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Ο Προαςτιακόσ ςτο ςτακμό του Αεροδρομίου, με το δρομολόγιο που κα γράφει «Λουτράκι»! 

 
Σου Δθμιτρθ Καραπατά* 
 
τα χζρια τθσ Πρωτοβουλίασ Πολιτϊν για τθν Ζλευςθ του Προαςτιακοφ ιδθροδρόμου ςτθν πόλθ του 
Λουτρακίου, βρίςκεται εδϊ και λίγεσ μζρεσ ο φάκελοσ με τθν τεχνικι ζκκεςθ που ςυνζταξε το μελετθτικό 
γραφείο τθσ ON TRUCK (rail systemes experts) για λογαριαςμό του διμου Λουτρακίου. 
φμφωνα λοιπόν με όλα τα ςθμαντικά ςτοιχεία που διζκετε θ Πρωτοβουλία Πολιτϊν, αλλά και με τθν 
προςκικθ αυτοφ του φακζλου, προκφπτει θ ταφτιςθ των απόψεων ςε επίπεδο ςυγκοινωνιολόγων, 
γεγονόσ που κακιςτά επιτακτικι ανάγκθ να προχωριςει άμεςα θ ςφνδεςθ του Λουτρακίου με τθν 
πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, το Διεκνζσ Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιηζλοσ» και τα δφο από τα μεγαλφτερα λιμάνια 
τθσ χϊρασ, τον Πειραιά και τθν Πάτρα, μζςω του δικτφου του πλζον ςφγχρονου ςυγκοινωνιακοφ μζςου 
παγκοςμίωσ, του θλεκτροκίνθτου προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου. Μια ςφνδεςθ που de facto, είναι ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν πόλθ μασ, τουσ κατοίκουσ τθσ και πάνω απ’ όλα κα αυξιςει κατακόρυφα τθν 
επιςκεψιμότθτα ςτον τόπο μασ. 
Με τθ ςθμερινι επικρατοφςα αναχρονιςτικι κατάςταςθ, αναδεικνφεται το τεράςτιο ςυγκοινωνιακό 
ζλλειμμα τθσ περιοχισ μασ, παρά το γεγονόσ πωσ θ υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου, κα ζπρεπε να ζχει 
υλοποιθκεί με κοινοτικά κονδφλια πριν τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τουσ 2004, λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ 
ςιδθροδρομικι χάραξθ υφίςταται και απαιτείται απλά θ αναβάκμιςθ τθσ υποδομισ. 



 
 

Ο ςχεδιαςμόσ του δικτφου του Προαςτιακοφ που εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
 
τθν εν λόγω τεχνικι ζκκεςθ γίνεται και ειδικι μνεία για τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ζχει 
υλοποιθκεί το εν λόγω ζργο και αποδίδονται αμιγϊσ ςε κεςμικοφσ λόγουσ κι αιτίεσ. 
Ωσ γνωςτόν, θ επζκταςθ τθσ αυτοτελοφσ γραμμισ του προαςτιακοφ προσ Λουτράκι με διακλάδωςθ, 
ςυμπεριλαμβάνεται και ςτο νζο ρυκμιςτικό ςχζδιο τθσ Ακινασ του υπουργείου Περιβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ, Κλιματικισ Αλλαγισ (ΤΠΕΚΑ), ενϊ είναι δυνθτικά επιλζξιμο για χρθματοδότθςθ από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςφμφωνα και με τθν απάντθςθ του επιτρόπου περιφερειακισ πολιτικισ Johannes 
Hahn ςε ερϊτθςθ που κατατζκθκε ςτο Ευρωκοινοβοφλιο τον Ιοφλιο του 2011 από τον ευρωβουλευτι των 
Οικολόγων Πράςινων Μιχάλθ Σρεμόπουλο, ςε ςυνεργαςία πάντοτε με τθν Πρωτοβουλία Πολιτϊν. 
Με τθν προςκικθ και τθν κατοχι όλων των ακλόνθτων ςτοιχείων εξανεμίςκθκε κάκε μυκολογία, 
κακόβουλθ φιμθ και πλάνθ που διζςπειρε ςυγκεκριμζνθ ςκιϊδθ κάςτα, θ οποία ςτόχο είχε να 
προκαλζςει ςφγχυςθ ςτουσ πολίτεσ, προκειμζνου να προκλθκοφν και εγερκοφν αντιδράςεισ, ζτςι ϊςτε θ 
οριςτικι απεμπόλθςθ του ζργου να ςυντελζςει ο τόποσ να κρατθκεί αγκυλωμζνοσ ςτον αναχρονιςμό και 
τθν υςτζρθςθ, ναρκοκετϊντασ εν κατακλείδι τθν ανάπτυξθ του. Και όλα αυτά για λογαριαςμό 
εξωκεςμικϊν κι αλλότριων ςυμφερόντων που δυςτυχϊσ εκπροςωποφνται κι εκφράηονται υπό διαφόρων 
ειδϊν μανδφεσ, ςτρεφόμενα ευκζωσ ενάντια ςτα ςυμφζροντα τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των πολιτϊν 
ολόκλθρου του διμου Λουτρακίου. 
Θ Πρωτοβουλία Πολιτϊν για τθν Ζλευςθ του Προαςτιακοφ ιδθροδρόμου ςτθν πόλθ του Λουτρακίου, 
όπωσ πάντα, με όραμα κι αγάπθ για τον τόπο, ακατάπαυςτα, απαραχϊρθτα και ανιδιοτελϊσ, κα ςυνεχίςει 
μζςα από τον ευκφνθ που τθν χαρακτθρίηει, να μάχεται και να ενθμερϊνει διεξοδικά τουσ ςυμπολίτεσ τθσ 
για όλεσ τισ εξελίξεισ, μζςα από το πεδίο τθσ αλικειασ. 



