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Αγαπητέ Πρόεδρε ΤΕΕ,
Συνάδελφοι Πρόεδροι και µέλη των ∆.Ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων, Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή, σας υποδεχόµαστε σήµερα στο Ηράκλειο στην Κοινή Σύσκεψη
της ∆.Ε. του ΤΕΕ µε τις ∆.Ε. των Περιφερειακών του Τµηµάτων.
Ως Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής, εκπροσωπώντας το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το Περιφερειακό
Τµήµα που διοργανώνει την Κοινή Σύσκεψη, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον
Πρόεδρο και τη ∆.Ε. του ΤΕΕ που αποδέχθηκαν την πρόταση µας για τη διοργάνωση της
σηµερινής Κοινής Σύσκεψης στο Ηράκλειο. Μία αποδοχή που αποδεικνύει τη σταθερή
απόφαση του Τ.Ε.Ε. να ενισχύσει τα Περιφερειακά Τµήµατα, καθιστώντας τα ισότιµους
συνοµιλητές στα ζητήµατα Περιφερειακής ανάπτυξης. Τα Περιφερειακά Τµήµατα δεν είναι
και δεν πρέπει να είναι στη «σκιά» του Κεντρικού. Είναι και πρέπει να είναι πρωταγωνιστές
στις Περιφέρειες τους.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα µέλη των ∆.Ε. από τα
Περιφερειακά Τµήµατα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και είναι σήµερα
εδώ, συµµετέχοντας στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει το ΤΕΕ για:
• Την από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων που ταλανίζουν τους Μηχανικούς,
• Την ουσιαστική συµβολή του Τεχνικού Επιµελητηρίου στην αναπτυξιακή πορεία της
χώρας µας. Πορεία που εµείς θεωρούµε ανέφικτη χωρίς τη συνδροµή του κλάδου µας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρευρίσκονται, δείχνοντας
ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν όσα απασχολούν το Τεχνικό Επιµελητήριο, και
βεβαίως να ακούσουν τη θέση µας για το Β.Ο.Α.Κ. που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια,
και ενδεχοµένως να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους για το θέµα της
άµεσης ολοκλήρωσης του, που πιστεύω µας απασχολεί όλους µας εδώ στο νησί.
Πριν όµως ασχοληθώ µε το Β.Ο.Α.Κ., που είναι και το κύριο θέµα για µας, θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι βρισκόµαστε 1 χρόνο πριν την ολοκλήρωση της θητείας µας ως ∆.Ε. των
Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ για το διάστηµα 2007-2009, και η συνδιάσκεψη αυτή
είναι µια καλή ευκαιρία για όλους µας να δούµε που βρισκόµαστε σε συλλογικό επίπεδο
αλλά και να ανταλλάξουµε απόψεις, ιδέες και πρωτίστως εµπειρία µεταξύ µας, µε την
πίστη ότι µε τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα θα µπορέσουµε να επιτύχουµε όλους τους
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στόχους που έχουµε θέσει ως ΤΕΕ. Ιδιαίτερα σήµερα, όπου εµείς οι µηχανικοί
βρισκόµαστε στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη καµπή των τελευταίων χρόνων.
Οι κυβερνητικοί σχεδιασµοί όλων των τελευταίων Κυβερνήσεων, οδήγησαν στην καθολική
απαξίωση του ρόλου του µηχανικού στο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας.
Τα δείγµατα γραφής πολλά :
• Υποβάθµιση της Τριτοβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης.
• Υποβάθµιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων χωρίς την απαραίτητη επιστηµονική
κατοχύρωση.
• Αβέβαιο µέλλον για τις νέες ειδικότητες µηχανικών.
• Ανεργία, ετεροαπασχόληση και χαµηλοί µισθοί για τους νέους µηχανικούς.
• Αποψίλωση και υποστελέχωση των ∆ηµόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Σ∆ΙΤ ως λύση για κάθε πρόβληµα.
Η λειτουργία του ΤΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτυπώνει αρχές που θα παρακινούν και
θα εµπνέουν κάθε µηχανικό για δηµιουργική συµµετοχή σε µια δυναµική κοινότητα. Μια
ενεργή κοινότητα βασισµένη στη συλλογικότητα και τη γνώση.
Πρέπει να αποτυπώνει αρχές διαφανείς και καθαρές οι οποίες θα εξασφαλίζουν
εµπιστοσύνη και σιγουριά στην ελληνική κοινωνία για το µηχανικό, εµπιστοσύνη στους
ανθρώπους που από τα χέρια τους περνά η ανάπτυξη.
Το επόµενο διάστηµα, οφείλουµε να ανεβάσουµε ταχύτητα, να βάλουµε υψηλότερα τον
πήχη, ώστε να καταστούµε πιο αποτελεσµατικοί και µε τεκµηριωµένες προτάσεις να
διεκδικήσουµε τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα αλλά και την πρόοδο του τόπου µας.
Να αφυπνίσουµε συνειδήσεις σε θέµατα περιβαλλοντικά και παιδείας, να αξιοποιήσουµε
και τους νέους αλλά και τους παλιούς µηχανικούς προς όφελος της κοινωνίας µας.
Ως ΤΕΕ/ΤΑΚ δηλώνουµε ότι είµαστε ανοικτοί και πάντα πρόθυµοι να δράσουµε από
κοινού µαζί µε όλα τα υπόλοιπα Τµήµατα προκειµένου να ακούγεται η φωνή του ΤΕΕ
ακόµη πιο δυνατά , αποφασιστικά και κυρίως ενιαία.
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Ας έλθουµε όµως τώρα στη σηµερινή Κοινή Σύσκεψη και το θέµα που επιλέξαµε ως ΤΕΕ
Κρήτης, Ανατολικής και ∆υτικής, να προβάλλουµε και να αναδείξουµε ως κύριο θέµα:
«ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ - Β.Ο.Α.Κ.».
Σήµερα για µια Ευρωπαϊκή Περιφέρεια - νησί όπως η Κρήτη, επίµηκες µε ιδιαίτερη
γεωµορφολογία ορεινών όγκων και ασυνέχειας βορρά - νότου η επαρκής και σύγχρονη
σύνδεση

