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Βήμα 2: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου 
εφαρμογής του σχεδίου 

Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Δραστηριότητα 2.1: Αναζήτηση πέρα από όρια και ευθύνες 

Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από 
τις συμβατικές κυκλοφοριακές αλλά και τις πολεοδομικές μελέτες που εκπονούνταν 
μέχρι σήμερα είναι ότι τα όρια μελέτης δεν καθορίζονται αυστηρά από διοικητικές 
χωρικές διαιρέσεις, όπως όρια δήμων, που έχουν αποφασιστεί χωρίς ανάλυση των 
λειτουργικών σχέσεων των οικισμών μεταξύ τους. Η κινητικότητα και η κυκλοφορία 
επηρεάζονται εν μέρει από διοικητικούς διαχωρισμούς, αλλά κυρίως καθορίζονται 
από τις καθημερινές μας αποφάσεις και επιλογές μετακίνησεις. Αυτές καθορίζονται 
από τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας που δημιουργούνται από δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στους διάφορους οικισμούς και πολεοδομικές συγκεντρώσεις. Για 
παράδειγμα το σχολείο το οποίο παρακολουθεί ένας μαθητής ή οι μετακινήσεις για 
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων εξαρτώνται από τα διοικητικά όρια, αλλά 
μετακινήσεις για εργασία, αναψυχή, εμπόριο ή για πλήθος άλλων δραστηριοτήτων δεν 
επηρεάζονται απαραίτητα από αυτά, αλλά από προσωπικά μας κριτήρια, επιδιώξεις 
και ευρύτερες χωροθετήσεις χρήσεων απόρροια των διαφόρων επιπέδων λήψης 
αποφάσεων.  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση ΣΒΑΚ (παράγραφος 4 άρθρου 22 
Νόμου 4599/2019 - ΦΕΚ 40/Α): 

Ως «Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται περιοχή εντός των διοικητικών ορίων 
του φορέα εκπόνησης. «Η περιοχή παρέμβασης μπορεί να εκτείνεται και πέραν των 
διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση 
των πραγματικών αναγκών κινητικότητας, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδομικό 
συγκρότημα αποτελούμενο από περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν υπάρχουν έντονες 
ανάγκες περιαστικών μετακινήσεων» 

ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου: 

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την 
ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών 
στις περιοχές αυτές.» 

Σκοπός της δραστηριότητας 2.1 σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS (2014), είναι να 
καθοριστεί η περιοχή παρέμβασης ενσωματώνοντας τις λειτουργικές χωρικές 
αλληλεξαρτήσεις και τη ροή της κυκλοφορίας καθώς και να αναζητηθεί το πεδίο 
επιρροής και το πεδίο ευθυνών και ρόλων για το ΣΒΑΚ.  

Από τα περιγραφόμενα στο θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης των ΣΒΑΚ για τον καθορισμό 
της περιοχής παρέμβασης πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες για το σκοπό αυτό: 

1. Αναγνώριση των αστικών περιοχών και των περιχώρων τους 
2. Διερεύνηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας 
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Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας θα πρέπει να διασφαλίζεται και η σύνδεση της 
περιοχής παρέμβασης με τους υπεραστικούς διαδρόμους μεταφορών.   

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. 2001, Έννοιες και Ορισμοί) αστικό 
χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο 
πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω. Ο ορισμός με βάση το 
πληθυσμιακό κριτήριο είναι εύλογος, καθώς αστική είναι η περιοχή που βασικά δεν 
έχει αγροτικό χαρακτήρα και αυτό συμβαίνει όταν οι περισσότεροι κάτοικοι τους 
εργάζονται σε δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως σε μεγάλους οικισμούς, στους οποίους είναι οικονομικά βιώσιμες οι 
επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα και η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.  

Με βάση λοιπόν τον ορισμό της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. δύο είναι οι αστικές περιοχές εντός του δήμου 
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας: 

1. Η δημοτική κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας που αποτελείται από τους 
οικισμούς Λουτράκι, Ειρήνη, Καλλιθέα, Γέφυρα Ισθμού, Μονή Οσίου 
Παταπίου, Περαχώρα, Σκάλωμα, Λίμνη Βουλιαγμένης, Στέρνα, Σκαλωσιά, 
Ασπρόκαμπος, Αλκυόνα, καθώς στη δημοτική αυτή κοινότητα ο 
πολυπληθέστερος οικισμός (Λουτράκι) έχει 11,564 κατοίκους 

και 

2. Η δημοτική κοινότητα Αγίων Θεοδώρων που αποτελείται από τον οικισμό των 
Αγίων Θεοδώρων, που έχει 4643 κατοίκους 

Ο ορισμός της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. δίνει ένα σαφή ορισμό για το εάν ο κύριος οικισμός είναι 
αστικός ή αγροτικός. Ωστόσο η οριοθέτηση της αστικής περιοχής με βάση τα όρια της 
δημοτικής κοινότητας είναι αυθαίρετος. Είναι πιθανόν στα όρια της δημοτικής 
κοινότητας να βρίσκονται αγροτικοί οικισμοί και τα όρια της αστικής περιοχής να είναι 
μικρότερα ή είναι πιθανόν κάποιοι περιαστικοί οικισμοί εκτός των ορίων της δημοτικής 
κοινότητας να έχουν καθαρά αστικό χαρακτήρα, δηλαδή να έχουν απωλέσει τον 
αγροτικό τους χαρακτήρα και να αποτελούν προαστιακές περιοχές του κύριου 
οικισμού. 

Για τις ανάγκες της οριοθέτησης της αστικής περιοχής ακολουθήθηκε η παρακάτω 
μεθοδολογία:  

Α. κέντρο της αστικής περιοχής ελήφθη το κέντρο του πολυπληθέστερου οικισμού 
μίας δημοτικής κοινότητας που έχει πάνω από 2000 κατοίκους 

Β. όριο της αστικής περιοχής ελήφθη η δομημένη περιοχή γύρω από το κέντρο της 
αστικής περιοχής που αποτελείται από τους οικισμούς που παρουσιάζουν μεταξύ 2001 
και 2011 πληθυσμιακή αύξηση. 

Καθώς στη χώρα μας μεταξύ των ετών 2001 και 2011 υποχώρησε ο αριθμός των 
ανθρώπων που ασχολούνται με τις αγροτικές δραστηριότητες, ενώ και η τάση στις 
αστικές περιοχές την ίδια περίοδο ήταν να εγκαταλείπουν οι κάτοικοι τους 
παραδοσιακούς αστικούς πυρήνες και να αναζητούν καλύτερη ποιότητα κατοικίας στα 
προάστια, είναι πιο πιθανό ένας οικισμός να έχει αστικό και όχι αγροτικό χαρακτήρα, 
εάν δε βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον κύριο οικισμό και παρουσιάζει μεταξύ 
των ετών 2001 και 2011 πληθυσμιακή αύξηση. 
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Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
(περιλαμβάνονται οι οικισμοί του δήμου που δεν είχαν εγκαταλειφθεί το 2011): 

Δ.Ε
. 

Δ.
Κ.  

Οικισμός Μόνιμος 
Πληθ. 
2011 

Αύξηση πληθ. 
μεταξύ 2001 
και 2011 (%) 

Κοντινότερος 
οικισμός >2000 
κατοίκους 

Απόσταση από 
οικισμό > 2000 
κατοίκους 

Λ
Ο

Υ
Τ

Ρ
Α

Κ
ΙΟ

Υ
 –

 Π
Ε

Ρ
Α

Χ
Ω

Ρ
Α

Σ
 

ΙΣ
Θ

Μ
ΙΑ

 

Ισθμία 248 20,9 Λουτράκι 8 

Παράδεισος 78 13,04 Λουτράκι 8 

Κυράς Βρύση 1128 10,9 Κόρινθος 7 

Κάβος 148 64,4 Λουτράκι 10 

Παλαιό 
Καλαμάκι 

24 100,0 Λουτράκι 10 

Άγιος 
Χαράλαμπος 

248 -15,9 Λουτράκι 10 

Λ
Ο

Υ
Τ

Ρ
Α

Κ
Ο

Υ
 –

 Π
Ε

Ρ
Α

Χ
Ω

Ρ
Α

Σ
 

Λουτράκι 11,564 8,3 Λουτράκι 1 

Ειρήνη 96 18,5 Λουτράκι 5 

Καλλιθέα 48 92,0 Λουτράκι 5 

Γέφυρα 
Ισθμού 

358 98,9 Λουτράκι 6 

Μονή Οσίου 
Παταπίου 

41 2,5 Λουτράκι 8 

Περαχώρα 1141 -7,8 Λουτράκι 9 

Σκάλωμα 7 -50,0 Λουτράκι 12 

Λίμνη 
Βουλιαγμένης 

62 -4,6 Λουτράκι 16 

Στέρνα 23 - Λουτράκι 16 

Σκαλωσιά 1 - Λουτράκι 20 

Ασπρόκαμπος 2 -71,4 Λουτράκι 20 

Αλκυόνα 10 -64,3 Λουτράκι 22 

Π
ΙΣ

ΙΩ
Ν

 Πίσια 80 -19,2  12 

Σχίνος 61 335,7 Λουτράκι 24 

Αγία Σωτήρα 215 42,4 Λουτράκι 25 

Βαμβακές 91 295,7 Λουτράκι 29 

Μαυρολίμνη 18 100,0 Μέγαρα 30 

Άγιοι Θεόδωροι 4643 -6,4 Άγιοι Θεόδωροι 1 

 Ανάλυση των οικισμών του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων για την οριοθέτηση των αστικών περιοχών. 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, αστικά χαρακτηριστικά έχουν: 

1. Ο οικισμός των Αγίων Θεοδώρων 
2. Ο οικισμός του Λουτρακίου και οι περιαστικοί οικισμοί της Δημοτικής 

Κοινότητας Λουτρακίου σε ακτίνα εντός 7 χλμ. από τον κύριο οικισμό (οικισμοί 
Ειρήνη, Καλλιθέα, Γέφυρα Ισθμού). 

3. Οι οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων (οικισμοί Ισθμία, Παράδεισος, 
Κυρά Βρύση, Κάβος, Παλαιό Καλαμάκι, Άγιος Χαράλαμπος) 

4. Οι βόρειοι παραλιακοί οικισμοί στη Δημοτική Κοινότητα Πισίων (οικισμοί 
Σχίνος, Αγία Σωτήρα, Βαμβακές, Μαυρολίμνη). 

Οι βόρειοι παραλιακοί οικισμοί οφείλουν την ανάπτυξή τους στην ανάπτυξη της 
παραθεριστικής κατοικίας κατά μήκος του Κορινθιακού Κόλπου. Έχουν πολύ μεγάλη 
απόσταση από το Λουτράκι που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη καθημερινών 
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μετακινήσεων από και προς αυτό. Η Μαυρολίμνη μάλιστα βρίσκεται πιο κοντά στα 
Μέγαρα παρά στο Λουτράκι, ενώ και ο οικισμός Βαμβακές χρονικά βρίσκεται πιο 
κοντά στα Μέγαρα, καθώς ο δρόμος για τα Μέγαρα είναι καλύτερος. Δεν υπάρχει 
κάποιος οικισμός άλλος μεγαλύτερος των 2000 κατοίκων που θα έκανε αυτούς τους 
οικισμούς να εντάσσονται σε μία ευρύτερη αστική περιοχή. Κατά συνέπεια οι οικισμοί 
αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν παραλιακοί και παραθεριστικοί, δεν ανήκουν όμως 
σε αστική περιοχή. 
 

 

Εικόνα 1. Περιοχές αστικής διάχυσης Λουτρακίου. Πηγή: Google Maps 

Η περιοχή του Λουτρακίου αποτελεί μία εναία αστική περιοχή με επίκεντρο το 
Λουτράκι και περιλαμβάνει όλη την μεγάλη πεδινή περιοχή αστικής εξάπλωσης νότια 
και ανατολικά του Λουτρακίου μέχρι τον Ισθμό (βλ. εικόνα κάτω). 

Η περιοχή των Ισθμίων είναι και αυτή μία προαστιακή περιοχή, με έντονη 
πληθυσμιακή αύξηση που υποδηλώνει ότι αποτελεί υποδοχέα κατοίκων που 
επιθυμούν να εγκατασταθούν κοντά σε αστικά κέντρα. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο εάν 
οι κάτοικοι των Ισθμίων έχουν λειτουργικές σχέσεις με το Λουτράκι, καθώς η 
Κόρινθος, που είναι μεγαλύτερη πόλη και έλκει κατά συνέπεια και περισσότερους 
κατοίκους βρίσκεται πιο κοντά χιλιομετρικά σε έναν από τους οικισμούς της περιοχής 
(οικισμός Κυράς Βρύση), ενώ και οι υπόλοιποι (Ισθμία, Κάβος, Παλαιό Καλαμάκι) 
χρονικά είναι πιο κοντά στην Κόρινθο παρά στο Λουτράκι, καθώς οι οδικές υποδομές 
που οδηγούν από την περιοχή των Ισθμίων προς την Κόρινθο είναι καλύτερες (βλέπε 
κάτω εικόνα) 

 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 6 

 

  
 

Εικόνα 2. Περιοχές αστικής διάχυσης Κορίνθου και όρια δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. Πηγή: Google Maps. Ιδία επεξεργασία. 

Η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων αποτελεί μία αστική περιοχή που αποτελείται από 
ένα μικρό συμπαγές αστικό κέντρο και μία πολύ μεγαλύτερη περιοχή αστικής διάχυσης 
γύρω από τον οικισμό αυτό. 

 

Εικόνα 3. Βιομηχανική περιοχή και εμπορικό λιμάνι (δυτικά) και περιοχές αστικής 
διάχυσης γύρω από τον οικισμό των Αγίων Θεοδώρων. Πηγή: Google Maps. 

Κόρινθος 
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Δυτικά της περιοχής αστικής εξάπλωσης των Αγίων Θεοδώρων υπάρχουν οι 
εγκαταστάσεις της MOTOR OIL, γύρω από τις οποίες υπάρχουν αρκετές ακόμα 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες χωροθετημένες. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα 
σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η βιομηχανική 
περιοχή των Αγίων Θεοδώρων εντάσσεται και αυτή στις αστικές περιοχές, καθώς 
αποτελεί επίκεντρο των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η περιοχή που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αστική 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η αστική περιοχή εντός του δήμου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αποτελείται από δύο μικρούς αστικούς πυρήνες, ένα 
μεγαλύτερο (πόλη Λουτρακίου) και έναν μικρότερο (πόλη Αγίων Θεοδώρων) και μία 
πολύ μεγάλη αραιοδομημένη περιοχή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο οικισμούς κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Κορίνθου και του άξονα Λουτράκι – Ισθμός. 

Η ανάλυση φανερώνει επιπλέον ότι η αστική περιοχή εντός του δήμου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αναπτύσσει έντονες λειτουργικές εξαρτήσεις με την 
πόλη της Κορίνθου και σχηματίζουν ουσιαστικά ένα ενιαίο πολυκεντρικό πολεοδομικό 
συγκρότημα με την πόλη της Κορίνθου και τις περιαστικές περιοχές γύρω από αυτή. 

   

Εικόνα 4. Αστικές περιοχές εντός του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων. Πηγή: Google Maps. Ιδία επεξεργασία. 

Δεύτερο στοιχείο της μεθοδολογίας μετά την οριοθέτηση της αστικής περιοχής είναι 
η αναγνώριση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας. 

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων μόνο το 4,4 % του ενεργά οικονομικού 
πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία, ενώ το 22,3 % με το δευτερογενή τομέα της 
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οικονομίας και το 73,3 % με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια ο 
πρωτογενής τομέας επηρεάζει λιγότερο την κινητικότητα στην περιοχή, και σε κάθε 
περίπτωση δεν την καθορίζει σε βαθμό σημαντικό.   

Όλες οι υποδομές κοινωνικής πρόνοιας (βρεφονηπιακός σταθμός, παιδικός σταθμός, 
Οίκοι Ευγηρίας, απασχόληση ΑΜΕΑ) βρίσκονται στο Λουτράκι. Στους Αγίους 
Θεοδώρους υπάρχει μόνο ΚΑΠΗ και παιδικός σταθμός.  

Εντός των ορίων του δήμου δε λειτουργεί νοσοκομείο, παρά μόνο κέντρο υγείας, 
οπότε όλη η περιοχή είναι λειτουργικά εξαρτημένη από την Κόρινθο για σοβαρά 
περιστατικά υγείας.  

Μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν μόνο στην Περαχώρα (Γυμνάσιο), 
το Λουτράκι (Γυμνάσιο – Λύκειο), τα Ίσθμια (Γυμνάσιο – Λύκειο) και στους Αγίους 
Θεοδώρους (Γυμνάσιο – Λύκειο), οπότε αυτοί οι 4 οικισμοί αποτελούν πόλους 
συγκέντρωσης μαθητών από όλους τους οικισμούς του δήμου. Στα Ίσθμια λειτουργεί 
και η μοναδική μονάδα ειδικής εκπαίδευσης του δήμου για τους μαθητές με ειδικές 
ανάγκες. Για άλλες μορφές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μουσικό Γυμνάσιο, 
Εσπερινό Γυμνάσιο) ο δήμος είναι εξαρτημένος από την πόλη της Κορίνθου. Στα Ίσθμια 
υπάρχουν και δύο ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οπότε στα Ίσθμια έλκονται μετακινήσεις 
από όλη την περιοχή της Κορίνθου. 

Εντός του δήμου δεν υπάρχουν ούτε δικαστήρια, οπότε και στον τομέα αυτό το 
σύνολο του δήμου είναι λειτουργικά εξαρτημένο από την Κόρινθο (Πρωτοδικείο, 
Ειρηνοδικείο) και το Ναύπλιο (Εφετείο). 

Την κινητικότητα της περιοχής επηρεάζει ωστόσο εκτός από τις καθημερινές ανάγκες 
των κατοίκων και η κίνηση των επισκεπτών, καθώς το Λουτράκι είναι μία τουριστική 
περιοχή. 

Έγινε αναζήτηση για προσφορά δωματίων και ξενοδοχείων στις διαδικτυακές 
πλατφόρμες tripadvisor και booking. Η αναζήτηση κατέδειξε ότι τα σημεία κατάλυσης 
των επισκεπτών είναι κυρίως στον άξονα Ίσθμια-Λουτράκι – Λίμνη Βουλιαγμένης.  

Ακόμη στην πλατφόρμα tripadvisor αναζητήθηκαν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των 
επισκεπτών στο δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων που αναμένεται 
να δημιουργούν κινητικότητα με τα σημεία κατάλυσης των επισκεπτών. Ως 
δημοφιλέστεροι προορισμοί θεωρήθηκαν εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 
100 σχόλια επισκεπτών. Τα σημεία ενδιαφέροντος που θεωρήθηκε με αυτή τη μέθοδο 
ότι έχουν τους θερινούς μήνες σημαντική κίνηση είναι: 

1. Ισθμός Κορίνθου, 1612 κριτικές Μέση βαθμολογία: 4,5. 
2. Λίμνη Βουλιαγμένης 410 κριτικές, μέση βαθμολογία: 4,5, Πάνορμος. 
3. Μονή Οσίου Παταπίου 199 κριτικές, μέση βαθμολογία: 5. 
4. Καζίνο Λουτράκι, 206 κριτικές, μέση βαθμολογία 3,5. , ενώ στην ευρύτερη 

περιοχή της Κορίνθου σημεία ενδιαφέροντος είναι: 
5. Αρχαία Κόρινθος, 867 κριτικές, μέση βαθμολογία 4,5. 
6. Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου, 213 κριτικές, μέση βαθμολογία 4,5. 
7. Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου, 213 κριτικές, μέση βαθμολογία 4,5. 
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Εικόνα 5. Περιοχές του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδόρων με 
υποδομές για την κατάλυση επισκεπτών. Πηγή: booking.com 

Συμπερασματικά οι βασικοί πόλοι κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες στο 
δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στους οποίους πρέπει να δοθεί 
έμφαση κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ είναι: 

1. Ο άξονας Λίμνη Βουλιαγμένης – Περαχώρα – Λουτράκι – Ίσθμια – Άγιοι 
Θεόδωροι. 

Στον άξονα αυτό συγκεντρώνονται οι κύριες δραστηριότητες του δευτερογενούς 
τομέα (με επίκεντρο τους Αγίου Θεοδώρους) και του τριτογενούς τομέα (με επίκεντρο 
το Λουτράκι). Επιπλέον στον άξονα αυτό διαμένει το 98 % των κατοίκων του δήμου. 

2. Η πόλη της Κορίνθου και η αρχαία Κόρινθος 

Η πόλη της Κορίνθου αλληλεπιδρά έντονα με όλη την περιοχή του δήμου, ιδιαίτερα  με 
την περιοχή των Ισθμίων, η οποία διοικητικά ανήκει στο Λουτράκι, αλλά λειτουργικά 
βρίσκεται εγγύτερα στην Κόρινθο.  

Η αρχαία Κόρινθος αποτελεί δημοφιλή τόπο προορισμού για τους επισκέπτες που 
καταλύουν στο Λουτράκι.  

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης δείχνει ότι η εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης 
κινητικότητας στο δήμο του Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ιδιαίτερα 
στην περιοχή των Ισθμίων απαιτεί συνεργασία και με το δήμο Κορινθίων και το δίπολο 
Κόρινθος – Λουτράκι αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο λειτουργικά πολυκεντρικό 
πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο και θα αποτελέσει την περιοχή παρέμβασης του 
ΣΒΑΚ Λουτρακίου.  
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Εικόνα 6. Περιοχή παρέμβασης ΣΒΑΚ. 
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Δραστηριότητα 2.2: Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού 

 

Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων χάραξης πολιτικής αποτελεί 
σημαντικό μειονέκτημα των αστικών μεταφορών σήμερα. Ο ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός (integrated planning) είναι ένα πεδίο που απουσιάζει συστηματικά από τα 
ελληνικά δεδομένα, αν και είναι πλέον σαφές ότι στο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον τα ΣΒΑΚ – που προτάσσουν ακριβώς αυτόν το σχεδιασμό- θα αποτελούν 
συγκριτικό πλεονέκτημα1.  

Οι στόχοι της παρούσας δραστηριότητας είναι οι εξής:  

- Η ανάγνωση και ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
μετασχηματισμών που παρατηρούνται στις αστικές δομές (πυκνότητα, 
λειτουργίες, κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα, οικοσυστήματα) και την 
κινητικότητα, 

- η καθιέρωση του σχεδιασμού της κινητικότητας και των μεταφορών 
γενικότερα ως πεδίου κοινής πολιτικής, έτσι ώστε να εξυπηρετεί ουσιαστικά 
τις ποικίλες κοινωνικές ανάγκες και όχι ως αυτοσκοπού, 

- ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ο σχεδιασμός της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας καθώς και άλλες παρεμφερείς πολιτικές μπορούν να 
ενσωματωθούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Σε πρώτη φάση η Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ Λουτρακίου αξιολόγησε τα σχέδια και 
τις δράσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας για την ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, τα οποία ακολουθούν 
συνοπτικά παρακάτω:  

 Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου 
 Γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Πρόταση)  
 Τοπικά ρυμοτομικά σχέδια  
 Κυκλοφοριακές μελέτες 
 Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου 
 Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 
 Μελέτες αναπλάσεων  
 Αποφάσεις/Εισηγήσεις Δημοτικών Συμβουλίων  
 Βοηθητικά Σχέδια, Χάρτες και Διαγράμματα με τα σημεία ενδιαφέροντος 

(νοσοκομεία και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί χώροι, κτήρια εμπορικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων, στρατόπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
Υπηρεσίες δικτύων κοινής ωφέλειας, ΚΕΠ, Δημόσιες υπηρεσίες κ.ά.)  

                                                           
1 Το Σ.Β.Α.Κ. θα αποτελέσει προϋπόθεση για χρηματοδότηση καινοτόμων λύσεων κινητικότητας προσφέροντας ένα 
καθοριστικό πλεονέκτημα σε  σχέση με  άλλες πόλεις, όταν ανταγωνίζονται για δημόσια χρηματοδότηση ή/ και ένταξη 
στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ σε φορείς πόλεων με Σ.Β.Α.Κ. 
συμπεριλαμβάνεται επίσης στο Πακέτο Αστικών Μεταφορών (Urban Mobility Package) του 2013 που ανακοινώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Δεκεμβρίου 2013. 

Δημόσια 
συγκοινωνία  

Φυσικό 
Περιβάλλον 

Οικιστικός ιστός  

Ευάλωτοι χρήστες-
ΑμεΑ  

Δημόσιοι χώροι 

Τουριστικές 
Υποδομές  

Πεζοί-Ποδήλατα 

ΣΒΑΚ 

Οικονομία-
Αποτελεσματικότητα 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 12 

 

 Τοπογραφικά σχέδια  
 Διαγράμματα ιεράρχησης των οδών (ρόλος για το δίκτυο, κατευθύνσεις, 

εμπορικότητα κ.λπ.) 
 Προγράμματα εκδηλώσεων  
 Υλικό σχετικά με τη Στρατηγική προώθησης και τις δράσεις τουρισμού- 

πολιτισμού κ.α.  
 

Αξιολογώντας τα παραπάνω η Ο.Ε. του ΣΒΑΚ με τη συμβολή του αναδόχου 
συμβούλου εντόπισε ζητήματα που χρήζουν είτε ενίσχυσης είτε διόρθωσης-
παρέμβασης από το ΣΒΑΚ ώστε να αναδεικνύεται η σφαιρική προσέγγιση του 
σχεδιασμού και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων – χαρακτηριστικών 
του τόπου.  

Η δραστηριότητα αυτή διατρέχει το σύνολο του σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Λουτρακίου και 
αποκτά ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο του προσδιορισμού μέτρων του ΣΒΑΚ. Στην 
παρούσα φάση καθώς και στο πλαίσιο επόμενων δραστηριοτήτων, επικαιροποιήθηκε 
ο τρόπος σχεδιασμού του ΣΒΑΚ στο πλαίσιο του καθορισμού προτεραιοτήτων όπου 
θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι κατά το σύνολο των ακόλουθων 
βημάτων και δραστηριοτήτων με έμφαση στα βήματα 3 έως 6:  

- Χρήσεις γης προσανατολισμένες στη βιώσιμη κινητικότητα, 
- Συμπαγείς δημόσιοι χώροι μικρής έκτασης που προκύπτουν από την 

αναδιοργάνωση του οδικού χώρου, 
- Σύνδεση πολιτιστικού και τουριστικού προφίλ με την επισκεψιμότητα και τις 

βιώσιμες μετακινήσεις, 
- Ενίσχυση ήπιων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με 

παράλληλη ανάδειξη του αστικού οδικού χώρου  
- Λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής  

 

Επισημαίνεται πως η αξιολόγηση καλών πρακτικών ΣΒΑΚ άλλων πόλεων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προσέγγιση του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

Τέλος τονίζεται ότι στόχος του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
είναι να συνθέσει ένα σχέδιο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει 
περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας 
στον υφιστάμενο σχεδιασμό του- υπό την προϋπόθεση να προωθούν τις επιλεγμένες 
κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους. 
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Δραστηριότητα 2.4: Συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών και τις 
λεπτομέρειες διαχείρισης  

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ενώ ένα ΣΒΑΚ 
βασίζεται στις υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού, οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιστοποιηθούν. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να 
γίνει ανάληψη νέων καθηκόντων και να απαιτηθεί εργασία πέρα από τις βασικές 
απαιτήσεις. Αυτές οι διευθετήσεις διαχείρισης θα πρέπει να εγκριθούν σε πολιτικό 
επίπεδο έτσι ώστε να «διασφαλιστούν οι δράσεις». Οι φορείς που έχουν ρόλο στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να έχουν σαφή αντίληψη του 
ποιος κάνει τι και πότε.  

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας συντάχθηκε το ακόλουθο αρχικό Σχέδιο 
Διαχείρισης σε ορισμένες ειδικές πινακίδες (βλ. πίνακες παρακάτω) αναφορικά με:  

 Τη διαδικασία σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, 
 Το πλαίσιο καθηκόντων και συντονισμού των εμπλεκόμενων, 
 Τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων - αποφυγής ενδεχόμενων σφαλμάτων 

και διασφάλισης ποιότητας.  

Οι πινακίδες που παρουσιάζονται παρακάτω, αναπτύχθηκαν με συνεργασία της Ο.Ε. 
του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, του αναδόχου- συμβούλου 
και των συμμετεχόντων φορέων.  

Εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν σε εμφανή θέση στο χώρο συναντήσεων της Ομάδας 
Εργασίας του ΣΒΑΚ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.  

Η πινακίδα περιγραφής διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων πέρα από την 
ανάρτησή της σε εμφανή θέση – χρησιμοποιείται και ως πεδίο έκφρασης σχολίων της 
Ομάδας Εργασίας για προσθήκες/ μεταβολές/ τροποποιήσεις/ παρατηρήσεις σχετικά 
με το πρόγραμμα εργασιών και τα προβλήματα που συναντώνται κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  

Σχέδιο Διαχείρισης ΣΒΑΚ 

 

ΣΒΑΚ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων : βήματα - ορόσημα- ρόλοι   

     

συντάχθηκε από 
Ομάδα Εργασίας Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων 

τύπος εγγράφου Σχέδιο Διαχείρισης - δραστηριότητα 2.3 από Κύκλο ΣΒΑΚ  

     

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  

% 
Ολοκλήρ
ωσης  
(ανανεών

ΒΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤ. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕ

ΣΗΜΑ
ΣΙΑ 

ΡΟΛΟΙ- 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
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εται 
συνεχώς 
σύμφωνα 
με την 
πρόοδο) 

Σ Ο.Ε.  σε 
μήνες 

Α ΦΑΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

100% 
γνωριμία με τις έννοιες του ΣΒΑΚ - 
βασικό χρονοδιάγραμμα 

01 ★★ 

"Καταρχήν" 
αρμόδια 
στελέχη 
Δήμου  

100% 
βασικά περιεχόμενα: ΤΙ είναι  & ΤΙ 
ΔΕΝ είναι το ΣΒΑΚ  

01 ★ 

"Καταρχήν" 
αρμόδια 
στελέχη 
Δήμου  

100% 
επιλογή συμβούλου ΣΒΑΚ – 
συνεργασίες- αναθέσεις 

00 ★★ 

"Καταρχήν" 
αρμόδια 
στελέχη 
Δήμου  

100% 
σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ 
(Ο.Ε. Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων) 

01 ★★★ 

Πολιτική 
Αρχή και 
Στελεχιακό 
δυναμικό - 
Απόφαση 
Δημάρχου 

100% 
συλλογή υλικού σχετικού με τη 
Βιώσιμη Κινητικότητα (ΒΚ) 

01 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

100% 
εγγραφή του Δήμου στο δίκτυο 
CIVITAS- δέσμευση 

01-03 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

100% 
αξιολόγηση σχετικών σχεδίων και 
πλαισίου 

02 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

100% καθορισμός περιοχής παρέμβασης 01 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

100% 
αξιολόγηση υφιστάμενης 
κατάστασης και αυτό- αξιολόγηση 
του Δήμου με ειδικά εργαλεία  

01-03 ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

100% 
αξιολόγηση- επιβεβαίωση 
διαθεσιμότητας στοιχείων και 
πόρων  

01 ★★ 

Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 
(με τη 
συμβολή 
αρμοδίων) 

100% 
εντοπισμός φορέων- τρόποι 
συμμετοχής- εμπλοκής κοινού και 
φορέων 

01 ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 
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100% θεσμική σύσταση Δικτύου Φορέων 03 ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

100% 
μελέτη υφιστάμενης κατάστασης- 
έρευνες- αυτοψίες- μετρήσεις κ.α. | 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

03-06  ★★★ 

Ο.Ε. Δήμου, 
Σύμβουλος & 
Φορείς μέσω 
του Δικτύου 

100% 
Διαμόρφωση ιστοσελίδας 
ενημέρωσης 

02 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

Β ΦΑΣΗ - ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΩΝ 

0% 
όραμα- σενάρια- προτεραιότητες - 
στόχοι 

06- 07 ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

25% 
ενημέρωση- διαβούλευση- 
διαδραστική προσέγγιση 

03-09 ★★★ 

Ο.Ε. Δήμου, 
Σύμβουλος, 
Φορείς μέσω 
του Δικτύου & 
Κάτοικοι 

0% 
διαμόρφωση πρώτων μέτρων και 
παρεμβάσεων ΣΒΑΚ  

07 ★★ 

Ο.Ε. Δήμου, 
Σύμβουλος & 
Φορείς μέσω 
του Δικτύου 

0% 
συγκρίσεις- αξιολογήσεις- 
διαβούλευση 

07-08 ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

0% 
Διαμόρφωση οριστικών μέτρων 
ανάλογα με τους στόχους 

08-10 ★★★ 

Ο.Ε. Δήμου, 
Σύμβουλος& 
Φορείς μέσω 
του Δικτύου  

Γ ΦΑΣΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

0% 
Διαμόρφωση σχεδίου δράσης- 
καθορισμός αρμοδιοτήτων - πόροι 

10-11 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

0% 
Διαμόρφωση σχεδίου  
παρακολούθησης & αξιολόγησης 

10-11 ★★★ 

Ο.Ε. Δήμου, 
Σύμβουλος & 
Φορείς μέσω 
του Δικτύου 

0% έλεγχος ποιότητας ΣΒΑΚ  10-12 ★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
αρμόδιοι 
φορείς 

0% 
Κατ’ αρχήν έγκριση – οριστική 
έγκριση ΣΒΑΚ 

10/2019 ★★★ 

Θεσμικοί 
φορείς για 
την έγκριση 
(ΔΣ, 
Υπουργείο 
κ.λπ.) 
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0% 

ενημέρωση- διαβούλευση- 
διαδραστική προσέγγιση για την 
ολοκλήρωση του σχεδίου και την 
υιοθέτησή του 

2019  
Ο.Ε. Δήμου & 
Σύμβουλος 

Δ ΦΑΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

0% 
εφαρμογή- έλεγχος & 
παρακολούθηση προόδου 

2019-2029 ★★★ 

Αρμόδια 
υπηρεσία 
ΑΝΑ Μέτρο/ 
παρέμβαση, 
Ο.Ε. Δήμου & 
Δίκτυο 
Φορέων 

0% 
ενημέρωση- διαβούλευση- 
διαδραστική προσέγγιση 

2019-2029 ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Δίκτυο 
Φορέων 

0% 
νέες προκλήσεις- νέα γεγονότα 
στην περιοχή- αναθεώρηση 

2019-2029  ★★★ 
Ο.Ε. Δήμου & 
Δίκτυο 
Φορέων 

0% 
Δημιουργία «νέου» 
επικαιροποιημένου ΣΒΑΚ για το 
Λουτράκι 

2029 ★★ …. 

 

 Πινακίδα περιγραφής σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων με καθορισμό οροσήμων και  αναγραφή 
πλαισίου ρόλων και καθηκόντων. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το 
ποσοστό ολοκλήρωσης της κάθε Δραστηριότητας. Τα αναγραφόμενα 
ποσοστά στον συγκεκριμένο πίνακα αντιστοιχούν στην πραγματική 
κατάσταση έπειτα και από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου παραδοτέου 

Σχέδιο Διασφάλισης ποιότητας ΣΒΑΚ 

ΣΒΑΚ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων : ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ και 
ΚΡΙΣΙΜΗ αντιμετώπιση για τη διασφάλιση ποιότητας    

     

συντάχθηκε από 

Ομάδα Εργασίας Δ. Λουτρακίου- 

Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων   

τύπος εγγράφου 
Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας- δραστηριότητα 2.3 από 
Κύκλο ΣΒΑΚ    

     

ΣΒΑΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
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ΒΗΜΑΤΑ 
Αξιολόγηση κινδύνου 
(0-10) 

Περιγραφή τρόπου διασφάλισης 
ποιότητας  

σχόλ
ια  
Ο.Ε. 

Α ΦΑΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

γνωριμία με τις 
έννοιες του 
ΣΒΑΚ - βασικό 
χρονοδιάγραμ
μα 

γνωριμία με έννοιες : 
Ο, χρονοδιάγραμμα: 5 

Εντοπισμός κατάλληλου υλικού με 
σχετικές έννοιες (βλ. Δ.1.1) 

Διαμόρφωση Χρονοδιαγράμματος 
με γνώμονα τα: πόροι Πράσινου 
Ταμείου, πολιτική βούληση, 
δυνατότητες δήμου, συνεργασία 
συμβούλου  

 

 

βασικά 
περιεχόμενα: 
ΤΙ είναι  & ΤΙ 
ΔΕΝ είναι 
ΣΒΑΚ  

αποσαφήνιση  
περιεχομένου, 
διαφοροποίηση με 
πολεοδομικές- 
κυκλοφοριακές 
μελέτες: 6 

Εντοπισμός κατάλληλου υλικού 
εννοιών (βλ. Δ.1.1) 

Πρωταρχική επικοινωνία με 
συμβούλους ΣΒΑΚ- ειδικούς στον 
τομέα της ΒΑΚ 

Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας 

Παρακολούθηση χρήσιμων 
εργαστηρίων – σεμιναρίων- 
διαλέξεων 

Η ορθή μελέτη καλών πρακτικών 
μπορεί να καταστήσει εύκολα 
σαφές το τι είναι ένα ΣΒΑΚ 

 

 

επιλογή 
συμβούλου 
ΣΒΑΚ – 
συνεργασίες- 
αναθέσεις 

επιλογή συμβούλου- 
αναδόχου: 8 

Η ποιότητα διασφαλίζεται με 
προσεκτική αξιολόγηση 
συμβούλων : εμπειρία - 
συνεργασίες- γνώση- εξειδίκευση 

 

 

σύσταση 
Ομάδας 
Εργασίας ΣΒΑΚ 
(Ο.Ε. Δήμου 
Λουτρακίου-
Περαχώρας-
Αγίων 
Θεοδώρων) 

σύσταση Ο.Ε.: 5 

Η ποιότητα διασφαλίζεται με 
κατάλληλη επιλογή στελεχών του 
δήμου τα οποία έχουν σχετική 
γνώση σε: έργα, προγράμματα, 
κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, 
περιβαλλοντικά, ζητήματα 
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, 
πληροφορικής  

Προσοχή στο γεγονός ότι θα 
πρέπει να είναι διακριτός ο ρόλος 
του συμβούλου: συνεργατική 
ανάπτυξη βημάτων ΜΕ την Ο.Ε. >> 
ο σύμβουλος δεν είναι μελετητής 
αλλά καθοδηγητής 
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συλλογή 
σχετικού 
υλικού με τη 
Βιώσιμη 
Κινητικότητα 
(ΒΚ)  

συλλογή υλικού: 2 

Συγκέντρωση σχεδίων- μελετών- 
διαγραμμάτων- προτεινόμενων 
παρεμβάσεων, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
υλικού - πρέπει να αναβαθμίζεται 
σύμφωνα με τη Δ. 8.1 

 

 

Εγγραφή του 
Δήμου στο 
δίκτυο 
CIVITAS- 
δέσμευση 

εγγραφή: 3 

Για τη μείωση του ρίσκου της μη 
εγγραφής στο δίκτυο 
προτείνονται: Επικοινωνία ΠΡΙΝ το 
πρωτογενές αίτημα & επικοινωνία 
ΜΕΤΑ το αίτημα & παράλληλη 
εγγραφή στο δίκτυο CIVINET CY-EL 
- διερεύνηση δυνατότητας 
ανταλλαγής εμπειρίας μέσω 
ταξιδιών/ workshops & 
προγραμμάτων 

 

 

αξιολόγηση 
σχετικών 
σχεδίων και 
πλαισίου 

αξιολόγηση 
αντικτύπου- 

 νομοθεσίας- 
ευθυνών: 5 

Συμβολή αναδόχου στην Ο.Ε.   

Επιθεώρηση υπερκείμενου 
πλαισίου - δυνατότητες 
ενσωμάτωσης (βλ. Δ.1.2, Δ.2.1, 
Δ.2.2).  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα νέα δεδομένα- 
νέες οδηγίες- νέες νομοθεσίες 
σχετικά με τα ΣΒΑΚ (βλ. ν. 
4599/2019, οδηγίες SUMP 2.0 - υπό 
διαμόρφωση) - προτείνεται 
συστηματική παρακολούθηση 
εξελίξεων  

 

 

καθορισμός 
περιοχής 
παρέμβασης 

Π.Π.: 7 

Σαφής καθορισμός περιοχής 
παρέμβασης και περιοχής 
επιρροής με τη συμβολή του 
αναδόχου  

Προσοχή στα μέτρα που αρμόδιος 
υλοποίησης ΔΕΝ είναι ο Δήμος (πχ 
Π. Πελοποννήσου ή Δήμος 
Κορινθίων ή ΥΠΟΜΕΔΙ κ.α.)  