ιμερα, μετά από κοπιϊδθ προςπάκεια, ζρευνα, ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων, δίδεται θ δυνατότθτα 
παρουςίαςθσ των ςυγκλινουςϊν και ταυτόςθμων τεχνικϊν απόψεων ζγκριτων επιςτθμόνων με άμεςθ 
γνϊςθ ςτο πλζον ςφγχρονο ςυγκοινωνιακό μζςο, εκ των οποίων πολλοί ςυνεργάηονται αφιλοκερδϊσ και 
παρζχουν τθν τεχνογνωςία τουσ. 
Με τθν παράκεςθ των τεκμθριωμζνων επιςτθμονικά κζςεων, αποςκοπείται θ απομόνωςθ 
αποπροςανατολιςτικϊν, παντελϊσ αβάςιμων και ποινικά κολάςιμων φθμϊν, τθσ προαναφερόμενθσ 
«φποπτθσ» ομάδασ. 
Οι προτάςεισ που ακολουκοφν είναι παράλλθλα και το τελικό μορφοποιθμζνο ςχζδιο που ζχει οδθγιςει 
δραςτικά και ςτθν αποκλιμάκωςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου. 
 
Ηωτικισ ςθμαςίασ για το κζρετρο και τθν ευρφτερθ περιοχι 
Πζρα από τουσ προφανείσ λόγουσ ςυγκοινωνιακισ εξυπθρζτθςθσ, υπάρχουν και ιςχυροί λόγοι που 
αφοροφν τθν εμβζλεια και ελκυςτικότθτα του Λουτρακίου, ωσ μεγάλου διεκνοφσ τουριςτικοφ κζρετρου 
και προοριςμοφ. 
ιμερα είναι ςθμαντικότατο το ςυγκοινωνιακό ζλλειμμα εξυπθρζτθςθσ που προκφπτει για τθν ιςτορικι 
λουτρόπολθ, λόγω τθσ μθ διαςφνδεςισ τθσ με τθν Ακινα μζςω του προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου. Όταν 
μάλιςτα θ πόλθ του Λουτρακίου απζχει μόλισ 6 km από το ςθμείο διακλάδωςθσ τθσ νζασ αρτθριακισ 
γραμμισ, ενϊ λόγω του υπάρχοντοσ ςιδθροδρομικοφ διαδρόμου, ςυμπιζηεται κάκετα το κόςτοσ 
αναβάκμιςθσ κι εκςυγχρονιςμοφ, ςε ςχζςθ με τθ χάραξθ νζασ γραμμισ. 
Θ ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου διαδρομισ ςε ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα άμεςθσ μετεπιβίβαςθσ ςτο 
μετρό με το ίδιο ειςιτιριο, κα ςυμβάλλει ςε μια ςυγκοινωνιακι επανάςταςθ για του Λουτράκι με 
ευεργετικζσ ςυνζπειεσ για ολόκλθρθ τθν ευρφτερθ περιοχι. 
Εκ των πραγμάτων αναβακμίηεται ο κεντρικόσ ρόλοσ του Λουτρακίου και θ περιοχι κακίςταται ηωτικόσ 
χϊροσ επζκταςθσ τθσ ενδοχϊρασ, άμεςθσ επιρροισ του ευρφτερου πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ 
πρωτεφουςασ. Σο γεγονόσ αυτό ςθμαίνει ότι θ περιοχι μετατρζπεται ςε ζνα κατ’ εξοχιν προνομιακό 
προάςτιο τθσ Ακινασ με καταλυτικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ τομείσ (αφξθςθσ) τθσ αξίασ γθσ και των ακινιτων 
ςτθν ευρφτερθ ηϊνθ επιρροι τθσ - με δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και επενδυτικϊν ευκαιριϊν 
μζςω δθμιουργίασ υπερτοπικϊν πόλων ζλξθσ και νζων δραςτθριοτιτων. 
Κατά ςυνζπεια κακίςταται επιβεβλθμζνθ όςο ποτζ θ προϊκθςθ υλοποίθςθσ και τθσ απευκείασ ςφνδεςθσ 
του Λουτρακίου με τθν αρτθριακι γραμμι του προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου κακ’ ότι κα επιτευχκοφν τα 
ακόλουκα: 
● Διευκόλυνςθ προςζλκυςθσ τουριςτικισ κίνθςθσ από το διεκνζσ αερολιμζνα Ελ. Βενιηζλοσ, το λιμάνι 
του Πειραιά και μελλοντικά τθσ Πάτρασ. 
● Διευκόλυνςθ τθσ προςβαςιμότθτασ για τον εςωτερικό τουριςμό μζςω τθσ πρωτεφουςασ. 
● Ανάπτυξθ περιοχισ πρϊτθσ κατοικίασ υψθλισ ποιότθτασ. 
● Ανάπτυξθ νζων εμπορικϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων με παράλλθλθ δθμιουργία νζων 
κζςεων εργαςίασ. 
● Εφκολθ και οικονομικι μετακίνθςθ δθμοτϊν μεταξφ Αγ. Θεοδϊρων και Λουτρακίου. 
Αυτονόθτο είναι ότι θ ζλευςθ του προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου ςτθν πόλθ του Λουτρακίου, κα ςυμβάλλει 
ςτθν κυκλοφοριακι αποςυμφόρθςθ ςτον ιδθ κορεςμζνο αςτικό ιςτό του Λουτρακίου. 
 
Σι ζχει ςτερθκεί μζχρι ςιμερα ο διμοσ Λουτρακίου 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μελζτθ θμεριςιασ επιβατικισ κίνθςθσ για τθν ανάπτυξθ του προαςτιακοφ 
ςιδθροδρόμου (TRADEMCO - ΟΕ 1999), ζδειξε ότι θ θμεριςια κίνθςθ με προοριςμό το Λουτράκι κα 
ανζρχονταν ςε 3.590 άτομα θμερθςίωσ, ενϊ για το 2020 θ θμεριςια επιβατικι κίνθςθ προβλεπόταν ότι 
κα ξεπεράςει τισ 5.785 άτομα. 
Θ αυτόνομθ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ του Λουτρακίου κα γίνεται αρχικά με δρομολόγια ανά δίωρο από 
Ακινα προσ Λουτράκι κι αντιςτρόφωσ. Ο παραμζνων ςυρμόσ επί δίωρο ςτθν πόλθ του Λουτρακίου, ςτο 
μεςοδιάςτθμα κα εκτελεί τοπικά δρομολόγια μεταξφ Λουτρακίου και Ιςκμοφ (shuttle service) ςε 
ανταπόκριςθ με αρτθριακά τρζνα από και προσ Ακινα/Αεροδρόμιο - Κιάτο. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και διαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ ςυχνότθτα εξυπθρζτθςθσ των κατοίκων 
και επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ του Λουτρακίου. 



