%. Οι 
ελάχιστες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αφορούν σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα στην περιοχή µελέτης, αντιστοιχούν σε 
κάποιους από τους µικρότερους δήµους της περιοχής (πλην του ∆. Πατρέων). 
 
                                                 
1 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
2 Περιφέρεια ∆.Ελλάδος, µελέτη Ρυθµιστικού Σχεδίου Πατρών. 
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Φυσικό περιβάλλον1

 
 
α)   Περιοχές σηµαντικού φυσικού κάλους - Τοπία 
 
  Η περιοχή των Πατρών περιλαµβάνει στο όρια της το Παναχαϊκό Όρος. Το 
Παναχαϊκό έχει επίµηκες σχήµα και βρίσκεται στο κέντρο του νοµού Αχαϊας και 
νοτιοανατολικά της πόλης των Πατρών. Το µέγιστο υψόµετρό του είναι 1927 m και 
οι κλιτείς του είναι απότοµες (Πρασούδι). 
 
  Στο Παναχαϊκό υπάρχουν αρκετοί επιµέρους οικότοποι, ενώ φύονται εκατοντάδες 
είδη φυτών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια και ενδηµικά ενώ φιλοξενούνται και 
αρκετές δεκάδες είδη ζώων. Για το λόγο αυτό πρόκειται για ένα ορεινό οικοσύστηµα 
µε µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον και καλές δυνατότητες ανάπτυξης, παρά το 
γεγονός ότι οι φυσικές διαπλάσεις της βλάστησης εµφανίζονται γενικά 
υποβαθµισµένες.  
 
 

Εικόνα 1: Το Παναχαϊκό όρος. 
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 Στον πίνακα 1 παραθέτουµε και τη γενική περιγραφή του τόπου, όπως αυτό 
περιγράφεται στην τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων (Standard Data Form) του 
∆ικτύου Φύση 2000.  
 
Πίνακας 1 

Όνοµα Όρος Παναχαϊκό 
Κωδικός Οδηγίας 92/43 GR2320007 
Θέση Νοµός Αχαϊας 
Συντεταγµένες κέντρου  E  21  52  0  -  N  38  12  0 
Έκταση  12170 εκτάρια 

∆άση κεφαλληνιακής ελάτης 
Ελληνικά δάση πρίνου 
∆άση αριάς 
∆ρυοδάση του Quercetum frainetto-brachyphyllae  
Koινότητες µε τρικουκιά 
∆άση πλατάνου 
∆άση χαλεπίου πεύκης 
∆άση µαύρης πεύκης 
Κοινότητες µε Juniperus oxycedrus 
Φρύγανα 
Garrigue 
Στεππόµορφα λιβάδια 
Ξυρισµένα λιβάδια 
Χασµοφυτικές κοινότητες απόκρυµνων βράχων 
Κοινότητες µε βούρλα 
Φυτοκοινότητες σαρρών 
Στοές µε Salix alba 
Eυτροφικές φυσικές λίµνες  
Καλαµώνες µε Typha angustifolia 
Ολιγοτροφικά ρέοντα ύδατα υπαλπικών περιοχών 

Τύποι οικοτόπων 
 

Γεωργικές καλλιέργειες και εγκατελλειµένοι αγροί. 
Πηγή: Natura 2000 
 
  Τα σηµεία της περιοχής των Πατρών που χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά από την 
άποψη του φυσικού κάλους ή ως σηµεία για την παρατήρηση τοπίων συνοψίζονται :  
 
α) Η περιοχή «Πελεκούδια» µέσα στο ελατοδάσος των Αγ. Θεοδώρων, στην οποία 
υπάρχει οικίσκος του ∆ασαρχείου Πατρών,  
β) Λίγο κάτω από το καταφύγειο στο Ψάθρι αναπτύσσεται φαράγγι το οποίο 
καταλήγει στην Ελεκίστρα. Η διαδροµή του χειµάρρου είναι σπάνιας οµορφιάς,  
γ) Η περιοχή «Μιχαλόλακκα» του ∆.∆. Σουλίου η οποία ενδείκνυται για τη 
δηµιουργία θέσης «Θέας και Αναψυχής»,  
δ) Πηγαίνοντας προς Μοίρα από χωµατόδροµο που οδηγεί στον οικισµό Προφήτης 
Ηλίας, στη µέση περίπου της διαδροµής υπάρχει όµορφο ελατοδάσος και  
στ) στη χαράδρα του Γλαύκου το έντονο ανάγλυφο, οι κατά θέσεις αποκαλύψεις των 
γεωλογικών σχηµατισµών και οι κατάφυτες πλαγιές της, συνθέτουν ένα µοναδικό 
αισθητικό τοπίο, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 
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β)  Κλιµατολογικά στοιχεία  
 
  Στην περιοχή µελέτης έχουµε συγκεκριµένες τιµές µετεωρολογικών παρατηρήσεων, 
και µπορούµε να υπολογίσουµε µε ακρίβεια τα στοιχεία που καθορίζουν το 
συγκεκριµένο κλίµα που επικρατεί σ’ αυτήν.  
 
  Στην περιοχή µελέτης, ο πλησιέστερος Μετεωρολογικός Σταθµός είναι αυτός της 
Πάτρας όπου η γεωγραφική θέση του είναι: γεωγραφικό πλάτος 38ο 15’, γεωγραφικό 
µήκος 21ο 44’, τα έτη παρατήρησης 1955 – 1997. 
 
  Το βιοκλίµα σύµφωνα µε τον Μαυροµάτη (Μαυροµάτης Γ. 1971) ανήκει στον 
ασθενή µεσο - µεσογειακό βιοκλίµα (Mesomediterraneen attenue) µε αριθµό 
βιολογικά ξηρών ηµερών κατά την θερινή περίοδο από 40 - 75 ηµέρες και στα 
ψηλότερα στο υπό - µεσογειακό (Submediterraneen) µε χειµώνα ψυχρό µέχρι και 
δριµύ και µέση θερµοκρασία ψυχρότερου µήνα µέχρι 3 °C.  
 
γ)  Υδρογεωλογικά στοιχεία 
 
  Ο Νοµός Αχαϊας και ειδικότερα η περιοχή µελέτης είναι από τις σχετικά ευνοηµένες 
περιοχές από πλευράς “υδατικού δυναµικού”. Η περιοχή µελέτης αποστραγγίζεται 
από τέσσερεις χειµάρρους (Χάραδρος, Βούτεντης ή Μήλιτος, ∆ιακονιάρης, Γλαύκος) 
που καταλήγουν στην παραλία του Π.Σ.Π., χωρίς να σχηµατίζουν δέλτα. Οι 2 βασικοί 
χειµάρροι, ο Γλαύκος και ο Χάραδρος, σχηµατίζουν υδρολογικές λεκάνες απορροής. 
Τα τµήµατα των χειµάρρων Βούτεντη και ∆ιακονιάρη, που διασχίζουν το Π.Σ.Π. 
είναι καλυµµένα. 
 
  Ο ποταµός Γλαύκος ρέει εξ ανατολών προς δυσµάς, διασχίζει την κοιλάδα του και 
εκβάλει στον Πατραϊκό κόλπο στην περιοχή της Λεύκας. Το µεγαλύτερο τµήµα της 
λεκάνης του είναι ορεινό, εκτείνεται επί των δυτικών κλιτυών του Παναχαϊκού όρους, 
και καταλαµβάνει έκταση 118km2. Στο Ν∆ τµήµα της λεκάνης του (Πηγή Μαυρονέρι 
– οικισµός Αγ. Ιωάννη, πηγή Σούρπι – οικισµός Παναγίας, Πηγή Σπηλιά – οικισµός 
Κεφαλόβρυσο, Πηγή Ζουµπάτα) σχηµατίζεται η κοιλάδα του, που έχει τριγωνικό 
σχήµα και διαρρέεται από µικρούς χειµάρρους (Ελικίστρα, ∆ιακονιάρης, 
Ξεροπόταµος). Η αποδάσωση του συνόλου σχεδόν του βουνού έχει διευκολύνει τη 
διάβρωση. Για να αντιµετωπιστούν τα πληµµυρικά φαινόµενα, οι κρίσιµες πλαγιές 
γύρω από το Γλαύκο έχουν αναδασωθεί µε κυπαρίσσια και σπαρτά. 
 
  Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα µε τη διαυθέτηση της κοίτης του ποταµού 
και την εκτροπή του χιεµάρρου Ελικίστρα έχειεπηρεάσει σηµαντικά την 
γεωµορφολογική εξέλιξη της κοιλάδας του Γλαύκου γιατί µεταβάλλει το συσχετισµό 
των δύο κυριότερων ανταγωνιστικών παραγόντων της διάβρωσης και της 
αποσάθρωσης. 
 
  Τα έργα κατασκευής αναβαθµών συγκράτησης φερτών υλικών στις λεκάνες 
Γλαύκου, Ελικίστρα, και ∆ιακονιάρη έχουν συµβάλλει στη συγκράτηση µεγάλου 
µέρους των φερτών υλικών, ενώ αυξάνουν την διήθηση νερού απορροής κατά µήκος 
της κοίτης. Η κύρια χρήση του νερού του ποταµού είναι για άρδευση (στην περιοχή 
της Περιβόλας) και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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  Στο χώρο µεταξύ των λεκανών του Γλαύκου και Φοίνικα, αναπτύσσεται η 
υπολεκάνη απορροής του Χάραδρου (πηγή Αγ. Νικολάου Μπάλα). Ο Χάραδρος 
εκβάλλει στον Πατραϊκό Κόλπο διερχόµενος βόρεια του οικισµού Μπάλα, κοντά 
στον οποίο παρατηρούνται υδατοπερατοί  γεωλογικοί σχηµατισµοί (κροκαλοπαγή και 
ψαµµίτες των πλειοτεταρτογενών αποθέσεων).   
 
  Στις ηµιορεινές, λοφώδεις και πεδινές ζώνες της περιοχής έρευνας (Μεσολεκανώδη 
περιοχή του Γλάυκου, περιοχή βιοµηχανικής ζώνης Πατρών και περιοχή Βούντενης) 
παρατηρούνται χαλαροί ηµιπερατοί υδρολογικοί σχηµατισµοί. Η υδροφορία των 
σχηµατισµών των αδροµερών υλικών χαρακτηρίζεται κατά τόπους από σηµαντική 
ειδική απόδοση των γεωτρήσεων όπως στη Βιοµηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ). 
 
  ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν οριοθετηµένες ζώνες ευαίσθητες στην ρύπανση, 
αρκετές φορές το δίκτυο ύδρευσης ή το υδροµαστευτικό έργο έρχεται σε επαφή µε 
διάφορους ρυπαντές. Οι γεωργικές και οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες, λόγω της 
χρήσης χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, προκαλούν χηµική και βιολογική 
ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών.  
 
  Επιπλέον, τα αστικά λύµατα, όσον αφορά τους οικισµούς εκτός του Π.Σ.Π., 
διατίθενται σε βόθρους καθώς κανένας οικισµός δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο. Σε 
πολλές περιπτώσεις λόγω κορεσµού των βόθρων παρατηρείται υπερχείλιση αυτών κι 
επιφανειακή απορροή προς την κοίτη των χειµάρρων. Επίσης τα απορίµµατα των 
οικισµών εκτός Π.Σ.Π. εναποτίθενται στους χειµάρρους, ενώ σε πολλά δηµοτικά 
διαµερίσµατα της περιοχής υπάρχουν κτηνοτροφικές µονάδες που διαθέτουν τα 
απόβλητά τους σε ανοικτούς λάκκους, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο κινδύνους 
ρύπανσης των υπόγειων νερών. 
 
  Τέλος, η διάθεση αποβλήτων µικρών τοπικών τυροκοµείων και ελαιοτριβείων, 
µακροχρόνια, χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία, θα έχει ως αποτέλεσµα την 
ποιοτική υποβάθµιση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την ρύπανση των 
υδάτινων αποδεκτών 
 
 
δ)  Σεισµικότητα 
 
  Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης παρατηρείται έντονη σεισµικότητα οφειλόµενη 
στην εµφάνιση σεισµών µεγάλου µεγέθους, λόγω της γειτνίασης µε την τάφρο του 
Κορινθιακού κόλπου στα ανατολικά και την Ελληνική δίαυλο στα δυτικά. Στην 
περιοχή της Πάτρας η σεισµικότητα είναι διάσπαρτη, όχι έντονη και εκφράζεται µε 
µικρά έως µέτρια µεγέθη σεισµών, οφειλόµενη σε µικρά ρήγµατα ΒΑ/κής – Ν∆/κής 
διεύθυνσης, µε εστιακά βάθη 15 Κm. Στην περιοχή του Πατραϊκού και του δυτικού 
Κορινθιακού κόλπου υπάρχουν δύο περιοχές µε ιδιαίτερα υψηλή σεισµικότητα.  
 
  Η πρώτη βρίσκεται ανατολικά της λίµνης της Τριχωνίδας, µε µια διεύθυνση Β – Ν 
και χαρακτηρίζεται από διάσπαρτη σεισµικότητα. Τα βάθη των σεισµών σ’ αυτή την 
περιοχή κυµαίνονται από 5 – 20 Κm. Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται δυτικά της 
διαύλου Ρίου – Αντιρρίου σε µια γραµµή ΒΑ/κής – Ν∆/κής διεύθυνσης, στην οποία 
συγκεντρώνονται τα υπόκεντρα µέχρι το βάθος των 25 Κm, όπου πρόκειται για 
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βυθιζόµενη ρηξιγενή ζώνη µε κλίση προς τα ΒΑ/κά, που δρα σαν “ζώνη 
µετασχηµατισµού” ανάµεσα στον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό, µε περίοδο 
επανάληψης σεισµού µεγέθους 6,2 Richter τα 50 έτη.  
 
  Στην ευρύτερη περιοχή µόνο οκτώ ρήγµατα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 
σεισµούς µεγέθους µεγαλύτερου των 6 Richter (έως 6,7 Richter), µε χρόνους 
επαναληψηµότητας µεταξύ 80 – 1690 ετών. Οι ∆Β∆/κής – ΑΝΑ/κής διεύθυνσης 
τάφροι του Πατραϊκού και του Κορινθιακού ενώνονται διαγώνια µε την ΒΑ/κής – 
Ν∆/κής διεύθυνσης τάφρο του Ρίου – Αντιρρίου, όπου τα υπόκεντρα των σεισµών 
διαµορφώνουν επίπεδο ∆Β∆/κής – ΑΝΑ/κής διεύθυνσης και ΒΑ/κής κλίσης. Το 
επίπεδο αυτό αποτελεί πιθανότατα την προέκταση του ενεργού ρήγµατος της 
Κορινθιακής τάφρου. 
 
  Σύµφωνα µε τον Νέο Αντισεισµικό Κανονισµό, η περιοχή έρευνας εντάσσεται στη 
ζώνη ΙΙΙ, δηλαδή στην “υψηλής σεισµικής επικινδυνότητας ζώνη” που οφείλεται στο 
µικρό εστιακό βάθος των σεισµών. Για τη ζώνη αυτή, το µέγιστο αναµενόµενο 
µέγεθος για τα επόµενα 100 χρόνια είναι 6,8 Richter και η µέγιστη αναµενόµενη 
οριζόντια σεισµική επιτάχυνση για τα επόµενα 50 χρόνια, µε πιθανότητα µη 
υπέρβασης 90 %, είναι 0,24 g. Το µέγιστο αναµενόµενο µέγεθος σεισµού για τα 
επόµενα 50 χρόνια σε ακτίνα 100 km από την πόλη της Πάτρας είναι τα 6,6 Richter 
µε µέγιστες αναµενόµενες σεισµικές επιταχύνσεις από 0,20 g έως 0,33 g. 
                                                 
1 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
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Ύδρευση - Άρδευση1

 
  Η υδροδότηση της πόλης κατά την αρχαιότητα εξασφαλιζόταν από τοπικές πηγές 
και πηγάδια. Αργότερα, κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο, επί αυτοκράτορος Αυγούστου, και 
τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους, έγινε και το µεγαλύτερο έργο υδροδότησης της 
αρχαίας πόλης, ο αρχαίος υδραγωγός ή “Καµάρες”. Ο αγωγός αυτός ετροφοδοτείτο 
από την πηγή “Νεροµάνα” στου Ρωµανού σε απόσταση 6,6 χιλιοµέτρων από την 
πόλη. 
 
  Το 1872, επί δηµαρχίας Γ.Ρούφου, αποφασίστηκε η ριζική ανακαίνιση και 
ανακατασκευή του υδραγωγού. Στο Φρούριο κατασκευάστηκε υδατοδεξαµενή 
χωρητικότητας 2.000 κυβ. µέτρων. Στα τέλη του αιώνα, η πόλη διοχετευόταν πλέον 
µε µολύβδινους σωλήνες, έχοντας συνδέσει µε το δίκτυο ύδρευσης περίπου 1000 
οικίες, καλύπτοντας τις ανάγκες της υδροδότησης µε τη µεταφορά νερού από τις 
πηγές Βελουχίου, σε υψόµετρο 460 µέτρα, στη δυτική όχθη του Χαράδρου. 
 
  Το 1928, επί δηµαρχίας Ι.Βλάχου, εκπόνησαν πλήρη “Μελέτη Υδρεύσεως της 
πόλεως των Πατρών”. Η µελέτη περιελάµβανε αξιοποίηση όλων των πηγών, από της 
βορειοδυτικές υπώρειες του Παναχαϊκού, εξωτερικά υδραγωγεία, υδαταποθήκες, 
σωληνωτό δίκτυο διανοµής κ.α.. Πολύ σύντοµα κατασκευάσθηκαν ποµώνες, 
αντλιοστάσια, υδατοδεξαµενές, αγωγοί και άλλα έργα, που αποτέλεσαν τη λύση του 
προβλήµατος για µια 30ετία. Την ίδια εποχή επισκέφτηκαν την πόλη οι µηχανικοί 
Γκόσµαν που κατέγραψαν µεγάλη κατασπατάληση και κλοπή νερού και πρότειναν 
σειρά µέτρων ελέγχου της κατανάλωσης. 
 
  Την δεκαετία του ’80 κατασκευάστηκαν νέες γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαµενές 
και ο µεγάλος αγωγός ∆ιάκου – ∆ασυλλίου – Ανθουπόλεως, για τη µεταφορά νερού 
από τις γεωτρήσεις Εγλυκάδος, στις βαρύτερα πληττόµενες από τη λειψυδρία 
βορεινές συνοικίες της πόλεως. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 ο συνδυασµός µιας 
σειράς από κακές υδρολογικές χρονιές και η έντονη οικιστική ανάπτυξη έφεραν στην 
επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβληµα ύδρευσης. Έτσι στις 31 ∆εκεµβρίου 1988 
συστάθηκε η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ύδρευσης – Άρδευσης Πατρών η οποία µέχρι 
σήµερα έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο ύδρευσης, µε την αντικατάσταση του 
πεπαλαιωµένου δικτύου ύδρευσης µε υλικό από πολυαιθυλένιο, σε ποσοστό 80%, την 
κατασκευή δύο διϋλιστηρίων νερού, την ανόρυξη και λειτουργία 17 νέων 
γεωτρήσεων. 
 
  Ακόµα και σήµερα όµως το πρόβληµα παραµένει. Η ποσότητα που απαιτείται για 
την ύδρευση της Πάτρας κυµαίνεται σήµερα από 60.000 – 70.000 m3/24ωρο, 
ανάλογα µε την εποχή. Την χειµερινή περίοδο, η κύρια πηγή νερού είναι τα 
επιφανειακά νερά του ποταµού Γλαύκου. Για την καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχουν 35 
γεωτρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται κατά µήκος της κοίτης του 
Γλαύκου και του Χαράδρου. 
 
  Για την άρδευση της περιοχής χρησιµοποιούνται τα επιφανειακά νερά του Γλαύκου 
και ιδιόκτητες γεωτρήσεις. Στη περιοχή Βούντενη και Μπάλα δίνεται νερό από 
γεωτρήσεις της ∆ΕΥΑΠ. Μεγάλες καταναλώσεις νερού γίνονται από τον Οργανισµό 
Λιµένα Πατρών, τα νοσοκοµεία, τα ξενοδοχεία, ∆ηµόσια κτήρια µε µεγάλες 
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κλιµατιστικές µονάδες, από χώρους πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις και κάποιες 
λίγες βιοτεχνίες. 
 
  Όσον αφορά την µελλοντική ζήτηση για ένα χρονικό ορίζοντα 40 ετών, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ∆ΕΥΑΠ, εκτιµάται ότι: 
Η ηµερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο θα είναι 300 λίτρα/κατ/ηµ 
Οι απώλειες του δικτύου θα είναι της τάξεως του 25% 
Ο συντελεστής αιχµής µεταξύ της µέσης ηµερήσιας κατανάλωσης θερινής περιόδου 
και χειµερινής περιόδου είναι της τάξεως του 15 – 20%. 
 
Έτσι εάν ο πληθυσµός µετά από 40 χρόνια είναι 260.000 κάτοικοι η µέση ηµερήσια 
κατανάλωση κατά την χειµερινή περίοδο (από Νοέµβριο έως Απρίλιο) προκύπτει 
97,500 m3 ενώ κατά την θερινή περίοδο (από Μάϊο έως Οκτώβριο) 117,000 m3. Έτσι 
οι ετήσιες µελλοντικές ανάγκες εκτιµώνται από την ∆ΕΥΑΠ σε 40 εκατοµµύρια m3 
ετησίως 
 
  Με το υδρευτικό φράγµα Πείρου – Παραπείρου θα δοθεί οριστική λύση στο 
οξύτατο πρόβληµα ύδρευσης της Πάτρας και της Βορειοδυτικής Αχαΐας µέχρι το 
2035 εξυπηρετώντας 300.000 µόνιµους κατοίκους, 11.200 εποχιακούς κατοίκους, 2 
εκατοµµύρια επιβάτες που διέρχονται ετησίως από το λιµάνι της Πάτρας και την 
υδροδότηση 4.035 στρεµµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Πατρών. 

Εικόνα 1: Η περιοχή του νέου φραγµατος Πείρου - Παραπείρου 
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  Έτσι αντιµετωπίζεται ένα πρόβληµα που χρονολογείται από τις αρχές του αιώνα, θα 
σταµατήσουν οι πολυδάπανες και ανεπαρκείς για τις ανάγκες της πόλης γεωτρήσεις, 
ενώ θα δηµιουργηθούν σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή, τόσο 
στον τουρισµό όσο και στις σύγχρονες λιµενικές και διακοµιστικές εγκαταστάσεις. 
 
  Με την αποπεράτωση του φράγµατος θα κατακλυστεί το χωριό Τόσκες, οι κάτοικοι 
του οποίου έχουν ήδη µετακοµίσει. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι: 
 
α) Κατασκευή λιθόριπτου φράγµατος (χωµάτινου) στον ποταµό Παραπείρο µε 
αδιαπέρατο αργιλικό πυρήνα ολικού όγκου 6.600.000 κυβικά µέτρα, πλάτους στέψης 
14 µέτρα, µέγιστου ύψους από την θεµελίωση 75 µέτρα, για τη δηµιουργία 
ταµιευτήρα ωφέλιµου όγκου 40 Χ 106 κυβικά µέτρα. 
β) Κατασκευή υπερπηδητού φράγµατος (ρουφράκτη) από σκυρόδεµα στον ποταµό 
Πείρο ύψους 7 µέτρων και µήκους στέψης 30 µέτρων. 
γ) Κατασκευή αγωγού µεταφοράς (προσαγωγής) συνολικού µήκους 10 χιλιοµέτρων 
µε δυνατότητα παροχής ( παροχή σχεδιασµού) 1,3 κυβικά µέτρα ανα δευτερόλεπτο 
που θα µεταφέρει το νερό από το Φράγµα Βαλµαδούρας προς τον ταµιευτήρα 
Αστερίου. 
 
 
 

Αποχέτευση2

 
  Το 1853 ο ∆ήµαρχος Ιωάννης Αντωνόπουλος (1851-1855) κατασκευάζει για πρώτη 
φορά “...Τους κυριότερους των ορθίων και πλαγίων οχετών...” όπως έγραφε η 
εφηµερίδα “Φορολογούµενος”. 
 
  Το πρώτο έργο αποχέτευσης ήταν δεµένο µε την οδοποιία (λιθόστρωτοι δρόµοι) και 
την ύδρευση, γιατί ο ∆ήµαρχος “...Ελιθόστρωσε κρήνας και έστησε µεγάλους φανούς 
καθ' όλην την Ερµαϊκήν (Ερµού) οδόν...”. Οι αποχετευτικοί αγωγοί (οχετοί) 
αντικαθιστούσαν τους βόθρους και έκβαλαν τα λήµµατα στην παραλία και πλησίον 
της οδού Αγίου Νικολάου.  
 
  Εκτεταµένο αποχετευτικό δίκτυο η Πάτρα άρχισε να αποκτά επί ∆ηµαρχίων 
Γεωργίου Μπενεζέλου Ρούφου και του αδελφού του Θάνου Κανακάρη Ρούφου, το 
οποίο ολοκλήρωσε ο ∆ηµήτρης Βότσης. 
 
  Με την αυγή του 20ου αιώνα, εκτός του κέντρου της Κάτω Πόλης, αποχέτευση 
αποκτούν και η Άνω Πόλη, αλλά και διάφορες συνοικίες που είχαν δηµιουργηθεί µε 
τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως. Και τούτο γιατί “...το ζήτηµα της κατασκευής 
υπονόµων δεσπόζει, ούτως ειπείν, της δηµόσιας υγιεινής...”, όπως τονίζει στη 
«ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ» για την ∆ηµαρχιακή θητεία των ετών 1900 - 1903 ο ∆ήµαρχος ∆. 
Βότσης και συνεχίζοντας “∆ια τούτο η επέκτασις του δικτύου των υπονόµων είλκυσεν 
ευθύς εξ' αρχής αµέριστον την προσοχήν µου. Εις όλας σχεδόν τας συνοικίας της 'Ανω 
και Κάτω Πόλεως, ιδίως δε εις τας αποκέντρους, οι οχετοί των διαφόρων οικιών 
εξάβαλλον επί των οδών, εντεύθεν δε η αθλία και ανθυγιεινή κατάστασις εις την 
διετέλουν αι διάφοροι συνοικίαι...”. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκαν και οι πρώτοι 
οχετοί µε την “περισυλλογήν των οµβρίων υδάτων”.  
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  Ενώ όµως µεγάλωνε η Πάτρα γεωγραφικά και πληθυσµιακά, το τµηµατικό της 
αποχετευτικό δίκτυο δεν ακολουθούσε την ίδια πορεία γιατί “... παν δηµοτικόν έργον 
είχεν σταµατήσει από του 1912. Ουδεµία οδός είχε επισκευασθεί ή συντηρηθεί. Ουδέν 
έργον ώστε και κοινότατον ήτο δυνατόν να γίνει...” όπως µας πληροφορεί ο Πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γ. Τοπόλης, για την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου 
από το 1914 µέχρι το 1925, στη σχετική έκθεσή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 
28-11-1925. Η αδυναµία του ∆ήµου για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων 
προερχόταν από τα λιγοστά έσοδα που εισέπραττε και από τα τοκοχρεωλύσια προς 
τις διάφορες τράπεζες. 
 
  Σήµερα, η αποχέτευση της πόλης της Πάτρας αντιµετωπίζεται επίσης από την 
∆ΕΥΑΠ στα πλαίσια της οποίας έχει συστηµατοποιηθεί το πρόβληµα συλλογής και 
διάθεσης λυµάτων και οµβρίων. Το αποχετευτικό δίκτυο της Πάτρας µέχρι το 1980 
ήταν παντορροϊκό µε τελικό αποδέκτη τον Πατραïκό Κόλπο και σήµερα έχει 
µετατραπεί σε διαχωριστικό.  
 