 

 

αξιολόγηση 
υφιστάμενης 
κατάστασης 
και αυτό- 
αξιολόγηση 
του Δήμου με 
ειδικά 
εργαλεία  

αξιολόγηση: 6 

Ιδιαίτερη προσοχή στη μέθοδο 
αξιολόγησης (βλ. Δ.1.3) 

Καθοριστική η καθοδήγηση του 
συμβούλου 

Επανάληψη αξιολόγήσεων μετά τη 
Δ. 6.4, τη Δ.7.2, τη Δ.10.3 

Επιλογή έξυπνου τρόπου 
αξιολόγησης μέσω και του Δικτύου 
Φορέων 
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αξιολόγηση- 
επιβεβαίωση 
διαθεσιμότητα
ς στοιχείων και 
πόρων 

έλεγχος 
διαθεσιμότητας: 2 

Κατά τα οριζόμενα στη Δ.1.4 

Προσοχή στον εντοπισμό σχετικών 
πόρων και στην έγκαιρη 
διαπίστωση ελλείψεων 
προσωπικού 

 

 

εντοπισμός 
φορέων- 
τρόποι 
συμμετοχής- 
εμπλοκής 
κοινού και 
φορέων 

εντοπισμός: 3,  

μέθοδος συμμετοχής: 
7,  

διατήρηση 
ενδιαφέροντος: 7 

Αποφυγή χρήσης μόνο 
παραδοσιακών εργαλείων και 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 
(βλ. Δ. 1.6 και Δ.2.2) 

Εθελούσια συμμετοχή 

Ενσωμάτωση δύσκολων φορέων 
(hard-to-reach) 

Καθολική ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ενημέρωση (προετοιμασία Δ.11.2) 

 

 

θεσμική 
σύσταση 
Δικτύου 
Φορέων 

σύσταση: 7 

Κατάλληλη ενημέρωση φορέων 
ΠΡΙΝ την πρόσκληση 

Καθορισμός του ρόλου τους στο 
Δίκτυο 

Αποσαφήνιση έννοιας ΣΒΑΚ και 
ωφελειών 

Έμφαση σε λειτουργικό σχήμα 
χωρίς αγκυλώσεις 
εκπροσωπήσεων (βλ. Δ. 2.3) 

 

 

μελέτη 
υφιστάμενης 
κατάστασης- 
έρευνες- 
αυτοψίες- 
μετρήσεις κ.α. | 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΑ 

καταγραφή 
υφιστάμενης: 6 

Σημαντικός ρόλος αναδόχου και 
συνεργασίας Ο.Ε. - Αναδόχου 
συμβούλου.  

Έμφαση σε σύγχρονες αλλά και 
παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης 
- συγκέντρωσης δεδομένων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΣΒΑΚ δεν αποτελεί 
μια κυκλοφοριακή μελέτη - δεν 
εστιάζουμε σε συλλογή μόνο 
κυκλοφοριακών δεδομένων  

Σφαιρική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σχεδιασμού >> 
πολεοδομικά – περιβαλλοντικά – 
κοινωνικά  (βλ. Δ. 3.1, Δ.3.2) 

 

 

Διαμόρφωση 
ιστοσελίδας 
ενημέρωσης 

ιστοσελίδα: 3 

Έμφαση στην ανάπτυξη εύληπτου - 
κατανοητού- συνοπτικού υλικού.  

ΑΠΟΦΥΓΗ εξαντλητικών 
αναλύσεων.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ στη συστηματική 
ενημέρωση υλικού και τη διάχυση 
σε λοιπά κανάλια επικοινωνίας 

Β ΦΑΣΗ - ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΩΝ 

 

όραμα- 
σενάρια- 
προτεραιότητε
ς - στόχοι 

όραμα: 4,  

προτεραιότητες- 
στόχοι: 6,  

σενάρια: 5 

Το ρίσκο μειώνεται όταν δίδεται 
έμφαση σε πραγματικές ανάγκες- 
σύγχρονους στόχους- εφικτές 
προτεραιότητες- συμβολή φορέων 
(βλ. Δ.4.1- 6.2) - ανάδειξη 
συγκριτικού πλεονεκτήματος σε 
όρους παραγωγικότητας & 
ποιοτική ανάλυση σεναρίων λόγω 
περιορισμένων πόρων.  

Κρίσιμη συμβολή αναδόχου σε 
συνεργασία με την Ο.Ε. και 
ενδεδειγμένων καλών πρακτικών.  

Παράλληλη αξιολόγηση χρήσιμων 
δεικτών παρακολούθησης.  

Επιλογή ποιοτικών- ποσοτικών 
δεδομένων εύκολα αντιληπτών 
από φορείς- κατοίκους. 

 

 

ενημέρωση- 
διαβούλευση- 
διαδραστική 
προσέγγιση 

επικοινωνία: 3, 
συμμετοχή: 8 

Ιδιαίτερη προσοχή στην ευρεία & 
αναλυτική ενημέρωση 

Έμφαση στη σημασία συμμετοχής- 
ιδιαιτερότητες συμμετεχόντων & 
αλληλοσυγκρουόμενα 
συμφέροντα 

Έμφαση στο  ευρύ "κοινό"  
 

 

διαμόρφωση 
πρώτων 
μέτρων και 
παρεμβάσεων 
ΣΒΑΚ 

πρώτη προσέγγιση 
μέτρων: 3 

Σημαντική συμβολή αναδόχου 
συμβούλου 

Προσοχή στα συμπεράσματα της 
Δ.3.1 και  στις ανάγκες που 
προκύπτουν από τη Δ.4.1 και Δ.4.2 

 

 

συγκρίσεις- 
αξιολογήσεις- 
διαβούλευση 

αξιολόγηση και 
διαβούλευση: 6, 
συμμετοχή: 8 

Έμφαση στη σημασία συμμετοχής  

Μετάφραση μέτρων με εύληπτο 
τρόπο για όλους τους 
συμμετέχοντες 

Διακριτοί ρόλοι Ο.Ε. - αναδόχου- 
Δικτύου Φορέων - προσοχή στην 
επάρκεια χρόνου διάδρασης 
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Διαμόρφωση 
οριστικών 
μέτρων 
ανάλογα με 
τους στόχους 

οριστικοποίηση: 6 

Σημαντική συμβολή αναδόχου 
συμβούλου 

Προσοχή στην ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων διαβούλευσης και 
του δικτύου φορέων – ιδίως εάν 
σε αυτό συμμετέχουν ελεγκτικοί 
μηχανισμοί (π.χ. Αποκ. Διοίκηση).  

Μέτρα εφικτά - μέτρα που 
συνδυαστικά επιτυγχάνουν τους 
στόχους (βλ. Δ. 5.1, Δ. 5.2, Δ. 6.3) 

 

Γ ΦΑΣΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

Διαμόρφωση 
σχεδίου 
δράσης- 
καθορισμός 
αρμοδιοτήτων 
- πόροι 

ανάπτυξη σχεδίου: 8 

Έμφαση στο εφικτό των δράσεων 
στο προσδιορισμένο 
χρονοδιάγραμμα με τους 
διαθέσιμους πόρους  

Έμφαση σε μέτρα που θα 
επιτρέψουν την τελική «έγκριση» 
του ΣΒΑΚ από το σύνολο των 
φορέων γνωμοδότησης 

Κρίσιμη συμβολή αναδόχου & Ο.Ε. 
για την ανάπτυξη διακριτού - 
εφικτού σχεδίου υλοποίησης (βλ. 
Δ. 7.2) 

 

 

Διαμόρφωση 
σχεδίου  
παρακολούθησ
ης & 
αξιολόγησης 

ανάπτυξη σχεδίου: 8 

Προσοχή στα δοθέντα της Δ.5.2 
και Δ. 6.4. κρίσιμη συμβολή της 
Ο.Ε. στο πλαίσιο αξιολόγησης 

Ανάπτυξη σύγχρονης και έξυπνης 
μεθοδολογίας με χρήση 
πολλαπλών παραδοσιακών και 
καινοτόμων εργαλείων (βλ. Δ.8.1) 

Έμφαση στη διαμόρφωση απλού 
και κατανοητού σχεδίου για χρήση 
από την Ο.Ε. του δήμου αλλά και 
από δίκτυο φορέων 

 

 

έλεγχος 
ποιότητας 
ΣΒΑΚ 

έλεγχος: 5 

Θεωρείται ολοκληρωμένο 
σύμφωνα με εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία/ οδηγίες;  

Συγκρίνεται με καλές πρακτικές 
πόλεων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά;  

Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 
έγκρισης ΠΡΙΝ την έγκριση 
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Κατ’ αρχήν 
έγκριση – 
οριστική 
έγκριση ΣΒΑΚ 

έγκριση: 10 

Προετοιμασία Ο.Ε. με ανάδοχο.  

Επάρκεια ελέγχου ποιότητας.  

Έμφαση στην επικοινωνία - 
ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και 
στο ρόλο των φορέων  

Προσοχή στους φορείς 
γνωμοδότησης για την έγκαιρη 
τοποθέτησή τους 

 

 

ενημέρωση- 
διαβούλευση- 
διαδραστική 
προσέγγιση για 
την 
ολοκλήρωση 
του σχεδίου 
και την 
υιοθέτησή του 

Μετέπειτα 
επικοινωνία: 6 

Κατάλληλη ενημέρωση ΜΕΤΑ την 
έγκριση 

Διαδικασία επισφράγισης του 
κοινού οράματος.  

Συστήνεται η αξιολόγηση καλών 
πρακτικών μεθοδολογίας της Δ. 
9.3., αποφυγή επίσημων 
εκδηλώσεων  

έμφαση σε εκδηλώσεις με κλίμα 
γιορτής  

 

Δ ΦΑΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

εφαρμογή- 
έλεγχος & 
παρακολούθησ
η προόδου 

παρακολούθηση: 8 

Επιλογή κατάλληλων διαδικασιών 
ολοκλήρωσης μέτρων 

Σημαντικός ρόλος της ωρίμανσης 
των διάφορων επιμέρους μελετών 
από την Ο.Ε. 

Συμβολή εξωτερικών συμβούλων- 
μελετητών επιμέρους δράσεων και 
έργων 

Προσοχή στην τήρηση Σχεδίου (βλ. 
Δ.8.1) με την ενδεχόμενη συμβολή 
εξωτερικού αναδόχου στη 
μεθοδολογία παρακολούθησης, 
κρίσιμη η τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων στη σύνταξη 
εκθέσεων προόδου (βλ. 
περιγραφή Δ Φάσης) 

 

 

ενημέρωση- 
διαβούλευση- 
διαδραστική 
προσέγγιση 

συνεχής ενημέρωση: 
8 

Συστηματική ενημέρωση για 
υλοποίηση έργων, πολιτικών και 
δράσεων και πρόοδο επίτευξης 
δεικτών.  

Εντοπισμός και ανάδειξη 
αστοχιών- προβλημάτων.  
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Διαρκής επικοινωνία στόχων ανά 
μέτρο εφαρμογής- ρόλος Ο.Ε. 

Προσοχή στην συν-διαχείριση της 
επικοινωνίας με Δίκτυο Φορέων 

 

νέες 
προκλήσεις- 
νέα γεγονότα 
στην περιοχή- 
αναθεώρηση 

αναθεώρηση: 8 

Ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό 
αστοχιών του πρώτου ΣΒΑΚ και σε 
νέες προκλήσεις/ δυνατότητες της 
περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντικός ο 
ρόλος της παρακολούθησης του 
ΣΒΑΚ από την  Ο.Ε. του Δήμου 

 

 

Δημιουργία 
«νέου» 
επικαιροποιημ
ένου ΣΒΑΚ για 
το Λουτράκι 

νέο:  10 

…. 
 

 Πινακίδα περιγραφής διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
κινδύνων  
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Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών στη 
διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Δραστηριότητα 2.3: Σχεδιασμός για την συμμετοχή ενδιαφερόμενων 
φορέων και πολιτών 

Η εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας είναι ένα 
εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.  

Είναι εξαιρετικά σημαντική η εμπλοκή παραγόντων, όπως εκπροσώπων φορέων 
δημόσιας συγκοινωνίας, ιδιοκτητών γης και μεγάλων επιχειρήσεων στο κέντρο της 
πόλης, στελεχών δημόσιων φορέων υπερκείμενων του Δήμου, στελεχών 
περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων, εκπροσώπων συλλόγων σχετικών με το 
περιβάλλον, τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής στην πόλη, ενώσεων ποδηλατών, 
ΑΜΕΑ, κ.λπ. Η συμμετοχή και αποδοχή από αυτούς των στόχων του ΣΒΑΚ θα 
διευκολύνει πολύ τους σχεδιασμούς και τις υλοποιήσεις, διότι γνωρίζουν πολλά ως 
προς τη λειτουργία της πόλης και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά την 
κοινή γνώμη.   
Η προετοιμασία των εργαλείων και των δράσεων συμμετοχής του κοινού είναι 
κρίσιμη για να εξασφαλιστεί μελλοντικά μόνιμη επικοινωνία του Δήμου με τους 
πολίτες για μία συνεχή προσπάθεια για την αλλαγή της λειτουργίας των δημόσιων 
χώρων του Δήμου επ’ ωφελεία της βιώσιμης κινητικότητας. Τα εργαλεία και οι 
δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο υλοποίησης 
του ΣΒΑΚ. Το σύνολο των δράσεων περιγράφεται παρακάτω ενώ παρουσιάζεται και 
σε συνοπτικό πίνακα στο πλαίσιο των οδηγιών ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.  

Για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, οι πολίτες είναι αυτοί 
που θα δώσουν τις βασικές πληροφορίες για την λειτουργία του Δήμου μέσω 
διαφόρων εργαλείων crowdsourcing, ερωτηματολογίων – που καταθέτουν τις 
συνήθειες των μετακινήσεών τους, τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για το 
θέμα των μεταφορών, και μέσω των διαβουλεύσεων.  

Τα crowdsourcing εργαλεία αποτελούν εφαρμογές, κυρίως κινητών τηλεφώνων, όπου 
οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το οδικό 
περιβάλλον, τις διαδρομές που κάνουν, και να καταθέτουν απόψεις και προβλήματα 
για τα ζητήματα του οδικού χώρου.  

Παράλληλα υπάρχουν και εφαρμογές crowdsensing, όπως για παράδειγμα το google 
traffic όπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες από τους μετακινούμενους (οι οποίοι 
έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής) και τις 
παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο.  

Ένας επιπλέον τρόπος συλλογής πληροφοριών από τους κατοίκους είναι μέσω 
ιστοσελίδων του Δήμου ή μέσω των social media, όπου οι πολίτες μπορούν να 
απευθυνθούν άμεσα με Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ και την Δημοτική αρχή. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ένας επίσης τρόπος για την συλλογή πληροφοριών από τους 
κατοίκους ενός Δήμου. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ δημιουργούνται διαφορετικά 
ερωτηματολόγια, ένα για κάθε ομάδα στόχο, απ’ όπου και συλλέγονται οι αντίστοιχες 
πληροφορίες. Οι ομάδες στόχοι είναι οι Φορείς (όπως για παράδειγμα ΚΤΕΛ, ταξί, 
εμπορικός σύλλογος, ξενοδοχοϋπάλληλοι κλπ), οι μαθητές (όπου οι μετακινήσεις τους 
αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών μετακινήσεων στον δήμο 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 25 

 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα αποτελούν τους ορισμένους από 
τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού χώρου που πρέπει να προστατευτούν), οι 
κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου. Στα ερωτηματολόγια ζητείται αρχικά να 
περιγραφούν οι συνήθειες των μετακινήσεων του κάθε ερωτώμενου, και στη 
συνέχεια οι ανησυχίες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις μεταφορές. Τέλος 
κάθε ερωτώμενος μπορεί μέσω του ερωτηματολογίου να καταθέσει τις προτάσεις 
του για την βελτίωση των μετακινήσεών τους. 

Κατά την  διαβούλευση ο κόσμος ενημερώνεται αρχικά για τις αρχές της βιώσιμης 
κινητικότητας ώστε να κατανοήσει τη διαφορά ενός ΣΒΑΚ από τον συμβατικό 
κυκλοφοριακό σχεδιασμό, και να μπορέσει βάσει των καθημερινών τους εμπειριών 
να καταθέσει πιο στοχευμένα τους προβληματισμούς του σχετικά με τις μεταφορές.  

Η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με τον Δήμο διοργανώνει μία συζήτηση, όπου για 
κάθε μία από τις προτάσεις ή προβληματισμούς προτείνονται λύσεις και καταγράφεται 
κατά πόσο θα είναι αποδεκτές από το κοινό.  

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες η Ομάδα Εργασίας τις συγκεντρώνει, τις 
επεξεργάζεται και τις αξιολογεί (κατά πόσο σχετίζεται η πληροφορία με το ΣΒΑΚ) και 
τις χρησιμοποιεί, μαζί με τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης (πχ γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά οδικού δικτύου, χρήσεις γης) σαν βάση για να προτείνει τους 
σχεδιασμούς.  

Σε κάθε Βήμα του ΣΒΑΚ η ομάδα Εργασίας οφείλει να ενημερώνει το κοινό, είτε μέσω 
εκδηλώσεων όπως είναι οι διαβουλεύσεις, είτε μέσω ενημερωτικών δελτίων, αλλά 
και μέσω ιστοτόπου, αποκλειστικά για το ΣΒΑΚ. Στο site αυτό αναρτώνται αρχικά 
πληροφορίες για το τι είναι το ΣΒΑΚ, με επεξηγήσεις για το κάθε Βήμα και τις 
υποχρεώσεις του Δήμου για αυτό. Κατά τις φάσεις του σχεδιασμού θα αναρτώνται τα 
εναλλακτικά σενάρια ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες και να είναι προετοιμασμένοι 
για τις σχεδιαζόμενες διαβουλεύσεις, ώστε να μπορούν συμμετέχουν στις συζητήσεις. 
Τέλος, στα τελευταία βήματα του ΣΒΑΚ θα αναρτηθεί το τελικό σχέδιο, το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αλλά και ο προϋπολογισμός των έργων για την 
διαφάνεια του σχεδίου. 

Σε κάθε βήμα του ΣΒΑΚ, οι φορείς που έχουν συνάψει το σύμφωνο συνεργασίας 
οφείλουν να ενημερώνονται από την Ομάδα Εργασίας και να συζητούν όλα τα σενάρια 
του σχεδιασμού. Με το σύμφωνο συμμετοχής δεσμεύονται να παρέχουν στην Oμάδα 
Εργασίας ό, τι πληροφορίες απαιτούνται για τον σχεδιασμό, και προωθούν τις 
διάφορες δράσεις που υλοποιούνται ώστε να αυξάνεται η συμμετοχή του κοινού.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Δήμου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, η Ο.Ε. ΣΒΑΚ με τη συμβολή του αναδόχου – συμβούλου 
ανάπτυξε την παρακάτω μεθοδολογία με συγκεκριμένα εργαλεία (βλ. πίνακα 
παρακάτω) για την ολοκληρωμένη συμμετοχή φορέων και πολιτών. 

1. Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας crowdsourcing για κατάθεση ιδεών – 
προτάσεων  – σχολίων των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σχετικά με παραμέτρους που αφορούν και το 
ΣΒΑΚ http://svakloutraki.eu/  

2. Χρήση δεδομένων crowdsensing όπου οι μετακινούμενοι στο Δ. Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων παραχωρούν σιωπηρά σε διεθνείς 
πλατφόρμες τύπου GoogleMaps Traffic, Strava κ.α. 

http://svakloutraki.eu/
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3. Ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας παρουσίασης όλων των δεδομένων του ΣΒΑΚ 
ανά βήμα ανάπτυξής του https://loutrakimobility.wixsite.com/svak 

4. Κατ’ ιδίαν συζητήσεις με φορείς, με μεμονωμένους κατοίκους, επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται στο Λουτράκι, αλλά και επισκέπτες του δήμου 

5. Επιτόπιες αυτοψίες – παρατηρήσεις συμπεριφοράς μετακινούμενων στο 
Λουτράκι και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, 

6. Ανάπτυξη ειδικών ερωτηματολογίων ανά ομάδα στόχο στην περιοχή μελέτης 
(βλ. Παράρτημα). Ενδεικτικά έγιναν: 

a. Ερωτηματολόγια σε κατοίκους του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  
(προσβάσιμο εδώ: https://goo.gl/forms/dpmSfF8fNkxS5ULi2) 

b. Ερωτηματολόγια σε επισκέπτες του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  
(προσβάσιμο εδώ: https://goo.gl/forms/M2OK2tEi8BZ9sXLh2) 

c. Ερωτηματολόγια σε γονείς μαθητών των σχολείων της πόλης  
(το οποίο μοιράστηκε έντυπο στα σχολεία του Δήμου και 
παρουσιάζεται στο παράρτημα)  

d. Ερωτηματολόγια – συνεντεύξεις σε φορείς της πόλης  
(το οποίο μοιράστηκε έντυπο στους αρμόδιους φορείς μαζί με το 
σύμφωνο συμμετοχής και παρουσιάζεται στο παράρτημα) 
 

Εργαλεία συμμετοχής φορέων και πολιτών στο ΣΒΑΚ του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 
– Αγίων Θεοδώρων 

Πληροφορίες από την Ο.Ε. 
προς φορείς- πολίτες  

Δελτία Τύπου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων 

Ιστοσελίδα ενημέρωσης για το ΣΒΑΚ 
https://loutrakimobility.wixsite.com/svak 

Τηλ. 27440 69000, 27443 60110 

Email: info@loutraki.gr 

Διαδραστική πληροφόρηση  Online Πλατφόρμα crowdsourcing για κατάθεση ιδεών- 
προτάσεων- σχολίων των κατοίκων και επισκεπτών του 
Δήμου http://svakloutraki.eu/ 

Ερωτηματολόγιο προς τους κατοίκους  

Ερωτηματολόγιο προς τους φορείς 

Διαδραστική εμπλοκή- 
συμμετοχή κοινού και 
φορέων  

Συναντήσεις διαβούλευσης με φορείς 

Δημόσιες συναντήσεις συμμετοχικού σχεδιασμού με 
πολίτες και φορείς 

Τεχνικές συναντήσεις εργασίες με φορείς 

Ερωτηματολόγια σε γονείς μαθητών των σχολείων της 
πόλης 

https://loutrakimobility.wixsite.com/svak
https://goo.gl/forms/dpmSfF8fNkxS5ULi2
https://goo.gl/forms/M2OK2tEi8BZ9sXLh2
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Διαδραστική συμμετοχή 
ειδικών ομάδων (δύσκολα 
προσεγγίσιμες ομάδες)  

Ερωτηματολόγιο προς τους επισκέπτες 

Τηλεφωνικές συνομιλίες και κατ’ ιδίαν ανώνυμες 
συνεντεύξεις με ΑμεΑ, ομάδες άπορων πολιτών κ.α.  

 Εργαλεία συμμετοχής φορέων και πολιτών στο ΣΒΑΚ 

Όλα τα ερωτηματολόγια παραμένουν διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. 

Κατά την πρώτη φάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση με 
τη συμμετοχή της Ο.Ε. του ΣΒΑΚ Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, 
εκπροσώπων φορέων του Δήμου και πολιτών.  

Τα αποτελέσματα της συζήτησης παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα. 

Η παραπάνω μεθοδολογία με ανάλογο υλικό κρίνεται σκόπιμο να επαναλαμβάνεται 
κατά την ανασκόπηση- αναθεώρηση του ΣΒΑΚ μετά την παρέλευση της πενταετίας. 
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Διεξαγωγή διαβούλευσης 

Την Τετάρτη 12/12/2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, έπειτα από πρόσκληση του 
Δημάρχου, συνάντηση της Ο.Ε ΣΒΑΚ με μέλη της Δημοτικής ομάδας και με 
εκπροσώπους του δικτύου φορέων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων.  

Στόχος αυτής της συνάντησης αποτελούσε η ενημέρωση του κοινού για την έννοια του 
ΣΒΑΚ, τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, τους στόχους του, τους παράγοντες που 
λαμβάνει υπόψη, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τη διαφορά του με μια 
κυκλοφοριακή μελέτη.  

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός ΣΒΑΚ είναι η ενεργός συμμετοχή τόσο των 
φορέων όσο και των πολιτών στο στάδιο του σχεδιασμού. 

Στη συνάντηση αυτή, σε πρώτη φάση παρουσιάστηκαν το αντικείμενο του ΣΒΑΚ και τι 
πραγματεύεται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων, δράσεων και παραδειγμάτων 
από εφαρμογές τόσο του εξωτερικού όσο και εντός Ελλάδος. Η διαφορετικότητα αυτό 
του σχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με 
την ψυχολογία των κατοίκων, τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία και με το δομημένο 
και αδόμητο περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο που η Ευρώπη 
ετοιμάζει τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των ΣΒΑΚ ενώ παρουσιάστηκαν και 
τα βήματα που θα ακολουθηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ELTIS. Στη 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση όπου το κοινό ανέφερε τους 
προβληματισμούς και τα προβλήματα για διάφορα ζητήματα. 
Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν θετικές ως προς την προσέγγιση 
της βιώσιμης κινητικότητας.  

Κατατέθηκαν αρκετά προβλήματα αλλά και ερωτήσεις τόσο προς την δημοτική αρχή 
όσο και την ομάδα εργασίας που αφορούν κυρίως τους τρόπους επίλυσης των 
ζητημάτων της πόλης αλλά και διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εφαρμογή 
του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας.  

Οι κύριες θεματικές ενότητες οι οποίες συζητήθηκαν εκτενέστερα είναι η δημόσια 
συγκοινωνία, η αστυνόμευση, το χρονοδιάγραμμα, η χρηματοδότηση και τα 
προβλήματα ΑΜΕΑ. 

Αρχικά, διευκρινίστηκε ο ρόλος της δημοτικής αρχής ως μεσάζοντες  μεταξύ των 
πολιτών και της ομάδας εργασίας για διάφορες διαδικασίες όπως η οργάνωση των 
φορέων και ο συντονισμός δράσεων.  

Ως προς το θέμα της αστυνόμευσης το οποίο ζητήθηκε τόσο από τη δημοτική αρχή 
όσο και από άλλους φορείς, υποστηρίχθηκε ότι αρχικό βήμα αποτελεί η εκπαίδευση, 
με την οποία θα προαχθεί η παιδεία, πριν εφαρμοστούν μέτρα αστυνόμευσης καθώς 
η δημοκρατία είναι το πιο βασικό εργαλείο ώστε να λειτουργήσει σωστά μια κοινωνία. 
Αναφορικά με τη δημοκρατία, τέθηκε και ο προβληματισμός ότι ο χρόνος είναι 
περιορισμένος δυσχεραίνοντας την συμμετοχή του κόσμου αλλά και τα αποτελέσματα 
του σχεδιασμού. Ο χρόνος, όμως, που απαιτείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι 
αρκετός ώστε να περιλαμβάνει όλα τα βήματα και την συμμετοχή των κατοίκων σε 
μέγιστο βαθμό. 
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Επίσης, έγινε λόγος για τη χρήση των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και πώς θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και στην μείωση των 
εκπομπών των ρύπων. Αυτό όμως που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η βιώσιμη 
κινητικότητα προσπαθεί να περιορίσει τον χώρο του αυτοκινήτου είτε είναι συμβατό 
είτε ηλεκτρικό. Για το θέμα της μείωσης των εκπομπών απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η μπαταρία να είναι καθαρή ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιεί. Εκτός 
από τη μείωση του χώρου του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό στο στάδιο του 
σχεδιασμού να ληφθεί υπόψη η ποσότητα και η ποιότητα των ελεύθερων χώρων οι 
οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν πεζούς και ποδήλατα. Σε αυτό το κλίμα του 
σχεδιασμού, υπήρχαν ερωτήσεις για το αν υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν 
λύκεια είτε οι ίδιοι οι φορείς διατυπώνοντας τις δικές τους ιδέες. Προφανώς, επειδή 
το ΣΒΑΚ στηρίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό, τέτοιες δράσεις προωθούνται μέσω 
του δήμου και μέσω της ιστοσελίδας που θα υλοποιηθούν για αυτό το σκοπό.   
Σημαντικό μέλημα για τοπικό σύλλογο, έξω από το Λουτράκι, είναι η ύπαρξη δημόσιας 
συγκοινωνίας είτε ανά 2 ημέρες είτε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα με περισσότερα 
δρομολόγια κατά τη θερινή περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη βιομηχανική 
χρήση, και πιο συγκεκριμένα για την ύπαρξη των διυλιστηρίων, η οποία επηρεάζει 
τόσο την ποιότητα του περιβάλλοντος όσο και το τουριστικό προφίλ της περιοχής. 

Ως προς την χρηματοδότηση, τέθηκαν ερωτήσεις για τον βαθμό που τα σχέδια αυτά 
θα είναι εφαρμόσιμα και αν υπόκεινται σε πακέτα χρηματοδότησης. Τονίστηκε ότι δεν 
υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση για την υλοποίηση προτάσεων αλλά μόνο για την 
υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Αποτελεί, όμως μια έξυπνη λύση να υπάρχει η μελέτη και μόλις 
ανακοινωθεί η προκήρυξη να υποβληθεί αίτηση. Εξάλλου, το ΣΒΑΚ είναι υποχρεωτικό 
ώστε να υπάρχει χρηματοδότηση για έργα του Δήμου. Η πρόκληση για την εφαρμογή 
των προτάσεων είναι ο βαθμός που επιθυμεί η ίδια η πόλη να κάνει κάτι. Αναφέρθηκαν 
διάφορα παραδείγματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την εφαρμογή του ΣΒΑΚ, 
όπως ο κεντρικός δρόμος είναι κορεσμένος από αυτοκίνητα ενώ τα δύο Parking που 
υπάρχουν είναι άδεια. Το γεγονός αυτό εξηγείται γιατί ο κόσμος θεωρεί το αυτοκίνητο 
ως ελευθερία και τρόπο διαφυγής από την πόλη. Το ΣΒΑΚ αντικατοπτρίζει έναν τρόπο 
ζωής και μια νοοτροπία που στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει εύκολα αντιληπτό και 
αυτό, ουσιαστικά, αποτελεί ένα από τα βασικά και συγκριτικά πλεονεκτήματά του σε 
σχέση με τις κυκλοφοριακές μελέτες. 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία. 
Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα, το 37% του πληθυσμού (3.500 άτομα) ανήκουν σε 
αυτή την κατηγορία ενώ οι εγκαταστάσεις σε διάφορους οικισμούς είναι 
προβληματικές και για αυτό το λόγο τα άτομα αυτά απομονώνονται και δεν 
μετακινούνται. Μόνο ο κεντρικός δρόμος παρέχει μια δυνατότητα προσβασιμότητας 
αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Προτάθηκε επίσης, ότι, ίσως, η λύση για τον τόπο να είναι ο 
ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας γενικότερα. Η παιδεία είναι το πιο βασικό 
όπλο του ανθρώπου με την οποία καλλιεργείται και ο σεβασμός για τον συνάνθρωπο. 
Ταυτόχρονα, πέρα από το σεβασμό, η έννοια του «μοιράζομαι» είναι στην πρώτη 
γραμμή των πολιτικών στην Ευρώπη, αλλά ακόμα σε νηπιακό στάδιο.  
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Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. 
υφιστάμενες μελέτες, χάρτες, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά 
χαρακτηριστικά, έρευνες, έρευνες Προέλευσης, Προορισμού, 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.) 

Δραστηριότητα 3.1: Προετοιμασία ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών 

Οικιστικό Αποτύπωμα-Πληθυσμός 
Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (όπως μετονομάστηκε το 
2014, ΦΕΚ 23Α-29/01/2014) αποτελεί δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτη, ύστερα από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Λουτρακίου – 
Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων. Ανατολικά, συνορεύει με το Νομό Αττικής και 
συγκεκριμένα με τον Δήμο Μεγαρέων και νοτιοδυτικά, με τον Δήμο Κορινθίων, ενώ 
βρέχεται τόσο από τον Κορινθιακό Κόλπο στα βόρεια, όσο και από τον Σαρωνικό 
Κόλπο και τον Κόλπο Κεχρεών στα νότια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του έτους 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο Δήμος, 
καταλαμβάνει συνολική έκταση 293,98 τ.χλμ., και έχει συνολικό DE FACTO πληθυσμό 
21.883, ενώ ο Μόνιμος Πληθυσμός ανέρχεται στους 21.221 κατοίκους.  

Διοικητικά, ο Δήμος διαιρείται σε δύο δημοτικές ενότητες (Δ.Ε. Λουτρακίου – 
Περαχώρας και Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων), οι οποίες αντιστοιχούν στους δύο 
καταργηθέντες δήμους και καθεμία διαιρείται σε κοινότητες. Πιο αναλυτικά, η 
Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας (πρώην Καποδιστριακός Δήμος 
Λουτρακίου – Περαχώρας) καταλαμβάνει μία έκταση 196,87 τ.χλμ., έχει πληθυσμό 
16.578 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ 
2011) και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Κορινθίας.  

Η Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων (πρώην Καποδιστριακός Δήμος Αγίων 
Θεοδώρων) καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο του Νομού Κορινθίας, που βρίσκεται 
ανατολικά της Διώρυγας Κορίνθου και έχει έκταση 97,11 τετραγωνικά χιλιόμετρα.  

Συγκεκριμένα, η διοικητική διαίρεση το Δήμου έχει ως εξής: 

Δημοτική 
Ενότητα 

Κοινότητες Οικισμοί Έκταση 
(τ.χλμ.) 

Πληθυσμός 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) 

Αγίων 
Θεοδώρων 

Αγίων 
Θεοδώρων 

Άγιοι Θεόδωροι 98 4.643 

Λουτρακίου-
Περαχώρας 

Ισθμίας Άγιος 
Χαράλαμπος, 

Ισθμία, Κάβος, 
Κρύα Βρύση, 

Παλαιό Καλαμάκι, 
Παράδεισος, 

Σουσάκι 

196,87 2.760 

Λουτρακίου-
Περαχώρας 

Αλκυόνα, 
Αλκυονίδες, 

Ασπρόκαμπος, 
Γέφυρα Ισθμού, 

Ειρήνη, Καλλιθέα, 

13.353 
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Λίμνη 
Βουλιαγμένης, 

Λουτράκι, Μονή 
Αγίου Ιωάννου, 

Μονή Οσίου 
Παταπίου, 

Περαχώρα, 
Σκάλωμα, 

Σκαλωσιά, Στέρνα 
Πισίων Αγία Σωτήρα, 

Βαμβακές, 
Μαυρολίμνη, 
Πίσια, Σχίνος 

465 

 Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων 

Έδρα του Δήμου είναι το Λουτράκι, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη του, η οποία 
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του και απέχει 81 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 
7 χλμ. από την Κόρινθο. Το Λουτράκι χαρακτηρίζεται ως οικισμός 3ου Επιπέδου και 
βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με την Κόρινθο που αποτελεί κέντρο 2ου Επιπέδου, αλλά 
και το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, ενώ ο οικισμός των Αγίων Θεοδώρων 
αποτελεί κέντρο 4ου Ενισχυμένου Επιπέδου και εξαρτάται από το Λουτράκι. Οι δύο 
αυτοί οικισμοί είναι οι μόνοι με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011). Οι υπόλοιποι οικισμοί είναι 
μικρότερου μεγέθους και εξαρτώνται λειτουργικά από τους προαναφερθέντες. 

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων περιέχει 27 οικισμούς με 
συνολικό πληθυσμό 21.221 κατοίκους. Επομένως η μέση τιμή ανά οικισμό ανέρχεται 
στους 786 κατοίκους. Ωστόσο, η οικιστική γεωγραφία της περιοχής απέχει αρκετά από 
μια ομοιόμορφη κατανομή, καθώς δημιουργεί πληθυσμιακές πυκνώσεις σε ορισμένα 
σημεία, ενώ σε άλλα επικρατούν αραιές τιμές οικιστικών πυκνοτήτων. Όπως φαίνεται 
από τον χάρτη X.1, οι οικισμοί με τους περισσότερους κατοίκους βρίσκονται στο νότιο 
και στο ανατολικό τμήμα του Δήμου. Ο οικισμός με τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι το 
Λουτράκι (11.564 κάτοικοι) και ακολουθούν οι Άγιοι Θεόδωροι με 4.643 κατοίκους, η 
Περαχώρα (1.141 κατοίκους), η Ισθμία (1.134 κατοίκους) και η Κυράς Βρύση με 1.128, 
ενώ οι οικισμοί με τις μικρότερες πληθυσμιακές τιμές είναι η Αλκυόνα (10 κάτοικοι), το 
Σκάλωμα (7) και η Λιβάδα με μόλις 2 κατοίκους. Επίσης, υπάρχουν και οικισμοί με 
κτιριακό απόθεμα, οι οποίοι δεν έχουν μόνιμο πληθυσμό (Μακρύγοας, Όαση, 
Δροσοπηγή και Μονή Αγίου Ιωάννου). Τα οικιστικά αποτυπώματα καταλαμβάνουν 
περίπου το 5,82% της έκτασης του δήμου, με το μεγαλύτερο να είναι αυτό των Αγίων 
Θεοδώρων το οποίο καταλαμβάνει 9517,6 στρ. και το μικρότερο εκείνου του οικισμού 
της Μονής Αγίου Ιωάννου, του οποίου η έκταση ανέρχεται σε 16,2 στρ.  

Σε γενικές γραμμές η δυναμική των οικισμών φαίνεται να ενισχύεται καθώς οι 
περισσότεροι (16 συνολικά) έχουν θετικές τιμές πληθυσμιακής μεταβολής. Μάλιστα, 
οι τρεις από τους 5 οικισμούς με πληθυσμούς άνω των 1000 κατοίκων έχουν 
πληθυσμιακές μεταβολές 20,9% (Ισθμία), 10,91% (Κυράς Βρύση) και 8,35% 
(Λουτράκι). Συνολικά ο Δήμος εμφανίζει θετική πληθυσμιακή μεταβολή κατά το 
χρονικό 2001-2011 (5,91%). Συμπερασματικά, διαπιστώνεται πως ο δήμος στο σύνολο 
του, η πρωτεύουσα του αλλά και ορισμένοι ακόμα οικισμοί στα νοτιοανατολικά 
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κυρίως, παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή αύξηση ανάμεσα στις δύο πιο 
πρόσφατες απογραφές.   

Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης 
Υφιστάμενο ΓΠΣ 

Το Λουτράκι, σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου), 
αποτελεί, μαζί με τη Νεμέα, το Κιάτο και τη Γκούρα, ενδοπεριφερειακό κέντρο 
ανάπτυξης (τοπικοί πόλοι - κέντρο 3ου επιπέδου του Νομού Κορινθίας), που 
παρουσιάζει μεγάλη πίεση αστικοποίησης και έχει έντονη εξάρτηση από την 
περιφέρεια Αττικής και από την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. 

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων, του Νομού Κορινθίας, θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 616/Δ/26-7-2002, με 
την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, αρ. 9037/30-5-2002 και αφορά μόνο την περιοχή 
εντός σχεδίου πόλεως Λουτρακίου και Περαχώρας και δεν περιέχει καμία αναφορά 
για τις εκτός σχεδίου περιοχές. 

Με βάση το υφιστάμενο ΓΠΣ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας, αναπτύσσονται μία σειρά κατευθύνσεων για την χωρική οργάνωση, 
καθώς και τον καθορισμό των χρήσεων γης για τους οικισμούς Λουτρακίου και 
Περχώρας. Παρατηρώντας τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, διαπιστώνουμε πως 
κυριαρχούν η αμιγής και γενική κατοικία, οι χώροι κοινής χρήσης και ωφέλειας, καθώς 
επίσης και το εμπόριο, το οποίο αναπτύσσεται επί της κεντρικής οδού κάθε οικισμού, 
ενώ τουριστικές δραστηριότητες και περιοχές αναψυχής αναπτύσσονται, κυρίως, στα 
παραλιακά μέτωπα. Επίσης, διαπιστώνουμε πως στα διοικητικά όρια του δήμου έχουν 
αναπτυχθεί διάσπαρτες, άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ζωνών, 
κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων. Ως προς τις καλύψεις γης στον εξωαστικό 
χώρο, μία πολύ εκτεταμένη περιοχή καλύπτεται με δάση, δασικές εκτάσεις (ορεινός 
όγκος Γερανείων), ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελούν ένα, επίσης, 
σημαντικό μέρος του δήμου.  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η πολεοδομική οργάνωση του Λουτρακίου για 
πληθυσμιακό μέγεθος 20.000 κατοίκων (με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 
11.564 κατοίκους), καθώς και η επέκταση του σχεδίου πόλεως και η δημιουργία 7 
πολεοδομικών ενοτήτων, με μέσο Σ.Δ. που κυμαίνεται από 0,40 έως 1,40. Στην παλιά 
πόλη (πρώτες 3 πολεοδομικές ενότητες) ορίζεται ως γενική χρήση γης, η γενική 
κατοικία, στις υπόλοιπες δυτικές πολεοδομικές ενότητες (παραλιακές πολεοδομικές 
ενότητες 5 και 6) προβλέπεται ως χρήση γης, ο τουρισμός-αναψυχή και στις 
ανατολικές πολεοδομικές ενότητες (4 και 7) ως γενική χρήση γης, η αμιγής κατοικία 
(πλην των πολεοδομικών κέντρων που προβλέπονται σε κάθε γειτονιά), ενώ 
συγχρόνως, περιλαμβάνονται χρήσεις αθλητισμού, εκπαίδευσης και πρόνοιας.  