δυτικότερου

µε

ανατολικότερο

σηµείο

µε

ευρωπαϊκών

προδιαγραφών

αυτοκινητόδροµο οδικής ασφάλειας, ταχύτητας και λοιπών υπηρεσιών, παράλληλα µε την
ανάπτυξη πλήρους νότιας περιµετρικής διαδροµής µε ολοκληρωµένους ποιοτικούς
καθέτους συνδετήριους αποτελεί όρο, όχι µόνο ανάπτυξης αλλά και επιβίωσης της
Περιφέρειας. Σε µια Ευρώπη των Περιφερειών, σε µια Παγκοσµιο-ποιηµένη Οικονοµία και
ένα οξύ ∆ιεθνή Ανταγωνισµό.
Μιας Περιφέρειας βέβαια µε εξωστρέφεια, µε συνείδηση της ενιαίας ταυτότητας της, που
επιθυµεί αναπτυξιακή αυτάρκεια, που επιθυµεί την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων,
που επιθυµεί συνέχιση της αναβάθµισης και της ευηµερίας του πληθυσµού της, µε όρους
προστασίας της ποιότητας ζωής καθώς και του πολιτιστικού και φυσικού της
περιβάλλοντος.
Ο χαρακτηρισµός συνεπώς του ΒΟΑΚ ως Ευρωπαϊκού αυτοκινητόδροµου ενταγµένου στα
∆ιευρωπαϊκά δίκτυα είναι φυσικά προς την θετική κατεύθυνση. Υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις

πιθανόν

να

δηµιουργεί

ευνοϊκότερους

όρους

κοινοτικής

συγχρηµατοδότησης.
Όµως η δικαίωση αυτής της ένταξης δεν µπορεί να γίνει µε επί µέρους βελτιώσεις,
διαπλατύνσεις και διαχωριστικά ασφαλείας και αποκλειστικά πάνω στις ίδιες χαράξεις.
∆εν µπορεί να γίνει κατ’ οικονοµία και ¨σύµφωνα µε τις δυνατότητες µας¨. Όπου
απαιτούνται νέες χαράξεις πρέπει να γίνουν νέες χαράξεις και απαλλοτριώσεις.
Όπου απαιτούνται γέφυρες πρέπει να γίνουν γέφυρες. Όπου απαιτούνται σήραγγες
πρέπει να γίνουν σήραγγες. Το έργο πρέπει να έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές
χρονικής προσπέλασης από σηµείου σε σηµείο και συνολικά.
Και κάτι άλλο ιδιαιτέρα σηµαντικό:
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Το έργο δεν µπορεί να τεµαχίζεται κατά Νοµαρχία ούτε ως προς τον σχεδιασµό ούτε ως
προς τις προδιαγραφές, ούτε ως προς τις προτεραιότητες υλοποίησης. ∆εν αποτελεί µια
συρραφή - άθροιση εσωνοµαρχιακών αναγκών και απαιτήσεων.
Το έργο είναι ενιαίο και καλύπτει κύριες ανάγκες και οφείλει να στοχεύει σε συνολική
Κοινωνική ∆ιοικητική Οικονοµική και Αναπτυξιακή δυναµική και συνοχή του Νησιού .
Γιατί όµως ο Β.Ο.Α.Κ.; Γιατί όχι ένα άλλο από τα τόσο ενδιαφέροντα και «καυτά» σηµερινά
θέµατα όπως το ενεργειακό, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενιαία διαχείριση του
υδατικού δυναµικού το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλλι, η διάσωση των παραδοσιακών
οικισµών και τόσα άλλα;
Είναι γνωστό ότι δεν νοείται αναπτυξιακός σχεδιασµός για µια περιοχή που δεν
περιλαµβάνει βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών της και συνεχή προσαρµογή τους
στην τρέχουσα τεχνολογία και τις εφαρµογές της. Θεωρούµε αυτονόητο ότι η «υποδοµή
των υποδοµών» είναι οι µεταφορές, αφού αποτελούν βασική προϋπόθεση για την
ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων υποδοµών.
O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), εκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Κρήτη από το
Καστέλι Κισσάµου µέχρι τη Σητεία και έχει συνολικό µήκος περί τα 300 Km, το µεγάλο
αυτό κοινωνικό έργο σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 άρχισε να
κατασκευάζεται από το 1968, µε διατοµή πλάτους από 8µ (στο Νοµό Λασιθίου) και από
11,10 – 12,50 µέτρων (στα υπόλοιπα τµήµατα) και δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι
σήµερα.
Ακόµα και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι το µεγαλύτερο αναπτυξιακό
έργο, το οποίο έχει σκοπό τη σύνδεση των µεγάλων αστικών κέντρων, των
Λιµένων, των Αεροδροµίων, την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.
Ο Β.Ο.Α.Κ. εκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Κρήτη από το Καστέλι Κισσάµου µέχρι τη Σητεία
και έχει συνολικό µήκος περίπου 300 Km. Είναι γεγονός ότι ο Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί την
ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης στη Βόρεια Κρήτη για: µικρότερες αποστάσεις (γεωµετρικά
και χρονικά), για µεγαλύτερη ασφάλεια και µεγαλύτερη ταχύτητα κυκλοφορίας.
Η ραγδαία ανάπτυξη της Βόρειας Κρήτης, µε 3 εκατοµµύρια τουρίστες κάθε χρόνο,
δηµιουργεί συνεχώς αυξανόµενους κυκλοφοριακούς φόρτους και αυξηµένα τροχαία
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θανατηφόρα ατυχήµατα, τα οποία εµφανίζουν την τάση να αυξάνονται αντί να µειώνονται.
Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθµισης του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης.
Λέγοντας αναβάθµιση, εννοούµε τη βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών σε
οριζοντιογραφία και µηκοτοµή και της διατοµής διπλού κλάδου 22,25 µ., µε διαχωριστικό
στηθαίο. Είτε µε βελτίωση της σηµερινής του µορφής, είτε µε νέα χάραξη, έτσι ώστε η µέση
ταχύτητα κυκλοφορίας να είναι περί τα 100 Km/h, µε ασφάλεια για τα διερχόµενα οχήµατα.
Η ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ. απαιτεί επί πλέον, πέραν του Γ’ ΚΠΣ, σηµαντικά κονδύλια της
τάξης του 1,5 δις Ευρώ (~500 δις δρχ.) µε µέσο κόστος ανά Km διπλού κλάδου κατ’
εκτίµηση µε σηµερινά δεδοµένα από 6 έως 7,5 εκατ. Ευρώ, λόγω των µεγάλων τεχνικών
έργων

και

των

απαλλοτριώσεων

που

απαιτούνται.