  Τελικός αποδέκτης των λυµάτων της πόλης είναι οι εγκαταστάσεις του βιολογικού 
καθαρισµού που βρίσκονται σε παράκτιο γήπεδο στα όρια του ∆ήµου Πατρέων και 
Παραλίας µε έναρξη λειτουργίας το 2002. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σήµερα 
καλύπτοντας το 30% του αποχετευτικού δικτύου, ενώ µε την πλήρη κάλυψη του 
δικτύου και έχοντας δυναµικότητα 45.000 m3 αστικών λυµάτων την ηµέρα, πρόκειται 
να καλύψει το σύνολο της αποχέτευσης της Πάτρας και των κυρίων δήµων. Επίσης 
σηµαντική λειτουργία είναι και η παρασκευή βιοαερίου από τα βοθρολύµατα. 
 
 

Απορρίµµατα 
 
  Η συλλογή και διάθεση των απορριµµάτων στο µεγαλύτερο µέρος του ΟΤΑ 
αντιµετωπίζεται κεντρικά από την ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου Πατρέων. Τα 
απορρίµµατα µεταφέρονται και αποτίθενται στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ του ∆ήµου στη 
θέση ‘’Ξερόλακκας’’ της περιοχής Συχαινών (έκταση περίπου 400 στρεµ.). Πριν 
τεθεί σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ του Ξερόλακκα τα απορρίµµατα του ∆ήµου διατίθεντο 
στον παλαιό χώρο ταφής στο Ριγανόκαµπο, που σήµερα δεν λειτουργεί. Είχε 
αναπτυχθεί σε µία έκταση 300 στρεµ. (λειτουργούσε µέχρι το 1993). Ο χώρος αυτός 
έχει σήµερα αποκατασταθεί. Ο ΧΥΤΑ του Ξερόλακκα έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 
λειτουργίας 18 ετών ως τον Σεπτέµβριο του 2011. Αυτό σηµαίνει ότι ήδη εδώ και 
χρόνια ο ΧΥΤΑ είναι σε οριακό σηµείο, και µέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί ο χώρος ή 
και ο τρόπος που θα τον αντικαταστήσει. Οι σκέψεις που υπάρχουν για µεταφορά 
στον ΧΥΤΑ στη θέση Φλόκα, όπου εναποθέτει τα σκουπίδια η ∆.Αχαΐα κρίνονται 
απαγορευτικές διότι θα µειώσει σηµαντικά το χρόνο ζωής του από τα 11 χρόνια σε 
µόλις 2 λόγω του τεράστιου όγκου των σκουπιδιών. 
 
  Στο θέµα της ανακύκλωσης και πάλι δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασµός καθώς 
υπολειτουργεί µε απογοητευτικά ποσοστά της τάξης του 5%, η κοµποστοποίηση του 
οργανικού κλάσµατος (κλαδέµατα, υπολείµµατα  τροφών) είναι ανύπαρκτη µε 
αποτέλεσµα την επιτάχυνση κορεσµού του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα. 
 
  Οξύµωρο αποτελεί το γεγονός ότι η ∆υτική Ελλάδα είναι πολύ πιο µπροστά από 
οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας, στον τοµέα διαχείρισης των απορριµµάτων 

 78



  6. Τεχνικές Υποδοµές 

και η µόνη που απειλείται µε τα λιγότερα πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον 
τοµέα της αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χωµατερών. 
 
 

Ενεργειακό Σύστηµα 
 
3  Η Πάτρα αποτέλεσε µια ιστορική πόλη στο θέµα της παραγωγής και διάθεσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Υ.Η.Σ του Γλαύκου είναι ο πρώτος Υδροηλεκτρικός 
Σταθµός που έγινε στην Ελλάδα. Η θεµελίωση έγινε το 1922 από µια 
Γερµανοαυστριακή Εταιρεία και λειτουργεί από το 1925. Ο Υ.Η.Σ Γλαύκου, µετά την 
ανακαίνιση που ξεκίνησε το 1995 και τελείωσε το 1997 έχει δύο µονάδες: 
 
α) Την PELTON ισχύος 1500 KW και  
β) Την FRANCIS ισχύος 2800 KW.  
 
 

 4 MW περίπου, τη στιγµή που η Πάτρα σε ώρες αιχµής χρειάζεται αρκετά 

 

Εικόνα 2: Υ/Η σταθµός Γλαύκου 

  
 
 Συνολικά
περισσότερα! ∆υστυχώς για την περιοχή των Πατρών αλλά και γενικά της ∆υτικής 
Ελλάδας δεν υπάρχει πρόβλεψη στο άµεσο µέλλον για την σύνδεση της µε τα δίκτυα
τροφοδοσίας φυσικού αερίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 79



  6. Τεχνικές Υποδοµές 

 
 
  

Εικόνα 3: Αιολικό πάρκο Παναχαϊκού. 

Αιολικό Πάρκο Παναχαϊκού 

  Είναι το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα µε 56 ανεµογεννήτριες 
 

ν 

Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα 
 

Το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του δήµου, µε 
 

Το αστικό συγκρότηµα της Πάτρας καλύπτεται επίσης από ένα ευρύ δίκτυο οπτικών 

 
 

εγκατεστηµένες στην κορυφογραµµή του Παναχαϊκού, µε ισχύ που φτάνει συνολικά
τα 48,5 MW και που τα χρησιµοποιεί η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού για να 
καλύπτει τις ανάγκες 35.000 περίπου σπιτιών της περιοχής της Πάτρας (8 - 10% τω
αναγκών της πόλης σε ηλεκτρικό ρεύµα). 
 
 
 

 
  
την λειτουργία 3 ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων, τα οποία συνδέονται µε υπόγεια
καλώδια οπτικών ινών. 
 
  
ινών χαλκού το οποίο φτάνει περίπου τα 19Km και αποτελείται από 4 κόµβους, 216 
σηµεία πρόσβασης και 11 ασύρµατα σηµεία πρόσβασης (ΓΠΣ, ∆. Πατρέων, 2004). 
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  Στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας, εντάσσεται η 

και 
22 

ν 

Το έργο αναβάθµισης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ως έργο τεχνικής υποδοµής, 

Οδικό ∆ίκτυο4

 

.  ∆οµή και Λειτουργία

αναβάθµιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών στους ∆ήµους Πατρέων και Ρίου  
περιλαµβάνει την δηµιουργία Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών.  
Το Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών, προϋπολογισµού 3.025.500 €, 
µήκους 48 Km, θα οργανώνεται σε 4 κύριους κόµβους, 8 κόµβους διανοµής, 
κόµβους πρόσβασης µε 47 ασύρµατες ζεύξεις. Ο συνολικός αριθµός διασυνδεόµενω
σηµείων (µε οπτική ίνα ή ασύρµατα), βάσει σχεδιασµού θα φτάσει τα 208 σηµεία. 
 
  
συντελεί στην αναπτυξιακή ενδυνάµωση των δύο µεγάλων δήµων του Νοµού Αχαΐας, 
αποτελώντας κίνητρο προσέλκυσης για την εγκατάσταση νέων επενδύσεων στην 
περιοχή. 
 
 
 

 
α  

Κατά την περίοδο εκπόνησης του ισχύοντος ΓΠΣ (1986) και µέχρι πρόσφατα, η 
 

 

Όµως η δοµή και η λειτουργία του βασικού οδικού δικτύου βρίσκεται την τελευταία 

ου – 
 

 
εία 

Οι προσθήκες αυτές στο σύνολό τους είχαν περιληφθεί ως προτάσεις στο πρώτο 
 

 

διο.  

 
  
δοµή του οδικού δικτύου της πόλης χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη δύο βασικών
αξόνων (βορρά – νότου και ανατολής – δύσης),  που σχηµάτιζαν  αρτηρίες οι οποίες
διέσχιζαν την κεντρική περιοχή. Το σχήµα αυτό αποτέλεσε τη βάση της εξέλιξης της 
πόλης µέχρι και σήµερα. 
 
  
πενταετία υπό αναδιαµόρφωση, ως αποτέλεσµα των πολύ σηµαντικών έργων 
υποδοµής, τα οποία, είτε κατασκευάστηκαν και λειτουργούν (όπως η Ζεύξη Ρί
Αντιρρίου, η Ευρεία Παράκαµψη Πάτρας και η οδός Κανελλοπούλου, που συνδέει τη
ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου µε την παραλιακή ζώνη και το λιµάνι παρακάµπτοντας την 
πυκνοδοµηµένη αστική περιοχή από βορρά), είτε βρίσκονται υπό κατασκευή (όπως η 
Μικρή Περιµετρική που παρακάµπτει την κεντρική περιοχή της πόλης, συνδέοντας 
τις βόρειες µε τις ανατολικές συνοικίες, διερχόµενη ανατολικά του λόφου του 
∆ασυλλίου, η αρτηρία ∆ιακονιάρη, που συνδέει την Ευρεία Παράκαµψη µε την
παραλιακή ζώνη και οι παρόχθιες αρτηρίες Γλαύκου, που θα συνδέσουν την Ευρ
Παράκαµψη µε το νέο λιµένα), είτε βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης 
(όπως η διάνοιξη στη οδού Κανακάρη και η σύνδεσή της µε τον κόµβο Κουρτέση, 
βόρεια είσοδο της κεντρικής περιοχής της πόλης και απόληξη της ΝΕΟ Πατρών – 
Κορίνθου). 
 
  
Ρυθµιστικό Σχέδιο που εκπονήθηκε για την Πάτρα (Σκιαδαρέσης, 1967) (πλην της
Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, έργο µε  διαπεριφερειακό χαρακτήρα, για το οποίο επίσης
γινόταν αναφορά, αλλά δεν µπορεί να θεωρηθεί ως τµήµα των προτάσεων στη 
συγκεκριµένης µελέτης), και, έκτοτε αποτελούσαν πάγια αιτήµατα της πόλης. 
Περιλαµβάνονται επίσης στο σύνολό τους στο ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέ
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  Η πορεία υλοποίησης των έργων αυτών χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη χρονική 
εί 

ικτύου 

ίων, 

Παράλληλα, τα έργα της Μικρής Περιµετρικής και της Κανακάρη αναµένεται να 

λόγω 

)  Πόλοι µετακινήσεων

καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Ευρείας Παράκαµψης Πάτρας, η οποία αποτελ
λειτουργικό τµήµα του ΠΑΘΕ και από την οποία εξαρτώνται λειτουργικά οι κάθετες 
προς την παραλιακή ζώνη µεγάλες αρτηρίες. Η λειτουργία της, στο τέλος του 2001, 
έχει επιφέρει σηµαντικότατες και ορατές µεταβολές στη χωρική κατανοµή της 
ζήτησης των µετακινήσεων εντός της αστικής περιοχής και η επιβάρυνση του δ
της κεντρικής περιοχής της Πάτρας από διερχόµενες υπεραστικές µετακινήσεις έχει 
µειωθεί δραστικά. Η προσθήκη των αρτηριών ∆ιακονιάρη και Γλαύκου, 
συνδυασµένη µε την ολοκλήρωση των λιµενικών έργων στην Ακτή ∆υµα
αναµένεται να  συµβάλλουν εξ ίσου δραστικά στη χωρική ανακατανοµή των 
µετακινήσεων που παράγονται στον λιµένα και να αποφορτίσουν πλήρως την 
κεντρική περιοχή της πόλης από διερχόµενες µετακινήσεις. 
 
  
αποφορτίσουν περαιτέρω την κεντρική περιοχή, επιτρέποντας την εφαρµογή 
πολιτικών και διαχειριστικών σχηµάτων που δεν ήταν δυνατά µέχρι σήµερα,  
ανεπάρκειας του δικτύου. 
 
β  

Οι σηµαντικότεροι πόλοι έλξης µετακινήσεων στην αστική περιοχή  είναι: 

έντρο πόλης 
ριοχή (Αγ. Σοφίας – Οθωνος Αµαλίας – Παπαφλέσσα – Καραϊσκάκη) 

Ο λιµένας Πάτρας, ο οποίος παράγει περισσότερες από 300.000 µετακινήσεις 
σεις 

όρειο τµήµα 
ιούπολη του Πανεπιστηµίου Πατρών βόρεια του Χαράδρου, η οποία 

Το ΠΓΝΠ Πάτρας στο βόρειο άκρο στη Πανεπιστηµιούπολης, δυναµικότητας της 

οτιοανατολικό τµήµα 
άτρας, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 4.000 ενεργούς φοιτητές 

 
  
 
Κ
  Η κεντρική πε
στην οποία συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων εµπορίου, 
διοικητικών υπηρεσιών, προσωπικών υπηρεσιών και αναψυχής. 
 
  
διερχόµενων βαρέων οχηµάτων, καθώς και περισσότερες από 500.000 µετακινή
ιδιωτικών οχηµάτων ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι µετακινήσεις που έλκονται 
στη λιµενική ζώνη από τις υπάρχουσες χρήσεις αναψυχής. 
 
Β
  Η Πανεπιστηµ
εξυπηρετεί 15.000 περίπου ενεργούς φοιτητές (σύµφωνα µε στοιχεία πρόσφατων 
δηµοσιευµάτων σχετικά µε τον ενεργό φοιτητικό πληθυσµό των ΑΕΙ – ΤΕΙ της 
χώρας) και το σύνολο του ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού του 
Πανεπιστηµίου. 
 
  
τάξεως των 662 κλινών µε δυναµικό εργαζοµένων της τάξεως των 2.100 περίπου 
ατόµων (στοιχεία 2006). 
 
Ν
  Το campus του ΑΤΕΙ Π
και το σύνολο του ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού του. 
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Νέα εµπορικά συγκροτήµατα - Υπεραγορές 

 και υπεραγορών στην περιφέρεια 

ις 
ν 

.  Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

  Η τάση κατασκευής εµπορικών συγκροτηµάτων
στη πόλης παγιώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, µε την κατασκευή ισχυρών 
τέτοιων πόλων, για την κλίµακά της Πάτρας, οι οποίοι προσελκύουν µετακινήσε
από την ευρύτερη περιφέρεια (π.χ. MAKRO στη βόρεια περιοχή σε γειτνίαση µε τη
Πανεπιστηµιούπολη, CAREFFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, LIDL, MULTIRAMA – 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην περιοχή Περιβόλας σε γειτνίαση µε τον Γλαύκο, PRAKTIKER 
και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην Ακτή ∆υµαίων).  Την ανάπτυξη τέτοιου τύπου 
δραστηριοτήτων στην περίµετρο της πόλης κατέστησε  δυνατή η κατασκευή της 
Ευρείας Παράκαµψης και η προοπτική της ολοκλήρωσης των κάθετων προς την 
παραλία αρτηριών. Η τάση αυτή αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. 
 
γ  

υτοκινητόδροµοι  
ε προδιαγραφές αυτοκινητοδρόµου είναι το τµήµα της ΠΑΘΕ 

ς 18, 

ρωτεύουσες αρτηρίες 
ίες της αστικής περιοχής συµπίπτουν µε τον βασικό κορµό 

Άξονας Αθηνών – Πύργου: Ο άξονας αυτός περιλαµβάνει δύο αµφίδροµους που 
ν 

 

ο 

Άξονας Πάτρας – Καλαβρύτων: Ο άξονας αυτός αποτελείται από τους αµφίδροµους 

 

Το συνολικό µήκος των πρωτευουσών αρτηριών της Πάτρας, σύµφωνα µε στοιχεία 

 
Α
  Η µοναδική οδός µ
που χαρακτηρίζεται ως Ευρεία Παράκαµψη Πάτρας (ή Περιµετρική), από την 
περιοχή Χαράδρου στο βορρά, µέχρι το Μιντιλόγλι στο νότο, συνολικού µήκου
περίπου, χιλιοµέτρων, διατοµής 2 λωρίδων κυκλοφορίας (πλέον ΛΕΑ) ανά 
κατεύθυνση, µε νησίδα διαχωρισµού των κατευθύνσεων. 
 
Π
  Οι πρωτεύουσες αρτηρ
του δικτύου που  προϋπήρχε του έργου στη Ευρείας Παράκαµψης και σχηµατίζουν 
δύο άξονες: 
 
  
εξασφαλίζουν πρόσβαση στην πόλη από βορρά και νότο, την Ε.Ο. Αθηνών - Πατρώ
– Κανελλοπούλου και την Ακτή ∆υµαίων. Τη σύνδεση των παραπάνω αµφίδροµων 
µέσα από τον πυρήνα της πόλης, εξασφαλίζουν τα ζεύγη µονοδρόµων Κορίνθου / 
Μαιζώνος και Αγ. Ανδρέου /΄Οθωνος – Αµαλίας. Προς βορρά τα δύο αυτά ζεύγη 
συνδέονται µε την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, το µεν πρώτο  µέσω των οδών Αγ. 
Σοφίας, Αθηνών, Αγ. ∆ιονυσίου, Μουρούζη, Κωνσταντινουπόλεως και τµηµάτων
των οδών Ελ. Στρατιώτου και Πανεπιστηµίου, το δε δεύτερο µέσω των οδών 
Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Καρόλου. Προς νότο, το µεν πρώτ
ζεύγος συνδέεται µε την παραλιακή Ακτή ∆υµαίων µέσω των οδών ∆.Γούναρη, 
Παπαφλέσσα, το δε δεύτερο µέσω  τµήµατος  της οδού Τριών Ναυάρχων. 
 
  
∆. Γούναρη / Καλαβρύτων και Ακρωτηρίου. Συνδέεται µε τον άξονα Αθηνών – 
Πύργου στο ύψος της κεντρικής πύλης του λιµανιού, και ακολουθεί αρχικά 
ανατολική και ύστερα νότια κατεύθυνση εξασφαλίζοντας πρόσβαση προς το
εσωτερικό του νοµού Αχαΐας και τα Καλάβρυτα. 
 
  
της Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης, προσαρµοσµένα κατά τάξη µεγέθους για να 
συµπεριλάβουν και την οδό Κανελλοπούλου, είναι της τάξεως των 25 χλµ. 
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∆ευτερεύουσες αρτηρίες 
αρτηρίες της Πάτρας οι πιο βασικές είναι: 

Η οδός Πανεπιστηµίου η οποία, εκτεινόµενη από τον κόµβο Κουρτέση παράλληλα 

οδός 

Οι οδοί Νοταρά / Ελ. Στρατιώτου και Ηρ. Πολυτεχνείου οι οποίες, εκτεινόµενες 

 των 

Οι οδοί Αγ. Νικολάου, Π.Π. Γερµανού, 3ου Ορειβατικού, 12ου Συντάγµατος και 
 

Οι οδοί Σ. Παναγοπούλου, Σ. Τσερτίδου και Πατρών – Κλάους, οι οποίες συνδέουν 

Οι οδοί Ελ. Βενιζέλου, Ανθείας, Αυλίδος και Αυλώνος οι οποίες συνδέουν τις οδούς 

.  Οργάνωση οδικού δικτύου

  Από τις δευτερεύουσες 
 
  
προς την Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών, συνδέει την πόλη µε το Πανεπιστήµιο, το 
Νοσοκοµείο, το Ρίο και την Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών και την Ευρεία 
Παράκαµψη Πάτρας µέσω του κόµβου Χαράδρου (Κ2). Σε µεγάλο βαθµό, η 
αυτή λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών. 
 
  
παράλληλα προς την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τις οδούς Αγ. Σοφίας και 
Νόρµαν αντίστοιχα, συνδέουν το βόρειο τµήµα µε το κέντρο της πόλης. Μέσω
οδών Αγυιάς, Αµερικής και Αρέθα, οι οδοί αυτές εξασφαλίζουν επίσης πρόσβαση 
στην παραλιακή ζώνη από το βορρά. 
 
  
Εγλυκάδος οι οποίες, σχηµατίζοντας άξονα µε ανατολική κατεύθυνση, συνδέουν το
κέντρο µε τις ανατολικές περιοχές της πόλης και µε την Ευρεία Παράκαµψη Πάτρας 
µέσω του Κόµβου Εγλυκάδος (Κ4).  
 
  
το κέντρο και την Ευρεία Παράκαµψη Πάτρας µε τα νοτιοανατολικό άκρο της πόλης 
µέσω των οδών Καλαβρύτων και ∆. Γούναρη και του Κόµβου Γλαύκου (Κ5). 
 
  
Ακτής ∆υµαίων, Ακρωτηρίου και Πατρών-Κλάους, σχηµατίζοντας άξονα ανατολικής 
κατεύθυνσης. Ωστόσο, η σηµασία του άξονα αυτού περιορίζεται από τα ανεπαρκή 
γεωµετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζει στη συνέχεια. 
 
δ  

Με βάση τη λειτουργική ιεράρχηση του κυρίου οδικού δικτύου µπορούν να γίνουν 

Υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ του οδικού δικτύου της παλαιάς πόλης, που 
 
χωρίς 

Το οδικό δίκτυο της παλαιάς πόλης, δηλαδή της περιοχής που οριοθετείται από την 
 

ου 

σω των 

 
  
οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 
  
εξελίχθηκε ιστορικά βάσει των πρώτων ρυµοτοµικών σχεδίων του περασµένου
αιώνα, και του οδικού δικτύου της περιοχής που διαµορφώθηκε µεταγενέστερα, 
ουσιαστικά πολεοδοµικό σχεδιασµό και συγκεκριµένη λογική στην ανάπτυξή του. 
 
  
οδό Φαβιέρου προς βορρά, την οδό Βορ. Ηπείρου προς νότο και την 3ου Ορειβατικού
προς ανατολάς, διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την λογική του ιπποδάµειου συστήµατος. 
Η µορφολογία του εδάφους της περιοχής αυτής, που χαρακτηρίζεται από µεγάλες 
υψοµετρικές διαφορές στην περιοχή µεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και 25ης Μαρτί
/ Αθ. ∆ιάκου, δυσχεραίνει σηµαντικά την σύνδεση των τµηµάτων της πόλης 
εκατέρωθεν της περιοχής αυτής. Η σύνδεση αυτή γίνεται ουσιαστικά µόνο µέ
αρτηριών Αγ. Νικολάου / 25ης Μαρτίου / Π.Π. Γερµανού και ∆. Γούναρη. 
 

 84



  6. Τεχνικές Υποδοµές 

  Στην υπόλοιπη περιοχή το κύριο οδικό δίκτυο παρουσιάζει σε γενικές γραµµές 
ακτινική µορφή, µε βασικές ακτινικές αρτηρίες τις: Ηρώων Πολυτεχνείου, Νοταρά / 
Ελ. Στρατιώτου, Ν.Ε.Ο, Πανεπιστηµίου, Κοζάνης, Γηροκοµείου/ ∆αµασκηνού, 
Εγλυκάδος, Τσερτίδου / Πατρών-Κλάους, Καλαβρύτων/ Ακρωτηρίου, Ευβοίας, Αγ. 
Τριάδος / Πράτσικα και Ακτής ∆υµαίων. Οι ακτινικές αυτές αρτηρίες εξασφαλίζουν 
σε γενικές γραµµές ικανοποιητική πρόσβαση σε όλους τους πόλους έλξης και 
σύνδεση των επιµέρους περιοχών µε την κεντρική. Ωστόσο, το δίκτυο πάσχει από 
έντονη έλλειψη συνδετηρίων οδών ανάµεσα στις ακτινικές αρτηρίες, κυρίως όσον 
αφορά τις νότιες και ανατολικές περιοχές. Εξάλλου. είναι φανερή η έλλειψη 
παρακαµπτηρίων αρτηριών, τόσο για την παράκαµψη της ευρύτερης αστικής 
περιοχής, όσο και για την παράκαµψη του κέντρου. Ο άξονας Παναχαΐδος 
Αθηνάς/Αλσυλίου/28ης Οκτωβρίου εξυπηρετεί µόνον µερικώς, και όχι 
αποτελεσµατικά, τις ανάγκες παράκαµψης της κεντρικής περιοχής. Η ολοκλήρωση 
της υπό κατασκευή Μικρής Περιµετρικής αναµένεται να δώσει ικανοποιητική µεσο – 
και µακροπρόθεσµη λύση στο ζήτηµα αυτό. 
 
  Περίπου 30% του συνολικού µήκους των αρτηριών αποτελείται από µονοδρόµους.  
 
  Το δίκτυο της κεντρικής εµπορικής περιοχής (Καρόλου, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα 
και Όθωνος-Αµαλίας) χαρακτηρίζεται από την απλότητα της µορφής, την µεγάλη 
πυκνότητα και την λειτουργία κυρίως µε ζεύγη µονοδρόµων. Το ποσοστό 
µονοδροµήσεων φτάνει το 89%. Η µεγάλη πυκνότητα του δικτύου και οι 
µονοδροµήσεις αποτελούν συνέπεια των αυξηµένων αναγκών σε χωρητικότητα που 
παρουσιάζει η περιοχή αυτή. 
 
  Εκτός κεντρικής περιοχής το δίκτυο παρουσιάζει µεµονωµένα προβλήµατα 
ασυνέχειας αξόνων (π.χ. Ανθείας – Αυλίδος - Αυλώνος), πολυπλοκότητα µορφής, 
κακής συνέχειας αξόνων και γεωµετρίας (π.χ. πλατεία Βούδ, διασταύρωση Πέντε 
∆ρόµων, κόµβος Ταµπαχάνων, πλατεία Γιαννιά, κ.α.), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις 
η συνέχεια αξόνων δεν είναι σαφής, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ουσιαστικά διάχυση 
της κυκλοφορίας (π.χ. περιοχή Βούδ, περιοχή µεταξύ Παπαφλέσσα και Β. Ηπείρου, 
κ.α.). 
 
  Ο υφιστάµενος λιµένας, επιβαρύνει λόγω της θέσης του µε διερχόµενη κυκλοφορία 
την πόλη, ιδιαίτερα τις βόρειες προσβάσεις. 
 
  Η διέλευση της γραµµής του ΟΣΕ κατά µήκος της πόλης, από βορρά προς νότο, 
διακόπτει την συνέχεια µεγάλου αριθµού τοπικών οδών, αλλά και σηµαντικών 
δρόµων του κυρίου δικτύου, όπως: Όθωνος / Αµαλίας, Ακτή ∆υµαίων, Αγυιάς, 
Παπαφλέσσα. Β. Ηπείρου, Ανθείας. κ.α. 
 
  Αρτηρίες υψηλού τύπου, δηλαδή µε κεντρική διαχωριστική νησίδα, είναι µόνο 
εκείνες που δίνουν πρόσβαση στην Περιοχή Μελέτης (ΝΕΟ Κορίνθου - Πατρών, 
Ακτή ∆υµαίων και Ευρεία Παράκαµψη Πάτρας). Υπάρχει µόνο άλλη µία τέτοια 
περίπτωση, η Ελ. Βενιζέλου, που προς το παρόν λειτουργεί σαν συλλεκτήρια οδός 
(αποτελεί τµήµα της υπό κατασκευή αρτηρίας ∆ιακονιάρη και θα λειτουργήσει ως 
κύρια αρτηρία όταν ολοκληρωθεί). 
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  Πλέον του µισού του συνολικού µήκους των µονοδρόµων – σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
της ΓΚΜ προσαρµοσµένες στα νέα δεδοµένα - λειτουργεί ουσιαστικά µε µία µόνο 
λωρίδα κυκλοφορίας,  καθώς το υπόλοιπο πλάτος καταλαµβάνεται από νόµιµη ή 
παράνοµη στάθµευση. Υπάρχει εποµένως µεγάλη ανάγκη αντικατάστασης θέσεων 
στάθµευσης παρά την οδό µε θέσεις εκτός οδού. 
 
  Το υλικό του οδοστρώµατος στην συντριπτική πλειοψηφία των οδικών τµηµάτων 
του δικτύου είναι άσφαλτος, µε εξαίρεση τµήµα της οδού Παναχαΐδος Αθηνάς και 
τµήµα του παραλιακού άξονα Ηρώων Πολυτεχνείου - Όθωνος / Αµαλίας, όπου 
χρησιµοποιήθηκε σκυρόδεµα. 
 