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις περιοχές εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, 
προτείνεται, αφενός, η χωροθέτηση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στην είσοδο 
της πόλης, εκτός των ορίων της εντός σχεδίου περιοχής και η διατήρηση της 
υφιστάμενης χάραξης εντός πόλης και, αφετέρου, η μεταφορά του σταθμού των 
λεωφορείων (ΚΤΕΛ) σε περιοχή που έχει πρόσβαση από την περιφερειακή οδό. 

Με το ΓΠΣ καθορίστηκαν, επίσης, ελεύθεροι χώροι και αστικό πράσινο, καθώς και 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, προβλέφθηκε η αναβάθμιση 
και επέκταση του παραλιακού πάρκου των πηγών και η χωροθέτηση πάρκου 
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αναψυχής μεταξύ του δρόμου της Ποσειδωνίας, της παραλίας και του Ισθμού, η 
πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου, σε συνδυασμό με δημιουργία λωρίδας 
πρασίνου κατά μήκος της ακτής, όπως επίσης, μέτρα για την απόλυτη προστασία των 
ακτών από τα απόβλητα και τη ρύπανση στην περιοχή από τον Ισθμό έως το Club 
Ποσειδών, μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, κ.ά. 

Όσον αφορά τον οικισμό Περαχώρας, προβλέπεται η πολεοδομική του οργάνωση για 
πληθυσμιακό μέγεθος 2.500 κατοίκων περίπου, με την επέκταση του σχεδίου πόλης 
και τη δημιουργία μίας πολεοδομικής ενότητας, με μέση πυκνότητα 106 κατ./Ha και 
μέσο συντελεστή δόμησης 0,80. Ως επικρατούσα χρήση γης ορίζεται η γενική κατοικία, 
ενώ συγχρόνως καθορίζονται ένα κέντρο πόλης και δύο τοπικά κέντρα γειτονιάς στην 
Άνω και Κάτω Πλατεία. Τέλος, χρήσεις τουρισμού – αναψυχής καθορίζονται στην 
περιοχή κατά μήκος του δρόμου Περαχώρας-Βουλιαγμένης, ενώ ως ΒΙΠΑ μη 
οχλούσας βιοτεχνίας ορίζεται η περιοχή στην ανατολική πλευρά του δρόμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας. 

Προτεινόμενο ΓΠΣ 

Τον Δεκέμβριο του 2013 εκπονήθηκε η Β2 Φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, το οποίο περιλαμβάνει πλέον το 
σύνολο της Δ.Ε. και καθορίζει τη γενική πολεοδομική οργάνωση στις εντός και εκτός 
σχεδίου περιοχές, την επέκταση του σχεδίου πόλης, την οριοθέτηση των 
υφιστάμενων οικισμών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων, τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και 
ιστορικής κληρονομιάς και τέλος τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς και 
στην ύπαιθρο. Έως και σήμερα, δεν έχει θεσμοθετηθεί και συνεπώς, ισχύει το ΓΠΣ του 
2002. 

Το υπό εκπόνηση ΓΠΣ, προσδιορίζοντας τη γενική Πολεοδομική Οργάνωση και 
Ρύθμιση των Οικισμών (καθώς και των λοιπών Πολεοδομούμενων Περιοχών εντός 
διοικητικών ορίων), καθορίζει τέσσερα (4) βασικά είδη περιοχών: τις Περιοχές Ειδικής 
Προστασίας, τις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ήδη θεσμοθετημένων ή προς 
πολεοδόμηση), τις Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και τέλος τις περιοχές 
περιορισμού ή ελέγχου της δόμησης.  

Στο νέο τροποποιημένο ΓΠΣ, προβλέπεται η οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας 
Λουτρακίου – Περαχώρας σε έξι χωρικές ενότητες, με βάση το ανάγλυφο του 
εδάφους και την διαμορφωμένη οικιστική ανάπτυξη, ως εξής: 

- τη Χ.Ε. Λουτρακίου, στην οποία περιλαμβάνεται ο αρχικός (παλαιός) 
οικισμός του Λουτρακίου με την επέκταση του έτους 1979, ένα τμήμα της 
περιοχής του υδροφόρου ορίζοντα (Προστατευμένη Περιοχή) και η 
οικιστική διάχυση στην εκτός Σχεδίου Περιοχή μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου 
και μέχρι τη βιοτεχνική περιοχή στο Καρμπουνάρι. Ο οικισμός του 
Λουτρακίου εξακολουθεί να διατηρεί τον χαρακτήρα του ως παραθεριστικό 
και τουριστικό κέντρο. 

- τη Χ.Ε. Ισθμίων, που περιλαμβάνει τους οικισμούς Ίσθμια (όπου βρίσκεται 
και το διοικητικό κέντρο), Κυρά Βρύση (όπου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο), 
Παλαιό Καλαμάκι, Άγιο Χαράλαμπο, καθώς και τους παραθεριστικούς 
οικισμούς Κάβο, Άρη και Παράδεισο. 

- τη Χ.Ε. Περαχώρας, η οποία αποτελεί συνέχεια της Χ.Ε. Λουτρακίου 
(παρεμβάλλεται ο ορεινός όγκος των Γερανείων) και περιλαμβάνει τους 
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οικισμούς: Περαχώρα, Σκαλωσιά, Στραβά, Μικρά Στραβά, Σκάλωμα, 
Φλάμπουρο, Στέρνα και Βουλιαγμένη. Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται 
και σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι (Ναός Ποσειδώνα και Λίμνη Ηραίου), 
που αποτελούν πόλο έλξης για την συγκέντρωση επισκεπτών. 

- τη Χ.Ε. Σχίνου, η οποία έχει αγροτικό και παραθεριστικό χαρακτήρα και 
περιλαμβάνει τους οικισμούς Σχίνος, Αγία Σωτήρα, Όρμος Σχίνου – Αλμυρά, 
Βαμβακιές και Μαυρολίμνη. 

- τη Χ.Ε. Όρους Γερανείων, η οποία αποτελείται από τον ορεινό όγκο των 
Γερανείων, περιοχή με έντονο ορεινό ανάγλυφο και ιδιαιτέρου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς περιλαμβάνει τη θεσμοθετημένη 
Ζώνη προστασίας της φύσης (NATURA). Σε αυτή τη Χωρική Ενότητα, 
περιλαμβάνεται επίσης, ο οικισμός Πίσια, ο οποίος αναπτύσσεται στην 
βόρεια πλευρά του όρους Γερανείων και είναι και ο μοναδικός ορεινός 
οικισμός του Δήμου Λουτρακίου, και τέλος,  

- τη Χ.Ε. Νότιας περιοχής Ορεινού Όγκου Γερανείων, η οποία περιλαμβάνει 
δάση και δασικές εκτάσεις που αναπτύσσονται στο ανατολικό τμήμα του 
υδροφόρου ορίζοντα Λουτρακίου. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι 
παραθεριστικοί οικισμοί Ειρήνης και Καλλιθέας. 

Στη χωρική ενότητα του Λουτρακίου, οι προτάσεις αφορούν την απορρόφηση της 7ης 
πολεοδομικής ενότητας από τις γειτονικές της, καθώς κρίθηκε ότι δε μπορεί να 
σχηματίσει μία ιδιαίτερη πολεοδομική οντότητα, και συνεπώς, τον περιορισμό των 
πολεοδομικών ενοτήτων σε έξι, χωρίς να προβλέπονται αλλαγές στον συντελεστή 
δόμησης. Ως προς τις χρήσεις γης, προβλέπεται ο μετασχηματισμός των τοπικών 
κέντρων γειτονιάς και η δημιουργία ενός γραμμικού εμπορικού κέντρου κατά μήκος 
της Ελευθερίου Βενιζέλου, από την είσοδο της πόλης νότια, έως το παραλιακό Πάρκο 
Ειρήνης και ενός γραμμικού εμπορικού κέντρου εγκάρσιου σε αυτό, κατά μήκος της 
οδού Παπανικολή, που εξυπηρετεί τις νότιες πολεοδομικές ενότητες του σχεδίου 
πόλεως (περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως του 1979). Ο παραθεριστικός και 
τουριστικός χαρακτήρας του Λουτρακίου προτείνεται να διατηρηθεί, αποκτώντας μία 
νέα εικόνα, μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων, που θα επηρεάσουν τόσο την αισθητική 
όσο και τη λειτουργική ταυτότητα της πόλης. Η χρήση γης τουρισμός-αναψυχή 
περιορίζεται στα παραλιακά οικοδομικά τετράγωνα (σε βάθος δύο έως τριών ΟΤ), 
όπου προβλέπεται η ανάπτυξη χρήσεων γης αναψυχής και εστίασης και προτείνεται 
ζώνη τουριστικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα. Η χρήση γης αμιγής κατοικία 
διατηρείται πλην των γραμμικών εμπορικών κέντρων και των παραλιακών ΟΤ στην 
περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως του 1979 (πολεοδομικές ενότητες 4,5 και 6). 
Τέλος, οι επεκτάσεις του οικισμού Λουτρακίου περιορίζονται, έως και σήμερα, στις 
προβλεπόμενες από το ισχύον ΓΠΣ του έτους 2002, καθώς η περιοχή δεσμεύεται από 
τις ζώνες προστασίας του Υδροφόρου Ορίζοντα, χωρίς να επιτρέπεται η οικιστική 
εξάπλωση ανατολικά του οικισμού. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επεκτάσεις στις 
περιοχές Γκράβα και Άγιος Φανούριος, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιοχές 
αμιγούς κατοικίας. 

 
Τέλος, όσον αφορά τους Αγίους Θεοδώρους, αποφασίστηκε, με την υπ’ αριθμ. 
Απόφαση 14138/470/2016, η κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Καποδιστριακού δήμου Αγίων Θεοδώρων 
και νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
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Θεοδώρων για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας της ανωτέρω Δ.Ε. (ΦΕΚ 
243/ΑΑΠ/11-11-2016).  

Ο οικισμός των Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος αποτελεί έδρα και τον μοναδικό οικισμό 
της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων, χαρακτηρίζεται ως μία πληθυσμιακά 
δυναμική δημοτική κοινότητα, πολύ πιο δυναμική από οποιαδήποτε άλλη της 
Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Ένα σημαντικό τμήμα της δημοτικής κοινότητας 
είναι ορεινό και δασωμένο, καταλαμβάνοντας τμήμα των Γερανείων, μέρος του 
οποίου εντάσσεται στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, ενώ οι μη δασικές 
εκτάσεις περιορίζονται, κυρίως, στις νότιες υπώριες των Γερανείων μέχρι τον 
Σαρωνικό κόλπο.  

Ο οικισμός είναι και θα συνεχίσει να είναι, σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο 
χωρικής οργάνωσης, μονοκεντρικός οικισμός. Ως εκ τούτου, οι επεκτάσεις πρώτης 
κατοικίας προβλέπεται να χωροθετηθούν γύρω από τον υπάρχοντα οικισμό, ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα από τις λειτουργίες του υπάρχοντος πολεοδομικού 
κέντρου. Οι παραθεριστικές περιοχές αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του 
οικισμού και, κυρίως, βόρεια των υπερτοπικών αξόνων κυκλοφορίας. Ειδικά για την 
συγκεκριμένη περιοχή, το μεγαλύτερο μέρος της μη δασικής έκτασης, προβλέπεται να 
πολεοδομηθεί ως περιοχή Β’ (παραθεριστικής) κατοικίας. Σε επαφή με τις περιοχές β’ 
κατοικίας, ορίζεται περιαστική δασική ζώνη με ειδικούς όρους προστασίας, ώστε να 
διασφαλιστεί από την αυθαίρετη δόμηση και την υποβάθμιση ο κοινόχρηστος 
χαρακτήρας αυτών ως περιαστικών υπαίθριας-δασικής αναψυχής. Τέλος, στο πλαίσιο 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου κατοχυρώνεται η προστασία των 
θεσμοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Υφιστάμενες Χρήσεις γης 
Αναφορικά με τις υφιστάμενες χρήσεις γης που αναπτύσσονται στον Δήμο 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και όπως αυτές παρουσιάζονται στους 
χάρτες X.3.1 – X.3.5,  διαπιστώνουμε πως οι σημαντικότερες χρήσεις εντοπίζονται, 
κυρίως στην χωρική ενότητα του Λουτρακίου, που αποτελεί έδρα και επίκεντρο του 
Δήμου, και έπειτα, σε μικρότερο βαθμό, στους Αγίους Θεοδώρους και στην ευρύτερη 
περιοχή των Ισθμίων. Ειδικότερα, κύρια χρήση στο κεντρικό τμήμα του Λουτρακίου 
είναι η κατοικία σε συνδυασμό με εμπορικές χρήσεις, βασικές υπηρεσίες διοίκησης, 
καθώς και εγκαταστάσεις αναψυχής-τουρισμού, που καλύπτουν όλο το παραλιακό 
μέτωπο του οικισμού. 

Πιο αναλυτικά: 

 Εμπόριο – Αναψυχή 
 
Συγκεριμένα, κεντρικές λειτουργίες και χρήσεις εμπορίου και αναψυχής εντοπίζονται 
κυρίως στην περιοχή κατά μήκος του οδικού άξονα Ελευθερίου Βενιζέλου, από το 
παραλιακό πάρκο έως το ρέμα και την οδό Αιγαίου, που αποτελεί το εμπορικό κέντρο 
του Λουτρακίου. Πιο συγκεκριμένα για τον τομέα της αναψυχής, κατά μήκος του 
παραλιακού μετώπου, από την Ιαματική Πηγή έως το Καζίνο), εντοπίζεται πλήθος 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καφετέριες και εστιατόρια, καθώς 
και αρκετά ξενοδοχεία. 
Στους υπόλοιπους οικισμούς δεν παρατηρούνται πολλές εμπορικές χρήσεις και 
χρήσεις αναψυχής, παρά μόνο κατά μήκος της παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στους 
Αγίους Θεοδώρους, καθώς επίσης και στα Ίσθμια, στην ευρύτερη περιοχή της 
Γέφυρας του Ισθμού.  
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 Χώροι Εκπαίδευσης 

 
Ως προς τις υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης, ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εκτός της τριτοβάθμιας. 
Συγκεκριμένα, στις υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου εντοπίζονται 10 Δημόσια και 2 
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, 7 Δημόσια και 1 Ιδιωτικό Δημοτικό, 4 Δημόσια και 3 Ιδιωτικά 
Γυμνάσια, 2 Δημόσια και 3 Ιδιωτικά Γενικά Λύκεια, καθώς επίσης 1 Δημόσιο 
Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 1 Δημόσιο 
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο και α Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. 
Πιο αναλυτικά: 
 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά Σχολεία) 

 1ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 30 
 2ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, Ανδρούτσου 68 
 3ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, Αθ. Οικονόμου & Νοταρά (έναντι Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης) 
 4ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, Περιάνδρου 49Α 
 5ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, Περιοχή Λειβαδάκη (συστεγάζεται με το 3ο 

Δημοτικό) 
 Νηπιαγωγείο Περαχώρας, πλησίον Γηπέδου Περαχώρας 
 Νηπιαγωγείο Ισθμίας 
 Νηπιαγωγείο Κυρά Βρύσης, πλησίον του Μουσείου Κυρά Βρύσης 
 1ο Νηπιαγωγείο Αγίων Θεοδώρων. Πραθιου, Άγιοι Θεόδωροι 
 3ο Νηπιαγωγείο Αγίων Θεοδώρων, πλησίον 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων 

Θεοδώρων 
 Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας 
 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, Τέρμα Μπολέτη 
 2ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, Ανδρούτσου 70 
 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, Περιοχή Λειβαδάκι (συστεγάζεται με το 5ο 

Νηπιαγωγείο) 
 1ο Δημοτικό Αγίων Θεοδώρων, Αναπαύσεως (όπισθεν καμπαναριού 

εκκλησίας Αγίων Θεοδώρων) 
 2ο Δημοτικό Αγίων Θεοδώρων, Κρομμύωνος (πλησίον 3ου Νηπιαγωγείου 

Αγίων Θεοδώρων) 
 Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο, Ισθμός Κορίνθου 
 Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου, Γαλότα Ισθμού 
 Homo Educandus Αγωγή, Ισμθός Κορίνθου 

 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια – Λύκεια) 

 Γυμνάσιο Λουτρακίου, Τέρμα Δεξαμενής (συστεγάζεται με το Λύκειο 
Λουτρακίου) 

 Λύκειο Λουτρακίου, Τέρμα Δεξαμενής (συστεγάζεται με το Γυμνάσιο 
Λουτρακίου) 

 1ο ΕΠΑΛ, Παλαιά Εθνική Οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση (συστεγάζεται με 
το 2ο ΕΠΑΛ – Ε.Κ Κορίνθου & ΔΙΕΚ Κορίνθου) 

 2ο ΕΠΑΛ, Παλαιά Εθνική Οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση (συστεγάζεται με 
το 1ο ΕΠΑΛ – Ε.Κ Κορίνθου & ΔΙΕΚ Κορίνθου) 

 Ε.Κ, Παλαιά Εθνική Οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 37 

 

 Γυμνάσιο Περαχώρας 
 Γυμνάσιο Ισθμίας, Κυρά Βρύση 
 ΕΕΕΕΚ Κορινθίας, Περιοχή Άρης – Ίσθμια Κορινθίας (συστεγάζεται με το Ειδικό 

Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο) 
 Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων, πλησίον Σταθμού Προαστιακού (συστεγάζεται με 

το Λύκειο Αγίων Θεοδώρων 
 Λύκειο Αγίων Θεοδώρων, πλησίον Σιδηροδρομικού Σταθμού (συστεγάζεται 

με το Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων) 
 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λουτρακίου, Περιοχή Άρης – Ίσθμια 

Κορινθίας (συστεγάζεται με το ΕΕΕΕΚ Κορινθίας) 
 ΔΙΕΚ Κορινθίας, Παλαιά Εθνική Οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση 

(συστεγάζεται με το 1ο, 2ο ΕΠΑΛ και το Ε.Κ Κορίνθου) 
 

 Χώροι Αθλητισμού 
 
Στις αθλητικές υποδομές που διαθέτει ο Δήμος Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων 
Θεοδώρων, συγκαταλέγονται γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα τένις, κολυμβητήριο, 
κλειστά γυμναστήρια κ.λπ. Πιο αναλυτικά: 
 
Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας 

 Κολυμβητήριο Λουτρακίου 
 Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου «Γ. Γαλανόπουλος» 
 Στάδιο Λουτρακίου «Χρήστος Θώδης» 
 Γήπεδο ποδοσφαίρου Ισθμίας «Γιάννης Στέφας» 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Περαχώρας 
 Αθλητικό Κέντρο SPORT CAMP 
 2 Γήπεδα τένις στο Πάρκο Δεξαμενής 

 
Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων 

 Κρομμυώνιο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων 
 Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώρων 

 
Συγχρόνως, στον Δήμο δραστηριοποιούνται και αρκετοί αθλητικοί σύλλογοι. 
Συγκεκριμένα, στην Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου–Περαχώρας δραστηριοποιούνται 
συνολικά 16 αθλητικοί σύλλογοι, ενώ στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων 4. 
 

 Πολιτιστικοί και αρχαιολογικοί χώροι 
 
Στον τομέα του πολιτισμού, η υποδομή του δήμου μπορεί να συνοψιστεί στους 
ακόλουθους κυριότερους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος: 

 Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, 28ης Οκτωβρίου 19  
 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, Αθ. Οικονόμου 3 & Τομπάζη 
 «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Γέφυρα 

του Ισθμού  
 Κτίριο Δημοτικών Ιαματικών Πηγών, που κατασκευάστηκε το έτος 1934 και 

αποτελεί ένα από τα ωραιότερα κτίρια της νεότερης Ελλάδας, έργο του 
Πικιώνη 

 Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Περαχώρας 
 Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού, που βρίσκεται στην Επαρχ. Οδό 

Σχίνου - Αλκυόνας 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 38 

 

 
Σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν, επίσης και οι 
αρχαιολογικοί χώροι. Στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 
υπάρχουν σημαντικοί χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι κυριότεροι από τους 
οποίους είναι οι εξής: 

 Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου: Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του Δήμου, 
σε ένα μικρό όρμο στο τέρμα της χερσονήσου Περαχώρας. Περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο ιερό, αφιερωμένο στην Ήρα, που λόγω του ιδιαίτερου σχεδιασμού 
του, παρουσιάζει τόσο πολιτιστικό-αρχαιολογικό, όσο και αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον. Στην περιοχή αποκαλύφθηκαν επίσης και τα ερείπια αρκετών 
άλλων κατασκευών, όπως μία στοά σε σχήμα Γ, μία μεγάλη υδροδεξαμενή, 
αίθουσες φαγητού και ένα δεύτερο πιθανό κατάλοιπο προγενέστερου ναού. 

 Ρωμαϊκή Έπαυλη Λουτρακίου: Πρόκειται για μια ρωμαϊκή έπαυλη και ένα 
λουτρικό συγκρότητα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία ανακαλύφθηκαν το 
2013. Βρίσκονται στην περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου και φαίνεται πως 
ανήκαν σε έναν πολύ εξέχοντα Ρωμαίο.  

 Αρχαιολογικός Χώρος Ισμθίων: Περιλαμβάνει το Ιερό του Ποσειδώνα, το 
Αρχαίο Στάδιο όπου πραγματοποιούνταν τα Ίσθμια, το Αρχαίο Θέατρο, τα 
Ρωμαϊκά Λουτρά, τα Λατρευτικά Σπήλαια και το Δυτικό Υδραγωγείο.  

 Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίων: Βρίσκεται δίπλα από τον Αρχαιολογικό Χώρο 
Ισθμίων και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1978. Αποτελείται από δύο αίθουσες, 
όπου παρουσιάζονται αρχαιολογικά ευρήματα αό τις ανασκαφές στα Ίσθμια 
και στις Κεχρεές – το δεύτερο σημαντικότερο λιμάνι της Αρχαίας Κορίνθου. 

 Ηφαίστειο Σουσάκι: Πρόκειται για αρχαίο, ανενεργό ηφαίστειο, που βρίσκεται 
στις νότιες πλαγιές των Γεράνειων όρων, κοντά στους Αγίους Θεοδώρους. 
Παρότι είναι ανενεργό, η μεταηφαιστειακή δραστηριότητα και η εκπομπή 
αερίων, συνεχίζεται έως σήμερα. 

 Αρχαιολογικός Χώρος Κρομμυώνος: Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά των Αγίων 
Θεοδώρων, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Κρομμυώνα ήταν κώμη της 
αρχαίας Κορίνθου, χτισμένη στην ανατολική πλευρά του Ισθμού και συνδέεται 
με τους άθλους του μυθικού Θησέα. Σημαντικά κατάλοιπα της αρχαίας κώμης 
εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφές, που έγιναν το χρονικό διάστημα 1961-1962 
και το 1992, με αφορμή τη διάνοιξη και διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Κορίνθου. Πρόκειται για ένα μεγάλο νεκροταφείο των γεωμετρικών 
χρόνων, έναν μοναδικό κυκλικό χώρο του τέλους του 6ου αιώνα π.Χ., δρόμους, 
θεμέλια οικιών, βοτσαλωτά δάπεδα οικιών κ.λπ. 

 Αρχαιολογικός Χώρος Δίολκος στον Ισθμό Κορίνθου (ΦΕΚ 605/Β/16.9.1965): 
Ως Δίολκος ονομάστηκε ο λιθόστρωτος δρόμος εγκάρσια του Ισθμού, πλάτους 
3,5-5 μέτρα, που ξεκινούσε από την σημερινή περιοχή της Ποσειδωνίας και 
κατέληγε στον Σχοινούντα (σημερινό Καλαμάκι). Ήταν παγκόσμια το πρώτο 
μέσο σταθερής τροχιάς και χρησίμευε για την μεταφορά των σκαφών. 
Κατασκευάστηκε από τον Περίανδρο από μεγάλες λιθόπλακες, οι οποίες είχαν 
στην μέση τους δύο αυλακώσεις, που απείχαν μεταξύ τους περίπου 1,50 μ. και 
είχαν ως στόχο να κάνουν ασφαλή και πιο γρήγορη την κίνηση των «ολκών» 
(των οχημάτων που μετέφεραν τα πλοία). 

 Αρχαίο Τείχος Ισθμίων: πρόκειται για το Εξαμίλιο ή Ιουστιάνειο τείχος, το οποίο 
κτίσθηκε το 400 π.Χ. κατά μήκους του Ισθμού, με σκοπό την προστασία της 
Πελοποννήσου από χερσαίες επιδρομές. Τμήμα του τείχους, σώζεται έως και 
σήμερα στο χώρο της αρχαίας Ισθμίας. 

 Μυκηναϊκή Νεκρόπολη στο Σκάλωμα: Στην περιοχή Σκάλωμα, νοτιοανατολικά 
της λίμνης Βουλιαγμένης, αποκαλύφθηκαν περίπου 12 μυκηναϊκοί τάφοι, που 
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χρονολογούνται το 1600-1500 π.Χ. και απέδωσαν σημαντικά ευρήματα, όπως 
αγγεία, ειδώλια, χάλκινα όπλα κ.ά. 

 
Στους χώρους με αρχαιολογικό ενδιαφέρον εντάσσονται, επίσης και η Ακρόπολη 
Οινόης, τα Αρχαία Λείψανα του Προφήτη Ηλία Ασπροκάμπου, το Παλαιόκαστρο 
Σκαλωσιάς, τα Λείψανα Αρχαίου Τοίχου και η Ακρόπολη Αρχαίας Περαίας. 
 

 Χώροι Υγείας και Πρόνοιας  
 
Στον τομέα της Υγείας, δε λειτουργεί νοσοκομείο εντός των ορίων του δήμου, παρά 1 
Κέντρο Υγείας, 3 Περιφερειακά Κέντρα Υγείας, 1 Δημοτικό Ιατρείο και 2 ιδιωτικά 
κέντρα. Ως εκ τούτου, η περιοχή είναι λειτουργικά εξαρτημένη από το νοσοκομείο της 
Κορίνθου. Συγκεκριμένα, στον Δήμο λειτουργούν: 

 Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, που αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου 

 Πολυδύναναμο Περιφερειακό Κέντρο Αγίων Θεοδώρων 
 Περιφερειακό Κέντρο Ιατρείο Περαχώρας 
 Περιφερειακό Ιατρείο Ισθμίων  
 Δημοτικό Ιατρείο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, που βρίσκεται στην Ελ. 

Βενιζέλου 4 
 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), το οποίο ιδρύθηκε το 

2010 και βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης του Λουτρακίου, στη θέση 
Κατουνίστρα, κοντά στον οικισμό Ειρήνη. Αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα 
Κέντρα Αποκατάστασης της Ευρώπης, παρέχοντας πλήθος σύγχρονων 
ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση ατόμων με 
αναπηρίες ή σωματικές βλάβες. 

 Κέντρο Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Rontis HD, που βρίσκεται κοντά στον Ισθμό της 
Κορίνθου. Πρόκειται για μία ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού που ιδρύθηκε 
το 1986. 

 
Επιπρόσθετα, στον τομέα της Πρόνοιας συγκαταλέγονται: 

 2 ΚΑΠΗ: ΚΑΠΗ Λουτρακίου (Ανδρούτσου & Μάτση) και ΚΑΠΗ Αγίων 
Θεοδώρων (Ευαγγελιστρίας & Παυσανία γωνία),  

 1 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Λουτράκι (οίκος ευγηρίας «Αγίας 
Ελένης»), 

 καθώς επίσης, βρεφονηπιακοί σταθμοί και 2 παιδικοί σταθμοί: παιδικός 
σταθμός Λουτρακίου (Ανδρούτσου & Μάτση) και παιδικός σταθμός Αγίων 
Θεοδώρων (Π.Ε.Ο.Α.Κ.) 

 
 Υπηρεσίες  

 
Αναφορικά με τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτές εντοπίζονται κυρίως στην Δημοτική 
Ενότητα Λουτακίου – Περαχώρας. Συγκεκριμένα, στον Δήμο λειτουργούν: 

 Δημαρχείο 
 ΕΛΤΑ (Ελ. Βενιζέλου 46) 
 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
 ΟΑΕΔ Λουτρακίου ΚΠΑ2 (Ελ. Βενιζέλου 70) 
 Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης  
 Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Λουτρακίου 
 ΟΤΕ Λουτρακίου (Ελ. Βενιζέλου 10) και ΟΤΕ Αγίων Θεοδώρων 
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 ΙΚΑ Λουτρακίου 
 2 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ Λουτρακίου: Ελ. Βενιζέλου και 

Περιάνδρου και ΚΕΠ Αγίων Θεοδώρων: Παλαιά Εθνική Οδών Αθηνών - 
Κορίνθου) 

 Αστυνομικό Τμήμα Ισθμού 
 Αστυνομικός Σταθμός Περαχώρας 
 Λιμεναρχείο Ισθμού Κορίνθου 
 Τράπεζες (ALPHA BANK, Πειραιώς, Εθνική, EUROBANK) 

 
 Κοινόχρηστοι Χώροι – Χώροι πρασίνου 

 
Οι κυριότεροι χώροι αστικού πρασίνου εντοπίζονται στην πόλη του Λουτρακίου. Σε 
αυτούς συγκαταλέγονται το Πάρκο Δεξαμενής, επί της οδού Ιβύκου, το Παραλιακό 
πάρκο Λουτρακίου, επί της οδού Γ. Λέκκα, καθώς επίσης και διάσπαρτες πλατείες, 
όπως η πλατεία 25ης Μαρτίου, η πλατεία επί της οδού Ιάσωνος, κοντά στο Δημαρχείο 
κ.ά. 
 

 Εκκλησίες – Μοναστήρια 
 
Στα όρια του Δήμου εντοπίζονται αρκετές εκκλησίες και μονές. Ιδιαίτερης σημασίας 
είναι τα θρησκευτικά μνημεία, με την Ιερά μονή Οσίου Παταπίου του 12ου αιώνα να 
αποτελεί το γνωστότερο. Επίσης αξιόλογες μονές είναι η αναστηλωμένη 
παλαιοχριστιανική Ιερά Μονή Πραθίου του 14ου αιώνα, που είναι αφιερωμένη στους 
αγίους Θεοδώρους, ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, της ίδιας 
περιόδου, όπως επίσης και οι Μονές: Αγίας Μαρίνας, Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννη 
Βαπτιστή, Αίου Νικολάου Μαλαγαρίου στην Περαχώρα, Αναλήψεως Περαχώρας, 
Αποστόλου Παύλου Γερανείων στην Περαχώρα, Προφήτη Ηλία Λουτρακίου κ.ά. 
 

 Βιομηχανία - Βιοτεχνία  
 
Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της MOTOR 
OIL, στα δυτικά των Αγίων Θεοδώρων, που αποτελούν επίκεντρο δραστηριοτήτων 
δευτερογενούς τομέα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη του Δήμου, 
γύρω από την οποία εντοπίζονται, επίσης, αρκετές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. 
Επιπρόσθετα, χρήσεις βιομηχανίας – βιοτεχνίας υπάρχουν και νότια της πόλης του 
Λουτρακίου, όπως το παλιό εργοστάσιο της ΗΒΗ επί της οδού Καραντάνη, αλλά και 
μικρότερες βιομηχανίες επί της Ελ. Βενιζέλου, κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου. 
 

Σημεία Ενδιαφέροντος – Χρήσεις Τουρισμού – Παραλίες 
Το Λουτράκι είναι μια διεθνούς φήμης λουτρόπολη αναγνωρισμένη από το 1925 και 
αποτελεί κατεξοχήν παραθεριστικό και τουριστικό θέρετρο. Η περιοχή είναι 
φημισμένη για τα ιαματικά και φυσικά μεταλλικά νερά, το σπάνιο φυσικό περιβάλλον 
και την παραλία, μήκους 3,5 χλμ., τα οποία την καθιστούν ως έναν από τους 
κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της κεντρικής Ελλάδας. Επισπρόσθετα, η 
ύπαρξη του Καζίνο, του «Αλεξάνδρειου» Συνεδριακού Κέντρου, καθώς και της 
Διώρυγας του Ισθμού, αποτελούν κομβικά στοιχεία για την προσέλκυση επισκεπτών. 
Συγχρόνως, η γεωγραφική θέση του δήμου, που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην 
Αθήνα και την Κόρινθο, λειτουργεί καταλυτικά για την ανάπτυξη της περιοχής και την 
ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας. 
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Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων προσελκύει 
πλήθος επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του έτους, καθώς προσφέρεται τόσο για 
θερινό, όσο και χειμερινό τουρισμό, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο ιαματικός, συνεδριακός, πεζοπορικός 
κ.ά τουρισμός. 

Πιο αναλυτικά, τα σημαντικότερα αξιοθέατα και οι κυριότεροι πόλοι τουριστικού 
ενδιαφέροντος του Δήμου, που προσελύουν καθημερινά πλήθος επισκεπτών, είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Ο Ισθμός της Κορίνθου: Αποτελεί το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής και 
το 2ο σε επισκεψιμότητα αξιοθέτο στην Ελλάδα, μετά τον Παρθενώνα. Στη 
Διώρυγα λειτουργούν σήμερα δύο βυθιζόμενες γέφυρες: μία στην Ποσειδωνία 
και μία στην Ισθμία, που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ Στερεάς και 
Πελοποννήσου.  

 Η Λίμνη Βουλιαγμένης: Ιδιαίτερα σημαντικός πόλος τουριστικού 
ενδιαφέροντος, αποτελεί και η Λίμνη Βουλιαγμένης, η οποία αποτελεί μία από 
τις γνωστές λιμνοθάλασσες της Ελλάδας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο 
του Δήμου, πολύ κοντά στον οικισμό Περαχώρας και σε άμεση γειτνίαση με 
τον Αρχαιολογικό Χώρο του Ηραίου. Eίναι προσβάσιμη οδικά και απέχει, μόλις, 
16 χλμ από το Λουτράκι. Λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των 
δραστηριοτήτων που προσφέρονται, προσελκύει πολλούς επίσκεπτες 
καθημερινά. 

 Οι Ιαματικές πηγές και το Υδροθεραπευτήριο: Το Λουτράκι φημίζεται επίσης και 
για τις ιαματικές πηγές και χαρακτηρίζεται ως η αρχαιότερη λουτρόπολη της 
Ελλάδας, καθώς ήδη από το 1914 ξεκίνησε να λειτουργεί ως οργανωμένος 
χώρος Θερμαλισμού. Πρόκειται για φυσικές πηγές, στους πρόποδες των 
Γερανείων, που οφείλονται στο ρήγμα του Κρομμυωνιακού Όρους. Τα 
μεταλλικά ύδατα, τα οποία φιλτράρονται από πετρώματα που εμπλουτίζονται 
με σπάνια μέταλλα και πολύτιμα ιχνοστοιχεία, έχουν ευεργετικές ιδιότητες, 
τόσο για την θεραπεία όσο και την πρόληψη πλήθους παθήσεων, γεγονός που 
ανέδειξε το Λουτράκι ως σημαντικό τουριστικό κέντρο, παγκοσμίως γνωστό 
για τα ιαματικά του λουτρά. 
Η πηγή του Δήμου, έχει κυρηχθεί ως ιαματική με το Ν.2188/20, Β.Δ.14/28-3-
1923 και κατατάχθηκε στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τουριστικής 
Σημασίας με το Β.Δ.190/6-3-1962. 
Το 1934 δημιουργήθηκε το, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, κτίριο των ιαματικών 
πηγών, το οποίο ανακαινίστηκε το 2009 και συνδέθηκε με τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του Loutraki Thermal Spa. Το σύγχρονο υδροθεραπευτήριο, 
βρίσκεται απένατι από το παραλιακό πάρκο του Λουτρακίου, επί της οδού Γ. 
Λέκκα και αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης ιαματικού τουρισμού. 

 Το Καζίνο Λουτρακίου: Στην είσοδο της πόλης του Λουτρακίου και 
συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, βρίσκεται το Club Hotel Casino 
Loutraki, που αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό αναψυχήε, 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Στις εγκαταστάσεις αυτές, εκτός από το 
πολυτελές ξενοδοχείο, 5 αστέρων, βρίσκεται και το Καζίνο Λουτρακίου, που 
αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 

 Το «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο: Βρίσκεται στην είσοδο της πόλης του 
Λουτρακίου και απέχει μόλις 500 μέτρα από τον Ισθμό και 4 χλμ. από το 
Λουτράκι. Προσφέρεται για διοργάνωση και φιλοξενία επιστημονικών 
συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, αλλά και κάθε είδους εκδηλώσεων. 
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 Οι Αλκυονίδες: Πρόκειται για σύμπλεγμα τεσσάρων νησιών στον Κορινθιακό 
κόλπο. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται είτε από το Λουτράκι με τακτικά 
δρομολόγια (διάρεκιας 45 λεπτών), είτε από τον όρμο των Στραβών, με 
καθημερινά δρομολόγια το καλοκαίρι (διάρκειας 15 λεπτών). 

 Οι Καταρράκτες Λουτρακίου: Πρόκειται για μία τεχνητή κατασκευή, με τη 
χρήση ιαματικού νερού. Βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό κτίριο των παλαιών 
ιαματικών πηγών και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία και σημείο 
αναφοράς για την πόλη. Στον χώρο αυτό, λειτουργεί και καφετέρια με την 
ονομασία «Καταρράκτες». 

 Το Παραλιακό Πάρκο και το Πάρκο Δεξαμενής: Αποτελούν σημαντικούς 
πνεύμονες πρασίνου και συγκεντρώνουν πλήθος δραστηριοτήτων. Βρίσκονται 
στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Λουτρακίου, αντίστοιχα και 
προσελκύουν, σε καθημερινή βάση, πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, τόσο 
για αναψυχή, όσο και για άθληση. 

 Ο Φάρος Μελαγκάβι ή Ηραίου, ο οποίος χτίστηκε το 1897 και ανακαινίστηκε το 
1947 στη σημερινή του μορφή. Βρίσκεται στο ακρωτήριο του Ηραίου και 
αποτελεί πρώιμο στοιχείο του κορινθιακού πολιτισμού των Ιστορικών χρόνων. 

 Οι παραλίες: Στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
εντοπίζονται συνολικά 21 παραλίες, άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Η πιο 
γνωστή και δημοφιλής, είναι η οργανωμένη παραλία του Λουτρακίου, μήκους 
3,5 χλμ., που βρίσκεται στα δυτικά του Δήμου και εκτείνεται από τη Διώρυγα 
της Κορίνθου έως το παραλιακό πάρκο του Λουτρακίου. Προσφέρεται για 
θαλάσσια σπορ, ενώ κατά μήκος της παραλιακής οδού, εντοπίζονται, επίσης, 
πολλά καταστήματα για καφέ, ποτό και φαγητό. Τρεις από τις ακτές του δήμου, 
έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία και βρίσκονται στην πόλη του Λουτρακίου. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής: Λουτράκι 1, Λουτράκι 2 και Λουτράκι-
Μπούτσι. 

 Οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι, όπως ο αρχαιολογικός χώρος Ηραίου 
και ο αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων. 

 Οι γεώτοποι: Οι σημαντικότεροι γεώτοποι της περιοχής, οι οποίοι προσδίδουν 
έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτήρα, είναι το Ηφαίστειο Σουσάκι, που παρόλο 
που πρόκειται για ανενεργό ηφαίστειο, υπάρχει, ακόμη και σήμερα, μία ενεργή 
δραστηριότητα με τη μορφή ατμού, η ανύψωση της ακτής στο Μικρό 
Σαπόυνθι, η φυσικής αψίδα στο Σαπούνθι κ.ά. 

 Μοναστήρια: Στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, υπάρχουν αρκετές 
βυζαντινές και μεταβυζαντινές μονές, καθώς και αξιόλογες εκκλησίες. Το 
δημοφηλέστερο μοναστήρι είναι η Μονή Οσίου Παταπίου, το οποίο 
προσελκύει πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. 

 Πεζοπορικά μονοπάτια: Στα Γεράνεια Όρη, δεδομένου πως προσφέρονται για 
πεζοπορικό τουρισμό, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο από πεζοπορικά και 
ορειβατικά μονοπάτια, μέσω των οποίων αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ομορφιά 
τους. Το συνολικό μήκος των διαδρομών αυτών είναι περίπου, 188.175 μέτρα 
και ενδείκνυνται είτε για ποδήλατο είτε για απλή πεζοπορία.  