Ωσ εκ τοφτου ο χαρακτιρασ του νζου ςτακμοφ του Ιςκμοφ ςτθ κζςθ Παράδειςοσ - Φιλοκζθ είναι διττόσ 
για τον κλάδο του Λουτρακίου. 
Βάςθ του γραφικοφ πίνακα δρομολογίων ςε περίοδο αιχμισ και τισ ϊρεσ 08:00 - 09:00, είναι δυνατόν να 
εκτελοφνται δφο δρομολόγια ανά κατεφκυνςθ, εξαςφαλίηοντασ βζλτιςτθ ςφνδεςθ με τθν κφρια γραμμι 
Ακθνϊν - Κορίνκου - Πατρϊν ανά 30 λεπτά. υμπεριλαμβάνοντασ και το απ’ ευκείασ ηεφγοσ δρομολογίων 
προκφπτουν ουςιαςτικά 3 αμαξοςτοιχίεσ που εξυπθρετοφν τθν κίνθςθ προσ Λουτράκι και 3 από Λουτράκι 
ανά δίωρο. 
 

 
Σο γεγονόσ αυτό, δίνει τθ δυνατότθτα ςτο ςτακμό του Ιςκμοφ να καταςτεί ευρείασ ηιτθςθσ, κακ’ ότι 
προβλζπεται ςτο ςχεδιαςμό θ δυνατότθτα «Park and ride», για επιβίβαςθ τόςο ςτουσ ςυρμοφσ του 
προαςτιακοφσ, όςο και τισ υπεραςτικζσ ταχείεσ αμαξοςτοιχίεσ είτε προσ Ακινα - Πειραιά/αεροδρόμιο, 
είτε προσ Πάτρα - Δυτικι Πελοπόννθςο. 
 
Θ αιτιολόγθςθ των επιςτθμονικϊν απόψεων 
ε καμία περίπτωςθ ο ςτακμόσ Ιςκμόσ δεν μπορεί να αποτελζςει ςτακμό κεντρικισ εξυπθρζτθςθσ του 
διμου Λουτρακίου και θ ςκοπιμότθτα του ςυνίςταται αποκλειςτικά ςτθν εξαςφάλιςθ μετεπιβίβαςθσ 
ςτθν κφρια γραμμι. 



Θ μεςοπρόκεςμθ οδικι μετακίνθςθ ςτθν απόςταςθ 6 km μεταξφ Ιςκμοφ και πόλθσ Λουτρακίου είναι 
αποκαρρυντικόσ παράγοντασ για τθ χριςθ του τρζνου από το επιβατικό κοινό. Τπάρχουν πολλά 
παραδείγματα τόςο διεκνϊσ όςο και ςτθν χϊρα μασ που δείχνουν ότι οι ςιδθροδρομικοί ςτακμοί που 
απζχουν παρόμοιεσ αποςτάςεισ από το πλθςιζςτερο οικιςτικό κζντρο που καλοφνται να 
εξυπθρετιςουν, ςταδιακά απαξιϊνονται και παρουςιάηουν ελάχιςτθ κίνθςθ όπωσ π.χ. ςτθν Λιβαδειά, 
Κιλκίσ κ.λπ. όπωσ ακόμθ και ο ςτακμόσ ςτο Κορωπί που εξυπθρετείται και από τον προαςτιακό και από το 
μετρό και απζχει μόλισ 2km από τον ομϊνυμο οικιςμό ςτα Μεςόγεια τθσ Αττικισ. υμπεραςματικά θ 
μόνθ βιϊςιμθ περίπτωςθ εξυπθρζτθςθσ του διμου Λουτρακίου από τον προαςτιακό είναι θ καταςκευι 
του κλάδου κανονικισ γραμμισ Ιςκμοφ - Λουτρακίου και θ διαμόρφωςθ των απαραίτθτων ςτακμϊν. 
Σο Λουτράκι χρειάηεται τα δικά του προαςτιακά τρζνα ςτθν ςφνδεςθ με τθν Ακινα τα οποία κα ζχουν 
αφετθρία το κζντρο τθσ πόλθσ - Αιγαίου και να μποροφν να ανταποκρίνονται ςτον ςτακμό του Ιςκμοφ - 
μετεπιβίβαςθ. Μόνο μ’ αυτι τθν προχπόκεςθ ο προαςτιακόσ ςιδθρόδρομοσ μπορεί να ςυνειςφζρει 
ςτθν ςυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ, ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ του Λουτρακίου και να ςυμβάλει 
κακοριςτικά ςτθν απομείωςθ των αναγκϊν για χϊρουσ ςτάκμευςθσ, αλλά και ςτθν αποφόρτιςθ του 
κυκλοφοριακοφ που ταλανίηει τθν πόλθ και υποβακμίηει τθν ποιότθτα ηωισ κατοίκων και επιςκεπτϊν. 
το ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκοφν οι επιςτιμονεσ που ςυνδράμουν αφιλοκερδϊν των προςπακειϊν 
τθσ Πρωτοβουλίασ Πολιτϊν για τθν Ζλευςθ του Προαςτιακοφ ιδθροδρόμου ςτθν πόλθ του Λουτρακίου. 
Γιϊργοσ Νάκενασ, ςυγκοινωνιολόγοσ - μακθματικόσ ςτζλεχοσ του οργανιςμοφ ρυκμιςτικοφ ςχεδίου 
Ακινασ ΤΠΕΚΑ. 
Δρ. Δθμιτρθσ Μθλάκθσ, ςυγκοινωνιολόγοσ. 
Δρ. Θάνοσ Βλαςτόσ, κακθγθτισ ΕΜΠ, ςυγκοινωνιολόγοσ - πολεοδόμοσ. 
Νάςοσ Κόκκινοσ, ςυγκοινωνιολόγοσ, πρόεδροσ του Δικτφου Επιβάτθσ για τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα, 
Δρ. Κϊςτασ Βογιατηισ, επίκουροσ κακθγθτισ πολυτεχνικισ ςχολισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και 
κάτοχοσ του πανευρωπαικοφ βραβείου De cibel dϋor του 2003 που είχε και τθν ευκφνθ των 
περιβαλλοντικϊν μελετϊν των μετριςεων, των αντικορυβικϊν και αντιδονθτικϊν ςυςτθμάτων που 
εφαρμόςτθκαν ςτο Σραμ Ακινασ και μάλιςτα με χαμθλότερο όριο αςφαλείασ από αυτό που ζχει κεςπίςει 
το ΤΠΕΚΑ. 
Γιάννθσ Ηαρταλοφδθσ, μθχανικόσ ςιδθροδρόμων για το μελετθτικό γραφείο τθσ ON TRACK (Rail systems 
experts). 
Ακανάςιοσ Καπζνθσ, διευκυντισ μελετϊν τθσ ΕΡΓΟΕ. 
Μιχάλθσ Αναςταςάκθσ, διευκυντισ περιβαλλοντικϊν μελετϊν τθσ ΕΡΓΟΕ. 
Μάνοσ Μαυρογόνατοσ, πολιτικόσ μθχανικόσ, τζωσ διευκυντισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του διμου 
Λουτρακίου. 
Δθμιτρθσ Μακρίδθσ, Σεχνικι Τπθρεςία του διμου Λουτρακίου. 
 