  Η πλειοψηφία των πεζοδροµίων είναι µικρού πλάτους. Στο κέντρο, όπου συχνά τα 
πεζοδρόµια σχηµατίζονται κάτω από τα κτίρια µε στοές, παρατηρείται γενικά 
οµοιόµορφο πλάτος πεζοδροµίων κατά µήκος των οδικών συνδέσµων. Εκτός 
κέντρου, ωστόσο, υπάρχουν περιοχές, όπου λόγω απουσίας ρυµοτοµικού σχεδίου τα 
πεζοδρόµια αλλάζουν συχνά πλάτος ή διακόπτονται (π.χ. οδός Ευβοίας). Στις 
παρυφές της πόλης δεν υπάρχουν γενικώς πεζοδρόµια και τα ερείσµατα κατά µήκος 
των δρόµων έχουν µηδενικό ή ελάχιστο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την 
µελλοντική κατασκευή πεζοδροµίων. 
 
Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κεντρικής περιοχής 
 
  Η κεντρική περιοχή  αποτελεί την πλέον επιβαρηµένη  κυκλοφοριακά περιοχή της 
πόλης. Στη ζώνη αυτή παρατηρούνται: 
 
  Έντονα φαινόµενα κυκλοφοριακής συµφόρησης κατά τις ώρες αιχµής τα οποία 
οφείλονται κυρίως στην παρουσία εκτεταµένης στάθµευσης στην οδό και στα έντονα 
φαινόµενα παράνοµης στάθµευσης. Από το τέλος του 2010 και λόγω της 
πεζοδρόµησης 2 βασικών οδών της πόλης, της Ρήγα Φερραίου (από Ερµού µέχρι και 
Γούναρη) και της οδού Πανταννάσης (από Αγ.Ανδρέου µέχρι Καραϊσκάκη) έχει σαν 
αποτέλεσµα την διοχέτευση της κυκλοφορίας στην οδούς Μαιζώνος, Κανακάρη και 
Φιλοποίµενος καθιστώντας την κίνηση στις παραπάνω οδούς αδύνατη. 
 
  Σηµαντική έλλειψη χώρων στάθµευσης εκτός οδού, η οποία επιτάθηκε κατά την 
τελευταία δεκαετία, ως αποτέλεσµα αφ’ ενός µεν της κατακόρυφης αύξησης του 
αριθµού των κυκλοφορούντων οχηµάτων και της ζήτησης µετακινήσεων από / προς 
την κεντρική περιοχή, αφ’ ετέρου δε λόγω της εφαρµογής του Π.∆. περί Ιστορικού 
Κέντρου της Πάτρας, το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή το 1996 και απαγορεύει την 
κατασκευή και λειτουργία στεγασµένων και ελευθέρων χώρων στάθµευσης σε 
ολόκληρη την περιοχή εφαρµογής του, παρά τις περί του αντίθετου προτάσεις που 
περιλαµβάνονται στην Β’ και Γ’ Φάση της Γενικής Μελέτης Μεταφορών και 
Κυκλοφορίας για την πόλη της Πάτρας, η οποία έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η 
απαγόρευση αυτή – η οποία  συγκρούεται µε τις εγκεκριµένες προτάσεις της ΓΚΜ - 
έχει συγκεντρώσει την αντίθεση όλων των παρατάξεων που εκφράζονται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο από την εποχή της θέσπισής της µέχρι σήµερα και η άρση της 
αποτελεί πάγιο αίτηµά τους, χωρίς ωστόσο να έχει µέχρι τώρα καταστεί δυνατή.  
 
  Υψηλή κυκλοφορία λεωφορείων σε λίγους άξονες (Κορίνθου, Μαιζώνος, Όθωνος 
Αµαλίας, Αγ. Ανδρέου, Ερµού), οι οποίοι επιβαρύνονται σηµαντικά. 
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Κυκλοφοριακή πολιτική 
 
  Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας λαµβάνονται κατά καιρούς διαχειριστικά 
µέτρα, τα οποία, ωστόσο, είναι αποσπασµατικά και δεν προκύπτουν ως αποτέλεσµα 
συγκροτηµένης και συνολικής διαχειριστικής κυκλοφοριακής πολιτικής εκ µέρους 
του ∆ήµου. 
 
  Σηµειώνεται ότι, σε χρόνο µεταγενέστερο στη εκπόνησης του ισχύοντος ΓΠΣ, (1993 
– 1999), εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε η «Γενική Μελέτη Μεταφορών και 
Κυκλοφορίας για την πόλη στη Πάτρας» (Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη – ΓΚΜ), για 
λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία περιλαµβάνει προτάσεις  στρατηγικού 
χαρακτήρα και διαχειριστικών πολιτικών, µε χρονικό ορίζοντα το 2008. 
 
  Η ΓΚΜ βασίστηκε στην πρόταση οργάνωσης του βασικού οδικού δικτύου που 
περιλαµβάνεται στο ισχύον ΓΠΣ,  τα βασικά σηµεία της οποίας είναι: 
 

Εικόνα 4: Ευρεία Περιµετρική Πατρών. 

•   Η κατασκευή της Ευρείας Περιµετρικής (που έχει ήδη ολοκληρωθεί). 
 

•   Η κατασκευή των κάθετων αρτηριών που θα συνδέουν την Ευρεία 
 

περιοχή 

 

Περιµετρική µε την αστική περιοχή (έχουν δροµολογηθεί οι αρτηρίες
∆ιακονιάρη και Γλαύκου που συνδέονται µε τους κόµβους Κ4 και Κ5 
αντίστοιχα, ενώ έχει εγκαταλειφθεί η κατασκευή του κόµβου Κ3 στην 
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Συχαινών και συνακόλουθα έχει καθυστερήσει η κατασκευή της 
προβλεπόµενης αρτηρίας Μειλίχου). 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 5: Με κόκκινο η Ευρεία Περιµετρική και µε κίτρινο οι αρτηρίες του ∆ιακονιάρη
(επάνω) και του Γλαύκου (κάτω). 
•   Η κατασκευή στη Μικρής Περιµετρικής που συνδέει την οδό Αγ. Σοφίας στη 

 
βόρεια πλευρά της πόλης µε τον άξονα Πατρών – Κλάους στην ανατολική 
πλευρά της, παρακάµπτοντας το κέντρο (η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη
και αναµένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2011). 
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Εικόνα 6: Η µικρή Περιµετρική 

 
 

•   Η διάνοιξη σηµαντικών εσωτερικών οδών, όπως οι οδοί Κανακάρη, Σµύρνης 
(η διάνοιξη Κανακάρη έχει ήδη δροµολογηθεί). 

 
•   Η σύνδεση της ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου µε την παραλία και η εξασφάλιση 

άµεσης πρόσβασης στην υφιστάµενη λιµενική εγκατάσταση από τη βόρεια 
πλευρά (έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί η οδός Κανελλοπούλου). 

 
•   Η κατασκευή βόρειας περιµετρικής αρτηρίας που Σχεδίου Πόλης, η οποία θα 

συνδέσει την αρτηρία Μειλίχου µε τις προσβάσεις στη Ευρείας Παράκαµψης 
στον Χάραδρο (κόµβο Κ2) (δεν έχει προχωρήσει διαδικαστικά). 

 
  Η ΓΚΜ, η οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε το 1999, περιέλαβε πρόταση στρατηγικής οργάνωσης του δικτύου καθώς 
και βραχυπρόθεσµων µέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης,  τα οποία, όµως, µέχρι 
σήµερα δεν έχουν προωθηθεί ή αξιοποιηθεί. 
 
  Η σηµαντικότερη δράση στον τοµέα της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πόλη, 
ανεξάρτητη από τις προτάσεις της ΓΚΜ,  αναµένεται να είναι η εφαρµογή 
Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή, µε ευθύνη του 
∆ήµου. Ένα ΣΕΣ είχε λειτουργήσει και παλαιότερα µε ευθύνη ιδιωτικής εταιρείας 
διαχείρισης συστηµάτων στάθµευσης και µε άνισα αποτελέσµατα (πολύ 
ικανοποιητικά στην αρχή, απογοητευτικά στη συνέχεια).  
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  Η υποδοµή του νέου ΣΕΣ έχει εγκατασταθεί στο πεδίο από το τέλος του 2002, 
διάφορα διαδικαστικά εµπόδια, όµως, δεν έχουν επιτρέψει τη λειτουργία του µέχρι 
σήµερα. Από την πλευρά του ∆ήµου προωθείται η εφαρµογή του εντός του 2006. Ως  
περιοχή εφαρµογής του ΣΕΣ έχει οριστεί η περικλειόµενη από τις οδούς Ζαΐµη – 
Όθωνος και Αµαλίας – Γούναρη – Αγ. Ανδρέου - Τσαµαδού – ∆ηµητρίου 
Υψηλάντου – Ζαΐµη . Η περιοχή εφαρµογής αυτού είναι τµήµα της περιοχής που 
χαρακτηρίζεται  ως “Ιστορικό Κέντρο” βάσει του Π.∆. 25/4/96, Ο αριθµός των 
νόµιµων θέσεων στάθµευσης στη περιοχής εφαρµογής του προέκυψε, βάσει µελέτης 
που εκπονεί ο ∆ήµος Πατρέων, είναι της τάξης των 1.500, εξαιρουµένων των 
δεσµευµένων θέσεων, των θέσεων ΑΜΕΑ, δικύκλων, κλπ. Η συνολική χωρητικότητα 
των υπαίθριων και των κλειστών χώρων στάθµευσης εκτός οδού στην ίδια περιοχή, 
είναι της τάξεως των 1.000, περίπου, θέσεων. 
 
  Η εφαρµογή του ΣΕΣ κρίθηκε αναγκαία, αφού, σχετικές πρόσφατες µελέτες έδειξαν 
πολύ υψηλή συσσώρευση και χαµηλά ποσοστά συµµόρφωσης των χρηστών, όσον 
αφορά την τήρηση των ισχυόντων περιορισµών και απαγορεύσεων (µόλις το 29% του 
συνόλου των σταθµεύσεων πραγµατοποιούνται σε νόµιµες θέσεις στάθµευσης, 28% 
πραγµατοποιούνται στο κράσπεδο αλλά σε µη επιτρεπόµενες θέσεις - σε κίτρινες 
διαγραµµίσεις, κλπ. – ενώ 43% αφορούν διπλοπαρκαρίσµατα). 
 
ε)  Μεγάλα οδικά έργα σε εξέλιξη 
 
  Σηµαντικά οδικά έργα βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. Αυτά είναι: 
 
i) Μικρή Περιµετρική 
  Η κατασκευή της Μικρής Περιµετρικής χρηµατοδοτείται από πόρους των ΚΠΣ. Θα 
ολοκληρωθεί µε 5 τµηµατικές εργολαβίες, από τις οποίες δύο βρίσκονται σε 
προχωρηµένο στάδιο ολοκλήρωσης, µία έχει ήδη ξεκινήσει και οι υπόλοιπες δύο 
πρόκειται να δηµοπρατηθούν σύντοµα. 
 
ii) ∆ιάνοιξη Κανακάρη 
  Η διάνοιξη της οδού Κανακάρη έχει δροµολογηθεί. Έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες απαλλοτρίωσης και οι οριστικές  µελέτες βρίσκονται σε στάδιο 
ολοκλήρωσης. 
 
  Για το τµήµα Νόρµαν έως Αγ. Σοφίας, σύµφωνα µε την προµελέτη οδοποιίας, 
προβλέπεται ανοικτή εκσκαφή,  και τοποθέτηση πλαισιωτής κατασκευής από 
οπλισµένο σκυρόδεµα εξωτερικών διαστάσεων 14,00 x10,20 µέτρων. Η λύση αυτή  
είναι µονοσήµαντη καθώς δεν έχει παρουσιαστεί άλλη λύση που να θεωρείται 
υλοποιήσιµη από το ∆ήµο (σε τεχνικό ή οικονοµικό επίπεδο).  
 
iii) Αρτηρία ∆ιακονιάρη 
  Η κατασκευή της αρτηρίας ∆ιακονιάρη είναι ταυτόχρονα έργο αντιπληµµυρικό και 
οδικό και αποτελούσε πάγιο αίτηµα των κατοίκων των γειτονικών περιοχών από 
πολλών ετών, λόγω των συχνών καταστροφών που προκαλούνται από υπερχειλίσεις 
του χειµάρρου. Προβλέπεται η διαµόρφωση και η κάλυψη της κοίτης και η 
διαµόρφωση οδικής αρτηρίας διατοµής 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση, η οποία θα 
συνδέει τον Κόµβο Κ4 της Ευρείας Παράκαµψης Πάτρας µε τη βόρεια δευτερεύουσα 
έξοδο του νέου λιµένα στην Ακτή ∆υµαίων. Ταυτόχρονα θα αποτελεί την κύρια 
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αρτηρία προσπέλασης των ανατολικών συνοικιών της πόλης από την Ευρεία 
Παράκαµψη. Μεγάλο µέρος της εργολαβίας δόθηκε σε κυκλοφορία µε το νέο έτος 
ενώ και το υπόλοιπο προβλέπεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2011. 
 
iv) Παρόχθιες αρτηρίες Γλαύκου 
  Το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΠΟΑΛΑΑ (Επιχειρησιακού Προγράµµατος Οδικοί 
Άξονες, Λιµάνια, Αστική Ανάπτυξη) του ΥΠΕΧΩ∆Ε και περιλαµβάνει τις δύο 
παρόχθιες αρτηρίες εκατέρωθεν του χειµάρρου Γλαύκου που συνδέουν την Ευρεία 
Παράκαµψη Πάτρας µε την κύρια είσοδο – έξοδο του νέου λιµένα Πάτρας στην Ακτή 
∆υµαίων. Η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται για το 2011.  
 
  Εκκρεµεί η οριστικοποίηση της σχεδίασης του ανισόπεδου κόµβου εισόδου στη νέα 
λιµενική εγκατάσταση, ο οποίος προβλέπεται να κατασκευαστεί στην παραλία. Ο 
κόµβος αρχικά προβλεπόταν πλήρης, αντιδράσεις όµως φορέων και κατοίκων 
γειτονικών περιοχών στο στάδιο της δηµόσιας διαβούλευσης, οδήγησαν σε παράταση 
της διαδικασίας εγκρίσεων. 
 
v) Ολυµπία οδός – Ιονία οδός 
  Η κατασκευή των δύο αυτοκινητόδροµων θα καταστήσει την Πάτρα ένα 
σηµαντικότατο πόλο έλξης για όλη την περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας, γιατί βρίσκεται 
ακριβώς στο κέντρο ενώνοντας 3 περιφέρειες. Την Ήπειρο, τη ∆υτική Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο λειτουργώντας και ως ενδιάµεσος σταθµός για την Αθήνα. Η 
ολοκλήρωσή τους προβλέπεται να γίνει µέσα στα επόµενα 3-5 χρόνια αν και ήδη 
υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται. 
 
 
 

Αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες 
 
 
 
α.  Αστικές συγκοινωνίες 
 
  Το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών εξυπηρετείται αποκλειστικά από λεωφορεία και 
καλύπτει την ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή, ήτοι το σύνολο των οικισµών των 
∆ήµων  Πατρέων, Μεσσάτιδος  και Παραλίας καθώς και το µεγαλύτερο µέρος των 
οικισµών που ανήκουν στους ∆ήµους Ρίου και Βραχναιίκων. 
 
Εξυπηρετούµενο ∆ίκτυο Αστικών Λεωφορειακών Γραµµών  
 
  Η µορφή του βασικού λεωφορειακού δικτύου είναι ακτινική, χωρίς σηµαντικές 
µεταβολές επί πολλές δεκαετίες. Για την κάλυψη των νέων αναγκών συνήθως 
εισάγονται παραλλαγές των βασικών γραµµών. Σήµερα υπάρχουν αδειοδοτηµένες µε 
αποφάσεις των αρµοδίων Νοµαρχιακών οργάνων δέκα (10) βασικές γραµµές µε 
πολλές παραλλαγές, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χαρακτηριζόµενες ως 
“άγονες”, που συνδέουν την Πάτρα µε µικρούς περιαστικούς οικισµούς (Πλατάνι, 
Βούντενη, Μπάλα, Βελβίτσι, Ρωµανού, Ελεκίστρα, Θέα, Καλλιθέα, Ανω Καστρίτσι) 
µε µικρή έως ελάχιστη επιβατική κίνηση. 
 

 91



  6. Τεχνικές Υποδοµές 

Αναλυτικά οι γραµµές των λεωφορείων έχουν ως εξής:5

 
Γραµµή 1:   Τερψιθέα – Εγλυκάδα. 
 Τερψιθέα – ∆ιάκου. 
 Τερψιθέα – Ρωµανού. 
 
Γραµµή 2: Ταραµπούρα (ΤΕΙ) – Νέος δρόµος. 
 
Γραµµή 3: Ζαρουχλέικα – Θερµοπυλών – ανταπόκριση µε mini bus εργατικές 

κατοικίες Λεύκας. 
 Ζαρουχλέικα (σχολικό) – Αρόη – Ελεκίστρα. 
 
Γραµµή 4: Κολοκοτρώνη – Αρόη. 
 
Γραµµή 5: Καρόλου – Τσουκαλέικα – Μονοδένδρι – Καρόλου. 
 Καρόλου – Βραχνέικα. 
 Καρόλου – Φάλαρη. 
 Καρόλου – Μιντιλόγλι. 
 Καρόλου – Μιντιλόγλι – εργατικές κατοικίες Εύας. 
 
Γραµµή 6: Καρόλου – Πανεπιστήµιο – Νοσοκοµείο – Ρίο. 
 Καρόλου – Νοσοκοµείο – ∆ηµοριγόπουλου – Ρίο. 
 Καρόλου – Παραλία προαστείου – Καστελλόκαµπος. 
 Καρόλου – Άνω Καστρίτσι. 
 Καρόλου – Αγ.Βασίλειος. 
 Καρόλου – Βούντενη – Βελβίτσι – Μπάλα. 
  
Γραµµή 7: Καρόλου – Carrefour – Μπεγουλάκι. Από τα Carrefour ανταπόκριση µε 

mini bus για τις παρακάτω διαδροµές: 
 Carrefour – Σούλι – ποτάµι – εκκλησία. 
 Carrefour – Κεφαλόβρυσο – Κρήνη. 
 Carrefour – Σαραβάλι. 
 Carrefour – Περιβόλα. 
 
Γραµµή 8: Καρόλου – ∆εµένικα – Άνω Οβρυά. 
 Καρόλου – ∆εµένικα – Άνω-Κάτω Οβρυά. 
 Καρόλου – Καλλιθέα. 
 Καρόλου – Καλλιθέα – Θέα. 
 
Γραµµή 9: Καρόλου – Πανεπιστήµιο – Νοσοκοµείο – Έλληνος Στρατιώτου. 
 
Γραµµή 10: Parking Veso – κέντρο – επιστροφή. 
 
Γραµµή 11: Parking Τερψιθέα – κέντρο – επιστροφή. 
 
Γραµµή 12: Κολοκοτρώνη – κάστρο – ∆ασύλλιο (καταργήθηκε). 
 
Γραµµή 13: Parking Νοσοκοµείο Αγ.Ανδρέας – κέντρο – επιστροφή. 
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Γραµµή 14: Parking Ακτή ∆υµαίων (Πολιτεία) – κέντρο – επιστροφή (καταργήθηκε). 
 
Τα εισητήρια και οι τιµές τους έχουν ως εξής: 
 
Α’ Ζώνης: Μαθητικό  0,55 € 
 Φοιτητικό 0,80 € 
 Κανονικό 1,10 € 
 
Β’ Ζώνης: Μαθητικό 1,00 € 
 Φοιτητικό 1,00 € 
 Κανονικό 1,50 € 
 
Αγορασµένο από τον οδηγό: 2,00 € 
 
Parking: µε επιστροφή 0,90 € 
  
 
  Το αστικό λεωφορειακό δίκτυο εµφανίζει πολύ µέτρια εικόνα από άποψη υποδοµών. 
Οι αφετηρίες των λεωφορείων στην κεντρική περιοχή είναι χωροθετηµένες σε 
ακατάλληλες θέσεις (π.χ. επί της παραλιακής Όθωνος – Αµαλίας, η οποία στερείται 
πεζοδροµίου στη δεξιά πλευρά της που εφάπτεται στης σιδηροδροµικής γραµµής) και 
δεν διαθέτουν στοιχειώδεις υποδοµές (π.χ. στέγαστρα) ούτε εσοχές αναµονής για τα 
οχήµατα. 
 
  Η φροντίδα του αστικού εξοπλισµού των στάσεων ανήκει στον ∆ήµο. Η εικόνα τους 
στην κεντρική περιοχή ποικίλει. Ορισµένα σηµεία είναι ικανοποιητικά εξοπλισµένα  
µε στέγαστρα, κλπ. – ενώ άλλα δεν έχουν καν στοιχειώδεις ενδείξεις και σήµανση. 
Στις εκτός κεντρικής περιοχής ζώνες εντοπίζεται παντελής έλλειψη των πλέον 
βασικών στοιχείων εξοπλισµού των στάσεων. 
 
 
β.  Υπεραστικές Συγκοινωνίες 
 
  Οι υπεραστικές συγκοινωνίες στην πόλη και το νοµό εξυπηρετούνται αποκλειστικά 
από το «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», το οποίο, από το 2004, αποτελεί Ανώνυµη 
Εταιρεία βάσει του Ν. 2963 / 2001 και υποκατέστησε αυτοδικαίως το προϋφιστάµενο 
ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Το δυναµικό του 
στόλου του ανέρχεται σε 144 λεωφορεία.  
 
  Πραγµατοποιούνται περίπου 330 δροµολόγια (αναχωρήσεις και αφίξεις) ηµερησίως 
(τυπική εργάσιµη ηµέρα) από τον υφιστάµενο σταθµό της Πάτρας, µε προορισµούς 
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πύργο, την Τρίπολη, την Καλαµάτα, τα Ιωάννινα, 
το Βόλο, τη Λάρισα και όλες τις περιοχές του νοµού Αχαΐας. Επιπλέον, ο φορέας 
µισθώνει οχήµατα για την καθηµερινή µεταφορά µαθητών και εργαζόµενων σε 
σχολεία και βιοµηχανίες της ευρύτερη περιοχής, ενώ, στα πλαίσια της επιχείρησης, 
λειτουργεί και τουριστικό γραφείο. 
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Υφιστάµενος  Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. 
 
  Οι τερµατικές ανάγκες του ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. στην Πάτρα εξυπηρετούνται 
σήµερα από τον υφιστάµενο ΣΥΛ στο Ο.Τ. 550 (Όθωνος - Αµαλίας, Ζαΐµη, Καψάλη 
και Αράτου). Το οικόπεδο, επί του οποίου είναι κτισµένος ο σταθµός, στη συµβολή 
των οδών Ζαΐµη και Όθωνος – Αµαλίας και έχει εµβαδόν περίπου 1400 τ.µ. 
Βρίσκεται στα όρια του εµπορικού κέντρου, σε θέση πολύ εξυπηρετική για τους 
επιβάτες, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, τους επισκέπτες για αγορές ή προσωπικές 
υποθέσεις καθώς και για τους χρήστες του λιµένα. Γειτνιάζει µε τον λιµενικό Σταθµό 
Υποδοχής «Μελίνα», καθώς και µε τον σιδηροδροµικό σταθµό του ΟΣΕ. Στην 
ευρύτερη περιοχή κυριαρχούν χρήσεις που σχετίζονται κυρίως µε µεταφορές, 
τουριστικές υπηρεσίες και αναψυχή (τουριστικά γραφεία και καταστήµατα, 
ναυτιλιακά πρακτορεία, καταστήµατα εστίασης στον παραλιακό άξονα, κ.λ.π.). 
 
  ∆ιαθέτει 8 θέσεις εξυπηρέτησης λεωφορείων και εξυπηρετεί περίπου 2.000.000 
επιβατών ετησίως. Στη σηµερινή του µορφή αδυνατεί να εξασφαλίσει στοιχειωδώς 
ικανοποιητικό Επίπεδο Εξυπηρέτησης στο επιβατικό του κοινό. Το µεγάλο 
µειονέκτηµά του είναι η στενότητα χώρου εξυπηρέτησης επιβατών (αναµονή, 
εισιτήρια, εξυπηρετήσεις) ενώ δεν υπάρχουν και περιθώρια επέκτασης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 
 
  Το ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) προέβλεπε µεταφορά του ΣΥΛ από τη 
σηµερινή του θέση εκτός της κυρίως αστικής περιοχής, στην περιοχή των Κάτω 
Συχαινών / Μειλίχου µε βασικό επιχείρηµα την αποφυγή της κυκλοφοριακής 
επιβάρυνσης από τη λειτουργία του στο δίκτυο του κέντρου. Η επιλογή της 
συγκεκριµένης θέσης συνδεόταν άµεσα µε την προοπτική του Κόµβου Κ3 της 
Ευρείας Παράκαµψης Πατρών (Κόµβος Μειλίχου), ο οποίος όµως δεν περιλήφθηκε 
στον τελικό σχεδιασµό του έργου και δεν κατασκευάστηκε.  
 
  Σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στο ΓΠΣ, η ΓΚΜ πρότεινε στη Β’ Φάση της 
(1995) τη δηµιουργία νέου ΣΥΛ στο πρώην βιοµηχανοστάσιο των «Μύλων Αγίου 
Γεωργίου», (το οποίο είχε ήδη αγοραστεί από το ΚΤΕΛ). Το σκεπτικό της ΓΚΜ 
βασίζεται στην εκτίµηση ότι είναι προτιµότερη η χωροθέτηση ΣΥΛ στις παρυφές της 
κεντρικής περιοχής της πόλης, που είναι κεντροβαρικό σηµείο, εξυπηρετείται µε 
οδικές και συγκοινωνιακές συνδέσεις µε όλα τα τµήµατα της πόλης και αποτελεί τον 
προορισµό µεγάλου µέρους των επιβατών ενώ, επί πλέον, η ύπαρξη τερµατικών 
σταθµών όχι µακριά από τα κέντρα των πόλεων, εν γένει, δίνει, στα µέσα τα οποία 
εξυπηρετούνται εκεί, σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η πρόταση αυτή 
εξυπηρετεί και τη γενικότερη κατεύθυνση στη ενίσχυσης της πολυτροπικότητας των 
επιβατικών µεταφορών στην πόλη µε την ανάπτυξη τερµατικού συµπλέγµατος στην 
περιοχή και την εν επαφή λειτουργία του ΣΥΛ µε τον σιδηροδροµικό σταθµό Αγ. 
∆ιονυσίου και το νέο ΣΤΥ του λιµένα. 
 
  Το ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ζήτησε αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 607 και το χαρακτηρισµό 
του χώρου ως Επιβατικού Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων, η οποία και έγινε 
αποδεκτή µε την υπ΄ αριθµόν 878/7-10-97 απόφαση του ∆Σ Πατρέων, η έγκριση της 
οποίας  από το Περιφερειακό ΣΧΟΠ ∆υτικής Ελλάδος εκκρεµεί κατά τον χρόνο 
σύνταξης της παρούσας. 

 94



  6. Τεχνικές Υποδοµές 

 
  Ο προβλεπόµενος Επιβατικός Σταθµός θα είναι ειδικά σχεδιασµένος για την 
ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των υπεραστικών λεωφορείων, µε 
προδιαγραφές που θα επιτρέπουν την εξυπηρέτηση φόρτου επιβατών της τάξεως των 
3.000.000 ετησίως (κατηγορία σταθµού 3 κατά την κατηγοριοποίηση του Π∆ 79/1-3-
2004). 
 