 

Τέλος, λόγω της ανεπτυγμένης τουριστικής δραστηριότητας, το Λουτράκι, διαθέτει 
επίσης, ένα μεγάλο αριθμό καταλυμάτων, όλων των κατηγοριών, τα οποία 
εντοπίζονται, κυρίως, στον άξονα Ίσθμια – Λουτράκι – Λίμνη Βουλιαγμένης. Πιο 
συγκεκριμένα, ξενοδοχεία εντοπίζονται, στην Ελ. Βενιζέλου, καθώς και στην 
παραλιακή οδό της πόλης του Λουτρακίου, όπως επίσης στην περιοχή των Ισθμίων, 
στο Σκάλωμα και στην ςυρύτερη περιοχή νότια της Λίμνης Βουλιαγμένης και στους 
Αγίους Θεοδώρους. 
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Ανάλυση Οδικού δικτύου 
 

Εθνικό Οδικό Δίκτυο 

Η επικοινωνία του άξονα της Εθνικής οδού (Αυτοκινητόδρομος Α8) με το υπόλοιπο 
οδικό δίκτυο πραγματοποιείται μέσα από καθορισμένες εισόδους και εξόδους. Κατά 
μήκος της Εθνικής οδού, εντός των ορίων του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων συναντώνται 3 ανισόπεδοι κόμβοι με διαφορετικά γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά ο καθένας. Μάλιστα ο ένας από αυτούς (Κόμβος Αγίων Θεοδώρων) 
περιλαμβάνει και σταθμό πλευρικών διοδίων. Από κατεύθυνση Αθήνα προς Κόρινθο, 
οι κόμβοι είναι οι εξής: Κόμβος Αγίων Θεοδώρων (Ν8), ο οποίος εξυπηρετεί κατά 
κύριο λόγο τον οικισμό των Αγίων Θεοδώρων, ο Κόμβος Λουτρακίου (Ν9), που οδηγεί 
προς Λουτράκι και ορισμένους μικρότερους οικισμούς και ο Κόμβος Επιδαύρου (Ν10) 
που οδηγεί προς την ΕΟ 10 και συγκεκριμένα προς τους οικισμούς Κόρινθο και 
Επίδαυρο.   

Οι παραπάνω κόμβοι παρουσιάζονται στον χάρτη Χ.5.1. Στους περισσότερους 
κόμβους μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι πιθανές κινήσεις εισόδου – εξόδου 
στην Εθνική, και από τις δύο περιοχές εκατέρωθεν του άξονα (εξαίρεση αποτελεί ο 
κόμβος Λουτρακίου). Τέλος, οι κόμβοι απέχουν μεταξύ τους αποστάσεις λιγότερες των 
15 km. Ειδικότερα, ο κόμβος Ν8 απέχει από τον κόμβο Ν9 11 km και ο Ν9 από τον Ν10 
1,4 km.  

Σταθμοί διοδίων  

Η περιοχή μελέτης έχει δύο σταθμούς διοδίων εντός των ορίων της. Ο πρώτος 
σταθμός είναι ο σταθμός των Αγίων Θεοδώρων, όπου περιέχει πλευρικά διόδια και ο 
δεύτερος είναι ο σταθμός του Ισθμού ο οποίος περιλαμβάνει μετωπικά.  Τα διόδια των 
Αγίων Θεοδώρων βρίσκονται επάνω στον κόμβο στον κόμβο Ν8 της Εθνικής Οδού 
και απέχουν 17,7 km από το κέντρο του Λουτρακίου. Όσον αφορά στα διόδια του 
Ισθμού αυτά απέχουν 2,8 km από τον κόμβο Ν9 και 9,5 km από το κέντρο του 
Λουτρακίου. Η παραπάνω κατάσταση που περιγράφηκε, δείχνει πως για 
ενδοδημοτικές ή ορισμένες διαδημοτικές μετακινήσεις με κατεύθυνση προς Κόρινθο 
οι κάτοικοι του Λουτρακίου μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τον Α/Δ και γενικά το 
οδικό δίκτυο. Σε περίπτωση όμως που επιθυμούν να προσεγγίσουν μεγάλα αστικά 
κέντρα με άνετο και γρήγορο τρόπο (Αθήνα, Πάτρα) ή την περιοχή των Αγίων 
Θεοδώρων τότε θα πρέπει να υποχρεωθούν σε πληρωμή του αντιστοίχου αντιτίμου. 

Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου  

Η διαδικασία «ιεράρχησης» του οδικού δικτύου παίζει κρίσιμο ρόλο για μια περιοχή 
καθώς αποτελεί αφετηρία για τον κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Μέσω 
της εν λόγω διαδικασίας κατηγοριοποιούνται οι δρόμοι ανάλογα με τα γεωμετρικά 
τους χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική τους θέση, το είδος των παρακείμενων 
χρήσεων, το φόρτο τους, τη σύνθεση της κυκλοφορίας και άλλα κυκλοφοριακά και 
πολεοδομικά χαρακτηριστικά. Τα παραπάνω αποτελούν σε γενικές γραμμές τα 
κριτήρια της ιεράρχησης. Η ταξινόμηση του δικτύου λαμβάνει επίσης υπόψη της την 
περιβαλλοντική ικανότητα των δρόμων, τις αντοχές τους δηλαδή ως προς την 
απορρόφηση των επιπτώσεων της κυκλοφοριακής ροής αλλά και τους 
πολεοδομικούς στόχους. 

Γενικά στοιχεία της ιεράρχησης  
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Στο οδικό δίκτυο της περιοχής συναντώνται 11 κατηγορίες οδών, από τις οποίες οι 
πρώτες 5 ανήκουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οι υπόλοιπες 6 στο αστικό. Οι 
κατηγορίες αυτές οι οποίες συγκροτούν ένα «πολυφασματικό» οδικό δίκτυο είναι οι 
παρακάτω: 

Επαρχιακό οδικό δίκτυο  

 Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο  
 Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο  
 Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο  
 Κύριο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  
 Τοπικό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  

Αστικό οδικό δίκτυο 

 Πρωτεύουσα αρτηρία 
 Δευτερεύουσα αρτηρία 
 Συλλεκτήρια οδός 
 Τοπική οδός πόλης 
 Οδός ήπιας κυκλοφορίας 
 Πεζόδρομοι  

Η απεικόνιση των κατηγοριών αυτών γίνεται στους χάρτες Χ.5.2 – Χ.5.5.   

Το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο ανέρχεται στο 3,95% του συνολικού μήκους του 
οδικού δικτύου του δήμου και η μοναδική οδός που κατατάσσεται σε αυτό είναι ο 
Αυτοκινητόδρομος Ε75 (ΠΑΘΕ) που συνδέει Αθήνα και Πάτρα. Το δευτερεύον εθνικό 
οδικό δίκτυο αποτελεί το 4,92% του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης και 
περιλαμβάνει τις εξής οδούς: την ΕΟ Ισθμού-Αρχαίας Επιδαύρου, την Παλαιά Εθνική 
Οδό Αθηνών-Κορίνθου, την Ποσειδώνος (Κόρινθος-Λουτράκι) την Ελ. Βενιζέλου 
(Γέφυρα Ισθμού-Λουτράκι) καθώς και τις συνδετήριες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου 
E75 (ΠΑΘΕ). Όσον αφορά στο τριτεύον οδικό, σημειώνεται πως αυτό ανέρχεται στο 
1,40% του συνολικού οδικού δικτύου και περιέχει τις παρακάτω οδούς: Ποσειδώνος 
ή Ποσειδωνίας, Ελ. Βενιζέλου (περιοχή Κυράς Βρύσης) αλλά και ορισμένους οδικούς 
που συνδέουν Γέφυρα Ισθμού και Ισθμία.  

Σχετικά με το κύριο επαρχιακό οδικό δίκτυο, υπολογίστηκε ότι το μήκος του ανέρχεται 
στα 82168,9 km, δηλαδή το 10,55% και οι σημαντικότεροι δρόμοι που το απαρτίζουν 
είναι η επαρχιακή οδός Γέφυρας Ισθμού και Ισθμίων, η οδός Νέας Πολιτείας που 
ξεκινάει από Λουτράκι, διέρχεται μέσα από τα Γεράνεια Όρη και καταλήγει στον 
οικισμό των Αγίων Θεοδώρων, η επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Σχίνου, η επαρχιακή 
οδός Περαχώρας-Λ. Βουλιαγμένης, η επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Λ. Βουλιαγμένης, η 
επαρχιακή οδός Σχίνου-Αλκυόνος καθώς και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου. 
Τέλος, οι οδοί που ανήκουν στο τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο αποτελούν την 
πλειοψηφία του οδικού δικτύου καθώς εμφανίζουν ποσοστό 43,03% και διαχέονται 
σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης.  

Οι πρωτεύουσες αρτηρίες αποτελούν το 2,79% του συνολικού οδικού του δήμου και 
συναντώνται μόνο σε 7 από τους 27 οικισμούς της περιοχής. Οι δευτερεύουσες 
αρτηρίες ανέρχονται σε 17,9km περίπου, αποτελώντας το 2,30% του συνολικού 
οδικού του δήμου. Οι άξονες που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες είναι κατά 
βάση εθνικές ή επαρχιακές οδοί που συγκροτούν τον κορμό του οδικού δικτύου του 
Λουτρακίου. Όσον αφορά στις συλλεκτήριες οδούς σημειώνεται πως 
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αντιπροσωπεύουν το 2,24% και συναντώνται στους μεγαλύτερους οικισμούς του 
δήμου. Αναφορικά με τους τοπικούς άξονες εντός οικισμών αξίζει να αναφερθεί πως 
αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία με ποσοστό 27,99%. Τέλος, οι δρόμοι 
ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομοι εμφανίζουν ένα χαμηλό ποσοστό το οποίο 
αθροιστικά ανέρχεται σε 0,82%. Σημαντικό αριθμό πεζοδρομημένων οδών συναντά 
κανείς μονάχα στην πόλη του Λουτρακίου. Αντιθέτως σε όλους τους υπόλοιπους 
οικισμούς οι οδοί με προτεραιότητα στον πεζό και στον ποδηλάτη είναι ελάχιστοι.  

Ιεράρχηση εθνικού-επαρχιακού οδικού δικτύου  

Εστιάζοντας στην ιεράρχηση του επαρχιακού οδικού δικτύου τα ποσοστά έχουν ως 
εξής:  

 Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 6,19% 
 Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 7,70% 
 Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 2,20%  
 Κύριο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 16,52%   
 Τοπικό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 67,39%  

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυρίαρχη κατηγορία είναι το τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο, 
διότι παρουσιάζει ποσοστό 67,39%, τιμή η οποία υπερβαίνει το άθροισμα όλων των 
υπολοίπων κατηγοριών του υπεραστικού δικτύου.  

Ιεράρχηση αστικού οδικού δικτύου  

Εστιάζοντας στην ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου τα ποσοστά 
διαμορφώνονται στην περίπτωση αυτή ως εξής:  

 Πρωτεύουσα αρτηρία: 7,73%  
 Δευτερεύουσα αρτηρία: 6,36% 
 Συλλεκτήρια οδός: 6,20%  
 Τοπική οδός πόλης: 77,44%  
 Οδός ήπιας κυκλοφορίας: 0,34%  
 Πεζόδρομοι: 1,93%  

Όπως προκύπτει η επικρατούσα κατηγορία είναι οι τοπικές οδοί με ένα συντριπτικά 
μεγάλο ποσοστό (77,44%), ενώ στις τελευταίες θέσεις συναντώνται οι πεζόδρομοι και 
οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας με ποσοστά 1,93% και 0,34% αντίστοιχα.  

Αξίζει να αναφερθεί πως μέσα από 16 εκ των 27 οικισμών του Δήμου, διέρχονται 
μεγάλες εθνικές ή επαρχιακές οδοί, οι οποίοι δημιουργούν τριβές ανάμεσα στην 
κυκλοφοριακή και πολεοδομική διάσταση του χώρου, «τεμαχίζοντας» μάλιστα 
παράλληλα τον εκάστοτε οικισμό. Αναφορικά με τη γεωγραφική διάσταση του 
συγκεκριμένου φαινόμενου, σημειώνεται πως στο βόρειο τμήμα διέρχονται μέσα από 
τους παραπάνω οικισμούς κυρίως κύριοι επαρχιακοί άξονες ενώ στο νότιο τμήμα 
επικρατούν οδοί που ανήκουν στο εθνικό οδικό δίκτυο. Επομένως, κρίνεται αναγκαία 
η εύρεση σχετικών λύσεων (δημιουργία δακτυλίων, μετασχηματισμός χαρακτήρα 
οδικού περιβάλλοντος κτλ) προκειμένου τα σημεία αυτά να μετατραπούν από 
κυκλοφοριακούς αγωγούς σε χώρους ασφαλούς και ενεργούς ανθρώπινης 
πύκνωσης.  

Όρια ταχυτήτων  
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Η ταχύτητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες λειτουργίες του 
οδικού δικτύου μια περιοχής. Δίκτυα στα οποία αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες 
διαμορφώνουν συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας με αποτέλεσμα την πρόκληση 
όλων και περισσότερων τροχαίων συμβάντων. Ένα από τα πιο βασικά μέτρα για τον 
περιορισμό των υψηλών ταχυτήτων και τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου οδικής 
ασφάλειας είναι η θέσπιση ορίων ταχύτητας. Τα όρια ταχύτητας διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του οδικού δικτύου και κυμαίνονται συνήθως 
από 20 έως 130 km/h.  

Στην περιοχή του Λουτρακίου, συναντώνται οι εξής τιμές ορίων ταχύτητας 
20,30,40,50, 60, 130 ενώ υπάρχουν και οδοί που δεν χαρακτηρίζονται από όριο 
ταχύτητας καθώς είναι πεζόδρομοι. Το υψηλότερο όριο ταχύτητας συναντάται στην 
Εθνική οδό Αθήνας-Πάτρας διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον φιλικό προς το 
αυτοκίνητο, αλλά ελλοχεύει κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Τα μεταβατικά 
τμήματα του οδικού δικτύου, δηλαδή οι είσοδοι και οι έξοδοι από την εθνική οδό, 
εμφανίζουν όριο ταχύτητας 60km/h ή 40 km/h. Η μεγάλη αυτή μείωση επιχειρεί να 
καταστήσει ομαλή τη μετάβαση από το περιβάλλον υψηλής ταχύτητας του 
αυτοκινητοδρόμου στο περιβάλλον των οδών τοπικής ή χαμηλότερης σημασίας.  

Το υψηλότερο όριο των 50km/h συναντάται σε όλους τους δρόμους πρωτεύουσας και 
δευτερεύουσας σημασίας εντός οικισμών, καθώς και στο κύριο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο. Η τιμή των 50 διαμορφώνει σχετικά καλές συνθήκες οδικής ασφάλειας, ενώ 
δείχνει να είναι απαραίτητη λόγω του αρκετά μεγάλου αριθμού επικίνδυνων και 
αλλεπάλληλων στροφών. Το επόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 40km/h που 
χαρακτηρίζει τις συλλεκτήριες οδούς, μειώνοντας περαιτέρω την πιθανότητα 
τροχαίου συμβάντος αλλά και το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρών συνεπειών στην 
περίπτωση τέτοιου είδους συμβάντος. 

Τέλος, τα 30 km/h βρίσκονται σε όλους τους τοπικούς είτε του επαρχιακού είτε του 
αστικού οδικού δικτύου, ενώ οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας έχουν όριο τα 20 km/h. Τα 
20 και 30 km/h αποτελούν τιμές που επιτρέπουν τη συνύπαρξη διάφορων μέσων και 
δεν αφήνουν το αυτοκίνητο να έχει πλήρη κυριαρχία στο οδικό περιβάλλον, 
καθιστώντας το περιβάλλον αυτό φιλόξενο σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες 
και όχι μόνο στους κατόχους μηχανοκίνητου μέσου μετακίνησης.  

Αναλυτικά τα ποσοστά των επιμέρους ταχυτήτων παρουσιάζονται στο επόμενο 
διάγραμμα:  
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Γράφημα 1. Ταχύτητες στο οδικό δίκτυο 

Όπως προκύπτει το όριο ταχύτητας που επικρατεί είναι τα 30 km/h με ποσοστό 
71,07%, στη δεύτερη θέση συναντάται το όριο των 50 km/h (ποσοστό 20,18%), στην 
τρίτη βρίσκονται οι αυτοκινητόδρομοι (πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο) με 5,39%, στην 
τέταρτη τα 40 km/h (ποσοστό 2,24%), στην πέμπτη οι πεζόδρομοι με ποσοστό 0,70%, 
στην έκτη τα 60 km/h (ποσοστό 2,24%) και στην και στην τελευταία θέση τα 20 km/h 
τα οποία έχουν ποσοστό μόλις 0,12%, δηλαδή περίπου 1km. Από τα παραπάνω 
διαπιστώνεται πως σε γενικές γραμμές στην περιοχή επικρατούν χαμηλά όρια 
ταχύτητας, γεγονός που συμβάλλει σε ένα καλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Βέβαια, 
αυτή η κατάσταση δεν σημαίνει πως ελλοχεύει ακόμα και σήμερα κινδύνους για τους 
χρήστες των οδών, επομένως κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω μείωση των ορίων 
ταχύτητας για την επίτευξη ενός διαφορετικού οδικού περιβάλλοντος με κύριο στόχο 
την ασφάλεια των μετακινούμενων.  

Πλάτος οδοστρώματος 

Το πλάτος οδοστρώματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την περιοχή 
(Χ.7.1 – Χ.7.4). Μεγάλα πλάτη οδοστρώματος που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιθυμητά 
όρια μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες επίτευξης υψηλών ταχυτήτων, 
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες τροχαίου συμβάντος.  

Σε γενικές γραμμές η περιοχή του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Λουτρακίου 
χαρακτηρίζεται κυρίως από μέτριες προς χαμηλές τιμές πλάτους οδοστρώματος, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι στην πλειοψηφία των οδών το πλάτος αυτό καλείται να 
εξυπηρετήσει και τη διέλευση πεζών, λόγω της απουσίας πεζοδρομίων. Βέβαια, δεν 
λείπει και η ύπαρξη ακραίων τιμών πλάτους (υψηλών ή χαμηλών). Η μεγαλύτερη τιμή 
πλάτους οδοστρώματος είναι 18m και βρίσκεται στον οικισμό του Λουτρακίου, ενώ η 
μικρότερη είναι μόλις 2,4m και συναντάται στην περιοχή της Περαχώρας.  

Η μέση τιμή σταθμισμένη με το μήκος ανέρχεται σε 6,35m και το ποσοστό του οδικού 
δικτύου με πλάτος που την υπερβαίνει ισούται με 26,82%. Άρα προκύπτει πως στο 
δίκτυο επικρατούν τιμές μέτριες προς χαμηλές.  
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Οικισμός Μέση τιμή (m) Μέγιστη τιμή (m) Ελάχιστη τιμή (m) 

Λουτράκι 6,09 18,00 2,50 

Άγιοι Θεόδωροι 6,41 16,50 2,50 

Κυράς Βρύση 5,65 9,30 3,00 

Ισθμία 6,71 15,70 2,70 

Περαχώρα 6,18 15,00 2,40 

 Πλάτος οδοστρώματος 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο οικισμός με την μεγαλύτερη μέση τιμή είναι ο 
οικισμός της Ισθμίας και εκείνος με την μικρότερη ο οικισμός της Κυράς Βρύσης. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η πόλη του Λουτρακίου έχει σχετικά χαμηλή τιμή 
πλάτους οδοστρώματος.  

Σε μια διαφορετική ανάγνωση του οδικού δικτύου, δημιουργούνται 6 επιμέρους 
κατηγορίες για το σύνολο των οικισμών και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον 
αντίστοιχο χάρτη Χ.9 Ειδικότερα, η πρώτη κατηγορία περιέχει τις οδούς με πλάτος 
μικρότερο από 3,2m και το ποσοστό της ανέρχεται σε 2,61%. Η επόμενη κατηγορία 
περιλαμβάνει τις οδούς με πλάτος που κυμαίνεται από 3,2 m έως 5,5 m και εμφανίζεται 
δεύτερη στην κατάταξη. Συγκεκριμένα το ποσοστό της ανέρχεται σε 38,71%, ενώ 
αναφορικά με την γεωγραφική της διάσταση,  σημειώνεται ότι εμφανίζεται σχεδόν σε 
όλους τους οικισμούς του δήμου. Το ίδιο περίπου γεωγραφικό μοτίβο παρουσιάζει και 
η επόμενη κατηγορία (πλάτος 5,5 m έως 7,6 m), η οποία αποτελεί την πλειοψηφία με 
ποσοστό 38,82%. Η 4η κατηγορία περιλαμβάνει οδούς με πλάτος οδοστρώματος από 
7,6 m έως 9,9 m, έχει ποσοστό 11,78%, ενώ οι δύο τελευταίες κατηγορίες με τους 
μεγαλύτερες τιμές πλάτους (9,9 m έως 11,5 m και >11,5m) δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα 
μεγάλο ποσοστό διότι και οι δύο μαζί αθροιστικά αποτελούν μόλις το 8,07% του 
συνολικού οδικού δικτύου του δήμου. Οι οδοί που ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες 
συναντώνται κυρίως στους Αγίους Θεοδώρους και στην Ισθμία και δευτερευόντως 
στο Λουτράκι.  

Κατευθύνσεις οδικού δικτύου  

Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται στην συντριπτική πλειοψηφία 
του από αμφίδρομες οδούς (89,57%), διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα οδικό 
περιβάλλον χωρίς οργάνωση, μη αναγνώσιμο και ειδικά στις αστικές περιοχές 
επικίνδυνο. Αυτή η κατάσταση βέβαια δεν συνιστά μεμονωμένο φαινόμενο αλλά τον 
κανόνα σχετικά με την εικόνα των οδικών δικτύων σε αστικές ή εξωαστικές περιοχές 
επαρχιακών δήμων.  

Οι οικισμοί που περιλαμβάνουν μονοδρομημένα τμήματα στο οδικό τους δίκτυο είναι 
το Λουτράκι και οι Άγιοι Θεόδωροι. Μεταξύ των δύο αυτών οικισμών σημειώνεται ότι 
οι περισσότερες μονοδρομημένες οδοί συναντώνται στην πόλη του Λουτρακίου. 
Όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη…, οι μονόδρομοι συγκεντρώνονται κυρίως στο 
κεντρικό τμήμα της πόλης συγκροτώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο με συνολικό μήκος 
15,2km (32% του συνολικού οδικού δικτύου).Μάλιστα το δίκτυο αυτό αποτελείται από 
ζεύγη αντίρροπων κατευθύνσεων. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το Λουτράκι έχει κάνει 
σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της οδικής ασφάλειας, οριοθετώντας 
καλύτερα την μηχανοκίνητη κυκλοφορία σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης.  
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Τόσο το πλάτος των πεζοδρομίων όσο και η διαχείριση της στάθμευσης μελετήθηκαν 
εκτενώς στους οικισμούς του Δήμου οι οποίοι έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 
κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2011. 
Αυτοί οι οικισμοί είναι: Κυράς Βρύση, Ίσθμια, Περαχώρα και Λουτράκι. Ωστόσο, για 
την ύπαρξη ή απουσία πεζοδρομίου εξετάστηκαν όλοι οι οικισμοί του Δήμου.   

Πλάτος πεζοδρομίου 

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του περπατήματος παίζουν τα πλάτη πεζοδρομίου. 
Επαρκή πλάτη πεζοδρομίου αποτελούν κίνητρο για περπάτημα καθώς ο πεζός 
αισθάνεται ασφαλής και άνετος. Από την άλλη πλευρά, μικρά πλάτη πεζοδρομίου ή 
ακόμα και απουσία τους δυσχεραίνουν την κίνηση και την ασφάλεια των πεζών καθώς 
αναγκάζονται να περπατήσουν στο οδόστρωμα.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στους οικισμούς, πέρα των τεσσάρων που 
μελετήθηκαν εκτενώς, παρατηρείται απουσία πεζοδρομίων το οποίο δείχνει την 
έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τον πεζό.  

Για τη πόλη του Λουτρακίου, το μέσο πλάτος πεζοδρομίου υπολογίσθηκε στο 1 μέτρο 
και αυτό γιατί η απουσία του πεζοδρομίου είναι έντονη στην ανατολική πλευρά της 
πόλης. Αν εξαιρεθεί αυτή η περιοχή, τότε το μέσο πλάτος πεζοδρομίου υπολογίσθηκε 
στο 1,5 μέτρο, γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα που έχει η απουσία πεζοδρομίου 
για την πόλη. Το συνολικό ποσοστό των οδικών τμημάτων στο οποίο δεν υπάρχουν 
πεζοδρόμια είναι 44% επί του συνολικού οδικών τμημάτων. Πλάτη πεζοδρομίου 
μεγαλύτερα των 4 μέτρων εντοπίζονται κατά μήκος της Ελ. Βενιζέλου και του 
παραλιακού μετώπου, όπου βρίσκεται το πολεοδομικό και εμπορικό κέντρο της πόλης 
αλλά και του Δήμου. Ταυτόχρονα, το παραλιακό μέτωπο αποτελεί κέντρο αναψυχής 
και τουριστικός πόλος έλξης κυρίως τους θερινούς μήνες.  Μικρότερα πλάτη 
πεζοδρομίων εντοπίζονται όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο. 

 

Γράφημα 2. Ποσοστό πλάτους πεζοδρομίου ανά κατηγορία 

Για τους Αγίους Θεοδώρους, η απουσία πεζοδρομίου είναι έντονα αισθητή καθώς 
καταλαμβάνει το 94% των συνολικών οδικών τμημάτων. Η έλλειψη πεζοδρομίου 
βρίσκεται κυρίως στην βόρεια πλευρά του οικισμού ενώ στο κέντρο του οικισμού, το 
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οποίο επεκτείνεται κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τα πεζοδρόμια έχουν 
υψηλότερες τιμές με μέγιστη τα 3 μέτρα.  

 

Γράφημα 3. Ποσοστό πλάτους πεζοδρομίου ανά κατηγορία 

Για τον οικισμό της Περαχώρας, τα πλάτη είναι αισθητά πιο μικρά από τους 
προηγούμενους οικισμούς. Η μέγιστη τιμή πεζοδρομίου είναι 2 μέτρα το οποίο 
αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του συνολικού δικτύου του οικισμού. Η απουσία 
πεζοδρομίου καταλαμβάνει το 87% ενώ το 12% του δικτύου αποτελεί πλάτη 
πεζοδρομίου μικρότερα του 1,5 μέτρου.  

 

Γράφημα 4. Ποσοστό πλάτους πεζοδρομίου ανά κατηγορία 

Για τον οικισμό της Κυράς Βρύσης, το μεγαλύτερο πλάτος πεζοδρομίου είναι 2,5 μέτρα. 
Η απουσία πεζοδρομίων καταλαμβάνει το 83% ενώ η κατηγορία από 0,1- 1,5 μέτρο 
πλάτος καταλαμβάνει 14%, τα οποία εντοπίζονται στο κεντρικό οδικό άξονα της 
επαρχιακής οδού Ελ. Βενιζέλου. 
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Γράφημα 5. Ποσοστό πλάτους πεζοδρομίου ανά κατηγορία 

Ως προς τον οικισμό των Ισθμίων, παρατηρείται ότι η ανατολική πλευρά από τον Ισθμό 
παρουσιάζει μεγαλύτερα πλάτη οδοστρώματος καθώς διαθέτει ένα πιο τουριστικό 
χαρακτήρα ενώ η δυτική πλευρά διαθέτει χαμηλότερα πλάτη. Στον συγκεκριμένο 
οικισμό, υπάρχουν οδικά τμήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει 
πεζοδρόμια καταλαμβάνοντας το 6%. Η απουσία των πεζοδρομίων αντιστοιχεί σε 65% 
επί του συνόλου ενώ τα μικρά πλάτη πεζοδρομίου το 12%. Μεγαλύτερα πλάτη από 1,5 
μέτρο καταλαμβάνουν συνολικά 16%.  

  

Γράφημα 6. Ποσοστό πλάτους πεζοδρομίου ανά κατηγορία 

Χώροι στάθμευσης 

Ως χώρους στάθμευσης, εκτός από τους διαμορφωμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
χώρους, καταγράφηκαν και ελεύθεροι χώροι στάθμευσης οι οποίοι παρουσιάζουν 
συγκέντρωση αυτοκινήτων. 
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Για την πόλη του Λουτρακίου, καταγράφηκαν συνολικά 17 χώροι στάθμευσης εκ των 
οποίων οι 8 αποτελούν διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης. Συνολικά οι χώροι 
αυτοί βρίσκονται: 

 Στην οδό Αιγαίου με συνολικό εμβαδόν 5889 τμ και συνολικές θέσεις 

στάθμευσης 220, 4 από τις οποίες αποτελούν θέσεις για Αμέα. 

 Στην οδό Οικονόμου με συνολικό εμβαδόν 797 τμ και συνολικές θέσεις 

στάθμευσης 50. 

 Στην οδό Αποστολίδου, ακριβώς απέναντι από το προηγούμενο χώρο, με 

συνολική έκταση 1194 τμ χωρητικότητας 60 θέσεων στάθμευσης. 

 Στην οδό Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος αποτελεί έναν ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης, έκτασης 978 τμ και χωρητικότητας 40 θέσεων. 

 Στην οδό Καπποδιστρίου με συνολική έκταση 217 τμ και 11 θέσεις 

στάθμευσης. 

 Επί της οδού Περικλέους έκτασης 120 τμ με χωρητικότητα 12 θέσεων 

στάθμευσης. 

 Στην οδό Λέκκα με συνολικό εμβαδόν 2140 τμ και χωρητικότητα 105 θέσεις 

στάθμευσης. 

 Στο παραλιακό Πάρκο Λουτρακίου με συνολικό εμβαδόν 724 τμ 

χωρητικότητας 36 θέσεων στάθμευσης. 

Οι υπόλοιποι χώροι που ακολουθούν αποτελούν μη διαμορφωμένους χώρους ή 
αλάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για αυτόν τον λόγο. Αυτοί οι χώροι είναι:  

 Στην οδό Μερκούρη συνολικής έκτασης 2753 τμ. και χωρητικότητας 100 

θέσεων στάθμευσης. 

 Στην οδό Αιγαίου συνολικής έκτασης 868 τμ. και χωρητικότητας 45 θέσεων. 

 Στην οδό Υψηλάντου συνολικής έκτασης 495 τμ. χωρητικότητας 25 θέσεων. 

 Στην οδό Καραϊσκάκη με συνολικό εμβαδόν 671 τμ. και χωρητικότητα 35 

θέσεων στάθμευσης. 

 Στην οδό Περικλέους με συνολικό εμβαδόν 312 τμ. και χωρητικότητα 15 

θέσεων. 

 Στην οδό Χατζόπουλου με συνολική έκταση 370 τμ. και χωρητικότητα 18 

θέσεων στάθμευσης. 

 Στην οδό Ανθέων με συνολική έκταση 429 τμ. και χωρητικότητα 22 θέσεις 

στάθμευσης. 

 Στη οδό Παναγίας Γιάτρισσας με συνολικό εμβαδόν 160 τμ. και χωρητικότητα 

8 θέσεων. 

 Στην οδό Αλκιβιάδου με συνολικό εμβαδόν 1095 τμ. χωρητικότητας 90 

θέσεων στάθμευσης. 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 53 

 

 

Εικόνα 7. Υφιστάμενοι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης 

Για τον οικισμό των Αγίων Θεοδώρων, οι χώροι στάθμευσης που καταγράφηκαν 
εντοπίστηκαν επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΕΟ8) Αθήνα – Κόρινθος. Από τους τρεις 
συνολικά χώρους στάθμευσης, ο ένας είναι διαμορφωμένος χώρος ενώ οι υπόλοιποι 
2 είναι αλάνες που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. Έτσι, οι αλάνες βρίσκονται: 

 Στη συμβολή της Παλαιάς Εθνικής Οδού και της οδού Λάμπρου με συνολική 

έκταση 204 τμ. και χωρητικότητα 10 θέσεις στάθμευσης. 

 Επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού, με συνολική έκταση 252 τμ. και χωρητικότητα 

13 θέσεις στάθμευσης. 

Ο διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης βρίσκεται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού 
συνολικού εμβαδού 1290 τμ και χωρητικότητα 110 θέσεις στάθμευσης. 

 

Εικόνα 8. Υφιστάμενοι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης 
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Στον οικισμό της Κυρά Βρύσης καταγράφηκαν συνολικά οι εξής τρεις χώροι 
στάθμευσης: 

 Στην Επαρχιακή οδό Γέφυρας Ισθμού – Ισθμίων, καταγράφηκαν δύο χώροι 

συγκέντρωσης αυτοκινήτων σε αλάνα με εμβαδόν 170 τμ και 138 τμ με 

χωρητικότητα 8 και 6 θέσεις αντίστοιχα. 

 Δίπλα στο γήπεδο του οικισμού με συνολική έκταση 210 τμ και χωρητικότητας 

10 θέσεων στάθμευσης. 

Στα Ίσθμια οι χώροι στάθμευσης εντοπίζονται σε μικρή απόσταση από τη γέφυρα του 
Ισθμού και πιο συγκεκριμένα στο Λιμεναρχείο Ισθμίας με συνολική έκταση 3170 τμ και 
χωρητικότητα 160 θέσεις στάθμευσης. Στην απέναντι πλευρά του οικισμού υπάρχει 
ένας στεγασμένος χώρος στάθμευσης 10 θέσεων και μια αλάνα 1532 τμ 
χωρητικότητας 80 θέσεων στάθμευσης. 

 

Εικόνα 9. Υφιστάμενοι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης 

Ένταση στάθμευσης 

Η ένταση στάθμευσης καταγράφηκε ως προς την κάλυψη του συνολικού μήκους του 
οδικού τμήματος από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η κατηγοριοποίηση που 
ακολουθήθηκε ανάλογα με αυτό το ποσοστό είναι: 0% επί του οδικού τμήματος 
αποτελεί μηδενική ζήτηση, 10% - 40% αποτελεί χαμηλή ζήτηση, 40% - 70% αποτελεί 
μεσαία ζήτηση και 70% - 100% αποτελεί υψηλή ζήτηση.  

Για το Λουτράκι, η υψηλή ζήτηση στάθμευσης καταλαμβάνει το 11% της συνολικής 
έντασης της πόλης, η μεσαία ζήτηση καταλαμβάνει το 10%, η χαμηλή το 20% ενώ η 
μηδενική ζήτηση το 60%. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της μηδενικής ζήτησης 
οφείλεται στην απουσία στάθμευσης επί του οδοστρώματος, κυρίως λόγω ιδιωτικού 
χώρου στάθμευσης, στην ανατολική πλευρά της πόλης που περιλαμβάνει μόνο 
κατοικίες. Αντίθετα, η υψηλή ζήτηση της στάθμευσης εντοπίζεται κατά μήκος του 
κεντρικού οδικού άξονα Ελ. Βενιζέλου και στα κάθετα σε αυτόν οδικά τμήματα, που 
ουσιαστικά αποτελεί και το πολεοδομικό και εμπορικό κέντρο της πόλης με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης και 
ηχορύπανσης υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Όσο πιο μακριά από 
το κέντρο, η ζήτηση για στάθμευση μειώνεται σταδιακά.  
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Για τους Αγίους Θεοδώρους, η υψηλή ζήτηση καταλαμβάνει μόλις το 1% της συνολικής 
έντασης στάθμευσης. Το ίδιο ποσοστό καταλαμβάνει και η μεσαία ζήτηση ενώ 
υψηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν η χαμηλή ζήτηση και η μηδενική με 6% και 92% 
αντίστοιχα. Όπως είναι φανερό, η μηδενική ζήτηση κυριαρχεί σε όλη την έκταση του 
οικισμού αλλά σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι ο κεντρικός άξονας της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού εμφανίζει μεσαία και υψηλή ζήτηση κυρίως κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου καθώς συνδέεται με το παραλιακό μέτωπο αλλά και με τις 
εμπορικές λειτουργίες του κέντρου των Αγίων Θεοδώρων.  

Για τον οικισμό της Περαχώρας, η μηδενική ζήτηση καταλαμβάνει το 87% ενώ η 
χαμηλή ζήτηση καταλαμβάνει 12%. Αντίθετα, εμφανίζονται χαμηλά ποσοστό ως προς 
την μεσαία και υψηλή ζήτηση με συνολικό ποσοστό μόλις 1%.  

Το ίδιο επίπεδο αναλογίας παρουσιάζει και ο οικισμός της Κυράς Βρύσης στον οποίο 
δεν εντοπίστηκε υψηλή ζήτηση στάθμευσης ενώ η μεσαία ζήτηση καταλαμβάνει το 
2% της συνολικής έντασης. Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει η μηδενική ζήτηση με 
87% ενώ η χαμηλή ζήτηση 11%. Τα μικρά ποσοστά της μεσαίας και η απουσία της 
υψηλής ζήτησης φανερώνουν τον πιο οικιστικό χαρακτήρα του οικισμού.  

Για τα Ίσθμια, η εικόνα δεν διαφέρει από τους προηγούμενους οικισμούς, καθώς η 
υψηλή ζήτηση καταλαμβάνει ποσοστό 1%, η μεσαία ζήτηση 2%, η χαμηλή ζήτηση 12% 
ενώ η μηδενική ζήτηση 85%. Για τον οικισμό αυτό, ο οποίος αποτελεί έναν τουριστικό 
πόλο έλξης λόγω του Ισθμού, παρατηρείται ότι υψηλές τιμές έντασης στάθμευσης 
συγκεντρώνονται στο παραλιακό μέτωπο.  

Απαγόρευση στάθμευσης 

Για την απαγόρευση στάθμευσης εντοπίστηκαν εκείνα τα οδικά τμήματα στα οποία 
απαγορεύεται η στάθμευση είτε από σήμανση είτε από τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας. Η σήμανση που εντοπίστηκε είναι:  

 Απαγορεύεται η στάση 

 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 

 Απαγορεύεται η στάθμευση τους μονούς μήνες 

 Απαγορεύεται η στάθμευση τους ζυγούς μήνες 

 Απαγορεύεται συγκεκριμένες ώρες (ώρες τροφοδοσίας) 

Για τον οικισμό στο Λουτράκι, έχει γίνει διαχείριση της στάθμευσης καθώς στον 
κεντρικό άξονα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση ενώ στους κάθετους 
μονόδρομους άξονες απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη μια πλευρά της 
οδού. Σε μερικούς μονόδρομους απαγορεύεται η στάση από τη μια πλευρά και η 
στάση – στάθμευση από την άλλη πλευρά του δρόμου, οι οποίοι εντοπίζονται στη 
συμβολή του κεντρικού άξονα. Παρόλο που η σήμανση για τη στάθμευση είναι 
εμφανής, εντοπίστηκαν παρανομίες τόσο ως προς τη σήμανση όσο και ως προς την 
στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια. Συνολικά ως προς τα οδικά τμήματα που 
απαγορεύεται η στάση – στάθμευση, οι παράνομες σταθμεύσεις καταλαμβάνουν το 
33,3% ενώ ως προς το γενικότερο σύνολο του οδικού δικτύου το ποσοστό 
παρανομιών, που κυρίως αναφέρονται στη στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια, είναι 
2%. 

Για τον οικισμό των Αγίων Θεοδώρων, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, η οποία 
διασχίζει τον οικισμό, και στις παράπλευρες οδούς απαγορεύεται βάσει του Κ.Ο.Κ η 
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στάση και στάθμευση. Στο κέντρο του οικισμού, από το οποίο διαπερνά η Παλαιά 
Εθνική Οδός απαγορεύεται η στάθμευση τους μονούς μήνες από τη μια πλευρά και 
τους ζυγούς μήνες από την άλλη πλευρά. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς, δεν υπάρχει απαγόρευση με σήμανση παρά μόνο στις 
επαρχιακές οδούς που απαγορεύεται βάσει Κ.Ο.Κ.  

Πραγματικές θέσεις στάθμευσης 

Οι πραγματικές θέσεις στάθμευσης υπολογίστηκαν με βάση την ένταση στάθμευσης 
και την κατηγοριοποίηση που ακολουθήθηκε. Έτσι για υψηλή ζήτηση ένταση 
στάθμευσης το τμήμα του οδικού δικτύου που απομένει για στάθμευση είναι το μήκος 
του διαιρεμένο με το 5. Στην περίπτωση όπου υπάρχει μεσαία ζήτηση στάθμευσης ο 
χώρος που απομένει για στάθμευση είναι το μήκος του τμήματος δια 5 
πολλαπλασιασμένος με ένα συντελεστή, ο οποίος υποδεικνύει το ποσοστό κάλυψης 
του τμήματος από τη στάθμευση. Για τη μεσαία ζήτηση ο συντελεστής αυτός είναι ίσος 
με 0,7 ενώ για τη χαμηλή ζήτηση είναι 0,4. Στα οδικά τμήματα στα οποία υπήρχαν 
διαμορφωμένοι χώροι για στάθμευση, διατηρήθηκαν οι υπάρχουσες αυτές θέσεις.  