Οι λεπτομερείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου 
1 Ο κλάδοσ να αποτελείται από μονι, θλεκτροκίνθτθ (εξ’ αρχισ) γραμμι κανονικοφ εφρουσ, ςυνεχϊσ 
ςυγκολλθμζνθ, αναπτυςςόμενθ πάνω ςτο ίχνοσ τθσ παλιάσ μετρικισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Ιςκμοφ - 
Λουτρακίου, που λειτουργοφςε μζχρι το 2006 και που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ Δικτφου του ΟΕ, 
ωσ εκνικι ςιδθροδρομικι υποδομι. Κατά ςυνζπεια το ζργο κα ζχει τον χαρακτιρα τθσ ανακαίνιςθσ - 
αναβάκμιςθσ υπάρχουςασ παλαιάσ γραμμισ, με θλεκτροκίνθςθ, ςθματοδότθςθ και εφαρμογι τροχιάσ 
κανονικοφ εφρουσ. Θα πρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια εν γζνει να καταςκευαςτεί εντόσ των ορίων τθσ 
ηϊνθσ απαλλοτρίωςθσ του ΟΕ, όςο αυτό είναι δυνατόν. 
 



 
Ανοιχτι γραμμι εντόσ Λουτρακίου – Συπικι διατομι, Φάςθ Β’ 

 
2 Ο ςτακμόσ Ιςκμοφ χωροκετείται ςτο ςθμείο που κα φτιαχτεί θ διακλάδωςθ από τθν κφρια γραμμι 
Ακθνϊν - Κορίνκου προσ Λουτράκι, όπωσ ιταν θ αρχικι πρόβλεψθ του ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ από πλευράσ 
ΟΕ και όχι πλθςίον του πολυκαταςτιματοσ Βαςιλόπουλου μετά τθν Διϊρυγα.  
 