Σιδηροδροµική υποδοµή6

 
α.  Υφιστάµενη κατάσταση 
 
  Η σιδηροδροµική σύνδεση στη Πάτρας είναι µετρική, όπως ολόκληρο το δίκτυο στη 
Πελοποννήσου. Οι υποδοµές του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή µελέτης 
περιλαµβάνουν δύο σταθµούς που χρησιµοποιούνται και σήµερα ως αµαξοστάσιο 
(Σταθµός Αγ. ∆ιονυσίου) και ως εµπορικός σταθµός (Σταθµός Αγ. Ανδρέα). Ο 
κεντρικός επιβατικός σταθµός της πόλης είναι κατασκευασµένος στην Πλατεία Τριών 
Συµµάχων, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του λιµένα Πατρών, το οποίο παραχωρήθηκε 
κατά χρήση στον Οργανισµό (1952), αλλά παραµένει τµήµα της λιµενικής ζώνης. 
 
  Ο σταθµός στη Πάτρας λειτουργούσε κυρίως ως ενδιάµεσος σταθµός των 
δροµολογίων των συρµών Intercity  από Κυπαρισσία – Πύργο προς Αθήνα. Από τα 
µέσα του 2010 και λόγω των περικοπών των δροµολογίων, η γραµµή Πάτρα – 
Πύργος – Καλαµάτα – Πάτρα καταργήθηκε, µε αποτέλεσµα η δυτική πελοπόννησος 
να µείνει αποκοµµένη.  
 
  Τα τοπικά δροµολόγια που χρησιµοποιούν τον σταθµό Πάτρας ως τερµατικό είναι 
ελάχιστα. (Προ δεκαετίας λειτούργησε τοπικό δροµολόγιο «προαστιακού» 
χαρακτήρα από Λάππα έως ∆ιακοπτό µε κέντρο την Πάτρα, χωρίς επιτυχία). 
 
  Το προσφερόµενο επίπεδο εξυπηρέτησης που απολαµβάνουν οι χρήστες του 
δικτύου είναι ικανοποιητικό όσον αφορά στους χρόνους διαδροµής (Αθήνα – Πάτρα: 
3,5 ώρες) και την κατάσταση του τροχαίου υλικού και µέτριο όσον αφορά στην 
υποδοµή του σταθµού, ο οποίος είναι παλαιός και µη επεκτάσιµος. 
Η συνύπαρξη του σιδηροδρόµου µε το αστικό περιβάλλον στην Πάτρα έχει όλες τις 
αναµενόµενες οµοιότητες µε τα χαρακτηριστικά της σχέσης πόλης – λιµένα. Το 
τραίνο βοήθησε τα µέγιστα στην ανάπτυξη του εξαγωγικού εµπορίου  δια θαλάσσης 
(στην πράξη ήταν η ζωτική προϋπόθεση) αλλά και στην βιοµηχανική ανάπτυξη της 
πόλης. Το δίκτυο, διέτρεχε την παραλιακή ζώνη όπου αρχικά υπήρχαν 
εγκατεστηµένες µόνο εµπορικές χρήσεις. Η χάραξή του ανταποκρινόταν στη 
λειτουργική απαίτηση της απ' ευθείας σύνδεσης µε τη λιµενική εγκατάσταση, χωρίς 
να δηµιουργούνται εξ αυτής  ιδιαίτερα προβλήµατα τριβών µε αστικές χρήσεις, αφού 
η πόλη ήταν ακόµα περιορισµένη στην παλαιά Άνω Πόλη. Η επέκταση της πόλης στη 
σηµερινή κεντρική της περιοχή και, αργότερα, προς βορρά και νότο, έχει οδηγήσει σε  
ασφυκτικό «εναγκαλισµό» της γραµµής, που  παρατηρήθηκε αρχικά στις περιαστικές 
περιοχές και τις νότιες συνοικίες για να επεκταθεί τα τελευταία 15 χρόνια και στην 
περιοχή Γλυφάδας – Αγυιάς. Το αποτέλεσµα είναι η παρουσία πολλών εξαιρετικά 
επικίνδυνων διασταυρώσεων, οι οποίες είναι, στην πλειοψηφία τους, αφύλακτες. Οι 
αστικές σιδηροδροµικές διαβάσεις µε τον υψηλότερο δείκτη επικινδυνότητας, 
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σύµφωνα µε στοιχεία ΟΣΕ, ήταν οι διαβάσεις των οδών Νόρµαν, Αγυιάς, Πέντε 
Πηγαδίων, Αγ. ∆ιονυσίου και Αγ. Ανδρέα.  
 
  Το ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό της ΕΠΑ, (Γ' Φάση), προέβλεπε αρχικά τη 
σιδηροδροµική παράκαµψη στη πόλης  (από το Ρίο ως το Μιντιλόγλι) η οποία 
ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2010 αλλά µε τη διαδροµή να µην τερµατίζει στο 
Μιντιλόγλι, αλλά στο ναό του Αγ.Ανδρέα, τη δηµιουργία εµπορικού σταθµού επί της 
παράκαµψης, τη διατήρηση της υφιστάµενης γραµµής ως το σηµερινό σταθµό του 
Αγ. ∆ιονυσίου και τη κατασκευή τερµατικού µετωπικού σταθµού, µε µεταφορά των 
εγκαταστάσεων του µηχανοστασίου στον Αγ. Βασίλειο.  
 
  Από τότε, οι σχεδιασµοί του ΟΣΕ για την αναβάθµιση του σιδηροδροµικού άξονα 
Κορίνθου – Πάτρας συγκεκριµενοποιήθηκαν και οι προτάσεις του ΓΠΣ έχουν 
ξεπεραστεί στο σύνολό τους. 
 
 
β.  Προγραµµατιζόµενα έργα 
 
  Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σιδηροδρόµων το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στα 
πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ προβλέπει την αναβάθµιση του συνόλου του τµήµατος Κορίνθου 
– Πατρών σε διεθνούς πλάτους, µε ηλεκτροδοτούµενη διπλή γραµµή και ταχύτητες 
µελέτης που διαφέρουν κατά τµήµατα, από 120 έως 200 χλµ. / ώρα.  Τα βασικά 
χαρακτηριστικά της χάραξης της γραµµής περιλαµβανόντουσαν στην Αναγνωριστική 
Μελέτη την οποία συνέταξε ο Ο.Σ.Ε. στα µέσα στη δεκαετίας του 1990 και µε βάση 
την οποία εξασφάλισε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις χωροθέτησης της γραµµής. 
 
  Υπό κατασκευή βρίσκεται το τµήµα Κορίνθου – Κιάτου ενώ για τα υπόλοιπα 
τµήµατα µέχρι τον Αγ. Βασίλειο Ρίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
αδειοδοτήσεων και µελετών. Το αρχικό πλάνο του ΕΠ προέβλεπε την ολοκλήρωση 
όλων των έργων υποδοµής και επιδοµής σταθµών µέχρι το τέλος του 2008 µέχρι και 
την Πάτρα και την ολοκλήρωση της επιδοµής ηλεκτροδότησης µέχρι το 2010.  
Σηµαντικές καθυστερήσεις στην ωρίµανση των επιµέρους τµηµάτων, όµως, 
καθιστούν, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, τον σχεδιασµό αυτό ανέφικτο. 
 
  Για την αστική περιοχή Πάτρας, ο Ο.Σ.Ε. έχει αναθέσει την εκπόνηση µελέτης  των 
εγκαταστάσεων στην ΕΡΓΟΣΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει ολοκληρωθεί η 
προµελέτη). Η προµελέτη εκπονείται µε βάση τις κατευθύνσεις  που είχαν προκύψει 
από την παλαιότερη αναγνωριστική µελέτη και επιφέρουν πολύ σηµαντικές αλλαγές 
στην υφιστάµενη κατάσταση – αν και εφ’ όσον ο σχεδιασµός αυτός δεν ανατραπεί, 
είτε για λόγους κόστους ή άλλους: 
 
  Η χάραξη του δικτύου παραµένει ως έχει – χρησιµοποιείται ο υπάρχων διάδροµος 
διέλευσης στο βόρειο και στο κεντρικό τµήµα  της πόλης. Για το τµήµα νότια του Αγ. 
Ανδρέα, η χάραξη τροποποιείται και χρησιµοποιεί την χερσαία ζώνη του νέου λιµένα 
για διέλευση προς νότο (µε τεχνικό έργο γεφύρωσης του Γλαύκου), όπου η γραµµή 
συναντά ξανά την υπάρχουσα στην περιοχή Παραλίας. 
 
  Προβλέπεται ο υποβιβασµός της γραµµής (µε το σύστηµα cut and cover)  σε 
σηµαντικό τµήµα του αστικού χώρου. Συγκεκριµένα, εντός αστικής περιοχής 
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προβλέπεται υποβιβασµός της γραµµής αρχής γενοµένης από σηµείο βορειότερο της 
οδού Αγυιάς, η διέλευση της γραµµής σε όρυγµα σε όλο το κεντρικό µέτωπο,  µέχρι  
το ύψος της οδού Σµύρνης, την ανάδυση της γραµµής εντός της νέας λιµενικής 
εγκατάστασης και την επιφανειακή συνέχιση προς νότο. Η σύνδεση µε το µετρικό 
δίκτυο του νότιου τµήµατος της γραµµής προς Πύργο αρχικά προβλεπόταν στον 
σταθµό του Αγ. ∆ιονυσίου εξετάστηκε, δε, και το ενδεχόµενο να πραγµατοποιηθεί 
εντός της λιµενικής ζώνης. 
 
  Η τερµατική υποδοµή προβλέπεται να διαφοροποιηθεί πλήρως: ο κύριος επιβατικός 
σταθµός θα κατασκευαστεί στον Αγ. ∆ιονύσιο, ενώ δεύτερος σταθµός θα 
κατασκευαστεί εντός της  χερσαίας ζώνης του νέου λιµένα. Ο εµπορικός σταθµός του 
Αγ. Ανδρέα, σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό καταργείται και η σχετική δραστηριότητα 
προβλέπεται να µεταφερθεί στο νέο σχεδιαζόµενο εµπορικό σταθµό στην περιοχή 
∆ήµου Ρίου. Γενικά, προβλέπεται σύνδεση του σιδηροδροµικού δικτύου και µε τη 
νέα λιµενική εγκατάσταση για την προώθηση φορτίων, χωρίς όµως να έχουν 
συγκεκριµενοποιηθεί  τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της στην παρούσα 
φάση – δεδοµένου µάλιστα ότι οι µελέτες των επιδοµών του νέου λιµένα βρίσκονται 
σε στάδιο εκπόνησης. 
 
 

Λιµενική υποδοµή και λειτουργία7

 
 
  Το λιµάνι της Πάτρας αποτέλεσε την πύλη της Ελλάδας προς τη ∆ύση. Εµπαιναν 
εµπορεύµατα και ιδέες, ήταν δηλαδή η είσοδος υλικών αγαθών και ιδεολογιών. Τότε 
ήταν το κυριώτερο λιµάνι της χώρας, ανώτερο και από αυτό του Πειραιά. Από εδώ 
ξεκίναγαν οι ακτοπλοϊκές γραµµές για Αµερική - Αυστραλία - Ευρώπη και από εδώ 
γίνοταν οι εξαγωγές και εισαγωγές των περισσοτέρων ειδών µε σηµαντικότερο τη 
σταφίδα. Οταν ανοίγει ο Ισθµός της Κορίνθου (οπότε η πρόσβαση προς τον Πειραιά 
είναι εύκολη) η Πάτρα χάνει την οικονοµική της αίγλη και το λιµάνι της περνά σε 
δεύτερη µοίρα. 
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Εικόνα 7: Εικόνα του λιµανιού της Πάτρας το 1930 

 
 
α.  Υφιστάµενη εγκατάσταση 
 
  Η λιµενική ζώνη Πατρών ορίζεται από τον ποταµό Γλαύκο προς νότο και τον 
ποταµό Μείλιχο προς βορρά και αποτελεί µια στενή λωρίδα χερσαίας ζώνης. Σε όλο 
το µήκος της, σύνορο µε την πόλη αποτελεί η παραλιακή οδός Ακτή ∆υµαίων – 
Οθωνος-Αµαλίας – Ηρώων Πολυτεχνείου. Η διαχείριση, σύµφωνα µε το Νόµο 
2932/2001 περί οργάνωσης λιµένων, ασκείται από τον Οργανισµό Λιµένος Πατρών 
Α.Ε. (ΟΛΠΑ).  
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Εικόνα 8: Το λιµάνι της Πάτρας, σήµερα. 

 
 
  Ο υφιστάµενος λιµένας καταλαµβάνει το τµήµα της λιµενικής ζώνης που ορίζεται 
νότια από το ύψος της οδού Τριών Ναυάρχων και βόρεια στον ποταµό Μείλιχο. 
∆ιαθέτει 4 κύριους προβλήτες που σχηµατίζουν 3 λιµενολεκάνες, οι οποίες 
προστατεύονται από κυµατοθραύστη σχεδόν παράλληλο προς την ακτή. Από Νότον 
προς Βορρά διατάσσονται οι προβλήτες Γούναρη, Αγ. Νικολάου, Άστιγγος και 
Βόρειος (ή προβλήτας Γλυφάδας), που σχηµατίζουν µεταξύ τους την Νότια, την 
Κεντρική και την Βόρεια Λιµενολεκάνη, αντίστοιχα.  
 
  Στο νότιο άκρο του λιµένα σχηµατίζεται ο “νότιος προλιµένας”, που εξυπηρετεί 
κυρίως µικρά αλιευτικά σκάφη.   
 
  Στην συνέχεια προς βορράν συναντάται ο µώλος «Γούναρη» ή µώλος 
“Καλαβρύτων”, που αποτελεί το νότιο άκρο της νότιας λιµενολεκάνης. Στην κεφαλή 
του προβλήτα Γούναρη γίνεται διαχείριση και φορτοεκφόρτωση χύδην 
εµπορευµάτων, ενώ  τµήµα της επιφάνειας του προβλήτα, έχει οριστεί ως περιοχή 
εξυπηρέτησης πλοίων προερχόµενων από χώρες εκτός Συνθήκης Schengen. 
 
  Η νότια λιµενολεκάνη περιορίζεται προς βορρά από τον προβλήτα Αγ. Νικολάου, 
(Μώλος Αγ. Νικολάου), ο οποίος  χαρακτηρίζεται ως ιστορικό στοιχείο της πόλης, 
καθώς αποτελεί προέκτασή της µέσα στην λιµενική ζώνη. Χρησιµοποιείται τόσο ως 
χώρος αναψυχής και περιπάτου, όσο και ως χώρος που φιλοξενεί λιµενικές 
δραστηριότητες. 
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  Ακολουθεί ο προβλήτας Άστιγγος. Οι δύο προβλήτες οριοθετούν την κεντρική 
λιµενολεκάνη του λιµένα, στην οποία εξυπηρετούνται πλοία ακτοπλοίας (προς 
Κεφαλονιά), Ε/Γ – Ο/Γ πλοία προς Ιταλία, καθώς και φορτηγά πλοία σε περιορισµένο 
τµήµα του κρηπιδώµατος. 
 
  Αµέσως βόρεια του προβλήτα Άστιγγος ακολουθεί το παραλιακό κρηπίδωµα 
“Γλυφάδας” στους χερσαίους χώρους του οποίου βρίσκεται ο νέος Σταθµός 
Υποδοχής (ΣΤΥ) που κατασκευάστηκε από τον ΟΛΠΑ ως Ολυµπιακό Έργο το 2004.  
Τέλος µε τον «Βόρειο προβλήτα» οριοθετείται η βόρεια λιµενολεκάνη, η οποία 
εξυπηρετεί αποκλειστικά πλοία των γραµµών Ιταλίας.  
  
  Τα υφιστάµενα κρηπιδώµατα µπορούν να εξυπηρετήσουν φορτηγά πλοία και πλοία 
γενικού εµπορεύµατος χωρητικότητας µέχρι 25.000 τόννων και επιβατηγά µήκους 
220 µέτρων. Ο διαχωρισµός του λιµενικού χώρου από τον περιβάλλοντα αστικό χώρο 
στην περιοχή του κεντρικού λιµένα γίνεται µε καγκελόφραχτο τοίχο. 
 
Χρήσεις αναψυχής εντός λιµενικής ζώνης 
 
Εκτός των κυρίως λιµενικών εγκαταστάσεων, η διαµορφωµένη λιµενική ζώνη 
περιλαµβάνει: 
 
  Προς νότο, στην περιοχή Αγ. Ανδρέου, (από την Παπαφλέσσα µέχρι τη Γούναρη) 
χώρο αναψυχής. Στον χώρο αυτό έχουν κατασκευαστεί και ανοικτά πάρκινγκ 
οχηµάτων µε ελεύθερη πρόσβαση καθώς και φυλασσόµενος ανοικτός χώρος 
στάθµευσης νταλικών και ασυνόδευτων µονάδων. 
 
  Στη βόρεια πλευρά της λιµενικής ζώνης σε τµήµα του Βόρειου προβλήτα, και στη 
συνέχειά του µέχρι τα όρια της λιµενικής ζώνης έχει διαµορφωθεί χώρος αναψυχής 
και περιπάτου µε ανοικτό θέατρο, καταστήµατα και εγκαταστάσεις αναψυχής, ο 
οποίος διαχωρίζει τις καθαρά λιµενικές λειτουργίες της µαρίνας από αυτές του 
περιβάλλοντα αστικού χώρου. Έχει επίσης διαµορφωθεί ανοικτός χώρος πάρκινγκ, µε 
ελεύθερη πρόσβαση. 
 
Προσπέλαση 
 
  Η είσοδος και η έξοδος από τον κεντρικό λιµένα, εξυπηρετείται από αριθµό πυλών, 
µε διαφορετικές ρυθµίσεις ελέγχου και κατεύθυνσης. Συγκεκριµένα : 
Πύλη 1 – Γούναρη: Βρίσκεται στην προέκταση της οδού Γούναρη και εξασφαλίζει 
πρόσβαση στην ιχθυόσκαλα, το Κτίριο Υπηρεσιών Λιµένα και στην κυρίως λιµενική 
ζώνη. Η πύλη επικοινωνεί απευθείας µε την Όθωνος – Αµαλίας, χωρίς 
σηµατοδότηση. Η σιδηροδροµική κυκλοφορία  διαχωρίζεται µε δρύφακτο. 
Πύλες 2 - 3: Λειτουργικά αποτελούν «ψευδοπύλες» στο ύψος της Πλατείας Τριών 
Συµµάχων που εξασφαλίζουν πρόσβαση στη νότια και κεντρική λιµενολεκάνη, 
αντίστοιχα.. ∆εν χρησιµοποιούνται για εξυπηρέτηση της τροχαίας κυκλοφορίας. 
Πύλη 4 – 5 : Βρίσκονται επί της Όθωνος – Αµαλίας, στο ύψος της οδού Καρόλου και 
στο ύψος της οδού Νόρµαν, αντίστοιχα. Παραµένουν κλειστές. 
Πύλη 6 – Σταθµός Υποδοχής: Αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου της επιβατικής 
κυκλοφορίας.  
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Πύλη 7 – Βόρειος Προβλήτας: Βρίσκεται στον πόδα του Βορείου Προβλήτα επί της 
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, µε την οποία επικοινωνεί απ’ ευθείας. Αποτελεί την 
κύρια είσοδο και έξοδο του λιµένα για τα βαρέα οχήµατα τα οποία προέρχονται ή 
κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών. 
 
  Οι εγκαταστάσεις αναψυχής είναι προσβάσιµες στο µεν νότιο τµήµα µέσω 
σηµατοδοτηµένου κόµβου στη διασταύρωση των οδών Ακτής ∆υµαίων και 
Παπαφλέσσα, στο δε βόρειο τµήµα µέσω µη σηµατοδοτηµένου κόµβου στο ύψος της 
µαρίνας. 
 
β.  Λειτουργική αξιολόγηση υφιστάµενου λιµένα 
 
  Η κύρια λειτουργία του υφιστάµενου λιµένα Πάτρας είναι η σύνδεση µε τους 
ιταλικούς λιµένες Brindisi, Ancona, Bari, Venezia, Trieste, µε επιβατικά και 
οχηµαταγωγά πλοία. Ο λιµένας εξυπηρετεί επίσης την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε 
Κεφαλονιά (Σάµη) και Ιθάκη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Υπάρχει µικρής 
κλίµακας εµπορευµατική διακίνηση µε πλοία γενικού φορτίου, που αφορά 
συγκεκριµένα προϊόντα – ξυλεία, λιπάσµατα, σιτηρά – και γίνεται µε µικρής 
χωρητικότητας πλοία. 
 
  Η ανάπτυξη του µεταφορικού ∆ιαδρόµου της Αδριατικής, από τις αρχές της 
δεκαετίας του ‘60 και µετά, βασίστηκε αρχικά στην επιβατική ζήτηση, η οποία στο 
διάστηµα 1970 - 90 αυξανόταν σταθερά (µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης της τάξης 
του 8%). Η διακίνηση φορτίων µε φορτηγά οχήµατα ακολούθησε εντυπωσιακούς 
ρυθµούς αύξησης µετά το 1974 - 75 (οπότε και εµφανίστηκε ζήτηση της τάξεως των 
4.000 οχηµάτων στο λιµένα Πάτρας) µέχρι το 1985 - 86 (µέσος ρυθµός ετήσιας 
αύξησης περιόδου περίπου 22%) και εκρηκτικούς στη συνέχεια, µε αποκορύφωµα 
την κατάσταση που δηµιουργήθηκε τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω των διεθνών 
πολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την περίοδο αυτή, οι απαιτήσεις 
εξυπηρέτησης καθορίζονται από τις ανάγκες διακίνησης εµπορευµάτων. 
Καταργήθηκε έτσι ο εποχιακός χαρακτήρας των λιµένων και σταθεροποιήθηκε µία 
ολοχρονική αγορά, η οποία επέτρεψε την πλήρη ανανέωση του στόλου µε πλοία 
ειδικά σχεδιασµένα για τις ανάγκες του ∆ιαδρόµου. 
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Πίνακας 1: Ετήσια διακίνηση γραµµών Ιταλίας από / προς λιµένα Πάτρας 

Έτος Επιβάτες 
Επιβατικά 
οχήµατα Φορτηγά Οχήµατα 

1975 337.693 68.875 5.023 
1980 644.402 104.279 21.903 
1985 834.481 117.082 38.770 
1990 953.825 143.596 78.741 
1995 956.795 158.609 218.813 
2000 1.275.986 237.116 292.660 
2001 1.315.005 234.430 280.689 
2002 1.353.831 255.625 296.964 
2003 1.263.124 249.345 304.979 
2004 1.125.159 222.486 298.833 
2005 1.247.991 226.268 283.778 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 
Ο λιµένας Πάτρας διατηρεί το µεγαλύτερο µέρος της επιβατικής και εµπορευµατικής 
αγοράς του ∆ιαδρόµου της Αδριατικής. Τα σχετικά µερίδια επί του συνόλου, 
διαµορφώνονται ως εξής (σύµφωνα µε  στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας ΥΕΝ): 
για τους επιβάτες: 44,3% το 2004 έναντι 80,4% το 1987 
για τα επιβατικά οχήµατα: 51,1% το 2004 έναντι 70,5% το 1987 
για τα φορτηγά: 64,8% το 2004 έναντι 96,5% το 1987. 
 
γ.  Νέος Λιµένας Πατρών8

 
  Τα έργα κατασκευής του νέου λιµένα στην Ακτή ∆υµαίων µεταξύ των χειµάρρων 
∆ιακονιάρη και Γλαύκου, ξεκίνησαν το 1996, µε προοπτική ολοκλήρωσης το 2004. Η 
πορεία του έργου εµφανίζει µεγάλες καθυστερήσεις, (κάποιες από τις οποίες 
οφείλονται σε συµβατικές εµπλοκές, άλλες σε πτώχευση εργολάβων, ενώ 
σηµειώθηκαν και καθυστερήσεις στο αρχικό στάδιο, λόγω αδυναµίας έγκαιρης 
εξασφάλισης αδειοδοτήσεων για τη λήψη αδρανών υλικών). Το νέο λιµάνι της 
Πάτρας αναµένεται να  λειτουργήσει την άνοιξη του 2011, σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση 
του ΟΛΠΑ. 
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Εικόνα 9: Ο νέος λιµένας των Πατρών.  

 
  Η κατασκευή  της νέας λιµενικής εγκατάστασης προγραµµατίστηκε αρχικά σε δύο 
φάσεις, για τις οποίες και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις (εγκρίσεις 
χωροθέτησης και Π∆ επιχώσεων). Η Α’ Φάση ανάπτυξης (τµήµα της οποίας 
βρίσκεται υπό κατασκευή) εκτείνεται από τις εκβολές του χειµάρρου ∆ιακονιάρη ως 
τον ποταµό Γλαύκο και θα δώσει 5 νέες θέσεις παραβολής επιβατικών – 
οχηµαταγωγών πλοίων, µία θέση παραβολής εµπορικών πλοίων, προβλήτα 
πολλαπλών χρήσεων (multipurpose) και χερσαίους χώρους περίπου 300 στρεµµάτων. 
Η Β’ Φάση ανάπτυξης (από τις εκβολές του ∆ιακονιάρη ως την οδό Παπαφλέσσα) 
προβλέπεται µακροπρόθεσµα να αποδώσει 6 ακόµα θέσεις παραβολής. 
 
  Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων και εργασιών που χρηµατοδοτούνται  στα 
πλαίσια της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (Γ’ ΚΠΣ και Interreg III)  είναι 
66.000.000 € για τις υπολειπόµενες εργασίες του Α’ τµήµατος, την κατασκευή του 
αγωγού οµβρίων, την υπό εκπόνηση µελέτη επιδοµών και την χρηµατοδότηση των 
έργων επιδοµής, καθώς και  30.300.000 € για την ολοκλήρωση των υπολειποµένων 
εργασιών. 
 
  Η συνολική χωρητικότητα του νέου τµήµατος λιµένα Πατρών επαρκεί για να 
καλύψει την αναµενόµενη ζήτηση, η οποία, σύµφωνα µε το αισιόδοξο σενάριο που 
περιλαµβάνεται στην πλέον πρόσφατη επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιµότητας 
Νέου Λιµένα Πατρών (2002), εκτιµάται σε περίπου 550.000 φορτηγά οχήµατα και 
αντίστοιχο αριθµό επιβατικών οχηµάτων κατά το έτος 2025. Σηµειώνεται ότι το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΛΠΑ που συντάχθηκε για λογαριασµό του Οργανισµού 
από ανεξάρτητο σύµβουλο το 2003, εκτιµά τα αντίστοιχα µεγέθη σε 350.000 περίπου 
οχήµατα για τον ίδιο χρονικό ορίζοντα. 
 
  Το νέο Λιµάνι διαθέτει: Μήκος κρηπιδώµατος 950 µ., 4 θέσεις πλοίων, θέσεις 
πλαγιοπρυµνοδέτησης που έχουν επιµηκυνθεί από 190 σε 220 µέτρα, ώστε να 
“χωρούν” τα πλοία της νέας γενιάς, µήκος κυµατοθραύστη 1230 µ., συνολικό 
εµβαδόν κτιρίων 6060 τµ (Τερµατικός Σταθµός, Κτίριο Υπηρεσιών Λιµένα, 
Πυροσβεστικός Σταθµός, δύο Πύλες) και έκταση χερσαίας ζώνης 210 στρέµµατα. 
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  Η σύνδεση του Νέου Λιµένα Πατρών µε τις Παραγλαύκιες οδούς και την Ευρεία 
Παράκαµψη Πατρών πρόκειται να αποσυµφορήσει το κέντρο της πόλης και 
ταυτόχρονα θα κάνει πιο εύκολη και γρήγορη την διέλευση και πρόσβαση των 
οχηµάτων από και προς αυτόν. 
 