Οι συνολικές πραγματικές θέσεις στάθμευσης είναι 7399. 

Πραγματικές νόμιμες θέσεις στάθμευσης 

Οι πραγματικές νόμιμες θέσεις στάθμευσης υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
το πλάτος του οδοστρώματος όσο και την επιτρεπόμενη στάθμευση και ένταση 
στάθμευσης. Έτσι, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ η στάθμευση απαγορεύεται όταν το πλάτος 
οδοστρώματος είναι μικρότερο από 5,7 μέτρα, από 5,7 έως 7,8 μέτρα επιτρέπεται μια 
ζώνη στάθμευσης ενώ σε δρόμους με μεγαλύτερο από 7,8 πλάτος οδοστρώματος 
δημιουργούνται δύο ζώνες στάθμευσης. Ταυτόχρονα για λόγους ορατότητας η 
στάθμευση επιτρέπεται όταν απέχει 20 μέτρα από την αρχή του πεζοδρομίου. Στα 
οδικά τμήματα στα οποία υπήρχαν διαμορφωμένοι χώροι για στάθμευση, 
διατηρήθηκαν οι υπάρχουσες αυτές θέσεις. 

Οι συνολικές πραγματικές νόμιμες θέσεις στάθμευσης είναι 2769. 

Επικίνδυνα σημεία 

Από την ενδελεχή εξέταση του οδικού δικτύου παρατηρήθηκαν ορισμένα σημεία 
εντός και εκτός οικισμών τα οποία ιδιαίτερα αυξημένη επικινδυνότητα για τους 
μετακινούμενους, είτε είναι μηχανοκίνητα οχήματα είτε πεζοί. Η γεωγραφία των 
σημείων αυτών αποτυπώνεται στον Χάρτη Χ. Όπως φαίνεται από την παρούσα 
απεικόνιση τα σημεία αυτά απλώνονται σε όλη την έκταση του δήμου, 
διαμορφώνοντας ένα διάχυτο πρότυπο. Βέβαια, μέσα από προσεκτική παρατήρηση 
του χάρτη μπορεί κανείς να εντοπίσει μικρούς πυρήνες, όπου τα επικίνδυνα σημεία 
πληθαίνουν. Τέτοιου είδους πυρήνες συναντώνται γύρω από την πόλη του 
Λουτρακίου, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, στον Ισθμό αλλά και στο βόρειο 
τμήμα του Δήμου.  

Τα επικίνδυνα σημεία ταξινομούνται σε 7 επιμέρους κατηγορίες με σκοπό την 

καλύτερη ανάγνωση του ζητήματος και την απόδοση του κατάλληλης βαρύτητας στο 

εκάστοτε σημείο. Σημειώνεται πως σε αρκετά σημεία μπορεί να επικρατούν 

παραπάνω από μια κατηγορίες, σε μια τέτοια περίπτωση επιλέγεται εκείνη η οποία 

αντιπροσωπεύει περισσότερο την εικόνα της περιοχής. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 
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Επαρχιακό οδικό δίκτυο 

 Επικίνδυνες ή αλλεπάλληλες στροφές (Συνήθως χωρίς σήμανση) 

 Πολύ επικίνδυνες στροφές  

 Διασταυρώσεις υπό γωνία 

 Αδιαμόρφωτοι κόμβοι, που επιτρέπουν μεγάλες ταχύτητες και δεν 

οριοθετούν αυστηρά τις κινήσεις στην περιοχή 

Αστικό οδικό δίκτυο 

 Διασταυρώσεις χωρίς ορατότητα 

 Αδιαμόρφωτοι κόμβοι, που επιτρέπουν μεγάλες ταχύτητες και δεν 

οριοθετούν αυστηρά τις κινήσεις στην περιοχή  

 Διασταυρώσεις υπό γωνία 

Η πρώτη κατηγορία, δηλαδή οι επικίνδυνες ή αλλεπάλληλες στροφές, ανέρχεται στο 

39,10% καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Στη δεύτερη θέση 

βρίσκεται η κατηγορία που περιλαμβάνει τις πολύ επικίνδυνες στροφές, η οποία 

εμφανίζει ποσοστό 19,80%.  Η τρίτη κατηγορία είναι οι διασταυρώσεις υπό γωνία 

(εκτός οικιστικού ιστού), οι οποίες εμφανίζουν ποσοστό 12,46%, ενώ η τέταρτη και 

τελευταία κατηγορία επικίνδυνων σημείων του επαρχιακού οδικού δικτύου 

(αδιαμόρφωτοι κόμβοι) έχει ποσοστό 2,21%. Όσον αφορά στο αστικό οδικό δίκτυο, η 

πέμπτη κατηγορία, η οποία πρόκειται για διασταυρώσεις χωρίς ορατότητα, 

καταλαμβάνει το 4,63% (65 σημεία), η έκτη κατηγορία το 5,34% και η τελευταία 

κατηγορία εμφανίζει σχετικά σημαντικό ποσοστό το οποίο ισούται με 16,45%. Τέλος, 

η πυκνότητα των σημείων ισούται με 1,80 σημεία ανά χιλιόμετρο.  

Εστιάζοντας στα επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου τα ποσοστά έχουν 
ως εξής:  

 Επικίνδυνες ή αλλεπάλληλες στροφές (Συνήθως χωρίς σήμανση): 53,15% 

 Πολύ επικίνδυνες στροφές: 26,91%  

 Διασταυρώσεις υπό γωνία: 16,94%  

 Αδιαμόρφωτοι κόμβοι, που επιτρέπουν μεγάλες ταχύτητες και δεν 

οριοθετούν αυστηρά τις κινήσεις στην περιοχή: 3,00%  

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυρίαρχη κατηγορία με μικρή διαφορά από την δεύτερη σε 
σειρά, είναι οι επικίνδυνες στροφές, ενώ στην τελευταία θέση με ποσοστό κάτω από 
5%, βρίσκεται η κατηγορία που περιλαμβάνει τους αδιαμόρφωτους κόμβους. Τέλος, 
η πυκνότητα των σημείων ισούται με 2,08 σημεία ανά χιλιόμετρο. 

Εστιάζοντας στην ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου τα ποσοστά 
διαμορφώνονται στην περίπτωση αυτή ως εξής:  

 Διασταυρώσεις χωρίς ορατότητα: 17,52%  

 Αδιαμόρφωτοι κόμβοι, που επιτρέπουν μεγάλες ταχύτητες και δεν 

οριοθετούν αυστηρά τις κινήσεις στην περιοχή: 20,22%  

 Διασταυρώσεις υπό γωνία: 62,26%  

Όπως προκύπτει η επικρατούσα κατηγορία είναι οι διασταυρώσεις υπό γωνία με ένα 
σημαντικό ποσοστό (62,26%), ενώ στην τελευταία θέση συναντώνται οι 
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διασταυρώσεις χωρίς ορατότητα. Τέλος, η πυκνότητα των σημείων ισούται με 1,32 
σημεία ανά χιλιόμετρο. 

Τα επικίνδυνα σημεία δεν εμφανίζονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες 
του οδικού δικτύου. Αντίθετα, διαπιστώνονται αντιθέσεις, οι οποίες δείχνουν μια 
σχέση ανάμεσα στην ιεράρχηση του δικτύου και στον αριθμό των επικίνδυνων 
σημείων. Συγκεκριμένα, ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα επικίνδυνα σημεία ανά 
κατηγορία ιεράρχησης του οδικού δικτύου. 

Κατηγορία ιεράρχησης Σημεία Ποσοστό 

Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 0 0,00% 

Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 13 0,60% 

Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 11 0,51% 

Κύριο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  288 13,27% 

Τοπικό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  942 43,39% 

Πρωτεύουσα αρτηρία 22 1,01% 

Δευτερεύουσα αρτηρία 45 2,07% 

Συλλεκτήρια οδός 56 2,58% 

Τοπική οδός οικισμού 773 35,61% 

Οδός ήπιας κυκλοφορίας 2 0,09% 

Πεζόδρομοι 19 0,88% 

 Κατηγοριοποίηση οδικού δικτύου 

Όπως προκύπτει η κατηγορία με τα περισσότερα επικίνδυνα σημεία είναι το τοπικό 
επαρχιακό οδικό δίκτυο και ακολουθεί το τοπικό οδικό δίκτυο εντός οικισμών, ενώ οι 
κατηγορίες με τα λιγότερα σημεία είναι οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας και το πρωτεύον 
εθνικό οδικό δίκτυο. Επομένως φαίνεται πως οι οδοί που προορίζονται για 
εξυπηρέτηση μεγαλύτερων ταχυτήτων και εντονότερης ζήτησης, βρίσκονται σε 
καλύτερη κατάσταση από τοπικές οδούς μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Αυτό εν μέρει 
αποδίδεται στην συνηθέστερη συντήρηση και αποκατάσταση των σημαντικών 
αξόνων ενός οδικού δικτύου και παράλληλα στην σπανιότερη διενέργεια 
παρεμβάσεων σε άξονες τοπικής εμβέλειας. Ακόμη, σημαντική είναι η διαπίστωση 
πως  οδοί με προτεραιότητα στον πεζό (ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι) δεν 
χαρακτηρίζονται από μεγάλα ποσοστά επικίνδυνων σημείων, γεγονός που συμβάλει 
σε ένα καλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στις 
τομές των οδών αυτών με άξονες που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των 
μηχανοκίνητων ροών.   

Στο πλαίσιο της ανάγνωσης των επικίνδυνων σημείων της περιοχής του Λουτρακίου, 
έγινε ανάλυση της περιοχής επιρροής του εκάστοτε επικίνδυνου σημείου, είτε ανήκει 
σε κάποιο οικιστικό αποτύπωμα είτε όχι. Ως περιοχή επιρροής των σημείων εντός 
οικιστικού αποτυπώματος ορίζονται τα 15μ, ενώ για τα σημεία εκτός οικιστικού 
αποτυπώματος τα 40μ. Οι τιμές διαφέρουν αισθητά, λόγω του διαφορετικού 
χαρακτήρα αλλά και της διαφορετικής γεωμετρίας των οδών που ανήκουν στην 
εκάστοτε περίπτωση.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν πως το ποσοστό που καλύπτει η περιοχή 
επιρροής (buffer) όλων των επικίνδυνων σημείων σε σχέση με το σύνολο της έκτασης 
του Δήμου είναι 1,83%, ενώ το μήκος του οδικού δικτύου που εμπίπτει μέσα σε αυτήν 
ανέρχεται σε 456χλμ, τιμή που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού δικτύου της 
περιοχής. Η παραπάνω κατάσταση συνεπάγεται μεγάλη επικινδυνότητα στο δίκτυο, η 
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οποία με τη σειρά της αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες τροχαίου συμβάντος. Σε μια 
προσπάθεια μεγαλύτερης εμβάθυνσης, παρατηρείται ότι το ποσοστό του οδικού 
δικτύου που εμπίπτει στις περιοχές επιρροής των επικίνδυνων σημείων εντός του 
οικιστικού αποτυπώματος ισούται με περίπου 15%, ενώ το ποσοστό που αναφέρεται 
στα σημεία εκτός οικιστικού αποτυπώματος αγγίζει το 44%. Άρα, διαπιστώνεται ότι οι 
υπεραστικές περιοχές εμφανίζουν εμφανώς μεγαλύτερη επικινδυνότητα, απ’ ότι οι 
αντίστοιχες αστικές.  

Σε γενικές γραμμές συμπεραίνεται πως το οδικό δίκτυο της περιοχής χαρακτηρίζεται 
από αυξημένη επικινδυνότητα με τις πιθανότητες πρόκλησης τροχαίου συμβάντος να 
είναι μεγάλες. Η εικόνα των τμημάτων του οδικού δικτύου της περιοχής, εκτός από 
ορισμένες εξαιρέσεις πχ  Αυτοκινητόδρομος Ε75 (ΠΑΘΕ), αποκαλύπτει σοβαρές 
ελλείψεις οι οποίες μπορούν να αποβούν αναμφισβήτητα μοιραίες για όλους τους 
μετακινούμενους στην περιοχή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έντονα ότι το οδικό 
δίκτυο του δήμου χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.  

Δημόσια Συγκοινωνία 
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η δημόσια συγκοινωνία που εξυπηρετεί την 
περιοχή. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι διαδρομές των ΚΤΕΛ, τόσο τοπικής όσο 
και υπερτοπικής σημασίας, αλλά και το σιδηροδρομικό δίκτυο που διέρχεται από τον 
Δήμο.  

Λεωφορεία ΚΤΕΛ  

Η περιοχή του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων εξυπηρετείται 
οδικώς καθημερινά από λεωφορεία ΚΤΕΛ. Τα λεωφορεία αυτά εκτελούν διάφορα 
δρομολόγια τοπικού ή υπερτοπικού χαρακτήρα τα οποία απεικονίζονται στον χάρτη Χ. 
Οι κεντρικοί σταθμοί στα όρια του Δήμου είναι αυτός του Λουτρακίου (Ιάσωνος και 
Εθνικής Αντίστασης) και εκείνος του Ισθμού της Κορίνθου. Ακόμη, παρατηρούνται και 
στάσεις μικρότερης σημασίας σε περιοχές όπως η Ισθμία ή η Περαχώρα από τις οποίες 
διέρχονται τοπικά δρομολόγια.  

Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των γραμμών που αφορούν το Δήμο. Οι εν λόγω 
διαδρομές διαχωρίζονται ανάλογα με την εμβέλειά τους, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται 
στην περίπτωση του σταθμού του Ισθμού.  

Αναλυτικά τα δρομολόγια με τοπικό χαρακτήρα είναι τα εξής:  

 Περαχώρα-Λουτράκι 
 Ισθμία-Κόρινθος 

Η συχνότητα των δρομολογίων παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:  

Περαχώρα - Λουτράκι Λουτράκι - Περαχώρα 
 Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τα Π Π Σ Κ 

07:05 + + + + +   07:30 + + + + +   

09:00 + + + + +   08:05 + + + + +   

11:00 + + + + + +  09:30 + + + + + +  

13:00 + + + + +   11:30 + + + + +   

13:15      +  13:30      +  

14:10 + + + + +   14:40 + + + + +   

16:30 + + + + +   17:00 + + + + +   

20:00 + + + + +   20:20 + + + + +   
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Συχνότητα 
δρομολογίων 

7 7 7 7 7 2 0 Συχνότητα 
δρομολογίων 

7 7 7 7 7 2 0 

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων από Περαχώρα προς 
Λουτράκι και αντίστροφα  

Κόρινθος - Ίσθμια Ίσθμια - Κόρινθος 
 Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

9:40 + + + + +   9:50 + + + + +   

12:00 + + + + +   10:00      +  

13:00      +  12:10 + + + + +   

14:00 + + + + +   14:10 + + + + + +  

16:30 + + + + +   16:40 + + + + + +  

Συχνότητα 
δρομολογίων 

4 4 4 4 4 1 0 Συχνότητα 
δρομολογίων 

4 4 4 4 4 1 0 

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων από Κόρινθος προς Ισθμία 
και αντίστροφα 

Η συχνότητα της πρώτης διαδρομής είναι 7 λεωφορεία την ημέρα, ενώ της δεύτερης 
4 λεωφορεία ανά ημέρα (εξαίρεση το Σαββατοκύριακο), συχνότητες που κρίνονται 
ανεπαρκείς για την άρτια κάλυψη της περιοχής. Όσον αφορά στη γεωγραφική 
διάσταση των παραπάνω διαδρομών (Χάρτης Χ.), είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 
το τοπικό δίκτυο δεν καλύπτει επαρκώς το σύνολο της έκτασης του Δήμου, 
προκαλώντας σημαντικές ανισότητες ως προς την προσβασιμότητα της περιοχής με 
δημόσια συγκοινωνία. Συγκεκριμένα οι οικισμοί στα βόρεια του Δήμου δεν μπορούν 
να προσεγγιστούν με τα Λεωφορεία ΚΤΕΛ, υποχρεώνοντας τους κατοίκους ή τους 
επισκέπτες της περιοχής να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό μέσο μετακίνησης. Αν 
αναλογιστεί κανείς ότι διάφοροι από αυτούς τους προορισμούς στο εν λόγω τμήμα 
του Δήμου έχουν τουριστικό χαρακτήρα, τότε διαπιστώνει πως η δημόσια 
συγκοινωνία αδυνατεί να εξυπηρετήσει επαρκώς τη ζήτηση για μετακίνηση στην 
περιοχή.  

Αναφορικά με τα υπερτοπικά δρομολόγια, επισημαίνεται πως διαχωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα δρομολόγια που εκκινούν από ή 
καταφθάνουν στην πόλη του Λουτρακίου και στη δεύτερη ανήκουν οι διαδρομές που 
διέρχονται από τον Ισθμό.  

Οι διαδρομές της πρώτης κατηγορίας είναι: 

 Κόρινθος-Λουτράκι 
 Λουτράκι-Αθήνα 

Στον επόμενο πίνακα ακολουθούν τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών:  

Κόρινθος - Λουτράκι Λουτράκι - Κόρινθος 
 Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

5:30 + + + + +     6:00 + + + + +     

6:30  
+ 

+ +  +  + +   
7:00 

+ + + + + +   

7:00 + + + + +     7:30 + + + + +     

7:30 + + + + + + + 8:00 + + + + + + + 

8:00 + + + + +     8:30 + + + + +     

8:30 + + + + + + + 9:00 + + + + + + + 
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9:00 + + + + +     9:30 + + + + +     

9:30 + + + + + + + 10:00 + + + + + + + 

10:30 + + + + + + + 11:00 + + + + + + + 

11:30 + + + + + + + 12:00 + + + + + + + 

12:30 + + + + + + + 13:00 + + + + + + + 

13:30 + + + + + + + 14:00 + + + + + + + 

14:30 + + + + + + + 15:00 + + + + + + + 

15:30 + + + + + + + 16:00 + + + + + + + 

16:30 + + + + + + + 17:00 + + + + + + + 

17:30 + + + + + + + 18:00 + + + + + + + 

18:30 + + + + + + + 19:00 + + + + + + + 

19:30 + + + + + + + 20:00 + + + + + + + 
20:30 + + + + + + + 21:00 + + + + + + + 

21:30 + + + + + + + 22:00 + + + + + + + 

Συχνότητα 
δρομολογίων 

2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

2
0 

1
6 

1
5 

Συχνότητα 
δρομολογίων 

2
0 

2
0 

20 2
0 

2
0 

1
6 

1
5 

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων από Λουτράκι προς Κόρινθο 
και αντίστροφα 

Λουτράκι - Αθήνα Αθήνα – Λουτράκι 
 Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

06:00 + + + + + +  08:30 + + + + + +  

07:30 + + + + + + + 08:40       + 

09:30 + + + + + +  10:30 + + + + + +  

10:30       + 10:40       + 

12:30 + + + + + + + 12:40 + + + + + + + 

14:30 + + + + + + + 14:40 + + + + + + + 

16:30       + 16:40 + + + + + + + 

17:30 + + + + + + + 18:10 + + + + + + + 

19:30 + + + + + + + 19:40 + + + + + + + 

21:30 + + + + + + + 20:50 + + + + + + + 

Συχνότητα 
δρομολογίων 

8 8 8 8 8 8 8 Συχνότητα 
δρομολογίων 

8 8 8 8 8 8 8 

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων από Λουτράκι προς Αθήνα 
και αντίστροφα 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες το δρομολόγιο υπερτοπικού χαρακτήρα 
με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι αυτό που συνδέει Κόρινθο και Λουτράκι, το οποίο 
έχει 20 λεωφορεία ανά ημέρα, εκτός από την περίπτωση του Σαββτοκύριακου. 
Αντίθετα, το δρομολόγια που συνδέει την κεντρική πόλη του Δήμου με την Αθήνα, είναι 
εμφανώς πιο αραιό. Διαπιστώνεται λοιπόν πως το Λουτράκι συνδέεται απευθείας με 
τα δύο σημαντικότερα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής του, ωστόσο εκλείπει η 
σύνδεση με αστικά κέντρα χαμηλότερης εμβέλειας όπως το Χιλιομόδι ή το Σοφικό κα. 
Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο σταθμός του Λουτρακίου έχει τοπική εμβέλεια, καθώς 
αποτελεί αφετηρία ή προορισμό μικρού αριθμού δρομολογίων.  

Αντιθέτως, ο σταθμός του ΚΤΕΛ που αποτελεί κρίσιμο συγκοινωνιακό κόμβο για την 
ευρύτερη περιοχή με πολυάριθμα δρομολόγια είναι αυτός του Ισθμού. Ο σταθμός 
αυτός έχει δρομολόγια που συνδέουν τον Δήμο με διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Αναλυτικά, οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται ακολούθως:  

Αχαΐας 
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 Ισθμός Κορίνθου - Αίγιο – Πάτρα 
 Ισθμός Κορίνθου – Καλάβρυτα  

Αργολίδας  

 Ισθμός Κορίνθου - Άργος – Ναύπλιο 
 Ισθμός Κορίνθου - Επίδαυρος - Λυγούριο - Κρανίδι – Ερμιόνη 
 Ισθμός Κορίνθου – Γαλατάς 

Μεσσηνίας 

 Ισθμός Κορίνθου – Καλαμάτα 
 Ισθμός Κορίνθου - Πύλος – Μεθώνη 
 Ισθμός Κορίνθου – Μεσσήνη 
 Ισθμός Κορίνθου – Κορώνη 
 Ισθμός Κορίνθου - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι – Χώρα 
 Ισθμός Κορίνθου – Οίτυλο 

Αρκαδίας  

 Ισθμός Κορίνθου – Τρίπολη  
 Ισθμός Κορίνθου – Μεγαλόπολη 
 Ισθμός Κορίνθου - Άστρος - Λεωνίδιο 

Λακωνίας 

 Ισθμός Κορίνθου – Σπάρτη 
 Ισθμός Κορίνθου – Γύθειο 
 Ισθμός Κορίνθου – Αρεόπολη 
 Ισθμός Κορίνθου – Γερολιμένας 
 Ισθμός Κορίνθου – Μονεμβασιά 
 Ισθμός Κορίνθου - Μολάοι – Σκάλα 
 Ισθμός Κορίνθου – Νεάπολη 

Ηλείας 

 Ισθμός Κορίνθου – Πύργος 
 Ισθμός Κορίνθου - Αμαλιάδα - Λεχαινά - Γαστούνη – Ανδραβίδα 
 Ισθμός Κορίνθου - Ζαχάρω – Κρέστενα  

Θεσπρωτίας  

 Ισθμός Κορίνθου – Ηγουμενίτσα 
 Ισθμός Κορίνθου - Παραμυθιά 

Ιωαννίνων  

 Ισθμός Κορίνθoυ – Ιωάννινα  

Πρεβέζης 

 Ισθμός Κορίνθου – Πρέβεζα 
 Ισθμός Κορίνθου – Πάργα 
 Ισθμός Κορίνθου – Καναλάκι 
 Ισθμός Κορίνθου – Θεσπρωτικό 
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Άρτας 

 Ισθμός Κορίνθου – Άρτα 
 Ισθμός Κορίνθου – Λευκάδα 

Κέρκυρας  

 Ισθμός Κορίνθου – Κέρκυρα  

Ηρακλείου  

 Ισθμός Κορίνθου – Ηράκλειο 

Χανίων-Ρεθύμνου  

 Ισθμός Κορίνθου - Χανιά – Ρέθυμνο 

Αιτωλοακαρνανίας 

 Ισθμός Κορίνθου – Αγρίνιο 
 Ισθμός Κορίνθου - Μεσσολόγι – Αιτωλικό  
 Ισθμός Κορίνθου – Αμφιλοχία 
 Ισθμός Κορίνθου – Βόνιτσα 
 Ισθμός Κορίνθου – Θέρμο 
 Ισθμός Κορίνθου – Αστακός 
 Ισθμός Κορίνθου – Μύτικας 
 Ισθμός Κορίνθου - Ναύπακτος 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιφερειακή ενότητα με τις περισσότερες 
γραμμές είναι η Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εκείνες με τις λιγότερες είναι οι ενότητες 
Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Χανίων-Ρεθύμνου.  

Συμπερασματικά ο Ισθμός της Κορίνθου αποτελεί έναν δυναμικό κόμβο οδικών 
συγκοινωνιών δημόσιας χρήσης που λειτουργεί ως ένα «πέρασμα» από τη Στερεά 
Ελλάδα στην Πελοπόννησο. Βέβαια, σε ό, τι αφορά το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων, αξίζει να σημειωθεί πως η σύνδεση του Ισθμού με την πόλη του 
Λουτρακίου μέσω του ΚΤΕΛ δεν είναι η καλύτερη δυνατή όπως αναφέρθηκε και 
προηγουμένως. Ως εκ τούτου δεν συγκροτείται ένα ευρύ δίκτυο ΚΤΕΛ στο Δήμο που 
να εξυπηρετεί τόσο τοπικές όσο και υπερτοπικής εμβέλειας ροές, γεγονός που οδηγεί 
του κατοίκους να προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη λύση του ιδιωτικού 
αυτοκινήτου.  

Σιδηροδρομικό Δίκτυο 
Η περιοχή του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων εξυπηρετείται από 
τη γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου «Αθήνα-Κιάτο» (Χάρτης Χ.). Εντός των 
ορίων της περιοχής μελέτης συναντάται ο σταθμός «Άγιοι Θεόδωροι». Ο σταθμός 
αυτός βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων σε απόσταση περίπου 1χλμ από 
το κέντρο του οικισμού και 20χλμ περίπου από την πόλη του Λουτρακίου. Ο σταθμός 
απέχει 19,5χλμ από εκείνο της Κορίνθου και 6,7χλμ από τον σταθμό της Κινέτας. Τα 
δρομολόγια έχουν συχνότητα 1συρμό ανά ώρα τόσο για την κατεύθυνση προς Κιάτο 
όσο και την κατεύθυνση προς Αθήνα. Συνολικά διέρχονται από το σταθμό 36 συρμοί 
(18 ανά κατεύθυνση).  
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Μέσα από την ανάγνωση της γεωγραφίας του σιδηροδρομικού δικτύου (διαδρομές 
και σταθμοί) διαπιστώνεται ότι δεν εξυπηρετεί επαρκώς την περιοχή, εμφανίζοντας 
ένα χαμηλό επίπεδο συγκοινωνιακής κάλυψης. Είναι φανερό ότι η περιοχή του 
Λουτρακίου εξυπηρετίεται καλύτερα από τη στάση της Κορίνθου που βρίσκεται στο 
διπλανό δήμο παρά από εκείνη των Αγίων Θεοδώρων. Ακόμα, το βόρειο τμήμα του 
Δήμου δεν χαρακτηρίζεται από άνετη και εύκολη πρόσβαση στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο και αν συνυπολογιστεί και η ισχνή παρουσία διαδρομών ΚΤΕΛ, συμπεραίνεται 
πως η εν λόγω περιοχή βασίζεται εξολοκλήρου στο ιδιωτικό αυτοκίνητο.  

Μία σημαντική εξέλιξη η οποία αναμένεται να μετασχηματίσει ριζικά την περιοχή, είναι 
η μελλοντική επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής που καταλήγει στο 
Λουτράκι. Η διαδρομή αυτή θα έχει μήκος περίπου 8χλμ και παρουσιάζεται στον χάρτη 
Χ.11.1.  Το σημαντικό στοιχείο αυτής της γραμμής είναι πως εισέρχεται εντός της 
πόλης του Λουτρακίου και τερματίζει σε κεντρικό σημείο του οικισμού. Η σημασία της 
επαναλειτουργίας αυτής της γραμμής είναι αρκετά μεγάλη καθώς θα ενδυναμώσει την 
παρουσία του σιδηροδρόμου στην περιοχή και θα μπορέσει να λειτουργήσει ως 
έναυσμα για την συνολική αναδιοργάνωση της δημόσιας συγκοινωνίας στο Δήμο.  

Πέρα από την γραμμή που λειτουργεί σήμερα αλλά και εκείνη που πρόκειται να 
επαναλειτουργήσει, στο δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
παρατηρούνται και άλλα τμήματα διαδρομών τα οποία έχουν υφιστάμενη 
σιδηροδρομική γραμμή αλλά είναι ανενεργά. Τα εν λόγω τμήματα βρίσκονται στο 
νότιο τμήμα του Δήμου και έχουν μήκος περίπου 27 χλμ, ενώ συνδέονται με αντίστοιχα 
ανενεργά τμήματα που οδηγούν στην πόλη της Κορίνθου. Κρίνεται ως μεγάλη ευκαιρία 
στο μέλλον τα τμήματα αυτά να αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιώσουν τη 
προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής στην περιοχή.  

Περιβαλλοντικά Στοιχεία 
 
Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων διαθέτει πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον, δεδομένου πως βρίσκεται ανάμεσα από τον ορεινό όγκο των Γερανείων 
και βρέχεται από τον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό Κόλπο, ενώ στα βορειοανατολικά 
του Δήμου, βρίσκεται και η λίμνη Βουλιαγμένης ή Ηραίου, που συνδέεται μέσω ενός 
μικρού ανοίγματος με τη θάλασσα και η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως 
προστατευόμενη περιοχή, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Συγχρόνως, εντός των 
διοικητικών ορίων του δήμου, εντοπίζονται και άλλα τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους (ΤΙΦΚ), περιοχές Natura, καταφύγια άγριας ζωής, καθώς επίσης και 
πεζοπορικά μονοπάτια, γεγονός που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική και πόλο 
τουριστικού ενδιαφέροντος. Το κλίμα είναι εύκρατο και χαρακτηρίζεται από ήπιους 
χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. 

Περιοχές Natura 2000 

Το Δίκτυο περιοχών Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
περιοχών, που ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης, 
έχοντας ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων 
και των πλέον απειλούμενων ειδών της σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ουσιαστικά, είναι 
ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
έχοντας ως στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 
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Η συνολική έκταση των ελληνικών περιοχών Natura 2000 αντιστοιχεί, περίπου, στο 
19% της Ελληνικής Επικράτειας. Συγκεκριμένα, στα βόρεια του Δήμου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, βρίσκεται μέρος των Γερανείων Όρεων, τα οποία 
έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενη περιοχή Natura, σύμφωνα με το Νόμο 
3937/2011, περί «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 
«Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000». 
Η συνολική έκταση της ζώνης προστασίας ανέρχεται στα, περίπου, 68370 στρέμματα. 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(εκτάρια) 
Επίσημη 

περιγραφή 
Γεράνεια Όρη GR2530005 6836,55 ORI GERANEIA 

 Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 

Τα Γεράνεια Όρη οριοθετούνται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, με το ανατολικό 
τμήμα της προστατευόμενης περιοχής να ανήκει στο Νομό Αττικής, ενώ το δυτικό στο 
Νομό Κορινθίας. Διαθέτουν ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον και αποτελούν 
σημαντικό πνεύμονα πρασίνου με σπάνια είδη φυτών και πανίδας, ενώ παράλληλα, 
προσφέρονται για αναρρίχηση, πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία. 

Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Νόμο 2637/1998, υπάρχουν συνολικά 610 Καταφύγια 
Άγριας Ζωής. Στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, υπάρχουν 2 
καταφύγια άγριας ζωής.  Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής: 

 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(εκτάρια) 
ΦΕΚ 

Γεράνεια Κ417 2297,16 628/Β/30-8-88 
Πλάτανος-

Πραθί-Γαρβάτι 
Κ590 1671,24 771/26-5-97 

 Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- 
Αγίων Θεοδώρων 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος συνορεύει και με την περιοχή Γερανείων του Δήμου Μεγάρων, 
που έχει χαρακτηρισθεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής με Κωδικό Κ729 και εμβαδόν 
1991 εκτάρια (ΦΕΚ 918/Β/18-07-01). 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

Όσον αφορά τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), όπως αυτά 
χαρακτηρίσθηκαν από τον Ν.1465/1950, ο οποίος συμπληρώνει τον Ν.5351/1932 
«Περί αρχαιοτήτων», καθώς και από το ερευνητικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ (1995) 
με θέμα «Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους», συνολικά, έχουν χαρακτηρισθεί 449 ΤΙΦΚ, με έκταση 6270 
τετραγωνικά χλμ, που αντιστοιχεί στο 4,8% της συνολικής χερσαίας επιφάνειας της 
Ελλάδας, ποσοστό το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. 

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ανήκουν τα 
εξής: 
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Ονομασία Κωδικός 
Κύριος 

χαρακτηρισμός 
Συνολική Έκταση  

(εκτάρια) 
Μονή 

Θεοτόκου 
Περαχώρας 

ΑΤ 1011026 Φυσικό Τοπίο 484,22 

Περιοχή 
Ηραίου 

Περαχώρας 
ΑΤ 1010006 Φυσικό Τοπίο 638,28 

Πέτρα 
Περαχώρας 

(Βράχος 
Βουνού) 

ΑΤ 1011096 
Βιότοπος – 

Φυσικό Τοπίο 
282,71 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων 

Πεζοπορικά μονοπάτια 

Τα Γεράνεια Όρη αποτελούν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου και υπερτοπικό πόλο 
έλξης καθώς διαθέτει φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Η εγγύτητά του στο 
μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει 
στην τουριστική ανάπτυξη του πεζοπορικού δικτύου με άμεσο αντίκτυπο στην 
ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού.  

Ως προς τις πεζοπορικές υποδομές, η περιοχή διαθέτει δύο καταφύγια, εκ των οποίων 
μόνο το ένα λειτουργεί ως καταφύγιο καθώς το άλλο έχει εγκαταλειφθεί. Αυτά είναι ο 
Ξενώνας Γαλανόπουλος ο οποίος παλιότερα χρησίμευε ως καταφύγιο και το 
Καταφύγιο του Κυνηγετικού Συλλόγου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην Παναγία 
Φανερωμένη, ο χώρος του οποίου είναι καθαρός ενώ διαθέτει τζάκι, τραπέζι, 
καρέκλες και δύο πάγκους.  

Το υφιστάμενο πεζοπορικό δίκτυο περιλαμβάνει συνολικά 26 διαδρομές με συνολικό 
μήκος 188.175 μέτρα εκ των οποίων οι 9 αποτελούν το κύριο δίκτυο των μονοπατιών 
και οι υπόλοιπες δρουν συμπληρωματικά ως προς τις συνδέσεις μεταξύ των κύριων 
διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος. Αυτές είναι: 

Κύριες διαδρομές 

 Κόκκινη διαδρομή: Η κόκκινη διαδρομή, συνολικού μήκους 17.796 μέτρων, 
ξεκινά από τον παράλληλο αγροτικό δρόμο της επαρχιακής οδού Μεγάρων –
Περαχώρας, στο ύψος του Οίκου Αγίας Ελένης. 

 Κίτρινη διαδρομή: Η κίτρινη διαδρομή, συνολικού μήκους 8.450 μέτρων, έχει 
ως αφετηρία τη Μονή του Οσίου Παταπίου και συνεχίζει στη Μονή του Αγίου 
Αποστόλου και η διαδρομή τελειώνει στον οικισμό Πίσια. 

 Πράσινη διαδρομή: Ξεκινάει από την εκκλησία του Άγιου Βλάσιου της 
Περαχώρας και καταλήγει στο Χαρβάτι. Έχει συνολικό μήκος 12.700 μέτρα. 

 Καφέ διαδρομή: Αποτελεί μια συνδετική διαδρομή μεταξύ της κόκκινης και της 
κίτρινης διαδρομής συνολικού μήκους 502 μέτρα. Ξεκινά από την Μονή Αγίου 
Αποστόλου και κατευθύνεται στην κορυφή Πίντιζα. 

 Ροζ διαδρομή: Αποτελεί μια μικρή συνδετική διαδρομή μεταξύ της κόκκινης και 
της κίτρινης διαδρομής συνολικού μήκους 1.066 μέτρων. 
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 Κυπαρισσί διαδρομή: Είναι μια συνδετική διαδρομή τριών μονοπατιών, της 
κόκκινης, της πράσινης και της ροζ. Το συνολικό μήκος της είναι 606 μέτρα. 

 Μωβ διαδρομή: Είναι μια συνδετική διαδρομή μεταξύ της κόκκινης και της 
πράσινης διαδρομής συνολικού μήκους 612 μέτρων. 

 Πορτοκαλί διαδρομή: Έχει ως αφετηρία τον οικισμό του Σχίνου, διασχίζει την 
δυτική πλευρά από τη Μικρή και Μεγάλη Ντούσκια και ενώνεται με την κόκκινη 
διαδρομή με συνολικό μήκος 6.288 μέτρα.  

 Μπλε διαδρομή: Η διαδρομή αυτή ενώνεται με τη κόκκινη. Η αφετηρία της 
βρίσκεται ανάμεσα στην Μικρή και Μεγάλη Ντούσκια και καταλήγει στην 
κορυφή της Μεγάλης Ντούσκιας. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 3.654 
μέτρα. 

Εναλλακτικές διαδρομές 

 Στο γεωλογικό τοπίο της Περαίας Χώρας: Η διαδρομή, συνολικού μήκους 
12.763 μέτρων, ξεκινάει από τη διασταύρωση του οδικού άξονα Λουτράκι – 
Ηραίο με τον παραλιακό δρόμο και καταλήγει περιμετρικά της λίμνης 
Βουλιαγμένη. 

 Γύρω από τις Ντουσκιές: Πρόκειται για μια κυκλική διαδρομή ποδήλατου 
βουνού (25.384 μέτρα) γύρω από τη Μεγάλη Ντούσκια. Η διαδρομή ξεκινάει 
από τον οικισμό Πίσια. 

 Ορεινή αγωνιστική διαδρομή 10 χλμ: Αφετηρία και ταυτόχρονα τερματισμός 
της διαδρομής είναι το υδροθεραπευτήριο Λουτρακίου.  

 Ορεινή αγωνιστική διαδρομή 21 χλμ: Αφετηρία και κατάληξη είναι το 
υδροθεραπευτήριο στο Λουτράκι. Η διαδρομή αποτελεί μέρος της κίτρινης και 
της πράσινης διαδρομής, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της ακολουθεί μονοπάτι 
ενώ σε κάποια μικρά τμήματα ταυτίζεται με ασφαλτόδρομο.  

 Κυκλική διαδρομή στο οροπέδιο Σέλκι: Πρόκειται για μια κυκλική διαδρομή 
ποδήλατου βουνού που έχει θέα στο τοπίο του οροπεδίου. Η διαδρομή έχει 
συνολικό μήκος 12.310 μέτρα. 

 Ηραίο – Λίμνη Βουλιαγμένης: Η διαδρομή, συνολικού μήκους 3.717 
μέτρων,έχει αφετηρία τη Λίμνη Βουλιαγμένης και κατευθύνεται προς τον 
αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου.  

 Στέρνα – Ηραίο: Αφετηρία της διαδρομής αποτελεί ο οικισμός της Στέρνας και 
καταλήγει στον χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου. Το 
συνολικό μήκος της διαδρομής είναι περίπου 5.798 μέτρα. 

 Λάκκα Τζαραβή – Μακρυπλάγι: Η διαδρομή, συνολικού μήκους 8795 μέτρων, 
στοχεύει στη σύνδεση των δύο συγκροτημάτων των Γερανείων. Έχει 
αφετηρία τη Τζαβαρή, διασχίζει τη Μακριά Ράχη ώστε να τελικά να καταλήξει 
στο Μακρυπλάγι. 

 Ηφαίστειο Σουσάκι – δυτική χαράδρα: Η διαδρομή διασχίζει ένα τοπίο 
χαρακτηριστικής ηφαιστειακής δραστηριότητας και έχει συνολικό μήκος 3.005 
μέτρα. 

 Ηφαίστειο Σουσάκι – ανατολική χαράδρα: Η διαδρομή έχει συνολικό μήκος 
1.036 μέτρα. 

 Ανάβαση στο Μακρυπλάγι: Η διαδρομή ξεκινά από το Δερβένι, με τελικό 
προορισμό την κορυφή Μακρυπλάγι. Έχει συνολικό μήκος 10.454 μέτρα. 

 Ηραίο – Άγιος Νικόλαος: Η διαδρομή, συνολικού μήκους 380 μέτρων, έχει 
αφετηρία τον χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου και 
από την δεξαμενή συνεχίζει ανηφορικά προς την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. 
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 Ηραίο – Μελαγκάβι: Αφετηρία της μικρής διαδρομής αποτελεί ο χώρος 
στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου και συνεχίζει ανηφορικά 
ως τον Φάρο. Συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 418 μέτρα. 