 
 



 
 

Νζοσ .. «Ιςκμόσ» - Μετεπιβίβαςθ, Γενικι Οριηοντιογραφία 
 
Θ επιλογι αυτι κρίνεται αναγκαία για να εξαςφαλιςτεί θ άμεςθ δυνατότθτα μετεπιβίβαςθσ από τουσ 
ςυρμοφσ Λουτρακίου -Ακινασ προσ τουσ ςυρμοφσ Ακινασ - Πάτρασ μελλοντικά (για τθν ςφνδεςθ 
Λουτρακίου - Λιμζνα Πατρϊν), αλλά και για λόγουσ πλζον ευζλικτθσ ςχεδίαςθσ των δρομολογίων, ϊςτε 
εκτόσ από τα απευκείασ τραίνα που κα ςυνδζουν το Λουτράκι από και προσ Ακινα και κα αποτελοφν τον 
βαςικό κορμό τθσ ςφνδεςθσ, να υπάρχει θ δυνατότθτα ςτθν περίοδο αιχμισ να εκτελοφνται και πρόςκετα 
τοπικά δρομολόγια μεταξφ Λουτρακίου - Ιςκμοφ που να ανταποκρίνονται ςτα διερχόμενα τραίνα Ακθνϊν 
(ι Αεροδρομίου Ελ. Βενιηζλοσ) - Κιάτο/Πάτρα και αντιςτρόφωσ, ϊςτε να αυξάνονται οι θμεριςιεσ 
ςυνδζςεισ Λουτρακίου - Ακθνϊν, χωρίσ περαιτζρω επιβάρυνςθ του κφριου ςιδθροδρομικοφ άξονα. 
Προκειμζνου να μποροφν να εξαςφαλιςτοφν οι ανωτζρω λειτουργίεσ, κα πρζπει εκτόσ από τισ αποβάκρεσ 
πλευρικά ςτισ δφο τροχιζσ τθσ κφριασ γραμμισ Ακθνϊν - Κορίνκου και μονόπλευρα ςτθν παρεκκλίνουςα 
τροχιά προσ Λουτράκι, να καταςκευαςτεί και ανιςόπεδθ διάβαςθ πεηϊν για τθ ςφνδεςθ των αποβακρϊν 
αυτϊν μεταξφ τουσ. 
 

 
 
3 Δθμιουργία ενδιάμεςθσ ςτάςθσ μεταξφ των οδϊν Παπανικολάου και τρατοπζδου Μθχανικοφ για τθν 
εξυπθρζτθςθ τθσ περιοχισ Λιβαδάκι που εντάςςεται ςτο Νζο χζδιο Πόλθσ, κακϊσ και των πόλων του 