  Οι µελλοντικές προοπτικές του λιµένα, τεκµηριώνονται στην τεχνικοοικονοµική 
µελέτη σκοπιµότητας  του έργου ως εξής:  
 
  Η ολοκλήρωση των κυρίων οδικών αξόνων Εγνατίας και ΠΑΘΕ θα διευρύνει 
περισσότερο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του ∆ιαδρόµου Αδριατικής. Η 
µεταστροφή της προτίµησης των χρηστών προς την Αδριατική, εκτιµάται ως µη 
αναστρέψιµη, ακόµα και αν, ή, όταν καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του οδικού 
άξονα της Γιουγκοσλαβίας.  
 
  Οι δύο κύριοι λιµένες από ελληνικής πλευράς (Πάτρας και Ηγουµενίτσας) είναι και 
θα παραµείνουν µεσοπρόθεσµα λιµένες πορθµειακής διεκπεραίωσης µε λειτουργίες 
Ro - Ro. Η σχεδίαση των νέων υπό κατασκευή λιµενικών εγκαταστάσεων, εξυπηρετεί 
αποκλειστικά αυτό τους τον χαρακτήρα. Επί πλέον, ο υπό κατασκευή λιµένας στο 
Πλατυγιάλι Αστακού, δεδοµένης της ύπαρξης λειτουργιών ελεύθερης ζώνης 
εµπορίου, στην µεγαλύτερη έκταση αυτού, δεν αναµένεται να λειτουργήσει άµεσα 
ανταγωνιστικά προς το λιµάνι της Πάτρας. 
 
  Η προωθούµενη αναβάθµιση της σιδηροδροµικής σύνδεσης του λιµένα της Πάτρας 
θα λειτουργήσει θετικά, στο βαθµό που θα του παράσχει την δυνατότητα να 
εξυπηρετήσει πρόσθετα φορτία συνδυασµένης µεταφοράς (trailers, κινητά 
αµαξώµατα, κλπ) από την εγχώρια αγορά, και, θα ανοίξει νέες αγορές για τη 
διακίνηση transit φορτίων συνδυασµένης µεταφοράς. 
 
  Η ανάλυση της δυνητικής ενδοχώρας του λιµένα Πάτρας  σε σχέση µε τη θέση του 
στο ευρύτερο λιµενικό σύστηµα της χώρας δεν δικαιολογεί, µεσοπρόθεσµα 
τουλάχιστον, αισιοδοξία για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων πλην Ro - Ro. Η 
κάθετη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (Lo - Lo) πρέπει να αποκλειστεί ως 
δυνητική αγορά για τον λιµένα, τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα.  
 
  Το πλέον πιθανό σενάριο για το λειτουργικό µοντέλο που θα επικρατήσει στο νέο 
λιµένα είναι η αποκλειστική διάθεση των θέσεων πρόσδεσης και των τερµατικών 
εγκαταστάσεων σε εταιρείες των γραµµών Ιταλίας. Οι ακτοπλοϊκές γραµµές προς 
Βενετία, Μπάρι και Ανκόνα θα µεταφερθούν στο “νότιο” (σ.σ. νέο) λιµάνι, ενώ στο  
“βόρειο” (σ.σ. παλαιό) λιµάνι που ο ΟΛΠΑ σχεδιάζει την υποδοχή 
κρουαζιερόπλοιων, θα παραµείνει µόνο η γραµµή για Μπρίντιζι και η εµπορική 
δραστηριότητα.  Το ποσοστό της διακίνησης των γραµµών Ιταλίας που θα 
εξυπηρετείται από το νέο λιµένα εκτιµάται ότι δεν θα είναι κατώτερο από το 80% της 
συνολικής διακίνησης αυτής της κατηγορίας από τον λιµένα. 
 
  Η λιµενική λειτουργία στον υφιστάµενο λιµένα θα περιοριστεί αρχικά κατά µία 
λιµενολεκάνη και κατά δύο µακροπρόθεσµα, πιθανόν µετά το πέρας της περιόδου 
πρόβλεψης. Η πιθανότητα απελευθέρωσης τµήµατος της λιµενικής ζώνης δεν έχει 
αντιµετωπιστεί ως επιχειρησιακό ενδεχόµενο από τον ΟΛΠΑ, ο οποίος πάντως είχε 
παλαιότερα εκπονήσει αναγνωριστική µελέτη µετατροπής της περιοχής της 
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προβλεπόµενης Β’ Φάσης Ανάπτυξης (τµήµα µεταξύ ∆ιακονιάρη και οδού 
Παπαφλέσσα) σε αστικό πάρκο πρασίνου, µε δική του διαχείριση 
 
  Ο ∆ήµος Πατρέων, έχει θέσει το ζήτηµα της διαχείρισης της παραλιακής ζώνης, 
διεκδικώντας την απόδοση των τµηµάτων που δεν καταλαµβάνονται από λιµενικές 
δραστηριότητες και η βόρεια της µαρίνας περιοχή).  
 
   
 
δ)  Σύνοψη – Συµπεράσµατα για τις µεταφορές 
 
  Η µεταφορική υποδοµή  της αστική περιοχή Πάτρας υπόκειται σε δραστική 
αναδιαµόρφωση, αποτέλεσµα των πολύ σηµαντικών έργων που ολοκληρώθηκαν, 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για το άµεσο µέλλον. 
 
  Η προβλεπόµενη διάρθρωση και λειτουργία των δικτύων επιτρέπει την εκτίµηση 
ότι, ο ρόλος της κεντρικής περιοχής στη πόλης ως σηµείου σύγκλισης όλων των 
δικτύων και ως υποδοχέα του συνόλου των µετακινήσεων, διαφοροποιείται. Οι 
διερχόµενες κινήσεις προβλέπεται να παρακάµπτουν την κεντρική περιοχή, το 
µεγαλύτερο µέρος της λιµενικής δραστηριότητας θα αποµακρυνθεί, ενώ δραστική 
προβλέπεται να είναι και η µείωση των οχλήσεων από τη λειτουργία του 
σιδηροδροµικού δικτύου. 
 
  Οι µεταβολές στη δοµή του οδικού δικτύου, µε την ολοκλήρωση της Ευρείας 
Περιµετρικής και των καθέτων αρτηριών κατά κύριο λόγο, αλλά και µε την 
ολοκλήρωση της Μικρής Περιµετρικής καθώς και η µεταφορά του µεγαλύτερου 
τµήµατος των λιµενικών δραστηριοτήτων έχουν ήδη σηµαντικές επιπτώσεις στην 
χωροθέτηση σηµαντικών πόλων µετακινήσεων και στην εν γένει εξέλιξη του αστικού 
συγκροτήµατος, αυξάνοντας δραστικά την προσπελασιµότητα  περιοχών στην 
περίµετρο της πόλης. Τούτο οδηγεί στην εµφάνιση νέων αναγκών µετακίνησης αλλά 
και στην σχετική αποδυνάµωση στη κεντρικής περιοχής. 
 
  Προκύπτουν εποµένως νέες ανάγκες και νέες δυνατότητες. Οι νέες ανάγκες 
επιβάλλουν την αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών ικανοποίησης των αναγκών 
µετακίνησης, δεδοµένου ότι όλοι οι προβλεπόµενοι από το Σχέδιο Πόλης σηµαντικοί 
οδικοί άξονες θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι νέες δυνατότητες αφορούν την εφαρµογή 
εναλλακτικών πολιτικών εξυπηρέτησης των µετακινήσεων και διαµόρφωσης του 
αστικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην κεντρική περιοχή. 
 
  Πυρήνας της εναλλακτικής στρατηγικής για τη βιώσιµη κινητικότητα µπορεί να 
είναι ένα αναβαθµισµένο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών το οποίο θα καλύπτει το 
σύνολο του αστικού χώρου, µε σχεδιαστική ευθύνη µητροπολιτικού οργάνου. Για την 
κεντρική περιοχή, θα πρέπει να εξεταστούν πολιτικές αποθάρρυνσης του ΙΧ, 
βελτίωσης του περιβάλλοντος και δηµιουργίας φιλικού περιβάλλοντος για τους 
πεζούς καθώς και στροφή των µετακινήσεων σε εναλλακτικές µεθόδους, όπως το 
τραµ και το ποδήλατο. 
                                                 
1 http://www.deyap.gr 
2 http://www.deyap.gr 
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3 http://20gym-patras.ach.sch.gr 
4 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
5 Ανδρέας Στασινόπουλος, οδηγός λεωφορείων ΚΤΕΛ Πατρών. 
6 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
7 ∆ήµος Πατρέων, διεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών, µελέτη Ν.Γ.Π.Σ. Πατρών. 
8 Περιφέρεια ∆.Ελλάδος, µελέτη Ρυθµιστικού σχεδίου. 
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Εκπαίδευση – Παιδεία1

 
α)  Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
  Όσον αφορά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στο ∆ήµο Πατρέων λειτουργούν 74 
νηπιαγωγεία, εκ των οποίων τα 2 είναι ειδικής αγωγής και το 1 πειραµατικό και 
λειτουργεί εντός του χώρου του πανεπιστηµίου. Σχετικά µε το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των σχολικών κτιρίων, το 71,6% στεγάζεται σε δηµόσια κτίρια, ενώ 
µισθωµένα είναι τα 20 από αυτά. Σε όλα τα νηπιαγωγεία, οι σχολικές αίθουσες 
συγκεντρώνονται σε ένα κτίριο, πλην του 56ου, που διαθέτει δύο κτίρια µε καθεστώς 
µισθώσεως. Ο αριθµός των νηπίων, για το σχολικό έτος 2006-2007, σύµφωνα µε το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) φτάνει τις 2.339, µε 10% υπεροχή των 
αγοριών. Στο εκπαιδευτικό δυναµικό ανήκουν 116 νηπιαγωγοί, στο 100% γυναίκες. 
 
  Είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγείων 
επανδρώνεται από 1-2 νηπιαγωγούς, παρά το γεγονός ότι σε ορισµένα σχολεία, ο 
µαθητικός πληθυσµός µπορεί να ξεπερνά τα 40, 50 ή και 60 νήπια. Τέσσερις (4) 
νηπιαγωγοί συναντώνται µόνο στο 2ο και 15ο σχολείο Πατρέων. Η πλειονότητα των 
σχολικών µονάδων είναι συγκεντρωµένη στην πόλη της Πάτρας, όπου καταγράφεται 
και η µεγαλύτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση. 
 
  Ο συνολικός αριθµός των δηµοτικών σχολείων του δήµου είναι 76, εκ των οποίων 
τα 4 είναι ιδιωτικά, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ένα ιδιωτικό σχολείο κωφαλάλων 
στην περιοχή Αρόη. Πιο συγκεκριµένα, λειτουργούν 6 ειδικά σχολεία, και 2 
πειραµατικά. Σχεδόν στο σύνολό τους, τα σχολικά κτίρια ανήκουν στο δηµόσιο 
(εξαιρούνται 3). Οι µαθητές που εξυπηρετούνται από το σύνολο των σχολικών 
µονάδων του ∆. Πατρέων ξεπερνούν τις 10.000 ενώ, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
φτάνει τους 492, δηλαδή βάσει απόλυτων µεγεθών υπάρχει αντιστοιχία ένας 
δάσκαλος για 20 περίπου µαθητές. Όµως, βάσει καταγραφών, ανά σχολική µονάδα, η 
αντιστοιχία είναι τελείως διαφορετική. Καταγράφονται περιπτώσεις όπου 2 δάσκαλοι 
αντιστοιχούν σε 110 µαθητές (βλ. 36ο δηµοτικό σχολείο στις Ιτιές), 12 δάσκαλοι για 
93 µαθητές (βλ. 1ο σχολείο Πατρών), 3δάσκαλοι για 119 µαθητές (βλ. 31ο σχολείο 
στην Αγία Σοφία). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγµατα το διδακτικό 
προσωπικό δεν είναι ίσο - κατανεµηµένο ανάλογα µε το µαθητικό πληθυσµό, µε 
συνέπεια αλλού να παρατηρείται πλεόνασµα και αλλού να δυσχεραίνεται το 
εκπαιδευτικό έργο, λόγω µεγάλου αριθµού µαθητών. Αντίστοιχα µε τα νηπιαγωγεία, 
το µεγαλύτερο ποσοστό των δηµοτικών σχολείων συγκεντρώνεται στο πολεοδοµικό 
κέντρο της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή του ∆.∆.Πατρέων. Τα ∆.∆. Ελικίστρας 
και Σουλίου διαθέτουν από ένα δηµοτικό σχολείο. 
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β)  ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
  Ο ∆ήµος Πατρέων διαθέτει 30 γυµνάσια, εκ των οποίων 2 είναι εσπερινά, 1 
αθλητικό, 1 µουσικό, 2 πειραµατικά, 1 ειδικής αγωγής για κωφούς και ένα ΕΕΕΕΚ 
(Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Ο µαθητικός 
πληθυσµός που εξυπηρετείται από αυτές τις σχολικές µονάδες, που στο σύνολό τους 
είναι ιδιοκτησία του δηµοσίου, φτάνει τις 5.759. Τα γυµνάσια του δήµου είναι 
επανδρωµένα µε 575 καθηγητές. Η αναλογία µαθητών-καθηγητών, στα περισσότερα 
σχολεία, κυµαίνεται µεταξύ 10-15 παιδιά ανά καθηγητή. Η αναλογία αυξάνεται 
αρκετά στα 2 εσπερινά γυµνάσια, όπου αντιστοιχούν περίπου 20 παιδιά ανά 
καθηγητή. Αντίθετα η αναλογία µειώνεται σηµαντικά, στα ειδικά σχολεία, όπου ο 
µαθητικός πληθυσµός είναι µικρότερος, αλλά και ο αριθµός των καθηγητών 
µεγαλύτερος, λόγω πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων. Η δυναµικότητα των 
σχολικών µονάδων γυµνασιακού επιπέδου είναι 316 αίθουσες από τις οποίες µόνο 6 
δεν χρησιµοποιούνται. 
 
  Στο ∆ήµο λειτουργούν επίσης 18 ενιαία λύκεια, εκ των οποίων 1 εκκλησιαστικό, 1 
µουσικό, 2 πειραµατικά και 1 εσπερινό. Αναφορικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, 
µόνο το εκκλησιαστικό λύκειο είναι µισθωµένο. Χωρικά, όλες οι λυκειακές σχολικές 
µονάδες, χωροθετούνται στο ∆.∆. Πατρέων, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι µαθητές 
που κατοικούν στα υπόλοιπα ∆.∆. του ∆ήµου, µετακινούνται καθηµερινά στην 
Πάτρα. 
 
  Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο ∆ήµο συµπληρώνεται και από ένα σηµαντικό 
αριθµό σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα 
λειτουργούν 11 Τ.Ε.Ε., εκ των οποίων τα 2 είναι εσπερινά και 1 ειδικής αγωγής. 
Όµοια µε τα λύκεια, τα Τ.Ε.Ε. συγκεντρώνονται χωρικά στην πόλη της Πάτρας. 
Περαιτέρω, στο κέντρο της Πάτρας (Μαιζώνος 110) λειτουργεί ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη και Λαϊκά Αναγνωστήρια, που βοηθούν στην ενηµέρωση και 
επιµόρφωση των δηµοτών. Παράρτηµα της βιβλιοθήκης λειτουργεί στο “Σπίτι του 
Πολιτισµού” στην περιοχή Προσφυγικά. 
 
γ)  Ιδιωτική Εκπαίδευση 
 
  Οι υπηρεσίες ιδιωτικού τοµέα που λειτουργούν στο δήµο και αφορούν στην 
εκπαίδευση / κατάρτιση / επιµόρφωση καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων 
και αναφέρονται σε διάφορες ηλικιακές οµάδες. Πιο συγκεκριµένα λειτουργούν 2 
δηµοτικά σχολεία και 1 γυµνάσιο. Αυξηµένος είναι ο αριθµός των εργαστηρίων 
ελευθέρων σπουδών, που ανέρχονται σε 22 και παρέχουν τεχνική γνώση. Το έργο 
των εργαστηρίων αυτών συµπληρώνεται µε τα 2 ΤΕΕ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
τις 5 επαγγελµατικές σχολές και τα 2 Κ.Ε.Κ. Ο αριθµός (47) των φροντιστηρίων 
εισαγωγικών εξετάσεων (φροντιστήρια θετικών ή θεωρητικών επιστηµών) και (157) 
ξένων γλωσσών καλύπτει, το 72,6% της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Πάτρα. 
 
  Η καλλιτεχνική επιµόρφωση καλύπτεται από τις 20 σχολές χορού, τα 18 ωδεία, τη 
σχολή βυζαντινής µουσικής και τη σχολή αγιογραφίας. 
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Ιδιωτικές Υπηρεσίες που αφορούν στην εκπαίδευση: 

• Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δηµοτικά σχολεία): 2 
• Υπηρεσίες πρώτου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσια): 1 
• Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 2 
• Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών: 22 
• Υπηρεσίες επαγγελµατικών σχολών (λογιστών, γραµµατέων, κοµµωτών 

κλπ.): 5 
• Εκπαίδευση ενηλίκων και λοιπή εκπαίδευση (Κ.Ε.Κ.): 2 
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων: 3 
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή (σχολές πληροφορικής): 30 
• Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστηµών): 47 
• Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών: 157 
• Υπηρεσίες σχολής χορού: 20 
• Υπηρεσίες ωδείου: 18 
• Υπηρεσίες καθοδήγησης & παροχής συµβούλων που αφορούν τα παιδιά 

(δηµιουργική απασχόληση): 1 
Γενικό Σύνολο 310 
Πηγή: Επιµελητήριο Ν. Αχαΐας 
 
 
 
δ)  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
 
  Η οικονοµική ανάπτυξη της περιόδου 1950-1970 επέδρασε θετικά στην πόλη της 
Πάτρας, η οποία αναδείχθηκε σε βιοµηχανικό κέντρο. Η λύση στην έλλειψη 
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού, ικανό να χρησιµοποιεί τα µηχανήµατα της νέας 
τεχνολογίας, δόθηκε ίδρυση σχολών ανώτερης εκπαίδευσης και ειδικότερα µε το 
τµήµα Κατάρτισης Βιοµηχανικών Εργατών µε Τεχνολογική Γνώση. Με διάταγµα 
οργανώνεται και ρυθµίζεται ενιαία Τεχνολογική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται πέντε κέντρα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης. Το 1974 ανοίγει το Κέντρο 
Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.), το οποίο εκσυγχρονίζεται και 
µετονοµάζεται σε ΤΕΙ το 1983. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Πάτρας 
(Τ.Ε.Ι.) ανήκει µαζί µε τα πανεπιστήµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και από το 
2001 έχει ενταχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση και συνιστά τον τεχνολογικό τοµέα της. 
Οι εγκαταστάσεις του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΤΕΙ) 
βρίσκονται στην περιοχή Κουκούλι Πατρών, εντός του σχεδίου πόλης, δίπλα στις 
εγκαταστάσεις του Εθνικού Σταδίου. Η εκπαιδευτική δοµή του ΤΕΙ οργανώνεται σε 4 
σχολές κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει ξεχωριστά τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 
 
• Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών. Περιλαµβάνει τα τµήµατα: 
α) Ηλεκτρολογίας, 
β) Μηχανολογίας, 
γ) Πολιτικών έργων υποδοµής και 
δ) Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων. 
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• Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας. Περιλαµβάνει τα τµήµατα: 
α) ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 
β) Λογιστικής, 
γ) Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
δ) Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
• Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας. Περιλαµβάνει τα τµήµατα: 
α) Κοινωνικής Εργασίας, 
β) Νοσηλευτικής και 
γ) Λογοθεραπείας. 
 
• Παραρτήµατα του ΤΕΙ Πάτρας λειτουργούν: 
α) στον Πύργο-Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ, 
β) στην Αµαλιάδα-Τµήµα Πληροφορικής στην ∆ιοίκηση και Οικονοµία και 
γ) στο Αίγιο-Τµήµα Φυσικοθεραπείας. 
 
  Ο αριθµός των φοιτητών φτάνει τις 9.000. Το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό 
ανέρχεται περίπου σε 200 επιστήµονες (Γ.Π.Σ. ∆.Πατρέων, 2006). Το ανθρώπινο 
δυναµικό του πανεπιστηµίου συµπληρώνεται από ένα σηµαντικό αριθµό ειδικού 
εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού, βοηθών, διοικητικών υπαλλήλων και 
λοιπών ειδικοτήτων. 
 
  Η λειτουργία των σχολών και τµηµάτων του ιδρύµατος υποστηρίζεται από ένα ευρύ 
δίκτυο υποδοµών (εκπαιδευτικό, τεχνικό, κοινωνικό) που περιλαµβάνει εργαστήρια, 
βιβλιοθήκες, αµφιθέατρα για την οργάνωση σεµιναρίων-συνεδρίων, χώρους άθλησης 
και λοιπό εξοπλισµό (διδακτικό υλικό, τεχνολογικά µέσα, κλπ). Σηµαντική είναι η 
συνεισφορά του ΤΕΙ στην εφαρµοσµένη έρευνα, έργο το οποίο εκτελείται στα 
εργαστήρια του Ιδρύµατος. Εντός του εκπαιδευτικού συγκροτήµατος λειτουργεί το 
Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (1998, έτος δηµιουργίας), το οποίο είναι υπεύθυνο για 
την καλή λειτουργία του δικτύου του Τ.Ε.Ι., όπως και για τις υπηρεσίες που το δίκτυο 
προσφέρει προς τους χρήστες του. Στον κόσµο της ψηφιακής τεχνολογίας εντάσσεται 
και η υπηρεσία E-Class, που προσφέρει το ΤΕΙ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων που αποτελεί την πρόταση του 
Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί µε προσανατολισµό την ενίσχυση της κλασσικής 
διδασκαλίας και είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες τις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
 
  Το Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύθηκε µε το Ν.∆. 4425 της 11ης Νοεµβρίου 1964 ως 
αυτοδιοικούµενο Ν.Π.∆.∆. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος ∆ιοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας. Χωροθετείται στο ∆ήµο του 
Ρίου, σε επαφή µε τα διοικητικά όρια του ∆. Πατρέων, σε απόσταση 12km από την 
πρωτεύουσα του Νοµού Αχαΐας. Η ακαδηµαϊκή δοµή του Πανεπιστηµίου Πατρών 
ξεκίνησε µε Τεχνολογικές Σχολές, αργότερα συµπεριέλαβε τις Ιατρικές Επιστήµες 
και τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια ενσωµάτωσε τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
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Επιστήµες, έτσι ώστε σήµερα να περιλαµβάνει τέσσερις σχολές και δύο ανεξάρτητα 
τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 
 
• Φυσικοµαθηµατική Σχολή που ιδρύθηκε το 1966 και µετονοµάσθηκε σε Σχολή 
Θετικών Επιστηµών το 1983. Περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 
α) Φυσικής, 1966 
β) Μαθηµατικών, 1966 
γ) Βιολογίας, 1966 
δ) Χηµείας, 1966 
ε) Γεωλογίας, 1977 
στ) Επιστήµης των υλικών, 1999 
 
• Πολυτεχνική Σχολή, µε έτος ίδρυσης το 1967, περιλαµβάνει τα τµήµατα: 
α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1967 (Μετονοµάσθηκε σε Ηλεκτρολόγων 
    Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών). 
β) Μηχανολόγων Μηχανικών, 1972 (Μετονοµάσθηκε σε Μηχανολόγων και 
     Αεροναυπηγών Μηχανικών). 
γ) Πολιτικών Μηχανικών, 1972 
δ) Χηµικών Μηχανικών, 1977 
ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 1980 
στ) Γενικό Τµήµα, 1983 
ζ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1999 
 
• Σχολή Επιστηµών Υγείας, µε έτος ίδρυσης το 1977, που περιλαµβάνει τα 
τµήµατα: 
α) Φαρµακευτικής Ιατρικής, 1983 (η οποία κατά την ίδρυση της, το 1977, 
     ονοµαζόταν Ιατρική Σχολή), 
β) Φαρµακευτικής, 1983 - (η οποία κατά την ίδρυση της, το 1977, ανήκε στη 
    Φυσικοµαθηµατική Σχολή), 
 
• Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών (1989), που περιλαµβάνει τα 
τµήµατα: 
α) Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 1983 
β) Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, 1983 (µετονοµάσθηκε σε Τµήµα 
    Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) 
γ) Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, 1989 
δ) Τµήµα Φιλολογίας, 1994 
ε) Τµήµα Φιλοσοφίας, 1999 
 
• Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (µη υπαγόµενο σε Σχολή), 1985. 
 
• Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (µη υπαγόµενο σε Σχολή), 1999. 
 
  Συµπληρωµατικά µε το επιστηµονικό έργο που συντελείται στα προπτυχιακά 
τµήµατα σπουδών, λειτουργεί για το µεγαλύτερο µέρος των παραπάνω σχολών, 
µεγάλος αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων, που αντιστοιχούν κατά βάση στους 
τοµείς που οργανώνονται στα προπτυχιακά τµήµατα. Παράλληλα λειτουργούν 
διατµηµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα σε 10 διαφορετικά επιστηµονικά 
αντικείµενα. Η περαιτέρω εξειδίκευση σε ένα από τα επιστηµονικά πεδία που 
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διδάσκονται στο χώρο του ιδρύµατος οδηγεί στην απόκτηση µεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών. 
 
  Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο του ιδρύµατος πλαισιώνεται από κέντρα, που 
λειτουργούν στον Πανεπιστηµιακό χώρο, καλύπτοντας τις µαθησιακές ανάγκες του 
συνόλου των φοιτητών. Συγκεκριµένα, λειτουργεί ∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 
Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και 
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
 
  Η επιστηµονική έρευνα αποτελεί σηµαντικό τµήµα της δραστηριότητας του 
πανεπιστηµίου. Σύµφωνα µε στοιχεία του ίδιου του ιδρύµατος, την περίοδο 1990 - 
1997, το Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα Πατρών κατατάχθηκε τρίτο στην Ελλάδα σε όγκο 
ερευνητικής παραγωγής και δεύτερο σε παραγωγικότητα (δηµοσιεύσεις, µέλη ∆ΕΠ).  
 
  Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών συνεργάζονται µε Ερευνητικά Ινστιτούτα, 
τα οποία, είτε φιλοξενούνται στους χώρους της Πανεπιστηµιούπολης, είτε βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή, όπως το Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών, το Ερευνητικό 
Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Χηµικής Μηχανικής & Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας 
(E.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ. - ΙΤΕ ) και το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων. Στο πλαίσιο 
της ερευνητικής διαδικασίας εντάσσεται ο µη κερδοσκοπικός εκδοτικός οργανισµός 
του πανεπιστηµίου, που συµβάλλει ως αρωγός, µε το έργο του, στην ανάδειξη του 
Ιδρύµατος. 
 
  Η λειτουργία των σχολών και τµηµάτων του ιδρύµατος υποστηρίζεται από ένα ευρύ 
δίκτυο υποδοµών που περιλαµβάνει εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλινικές και λοιπό 
εξοπλισµό (αίθουσες σεµιναρίων). Άλλες κτιριακές υποδοµές που πλαισιώνουν τη 
λειτουργική - εκπαιδευτική δοµή του πανεπιστηµίου είναι οι µουσειακοί χώροι 
(ζωολογικός και βοτανικός κήπος), το κέντρο επιστηµών - τεχνολογίας, η βιβλιοθήκη, 
και το συνεδριακό - πολιτιστικό κέντρο, του οποίου οι σύγχρονες εγκαταστάσεις 
µπορούν να λειτουργήσουν ως έναυσµα για την ανάδειξή του ως πόλο της 
επιστηµονικής και πολιτιστικής ζωής της ευρύτερης περιοχής. Επίσης στο χώρο της 
πανεπιστηµιούπολης λειτουργεί παιδικός σταθµός, δηµοτικό και γυµνάσιο (που 
εξυπηρετούν τα παιδιά του προσωπικού του ιδρύµατος), τράπεζα, ταχυδροµείο, 
νοσοκοµείο κλπ. 
 