Μάλιστα

το

κόστος

των

απαλλοτριώσεων, πολλές φορές φτάνει µέχρι και το 100% του κόστους κατασκευής του
έργου.
Το κόστος για την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ποσό αλλά η
πολιτεία έχει την υποχρέωση να συνδράµει, όπως η Κρήτη συµβάλει στην οικονοµική
ανάπτυξη της Χώρας.
Αναλυτικά η Οµάδα εργασίας εκ µέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παρουσιάσει όλα τα επιµέρους
τεχνικά στοιχεία που αφορούν το Β.Ο.Α.Κ.
Τα δύο Τµήµατα του Τ.Ε.Ε. στην Κρήτη θα συµβάλουν όπου αυτό είναι δυνατόν αλλά και
να πιέσουν όσο γίνεται περισσότερο την πολιτεία να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που είναι
αντάξιο της συνεισφοράς της Κρήτης στη χώρα σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
επίπεδο.
Ο Β.Ο.Α.Κ. επιβάλλεται να ολοκληρωθεί ως ενιαίος αυτοκινητόδροµος σε εύλογο χρονικό
διάστηµα δηλαδή το αργότερο ως το 2015, κατά τα πρότυπα και των άλλων βασικών
αξόνων της Χώρας όπως η Εγνατία οδός, ο ΠΑΘΕ, η Ιόνια οδός, η Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαµάτα, κ.α.,
Από το 2000, έγινε η σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Ε.Υ.∆.Ε.) του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τη µελέτη και κατασκευή έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, µε
αρµοδιότητα την εποπτεία την επίβλεψη και τον άµεσο έλεγχο της µελέτης και κατασκευής
των έργων του Β.Ο.Α.Κ., µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
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Η Υπηρεσία ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν για τη µελέτη και κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων.
Από το 2007 ανατέθηκε στην ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ και η συντήρηση της νέας χάραξης χωρίς την
επιπλέον στελέχωση µε µόνιµο τεχνικό προσωπικό, κυρίως µηχανικούς, µια υπηρεσία ήδη
φορτωµένη µε έργα σε εξέλιξη και µελέτες για νέες χαράξεις.
Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουµε ότι παρότι υπάρχει υπηρεσία στην Κρήτη ειδικά για το
Β.Ο.Α.Κ., η γραφειοκρατία δεν αποφεύγεται αφού οι αρµοδιότητες της προϊσταµένης
αρχής ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων
(Γ.Γ.∆.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Το Τµήµα µας (Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.) σε συνεργασία µε τους συναδέλφους του Τ.Ε.Ε. της ∆υτικής
Κρήτης είναι σε συνεχή συνεργασία και συνεννόηση για τα θέµατα του Β.Ο.Α.Κ. και δεν
πρόκειται να σταµατήσουν τις ενέργειες και τις πιέσεις προς την πολιτεία µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου που αφορά την ανάπτυξη της Κρήτης.
Πρόσφατα, µετά από απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος µας (στις 16 Ιουλίου
του 2008) αποστείλαµε επιστολή στον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε προτεινόµενες ενέργειες
όπως είναι:
• Χρηµατοδότηση των έργων που αντιστοιχούν σε όλες τις µελέτες που έχουν προκηρυχθεί
και θα συνταχθούν για τον ΒΟΑΚ, δηλαδή για τα 150 Km, µέσω του ΕΣΠΑ ή ακόµα και
από εθνικούς πόρους.
• Επιτάχυνση

και

συντόµευση

των

απαιτούµενων

διαδικασιών

περιβαλλοντικών,

αρχαιολογικών και άλλων αδειοδοτήσεων που συνήθως καθυστερούν υπερβολικά την
έγκριση των µελετών.
• Ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών - φορέων υλοποίησης τόσο των µελετών όσο και
των κατασκευών- µε άµεση στελέχωση µε µόνιµο εξειδικευµένο προσωπικό.
• Εκπόνηση µελέτης τεχνικοοικονοµικής διερεύνησης για τις δυνατότητες και τους τρόπους
χρηµατοδότησης µε προοπτική ο Β.Ο.Α.Κ. να ολοκληρωθεί µέχρι το 2015, ώστε κατά το
σχεδιασµό των επόµενων δράσεων του Υπουργείου να δροµολογηθεί η επίλυση του
συνεχώς εντεινόµενου προβλήµατος των οδικών µεταφορών στο νησί µας.
Αναµένουµε η Πολιτεία να ανταποκριθεί άµεσα προκειµένου να πάψει επιτέλους η Κρήτη
να υστερεί σε υποδοµές σε σύγκριση µε την υπόλοιπη χώρα αλλά και για να µη
θρηνήσουµε και άλλα, ακόµα περισσότερα θύµατα στο βωµό της ασφάλτου.
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Κλείνοντας, εύχοµαι καλή διαµονή και επιτυχία στις εργασίες της Κοινής Σύσκεψης, και
καλώ στο βήµα τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Γιάννη Αλαβάνο, να κηρύξει την έναρξη των
εργασιών της Κοινής Σύσκεψης.
Σας ευχαριστώ!