 Φανερωμένη – Σχίνος: Η διαδρομή, συνολικού μήκους 5.440 μέτρων έχει ως 
αφετηρία το εκκλησάκι της Φανερωμένης, διασχίζει την ανατολική πλευρά της 
Μικρής και Μεγάλης Ντουσκιάς και καταλήγει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

 Φανερωμένη – Λουτράκι: H διαδρομή ξεκινάει από το Χαρβάτι και καταλήγει 
στο εκκλησάκι της Φανερωμένης. Η διαδρομή έχει συνολικό μήκος 6.393 
μέτρα. 

 Κυκλική πορεία Πράρθι- Τρεις Πόρτες- Ντάρτιζα: Πρόκειται για μια κυκλική 
διαδρομή η οποία έχει αφετηρία/τερματισμό κοντά στη μονή της Παναγίας στο 
Πράρθι και διακρίνεται για το γεωλογικό της ενδιαφέρον. Το συνολικό μήκος 
της διαδρομής είναι 8.887 μέτρα. 

 Σχίνος – Ντουσκιά: Η διαδρομή αυτή έχει ως αφετηρία τον παραλιακό δρόμο 
Σχίνου – Αλεποχωρίου και συνεχίζει ανηφορικά έως την κορυφή της Μεγάλης 
Ντουσκιάς. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 6.031 μέτρα. 
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Διεξαγωγή ερευνών Ερωτηματολογίων 

Ερωτηματολόγιο προς τους Κατοίκους 
Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από τη 
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μοιράστηκε  
ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Λουτρακίου και αφορά 
στις μετακινήσεις τους στην πόλη. 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από συνολικά 307 κατοίκους. Η συλλογή στοιχείων 
διήρκησε δυόμιση μήνες και συγκεκριμένα από τα τέλη Δεκεμβρίου 2015 έως τα τέλη 
του Φεβρουαρίου 2016. Το ερωτηματολόγιο εστάλη στο σύνολο των κατοίκων του 
Λουτρακίου (περίπου 11.000) μέσω των λογαριασμών οικιακού ρεύματος ΔΕΗ. Στη 
συνέχεια, οι παραλήπτες του ερωτηματολογίου, καλούνταν να το αποθέσουν σε 
ειδικές κάλπες που τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία της πόλης του Λουτρακίου: (α) στο 
Δημαρχείο (Ιάσωνος και Εθνικής Αντιστάσεως), (β) στο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας 
Λουτρακίου – Περαχώρας (Σολωμού Διονυσίου 4) και (γ) στο Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας (Ιάσωνος και Εθνικής Αντιστάσεως). Επίσης, το 
ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο στον ιστότοπο του Δήμου 
Λουτρακίου, ώστε να μπορέσει να συμπληρωθεί διαδικτυακά. Η καταχώρηση των 
δεδομένων έγινε απευθείας από τους ερωτώμενους στον Η/Υ. 

40 κάτοικοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο διαδικτυακά. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα2.  

Το προφίλ (δημογραφικά στοιχεία) των ανταποκριθέντων στην έρευνα (4η θεματική) 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανταποκριθέντων στην έρευνα είναι:  

Από το σύνολο του δείγματος 170 είναι οι άνδρες και 112 οι γυναίκες. Το μεγαλύτερο 
μέρος του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία >65 ετών (36,24%) ενώ η 
δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία είναι η 46-60 ετών (30.31%). Παραπάνω από το 
μισό δείγμα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (52.43%) ενώ αρκετοί είναι και οι 
ερωτώμενοι που δήλωσαν συνταξιούχοι (34.38%). Όσον αφορά το εισόδημα, η 
πλειονότητα του δείγματος έχει μηνιαίες απολαβές μικρότερες από 1000 ευρώ 
(38,55%) ενώ μεγάλο είναι και το ποσοστό (39%) όσων δεν απάντησαν (58 
ερωτώμενοι επέλεξαν την απάντηση «Δεν απαντώ», ενώ 44 ακόμη παρέλειψαν να 
απαντήσουν). Ακόμη, ως προς την κατοχή οχημάτων, η πλειονότητα του δείγματος 
διαθέτει αυτοκίνητο (45,2%), ή αυτοκίνητο και ποδήλατο (27,6%), ενώ δεν είναι λίγοι 
και όσοι διαθέτουν και τα τρία (12,8%). Τέλος, ως προς την περιοχή κατοικίας, η 
πλειοψηφία του δείγματος κατοικεί στο Λουτράκι (76%), λίγοι στην Αθήνα (11%) και οι 
υπόλοιποι, σε γειτονικές περιοχές του Λουτρακίου. Τα Γραφήματα που ακολουθούν, 
παρουσιάζουν τη κατανομή του δείγματος σε κάθε μία από τις κατηγορίες των 
μεταβλητών: φύλο, ηλικία, κύρια απασχόληση, εισόδημα, κατοχή οχημάτων και 
περιοχή κατοικίας. 

                                                           
2 Σε κάποιες από τις ερωτήσεις, ορισμένοι ερωτώμενοι έχουν παραλείψει να απαντήσουν αλλά το ποσοστό αυτό σε 

καμία ερώτηση δεν υπερβαίνει το 0.5% του δείγματος. Τα missing values όπως ονομάζονται, δεν εντάσσονται στους 
Πίνακες και τα Γραφήματα.  



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 70 

 

 

Γράφημα 7. Κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο (Ν=282) 

 

Γράφημα 8. Κατανομή του δείγματος ως προς την ηλικία (Ν=287) 

Φύλο

60,28%

39,72%

άνδρας

γυναίκα

Ηλικία

6,97%

26,48%

30,31%

36,24%
18-30

31-45

46-60

> 65
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Γράφημα 9. Κατανομή του δείγματος ως προς την κύρια απασχόληση (Ν=288) 

 

Γράφημα 10. Κατανομή του δείγματος ως προς το εισόδημα (Ν=262) 

Κύρια απασχόληση
6,60%

1,74%

4,86%

52,43%

34,38%

Οικιακά

Φοιτητής/τρια

Άνεργος/η

Ελεύθερος επαγγελματίας

Συνταξιούχος

Εισόδημα

38,55%

27,48%

11,83%

22,14%

<1000

1000 - 2000

> 2000

δεν απαντώ
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Γράφημα 11. Κατανομή του δείγματος ως προς την κατοχή οχημάτων (Ν=250)  

Περιοχή κατοικίας Αριθ. Απαντήσεων 

Λουτράκι 204 

Αθήνα 31 

Άνω Λειβαθάκι 11 

Άσπρα Χώματα 7 

Κατουνίστρα 5 

Κλεφτοράχη 4 

Καρμπουνάρι 4 

Ίσθμια 2 

Κυράς Βρύση 1 

Μέγαρα 1 

Σύνολο 270 

 Περιοχή κατοικίας των ερωτώμενων, Ν= 270 

Οι μετακινήσεις μου σήμερα (1η θεματική) 

Η ενότητα αποτελείται από 7 ερωτήματα. Στο πρώτο, οι ερωτώμενοι καλούνται να 
δηλώσουν ποιο μέσο μετακίνησης χρησιμοποιούν περισσότερο για τρεις 
διαφορετικούς σκοπούς μετακίνησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο 
προτίμησης διαφέρει ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης. Όταν πρόκειται για εργασία, 
το πιο δημοφιλές μέσο είναι το αυτοκίνητο (52,1% του δείγματος το χρησιμοποιεί), 
ενώ όταν πρόκειται για βόλτα και αναψυχή, το περπάτημα γίνεται πιο δημοφιλές από 
το αυτοκίνητο (55,4%). Τέλος, όταν πρόκειται για αγορές αγαθών, ψώνια και δουλειές 

Κατοχή οχημάτων

45,20%

4,80%
2,80%

12,80%

27,60%

6,80% Αυτοκίνητο

Ποδήλατο

Δίκυκλο

Και τα τρία

Αυτοκίνητο και ποδήλατο

Αυτοκίνητο και δίκυκλο
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του σπιτιού, η διαφορά μεταξύ αυτοκινήτου και περπατήματος μειώνεται. Το 45,8% 
του δείγματος επιλέγει το αυτοκίνητο και το 35,9% επιλέγει το περπάτημα. Στο 
Γράφημα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των ερωτώμενων που 
επιλέγουν κάθε μέσο, ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης. Άλλα μέσα που επιλέγονται 
μόνο από 1 ή 2 άτομα, δεν παρουσιάζονται στο Γράφημα 8. 

 

Γράφημα 12. Μέσο που επιλέγεται ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης (εργασία: Ν=217, βόλτα και 

αναψυχή Ν=267, αγορές αγαθών Ν=273) 

Στο δεύτερο ερώτημα, οι ανταποκρινόμενοι στην έρευνα καλούνται να δηλώσουν το 
χρόνο που δαπανούν κατά μέσο όρο καθημερινά, για τη μετακίνησή τους προς την 
εργασία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω κυκλικό Γράφημα. 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 74 

 

 

Γράφημα 13. Κατανομή του δείγματος ως το χρόνο καθημερινής μετακίνησης προς την εργασία 

(Ν=205) 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο συνδυασμός μέσου μετακίνησης για εργασία 
για τα πέντε μέσα μετακίνησης που έλαβαν τις περισσότερες απαντήσεις και χρόνου 
μετακίνησης 

Πλήθος απαντήσεων ανά μέσο μετακίνησης  Αυτοκίνητο Δίκυκλο Ποδήλατο Προαστιακός Περπάτημα 

< 15 51 16 4 

 

30 

16 έως 30 λεπτά 29 8 2 1 4 

31 λεπτά έως 1 ώρα 18 1 

 

3 2 

> 1 ώρα 7 

  

5 2 

Γενικό άθροισμα 105 25 6 9 38 

 Συνδυασμός μέσου μετακίνησης για εργασία 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να επιλέξουν 
από μια προτεινόμενη λίστα επτά προβλημάτων, τα τρία πιο σημαντικά από αυτά που 
αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις μετακινήσεις στο Λουτράκι και να τα ιεραρχήσουν με 
1,2,3 όπου το 1 είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα και το 3 το λιγότερο σημαντικό. Στον 
Πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα επτά προβλήματα και οι φορές που 
επιλέχτηκε συνολικά το κάθε ένα από αυτά, ως 1,2 και 3 τοποθετημένα με τρόπο ώστε 
πρώτο να είναι το πρόβλημα που επιλέχτηκε περισσότερες φορές και τελευταία το 
πρόβλημα που επιλέχτηκε τις λιγότερες. Παρατηρούμε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα 
είναι η «έλλειψη θέσεων στάθμευσης», ενώ το λιγότερο σημαντικό, η «ρύπανση». 
Επίσης, 21 φορές επιλέχτηκε το «δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα»  

 

Χρόνος μετακίνησης προς την εργασία

51,7%

23,9%

14,6%

9,8%
< 15 λεπτά

16 έως 30 λεπτά

31 λεπτά έως 1 ώρα 

> 1 ώρα



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 75 

 

Προβλήματα σε σχέση με τις μετακινήσεις 
Σύνολο φορών που επιλέχτηκε το κάθε 
πρόβλημα 

Έλλειψη θέσεων στάθμευσης 206 

Μποτιλιάρισμα 127 

Έλλειψη σεβασμού του πεζού 124 

Μη άνετη και ευχάριστη κίνηση του πεζού 109 

Μη ασφαλής κίνηση του πεζού 94 

Κόστος 44 

Ρύπανση 36 

Δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα 21 

 Ιεράρχηση προβλημάτων σε σχέση με τις μετακινήσεις στο Λουτράκι, 
με βάση τις φορές που επιλέχτηκε το κάθε πρόβλημα συνολικά 

Στο Γράφημα 10 που ακολουθεί, παρουσιάζεται κάθε ένα από τα προβλήματα από το 
σύνολο των φορών που επιλέχτηκε, πόσες φορές επιλέχτηκε ως πρώτο, δεύτερο και 
τρίτο πρόβλημα. Παρατηρούμε ότι πιο σημαντικό πρώτο πρόβλημα είναι η «έλλειψη 
θέσεων στάθμευσης», πιο σημαντικό δεύτερο πρόβλημα είναι το «μποτιλιάρισμα» και 
πιο σημαντικό τρίτο πρόβλημα είναι η «μη άνετη και ευχάριστη κίνηση του πεζού». 

 

Γράφημα 14. Ιεράρχηση προβλημάτων στο Λουτράκι με 1,2, και 3 όπου 1=1ο πρόβλημα (Ν=292), 

2=2ο πρόβλημα (Ν=252) και 3=3ο πρόβλημα (Ν=217).  
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Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους, να δηλώσουν σε πενταβάθμιες 
κλίμακες 1 έως 5 όπου 1=Καθόλου και 5=Πάρα πολύ, (α) τη συχνότητα που 
χρησιμοποιούν τον προαστιακό σιδηρόδρομο, (β) πόσο πολύ χρόνο βρίσκονται 
καθημερινά εκτός σπιτιού (στο δημόσιο χώρο) για βόλτα/αναψυχή, (γ) την 
ικανοποίησή τους από τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό του Λουτρακίου και (δ) σε 
ποιο βαθμό θεωρούν ότι γενικά όπως είναι το Λουτράκι σήμερα ικανοποιεί τον 
κάτοικο και τον επισκέπτη. Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του προαστιακού 
σιδηρόδρομου, η συντριπτική πλειοψηφία τον χρησιμοποιεί από καθόλου έως λίγο 
(77%), ενώ το σύνολο όσων τον χρησιμοποιούν αρκετά έως πάρα πολύ είναι 23%. 
Όσον αφορά το χρόνο που περνούν οι ερωτώμενοι εκτός σπιτιού, στο δημόσιο χώρο 
για βόλτα/αναψυχή, η πλειοψηφία περνά αρκετό έως πάρα πολύ χρόνο (81%), ενώ 
μόνο 1 ερωτώμενος επέλεξε την απάντηση «καθόλου» χρόνο. Μεγάλη διασπορά 
παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για την ικανοποίηση από τις μετακινήσεις. 
Στην πλειονότητά τους (55,4%) εμφανίζονται καθόλου έως λίγο ικανοποιημένοι, ενώ 
το 42,5% εμφανίζονται από αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι. Μόλις 6 ερωτώμενοι 
(2,1%) δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία 
(68,9%) θεωρεί ότι ο κάτοικος και ο επισκέπτης του Λουτρακίου δεν είναι 
ικανοποιημένοι από την πόλη, ενώ μόλις το 9,5% θεωρούν ότι είναι πολύ και πάρα 
πολύ ικανοποιημένοι. 

Τα Γραφήματα 11,12, 13, 14 που ακολουθούν, παρουσιάζουν τις απαντήσεις των 
ερωτώμενων. 

 

Γράφημα 15. Συχνότητα χρήσης του προαστιακού σιδηρόδρομου, Ν=291 
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Γράφημα 16. Χρόνος εκτός σπιτιού, στο δημόσιο χώρο για βόλτα/αναψυχή, Ν=291 

 

Γράφημα 17. Βαθμός ικανοποίησης από τις μετακινήσεις στο Λουτράκι, Ν=287 
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Γράφημα 18. Βαθμός ικανοποίησης του κατοίκου και επισκέπτη από την πόλη του Λουτρακίου, 

Ν=296 

Επίσης, σχετικά με το παραλιακό μέτωπο οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν σε 
πενταβάθμιες κλίμακες 1 έως 5 όπου 1=Καθόλου και 5=Πάρα πολύ, (α) τη συχνότητα 
που το επισκέπτονται για βόλτα/αναψυχή, (β) τη συμφωνία τους με την προοπτική 
συνολικής αναμόρφωσης του παραλιακού μετώπου που θα περιλαμβάνει αναπλάσεις 
και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και (γ) αν θεωρούν ότι θα επισκέπτονταν 
περισσότερο το παραλιακό μέτωπο εφόσον αυτό αναπλαστεί. Όπως φαίνεται στα 
Γραφήματα 13,14 και 15, οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται γύρω από την 
επιλογή «πάρα πολύ». Δηλαδή, σήμερα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
επισκέπτεται πολύ έως πάρα πολύ (60,6%) το θαλάσσιο-παραλιακό μέτωπο για 
βόλτα/αναψυχή, θα συμφωνούσε με την αναμόρφωσή του (86,8%) και προτίθεται να 
το επισκέπτεται πολύ πιο συχνά όταν αυτό αναπλαστεί (85,2%). Οι απαντήσεις 
παρουσιάζονται αναλυτικά στα τρία Γραφήματα που ακολουθούν. 

 

Γράφημα 19. Συχνότητα επίσκεψης του θαλάσσιου μετώπου για βόλτα/αναψυχή Ν=297 
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Παρεμβάσεις (3η θεματική) 

Στην ενότητα «Παρεμβάσεις» οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό 
συμφωνίας ή διαφωνίας τους σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (Διαφωνώ απόλυτα έως 
συμφωνώ απόλυτα) με τέσσερις αρχές και λύσεις σχεδιασμού που προτείνονται από 
το Πολυτεχνείο και ειδικότερα την ερευνητική ομάδα, ώστε να γίνει το Λουτράκι 
συνολικά πιο σύγχρονο και βιώσιμο και το παραλιακό μέτωπο πιο ελκυστικό. Οι μέσοι 
όροι των απαντήσεων στις τρεις δηλώσεις κυμαίνονται μεταξύ του 4 («Συμφωνώ») και 
του 5 («Συμφωνώ απόλυτα»), ενώ μόνο στο ερώτημα σχετικά με τη μείωση της 
παρουσίας του αυτοκινήτου υπέρ του πεζού ο μέσος όρος είναι μικρότερος και 
κυμαίνεται μεταξύ του ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ και του συμφωνώ, 
υποδεικνύοντας μια μάλλον ουδέτερη προς θετική στάση. Στον Πίνακα 4, φαίνονται 
αναλυτικά οι μέσοι όροι από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. 

Προτεινόμενες αρχές και λύσεις σχεδιασμού 
Μέσος 
όρος 

Μέγ. 
τιμή 

Ελάχ. 
Τιμή 

N 

Βελτίωση των συνθηκών για τον πεζό στο 
παραλιακό  μέτωπο  

4,46 5 1 289 

Υλοποίηση έργων ανάπλασης (δημιουργία 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, 
πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση πεζοδρομίων 
κλπ) στις περιοχές κατοικίας 

4,35 5 1 289 

Κατασκευή ποδηλατόδρομων  4,14 5 1 284 

Μείωση της παρουσίας του αυτοκινήτου στο 
κεντρικό τμήμα της Ελ. Βενιζέλου και της Γ. 
Λέκκα ώστε να δοθεί χώρος στον πεζό  

3,79 5 1 282 

Κλίμακα 1 έως 5 όπου 1=Διαφωνώ απόλυτα και 5=Συμφωνώ 
απόλυτα     

 Μέσοι όροι, μέγιστες και ελάχιστες τιμές και σύνολο απαντήσεων (N) 
στις προτεινόμενες αρχές και λύσεις σχεδιασμού για το Λουτράκι 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
πενταβάθμια κλίμακα 1 έως 5 όπου 1=Καθόλου και 5=Πάρα πολύ, σε ποιο βαθμό θα 
τους ενδιέφερε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας 
στο Λουτράκι, διατυπώνοντας τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων προτάσεων. 
Γενικά, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα σχεδιασμού είναι 
μεγάλο αφού το 77,1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ενδιαφέρεται αρκετά έως 
πάρα πολύ, ενώ μόνο το 22,8% ενδιαφέρεται λίγο ή καθόλου. Οι απαντήσεις φαίνονται 
αναλυτικά στο Γράφημα 18. 
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Γράφημα 20. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σχεδιασμό στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας στο 

Λουτράκι, Ν=276 

Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, οι απαντήσεις δείχνουν ότι η κατοχή δικύκλου είναι μικρή, όπως 
επίσης και τα ποσοστά χρήσης του ποδηλάτου. Ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης 
προτιμάται διαφορετικό μέσο. Όταν πρόκειται για εργασία και για αγορές αγαθών για 
το σπίτι, και στις δύο αυτές περιπτώσεις πιο δημοφιλές μέσο είναι το αυτοκίνητο, ενώ 
δεύτερο έρχεται το περπάτημα. Αντίθετα, όταν σκοπός της μετακίνησης είναι η 
βόλτα/αναψυχή, τότε το περπάτημα αναδεικνύεται ως δημοφιλέστερο μέσο.  

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες στις μετακινήσεις 
τους, περισσότερες φορές επιλέγονται εκείνα που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, 
όπως: η έλλειψη θέσεων στάθμευσης και το μποτιλιάρισμα, αλλά ως σημαντικό 
πρόβλημα αξιολογείται και η έλλειψη σεβασμού του πεζού. 

Όσον αφορά την ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τις μετακινήσεις τους οι 
απαντήσεις φαίνονται μοιρασμένες. 55,4% των ερωτηθέντων δήλωσαν λίγο ή 
καθόλου ικανοποιημένοι, ενώ 42,5% δήλωσαν αρκετά και πολύ ικανοποιημένοι. Μόλις 
το 2,1% δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο. Παρόμοια είναι τα ποσοστά σε σχέση με 
πόσο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι οι «άλλοι» κάτοικοι ή ο επισκέπτης του Λουτρακίου 
είναι ικανοποιημένοι. Η πλειονότητα των απαντήσεων είναι συγκεντρωμένη στο «λίγο» 
ικανοποιημένοι (38,2%). 

Γενικά, οι ερωτηθέντες δείχνουν ιδιαίτερα σύμφωνοι με αρχές και λύσεις που θα 
βελτίωναν τις συνθήκες για τους πεζούς στο παραλιακό μέτωπο, με την υλοποίηση 
έργων ανάπλασης στις περιοχές κατοικίας, όπως επίσης και με την κατασκευή 
ποδηλατόδρομων. Συμφωνούν, αλλά σε μικρότερο βαθμό με τη μείωση του 
αυτοκινήτου σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.  

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι αν και το αυτοκίνητο κατέχει ακόμα σημαντικό 
ρόλο στην πόλη του Λουτρακίου κι ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μετακινήσεις που 
έχουν σαν σκοπό την εργασία, οι ερωτώμενοι κάτοικοι περπατούν αρκετά και περνούν 
πολύ χρόνο στο παραλιακό μέτωπο. Επίσης, δείχνουν ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στις 
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αναμορφώσεις της πόλης που προτείνει η ερευνητική ομάδα. Όσον αφορά το 
ποδήλατο, αν και μοιάζει να μην είναι δημοφιλές στο Λουτράκι, ιδιαίτερα ανάμεσα στις 
μεγάλες ηλικίες, παρόλα αυτά οι ερωτώμενοι δείχνουν θετικά προσκείμενοι απέναντι 
στην κατασκευή ποδηλατόδρομων.  

Τέλος, ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων θα 
ενδιαφερόταν πάρα πολύ να συμμετέχει στο σχεδιασμό στρατηγικών βιώσιμης 
κινητικότητας κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους φορείς που 
εμπλέκονται στον αστικό σχεδιασμό της πόλης.  

Ερωτήσεις για τους γονείς 
Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
μοιράστηκε  ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε γονείς παιδιών που φοιτούν στο 
Δήμο Λουτρακίου και αφορά στις μετακινήσεις των παιδιών τους από και προς το 
σχολείο.  

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 1143 γονείς και συνολικά αφορά στα 1838 
παιδιά τους. Η πλειοψηφία των γονέων έχουν 1 παιδί (590 περιπτώσεις – 52%) ή 2 
παιδιά (434 περιπτώσεις – 38%). 119 περιπτώσεις (10%) των γονέων που απάντησαν 
έχουν 3 ή παραπάνω παιδιά. Παρακάτω φαίνεται το πλήθος των παιδιών ανά γονέα : 

 

Γράφημα 21. Αριθμός Παιδιών 

Στην έρευνα η συμμετοχή των γυναικών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη (818 έναντι 297 
αντρών), ενώ 28 άτομα δε δήλωσαν φύλο. 

Series1; 1; 
590

Series1; 2; 
434

Series1; 3; 
99 Series1; 4; 

19 Series1; 5; 1

Αριθμός παιδιών
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Γράφημα 22. Φύλο Γονέα 

Ως προς την κατανομή της ηλικίας των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις 8 
γονείς είναι κάτω των 30 ετών, 773 γονείς ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31-45 (71%), 
299 γονείς (28%) είναι μεταξύ 46 και 60 χρονών και μόλις 6 γονείς είναι πάνω από 61 
χρονών. Ακολουθεί σχηματικά η κατανομή της ηλικίας: 

 

Γράφημα 23. Ηλικία Γονέα 

Σχετικά με την απασχόληση των ερωτηθέντων, αναλύθηκε ο συνδυασμός φύλου και 
επαγγέλματος. 

Τα κύρια ευρήματα ήταν πως τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες το κύριο είδος 
απασχόλησης είναι υπάλληλοι. Επίσης, ποσοστιαία υπερισχύουν οι γυναίκες σε όλα τα 
είδη απασχόλησης, ενώ αντίθετα οι άνδρες συνταξιούχοι υπερισχύουν ποσοστιαία 
των γυναικών. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα πλήθη των απαντήσεων ως προς την απασχόληση και το 
φύλο: 

Series1; 18-30; 
8

Series1; 31-45; 
773

Series1; 46-60; 
299

Series1; > 61; 6

Ηλικία Γονέα
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Πλήθος 
απαντήσεων 

Υπάλληλ
ος 

Ελεύθερος 
Επαγγελματί
ας 

Οικιακ
ά 

Άνεργ
ος 

Συνταξιούχ
ος 

Φοιτητ
ής/τρια 

(κεν
ό) 

Άθροισμ
α ανά 
φύλο 

Άντρας 152 85 4 30 15   11 297 

Γυναίκα 354 118 216 98 13 1 18 818 

(κενό) 7 6 1 1 1     16 

Άθροισμα 
ανά 
επάγγελμα 513 209 221 129 29 1 29 1131 

         

Ποσοστά 
ανά φύλο 

Υπάλληλ
ος 

Ελεύθερος 
Επαγγελματί
ας 

Οικιακ
ά 

Άνεργ
ος 

Συνταξιούχ
ος 

Φοιτητ
ής/τρια 

(κεν
ό) 

Άθροισμ
α ανά 
φύλο 

Άντρας 59% 29% 1% 10% 5%   4% 100% 

Γυναίκα 43% 14% 26% 12% 2% 0% 2% 100% 

(κενό) 44% 34% 6% 6% 6%     100% 

 

Ποσοστά 
ανά 
επάγγελμα 

Υπάλληλ
ος 

Ελεύθερος 
Επαγγελματί
ας 

Οικιακ
ά 

Άνεργ
ος 

Συνταξιούχ
ος 

Φοιτητ
ής/τρια 

(κεν
ό) 

Άντρας 30% 41% 2% 23% 52%   38% 

Γυναίκα 69% 56% 98% 76% 45% 100% 62% 

(κενό) 1% 3% 0% 0% 3%     

Άθροισμα 
ανά 
επάγγελμα 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100
% 

 Απασχόληση και Φύλο 

Οι επόμενες ερωτήσεις σχετίζονται με την κατοχή οχήματος . 

Η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων (1043 άτομα ή 94% των ερωτηθέντων) κατέχει 
αυτοκίνητο ενώ 69 άτομα (6% των ερωτηθέντων) δήλωσε πως δεν κατέχει 
αυτοκίνητο. 31 άτομα δεν απάντησαν την ερώτηση. 

Μηχανοκίνητο δίκυκλο δήλωσαν πως κατέχουν 360 (48%) ερωτηθέντες, ενώ 737 
άτομα (52%) απάντησαν αρνητικά. 46 άτομα δεν απάντησαν την ερώτηση. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα των απαντήσεων σχετικά με την κατοχή οχήματος. 

 

Γράφημα 24. Κατοχή Αυτοκινήτου 

ΝΑΙ
1043
94%

ΌΧΙ
69
6%

Κάτοχος αυτοκινήτου

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Γράφημα 25. Κατοχή Μηχανοκίνητου Δίκυκλου 

Για την ερώτηση «ποια είναι η βασικότερη ανησυχία για το βάδισμα των παιδιών προς 
και από το σχολείο», τα αποτελέσματα έδειξαν πως η σημαντικότερη ανησυχία είναι η 
υψηλή ταχύτητα των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η δεύτερη σε 
επιλογή σημαντικότερη ανησυχία είναι πως οι διασταυρώσεις και οι διαβάσεις δεν 
είναι ασφαλείς, ενώ η τρίτη σημαντικότερη ανησυχία είναι ότι υπάρχει υψηλός 
κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.14 ερωτηθέντες επέλεξαν 
περισσότερες από μία ανησυχίες (8 από αυτούς δήλωσαν ότι θεωρούν όλες τις 
ανησυχίες σημαντικές). Επίσης, 3 ερωτηθέντες επεσήμαναν ως επιπλέον ανησυχία 
επικίνδυνα σκυλιά που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.  

Αναλυτικά οι απαντήσεις της ερώτησης περί ανησυχίας κατά το βάδισμα προς και από 
το σχολείο: 

 

Γράφημα 26. Ανησυχία για το βάδισμα του παιδιού 

Η περιοχή κατοικίας συμπληρώθηκε από 1111 γονείς και οι απαντήσεις τους 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

ΝΑΙ
360
33%

ΟΧΙ
737
67%

Κάτοχος μηχανοκίνητου δίκυκλου

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Η περιοχή κατοικίας συμπληρώθηκε από 1059 γονείς, η πλειοψηφία των οποίων 
κατοικεί στο Λουτράκι, στους Αγίους Θεοδώρους και στον Ισθμό. Οι απαντήσεις τους 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Περιοχή κατοικίας Πλήθος απαντήσεων 

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 237 

ΑΘΗΝΑ 3 

ΑΝΩ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 9 

ΙΣΘΜΟΣ 137 

ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ 7 

ΚΙΝΕΤΑ 26 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 5 

ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ 38 

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 441 

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 34 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 56 

ΠΕΡΑΧΩΡΑ 61 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 1 

ΣΚΑΡΠΑ 1 

ΣΤΕΡΝΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 

ΣΧΙΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 

Σύνολο 1059 

 Περιοχή Κατοικίας 

Ερωτήσεις για τα παιδιά 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απαντήσεις ερωτήσεων που σχετίζονται με τη 
μετακίνηση των παιδιών προς και από το σχολείο. 

Το δείγμα των παιδιών για τα οποία απάντησαν οι γονείς που συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 954 κορίτσια και 857 αγόρια . 

 

Γράφημα 27. Φύλο Παιδιού 

Η ηλικία των παιδιών που δηλώθηκε (σε 133 περιπτώσεις) φαίνεται παρακάτω: 
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Γράφημα 28. Ηλικία Παιδιού 

 

Για τους 1588 μαθητές ή μαθήτριες που δηλώθηκε η τάξη που φοιτούν , 
παρουσιάζεται το φύλο σε συνδυασμό με την τάξη: 

 

 Φύλο και τάξη φοίτησης 

Για τους 1800 μαθητές που δηλώθηκε το σχολείο που φοιτούν , παρουσιάζεται το 
φύλο σε συνδυασμό με την σχολείο: 

Τάξη Αγόρι Κορίτσι Σύνολο παιδιών τάξης

Α' Δημοτικού 56 64 120

Β' Δημοτικού 69 55 124

Γ' Δημοτικού 55 77 132

Δ' Δημοτικού 78 90 168

Ε' Δημοτικού 89 100 189

ΣΤ' Δημοτικού 69 79 148

Α' Γυμνασίου 90 95 185

Β' Γυμνασίου 82 84 166

Γ' Γυμνασίου 64 80 144

Α' Λυκείου 29 52 81

Β' Λυκείου 35 28 63

Γ' Λυκείου 21 46 67

Φοιτητής 1 1

Σύνολο ανά φύλο 738 850 1588
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 Φύλο και σχολείο φοίτησης 

 

 

Σχολείο Φοίτησης Αγόρι Κορίτσι Σύνολο παιδιών σχολείου

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 1

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 98 113 211

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 98 92 190

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 1 2

1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 6 10

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1 2 3

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 13 13 26

2ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 1

2ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 46 60 106

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8 20 28

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 2 6

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 21 8 29

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2 1 3

3ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 6 8

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 84 70 154

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 14 14 28

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 1 2

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 1

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 1

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2 3 5

Homo Enducandus Αγωγή 1 1

ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 10 10 20

ΓΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17 15 32

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 52 41 93

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ 65 85 150

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 113 129 242

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 7 5 12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΘΜΙΑΣ 62 73 135

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΗΣ 1 4 5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 30 44 74

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ 3 3

ΕΠΑΛ 1 1

ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 1

ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5 5

ΙΕΚ 1 1

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 2 4

ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 63 89 152

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 1 2

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 2

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 1

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 3 5

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 0

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ 5 5 10

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 9 10 19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 5 4 9

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 2 4

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΠΑΡΕΟΥΛΑ ΜΑΣ" 1 1

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΣΠΙΤΙ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 1 1

Σύνολο ανά σχολείο 850 950 1800



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 88 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν στη μετακίνηση των μαθητών από και προς το 
σχολείο.  

Οι απαντήσεις σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση στο σχολείο 
φαίνονται παρακάτω: 

 

Γράφημα 29. Χρόνος μετακίνησης προς το σχολείο 

Ο συνηθέστερος τρόπος μετακίνησης των μαθητών προς το σχολείο είναι με 
αυτοκίνητο γονέα (777 μαθητές – 42% του συνόλου) και δεύτερος προτιμότερος 
τρόπος είναι η χρήση λεωφορείου (ΚΤΕΛ) (454 μαθητές – 25% του συνόλου) . 
Αναλυτικά οι τρόποι μετάβασης προς το σχολείο: 

 

Γράφημα 30. Τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο 

Ο χρόνος επιστροφής από το σχολείο είναι γενικά παρόμοιος με το χρόνο μετακίνησης 
προς το σχολείο: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στις κλάσεις απαντήσεων 
«5 – 10 λεπτά», «έως 5 λεπτά». Στις υπόλοιπες κλάσεις, όσο αυξάνεται ο χρόνος 
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επιστροφής τόσο λιγότερο δημοφιλείς είναι οι απαντήσεις. Αναλυτικά οι χρόνοι 
επιστροφής των παιδιών στο σπίτι: 

 

Γράφημα 31. Χρόνος Επιστροφής από το σχολείο 

Ο συνηθέστερος τρόπος επιστροφής των μαθητών από το σχολείο είναι με 
αυτοκίνητο γονέα (606 μαθητές – 33% του συνόλου) και δεύτερος προτιμότερος 
τρόπος είναι η χρήση λεωφορείου (ΚΤΕΛ) (541 μαθητές – 30% του συνόλου). Το 
βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά ή συνοδεία γονέα είναι ο τρίτος προτιμότερος τρόπος 
, κάτι που παρατηρήθηκε και στη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο. Αναλυτικά ο 
τρόπος επιστροφής από το σχολείο: 

 

Γράφημα 32. Τρόπος Επιστροφής από το σχολείο 

 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 90 

 

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις της έρευνας εξετάζονται κατά ζεύγη, με σκοπό την πιο 
εξειδικευμένη ανάλυση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Απόσταση σπιτιού από σχολείο και τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο 

Για απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, οι περισσότεροι μαθητές περπατούν 
συνοδεία γονέα ή άλλου ατόμου ως το σχολείο. Για απόσταση 500 -1500 μέτρων οι 
περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με το αυτοκίνητο του γονέα ενώ για 
απόσταση μεγαλύτερη των 1500 μέτρων οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν το 
λεωφορείο (ΚΤΕΛ). Ακολουθεί πίνακας με το συνδυασμό απόστασης σπιτιού από 
σχολείο και τρόπου μετακίνησης προς το σχολείο: 

 

 Τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο & απόσταση σπιτιού από το 
σχολείο 

Απόσταση σπιτιού από σχολείο και τρόπος επιστροφής από σχολείο 

Ο τρόπος επιστροφής από το σχολείο ακολουθεί την ίδια κατανομή με τον τρόπο 
μετάβασης προς το σχολείο: Για απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, οι 
περισσότεροι μαθητές επιστρέφουν στο σπίτι συνοδεία γονέα ή άλλου ατόμου. Για 
απόσταση 500 -1500 μέτρων οι περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν στο σπίτι με το 
αυτοκίνητο του γονέα ενώ για απόσταση μεγαλύτερη των 1500 μέτρων οι 
περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν το λεωφορείο (ΚΤΕΛ). Ακολουθεί πίνακας με το 
συνδυασμό                           απόστασης σπιτιού - σχολείου και τρόπου επιστροφής στο 

Τρόπος μετακίνησης Μικρότερη των 500 μέτρων 500 -1000 μέτρα 1000 -1500 μέτρα
Μεγαλύτερη των 

1500 μέτρων
Σύνολο

Βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά 38 49 22 8 117

Βάδισμα με συνοδεία γονέα ή άλλου ατόμου 111 57 12 5 185

Με άλλο μέσο 6 3 43 52

Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. συγγενή, 

γείτονα, γνωστού) 3 12 12 14 41

Με δίκυκλο ως οδηγός ή ως επιβάτης 1 3 3 8 15

Με λεωφορείο (ΚΤΕΛ) 6 25 54 362 447

Με ποδήλατο 14 5 9 5 33

Με τα πόδια, μόνο του 65 45 28 5 143

Με ταξί 1 6 7

Με αυτοκίνητο γονέα 75 187 136 367 765

Σύνολο 319 383 280 823 1805

Απόσταση σπιτιού από σχολείο
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σπίτι: 

 

 Τρόπος επιστροφής από το σχολείο & απόσταση σπιτιού από το 
σχολείο 

Τρόπος μετακίνησης προς και επιστροφής από το σχολείο 

Ο παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο επιστροφής από το 
σχολείο ανάλογα με τον τρόπο που κάποιος μαθητής πηγαίνει στο σχολείο. 
Παρατηρούμε ο τρόπος για τις δύο διαδρομές να μην αλλάζει στις περισσότερες των 
περιπτώσεων. Αρκετές επίσης είναι οι περιπτώσεις που είτε ένα παιδί μετακινείται 
προς το σχολείο με αυτοκίνητο του γονέα και επιστρέφει βαδίζοντας, ή το αντίστροφο.  

 

 Τρόπος μετακίνησης προς και επιστροφής από το σχολείο 

Τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο και συνδυασμός μετακίνησης με άλλους 
σκοπούς 

Περισσότερες από μία στις πέντε μετακινήσεις των γονέων προς το σχολείο 
συνδυάζεται με άλλους σκοπούς (356 στις 926 απαντήσεις): 

Τρόπος μετακίνησης Μικρότερη των 500 μέτρων 500 -1000 μέτρα 1000 -1500 μέτρα
Μεγαλύτερη των 

1500 μέτρων
Σύνολο

Βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά 56 73 39 11 180

Βάδισμα με συνοδεία γονέα ή άλλου ατόμου 115 57 12 5 192

Με άλλο μέσο 6 6 50 62

Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. συγγενή, 

γείτονα, γνωστού) 4 18 6 21 50

Με δίκυκλο ως οδηγός ή ως επιβάτης 3 2 11 16

Με λεωφορείο (ΚΤΕΛ) 5 28 71 429 541

Με ποδήλατο 13 4 9 5 31

Με τα πόδια, μόνο του 61 51 23 8 146

Με ταξί 4 4

Με αυτοκίνητο γονέα 59 149 110 277 606

Μισθωμένο όχημα 1 1

Σύνολο 319 383 278 822 1829

Απόσταση σπιτιού από σχολείο

Τρόπος Μετακίνησης προς 

Σχολείο

Βάδισμα με 

παρέα άλλα 

παιδιά

Βάδισμα με 

συνοδεία 

γονέα ή άλλου 

ατόμου

Με άλλο 

μέσο

Με 

αυτοκίνητ

ο άλλου 

ατόμου

Με δίκυκλο 

ως οδηγός ή 

ως επιβάτης

Με 

λεωφορείο 

(ΚΤΕΛ)

Με 

ποδήλατο

Με τα 

πόδια, μόνο 

του

Με ταξί

Με 

αυτοκίνητο 

γονέα 

Μισθωμέν

ο όχημα
Σύνολο

Βάδισμα με παρέα άλλα 

παιδιά 105 4 1 2 3 3 118

Βάδισμα με συνοδεία 

γονέα ή άλλου ατόμου 3 158 1 3 21 186

Με άλλο μέσο 49 1 2 52

Με αυτοκίνητο άλλου 3 2 16 1 11 2 7 42

Με δίκυκλο ως οδηγός ή 

ως επιβάτης 1 10 1 2 1 15

Με λεωφορείο (ΚΤΕΛ) 1 1 3 1 437 3 7 453

Με ποδήλατο 1 31 1 33

Με τα πόδια, μόνο του 33 2 2 108 1 146

Με ταξί 3 4 7

Με αυτοκίνητο γονέα 33 26 11 30 3 85 24 564 1 777

Σύνολο 180 192 62 50 16 541 31 146 4 606 1 1829

Τρόπος Μετακίνησης προς Σχολείο
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 Τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο & συνδυασμός μετακίνησης με 
άλλους σκοπούς 

Τρόπος επιστροφής στο σπίτι και συνδυασμός μετακίνησης με άλλους σκοπούς 

Κατά την επιστροφή των παιδιών από το σχολείο, 1 στις 4 διαδρομές συνδυάζεται με 
άλλους σκοπούς (231 στις 940 απαντήσεις): 

 

 Τρόπος επιστροφής στο σπίτι και συνδυασμός μετακίνησης με 
άλλους σκοπούς 

  

ΝΑΙ ΟΧΙ

Βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά 2 12 14

Βάδισμα με συνοδεία γονέα ή άλλου 

ατόμου 33 74 107

Με άλλο μέσο 2 10 12

Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. 