  Ανεπτυγµένο εντός του εκπαιδευτικού χώρου του πανεπιστηµίου παρουσιάζεται και 
το πολιτιστικό στοιχείο. Ο συντονισµός των πολιτιστικών εκδηλώσεων ελέγχεται από 
την Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται 
4 πολιτιστικές οµάδες. Μερικές από τις κύριες δραστηριότητες είναι το µουσικό, 
θεατρικό, κινηµατογραφικό, φωτογραφικό τµήµα, η χορωδία, η κινηµατογραφική 
λέσχη, η γλυπτική, η διακοσµητική κλπ. Το, υψηλών προδιαγραφών, συνεδριακό και 
πολιτιστικό κέντρο που στεγάζεται εντός του πανεπιστηµιακού συγκροτήµατος 
αποτελεί το βασικό χώρο εκτέλεσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων. 
Συµπληρωµατικά, άλλες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο ίδρυµα είναι ο 
ραδιοφωνικός σταθµός (UP-FM). 
 
  Τµήµα του πανεπιστηµιακού χώρου καταλαµβάνει το αθλητικό κέντρο, που 
αποτελεί έργο κοινής ωφέλειας για το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσµου. 
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Περιλαµβάνει υπαίθρια γήπεδα, όπου λειτουργούν τµήµατα για πολλά αθλήµατα, 
καθώς και ένα σύγχρονο κλειστό γυµναστήριο, χωρητικότητας 400 θέσεων. Στα 
πλαίσια της φοιτητικής µέριµνας λειτουργεί εστία, εστιατόριο για τη σίτιση των 
φοιτητών, κέντρο στήριξης φοιτητών, ενώ παράλληλα παρέχεται υγειονοµική 
περίθαλψη σε φοιτητές που δεν καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Συνολικά 
οι εκπαιδευτικοί και µη χώροι που οργανώνουν τον τρόπο λειτουργίας του 
πανεπιστηµιακού συγκροτήµατος καταλαµβάνουν έκταση 2.650 περίπου 
στρεµµάτων. Στο χώρο του πανεπιστηµίου φοιτούν περί τα 17.000 άτοµα, ενώ ο 
αριθµός των αλλοδαπών φοιτητών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, υπερβαίνει τους 200 (Γ.Π.Σ. ∆.Πατρέων, 2006). 
Το ακαδηµαϊκό προσωπικό που στελεχώνει το πανεπιστήµιο υπερβαίνει τα 750 άτοµα 
συµπεριλαµβανοµένων των µελών ∆ΕΠ, των επιστηµονικών συνεργατών (Ε.Σ.) και 
των συµβασιούχων καθηγητών (Π.∆./407/80). Το ανθρώπινο δυναµικό του 
πανεπιστηµίου συµπληρώνεται από ένα σηµαντικό αριθµό ειδικού εργαστηριακού και 
τεχνικού προσωπικού, βοηθών, διοικητικών υπαλλήλων και λοιπών ειδικοτήτων. 
 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ).  
 
  Πρόκειται για δηµόσιο πανεπιστήµιο, ισότιµο µε τα άλλα ΑΕΙ της χώρας, που το 
σύστηµα εκπαίδευσής του στηρίζεται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και παροχή 
προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε 
το 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92). Το 1998 ορίζεται έτος έναρξης παροχής των δύο 
πρώτων προγραµµάτων σπουδών. Έδρα του νέου θεσµού πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης ορίζεται η πόλη της Πάτρας. Οι κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις του 
πανεπιστηµίου βρίσκονται διάσπαρτες εντός της Πάτρας, καταλαµβάνοντας έκταση 
6.118,65 m2. Το κεντρικό κτίριο της βιβλιοθήκης στεγάζεται στην οδό Τριών 
Ναυάρχων & Μαιζώνος. Σήµερα, η εµβέλεια του ιδρύµατος έχει επεκταθεί σε 8 
διαφορετικές πόλεις της χώρας, ενσωµατώνοντας υψηλό αριθµό φοιτητών και 
ακαδηµαϊκού προσωπικού που το στελεχώνει. Η δυναµική που σηµειώνει το 
πανεπιστήµιο τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην προσέγγιση νέων 
επιστηµονικών ενοτήτων, στο προσφερόµενο πρόγραµµα σπουδών (βλ. παρακάτω τη 
συνοπτική παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ΕΑΠ για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007). 
 
Συνοπτική παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ΕΑΠ για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007: 
 
1. Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών: 15.026 
2. Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών: 8.624 
3. Αριθµός υποψήφιων διδακτόρων: 47 
4. Αριθµός προσφερόµενων Προγραµµάτων Σπουδών: 30 
5. Αριθµός προσφερόµενων Θεµατικών Ενοτήτων: 184 
6. Αριθµός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2007- 08: 65.572 
7. Αριθµός προσφερόµενων θέσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06: 6951 
     [6.660 + 135(ΑΜΕA) + 216(KΑΘΗΓ.TEI)] 
8. Συνολικά αποφοιτήσαντες: 5.895 
9. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ: 550 
10. Αριθµός υποτροφιών από το 1998 µέχρι το 2006: 2.206 
11. Αριθµός µελών του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 1.242 
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12. Αριθµός µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: 25 
13. ∆ιοικητικό Προσωπικό 
 α) Μόνιµοι (ΑΣΕΠ): 14 
 β) Αορίστου χρόνου: 47 
 γ) Σύµβαση έργου: 49 
14. Αποσπασµένοι Εκπαιδευτικοί: 15 
15. Εκπαιδευτικές Σταθερές: 
 α) Πέντε Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 8 πόλεις. 
 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Ξάνθη - Πειραιά - 
 Λάρισα) 
 β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως 
 γ) Συµβουλευτική από απόσταση 
 δ) Τελικές Εξετάσεις σε 8 πόλεις 
 ε) Μέση αναλογία ∆ιδασκόντων - ∆ιδασκοµένων 1/17 
 στ) Μελέτη από ειδικά διαµορφωµένο διδακτικό υλικό 
16. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στεγάζεται σε 12 κτίρια συνολικού εµβαδού 
       6.118,65m2

Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΑΠ. 
 
 
Μηχανισµοί Τεχνολογικής Καινοτοµικής Υποστήριξης 
 
  Στο ∆.Πατρών, εκτός από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικό έργο για 
καινοτόµες τεχνολογίες εκτελεί και ένας ακόµη µηχανισµός-φορέας, το Επιστηµονικό 
Πάρκο Πατρών Α.Ε. (Ε.Π.Π.). Ιδρύθηκε το 1989 ως Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών 
Α.Ε. µε κύριο µέτοχο το Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας / Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών 
(ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ). Μετονοµάζεται (µε το σηµερινό όνοµα) το 1992. Οι κτηριακές 
υποδοµές ολοκληρώθηκαν το 1998 και χωροθετούνται στην περιοχή Πλατάνι 
Πατρών. Μοναδικός µέτοχος είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης. 
 
  Κύριος στόχος του Ε.Π.Π. είναι να δηµιουργήσει µία σύγχρονη Καινοτοµική 
Επιχειρηµατική Περιοχή στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, εντός της οποίας θα 
λειτουργούν και θα αναπτύσσονται επιχειρήσεις, που θα βασίζονται στην 
τεχνογνωσία και την καινοτοµία, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. 
Αναλυτικότερα, το έργο που εκτελείται µέσω του Ε.Π.Π. είναι: 
 
• Η ολοκλήρωση καινοτόµων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών καθώς 
και η επιχειρηµατική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής και 
τεχνολογικής έρευνας. 
 
• Η εποικοδοµητική σύνδεση των Οργανισµών Παραγωγής Γνώσης (Ο.Π.Γ.) µε τις 
Επιχειρήσεις, κυρίως, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆.Ε.). 
 
• Η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσµατος των προϊόντων και των 
υπηρεσιών καθώς και των µεθόδων παραγωγής, εφοδιασµού και διανοµής. 
 
• Η εισαγωγή νέων µεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων. 
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• Η απόκτηση νέων γνώσεων και διάδοσή τους καθώς και παροχή πάσης φύσης 
υπηρεσιών, επιστηµονικών, τεχνολογικών συµβουλευτικών και εκπαιδευτικών, 
καθώς και εξειδικευµένης κατάρτισης προσωπικού σε επιχειρήσεις και γενικά σε 
κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
 
• Η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων, τµηµάτων επιχειρήσεων ή 
επιχειρηµατικών σχηµάτων και η δικτύωση µε άλλες εξωτερικές εταιρείες. 
 
• Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, που θα 
επωφεληθούν από τον Αναπτυξιακό Νόµο ή από παρόµοιους µηχανισµούς. 
 
  Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο δυναµικό του Ε.Π.Π., είναι 
απαραίτητο να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Ανάλογα µε την εσωτερική δοµή 
που διατηρεί κάθε επιχείρηση (νοµική υπόσταση, χρόνος λειτουργίας, κατοχύρωση 
καινοτοµίας, κλπ.) εντάσσεται σε διαφορετική “∆οµική Μονάδα» του Ε.Π.Π.. Το 
περιεχόµενο και το έργο που εκτελείται σε κάθε ∆οµική Μονάδα για την εξέλιξη της 
συµµετέχουσας επιχείρησης, περιγράφεται παρακάτω: 
 
∆οµικές Μονάδες Ε.Π.Π. 
 
• Θερµοκοιτίδα: αποτελεί βασικό τµήµα της λειτουργικής δοµής του Ε.Π.Π. Είναι ο 
χώρος αρχικής εγκατάστασης, προσωρινής υποδοχής και λειτουργίας καινοτοµικών 
επιχειρηµατικών σχηµάτων. 
 
• Κέντρο Καινοτοµίας: αποτελεί τµήµα της ραχοκοκαλιάς της λειτουργικής δοµής του 
Ε.Π.Π.. Αποτελεί το εφαλτήριο των νέων επιχειρήσεων "έντασης τεχνολογίας" για 
αποτελεσµατική προώθηση στην αγορά του καινοτοµικού αποτελέσµατος που έχουν 
κατοχυρώσει. 
 
• Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ): Βασικός στόχος αυτής της µονάδας είναι 
να αναπτύσσει δοµές προώθησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης και 
αξιοποίησης των ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσµάτων. 
 
• ∆ράσεις Καινοτοµικών Τεχνικών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Στο στάδιο αυτό το 
τµήµα διοίκησης των επιχειρήσεων λαµβάνει γνώση για τα κατάλληλα µέσα λήψης 
αποφάσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά τους. 
 
• Εκθετήριο Υπηρεσιών. 
 
Παράλληλα, το Ε.Π.Π. αναπτύσσει δραστηριότητες και παρέχει ειδικές υπηρεσίες για 
τη διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου µε τον ερευνητικό και 
τεχνολογικό ιστό και την προαγωγή των καινοτοµιών. Ειδικότερα, λειτουργεί: 
 
• Τµήµα ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
• Τµήµα υπηρεσιών πληροφόρησης και διαµεσολάβησης. 
 
• Τµήµα οικονοµικών και νοµικών υπηρεσιών. 
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• Γραµµατεία και Τεχνική Υπηρεσία. 
 
 
Εξοπλισµός και Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Ε.Π.Π. 
 
  Το Ε.Π.Π. διαθέτει κτιριακές υποδοµές, και υπηρεσίες που υποστηρίζουν το έργο 
του, ενώ παράλληλα παρέχει διευκολύνσεις στα επιχειρηµατικά σχήµατα που 
ανήκουν στο δυναµικό του προκειµένου να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά. 
Συγκεκριµένα οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι που φιλοξενούν τις δραστηριότητες του 
Πάρκου ξεπερνούν τα 5.000m2. Εντός αυτών των εγκαταστάσεων για την προβολή 
και προώθηση των  καινοτόµων ιδεών λειτουργεί αίθουσα συσκέψεων και 
παρουσιάσεων καθώς και αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων. Η εσωτερική 
λειτουργική δοµή του Πάρκου πλαισιώνεται από σύγχρονο τεχνικό και τεχνολογικό 
εξοπλισµό. 
 

Υγεία – Πρόνοια 
 
  Ο τοµέας της δηµόσιας υγείας και πρόνοιας αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία που 
καταγράφεται στο συγκεκριµένο κλάδο στο ∆ήµο Πατρέων είναι ιδιαίτερα 
διευρυµένος. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσµα διαφόρων παραµέτρων που 
σχετίζονται µε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του ∆ήµου και κυριότερα της πόλης. 
Η δυναµική που εµφανίζει η πόλη της Πάτρας, ως προς το πληθυσµιακό της µέγεθος, 
τον κοµβικό της χαρακτήρα, τη θέση της στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 
δηµιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υγείας και 
πρόνοιας. Το σύστηµα αυτό έχει ως αρµοδιότητες: 
 
• να καλύψει τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσµού, 
 
• να υποστηρίξει το έργο (διοικητικά και σε ανθρώπινο δυναµικό) των κατώτερων 
βαθµίδων υγείας που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή και ελέγχονται από τις 
ανώτερες βαθµίδες υγείας, 
 
• να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κατοίκων των υπολοίπων δήµων που 
διατηρούν έντονες σχέσεις εξάρτησης από τις υπηρεσίες υγείας ανώτερης βαθµίδας 
που χωροθετούνται στην Πάτρα. 
 
  Ο χαρακτήρας που παρουσιάζει ο δήµος ως προς τη δοµή και τη σύνθεσή του, έχει 
ως αποτέλεσµα η πλειονότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
δηµοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα να συγκεντρώνονται στο αστικό συγκρότηµα της 
Πάτρας. Το χαρακτηριστικό αυτό οξύνει το πρόβληµα της ανισότητας µεταξύ των 
δήµων ενώ παράλληλα, ενισχύει το φαινόµενο της καθηµερινής µετακίνησης 
πληθυσµού από την ευρύτερη περιοχή του ίδιου του δήµου αλλά και από τους γύρω 
δήµους προς το κέντρο της Πάτρας για εξυπηρετήσεις τέτοιου είδους. 
 
  Τα δηµόσια Νοσοκοµεία που λειτουργούν στην Πάτρα είναι 4. Το ∆ορυφορικό - 
Πρώην 409, στην περιοχή Αστυνοµικά, αποτελεί παράρτηµα του Γενικού Κρατικού 
Περιφερειακού Νοσοκοµείου “Άγιος Ανδρέας” που βρίσκεται στην περιοχή 
Προσφυγικά. Λειτουργούν 2 ακόµη νοσοκοµεία: το νοσοκοµείο νοσηµάτων 
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Θώρακος Ν.∆. Ελλάδας ο “Άγιος Ανδρέας” και το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο 
Παίδων (Καραµανδάνειο) στην περιοχή του Γηροκοµείου. Στο δυναµικό των 
δηµόσιων νοσοκοµείων της Πάτρας εντάσσεται και το Περιφερειακό 
Πανεπιστηµιακό στο Ρίο, διότι τα κριτήρια λειτουργίας του, έχουν απόλυτη συνάφεια 
µε τη δυναµική της πόλης της Πάτρας. Στο έργο των ανώτερων αυτών βαθµίδων 
υγείας δρουν συµπληρωµατικά ο “σταθµός πρώτων βοηθειών”, το “σώµα εθελοντών 
αδελφών”, οι κτιριακές υποδοµές του παλαιού νοσοκοµείου που χρησιµοποιούνται ως 
γραφεία διοίκησης των νοσοκοµείων, κλπ. 
 
  Στη διοίκηση του νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» εντάσσεται το ίδρυµα ΠΙΚΠΑ, 
που φιλοξενεί άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης 
λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών. Πρόκειται για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που φιλοξενεί περίπου 14 παιδιά. Οι εγκαταστάσεις του 
ιδρύµατος βρίσκονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότηµα µε το ειδικό σχολείο κωφών, 
που διαχειρίζεται το υπουργείο παιδείας και θρησκευµάτων. ∆ηµοσίου χαρακτήρα 
είναι και το Σκαγιοπούλειο ορφανοτροφείο, στην περιοχή Χαλκώµατα. Στο 
νοσοκοµείο Παίδων εντάσσεται το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής, ενώ στην θέση 
Ψηλά Αλώνια λειτουργεί παράρτηµα του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών (ΕΚΨΥΕ). Τρία ακόµη κέντρα ιδιωτικού χαρακτήρα προσφέρουν υπηρεσίες 
σε κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για το “Άσυλο Ανιάτων”, το Θεραπευτικό 
Παιδαγωγικό Κέντρο “Η Μέριµνα” και το “Κωνσταντοπούλειο” γηροκοµείο. 
 
  Στην πόλη της Πάτρας λειτουργούν ακόµη 11 δηµοτικοί παιδικοί σταθµοί. Είναι 
απαραίτητο να επισηµανθεί πως οι σταθµοί παρουσιάζουν χωρική συγκέντρωση στο 
κεντρικό και νότιο τµήµα της πόλης. Στο βόρειο τµήµα της πόλης, όπου έχει ενταχθεί 
µεταγενέστερα στο σχέδιο πόλεως δεν καταγράφεται κανένας παιδικός σταθµός. Στην 
ίδια χωρική ενότητα έχουν εντοπιστεί επίσης µεγάλες ελλείψεις σε σχολικές µονάδες 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα του δήµου παρέχονται υπηρεσίες 
συµβουλευτικού χαρακτήρα, λειτουργούν γραφεία στήριξης για τους πολίτες µε 
βοήθεια από ειδικούς γιατρούς (κοινωνιολόγοι-ψυχολόγοι κλπ), το πρόγραµµα 
“βοήθεια στο σπίτι” κλπ. Την φροντίδα των ηλικιωµένων της περιοχής έχουν 
αναλάβει τα 2 ΚΑΠΗ. 
 
  ∆ιευρυµένος, αντίστοιχα µε το δηµοσίου χαρακτήρα τοµέα υγείας, παρουσιάζεται 
και ο ιδιωτικός. Οι αυξηµένες ανάγκες του µεγάλου πληθυσµιακού µεγέθους του 
αστικού συγκροτήµατος της Πάτρας, σε συνδυασµό µε τις ανάγκες του πληθυσµού 
που κατοικούν σε περιοχές που διατηρούν σχέσεις εξάρτησης από την πόλη της 
Πάτρας, έχει προκαλέσει υπέρ - προσφορά υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες. Πολλές και 
εξειδικευµένες ιατρικές ειδικότητες, σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές 
κλινικές αποτελούν µέρος της εικόνας που έχει διαµορφωθεί στην περιοχή. Πιο 
συγκεκριµένα, από έρευνα που πραγµατοποίησε η οµάδα µελέτης, σε συνδυασµό µε 
στοιχεία της ∆/νσης Υγείας του Ν. Αχαΐας, στο ∆ήµο Πατρέων λειτουργούν 444 
ιδιωτικά ιατρεία σε 35 διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Οι ιδιωτικές κλινικές που 
λειτουργούν στην πόλη φτάνουν τις 17 και περιλαµβάνουν διάφορες ειδικότητες, 
όπως γενική ιατρική, µαιευτική - εξωσωµατική γονιµοποίηση, οφθαλµολογία, 
παθολογία, κλπ. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της Πάτρας, τα οποία είναι 
εξοπλισµένα µε σύγχρονα ιατρικά εργαστήρια, ανέρχονται περίπου στα 15. Όπως 
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προκύπτει από το παρακάτω διάγραµµα η πλειονότητα των µονάδων παροχής 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας- πρόνοιας συγκεντρώνονται στον πυρήνα του οικιστικού 
συγκροτήµατος της Πάτρας, ωστόσο εξυπηρετούν και την ευρύτερη περιοχή. 
 
  Σύµφωνα µε τις καταγραφές του αρµόδιου επιµελητηρίου του Ν. Αχαΐας, οι 
ιδιωτικές υπηρεσίες που αφορούν στον τοµέα υγείας και πρόνοιας, ανέρχονται στις 
123, εµπεριέχοντας διάφορες ειδικότητες ιατρών, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές κλπ. 
 
Ιδιωτικές Υπηρεσίες που αφορούν στον τοµέα της Υγείας –Πρόνοιας: 

• Γυναικολογικές και Μαιευτικές Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες 3 
• Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες (Κλινικές Γενικώς) 1 
• Υπηρεσίες Λογοθεραπείας 13 
• Υπηρεσίες ∆ιαιτολόγων που δεν είναι ιατροί 4 
• Υπηρεσίες Οµοιοπαθητικής 1 
• Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας 11 
• Υπηρεσίες Ιατρικών Εργαστηρίων (∆ιαγνωστικά Κέντρα, κλπ) 15 
• Υπηρεσίες Ψυχολόγου 9 
• Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί 25 
• Υπηρεσίες Καθοδήγησης & Παροχής Συµβούλων E1 που αφορούν τα παιδιά. 

 
 

Αθλητισµός-Αναψυχή 
 
  Στον ∆ήµο Πατρέων οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πολλές. Χωρικά 
συγκεντρώνονται κυρίως στο βόρειο και νότιο τµήµα της πόλης, εµφανίζοντας µια 
σχετική επάρκεια. Στο κεντρικό και πιο πυκνοδοµηµένο τµήµα του αστικού 
συγκροτήµατος, καταγράφεται µόνο το ανοιχτό κολυµβητήριο στη ζώνη του 
λιµανιού. Οι χώροι άθλησης αφορούν κυρίως σε γήπεδα ποδοσφαίρου, µπάσκετ, 
βόλεϋ και τένις. Παράλληλα, στον ∆ήµο λειτουργούν µεγάλα αθλητικά κέντρα, 
κλειστά γυµναστήρια και κολυµβητήρια, υπερτοπικής εµβέλειας στα οποία 
διεξάγονται ταυτόχρονα πολλά αγωνίσµατα. Η πόλη της Πάτρας αποτέλεσε 
ολυµπιακή πόλη το 2004, φιλοξενώντας τους αγώνες ποδοσφαίρου στο 
Παµπελοποννησιακό Στάδιο. 
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Εικόνα 1: Το Παµπελοποννησιακό στάδιο 

 
  Οι αθλητικοί χώροι που λειτουργούν στο δήµο ελέγχονται από διαφορετικούς 
φορείς διαχείρισης (∆ηµοτική Αυτοδιοίκηση, Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, 
Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.). Παρακάτω παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα τα 
γυµναστήρια-γήπεδα που ελέγχονται και συντηρούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Παράλληλα, στον δήµο λειτουργούν πολλοί αθλητικοί χώροι ιδιωτικού χαρακτήρα, 
που ελέγχονται από οµάδες και αθλητικά σωµατεία-συλλόγους. Στο σύνολό τους οι 
χώροι άθλησης (ιδιωτικού και δηµοσίου χαρακτήρα) εξυπηρετούν τις ανάγκες του 
πληθυσµού του δήµου, αλλά και µιας ευρύτερης περιοχής, που διατηρεί σχέση 
εξάρτησης από τις υποδοµές του νοµαρχιακού κέντρου. Επισηµαίνεται ότι στον ∆ήµο 
δραστηριοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός συλλόγων - σωµατείων, που ξεπερνά 
τους 140, κάθε ένας από τους οποίους έχει τη δική του έδρα και ασχολείται µε ένα ή 
περισσότερα αθλήµατα.  
 
  ∆ιαµορφωµένοι χώροι αναψυχής εντοπίζονται σε τρία πολύ κεντρικά σηµεία του 
αστικού συγκροτήµατος της Πάτρας: στον διαµορφωµένο χώρο της µαρίνας, στον 
πολυχώρο του Veso Mare και στο δασύλιο. Στο διαµορφωµένο πλακόστρωτο τµήµα 
της µαρίνας λειτουργούν καφετέριες, παιδική χαρά, υπαίθριο θέατρο όπου γίνονται 
εκδηλώσεις το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται κατά µήκος της 
παραλιακής ζώνης υπαίθρια σκίαστρα και διαµορφωµένοι διάδροµοι περιπάτου. Στην 
ακτή ∆υµαίων, νότια του Αγίου Ανδρέα, βρίσκεται το Veso Mare. Πρόκειται για 
πολυχώρο, που εµπεριέχει χώρους αναψυχής (καφέ), χώρους εστίασης και θέασης (7 
κινηµατογραφικές αίθουσες). Η δενδρόφυτη έκταση του δασυλλίου, σε συνδυασµό 
µε την καφετέρια που λειτουργεί εντός του αποτελούν χώρο που επισκέπτεται 
καθηµερινά µεγάλος αριθµός κατοίκων. 
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∆ηµοτικά Γυµναστήρια-Γήπεδα 

• Γήπεδο Λεύκας 

ν Κατοικιών Γλαύκου 
 Κατοικιών Άνθειας 

ικων 

υ 
ήπων 

υιάς 
 Ιτεών 

χιλλέας) 
υλίου 

υλου Στίβο & Ρυθµική-Ενόργανη 
θέας Τένις 

Πηγή
                                                

• Γήπεδο Γλαύκου 
• Γήπεδο Εργατικώ
• Γήπεδο Εργατικών
• Γήπεδο Πλ. Ποντιακού Ελληνισµού 
• Γήπεδο Εργατικών Κατοικιών Ζαρουχλέ
• Κλειστό Γήπεδο Αγ. Αλεξιώτισσας 
• Γήπεδο Γούβας 
• Γήπεδο Αγυιάς 
• Γήπεδο Ζαβλανίο
• Γήπεδο Αµπελοκ
• Γήπεδο Καζαρµά 
• Γήπεδο Παγώνα 
• Γήπεδο Μέσης Αγ
• Γήπεδο Παραλίας
• Γήπεδο Μακρυγιάννη 
• Μπάσκετ 
• Γήπεδο Έξω Αγυιάς (Α
• Γήπεδο Σο
• Γήπεδο Ζαρουχλέικων 
• Ποδόσφαιρο 
• Εγκαταστάσεις Λαδόπο
• Γήπεδο Τερψι
• Κόκκινου Μύλου 
: ΟΝΑ Πατρέων 

 
1 Περιφέρεια ∆.Ελλάδος, µελέτη Ρυθµιστικού σχεδίου. 
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Πολιτιστική υποδοµή1

 
  Η πόλη της Πάτρας διαθέτει πλούσια πολιτιστική υποδοµή. Οι εικαστικές εκθέσεις, 
τα θέατρα, τα µουσεία και οι πολυχώροι σε όλη την έκταση της και αντίστοιχες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου µαρτυρούν την πλούσια 
πολιτιστική της δραστηριότητα. 
 
α)  Μουσεία 
 
  Τα µουσεία που λειτουργούν στην Πάτρα είναι: 
 
• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στο οποίο εκτίθενται γλυπτά, αγγεία, 
µωσαϊκά και κοσµήµατα από τη γεωµετρική, τη Μυκηναϊκή, την Κλασσική, την 
Ελληνιστική και τη Ρωµαϊκή περίοδο. Στεγάζεται στο παλιό µέγαρο της 
οικογένειας Καραµανλή, επί των οδών Μαιζώνος και Αρατού. 
 
• Το Εθνολογικό Μουσείο στο οποίο εκτίθενται όπλα, πίνακες ζωγραφικής και 
γραπτά κειµήλια. Το µουσείο ιδρύθηκε το 1973 κατόπιν προσπαθειών των Γιάννη 
Μελετόπουλου και Θοδωρή Παπαναγιώτου. 
 
• Το Μουσείο Τύπου, στο οποίο εκτίθενται βιβλία που χρονολογούνται από το 
1604, καθώς και σηµαντικά ντοκουµέντα και καταγραφές για την Πάτρα αλλά και 
για τη χώρα, που χρονολογούνται από το 1875. Το µουσείο λειτουργεί από το 
1952. 
 
• Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο οποίο εκτίθενται αντικείµενα της καθηµερινής 
ζωής και εργαλεία της προβιοµηχανικής περιόδου. Το µουσείο ιδρύθηκε το 1977. 
 