Καηίνο Λουτρακίου και του τρατοπζδου Μθχανικοφ. Θ αποκατάςταςθ τθσ υπάρχουςασ ανενεργοφ 
διακλάδωςθσ από τθν γραμμι Ιςκμοφ - Λουτρακίου προσ το τρατόπεδο Μθχανικοφ με μετατροπι και 
αυτισ ςε γραμμι κανονικοφ εφρουσ κα πρζπει να αποφαςιςκεί αν κα γίνει ι όχι ςε ςυνεννόθςθ του ΟΕ 
με το υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ςε επόμενθ φάςθ. 
4 Δθμιουργία τερματικισ ςτάςθσ ςτθν οδό Αιγαίου (πριν τον χείμαρρο), ςε επαφι με τον παλαιό 
πολεοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ του Λουτρακίου. Οι ςτάςεισ τόςο ςτθν οδό Παπανικολάου, όςο και θ 
τερματικι ςτθν οδό Αιγαίου να είναι απλζσ, όπωσ θ θμιδιατομι τθσ ςτάςθσ του Προαςτιακοφ ςτθν Λεφκα 
Πειραιϊσ (με μία πλευρικι αποβάκρα εκ δεξιϊν τθσ γραμμισ όπωσ βαίνει προσ Λουτράκι, ςτζγαςτρο, 
εκδοτιριο ειςιτθρίων, γυάλινθ αίκουςα αναμονισ επί τθσ αποβάκρασ (όπωσ ςτισ ςτάςεισ του 
Προαςτιακοφ ςτθν Λεφκα και τον Αγ. Ιωάννθ Ρζντθ) και μονι τροχιά, για τθν ελαχιςτοποίθςθ του 
απαιτοφμενου πλάτουσ τυπικισ διατομισ (ςφνολο 12 μ.). Γίνεται θ εφλογθ παραδοχι ότι μεταξφ Ιςκμοφ - 
Λουτρακίου κα κυκλοφορεί κάκε φορά ζνασ μόνο ςυρμόσ και οι όποιεσ διαςταυρϊςεισ κα γίνονται ςτθν 
κφρια διπλι γραμμι Ακθνϊν - Ιςκμοφ (Κορίνκου κ.λπ.). Ωσ χϊροι ςτάκμευςθσ ΙΧ για μετεπιβίβαςθ (Park 
and Ride), μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα γειτονικά προσ τθν προτεινόμενθ τερματικι ςτάςθ ςτθν οδό 
Αιγαίου, δθμοτικά πάρκινγκ. Θα διερευνθκεί θ δυνατότθτα για δθμιουργία ενόσ χϊρου ςτάκμευςθσ 
ποδθλάτων ςτισ ςτάςεισ τθσ οδοφ Παπανικολάου (Καηίνο) και Αιγαίου (τερματικι Λουτρακίου). Θ είςοδοσ 
ςτισ αποβάκρεσ των δφο ςτάςεων τθσ περιοχισ Λουτρακίου, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται από τθν κεφαλι 
τθσ αποβάκρασ προσ τθν κατεφκυνςθ των οδϊν τρατοπζδου Μθχανικοφ και Παπανικολάου, αμφίπλευρα 
(για τθν ενδιάμεςθ ςτάςθ) και τθσ οδοφ Αιγαίου αντίςτοιχα (ςτθν τερματικι ςτάςθ) για επίτευξθ τθσ 
βζλτιςτθσ αςφαλοφσ προςβαςιμότθτασ, με ςχεδιαςτικι πρόβλεψθ και για ΑΜΕΑ. 
5 Σα χαρακτθριςτικά του ςιδθροδρομικοφ κλάδου Ιςκμόσ - Λουτράκιδεν κα είναι ανάλογα γραμμισ 
υψθλισ ταχφτθτασ, λόγω τθσ τοπικισ ςθμαςίασ τθσ διακλάδωςθσ και άρα κα μποροφν να υπάρχουν 
προςτατευόμενεσ από ΑΙΔ ιςόπεδεσ διαβάςεισ (παρζκλιςθ που εξ όςων γνωρίηουμε επιτρζπουν οι 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Διαλειτουργικότθτασ για τα διευρωπαικά ςιδθροδρομικά δίκτυα, όταν 
ςυντρζχουν τοπικοί πολεοδομικοί λόγοι, πολλϊ δε μάλλον ςε τοπικισ ςθμαςίασ ςυνδετιριουσ κλάδουσ, 
όπωσ αυτόσ). Οφτωσ ι άλλωσ, το τμιμα τθσ κφριασ γραμμισ Ακινα - Ιςκμόσ (Κόρινκοσ κ.λπ.), είναι 