συγγενή, γείτονα, γνωστού) 2 8 10

Με δίκυκλο ως οδηγός ή ως επιβάτης 4 6 10

Με λεωφορείο (ΚΤΕΛ) 25 109 134

Με ποδήλατο 3 5 8

Με τα πόδια, μόνο του 7 23 30

Με ταξί 2 1 3

Με αυτοκίνητο γονέα 276 322 598

Σύνολο 356 570 926

Σύνολο % 38% 62% 100%

Μετακίνηση συνδυάζεται 

με άλλους σκοπούςΤρόπος Μετακίνησης προς Σχολείο Σύνολο

ΝΑΙ ΟΧΙ

Βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά 3 24 27

Βάδισμα με συνοδεία γονέα ή άλλου 

ατόμου 21 109 130

Με άλλο μέσο 3 10 13

Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. 

συγγενή, γείτονα, γνωστού) 17 17

Με δίκυκλο ως οδηγός ή ως επιβάτης 4 11 15

Με λεωφορείο (ΚΤΕΛ) 26 136 162

Με ποδήλατο 1 5 6

Με τα πόδια, μόνο του 11 24 35

Με ταξί 2 2

Με αυτοκίνητο γονέα 160 372 532

Μισθωμένο όχημα 1 1

Σύνολο 231 709 940

Σύνολο % 25% 75% 100%

Τρόπος Μετακίνησης προς Σχολείο
Μετακίνηση συνδυάζεται 

με άλλους σκοπούς
Σύνολο
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Καταγραφή στρεφουσών ροών σε κόμβους του Δήμου Λουτρακίου 

Κατά την δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου όπου καταγράφηκαν 
φόρτοι των μηχανοκίνητων οχημάτων σε σημαντικούς κόμβους του οδικού δικτύου, 
σε 3 περιοχές του Δήμου: Λουτράκι, Ισθμός, Αγ. Θεόδωροι. Στους κόμβους αυτούς 
πέρα από τους κυκλοφοριακούς φόρτους σημειώθηκαν αναλυτικά οι κινήσεις των 
οχημάτων αλλά και το είδος των διερχόμενων οχημάτων , ώστε να δοθεί μια εικόνα 
για το modal split. 

Την Πέμπτη 12 Απρίλιου και κατά τα χρονικά διαστήματα 7:30-9:30 (πρωινή αιχμή) και 
13:30-15:30 (μεσημεριανή αιχμή) πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φόρτου σε τρεις 
κόμβους του Δήμου Λουτρακίου, οι οποίοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 28 και η θέση 
τους δίνεται σε αντίστοιχο χάρτη. Πιο συγκεκριμένα, ο Κόμβος Α βρίσκεται στο κέντρο 
του Λουτρακίου στη συμβολή των οδών Λέκκα, Βενιζέλου και Σπυρογιαννάκη. Ο 
Κόμβος Γ βρίσκεται εντός της κωμόπολης των Αγίων Θεοδώρων στη συμβολή της 
Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου με την οδό Κρύωνος. Στον πρώτο δρόμο βρίσκεται και ο 
Κόμβος Β, αλλά στην περιοχή του Ισθμού σε κοντινή απόσταση από τη διώρυγά. 

Κόμβος Περιοχή/Πόλη/Οικισμός Οδοί 

Α Λουτράκι Ελ. Βενιζέλου, Γ. Λέκκα & 
Σπυρογιαννάκη  

Β Ισθμός Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου & 
Ελ. Βενιζέλου 

Γ Αγ. Θεόδωροι Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου & 
Κρύωνος 

 Κόμβοι μελέτης εντός του Δήμου 

 

 

Εικόνα 10. Θέση των κόμβων μελέτης 
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Από την ανάλυση των μετρήσεων παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
οχημάτων, ίσο με 79%, ήταν ΙΧ. Τα φορτηγά αποτελούν το 10% των συνολικών 
οχημάτων που μετρήθηκαν από τους παρατηρητές εκείνη τη μέρα. Τα μηχανοκίνητα 
δίκυκλα κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο είναι ίσο με 7%. Λεωφορεία και 
σχολικά λεωφορεία μαζί αποτελούν το 3% των συνολικών οχημάτων που 
μετρήθηκαν. Τέλος, σε όλους τους κόμβους, ο αριθμός των ποδηλάτων ήταν αρκετά 
χαμηλός με αποτέλεσμα το ποσοστό των ποδηλάτων να είναι μικρότερο από 1.  

Αν κάποιος εστιάσει στους μέσους ωριαίους φόρτους, θα παρατηρήσει ότι ο Κόμβος 
Β, που βρίσκεται στον Ισθμό έχει την υψηλότερη ωριαία κίνηση. Ακολουθούν με 
μικρές διαφορές, ο ένας από τον άλλο, οι κομβόι που βρίσκονται εντός του 
Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδώρων. Στη σύνθεση της κυκλοφορίας, παρατηρείται 
ότι στον Κόμβο Α και στον Κόμβο Γ, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα κατέχουν μεγαλύτερο 
μέσο φόρτο σε σύγκριση με τον υπεραστικό Κόμβο Β. Αντίθετα, υψηλός θεωρείται ο 
μέσος ωριαίος φόρτος των βαρέων οχημάτων, δηλαδή λεωφορεία και φορτηγά, στον 
κόμβο που είναι στον Ισθμό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και στον κόμβο Ελ. 
Βενιζέλου και Σπυρογιαννάκη ο μέσος αριθμός φορτηγών ανά ώρα είναι αρκετά 
υψηλός (δηλαδή περίπου 80 οχημ./ώρα) για τα δεδομένα ενός αστικού κόμβου.   

 
Γράφημα 33. Καταμερισμός στα μέσα συνολικά σε όλους του κόμβους μελέτης 
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Γράφημα 34. Μέσος ωριαίος φόρτος ανά κόμβο ανά κατηγορία οχήματος 

Όσο αφορά τις ώρες αιχμής, παρατηρείται ότι κατά το χρονικό διάστημα 13:30-14:30 
ο φόρτος κυκλοφορίας αγγίζει το μέγιστο επίπεδο. Εξαίρεση στο τελευταίο είναι ο 
Κόμβος Β, οπού κατά το διάστημα 7:30-8:30 μετρήθηκαν περισσότερα οχήματα σε 
σύγκριση με το διάστημα 13:30-14:30. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί 
είναι ότι σε όλους τους κόμβους μελέτης το διάστημα 14:30-15:30 διαθέτει 
χαρακτηριστικά μικρότερους φόρτους σε σύγκριση με το προηγούμενο μεσημβρινό 
χρονικό διάστημα. Συμπερασματικά λοιπόν, εντός των αστικών περιοχών η ροή των 
οχημάτων είναι υψηλότερη (στο σύνολο της μέρας) κατά το μεσημέρι, ενώ αντίθετα 
στις υπεραστικές περιοχές, υψηλοί φόρτοι παρατηρούνται κατά τα πρωινά 
διαστήματα. 
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Γράφημα 35. Ώρες αιχμής στο σύνολο των οχημάτων ανά κόμβο 

Στην επόμενη σελίδα δίνεται ο Χάρτης, ο οποίος δίνει το μέσο ωριαίο φόρτο που 
παρατηρήθηκε τελικά σε κάθε κόμβο. Η ακτίνα του κύκλου είναι ανάλογη με το μέσο 
φόρτο του κάθε κόμβου. Ο Χάρτης αποδεικνύει ότι ο μέσος φόρτος σε έναν 
υπεραστικό κόμβο, όπως αυτός του Ισθμού, είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με 
τους αστικούς κόμβους του Δήμου. Επιπλέον, δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
υπεροπτικής κυκλοφορίας δεν εισέρχεται στις κυρίες πόλεις και στους οικισμού του 
Δήμου Λουτρακίου. Αυτό τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις των 
φόρτων κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών, που μετρήθηκαν οχήματα, είναι 
διαφορετικές. Συνεπώς η πλειονότητα των οχημάτων που πέρασαν από τον Κόμβο Β 
δεν πέρασαν απαραίτητα και από τον Κόμβο Γ, παρότι οι δυο τελευταίοι βρίσκονται 
στον ίδιο δρόμο, δηλαδή την Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου. 
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Εικόνα 11. Παρουσίαση συνολικών μέσων ωριαίων φόρτων ανά κόμβο. 

Κόμβος Α: Ελ. Βενιζέλου, Γ. Λέκκα και Σπυρογιαννάκη 

Ο κόμβος Ελ. Βενιζέλου, Γ. Λέκκα και Σπυρογιαννάκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
του Λουτρακίου στην πλατεία 25ης Μάρτιου. Οι μετρήσεις φόρτου έγιναν την Πέμπτη 
12 Απριλίου του 2019 και κατά τα χρονικά διαστήματα 7:30-9:30 (πρωινή αιχμή) και 
13:30-15:30 (μεσημεριανή αιχμή). 

Στον συγκεκριμένο κόμβο πραγματοποιούνται οι ακόλουθες 6 κινήσεις: 

 Ελ. Βενιζέλου (προς Περαχώρα) προς Γ. Λέκκα (ευθεία)  
 Ελ. Βενιζέλου (προς Περαχώρα) προς Ελ. Βενιζέλου (ευθεία και δεξιά)  
 Ελ. Βενιζέλου (προς Περαχώρα) προς Σπυρογιαννάκη (δεξιά) 
 Γ. Λέκκα (προς Ισθμός) προς Ελ. Βενιζέλου (ευθεία) 
 Γ. Λέκκα (προς Ισθμός) προς Σπυρογιαννάκη (αριστερή στροφή) 
 Γ. Λέκκα (προς Ισθμός) προς Ελ. Βενιζέλου (αναστροφή) 

Σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω, στην περιοχή του κόμβου πραγματοποιούνται σε 
4 σημεία ελιγμοί μερισμού, σε 3 σημεία κάποιες κινήσεις συγκλίνουν και σε 2 μόλις 
σημεία κάποιες κινήσεις τέμνονται. 
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Εικόνα 12. Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο Α 

 
Καταμερισμός στα μέσα μεταφοράς (Modal split) 

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται ο καταμερισμός στα μέσα μεταφοράς με ποσοστά, τα 
οποία υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο 
αυτό. Όπως συνηθίζεται στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, το μεγαλύτερο ποσοστό 
με διαφορά από τα αλλά, 71% στην περίπτωση αυτή, ανήκει στα αυτοκίνητα (ΙΧ). Τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα βρίσκονται στη δεύτερη θέση με ποσοστό της τάξης του 15%. 
Υψηλός για τα δεδομένα ενός αστικού κόμβου, είναι ο αριθμός των βαρέων οχημάτων 
(φορτηγά και λεωφορεία). Δηλαδή, συνολικά τα 281 από τα 1880 οχήματα, που 
πέρασαν από το σημείο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ήταν βαρέα. Το ποσοστό 
των ποδήλατων είναι δυστυχώς πάρα πολύ μικρό για τα δεδομένα ενός αστικού 
κόμβου, που τυγχάνει να είναι και αρκετά κεντρικός.  
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Γράφημα 36. Καταμερισμός στα μέσα στον Κόμβο Α 

Ώρες Αιχμής 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθεται το πλήθος των οχημάτων που 
μετρήθηκαν στον κόμβο ανά ώρα για όλους τους τύπους οχημάτων συνολικά αλλά και 
για κάθε τύπο οχήματος ξεχωριστά. Από τα διαγράμματα αυτά μπορεί κανείς να 
εντοπίσει τις ώρες αιχμής για το συγκεκριμένο κόμβο καθώς επίσης και να γίνει μία 
σύγκριση της κυκλοφορίας στον κόμβο μεταξύ της πρωινής και της μεσημεριανής 
χρονικής περιόδου. 

 
Γράφημα 37. Ώρες αιχμής στο σύνολο των οχημάτων στο Κόμβο Α 

Από το παραπάνω διάγραμμα, είναι φανερό ότι ώρα αιχμής για τον Κόμβο Α αποτελεί 
το χρονικό διάστημα 13:30-14:30. Συγκριτικά η μεσημεριανή αιχμή παρουσιάζει 
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υψηλότερους φόρτους οχημάτων σε σχέση με την πρωινή αιχμή. Ειδικότερα από τα 
1880 οχήματα που μετρήθηκαν, τα 774 διήλθαν από τον κόμβο το πρωί. 

Λόγω του υψηλού ποσοστού αυτοκίνητων στο σύνολο του παρατηρούμενου φόρτου, 
ο αριθμός αυτοκίνητων ακολουθεί την ίδια διακύμανση σε σχέση με αυτή του συνόλου 
των οχημάτων. Κατά το χρονικό διάστημα 13:30-14:30, από τον Κόμβο Α διήλθαν 418 
αυτοκίνητα.  

 
Γράφημα 38. Ώρες αιχμής στο σύνολο των ΙΧ στο Κόμβο Α 

Διαφοροποιήσεις στις διακυμάνσεις του φόρτου παρατηρούνται στην περίπτωση των 
φορτηγών. Όπως είναι φανερό στο γράφημα, κατά το πρωινό διάστημα 7:30-8:30, 
πέρασαν 73 φορτηγά και κατά το μεσημεριανό διάστημα 13:30-14:30 πέρασαν 74. Το 
φαινόμενο αυτό πιθανότατα να δικαιολογείται και από τα ωράρια των 
φόρτο/εκφορτώσεων που πραγματοποιούνται από τις εμπορευματικές μεταφορές 
στο σύνολο του Δήμου Λουτρακίου.  

 
Γράφημα 39. Ώρες αιχμής στο σύνολο των φορτηγών στον Κόμβο Α 
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Ο αριθμός των λεωφορείων ήταν σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα 
μεταφοράς. Κατά τις μεσημεριανές ώρες αιχμής 12 λεωφορεία διήλθαν από τον 
κόμβο μελέτης, ενώ κατά την πρωινή μόλις 6 λεωφορεία. Στους τελευταίους αριθμούς 
δεν εμπεριέχονται τα σχολικά λεωφορεία, καθώς κατά την παρούσα ανάλυση 
αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κατηγορία. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο γράφημα  
το πρωί, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα 7:30-8:30, συνολικά 10 σχολικά 
λεωφορεία πέρασαν από τον Κόμβο Α, ενώ κατά τις μεσημεριανές ώρες μόλις 3. 

 
Γράφημα 40. Ώρες αιχμής στο σύνολο των λεωφορείων στον Κόμβο Α 

 
Γράφημα 41. Ώρες αιχμής στο σύνολο των σχολικών λεωφορείων στον Κόμβο Α 

Η διακύμανση των μηχανοκίνητων δίκυκλων περιγράφεται από πολύ υψηλούς 
φόρτους κατά τις μεσημεριανές ώρες και χαμηλούς κατά τις πρωινές ώρες. 
Συγκεκριμένα, 189 δίκυκλα διήλθαν το μεσημέρι έναντι 87 το πρωί. Παρόμοια 
χαρακτηρίζεται και η διακύμανσή των ποδηλάτων καθώς κατά το χρονικό διάστημα 
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14:30-15:30 πέρασαν από τον κόμβο 8 ποδήλατα. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται 
στα Σχήματα ?6 και ?7, που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα. 

Ο αριθμός των πεζών ήταν αρκετά υψηλός στον Κόμβο Α. Ειδικότερα, μετρήθηκαν 
518 πεζοί σε διάστημα τεσσάρων ωρών. Η κίνηση των πεζών στον κεντρικό δρόμο 
του Λουτρακίου, την Ελ. Βενιζέλου, αυξάνεται κατά τις μεσημεριανές ώρες, δηλαδή 
από τις 13:30 μέχρι τις 15:30. Από την άλλη, μόλις 61 πεζοί πέρασαν από το σημείο 
κατά την πρωινή ώρα 7:30-8:30. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο γράφημα 

 
Γράφημα 42. Ώρες αιχμής στο σύνολο των μηχ. δίκυκλων στον Κόμβο Α 

 
Γράφημα 43. Ώρες αιχμής στο σύνολο των ποδηλάτων στον Κόμβο Α 
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Γράφημα 44. Ώρες αιχμής στο σύνολο των πεζών στον Κόμβο Α 

Μέσοι Φόρτοι Ανά Κίνηση 

Κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η εύρεση των μέσων φόρτων 
κατά τις ώρες αιχμής για την κάθε κίνηση που πραγματοποιείται στον Κόμβο Α. Ο 
χάρτης παρουσιάζει με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε ποιες κινήσεις 
παρουσιάζονται υψηλοί μέσοι φόρτοι και σε ποιες χαμηλοί. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί 
ότι τα χρώματα επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται τα ρεύματα με 
το μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων συγκριτικά με τα υπόλοιπα του κόμβου μελέτης και 
ουδεμιά σχέση δεν έχουν τα χρώματα με τα επίπεδα κορεσμού του κάθε ρεύματος. 
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Εικόνα 13. Επίπεδα μέσων φόρτων ανά κίνηση στον Κόμβο Α 

 
Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρείται ότι η Οδός Γ. Λέκκα και συγκεκριμένα η 
κατεύθυνση από Περαχώρα προς Ισθμό διαθέτει τον υψηλότερο φόρτο σε σχέση με 
τις υπόλοιπες κινήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, ο αρχικός φόρτος μοιράζεται στα δυο, 
καθώς αρκετά οχήματα ακολουθούν την Οδό Ελ. Βενιζέλου. Στη συνέχεια του δρόμου 
αυτού, ένα μικρό ποσοστό οχημάτων εκτελεί δεξιά στροφή στην Οδό Σπυρογιαννάκη, 
ενώ οι περισσότεροι συνεχίζουν ευθεία. Η αριστερή στροφή από την Οδό Γ. Λέκκα 
δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό φόρτο, όπως φαίνεται και στον Χάρτη. 

Στα επόμενα διαγράμματα του παρόντος κεφαλαίου, δίνονται περισσότερες 
πληροφορίες για τους μέσους φόρτους ανά κίνηση. Επίσης, παρατίθενται και 
διαγράμματα που περιγραφούν τους μέσους φόρτους για το κάθε μέσο μεταφοράς 
ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι μονό ο αριθμός των πεζών, 
που διήλθαν από τον Κόμβο Α, καταγράφηκε κατά τη μέρα των μετρήσεων και όχι οι 
κατευθύνσεις των πεζών. Συνεπώς, η ανάπτυξη σχετικού διαγράμματος για τους 
πεζούς ήταν αδύνατη για το συγκεκριμένο κόμβο. 

Όπως φαίνεται στο γράφημα, ο συνολικός μέσος φόρτος που διέρχεται από την οδό 
Γ. Λέκκα είναι 348.5 οχημ./ώρα. Στο σημείο μερισμού, στην κατεύθυνση Ισθμό-
Περαχώρα, 141.25 οχημ/ώρα συνεχίζουν ευθεία και 103.75 οχημ/ώρα συνεχίζουν 
ευθεία και δεξιά στη συνέχεια της Οδού Ελ. Βενιζέλου. Η Οδός Σπυρογιαννάκη δέχεται 
35 οχήματα από την κατεύθυνση Ισθμός-Περαχώρα της Γ. Λέκκα/Ελ. Βενιζέλου και 14 
από την αντίθετη κατεύθυνση της Γ. Λέκκα. 
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Γράφημα 45. Μέσος ωριαίος φόρτος ανά κίνηση στον Κόμβο Α 

 

 
Γράφημα 46. Μέσος ωριαίος φόρτος ΙΧ ανά κίνηση στον Κόμβο Α 

Ίδια είναι η εικόνα στους μέσους ωριαίους φόρτους ΙΧ ανά κίνηση, καθώς, όπως έχει 
προαναφερθεί, το ποσοστό των ΙΧ είναι αρκετά υψηλό της τάξης του 70%. Ο μέσος 
φόρτος ΙΧ στην Οδό Γ. Λέκκα, στην κατεύθυνση Περαχώρα-Ισθμός είναι 144.75 
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ΙΧ/ώρα, Λίγοι οδηγοί εκτελούν διπλή αριστερή στροφή, προκειμένου να 
ακολουθήσουν τη συνέχεια της Οδού Ελ. Βενιζέλου, καθώς η μέση τιμή εκτιμήθηκε 
στα 3 ΙΧ/ώρα. 

Στα βαρέα οχήματα, οπού περιλαμβάνονται τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα σχολικά 
λεωφορεία, οι φόρτοι στον κεντρικό άξονα, του κόμβου αυτού (και του Λουτρακίου 
γενικότερα), είναι ιδιαιτέρως υψηλοί σε σχέση με τις υπόλοιπες κινήσεις. Ειδικότερα, 
από τον άξονα αυτόν διέρχονται περίπου 48.25 φορτηγά/ώρα, 4 λεωφορεία/ώρα και 
4 σχολικά λεωφορεία/ώρα. Από την άλλη, στροφή στην Οδό Σπυρογιαννάκη εκτελούν 
μόλις 4,75 φορτηγά/ώρα και 0,25 σχολικά λεωφορεία/ώρα. Η ευθεία και δεξιά κίνηση 
στην Ελ. Βενιζέλου ακολουθείται από 8.5 φορτηγά/ώρα και 0.5 λεωφορεία και 
σχολικά λεωφορεία/ώρα. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες δίνονται στα γραφήματα. 

 
Γράφημα 47. Μέσος ωριαίος φόρτος φορτηγών ανά κίνηση στον Κόμβο Α 
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Γράφημα 48. Μέσος ωριαίος φόρτος λεωφορείων ανά κίνηση στον Κόμβο Α 

 
Γράφημα 49. Μέσος ωριαίος φόρτος σχολικών λεωφορείων ανά κίνηση στον Κόμβο Α 

Τα περισσότερα μηχανοκίνητα δίκυκλα, περίπου 27.75 δίκυκλα/ώρα, ακολουθούν το 
ρεύμα της Γ. Λέκκα από Περαχώρα προς Ισθμό, ενώ τα περισσότερα ποδήλατα, 
περίπου 1.75 παρατηρήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που 
φαίνεται από το γράφημα είναι ότι σε όλες τις κινήσεις οι μέσοι φόρτοι των 
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μηχανοκίνητων δίκυκλων είναι μεγαλύτεροι από το 1, σε αντίθεση με τις κατηγορίες 
των βαρέων οχημάτων, οπού παρατηρούνται κινήσεις με μηδενικούς μέσους 
φόρτους. Αυτό είναι αρκετά λογικό, αν συνυπολογίσει κάνεις το πώς και για ποιους 
σκοπούς χρησιμοποιείται το μηχανοκίνητο δίκυκλο στην Ελλάδα. 

 

Γράφημα 50. Μέσος ωριαίος φόρτος μηχανοκίνητων δίκυκλων ανά κίνηση στον Κόμβο Α 
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Γράφημα 51. Μέσος ωριαίος φόρτος ποδηλάτων ανά κίνηση στον Κόμβο Α 

Κόμβος B: Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου και Ελ. Βενιζέλου 

Ο κόμβος της Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου με την Οδό Ελ. Βενιζέλου αποτελεί την κύρια 
πύλη εισόδου/εξόδου στην/από την πόλη του Λουτρακίου. Οι μετρήσεις φόρτου 
έγιναν την Πέμπτη 12 Απριλίου του 2019 και κατά τα χρονικά διαστήματα 7:30-9:30 
(πρωινή αιχμή) και 13:30-15:30 (μεσημεριανή αιχμή). 

 Στον συγκεκριμένο κόμβο πραγματοποιούνται οι ακόλουθες 12 συνολικά κινήσεις: 

1) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Ισθμό) προς Ελ. Βενιζέλου (αριστερή στροφ ή) 

2) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Ισθμό) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (ευθεία) 

3) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Ισθμό) προς Τοπική Οδό (δεξιά στροφή)  

4) Τοπική Οδός προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (αριστερή στροφή)  

5) Τοπική Οδός προς Ελ. Βενιζέλου (ευθεία) 

6) Τοπική Οδός προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (δεξιά στροφή) 

7) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Αγ. Θεοδώρους) προς Τοπική Οδό (αριστερή 

στροφή) 

8) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Αγ. Θεοδώρους) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου 

(ευθεία) 

9) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Αγ. Θεοδώρους) προς Ελ. Βενιζέλου (δεξιά 

στροφή) 

10) Ελ. Βενιζέλου προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (αριστερή στροφή) 

11) Ελ. Βενιζέλου προς Τοπική Οδό (ευθεία) 

12) Ελ. Βενιζέλου προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (δεξιά στροφή) 

Στην περιοχή του κόμβου σε 9 σημεία πραγματοποιούνται ελιγμοί μερισμού, σε 9 
σημεία κάποιες κινήσεις συγκλίνουν και σε 6 σημεία κάποιες κινήσεις τέμνονται. 
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Εικόνα 14. Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο B 

Καταμερισμός στα μέσα μεταφοράς (Modal split) 

Στο γράφημα, παρουσιάζεται ο καταμερισμός στα μέσα μεταφοράς με ποσοστά, τα 
οποία υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο 
αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό με πολύ μεγάλη διαφορά από τα αλλά, 81% στην 
περίπτωση αυτή, ανήκει στα αυτοκίνητα (ΙΧ). Τα φορτηγά  βρίσκονται στη δεύτερη 
θέση με το υψηλό ποσοστό της τάξης του 13%. Ο αριθμός των λεωφορείων που 
πέρασε από τον Κόμβο Β, συνυπολογίζοντας και τα σχολικά, ήταν 192 από τα συνολικά 
5270 οχήματα που πέρασαν σε διάστημα 4 ωρών. Η τουριστικότητα της διώρυγας του 
Ισθμού καθώς και η ύπαρξη αναψυκτήριων/καφέ πάνω στην Π.Ε.Ο στην περιοχή του 
κόμβου δικαιολογούν το υψηλό αυτό ποσοστό. Από την άλλη, μόλις 84 μηχανοκίνητα 
δίκυκλα και 16 ποδήλατα διήλθαν από τον συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου. 
Φαίνεται λοιπόν ότι το μηχανοκίνητο δίκυκλο σαν μέσο μεταφοράς προτιμάται εντός 
των αστικών ιστών του Δήμου Λουτρακίου και όχι εκτός αυτών στους μεγάλους 
υπεραστικούς οδικούς άξονες. 
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Γράφημα 52. Καταμερισμός στα μέσα στον Κόμβο Β 

Ώρες Αιχμής 

Στα επόμενα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθεται το πλήθος των οχημάτων 
που μετρήθηκαν στον κόμβο ανά ώρα για όλους τους τύπους οχημάτων συνολικά 
αλλά και για κάθε τύπο οχήματος ξεχωριστά.  

 
Γράφημα 53. Ώρες αιχμής στο σύνολο των οχημάτων στο Κόμβο Β 

Από το παραπάνω διάγραμμα, είναι φανερό ότι η ώρα αιχμής για τον Κόμβο Α είναι το 
χρονικό διάστημα 7:30-8:30. Παρόμοιες ροές οχημάτων παρουσιάζονται μεταξύ των 
μεσημεριανων ωρών αιχμής και των πρωινών ωρών αιχμής. Ειδικότερα από τα 5270 
οχήματα που μετρήθηκαν, τα 2664 διήλθαν από τον κόμβο αυτό το πρωί και τα 
υπόλοιπα 2606 το μεσημέρι. 
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Λόγω του υψηλού ποσοστού αυτοκίνητων στο σύνολο του παρατηρούμενου φόρτου, 
η ροή αυτοκίνητων ακολουθεί την ίδια διακύμανση σε σχέση με αυτή της ροής του 
συνόλου των οχημάτων. Κατά το χρονικό διάστημα 07:30-08:30, από τον Κόμβο Α, 
διήλθαν 647 αυτοκίνητα.  

 
Γράφημα 54. Ώρες αιχμής στο σύνολο των ΙΧ στο Κόμβο Β 

Διαφοροποιήσεις στις διακυμάνσεις του φόρτου παρατηρούνται στην περίπτωση των 
φορτηγών. Όπως είναι φανερό στο γράφημα, κατά το πρωινό διάστημα 7:30-8:30, 
πέρασαν 200 φορτηγά και κατά το μεσημεριανό διάστημα 13:30-14:30, πέρασαν 226. 
Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και εδώ, όπως και στον Κόμβο Α, τα προηγούμενα 
δυο διαστήματα αποτελούν αυτά με τους μεγαλύτερους φόρτους φορτηγών, πράγμα 
το οποίο δικαιολογείται από το ωράριο των εμπορευματικών μεταφορών. 

 
Γράφημα 55. Ώρες αιχμής στο σύνολο των φορτηγών στον Κόμβο Β 
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Στον Κόμβο Β, ο αριθμός των τουριστικών λεωφορείων και των λεωφορείων ΚΤΕΛ 
αυξανόταν σταδιακά κατά τις πρωινές ώρες φτάνοντας στα 58 λεωφορεία το χρονικό 
διάστημα 8:30-9:30. Ειδικότερα κατά το τέταρτο 9:00-9:15 καταγράφηκαν 16 
λεωφορεία, τα μισά από τα οποία πραγματοποίησαν στάση στην περιοχή του Ισθμού. 
Ο ρυθμός της άφιξης των λεωφορείων δεν μειώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 
13:30-14:30. Στα σχολικά λεωφορεία, ώρες αιχμής θεωρούνται τα χρονικά 
διαστήματα 7:30-8:30 και 14:30-15:30, όταν και οι μαθητές πηγαίνουν και επιστρέφουν 
από το σχολείο, αντίστοιχα. 

 
Γράφημα 56. Ώρες αιχμής στο σύνολο των λεωφορείων στον Κόμβο Β 

 

 
Γράφημα 57. Ώρες αιχμής στο σύνολο των σχολικών λεωφορείων στον Κόμβο Β 

Η διακύμανση των μηχανοκίνητων δίκυκλων περιγράφεται από πολύ υψηλούς 
φόρτους κατά τις μεσημεριανές ώρες και σχετικά χαμηλότερους κατά τις πρωινές. 
Συγκεκριμένα, 52 μηχανοκίνητα δίκυκλα διήλθαν το μεσημέρι έναντι 32 το πρωί. 
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Παρόμοια χαρακτηρίζεται και η διακύμανσή των ποδηλάτων, καθώς κατά το χρονικό 
διάστημα 14:30-15:30 πέρασαν από τον κόμβο 10 ποδήλατα. Όλα τα παραπάνω 
αποτυπώνονται στα γραφήματα που ακολουθούν στην συνέχεια. 

Ο αριθμός των πεζών που πέρασε από τον Κόμβο Β σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό 
των λεωφορείων που σταμάτησαν στην περιοχή και με τον αριθμό των επιβατών 
τους. Συνολικά σταμάτησαν σε αναψυκτήρια/καφέ επί του κόμβου, 32 λεωφορεία με 
περίπου 30-40 επιβάτες το κάθε ένα από αυτά. Οι περισσότεροι από αυτοί 
κατευθύνθηκαν προς τη διώρυγα του Ισθμού και επέστρεψαν στον χώρο στάθμευσης 
του λεωφορείου τους ύστερα από 15-20 λεπτά. Κανένας από αυτούς δεν προσπάθησε 
να διασχίσει την Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου στο σημείο του κόμβου.  

 
Γράφημα 58. Ώρες αιχμής στο σύνολο των μηχ. δίκυκλων στον Κόμβο Β 

 

 
Γράφημα 59. Ώρες αιχμής στο σύνολο των ποδηλάτων στον Κόμβο Β 
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Μέσοι Φόρτοι Ανά Κίνηση 

Κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η εύρεση των μέσων φόρτων 
κατά τις ώρες αιχμής για την κάθε κίνηση που πραγματοποιείται στον Κόμβο B. Ο 
Χάρτης παρουσιάζει με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε ποιες κινήσεις 
παρουσιάζονται υψηλοί μέσοι φόρτοι και σε ποιες χαμηλοί. Τα χρώματα επιλέχθηκαν, 
και εδώ, με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται τα ρεύματα με το μεγαλύτερο 
αριθμό οχημάτων συγκριτικά με τα υπόλοιπα του κόμβου μελέτης και ουδεμιά σχέση 
δεν έχουν τα χρώματα με τα επίπεδα κορεσμού του κάθε ρεύματος. 

Από τον Χάρτη, φαίνεται ότι το ρεύμα από Ισθμό προς Αγ. Θεοδώρους διαθέτει τον 
υψηλότερο φόρτο συγκριτικά με τα αλλά ρεύματα του κόμβου μελέτης. Η αριστερή 
στροφή προς την Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση το Λουτράκι παραλαμβάνει επίσης 
υψηλό φόρτο. Από και προς την τοπική οδό, τα επίπεδα των φόρτων είναι ιδιαίτερα 
χαμηλά, δηλαδή λιγότερα από 75 οχημ/ώρα. Επιπρόσθετα, τόσο η δεξιά στροφή όσο 
και η αριστερή στροφή από την Ελ. Βενιζέλου διαθέτουν φόρτους που κυμαίνονται 
στα 75-100 οχημ./ώρα. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόσβαση από την Ελ. 
Βενιζέλου στην Π.Ε.Ο στην κατεύθυνση προς τη διώρυγα του Ισθμού, απαγορεύεται 
στα περισσότερα οχήματα πλην λεωφορείων. Στην πράξη, παρατηρήθηκε ότι 
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση των λεωφορείων στο παρκινγκ του αναψυκτηρίου 
της περιοχής· συνεπώς η κίνηση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη από την παρούσα 
ανάλυση.  

 

Εικόνα 15. Επίπεδα μέσων φόρτων ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

Στο γράφημα δίνονται περισσότερα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τους μέσους 
ωριαίους φόρτους ανά κίνηση. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι ο μέσος φόρτος που 
εισέρχεται στον κόμβο από την Π.Ε.Ο προερχόμενοι από τον Ισθμό υπολογίζεται στα 
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677 οχημ./ώρα από την προηγούμενη τιμή 305 οχημ./ώρα στρίβουν αριστερά στην 
Οδό Ελ. Βενιζέλου. Στη συνέχεια της Ελ. Βενιζέλου, το τελευταίο ρεύμα συνενώνεται 
με τη κίνηση της δεξιάς στροφής από την Π.Ε.Ο, της οποίας ο μέσος φόρτος 
υπολογίζεται στους 87.5 οχημ/ώρα. Στην αντίθετη κατεύθυνση της Ελ. Βενιζέλου, κατά 
μέσο ορό 240 οχημ./ώρα εισέρχονται στον κόμβο μελέτης προερχόμενοι από το 
Λουτράκι. Από αυτά, 116.5 οχημ./ώρα στρίβουν δεξιά και 123.5 οχημ./ώρα στρίβουν 
αριστερά. 

 

 
Γράφημα 60. Μέσος ωριαίος φόρτος ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

 

 
Γράφημα 61. Μέσος ωριαίος φόρτος ΙΧ ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

Στα ΙΧ, τόσο η ευθεία όσο και η αριστερή κίνηση από την Π.Ε.Ο στη κατεύθυνση 
Ισθμός-Αγ. Θεοδώρου διαθέτουν τους ιδίους μέσους φόρτους με περίπου 270 
οχημ./ώρα. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί τη κύρια διαφοροποίηση του 
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τελευταίο διαγράμματος σε σχέση με το διάγραμμα του συνόλου των οχημάτων και 
φανερώνει τον υψηλό αριθμό αυτοκίνητων που εκτελούν τη συγκεκριμένη αριστερή 
στροφή καθημερινά. Παρατηρήθηκε ότι η έλλειψη φωτεινής σηματοδότησης 
δημιουργεί ουρές αυτοκίνητων και κορεσμό του ρεύματος κατά την πρωινή και 
μεσημεριανή αιχμή. Η αντίθετη κατεύθυνση παραλαμβάνει περίπου 213 
αυτοκίνητα/ώρα. 

Στα βαρέα οχήματα, οπού περιλαμβάνονται τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα σχολικά 
λεωφορεία, οι φόρτοι στην Π.Ε.Ο είναι ιδιαιτέρως υψηλοί σε σχέση με τις υπόλοιπες 
κινήσεις. Ειδικότερα, από τον άξονα αυτόν διέρχονται περίπου 128 φορτηγά/ώρα, 
40,5 λεωφορεία/ώρα και 3 σχολικά λεωφορεία/ώρα. Από την άλλη, αριστερή και 
δεξιά στροφή στην Οδό Ελ. Βενιζέλου εκτελούν 25,5 φορτηγά/ώρα και 5 
λεωφορεία/ώρα και 2 σχολικά λεωφορεία/ώρα. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες 
δίνονται στα γραφήματα. 

 
Γράφημα 62. Μέσος ωριαίος φόρτος φορτηγών ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

 

 
Γράφημα 63. Μέσος ωριαίος φόρτος λεωφορείων ανά κίνηση στον Κόμβο Β 
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Γράφημα 64. Μέσος ωριαίος φόρτος σχολικών λεωφορείων ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

 

 

Γράφημα 65. Μέσος ωριαίος φόρτος μηχανοκίνητων δίκυκλων ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

Τα περισσότερα μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδήλατα, περίπου 8 και 2.5 δίκυκλα/ώρα, 
αντίστοιχα, ακολουθούν την κατεύθυνση της Π.Ε.Ο από Ισθμό προς Αγ. Θεόδωρος. 
Κάποια επίσης ποδήλατα και μηχανοκίνητα δίκυκλα εκτελούν αριστερή στροφή από 
την προηγουμένη κατεύθυνση προς την Ελ. Βενιζέλου. 
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Γράφημα 66. Μέσος ωριαίος φόρτος ποδηλάτων ανά κίνηση στον Κόμβο Β 

Κόμβος Γ: Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου και Κρύωνος 

Ο κόμβος της Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου με την Οδό Κρύωνος βρίσκεται εντός του 
οικιστικού ιστού των Αγίων Θεοδώρων και είναι ένας τετρασκελής κόμβος. Οι 
μετρήσεις φόρτου έγιναν την Πέμπτη 12 Απριλίου του 2019 και κατά τα χρονικά 
διαστήματα 7:30-9:30 (πρωινή αιχμή) και 13:30-15:30 (μεσημεριανή αιχμή). 

 Στον συγκεκριμένο κόμβο πραγματοποιούνται οι ακόλουθες 12 συνολικά κινήσεις: 

1) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Ισθμό) προς Κρύωνος (αριστερή στροφή) 

2) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Ισθμό) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (ευθεία) 

3) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Ισθμό) προς Κρύωνος (δεξιά στροφή) 

4) Κρύωνος (από Παραλία) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (αριστερή στροφή) 

5) Κρύωνος (από Παραλία) προς Κρύωνος (ευθεία) 

6) Κρύωνος (από Παραλία) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (δεξιά στροφή) 

7) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Κινέτα) προς Κρύωνος (αριστερή στροφή) 

8) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Κινέτα) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (ευθεία) 

9) Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (από Κινέτα) προς Κρύωνος (δεξιά στροφή) 

10) Κρύωνος (από Ολυμπία Οδό) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (αριστερή 

στροφή) 

11) Κρύωνος (από Ολυμπία Οδό) προς Κρύωνος (ευθεία) 

12) Κρύωνος (από Ολυμπία Οδό) προς Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου (δεξιά στροφή) 

Σύμφωνα με τον Χάρτη, στην περιοχή του κόμβου σε 4 σημεία πραγματοποιούνται 
ελιγμοί μερισμού, σε 4 σημεία κάποιες κινήσεις συγκλίνουν και σε 16 σημεία κάποιες 
κινήσεις τέμνονται. 
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Εικόνα 16. Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο Γ 

Καταμερισμός στα μέσα μεταφοράς (Modal split) 

Στο γράφημα, παρουσιάζεται ο καταμερισμός στα μέσα μεταφοράς με ποσοστά, τα 
οποία υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο 
αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό με πολύ μεγάλη διαφορά από τα αλλά, 87% στην 
περίπτωση αυτή, ανήκει στα αυτοκίνητα (ΙΧ). Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο σε 
σύγκριση με τους υπολοίπους κόμβους που μελετήθηκαν κατά τη μελέτη αυτή. Τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα βρίσκονται στη δεύτερη θέση με υψηλό ποσοστό της τάξης του 
7%. Ο αριθμός των φορτηγών που πέρασε από τον Κόμβο Γ ήταν 57 από τα συνολικά 
1778 οχήματα που πέρασαν σε διάστημα 4 ωρών. Τα ποσοστά των ποδηλάτων, των 
λεωφορείων και των σχολικών λεωφορείων υπολογίστηκαν μικρότερα από 1%.  
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Γράφημα 67. Καταμερισμός στα μέσα στον Κόμβο Γ 

Ώρες Αιχμής 

Στα επόμενα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθεται το πλήθος των οχημάτων 
που μετρήθηκαν στον κόμβο ανά ώρα για όλους τους τύπους οχημάτων συνολικά 
αλλά και για κάθε τύπο οχήματος ξεχωριστά.  