• 2Το Nέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της 
πόλης, επί της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Αθηνών. Πρόκειται για ένα συγκρότηµα 
κτηρίων, συνολικού εµβαδού 8.000τ.µ. Την πρόσοψη κοσµεί σφαιρικός θόλος, 
καλυµµένος από τιτάνιο, ο οποίος εδράζεται σε δεξαµενή 500τ.µ., συνδέοντας το 
Μουσείο µε το υγρό στοιχείο και υπονοώντας τη σχέση της πόλης της Πάτρας µε τη 
θάλασσα. Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις µεγάλες θεµατικές ενότητες, οι οποίες 
καταλαµβάνουν αντίστοιχα τις τρεις αίθουσες του Μουσείου: την αίθουσα του 
Ιδιωτικού Βίου, την αίθουσα της Νεκρόπολης και την αίθουσα του ∆ηµόσιου Βίου. 
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Εικόνα 1: Το νέο αρχαιολογικό µουσείο των Πατρών. 

 - Αίθουσα Ιδιωτικού Βίου 
  Παρουσιάζονται σε διάφορες θεµατικές ενότητες ο ιδιωτικός βίος, η καθηµερινή 
ζωή και οι ασχολίες των κατοίκων από τα προϊστορικά χρόνια έως το τέλος των 
αρχαίων χρόνων. 
 
 - Αίθουσα Νεκρόπολης 
  Ο επισκέπτης παρακολουθεί την εξέλιξη της ταφικής αρχιτεκτονικής και των 
ταφικών εθίµων από την Προϊστορική έως τη Ρωµαϊκή περίοδο στην Αχαΐα, µέσα 
από τα εκθέµατα και το πλούσιο εποπτικό υλικό αλλά κυρίως µέσω της 
ανακατασκευής διαφόρων τύπων τάφων. 
 
 - Αίθουσα ∆ηµόσιου Βίου 
  Η αίθουσα του δηµόσιου βίου θα προσκαλέσει τον επισκέπτη να γνωρίσει τις 
ποικίλες εκφάνσεις της δηµόσιας ζωής των αρχαίων κατοίκων της Πάτρας και της 
δυτικής Αχαΐας. Τα δηµόσια κτίρια και µεγάλα δηµόσια έργα της αρχαίας Πάτρας, το 
εµπόριο, η θρησκεία και η λατρεία, η κοινωνική διαστρωµάτωση, οι τέχνες και τα 
γράµµατα, µουσικοί και αθλητικοί αγώνες, είναι µερικές µόνο από τις θεµατικές 
ενότητες της έκθεσης. 
 
β)  Θέατρα 
 
  Η θεατρική δραστηριότητα της πόλης ήταν έντονη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
ωστόσο κατά τη διάρκεια του πολέµου παρουσίασε σχετική κάµψη. Μετά τα χρόνια 
της µεταπολίτευσης και κατά τη δεκαετία του 1960, η θεατρική σκηνή άρχισε πάλι να 
βρίσκει τον παλµό της. Έτσι, παράλληλα µε τις επισκέψεις θιάσων από το κέντρο ή 
το εξωτερικό, ενθαρρύνθηκε και η τοπική θεατρική δράση. Πολλές ήταν και οι 
απόπειρες συγκρότησης ντόπιων θιάσων. 
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  Σήµερα, η πόλη διαθέτει έναν αριθµό θεατρικών σχηµάτων, όπως είναι το 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο), το οποίο ιδρύθηκε το 1988 
και από τότε βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Οι παραγωγές του θεάτρου δεν 
παρουσιάζονται µόνο στην Πάτρα αλλά και στην Αθήνα καθώς και σε άλλα αστικά 
κέντρα της χώρας. Άλλα θεατρικά σχήµατα είναι η επαγγελµατική οµάδα 
«Βιοµηχανική» καθώς και το «Ρεφενέ» που αποτελεί ερασιτεχνικό σχήµα. Επιπλέον 
υπάρχει η θεατρική οµάδα εργαζοµένων πανεπιστηµίου, καθώς και το Ιόνιο θέατρο. 
Εντός της πόλης εντοπίζονται αρκετοί θεατρικοί χώροι, όπως : 
 

Εικόνα 2: Το δηµοτικό θέατρο Απόλλων, αντιγραφή της Σκάλας του Μιλάνου. 

 
• Το ∆ηµοτικό Θέατρο “Απόλλων” στην κεντρική πλατεία της πόλης (Πλατεία 
Γεωργίου Α’), το οποίο χαρακτηρίζεται ως το εντυπωσιακότερο αρχιτεκτονικό 
στολίδι της Πάτρας. 
 
• Το Ανοικτό Θέατρο, το οποίο βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του 
Κάστρου, εγκαταστάθηκε το 1986 και έχει χωρητικότητα 250 ατόµων. 
 
• Ο αρχαιολογικός χώρος του Ρωµαϊκού Ωδείου, ο οποίος στα πλαίσια του 
καλοκαιρινού Φεστιβάλ Πατρών φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις και παραστάσεις. 
 
• Το Λαϊκό ∆ηµοτικό Θέατρο, το οποίο είναι ανοικτό θέατρο, που λειτουργεί τους 
καλοκαιρινούς µήνες και φιλοξενεί παραστάσεις συλλόγων καθώς και παραστάσεις 
Θεάτρου Σκιών. 
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• Το Θέατρο Αγοράς στην οδό Καραϊσκάκη, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Ο χώρος 
παραχωρείται και για προβολές ταινιών και αφιερώµατα, σεµινάρια και παρουσιάσεις 
βιβλίων. 
 
• Το Θέατρο Μαρίνας βρίσκεται στον χώρο του υφιστάµενου λιµένα, είναι υπαίθριο 
θέατρο και έχει χωρητικότητα περί τα 500 άτοµα. 
 
• Το Θέατρο Επίκεντρο λειτούργησε ως εναλλακτική θεατρική σκηνή από το 1996, 
ενώ το 2000 µετατράπηκε σε θέατρο χωρητικότητας 150 θεατών, µε δυνατότητα 
προσαρµογής πολλαπλής σκηνής. 
 
• Το Λιθογραφείο, θεατρικό εργαστήρι και στούντιο επί της οδού Μαιζώνος. Την 
περίοδο 1939 έως 1975, το κτίριο λειτουργούσε ως τυπογραφείο, απ’ όπου 
προέρχεται και το όνοµα του. 
 
• Το θέατρο “Φάτσες” λειτουργεί ως θέατρο κούκλας. 
 
• Το Θέατρο Σκιών στην Άνω Πόλη, καθώς και 
 
• Ένας ακόµα θεατρικός χώρος, ο οποίος στεγάζεται εντός του Πτωχοκοµείου. 
 
γ)  Πολυχώροι – Εκθεσιακοί Χώροι – Συνεδριακοί Χώροι 
 
  Στην πόλη εντοπίζονται και αρκετοί πολύ - χώροι καθώς και αίθουσες εικαστικής 
τέχνης. Κάποιοι από τους χώρους αυτούς αποτελούν χαρακτηρισµένα αξιόλογα 
µνηµεία. Τέτοιοι χώροι είναι : 
 
• Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη στην οδό Μαιζώνος. Λειτουργεί από το 1988 έχοντας στο 
ενεργητικό της έναν αριθµό από θεµατικές και αναδροµικές εκθέσεις από την 
ιστορική ανασκόπηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα. Για την ολοκλήρωση και 
υλοποίηση των εκθέσεων αυτών, η ∆ηµοτική Πινακοθήκη έχει συνεργαστεί µε τα 
µεγαλύτερα εικαστικά ιδρύµατα της χώρας, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο 
Μπενάκη, το Βυζαντινό Μουσείο, κ.α. 
 
• Το Εικαστικό Εργαστήρι ∆ήµου Πατρέων και οι αίθουσες Χάνσεν, που βρίσκονται 
εντός του Παλαιού Νοσοκοµείου. Ο χώρος του εργαστηρίου ανήκει στο δίκτυο 
εικαστικών εργαστηρίων του ΥΠ.ΠΟ., ενώ οι αίθουσες Χάνσεν φιλοξενούν τις 
εκάστοτε εικαστικές εκθέσεις. Ο χώρος του εργαστηρίου βρίσκεται στην οδό 
Κορύλλων. 
 
• Ο παλιός βιοµηχανικός χώρος των Σταφιδαποθηκών Μπάρρυ, ο οποίος έχει 
διαµορφωθεί σε γκαλερί και βρίσκεται επί της οδού Όθωνος. 
 
• Η µεγάλη εκθεσιακή αίθουσα του κτιρίου της πρώην Χαρτοποιίας Λαδοπούλου. Η 
αίθουσα αυτή διαµορφώθηκε για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Πάτρας ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006. Το κτίριο βρίσκεται στην Ακτή ∆υµαίων. 
 
• Το Πολιτιστικό Κέντρο Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, 
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• Η Αγγλικανική εκκλησία επί των οδών Αγίου Ανδρέα και Καρόλου και το κτίριο 
Φανελοποιίας Μαραγκού, τα οποία χρησιµοποιούνται ως εκθεσιακοί χώροι για το 
∆ιεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. 
 
• Οι αίθουσες Πολύεδρο, Περί Τεχνών, Προµαρόλια Art Hotel, Επίκεντρο, Αίθουσα 
Ζέρβας, Πολιτεία (πολυχώρος), ∆ροσέρικο, Flash Gallery, Aquarella και Millenium 
(πολυχώρος). 
 
  Εντός της περιοχής µελέτης λειτουργούν συνεδριακά κέντρα δυναµικότητας που 
ανέρχεται στα 500 άτοµα και άνω. Τέτοια συνεδριακά κέντρα υπάρχουν : 
 
• στις ξενοδοχειακές µονάδες Patra Palace Hotel και Astir Hotel καθώς και 
 
• στις εγκαταστάσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Πατρών (∆ήµος Ρίου) 
και ΑΤΕΙ Πατρών. 
 
  Εντός του ∆ήµου των Πατρέων εντοπίζονται και συνεδριακοί χώροι / αίθουσες 
συνάθροισης, µικρότερης ωστόσο δυναµικότητας. Τέτοιες αίθουσες υπάρχουν στις 
ξενοδοχειακές µονάδες, Βυζαντινό Hotel, Airotel Achaia Beach Hotel. 
 
δ)  Κινηµατογραφικές Αίθουσες 
 
  Οι κινηµατογραφικές αίθουσες του ∆ήµου Πατρέων περιλαµβάνουν : 
 
• Τον κινηµατογράφο «Ιντεάλ», ο οποίος στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο, ενώ 
πρόσφατα ανακαινίστηκε και λειτουργεί και σαν καφετέρια. Όσον αφορά στις 
προβολές, ο κινηµατογράφος είναι χειµερινός και προβάλει ταινίες πρώτης και 
δεύτερης προβολής. 
 
• Τον κινηµατογράφο Village Πάνθεον, ένα από τα παλαιότερα κινηµατοθέατρα της 
πόλης, ο οποίος λειτουργεί και ως χώρος θεάτρου. 
 
• Τα Ster Cinemas, multiplex χώρος της Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται στις πρώην 
εγκαταστάσεις Β.Ε.Σ.Ο. στην Ακτή ∆υµαίων. Εντός του πολυχώρου διασκέδασης 
λειτουργούν και άλλες χρήσεις αναψυχής, όπως καφέ, εστιατόρια καθώς και 
καταστήµατα παιχνιδιών. 
 
• Τους θερινούς κινηµατογράφους της πόλης, “∆αναός” και “Αελλός”. 
 
• Την κινηµατογραφική Λέσχη της πόλης των Πατρών, η οποία χρονολογείται το 
1978 και βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη. 
 
 
ε)  Βιβλιοθήκες 
 
  Αρκετές είναι και οι βιβλιοθήκες οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την 
έκταση της πόλης. Αυτές περιλαµβάνουν: 
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• Τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908 και από το 1955 λειτουργεί 
στο κτίριο της οδού Μαιζώνος. Ανάµεσα στην πληθώρα βιβλίων, που φιλοξενεί, 
υπάρχουν παλιές εκδόσεις, γκραβούρες, καθώς και ξενόγλωσσα βιβλία. Το κεντρικό 
κτίριο βρίσκεται στην οδό Μαιζώνος ενώ, διαθέτει παράρτηµα στην οδό Φωκαίας. 
 
• Την Πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη που φιλοξενεί πολυάριθµους τόµους, έχει 
πρόσβαση και συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά και άρθρα, ενώ παράλληλα 
διαθέτει µεγάλη βάση δεδοµένων. 
 
• Τη βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι. η οποία ιδρύθηκε το 1974 και, σήµερα, στεγάζεται σε χώρο 
επιφάνειας 2300 τ.µ. ∆ιαθέτει οπτικοακουστικά µέσα καθώς και ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης. 
 
στ)  Επιπλέον χώροι και αίθουσες πολιτιστικού ενδιαφέροντος: 
 
Αίθουσες εκδηλώσεων λόγου και οµιλίας, όπως οι : 
 
• ∆ιακίδειος Σχολή Λαού. Είναι η αίθουσα του αρχαιότερου πνευµατικού σωµατείου, 
εντός της οποίας πραγµατοποιούνται διαλέξεις και οµιλίες. 
 
• Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, στην κεντρική πλατεία Γεωργίου Α’. 
 
• Πολύεδρο, στην οδό Καραϊσκάκη. 
 
• Το Συνεδριακό Κέντρο Οργανισµού Λιµένος Πατρών, το οποίο βρίσκεται στην 
λιµενική ζώνη, 
 
• Επιπλέον, αίθουσες εκδηλώσεων λόγου λειτουργούν στο ∆ικηγορικό Σύλλογο, στον 
Εµπορικό Σύλλογο Πατρών καθώς και στο Επιµελητήριο Αχαίας. 
 
  Τέλος, ένας αριθµός κτιρίων της πόλης λειτουργούν ως πολυχώροι. Μερικοί από 
τους οποίους είναι : 
 
• Η Αίγλη, στη Veso Mare ακτή ∆υµαίων, 
 
• το Millenium και 
 
• η Πολιτεία, στην ακτή ∆υµαίων. 
 
  Πλούσια είναι και η µουσική δραστηριότητα της πόλης των Πατρών. Η πόλη 
διαθέτει αρκετά σωµατεία, όπως : 
 
• Η Ορχήστρα Πατρών, µε πολλές εµφανίσεις στο ενεργητικό της εντός και εκτός της 
πόλης. Μερικές από τις εµφανίσεις έχουν πραγµατοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. 
 
• Το Κουαρτέτο Πατρών. 
 
• Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων, η οποία αποτελείται από µαντολίνα και κιθάρες.  
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• Η Πατραϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα. 
 
• Η Πολυφωνική Χορωδία Πατρών. 
 
• Η Χορωδία εργαζοµένων Πανεπιστηµίου Πατρών, καθώς και 
 
• Η “∆ηµοτική µουσική”. 
 
  Από το πλούσιο µουσικό ρεπερτόριο δεν λείπουν και τα νεανικά σχήµατα, όπως οι 
Raining Pleasure, ένα νεανικό συγκρότηµα µε αξιόλογη δισκογραφία. 
 
  Όσον αφορά στις αίθουσες µουσικής, η Πάτρα διαθέτει το ∆ηµοτικό Ωδείο Πατρών, 
επί της οδού Αράτου, το οποίο φιλοξενεί την ορχήστρα Πατρών, καθώς και τα 
υποσύνολα της. 
 
  Στην Πάτρα λειτουργούν και τέσσερις τοπικοί τηλεοπτικοί σταθµοί : Πάτρα TV, 
ΑχαΐαTV, Tele Time, Super B. 
 
  Πολυάριθµοι είναι και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της πόλης. 
 
 

Πολιτιστικοί Θεσµοί 
 
  Η πνευµατική και καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Πάτρα αποτελεί ένα µεγάλο 
και σηµαντικό κεφάλαιο της ζωής των ντόπιων, από τα παλαιότερα χρόνια έως 
σήµερα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η διαχωρισµός της πόλης των Πατρών σε 
“Άνω” και “Κάτω”, συµβολίζει τα δύο πολιτιστικά πρόσωπα της πόλης. 
Συγκεκριµένα, στην “Κάτω Πόλη”, την νεοκλασική, άνθισε η όπερα, η οπερέτα, 
διάφοροι ελληνικοί θίασοι, το καρναβάλι δυτικού τύπου και οι θεατρικές σκηνές, µε 
σηµαντικότερη αυτήν του θεάτρου “Απόλλων”. Στην “Άνω Πόλη”, την παλαιά πόλη, 
άνθισαν τα λαϊκά θεάµατα, οι παραδοσιακές αποκριές, η επιθεώρηση, οι λαϊκές 
ορχήστρες, ο Καραγκιόζης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα δύο τµήµατα της Πάτρας, 
“Άνω” και “Κάτω”, επικοινωνούν µε τις “ευρείες κλίµακες” που σχεδίασε ο Σ. 
Βούλγαρης, η πολιτισµική φυσιογνωµία της πόλης απέκτησε τα χαρακτηριστικά ενός 
αµφίδροµα επηρεαζόµενου και τελικά συγχωνευµένου πλούσιου κεφαλαίου. 
 
  Σήµερα, οι πολιτιστικοί θεσµοί και οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στην 
πόλη των Πατρών, βρίσκονται υπό την οργάνωση και διαχείριση της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας (∆ΕΠΑΠ). 
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α)  Το καρναβάλι της Πάτρας 
 
  Το Πατρινό Καρναβάλι είναι ένα από τα µεγαλύτερα γεγονότα της πόλης των 
Πατρών, το πιο καταξιωµένο κοµµάτι του πατρινού πολιτισµού, αλλά και µία από τις 
µεγαλύτερες αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ευρώπη. 
 

 
Εικόνα 3: Ο "Βασιλιάς  Καρνάβαλος"  

 
  Το καρναβάλι της Πάτρας έκανε την πρώτη του εµφάνιση περί τα µέσα του 19ου 
αι., µε τη µορφή χορών σε σπίτια αλλά και σε δηµόσιους χώρους. Ο πρώτος 
αποκριάτικος χορός, µπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε το 1829 στο σπίτι του Πατρινού 
εµπόρου Μωρέτη. Ωστόσο, η εµφάνιση του δεν σταµατά εκεί, µιας και ο χορός 
βρίσκεται και στις ταβέρνες, όπου οι Πατρινοί διασκεδάζουν, ενώ η παρουσία 
κάποιων µασκαρεµένων γίνεται σταδιακά αντιληπτή. Στα γλέντια αυτά, η λαϊκή 
συµµετοχή ήταν µικρή. Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει σηµαντικά µε την άφιξη των 
Επτανήσιων στην πόλη, οι οποίοι ιδρύουν την Ένωση των Επτανήσιων το 1865 και 
µε το προοδευτικό πνεύµα και τα τραγούδια τους, αλλάζουν τη ζωή στις ταβέρνες του 
λιµανιού αλλά και τη σηµασία των εκδηλώσεων του καρναβαλιού. Οι Επτανήσιοι 
είναι αυτοί που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του. Επιπλέον, η 
γεωγραφική θέση της πόλης σε συνδυασµό µε τη συνεχή εξέλιξη και ακµή του 
λιµανιού καθώς και οι επαφές µε τη ∆ύση και συγκεκριµένα µε την Ιταλία και το 
φηµισµένο καρναβάλι της Βενετίας, αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλλαν στην 
εδραίωση του καρναβαλιού της πόλης των Πατρών. 
 
  Κατά την δεκαετία του 1870, η οποία θεωρήθηκε ως η περίοδος οικονοµικής 
ανάπτυξης της πόλης, έγιναν οι πρώτοι δηµόσιοι αποκριάτικοι χοροί. Οι δηµόσιοι 
αυτοί χοροί πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του ∆ηµοτικού Θεάτρου, ενώ την 
εµφάνισή τους έκαναν και τα πρώτα καρναβαλικά άρµατα. Το ∆ηµοτικό Θέατρο 
συνεχίζει ακόµα και σήµερα να έχει κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις του 
καρναβαλιού. 
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  Οι χρονιές µέχρι και το 1909, θεωρούνταν σηµαντικές για το καρναβάλι στο οποίο 
αρχίζει να λαµβάνει µέρος κόσµος απ' όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τότε καθιερώνεται 
και ο αυγοπόλεµος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συµµετέχοντες πετούσαν από τα 
µπαλκόνια των σπιτιών κέρινα αυγά γεµάτα κοµφετί. Σήµερα ο αυγοπόλεµος έχει 
χαθεί ως έθιµο, ωστόσο θεωρείται ότι αποτελεί την εξέλιξη του σηµερινού 
σοκολατοπόλεµου. 
 
  Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για το θεσµό 
του καρναβαλιού. Εξαιτίας των πολέµων (Βαλκανικοί Πόλεµοι, Α΄ Παγκόσµιος 
Πόλεµος, Εθνικός ∆ιχασµός, Μικρά Ασία), εµφανίζεται ιδιαίτερα υποτονικός, ενώ οι 
εκδηλώσεις, στο σύνολο τους, ήταν µεµονωµένες. Μεταξύ 1938 και 1965, το 
καρναβάλι περνάει διάφορες φάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάζεται 
άλλοτε εντυπωσιακό και άλλοτε µαταιώνεται εξαιτίας παραγόντων όπως η ξενική 
κατοχή 1940-1950 και ο θάνατος του βασιλιά Παύλου το 1964. Το 1966 αποτελεί 
χρονιά ορόσηµο για το Πατρινό Καρναβάλι, αφού εισάγεται το Κυνήγι του 
Κρυµµένου Θησαυρού µε τη συµµετοχή 94 Πατρινών. Ένας θεσµός που άλλαξε την 
πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού. 
 
  Οι χρονιές από το 1974 και έπειτα αποτελούν µια περίοδο σταδιακής προόδου για το 
θεσµό του καρναβαλιού, κατά τη διάρκεια της οποίας κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ 
οι συµµετέχοντες συνεχώς αυξάνονται. 
 
  Aπό το 1990 και έπειτα, αυξάνονται οι πόλεις της Ελλάδας, µικρές και µεγάλες, οι 
οποίες οργανώνουν τα δικά τους «τοπικά» καρναβάλια, στα βήµατα, πάντα, του 
καρναβαλιού της Πάτρας. 
 
Η έναρξη του καρναβαλιού είναι συνήθως στα µέσα του Ιανουαρίου και η σχετική 
τελετή πραγµατοποιείται στην πλατεία του Γεωργίου Α’. 
 
β)  Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας 
 
  Έναν ακόµα πολιτιστικό θεσµό αποτελεί το ∆ιεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Ο 
θεσµός αυτός καθιερώθηκε το 1986 και έκτοτε έχει διαγράψει µία εντυπωσιακή 
πορεία. Το φεστιβάλ αυτό διεξάγεται τους καλοκαιρινούς µήνες και λαµβάνει χώρα, 
κυρίως, στο Ρωµαϊκό Ωδείο, αλλά και σε άλλους χώρους της πόλης. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το ∆ιεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας συνέβαλε στην γένεση και άλλων 
περιφερειακών φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις τις οποίες φιλοξενεί το 
φεστιβάλ ποικίλλουν, από σύγχρονη µουσική σε µοντέρνα και κλασσική, αλλά και 
θέατρο και εικαστικά. 
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γ)  Patra’s International Circuit Kart 
 

Εικόνα 4: Η εκκίνηση του αγώνα στην πλατεία Γεωργίου. 

  Από το 2009 και κάθε χρόνο, ένας νέος θεσµός δηµιουργείται στην Πάτρα, αφού για 
πρώτη φορά στα χρονικά όχι µόνο της πόλης, αλλά και της χώρας, το ιστορικό κέντρο 
της Πάτρας µετατρέπεται σε πίστα µηχανοκίνητου αθλητισµού. Το διεθνές σιρκουί 
διεξάγεται σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα µε απότερο στόχο στο µέλλον να 
φιλοξενηθούν αγώνες για την Formula 3, Formula 3000 κ.α.. Τη διοργάνωση την 
παρακολουθούν πάνω από 10.000 άτοµα ζωντανά, λαµβάνουν µέρος πάνω από 100 
καρτ, σε µια διαδροµή σχεδόν 1 km. 
 
δ)  Άλλοι πολιτιστικοί θεσµοί στην Πάτρα 
   
  Οι πολιτιστικοί θεσµοί της πόλης της Πάτρας δεν σταµατούν στο Καρναβάλι και 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ, αλλά επεκτείνονται και σε αρκετές άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι: 
 
• Παραστάσεις αρχαίου δράµατος και κωµωδίας, που ξεκίνησαν το 1981 υπό την 
αιγίδα του Οργανισµού Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. 
 
• Το Συµπόσιο Ποίησης που αποτελεί ετήσια πανελλήνια φιλολογική συνάντηση 
διάρκειας τριών ηµερών και διεξάγεται στους χώρους του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
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• Τα Πρωτοκλήτεια που αφορούν εκδηλώσεις λόγου και θρησκευτικής µουσικής και 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της γιορτής του πολιούχου της πόλης των Πατρών, 
Αποστόλου Ανδρέα. 
 
• Ο Καραγκιόζης, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο κοµµάτι της πολιτισµικής ιστορίας της 
Πάτρας, µίας και η Πάτρα αποτελεί γενέθλια πόλη του Μίµαρου ή ∆ηµήτρη 
Σαρδούνη, αναµορφωτή και ανανεωτή της τέχνης του θεάτρου σκιών στην Ελλάδα, ο 
οποίος γεννήθηκε και έδρασε για µεγάλο διάστηµα στην Πάτρα. Επηρεασµένος από 
την πολυεθνική πόλη, στην οποία ζούσαν ξένοι και Έλληνες προερχόµενοι από 
άλλους τόπους, άντλησε πρόσωπα, ιδιαίτερες φιγούρες και χαρακτήρες, τα οποία 
τελικά επέβαλε στον «µπερντέ» του. ∆ύο σηµαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες 
σχετίζονται µε το αντικείµενο αυτό λαµβάνουν χώρα ετησίως στην πόλη, το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών και οι Αγώνες Ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Το µεν 
φεστιβάλ επιδιώκει την επαφή των Ελλήνων δηµιουργών µε τις τεχνικές και τις 
παραδόσεις άλλων χωρών, ενώ οι αγώνες επιδιώκουν την παρουσίαση νέων 
δηµιουργών ή καινοτοµιών των παλαιοτέρων. 
 
  Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών οργανώνεται σαν εκδήλωση από το 1997 και 
αποτελεί, από µόνο του, µία ξεχωριστή ενότητα στις προγραµµατισµένες ετήσιες 
πολιτιστικές δράσεις της ∆ΕΠΑΠ. Το φεστιβάλ αυτό στα λίγα χρόνια που 
οργανώνεται έχει καταφέρει να µετατραπεί από αποκλειστικά ελληνικό σε διεθνές 
γεγονός, µε αποτέλεσµα να χαρακτηριστεί ως πυρήνας συγκέντρωσης νέων 
καλλιτεχνών διαφορετικών πολιτισµών και καινοτόµων τεχνοτροπιών. 
 
• Τέλος, το Ίδρυµα Τοπάλη µετέχει δραστήρια στην πολιτιστική ζωή της πόλης 
οργανώνοντας ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, µε άµεσο σκοπό την ανάπτυξη 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. 
                                                 
1 Περιφέρεια ∆.Ελλάδος, µελέτη Ρυθµιστικού σχεδίου. 
2 http://www.visit-achaia.gr 
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Μεταναστευτικό πρόβληµα1

 
  Μεταναστευτικό πρόβληµα της Πάτρας αποκαλείται το έντονο κοινωνικό πρόβληµα 
που ταλανίζει την πόλη της Πάτρας από τα µέσα της δεκαετίας του 90, εξ'αιτίας της 
αθρόας εισέλευσης οικονοµικών µεταναστών και της µόνιµης διαβίωσής τους. Μέχρι 
σήµερα έχουν υπάρξει διακυµάνσεις στον αριθµό και στην εθνικότητα τους, ενώ το 
πρόβληµα λόγω των ποικίλων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών µέχρι σήµερα 
παραµένει άλυτο, εντεινόµενο ιδιαίτερα από τις αρχές του 21ου αιώνα όταν άρχισαν 
να συρρέουν ανεξέλεγκτα Αφγανοί λαθροµετανάστες, καθώς Σοµαλοί και Σουδανοί.  
 