καταςκευαςμζνο με χαρακτθριςτικά γραμμισ υψθλϊν ταχυτιτων, ζτςι ϊςτε ο ςυνολικόσ χρόνοσ 
διαδρομισ Ακινα - Λουτράκι να μπορεί να είναι μικρότεροσ τθσ 1 ϊρασ και με το επιπλζον πλεονζκτθμα 
τθσ άμεςθσ ςφνδεςθσ ςτον τακμό Λαρίςθσ τθσ Ακινασ (ι ςτουσ ςτακμοφσ Νερατηιϊτιςςασ και 
Πλακεντίασ) με το δίκτυο μετρό, οπότε θ κρίςιμθ παράμετροσ του ςχεδιαςμοφ ςτον τοπικό κλάδο Ιςκμόσ - 
Λουτράκι είναι θ ςυμβατότθτα με τισ τοπικζσ πολεοδομικζσ ςυνκικεσ και τον κεςμοκετθμζνο ςχεδιαςμό, 
κακϊσ και θ μζγιςτθ δυνατι προςζγγιςθ από τον ςιδθρόδρομο του κυρίωσ οικιςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ του 
Λουτρακίου. 
6 Σο τελευταίο τμιμα τθσ γραμμισ (μικουσ περίπου 1,5 χλμ) μεταξφ των οδϊν Παπανικολάου και 
Αιγαίου κα φτιαχτεί με χαρακτθριςτικά ιπιασ ςιδθροδρομικισ διζλευςθσ με χαμθλι ταχφτθτα, ςτθ 
νθςίδα τθσ υπό διάνοιξθ βάςει του Νζου χεδίου Πόλθσ Λουτρακίου οδοφ Κορίνκου (40 μ. προβλεπόμενθ 
τυπικι διατομι) , κατά μικοσ τθσ παλιάσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ (όπωσ ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ 
ςφγχρονου τραμ ι επιφανειακοφ ελαφροφ μετρό). Θ γραμμι εντόσ τθσ νθςίδασ ςτο τμιμα αυτό κα 
πρζπει να ςτρωκεί με αντικορυβικι - αντικραδαςμικι υποδομικαι να ζχει αμφίπλευρθ χαμθλι 
καλαίςκθτθ περίφραξθ αςφαλείασ ςτα όρια τθσ δουλείασ τθσ, που κα λφεται ςτα ςθμεία των ιςόπεδων 
διαβάςεων πεηϊν ι πεηϊν και οχθμάτων. τισ διαβάςεισ αυτζσ δζον όπωσ τοποκετθκεί ο ειδικόσ τάπθτασ 
τφπου strail που ζχει εφαρμοςτεί και ςε άλλεσ ιςόπεδεσ διαβάςεισ του ελλθνικοφ ςιδθροδρομικοφ 
δικτφου, εντόσ αςτικϊν περιοχϊν, για απρόςκοπτθ διάςχιςθ των γραμμϊν. 
7 Σα ςθμεία που κα ιδρυκοφν νζεσ ι κα διατθρθκοφν υφιςτάμενεσ ιςόπεδεσ διαβάςεισ, κακϊσ και εκείνα 
ςτα οποία κα καταργθκοφν ι κα ςυγχωνευτοφν ςε λιγότερεσ, κα προςδιοριςτοφν ςε ςυνεργαςία των 
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του διμου Λουτρακίου με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΡΓΟΕ. το τμιμα από τθν 
διαςταφρωςθ με τθν οδό που οδθγεί ςτο τρατόπεδο Μθχανικοφ ζωσ το τζρμα τθσ οδοφ Αιγαίου, κα 
πρζπει να εναρμονιςτοφν με τα προβλεπόμενα ςτο Νζο χζδιο Πόλθσ, όςον αφορά το ρυμοτομικό 
ςχζδιο. Ειδικι διερεφνθςθ πρζπει να γίνει για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ 
ςτθν περιοχι τθσ Βιομθχανικισ Ηϊνθσ και των Νζων Πολυκατοικιϊν (μεταξφ .. Ιςκμοφ και ιςοπζδου 
διαβάςεωσ με κεντρικι οδό Ιςκμοφ - Λουτρακίου), με παράλλθλθ αναδιάταξθ και περιοριςμό των 
υπαρχουςϊν . αυκαιρζτων ι μθ διαβάςεων. Θ ιςόπεδθ διάβαςθ με τον κεντρικό δρόμο Ιςκμοφ - 