 
Γράφημα 68. Ώρες αιχμής στο σύνολο των οχημάτων στο Κόμβο Γ 

Από το παραπάνω διάγραμμα, είναι φανερό ότι ώρα αιχμής για τον Κόμβο Β αποτελεί 
το χρονικό διάστημα 13:30-14:30, όπως και στον κόμβο του Λουτρακίου. Συγκριτικά 
οι μεσημεριανές ώρες αιχμής παρουσιάζουν συνολικά υψηλότερους φόρτους 
οχημάτων σε σχέση με τις πρωινές ώρες αιχμής. Ειδικότερα από τα 1778 οχήματα που 
μετρήθηκαν, τα 867 διήλθαν από το σημείο αυτό το πρωί και τα υπόλοιπα 911 το 
μεσημέρι. 
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Λόγω του πολύ υψηλού ποσοστού αυτοκίνητων, ειδικά στον κόμβο αυτό,  η ροή ΙΧ 
ακολουθεί την ίδια χρονική διακύμανση σε σχέση με τη ροή του συνόλου των 
οχημάτων. Κατά το χρονικό διάστημα 07:30-08:30, από τον Κόμβο Α διήλθαν 495 
αυτοκίνητα.  

 
Γράφημα 69. Ώρες αιχμής στο σύνολο των ΙΧ στο Κόμβο Γ 

Διαφοροποιήσεις στις διακυμάνσεις του φόρτου παρατηρούνται στην περίπτωση των 
φορτηγών. Όπως είναι φανερό στο γράφημα, κατά το πρωινό διάστημα 8:30-9:30, 
πέρασαν 19 φορτηγά και ο ίδιος αριθμός φορτηγών παρατηρήθηκε κατά το 
μεσημεριανό διάστημα 13:30-14:30. Η διαφορά με τους άλλους δυο κόμβους είναι ότι 
κατά το χρονικό διάστημα 7:30-8:30 παρατηρήθηκε φόρτος φορτηγών μικρότερος 
κατά 7 οχήματα σε σχέση με το μέγιστο στο σύνολο των 4 ωρών. 

 
Γράφημα 70. Ώρες αιχμής στο σύνολο των φορτηγών στον Κόμβο Γ 
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Ο αριθμός των λεωφορείων ήταν σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα 
μεταφοράς. Κατά τις μεσημεριανές ώρες αιχμής μόλις 4 λεωφορεία διήλθαν από τον 
κόμβο μελέτης, ενώ κατά τις πρωινές ώρες μόλις 11 λεωφορεία μετρήθηκαν. Στους 
τελευταίους αριθμούς δεν εμπεριέχονται τα σχολικά λεωφορεία, καθώς κατά την 
παρούσα ανάλυση αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κατηγορία. Ειδικότερα, όπως φαίνεται 
και στο γράφημα μόνο κατά το χρονικό διάστημα 7:30-8:30, συνολικά 8 σχολικά 
λεωφορεία πέρασαν από τον Κόμβο Α, ενώ κατά τις μεσημεριανές ώρες η ροη των 
σχολικών λεωφορείων υπολογίστηκε ίση με 2-3 σχολικά λεωφορεία/ώρα. 

 
Γράφημα 71. Ώρες αιχμής στο σύνολο των λεωφορείων στον Κόμβο Γ 

 

 
Γράφημα 72. Ώρες αιχμής στο σύνολο των σχολικών λεωφορείων στον Κόμβο Γ 
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Η διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων των μηχανοκίνητων δίκυκλων 
περιγράφεται από σταθερούς και υψηλούς φόρτους κατά τις μεσημεριανές ώρες 
ίσους με 35 δίκυκλα/ώρα και από μεγάλη απόκλιση της τάξης των 20 δίκυκλων/ώρα 
στους φόρτους των δύο πρωινών ωρών. Ωστόσο, τα περισσότερα δίκυκλα 
παρατηρήθηκαν κατά το πρωινό χρονικό διάστημα 8:30-9:30 και όχι κατά τα 
διαστήματα του μεσημεριού. Στην κατηγορία των ποδηλάτων, μέγιστη τιμή φόρτου 
παρατηρήθηκε κατά το διάστημα 14:30-15:30, όταν πέρασαν συνολικά 10 ποδήλατα 
από τον κόμβο μελέτης. 

Ο αριθμός των πεζών ήταν αρκετά υψηλός στον Κόμβο Γ. Ειδικότερα, μετρήθηκαν 259 
πεζοί σε διάστημα τεσσάρων ωρών. Η κίνηση των πεζών στους Αγ. Θεοδώρους, στην 
περιοχή του κόμβου είναι υψηλή κατά το διάστημα 8:30-9:30, καθώς 97 πεζοί 
καταγράφηκαν από τους παρατηρητές. Από την άλλη, μόλις 30 πεζοί πέρασαν από το 
σημείο κατά τη μεσημεριανή ώρα 14:30-15:30. Τα παραπάνω στοιχεία 
παρουσιάζονται στο γράφημα 

 
Γράφημα 73. Ώρες αιχμής στο σύνολο των μηχ. δίκυκλων στον Κόμβο Γ 
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Γράφημα 74. Ώρες αιχμής στο σύνολο των ποδηλάτων στον Κόμβο Γ 

 
Γράφημα 75. Ώρες αιχμής στο σύνολο των πεζών στον Κόμβο Γ 

Μέσοι Φόρτοι Ανά Κίνηση 
Κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η εύρεση των μέσων φόρτων 
κατά τις ώρες αιχμής για την κάθε κίνηση που πραγματοποιείται στον Κόμβο Γ. Ο 
Χάρτης παρουσιάζει με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε ποιες κινήσεις 
παρουσιάζονται υψηλοί μέσοι φόρτοι και σε ποιες χαμηλοί. Τα χρώματα επιλέχθηκαν, 
και εδώ, με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται τα ρεύματα με το μεγαλύτερο 
αριθμό οχημάτων συγκριτικά με τα υπόλοιπα του κόμβου μελέτης και ουδεμιά σχέση 
δεν έχουν τα χρώματα με τα επίπεδα κορεσμού του κάθε ρεύματος. 

Από τον Χάρτη είναι φανερό ότι οι δυο κατευθύνσεις της Π.Ε.Ο έχουν τους 
μεγαλύτερους φόρτους σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κινήσεις. Παράλληλα 
περισσότερα οχήματα έρχονται/καταλήγουν στην Παραλία των Αγίων Θεοδώρων 
μέσω της οδού Κρύωνος και λιγότερα χρησιμοποιούν την τελευταία οδό για 
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πρόσβαση/έξοδο από την Ολυμπία Οδό. Όλες οι άλλες στρέφουσες κινήσεις 
διαθέτουν χαμηλούς φόρτους στο επίπεδο των 0-50 οχημ./ώρα.  

 

Εικόνα 17. Επίπεδα μέσων φόρτων ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 

Στο γράφημα δίνονται περισσότερα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τους μέσους 
ωριαίους φόρτους ανά κίνηση. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι ο μέσος φόρτος που 
εισέρχεται στον κόμβο από την Π.Ε.Ο προερχόμενοι από τον Ισθμό υπολογίζεται στα 
146.5 οχημ./ώρα, από αυτά 20 οχημ./ώρα στρίβουν δεξιά στην Οδό Κρύωνος. Στην 
αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από Κινέτα προς Ισθμό, ο μέσος φόρτος υπολογίζεται 
στα 179.5 οχημ/ώρα· από αυτά 33.75 οχημ/ώρα στρίβουν αριστερά στην Οδό 
Κρύωνος και μόλις 1.75 οχημ./ώρα στρίβουν δεξιά. Τέλος, 26.25 οχημ./ώρα εκτελούν 
αριστερή στροφή από την Οδό Κρύωνος στην Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου προερχόμενοι 
από την παράλια και 10.5 οχημ./ωρα συνεχίζουν ευθεία στην Οδό Κρύωνος 
προερχόμενοι από την Εθνική Οδό.  
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Γράφημα 76. Μέσος ωριαίος φόρτος ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 

 

 
Γράφημα 77. Μέσος ωριαίος φόρτος ΙΧ ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 

 
Στα ΙΧ, o μέσος φόρτος και στις δυο κατευθύνσεις της Π.Ε.Ο είναι περίπου ο ίδιος, ίσος 
περίπου με 127 οχημ./ώρα. Ο μέσος φόρτος στην δεξιά στροφή από την οδό Κρύωνος 
προερχόμενοι από την Παραλία εκτιμήθηκε ίσος με 37 αυτοκίνητα/ώρα, ενώ 30 
αυτοκίνητα/ώρα εκτελούν αριστερή στροφή από την Π.Ε.Ο προερχόμενοι από την 
Κινέτα. 

Ο μέσος φόρτος των βαρέων οχημάτων δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλός στον 
συγκεκριμένο κόμβο μελέτης. Ειδικότερα στο ρεύμα της Π.Ε.Ο από Ισθμό προς Κινέτα 
ο μέσος φόρτος των φορτηγών, των λεωφορείων και των σχολικών λεωφορείων 
εκτιμήθηκε στα 5,75, 0,5 και 1,5 οχημ./ώρα, αντίστοιχα. Στην αντίθετη κατεύθυνση 
κατά μέσο ορό καταγράφηκαν 5,75, 1 και 0,75 φορτηγά, λεωφορεία και σχολικά 
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λεωφορεία ανά ώρα, αντίστοιχα. Υψηλός ωριαίος φόρτος λεωφορείων 
παρατηρήθηκε και στη δεξιά κίνηση από την οδό Κρύωνος προερχόμενοι από την 
παραλία. Όλα τα παραπάνω δίνονται αναλυτικά στα επόμενα τρία σχήματα, τα οποία 
ακολουθούν στην επόμενη σελίδα. 

 
Γράφημα 78. Μέσος ωριαίος φόρτος φορτηγών ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 

 
Γράφημα 79. Μέσος ωριαίος φόρτος λεωφορείων ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 
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Γράφημα 80. Μέσος ωριαίος φόρτος σχολικών λεωφορείων ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 

 
Τα περισσότερα μηχανοκίνητα δίκυκλα, δηλαδή 9.25 δίκυκλα/ώρα, ακολουθούν την 
κατεύθυνση της Π.Ε.Ο από Κινέτα προς Ισθμό. Στην κατηγορία των ποδηλάτων, ο 
υψηλότερος μέσος φόρτος υπολογίστηκε επί της Οδού Κρύωνος στην κατεύθυνση 
από Ολυμπία Οδό προς Παραλία. 

 

Γράφημα 81. Μέσος ωριαίος φόρτος μηχανοκίνητων δίκυκλων ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 
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Γράφημα 82. Μέσος ωριαίος φόρτος ποδηλάτων ανά κίνηση στον Κόμβο Γ 
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Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και συμπεράσματα 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτει: 

1. Έλλειψη κουλτούρας χρήσης του ποδηλάτου 

Στις καταγραφές που έγιναν σε κεντρικό κόμβο του Λουτρακίου και των Αγίων 
Θεοδώρων καταγράφηκαν ελάχιστα ποδήλατα (14 ποδήλατα  σε διάστημα 4 ωρών 
καταγράφηκαν στο Λουτράκι, 16 ποδήλατα στον Ισθμό και τους Αγίους Θεοδώρους, 
λιγότερα από το 1 % των οχημάτων). Στο ερωτηματολόγιο των γονέων μόνο 33 
μαθητές σε σύνολο 1800 (ποσοστό 1,8 %) δηλώθηκε ότι πηγαίνουν με το ποδήλατο 
στο σχολείο. Και το ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου για μετακίνηση προς την εργασία 
στο ερωτηματολόγιο των κατοίκων ήταν μικρό (2,8 %). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός 
ότι τα ποσοστά χρήσης του ποδηλάτου για μετακινήσεις με σκοπό βόλτα και αναψυχή 
(6,0 %) και αγορές αγαθών (7,3 %) είναι μεγαλύτερα, όπως και ότι φάνηκε μία 
συναίνεση για τη σημασία της κατασκευής ποδηλατόδρομων. Η έλλειψη κουλτούρας 
χρήσης του ποδηλάτου αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για τον 
περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου, καθώς το ποδήλατο είναι το πιο κοντινό στο 
αυτοκίνητο φιλικό στο περιβάλλον μέσο μεταφοράς καθώς αποτελεί και αυτό 
ιδιωτικό μέσο, δηλαδή ο χρήστης του απολαμβάνει ανεξαρτησία στην επιλογή 
προορισμών και χρόνων μετακίνησης. 

2. Εξωστρεφής κουλτούρα και επιλογή βαδίσματος για μικρές μετακινήσεις και 
μετακινήσεις αναψυχής 

Πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης είναι ότι 
σχεδόν το σύνολο των κατοίκων (το 85,5 %) επισκέπτεται συχνά το θαλάσσιο μέτωπο 
για βόλτα και αναψυχή, ενώ παρόμοιο ποσοστό (81,1, %) δήλωσε ότι αφιερώνει 
χρόνο για βόλτα και αναψυχή στο δημόσιο χώρο. Οι κάτοικοι του Λουτρακίου έχουν 
το περπάτημα στην κουλτούρα των μετακινήσεων τους όταν οι αποστάσεις είναι 
μικρές (οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των γονέων έδειξαν ότι ένα υψηλό 
ποσοστό των μαθητών περπατάει προς το σχολείο όταν η απόσταση προς το σχολείο 
είναι μικρότερη του ενός χιλιομέτρου) ή όταν περαπατάνε για αναψυχή. Φαίνεται ότι 
η πεζοδρόμηση του παραλιακού άξονα στο κεντρικό πυρήνα του οικισμού του 
Λουτρακίου και η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου των Αγίων Θεοδώρων έχουν 
συμβάλλει στο να επιλέγεται το περπάτημα όταν πρόκειται για μετακινήσεις με σκοπό 
την αναψυχή. Συνολικά το 21,7 % των μετακινήσεων με σκοπό την εργασία, το 55,4 % 
των μετακινήσεων με σκοπό βόλτα και αναψυχή και το 35,9 % των μετακινήσεων με 
σκοπό αγορές αγαθών γίνεται πεζή. Οι συνθήκες για περπάτημα φαίνεται ότι είναι 
ασφαλείς καθώς το 63 % των μαθητών που πηγαίνουν πεζή σχολείο το κάνουν χωρίς 
τη συνοδεία του γονέα τους ή άλλου ενήλικα. 

3. Έλλειψη ικανοποίησης από τις υφιστάμενες συνθήκες και ενδιαφέρον για 
αλλαγές 

Η πλειονότητα των κατοίκων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο διαμαρτύρεται για 
την αδυναμία να βρει θέσεις στάθμευσης όταν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, για το 
μποτιλιάρισμα και την έλλειψη σεβασμού στους πεζούς. Θεωρεί ότι η εικόνα της πόλης 
του Λουτρακίου στους κατοίκους και επισκέπτες δεν είναι καλή, ενώ το 55,4 % των 
κατοίκων δεν είναι ικανοποιημένοι (λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι) από τις 
μετακινήσεις στο Λουτράκι, ενώ το 77 % ενδιαφέρεται να συμμετέχει στους 
σχεδιασμούς βιώσιμης κινητικότητας. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για όλη 
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τη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, καθώς δείχνει ότι οι κάτοικοι ενδιαφέρονται να 
αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση. 

4. Ύπαρξη υποδομών στάθμευσης περιμετρικά του οικισμού του Λουτρακίου 

Σημαντικός εξοπλισμός για την υλοποίηση περιοριστικών πολιτικών στο κέντρο του 
οικισμού του Λουτρακίου είναι η ύπαρξη μεγάλων υποδομών στάθμευσης 
περιμετρικά του πυκνοδομημένου αστικού ιστού. 

5. Φτωχές υποδομές μέσων συλλογικής μεταφοράς 

Οι υποδομές μέσων συλλογικής μεταφοράς είναι φτωχές και δε μπορούν να 
προσφέρουν στους κατοίκους του δήμου μία ανταγωνιστική σε σχέση με τη χρήση 
ιδιωτικών μέσων μεταφοράς εξυπηρέτηση. Η εξαιρετικά αραιή δόμηση εκτός του 
συμπαγούς τμήματος των οικισμών, η μικρή έκταση των πυκνοδομημένων τμημάτων 
των οικισμών και τα μικρά πληθυσμιακά μεγέθη του δήμου δεν προσφέρουν τις 
απαραίτητες συνθήκες στους παρόχους για την προσφορά πυκνών δρομολογίων. 
Αναγκαστικά ο δήμος πρέπει να στραφεί σε πιο ευέλικτες μορφές για την προσφορά 
ανταγωνιστικών στη χρήση του αυτοκινήτου λύσεις.  

6.  Ευκαιρίες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ποδηλατικού, 
πεζοπορικού) 

Ο δήμος έχει στην έκταση του ένα τοπίο φυσικού κάλλους (Γεράνεια Όρη) με 
βιοποικιλότητα που το κατατάσσει στις προστατευόμενες περιοχές και ήδη 
ανεπτυγμένο θρησκευτικό τουρισμό καθώς στα Γεράνεια Όρη υπάρχουν σημαντικά 
μοναστήρια. Στα Γεράνεια Όρη υπάρχει ακόμα και ηφαίστειο. Παραδοσιακά η περιοχή 
υπήρξε λουτρόπολη εξαιτίας των ευεργετικών χαρακτηριστικών του νερού που 
πήγαζε από τα Γεράνεια Όρη. Το φυσικό τοπίο είναι μοναδικό εξαιτίας της συνάντησης 
του Κορινθιακού και του Σαρωνικού Κόλπου με τα Γεράνεια Όρη. Στα Γεράνεια Όρη 
υπάρχει ένα δίκτυο από μονοπάτια. Η παραλία του Λουτρακίου αποτελεί μία από τις 
πιο δημοφιλείς παραλίες της περιοχής και βραβεύεται με γαλάζιες σημαίες. Κατά 
μήκος της παραλίας του Λουτρακίου έχει δημιουργηθεί μία σημαντική ζώνη αναψυχής 
που προσελκύει μόνιμους κατοίκους από την ευρύτερη περιοχή και αρκετούς 
επισκέπτες. Ο τόπος είναι πλούσιος από ιστορία, καθώς ο Ισθμός και η Κόρινθος είχαν 
σημαντικό στρατηγικό ρόλο και άκμασαν σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. 
Ο αρχαίος τρόπος μετάβασης των πλοίων από το Σαρωνικό στον Κορινθιακό Κόλπο 
και η σύγχρονη δημιουργία της διώρυγας της Κορίνθου αποτελεί ένα τεχνολογικό 
αξιοθέατο. Εκτός από τα Γεράνεια Όρη σημαντική ιστορική, πολιτιστική και φυσική 
αξία έχει η περιοχή γύρω από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Όλα τα παραπάνω 
αποτελούν ευκαιρίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη πεζοπορικού και ποδηλατικού 
τουρισμού, καθώς το ποδήλατο και το περπάτημα αποτελούν τους ιδανικούς τρόπους 
για τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, την επίσκεψη σε 
αρχαιολογικούς χώρους και στα μοναστήρια. Η ανάπτυξη και διάδοση του 
πεζοπορικού και ποδηλατικού τουρισμού μπορεί να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη 
σχετικής κουλτούρας και στους μόνιμους κατοίκους του δήμου.  

7. Ισχυρή λειτουργική διασύνδεση του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων με το δήμο Κορίνθου 

Το δίπολο Κόρινθος – Λουτράκι αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο λειτουργικά 
πολυκεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα. Η εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης 
κινητικότητας στην περιοχή απαιτούν τη συνεργασία και με το δήμο Κορίνθου, καθώς 
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ένα σημαντικό ποσοστό των μετακινήσεων του δήμου έχει ως αφετηρία ή ως 
προορισμό την πόλη της Κορίνθου. 
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Αναλυτική περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης σεναρίων μέσω του 
εργαλείου Urban Transport Roadmaps  

 
Δραστηριότητα 3.2: Ανάπτυξη Σεναρίων 

Το πρόγραμμα European Urban Transport Roadmaps είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
υποστήριξης πολιτικών για να βοηθήσει πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να 
διερευνήσουν πολιτικές και μέτρα για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. 
 
Αρχικά, απαιτείται η εισαγωγή ορισμένων βασικών παραμέτρων για την πόλη ή την 
περιοχή που πρόκειται να εκπονηθεί ΣΒΑΚ.  
 
Για την περίπτωση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 
επιλέχθηκαν οι εξής παράμετροι αρχικοποίησης: 

 Χώρα: Ελλάδα 
 Τύπος περιοχής: Μικρή (λιγότερο από 100.000 κάτοικοι) 
 Πληθυσμός: 4.041 (Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011) 
 Πληθυσμός ανά ζώνη: Αστικός 54.49% - Εξωαστικός με καλή δημόσια 

συγκοινωνία 37.92% - Εξωαστικός με ανεπαρκή δημόσια συγκοινωνία 7.59% 
 Χρήση Δημόσιας Συγκοινωνίας: Αραιή 
 Χρήση Ποδηλάτου: Σπάνια 
 Ύπαρξη Γραμμών Τραμ και Μετρό: Όχι 
 Κυκλοφοριακή Συμφόρηση: Μικρή 
 Σχέση Μετακινήσεων από άλλες περιοχές και τοπικές μετακινήσεις: Σημαντική 

(λόγω τουριστών) 
 Μέσο εισερχόμενων μετακινήσεων: 80% αυτοκίνητο – 20% λεωφορείο 

 

Εικόνα 18. Οθόνη αρχικοποίησης παραμέτρων (1/2) 
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Εικόνα 19.  Οθόνη αρχικοποίησης παραμέτρων (2/2) 

 
Στη συνέχεια, εισήχθησαν περισσότερες παράμετροι προκειμένου να παραχθούν 
αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στην περίπτωση του Δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης. 
 
Πιο αναλυτικά οι παράμετροι εισόδου παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. 

 

Εικόνα 20. Κοινωνικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Όσο αφορά την κυκλοφορία, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν, το ποσοστό του κάθε μεταφορικού μέσου υπολογίζεται επί της 
συνολικής ζήτησης επιβατών εντός της περιοχής μελέτης (εσωτερική κινητικότητα και 
εισερχόμενα δρομολόγια) όσο αφορά τις μετακινήσεις επιβατών. Το αυτοκίνητο 
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καταλαμβάνει το 90%, οι πεζοί το 5%, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα το 5%. Επίσης το 8% 
των οχημάτων που κυκλοφορούν είναι φορτηγά. Στο Δήμο δεν υπάρχουν επίσης 
σταθμοί για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ούτε και σταθμοί ανεφοδιασμού 
οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο. 
 

 

Εικόνα 21. Παράμετροι μετακινήσεων 
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Εικόνα 22. Χαρακτηριστικά στάθμευσης 
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Εικόνα 23. Χαρακτηριστικά δημόσιας συγκοινωνίας και ποδηλάτου 

Στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων η δημόσια συγκοινωνία 
στηρίζεται αποκλειστικά σε λεωφορεία, άρα το μερίδιο τους είναι 100%. 
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας λεωφορείων, ενώ 
δεν υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι/ ποδηλατικές λωρίδες. 
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Εικόνα 24. Χαρακτηριστικά στόλου οχημάτων 

Το 85% των οχημάτων κινείται με βενζίνη, το 10% με πετρέλαιο, το 4,5% με υγραέριο, 
ενώ το 0,5% είναι υβριδικά. Το σύνολο των οχημάτων της δημόσιας συγκοινωνίας 
κινούνται με πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για car sharing στο Δήμο. 
 

 

Εικόνα 25. Εξωγενείς παράγοντες 

Σε σχέση με τους εξωγενείς παράγοντες, αναμένεται πιο αργή υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Παρατηρούμε τη διεθνή τάση και τις εθνικές εκτιμήσεις για την προβολή δεικτών στο 
μέλλον (2030) για το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. 
 
Με βάση όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις, δημιουργείται το βασικό σενάριο για το Δήμο 
έως το 2030, όπου οι διαγραμματικές απεικονίσεις της εξέλιξης περιγράφονται στα 
παρακάτω.  
 

 

Εικόνα 26. Αυτοκίνητα ανά 1.000 κάτοικοι 
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Εικόνα 27. Μηδενικό Σενάριο - Modal Split 

 

 

Εικόνα 28. Δείκτης της κυκλοφορίας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην 
πόλη κατά τις ώρες αιχμής (πρωί από τις 07:00 έως τις 09:00 και το απόγευμα από τις 
17:00 έως τις 19:00), ως λόγος μεταξύ οχημάτων-χλμ φορτηγών και οχημάτων-km. 
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Εικόνα 29.  Επιβάτες ανά όχημα (ημερήσιος μέσος όρος) 

 

 

Εικόνα 30. Μερίδιο καινοτόμων (εναλλακτικά τροφοδοτούμενων: υβριδικών 
ηλεκτρικών, μπαταριών ηλεκτρικών και κυψελών καυσίμου) οχημάτων στο στόλο των 
αυτοκινήτων 
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Εικόνα 31. Μερίδιο καινοτόμων (εναλλακτικά τροφοδοτούμενων: υβριδικών 
ηλεκτρικών, ηλεκτρικών και αερίων) οχημάτων στο στόλο της δημόσιας συγκοινωνίας 

 

 

Εικόνα 32. Όγκος κυκλοφορίας  (χλμ. ανά όχημα) επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικό 
καύσιμο (ντίζελ, βενζίνη) που κυκλοφορεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης 
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Εικόνα 33.  Ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στην κυκλοφορία 

 

 

Εικόνα 34. Συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων κατά είδος καυσίμου 
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Εικόνα 35. Συνολική ετήσια κατανάλωση ανά μεταφορικό μέσο 

 

 

Εικόνα 36. Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρά συμβάντα 
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Εικόνα 37. Αναλογία μεταξύ του αριθμού των ατόμων που εμπλέκονται σε θανάτους και 
του συνολικού πληθυσμού 

 

 

Εικόνα 38. Μέση μεμονωμένη δαπάνη για ταξίδια στην πόλη σε ένα συγκεκριμένο έτος 
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Εικόνα 39. Χρηματική αξία του μέσου όρου συνολικού χρόνου που έχει ταξιδέψει ένα 
άτομο στην πόλη σε ένα συγκεκριμένο έτος 

 

ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ήπιο σενάριο πολιτικών και μέτρων, το οποίο 
περιλαμβάνει ανακατανομή του οδικού χώρου και των χώρων στάθμευσης, για την 
εξυπηρέτηση άλλων τρόπων μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα και το ποδήλατο. 
Επίσης περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων 
με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας και του όγκου της κυκλοφορίας των οχημάτων και, 
ως εκ τούτου, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 
Τα κύρια μέτρα που επελέγησαν για αυτό το Ήπιο Σενάριο αφορούν σε: 

- Πληροφόρηση και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τις βιώσιμες 
μετακινήσεις: έχει στόχο την αλλαγή της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των 
ανθρώπων και την προώθηση μιας νέας βιώσιμης κινητικότητας. 
Περιλαμβάνει εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο 
μεμονωμένου νοικοκυριού. Το μέτρο αναμένεται να ξεκινήσει το 2020 και 
έχει εκτιμώμενο κόστος 30€/κάτοικο. 

- Park & Ride: είναι χώροι στάθμευσης που βρίσκονται σε στρατηγικούς 
κόμβους του δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών και επιτρέπουν στους πολίτες, 
τους επισκέπτες της πόλης και τους μετακινούμενους να σταθμεύουν τα 
αυτοκίνητά τους και να ταξιδεύουν περαιτέρω στο κέντρο της πόλης με τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο χώρος στάθμευσης είναι γενικά φθηνότερος από 
ότι στα αστικά κέντρα. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2020 και θα 
χρειαστεί ένα έτος για την ολοκλήρωση του έργου. Το κόστος στάθμευσης 
ανά όχημα θα είναι 0,5€/ώρα. Το κόστος της αρχικής επένδυσης είναι 
περίπου 15.000€, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι 2.000€. Η συνολική 
χωρητικότητα των θέσεων Park & Ride είναι 1200. 
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- Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης: οι χρήστες των μηχανοκίνητων μέσων θα 
πρέπει να πληρώνουν για τη στάθμευση. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται 
από το 2020. 

- Ανάπτυξη περιοχών ήπιας κυκλοφορίας: Αφορά τη λήωη μέτρων για 
περιορισμό του όγκου κυκλοφορίας και της ταχύτητας των αυτοκινήτων με 
στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Το μέτρο προτείνεται να 
εφαρμοστεί από το 2020. 

- Κανονιστικά μέτρα ελέγχου πρόσβασης σε ζώνες της πόλης: Αφορά τη 
μετατροπή χώρων της πόλης που σήμερα χρησιμοποιούνται για την 
κυκλοφορία των οχημάτων και τη στάθμευσή τους, σε χώρους για την 
εξυπηρέτηση ήπιων μέσων μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το 
ποδήλατο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από το 2020. 

- Δημιουργία νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές. Έχει ως στόχο να καθορίσει στην πόλη τους 
κανόνες για τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα παράδοσης 
εμπορευμάτων ή τους περιορισμούς βάσει του βάρους του οχήματος και του 
μεγέθους του. Το μέτρο προτείνεται να ξεκινήσει το 2020. 
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Εικόνα 40. Επιλογή πολιτικών & μέτρων για το ήπιο σενάριο 

 
Ως αρχικό έτος υλοποίησης ορίστηκε το 2020.  
  



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Εικόνα 41. Αυτοκίνητα ανά 1.000 κάτοικοι 

 

 

Εικόνα 42. Ήπιο Σενάριο - Modal Split 
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Εικόνα 43. Δείκτης της κυκλοφορίας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην 
πόλη κατά τις ώρες αιχμής (πρωί από τις 07:00 έως τις 09:00 και το απόγευμα από τις 
17:00 έως τις 19:00), ως λόγος μεταξύ οχημάτων-χλμ φορτηγών και οχημάτων-km. 

 

 

Εικόνα 44.  Επιβάτες ανά όχημα (ημερήσιος μέσος όρος) 
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Εικόνα 45. Μερίδιο καινοτόμων (εναλλακτικά τροφοδοτούμενων: υβριδικών 
ηλεκτρικών, μπαταριών ηλεκτρικών και κυψελών καυσίμου) οχημάτων στο στόλο των 
αυτοκινήτων 

 

 

Εικόνα 46. Μερίδιο καινοτόμων (εναλλακτικά τροφοδοτούμενων: υβριδικών 
ηλεκτρικών, ηλεκτρικών και αερίων) οχημάτων στο στόλο της δημόσιας συγκοινωνίας 
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Εικόνα 47. Όγκος κυκλοφορίας  (χλμ. ανά όχημα) επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικό 
καύσιμο (ντίζελ, βενζίνη) που κυκλοφορεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης 

 

 

Εικόνα 48.  Ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στην κυκλοφορία 
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Εικόνα 49. Συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων κατά είδος καυσίμου 

 

 

Εικόνα 50. Συνολική ετήσια κατανάλωση ανά μεταφορικό μέσο 
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Εικόνα 51. Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρά συμβάντα 

 

 

Εικόνα 52. Αναλογία μεταξύ του αριθμού των ατόμων που εμπλέκονται σε θανάτους και 
του συνολικού πληθυσμού 
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Εικόνα 53. Μέση μεμονωμένη δαπάνη για ταξίδια στην πόλη σε ένα συγκεκριμένο έτος 

 

 

Εικόνα 54. Χρηματική αξία του μέσου όρου συνολικού χρόνου που έχει ταξιδέψει ένα 
άτομο στην πόλη σε ένα συγκεκριμένο έτος 
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ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Το προοδευτικό σενάριο περιλαμβάνει μέτρα και πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση 
της ζήτησης, την ανάπτυξη νέων υποδομών και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. 
 
Πιο αναλυτικά, η διαχείριση της ζήτησης περιλαμβάνει: 

 Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων: Η υπηρεσία παρέχει βραχυπρόθεσμη 
ενοικίαση ποδηλάτων σε σταθμούς χωρίς παρακολούθηση: ο καθένας μπορεί 
να πάρει ένα ποδήλατο από ένα μέρος και να το επιστρέψει σε ένα άλλο. Το 
μέτρο θα αρχίσει να υλοποιείται το 2020. Έχει εκτιμώμενο κόστος για το δήμο 
1500€/ποδήλατο, ενώ η ετήσια συνδρομή για τους χρήστες θα είναι 25€. 

 Οργανωμένο Σχέδιο για τις παραδόσεις με οχήματα: Στοχεύει στη μείωση των 
οχημάτων που κυκλοφορούν με σκοπό την παράδοση δεμάτων σε κτίρια ή 
άλλους χώρους. 

Η επένδυση σε υποδομές περιλαμβάνει: 
 Δημιουργία δικτύου και εγκαταστάσεων για περπάτημα και ποδήλατο, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των αντίστοιχων διαδρομών. Τα έργα 
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το 2020 και θα χρειαστούν 3 
χρόνια για να ολοκληρωθούν. Το εκτιμώμενο κόστος ανά χλμ. 
ποδηλατοδρόμου είναι 100.000€, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησής του είναι 
1.000€. Στο Δήμο αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 104km δικτύου. Το 
60% της αύξησης της χρήσης του ποδηλάτου θα προέλθει από τους χρήστες 
της δημόσιας συγκοινωνίας, το 7,5% από χρήστες ΙΧ, ενώ το 25% από 
κατοίκους που σήμερα προτιμούν το περπάτημα. 

 Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας: Περιλαμβάνει την πύκνωση των 
δρομολογίων και των στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας (Αστικό ΚΤΕΛ). 

Η επένδυση σε υποδομές για πράσινη ενέργεια περιλαμβάνει: 
 Υποδομές ανεφοδιασμού πράσινης ενέργειας: Στοχεύει στην προώθηση και παροχή 

σταθμών ανεφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος ανά σταθμό εκτιμάται σε 
10.000€. 

Η διαχείριση της κυκλοφορίας περιλαμβάνει: 
 Προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία: Το μέτρο περιλαμβάνει τη 

βελτίωση της αξιοπιστίας και της ελκυστικότητας των δημόσιων μεταφορών 
μέσα από συστήματα προτεραιότητας, εγκατεστημένα σε φανάρια, 
προκειμένου να ανιχνεύσουν ένα λεωφορείο που προσεγγίζει τη 
διασταύρωση και εξασφαλίζουν ότι θα πετύχουν πράσινο σηματοδότη, εάν 
είναι δυνατόν, όταν φθάνουν σε αυτή. Το μέτρο προτείνεται να ξεκινήσει να 
εφαρμόζεται το 2020, ενώ θα απαιτηθεί ένα έτος για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. Το εκτιμώμενο κόστος εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων είναι 
40.000€. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το προοδευτικό σενάριο περιλαμβάνει και όλα τα μέτρα και τις 
πολιτικές που προτάθηκαν στο ήπιο σενάριο. 
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Εικόνα 55. Προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές για το προοδευτικό σενάριο 
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Εικόνα 56. Αυτοκίνητα ανά 1.000 κάτοικοι 

 

 

Εικόνα 57. Προοδευτικό Σενάριο - Modal Split 
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Εικόνα 58. Δείκτης της κυκλοφορίας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην 
πόλη κατά τις ώρες αιχμής (πρωί από τις 07:00 έως τις 09:00 και το απόγευμα από τις 
17:00 έως τις 19:00), ως λόγος μεταξύ οχημάτων-χλμ φορτηγών και οχημάτων-km. 

 

 

Εικόνα 59.  Επιβάτες ανά όχημα (ημερήσιος μέσος όρος) 
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Εικόνα 60. Μερίδιο καινοτόμων (εναλλακτικά τροφοδοτούμενων: υβριδικών 
ηλεκτρικών, μπαταριών ηλεκτρικών και κυψελών καυσίμου) οχημάτων στο στόλο των 
αυτοκινήτων 

 

 

Εικόνα 61. Μερίδιο καινοτόμων (εναλλακτικά τροφοδοτούμενων: υβριδικών 
ηλεκτρικών, ηλεκτρικών και αερίων) οχημάτων στο στόλο της δημόσιας συγκοινωνίας 
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Εικόνα 62. Όγκος κυκλοφορίας  (χλμ. ανά όχημα) επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικό 
καύσιμο (ντίζελ, βενζίνη) που κυκλοφορεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης 

 

 

Εικόνα 63.  Ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στην κυκλοφορία 
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Εικόνα 64. Συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων κατά είδος καυσίμου 

 

 

Εικόνα 65. Συνολική ετήσια κατανάλωση ανά μεταφορικό μέσο 
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Εικόνα 66. Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρά συμβάντα 

 

 

Εικόνα 67. Αναλογία μεταξύ του αριθμού των ατόμων που εμπλέκονται σε θανάτους και 
του συνολικού πληθυσμού 
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Εικόνα 68. Μέση μεμονωμένη δαπάνη για ταξίδια στην πόλη σε ένα συγκεκριμένο έτος 

 

 

Εικόνα 69. Χρηματική αξία του μέσου όρου συνολικού χρόνου που έχει ταξιδέψει ένα 
άτομο στην πόλη σε ένα συγκεκριμένο έτος 

 
  



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 Χ. Καρολεμέας & Συνεργάτες 166 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
Indicator Baseline ΜΗΔΕΝΙΚΟ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΗΠΙΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

Motorisation 
rate 

250 274 272 272 

Mode split (%) Pedestrian 
21.68% 

Pedestrian 
21.03% 

Pedestrian 
21.83% 

Pedestrian 
21.14% 

Bicycle 
1.87% 

Bicycle 
1.22% 

Bicycle 
2.59% 

Bicycle 2.55% 

Motorbike 
15.23% 

Motorbike 
15.32% 

Motorbike 
16.05% 

Motorbike 
15.51% 

Car 
54.80% 

Car 56.16% Car 
49.40% 

Car 47.50% 

Bus 6.42% Bus 6.27% Bus 9.85% Bus 13.03% 

  Car sharing 
0.00% 

Car 
sharing 
0.28% 

Car sharing 
0.27% 

Travel distance 
per trip (km) 

2.773 2.782 2.780 2.79 

Average car 
speed in peak 
hours (km/h) 

45 44.81 43.23 43.78 

Average bus 
speed in peak 
hours (km/h) 

18 17.97 18.27 18.39 

Vehicles-km by 
car conventional 
vehicles 

53.40 46.14 40.83 34.89 

Penetration of 
alternatively 
fuelled car 
vehicles 

Hybrid 
electric 
0.50% 

Hybrid 
electric 
8.49% 

Hybrid 
electric 
8.49% 

Hybrid electric 
16.88% 

Battery 
electric 
0.00% 

Battery 
electric 
0.00% 

Battery 
electric 
0.00% 

Battery electric 
3.60% 

Fuel cells 
0.00% 

Fuel cells 
0.00% 

Fuel cells 
0.00% 

Fuel cells 0.00% 

Penetration of 
alternatively 
fuelled bus 
vehicles 

CNG 
0.00% 

CNG 0.45% CNG 
0.45% 

CNG 0.45% 

Hybrid 
electric 
0.00% 

Hybrid 
electric 
6.00% 

Hybrid 
electric 
6.00% 

Hybrid electric 
6.00% 

Battery 
electric 
0.00% 

Battery 
electric 
0.45% 

Battery 
electric 
0.45% 

Battery electric 
0.45% 

CO2 emissions 
per year (tonnes) 

25490.34 24046.19 23298.58 22406.24 

PM emissions 
per year (tonnes) 

1.955 0.817 0.804 0.762 

CO emissions per 
year (tonnes) 

161.907 108.115 108.543 104.206 



 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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NOx emissions 
per year (tonnes) 

66.775 33.716 33.193 31.989 

VOC emissions 
per year (tonnes) 

31.572 23.117 23.106 22.051 

Total Accidents 
by severity 

Fatality 
1.38 

Fatality 
1.19 

Fatality 
1.10 

Fatality 1.08 

Serious 
25.75 

Serious 
22.12 

Serious 
19.88 

Serious 19.43 

Fatalities per 
100,000 
inhabitants 

6.52 5.58 5.22 5.08 

Transport 
expenditure per 
individual per 
year 
(1000EUR/year) 

0.45 0.46 0.53 0.53 

Transport 
expenditure of 
public 
administration 
(1000EUR/year) 

2176.99 2176.99 4628.63 2415 

Revenues of 
public 
administration 

1021.43 926.11 2537.07 5142.63 

(1000 Euro/year) 

Transport social 
monetary costs 
(1000 Euro/year) 

8373.23 8490.57 10409.59 10522.07 

 

 
 

 