  Σήµερα υπολογίζεται ότι διαβιούν στην Πάτρα περίπου 1.000 λαθροµετανάστες µε 
το µέγιστο να έχει φτάσει γύρω στις 3.000 – 5.000, µε σκοπό τη λαθραία ακτοπλοϊκή 
έξοδο από την Ελλάδα προς την Ιταλία και τις χώρες της ανεπτυγµένης Ευρώπης. Το 
λιµάνι της Πάτρας αποτελεί τον βασικό κόµβο σύνδεσης µε την Ιταλία µέσω 
ακτοπλοϊκής γραµµής και συνεπώς αποτελεί την κυριότερη πύλη εξόδου από την 
Ανατολή προς τη ∆ύση. Οι λαθροµετανάστες προερχόµενοι από το Αφγανιστάν ή 
την Σοµαλία επιλέγουν ως συντοµότερο και ασφαλέστερο δρόµο για τις χώρες της 
Ευρώπης τα δύο λιµάνια της δυτικής Ελλάδας, την Ηγουµενίτσα και την Πάτρα. Το 
λιµάνι της Πάτρας λόγω των περισσοτέρων γραµµών προς Ιταλία, αλλά και της 
ελλιπούς φύλαξης αποτελεί τον πόλο έλξης του µεγαλύτερου µέρους των 
λαθροµεταναστών. Κύριος στόχος αυτών είναι να φτάσουν στη Γερµανία, 
την Ολλανδία ή την Σουηδία. Τις οµάδες αυτές των λαθροµεταναστών ενισχύουν οι 
«έµποροι κεφαλών», οι οποίοι κατόπιν µεγάλου χρηµατικού αντιτίµου, 
αναλαµβάνουν να τους περάσουν από τα σύνορα και να τους οδηγήσουν στις χώρες 
της ∆ύσης.  
 
  Η διαδικασία µε την οποία περνάνε στην κεντρική Ευρώπη είναι η εξής. Αφού 
περάσουν τα ελληνικά σύνορα, προς την Πάτρα και µε τη βοήθεια µεσαζόντων ή και 
µόνοι τους κρύβονται σε φορτηγά που πρόκειται να αποβιβαστούν σε ένα από τα 
πλοία της γραµµής µε κατεύθυνση την Ιταλία. Πολλές φορές τα φορτηγά περιέχουν 
ειδικές κρύπτες έτσι ώστε να µην γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι κύριοι δίοδοι εισόδου προς την Ελλάδα είναι τα νησιά 
του Αιγαίου και ο Έβρος. 
 
 
  Οι πρώτες οµάδες Κούρδων λαθροµεταναστών εµφανίστηκαν το 1996 και ήταν 
απότοκο του πολέµου στο Ιράκ αλλά και των διώξεων που αντιµετώπιζαν από το 
τουρκικό κράτος. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι από το 1995 έως τον 
Νοέµβριο του 1997 υπολογίζεται σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου δηµοσίας 
τάξεως ότι εισήλθαν παράνοµα στην Ελλάδα 22.451 ιρακινοί υπήκοοι. Το πρόβληµα 
όµως στην Πάτρα διογκώθηκε µετά το 2001 και την εισβολή των Αµερικανών στο 
Αφγανιστάν, όταν και χιλιάδες Αφγανοί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ζητώντας µια 
καλύτερη ζωή στις χώρες της ∆ύσης. Στον αριθµό των Αφγανών προστέθηκαν από 
το 2008 και κάποιες εκατοντάδες Σοµαλών, οι οποίοι αντιµετωπίζουν εµφύλιο 
πόλεµο στη χώρα τους από το 1991. 
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Εικόνα 1: Τα παραπήγµατα των Αφγανών στην περιοχή του Αγ.∆ιονυσίου.
τερο πρόβληµα του Μεταναστευτικού προβλήµατος στην Πάτρα είναι το 
ρησης, διαβίωσης και ιδίως αυτό της στέγασης. Κατά το πρώτο κύµα 
, το 1996, είχε δηµιουργηθεί ένας µικρός καταυλισµός στον παλιό 
ίνων που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το λιµάνι. Λόγω όµως 
ν των κατοίκων της περιοχής αλλά και φορέων αυτής και κατόπιν 
εύσεων των Κούρδων µε τις αστυνοµικές αρχές αποφασίστηκε η διάλυση 
σµού και η µεταφορά των σε κατασκηνώσεις στην Περαχώρα 
. Καθώς όµως ο στόχος των λαθροµεταναστών ήταν να περάσουν στις 
ύσης, ο καταυλισµός του Λουτρακίου γρήγορα ερηµώθηκε και οι ίδιοι 
στηκαν στην Πάτρα. 

η αυτή φορά, το 1998, δηµιούργησαν νέο αυτοσχέδιο καταυλισµό σε 
ην περιοχή της Αγυιάς, λίγο πιο µακρυά από το λιµάνι, ο οποίος 
ακόµα και σήµερα. Για τον συγκεκριµένο καταυλισµό έχουν υποβληθεί 
ό τους κατοίκους. Εκτός από τον καταυλισµό αρκετοί διαµένουν σε 
ιµµένα σπίτια ενώ οι πρόσφατα αφιχθέντες Σοµαλοί πρόσφυγες ζούν έξω 
αυλισµό, κυρίως στις περιοχές του Αγίου Ανδρέα και του Κάστρου, λόγω 
 που υπάρχει µεταξύ αυτών και των Αφγανών. Και στους δύο 
ύς δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις όροι υγιεινής µε αποτέλεσµα να 
ίνδυνος έξαρσης και µετάδοσης σοβαρών ασθενειών. Αντίστοιχα δεν 
αι οι στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
που ξέσπασε στις 21 Ιανουαρίου του 2009 στον καταυλισµό των 
, απειλώντας τις ζωές των µεταναστών, αλλά και τις περιουσίες του 
υ οικισµού. 

ίες άλλωστε που παρουσιάζονται στην κάλυψη των βιοτικών τους 
ξάνουν σοβαρά τον κίνδυνο αυτό, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα η 
ρων υγιεινής που υπάρχει στον καταυλισµό. Επιπρόσθετα δεν είναι λίγοι 
ντιµετωπίζουν ψυχολογικά προβλήµατα λόγω των δυσχερειών που 
ουν και της απουσίας των οικογενειακών τους προσώπων.  
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 Εικόνα 2: Κοιτάζωντας στο λιµάνι προς την ελευθερία. 
 
  Πέρα όµως από τις συνθήκες διαβίωσης, οι πρόσφυγες διατρέχουν άµεσο κίνδυνο 
για τη ζωή τους κάθε φορά που επιχειρούν να περάσουν στην Ιταλία κρυµµένοι εντός 
των φορτηγών. Και αυτό γιατί πολλές φορές στοιβάζονται µέσα σε αυτά χωρίς τον 
στοιχειώδη εξαερισµό. Άλλωστε έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι από ασφυξία 
µέσα στα φορτηγά ενώ το τραγικότερο περιστατικό και το πλέον πολυάριθµο σε 
νεκρούς συνέβη το 1999, όταν έπιασε φωτιά στο πλοίο «Superfast III» ενώ έπλεε 
ανοιχτά της Πάτρας. Από τη φωτιά αυτή βρήκαν τραγικό θάνατο 10 Κούρδοι, οι 
οποίοι είχαν κρυφτεί σε φορτηγά και πέθαναν µάλλον από ασφυξία. 
 
  Σχετικά µε την εξεύρεση λύσης όσον αφορά την περιοχή της Πάτρας έχουν υπάρξει 
αρκετές απόψεις από τους αρµοδίους φορείς. Μια από τις πρώτες λύσεις που 
προκρίθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου εµπορικής ναυτιλίας ήταν η ενίσχυση 
της περίφραξης του λιµανιού, στα πλαίσια του ISPS, η αύξηση του προσωπικού του 
λιµεναρχείου και η προµήθεια των Λιµενικών Αρχών µε ανιχνευτές έτσι ώστε να 
γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα ο έλεγχος των φορτηγών.  
 
  Μετά το ναυάγιο του αυτού του σχεδίου, αποφασίστηκε η κοινή λήψη επιχειρήσεων 
µεταξύ λιµενικού σώµατος και αστυνοµίας. Έτσι τον Ιανουάριο του 2008, και ύστερα 
από ενισχύσεις που κατέφθασαν από την Αθήνα και τον Πειραιά, άρχισε το κοινό 
επιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνα µε το οποίο προβλέπονταν συχνές περιπολίες της 
αστυνοµίας, έτσι ώστε οι λαθροµετανάστες να περιοριστούν στον χώρο του 
καταυλισµού τους και να µην µπορούν να πλησιάσουν το λιµάνι, αυξηµένα µέτρα 
ασφαλείας στο λιµάνι και συλλήψεις. Σκέψεις για βίαιη αποµάκρυνση των 
µεταναστών απορρίφθηκαν σχεδόν αµέσως από την τοπική ηγεσία της αστυνοµίας. 
Πράγµατι τις πρώτες µέρες πραγµατοποιήθηκαν εκατοντάδες συλλήψεις 
λαθροµεταναστών, οι οποίοι στη συνέχεια µε λεωφορεία µεταφέρονταν στο τµήµα 
αλλοδαπών της Αττικής για να διεκπεραιωθούν στο τέλος στους χώρους υποδοχής 
προσφύγων στο Λαύριο ή στην Θράκη.  
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  Η τρίτη λύση που είχε προτάθεί ήταν η δηµιουργία σταθµού υποδοχής προσφύγων. 
Συγκεκριµένα αποφασίστηκε η διάλυση του υπάρχοντος καταυλισµού και η 
κατασκευή χώρου υποδοχής εκτός Πατρών, η χορήγηση πολιτικού ασύλου µε 
γρηγορότερες διαδικασίες και η αύξηση των µέτρων ασφαλείας. 
Τον Νοέµβριο του 2008 το υπουργείο εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ως κατάλληλος 
χώρος για την κατασκευή του σταθµού υποδοχής επιλέχθηκε οικόπεδο 40 
στρεµµάτων στην περιοχή ∆ρέπανο του δήµου Ρίου, 15 χιλιόµετρα περίπου µακριά 
από την Πάτρα, χωρίς όµως µέχρι και σήµερα να έχει υλοποιηθεί.  
 
  Από το 2008 και την εµφάνιση των Σοµαλών και Παλεστινίων προσφύγων 
δηµιουργήθηκαν νέες εντάσεις, αυτή τη φορά µεταξύ των Σοµαλών και των 
Αφγανών, οι οποίοι αποτελούν και τον συντριπτικό αριθµό των προσφύγων. Αιτία, ο 
έλεγχος του λιµανιού, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις ευνοϊκότερες θέσεις, έτσι ώστε να 
µπορεί να κρυφτεί σε φορτηγά και να περάσει λαθραία στην Ιταλία. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τις συχνές εντάσεις και συγκρούσεις µεταξύ όλων αυτών των οµάδων, οι 
οποίες γίνονται όλο και πιο αιµατηρές, όπως και στυγερές δολοφονίες αλλοεθνών. 
 
  Πέρα όµως από τα προβλήµατα που έχουν οι ίδιοι σαν µετανάστες, δεν πρέπει να 
παραβλέπουµε και τα προβλήµατα των κατοίκων, οι οποίοι βλέπουν την κατάσταση 
να γίνεται ολοένα και πιο έντονη και το κύµα εγκληµατικότητας να αυξάνει. Ο χώρος 
του λιµανιού, που ήταν και χώρος περιπάτου έχει εγκαταληφθεί λόγω του φόβου και 
της παρουσίας ολοένα και περισσοτέρων µεταναστων. Οι ληστείες 
πολλαπλασιάζονται, οι εστίες µόλυνσης παραµένουν και θεωρείται µόνο θέµα χρόνου 
η στροφή και σε πιο στυγερά εγκλήµατα. Ο νέος καταυλισµός που δηµιουργείται 
κρυφά από την αστυνοµία κρυµµένος µέσα στο έλος της Αγυιάς απέχει µόλις 50 
µέτρα από την περιοχή της πλαζ, όπου χιλιάδες κάτοικοι την πληµµυρίζουν κάθε 
καλοκαίρι για τα θερινά τους µπάνια. Η ποιότητα ζωής έχει υποβαθµιστεί και η 
κατάσταση για αρκετούς έχει φτάσει στα άκρα πυροδοτώντας κοινωνικές εντάσεις. 
   
 

Ροµά2

 
  Οξύ κοινωνικό πρόβληµα θεωρείται και ο καταυλισµός των Ροµά στην περιοχή του 
Ριγανόκαµπου, µέσα σε χώρο ιδιοκτησίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο 
καταυλισµός µεταφέρθηκε εκεί το 1999, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της 
Νοµαρχίας και του Πανεπιστηµίου για την µετεγκατάσταση των Ροµά που διέµεναν 
στις ανατολικές περιοχές της Πάτρας (Πλατάνι, Ρίο, Κάτω Καστρίτσι). 
 
  Τα τελευταία δύο χρόνια, και ύστερα από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας, ένα µεγάλο κύµα από κατοίκους ροµά των χωρών 
αυτών κατήλθε και στην περιοχή της Πάτρας, δηµιουργώντας καταυλισµούς στην 
περιοχή του ∆ασυλλίου. Το φαινόµενο αυτό έχει γίνει ανεξέλεγκτο, µε αποτέλεσµα 
σήµερα να υπάρχει έντονη αντίδραση προς τις αρχές από πολίτες που είναι 
αναγκασµένοι να έρχονται αντιµέτωποι εκτός από την φορτική επαιτεία (η οποία έχει 
εµφανιστεί µε την µορφή οργανωµένου συνδικάτου), µε τα σκουπίδια, αλλά και τον 
κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, αφού οι αυτοσχέδιες υπαίθριες κουζίνες βρίσκονται 
ανάµεσα σε βλάστηση. 
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Κυκλοφοριακή συµφόρηση – Στάθµευση 

 
  Το κυκλοφοριακό παραµένει, για µακρό χρονικό διάστηµα, ένα από τα άλυτα, αλλά 
ταυτόχρονα διογκούµενα προβλήµατα της πόλης των Πατρών. Το κυκλοφοριακό 
πρόβληµα της Πάτρας δεν είναι µόνο απόρροια της παρουσίας πολύ περισσότερων 
οχηµάτων από αυτά που µπορεί να “αντέξει” (λόγω ρυµοτοµίας) η πόλη, αλλά και 
του ελλείµµατος πολιτικής βούλησης, καθώς πολλές µελέτες έχουν εκπονηθεί, αλλά 
είναι αλληλοσυγκρουόµενες και ουδέποτε επιχειρήθηκε να “συνδεθούν” ή να 
εφαρµοστούν. 
 
  Μεγάλη συµβολή στο κυκλοφοριακό έχει το θέµα του “διπλοπαρκαρίσµατος”. Η 
απουσία θέσεων στάθµευσης, η ελλιπής αστυνόµευση και τα αντικίνητρα για 
εναλλακτικούς τρόπους µεταφοράς (ποδηλατόδροµοι, ελαχιστοποίηση χρόνου 
µεταφοράς µε τα Μ.Μ.Μ, απουσιά µέσου σταθερής τροχιάς) έχουν οδηγήσει σε µία 
καθηµερινή περιπέτεια την µετακίνηση στο κέντρο της πόλης. ΄ 
 
  Προσωρινή λύση στο πρόβληµα είχε δώσει η τοποθέτηση πλαστικών εµποδίων 
(κορύνων) ανάµεσα στις λωρίδες των κεντρικότερων οδών της πόλης. Όµως η 
έλλειψη πολιτικής βούλησης, σε συνδυασµό µε την ενόχληση των καταστηµαρχών 
για µείωση της καταναλωτικής κίνησης, οδήγησε στη γρήγορη απόσυρση του µέτρου 
αυτού. 
 
  Ενθαρυντικό θεωρείται το γεγονός, ότι λόγω της αυξηµένης τιµής των υγρών 
καυσίµων, πολλοί κάτοικοι της πόλης προσφεύγουν για τις καθηµερινές µετακινήσεις 
τους στο ποδήλατο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο µετακίνησης από το ένα σηµείο της 
πόλης στο άλλο. Παράλληλα όµως, χωρίς κινήσεις από την δηµοτική αρχή, οι 
άνθρωποι αυτοί θα κινδυνεύουν καθηµερινά από τους απρόσεκτους οδηγούς και την 
έλλειψη οδηγικής παιδείας. 
 
 
 

Νέος ΧΥΤΑ 
 
  Ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποριµµάτων στην περιοχή της Ξερόλακας στην 
Πάτρα, είναι ουσιαστικά “νεκρός” λόγω κορεσµού από το 2007. Πλέον, ήδη στο 
2011 δεν υπάρχει επιφάνεια ταφής και το µέρος µετατρέπεται σε µία συνεχόµενη 
εστία µόλυνσης λόγω της διαρροής υγρών από τα συσσωρευµένα επιφανειακά 
λύµατα στον υδροφόρο ορίζοντα.  
 
  Νέος Χ.Υ.Τ.Α. δεν έχει βρεθεί και σκέψεις για µεταφορά σε γειτονικούς δήµους ή 
νοµούς κρίνονται ασύµφορες οικονοµικά και οικολογικά. Πολιτική βούληση και σε 
αυτό το θέµα δεν υπάρχει, ιδίως όσων αφορά και στον τοµέα της ανακύκλωσης (όπως 
και στην ενηµέρωση των κατοίκων περί ανακύκλωσης) και την αντικατάσταση των 
Χ.Υ.Τ.Α από Χ.Υ.Τ.Υπολειµµάτων. 
                                                 
1 http://el.wikipedia.org/wiki 
2 http://el.wikipedia.org/wiki 
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Προτάσεις 

 
 
  Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια διερεύνησης των προβληµάτων της 
περιοχής και εύρεσης τρόπων αντιµετώπισής τους. Τα συµπεράσµατα βγήκαν µετά 
από πολύωρη ενασχόληση µε τα θέµατα που αφορούν την περιοχή µελέτης, από την 
ανάλυση και εξέταση των χρήσεων και των αλλαγών τους καθώς και µε συζητήσεις 
που έγιναν µε κατοίκους, καταστηµατάρχες και επισκέπτες. 
 
  Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις που θα διατυπώσουµε δεν αφορούν προβλήµατα 
όσον αφορά το “καθαρό” κοµµάτι της Πολεοδοµικής Οργάνωσης, (εξάλλου το Νέο 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ασχολείται ιδιαιτέρως µε αυτά), αλλά µε το παράγοντα 
“Ποιότητα Ζωής”. Ο ρυπασµένος αέρας (η Πάτρα είναι η 4η ευρωπαϊκή πόλη σε 
ρύπους), το κυκλοφοριακό έµφραγµα, η κατάληψη πεζοδροµίων και η απουσία 
ποδηλατόδροµων, επηρεάζουν την αξιοπρέπεια της πόλης και το σεβασµό στον 
κάτοικό της. 
 
  1Ο θεσµός της “Πράσινης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας” που διοργανώνει η Ε.Ε. 
εκτός της αίγλης που δίνει στην πόλη που θα ψηφιστεί, προωθεί την ανταλλαγή ιδεών 
και προτάσεων µεταξύ τους. Η περίπτωση του Αµβούργου, µιας πόλης παρόµοιας µε 
την Πάτρα, η οποία αποτελεί το µεγαλύτερο λιµάνι της Γερµανίας και την δεύτερη σε 
πληθυσµό είναι άξια µελέτης. Τα µέτρα που εφάρµοσε στον τοµέα εξοικονόµησης 
ενέργειας στα δηµόσια κτίρια ήταν επιτυχηµένα, όπως αποτελεσµατικά αποδείχτηκαν 
και τα µέτρα για την αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, τη διαχείριση 
αποβλήτων και λυµάτων και την ατµοσφαιρική ρύπανση. Η ποιότητα του 
ατµοσφαιρικού αέρα στην πόλη είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ τα περιβαλλοντικά 
προγράµµατα που έχει θέσει σε εφαρµογή συνεχώς εξελίσσονται.  
 
  Η απελευθέρωση του θαλάσσιου µετώπου είναι αίτηµα ήδη από την εποχή του 
Βούλγαρη, και η αξιοποίησή του δηµιουργώντας παράλληλα ένα µεγάλο πνεύµονα 
πρασίνου θα έκανε την πόλη πιο ελκυστική. Με την προοπτική του νέου λιµανιού, οι 
γειτνιάζοντες βιοµηχανικοί χώροι που παραµένουν αναξιοποίητοι (Πειραϊκή 
Πατραϊκή, Λαδόπουλος) θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ενός 
Μητροπολιτικού Πάρκου. 
 
  Το κυκλοφοριακό θα µπορούσε να λυθεί µε την ποιοτικότερη αναβάθµιση των 
λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ., τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, την επιβολή 
αντικινήτρων στη µετακίνηση µε αυτοκίνητο εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης 
και την εφαρµογή των µελετών για τη δηµιουργία µέσου σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ). 
Ήδη η γραµµή του Προαστιακού µεταξύ του κέντρου της Πάτρας µε το Ρίο, δείχνει 
τη δυναµική και τις προοπτικές ενός τέτοιου εγχειρήµατος. 
 
  Η µείωση του συντελεστή δόµησης, µε την θέσπιση από την πολιτεία νέου 
αυστηρότερου Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού ως προς τη δηµιουργία “πράσινων” 
κτηρίων, η αποτελεσµατική διαχείρηση των υδάτων κυρίως µέσω της 
αντικατάστασης του πεπαλαιωµένου δικτύου σωληνώσεων για την αποφυγή των 
διαρροών, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας όπως η αξιοποίηση της ηλιακής 
ταυτόχρονα µε την αιολική, είναι µερικές από τις προτάσεις που καταγράφησαν για 
την εξοικονόµηση ενέργειας. 
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  Το µεταναστευτικό πρόβληµα θα µπορέσει να λυθεί µε αυστηρότερη φύλαξη του 
λιµανιού κλείνοντας το δρόµο προς Ιταλία εκτρέποντας τις ορδές των µεταναστών 
προς άλλους δρόµους διαφυγής. Επίσης η ποινικοποίηση της επαιτείας θα λύσει και 
το πρόβληµα των “εισαγώµενων” Ροµά. 
 
  Στο θέµα των απορριµµάτων, χρειάζεται µια εκστρατεία ενηµέρωσης των κατοίκων 
πάνω στην ανακύκλωση, κίνητρα ανά οικία µέσω της µείωσης δηµοτικών τελών ή 
επιβολής προστίµων όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες καθώς και τη δηµιουργία 
κέντρου ανακύκλωσης και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων. 
 
  Τελευταία πρόταση είναι να γίνει η Πάτρα µία πόλη ελκυστική όχι µόνο στους 
κατοίκους της αλλά και στους τουρίστες. ∆υστυχώς η Πάτρα, χρησιµοποιείται απλά 
ως ενδιάµεσος σταθµός για άλλες περιοχές (Ολυµπία, Καλάβρυτα, ∆ελφοί, Αθήνα), 
και εκτός από ελάχιστους πολιτιστικούς θεσµούς (καρναβάλι και πρόσφατα το Super 
Rally) δεν προσφέρει ελκυστικά “προϊόντα” τουρισµού. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
τα µνηµεία της πόλης αλλά και να διαφηµιστεί και εκτός των συνόρων. Ένας τέτοιος 
τρόπος διαφήµισης είναι και µέσω της δηµιουργίας του “Αυτοκινητοδροµίου” 
Πάτρας, µιας πίστας αγώνων προδιαγραφών Formula 1 µε τις κατάλληλες 
υποστηρικτικές δοµές και την προσέλκυση επενδυτών και τουριστών από όλο τον 
κόσµο. Επίσης µε τη δηµιουργία και του νέου λιµανιού πρέπει να στοχεύσουµε και σε 
διαφορετικά είδη τουρισµού, όπως ο “τουρισµός κρουαζιέρας” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://27europe.blogspot.com/2010/11/blog-post_11.html
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Τεύχη πολεοδοµικής κι αρχιτεκτονικής ιστορίας των Πατρών. 
 
“ΠΑΤΡΑ Πολιτιστική Πρωτεύουσα” τεύχη 1-8 
 
 
Ιστότοποι: 
 
http://el.wikipedia.org/wiki
 
http://www.achaia.gr
 
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr
 
http://www.visit-achaia.gr
 
http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php
 
http://20gym-patras.ach.sch.gr
 
http://www.visit-achaia.gr
 
http://27europe.blogspot.com/2010/11/blog-post_11.html
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  Βιβλιογραφία 

 
 
 
Γνώµες – Πληροφορίες: 
 
Νικόλαος Μηλιώνης 
 
Ανδρέας Στασινόπουλος 
 
 
 
  Εικόνες 
 
 
Κεφάλαιο 1 
 
Εικόνα 1: Προσωπικό αρχείο 
 
Εικόνα 2: www.maps.google.com 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Εικόνα 1: http://kala-nea.gr/index.php?m=201008&paged=7
 
Εικόνα 2: http://www.mypatra.gr/patra/text/?id=319
 
Εικόνα 3: http://anthoulaki.blogspot.com/2009/01/blog-post_22.html
 
Εικόνες 4, 5: http://www.ru5.cti.gr/port/portweb/general_info/hisory_photo_gr.htm
 
Εικόνα 6: http://www.prevezatour.gr
 
Εικόνα 7: http://www.fysiolatrikos.gr/index.php?id=140&type=content
 
 
Κεφάλαιο 3 
 
Εικόνες 1 - 14:  Χαρά Παπαδάτου – Γιαννοπούλου. “Εξέλιξη του σχεδίου πόλεως 

των Πατρών 1829 – 1989” 
 
Εικόνα 15: Βασίλης Παππάς “Πάτρα. Η πολεοδοµική φυσιογνωµία της πόλης” 
 
Εικόνα 16: Περιφέρεια ∆.Ελλάδος. Μελέτη Ρυθµιστικού Σχεδίου Πατρών 
 
 
Κεφάλαιο 5 
 
Εικόνα 1: http://www.panoramio.com/photo/3974347
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http://kala-nea.gr/index.php?m=201008&paged=7
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  Βιβλιογραφία 

 
 
Κεφάλαιο 6 
 
Εικόνα 1: http://el.wikipedia.org/wiki/
 
Εικόνα 2: http://20gym-patras.ach.sch.gr
 
Εικόνα 3: http://navi-patra.blogspot.com
 
Εικόνα 4: www.maps.google.com
 
Εικόνα 5: www.earth.google.com
 
Εικόνα 6: Βασίλης Παππάς “Πάτρα. Η πολεοδοµική φυσιογνωµία της πόλης” 
 
Εικόνα 7: http://www.nautilia.gr/forum
 
Εικόνα 8: http://mmmathinon.blogspot.com
 
Εικόνα 9: http://kataskeui.blogspot.com
 
 
Κεφάλαιο 7 
 
Εικόνα 1: http://www.4m.gr/olympic.html
 
 
Κεφάλαιο 8 
 
Εικόνα 1: http://ntsoukalis.blogspot.com
 
Εικόνα 2: Προσωπικό αρχείο 
 
Εικόνα 3: http://mynima-hellas.com/
 
Εικόνα 4: http://www.peritroxon.gr
 
 
Κεφάλαιο 9 
 
Εικόνα 1: http://xorisynora.wordpress.com/
 
Εικόνα 2: http://www.dete.gr
 
 
 
  Πίνακες 
 
http://www.statistics.gr   Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 
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http://mmmathinon.blogspot.com/2010/11/blog-post_19.html
http://kataskeui.blogspot.com/2009/03/blog-post_4115.html
http://www.4m.gr/olympic.html
http://ntsoukalis.blogspot.com/2009_02_08_archive.html
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