Λουτρακίου, κα πρζπει επιπλζον να διαςφαλίηεται και με φωτεινι ςθματοδότθςθ διαλείποντοσ κιτρίνου 
φωτεινισ ζνδειξθσ. 
Για τισ αναμονζσ και τθ διζλευςθ αγωγϊν ομβρίων με βάςθ τθν υδραυλικι μελζτθ ςτθν περιοχι του Νζου 
χεδίου Πόλθσ κα υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ των Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν διμου και ΕΡΓΟΕ. Σο ίδιο κα 
γίνει και για περαιτζρω επί μζρουσ τεχνικζσ και ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ ζνταξθσ τθσ νζασ 
ςιδθροδρομικισ γραμμισ ςτθν νθςίδα τθσ υπό διάνοιξθ οδοφ Κορίνκου ςτθν περιοχι του Νζου χεδίου 
Πόλθσ (υψομετρία ερυκράσ τθσ γραμμισ ςε ςχζςθ με τθν ςυναρμογι των εγκάρςιων διαςταυροφμενων 
με τθ γραμμι οδϊν, ακριβισ τοποκζτθςθ του άξονα τθσ γραμμισ ςτον προβλεπόμενο χϊρο για τθν 
νθςίδα κλπ). 
 
* Ο Δθμιτρθσ Καραπατάσ, είναι επικεφαλισ τθσ Πρωτοβουλίασ Πολιτϊν για τθν Ζλευςθ του Προαςτιακοφ 
ιδθροδρόμου ςτθν πόλθ του Λουτρακίου. 


