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 Προς: 
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 κ.Κώστα Καραμανλή
 gram-dypourgou@yme.gov.gr
 gram-ypourgou@yme.gov.gr
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ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για τον  ΒΟΑΚ
Σχετ.: α) H με αρ. πρ. ΤΕΕ/ΤΑΚ/οικ.1438/02-07-2018 & ΤΕΕ/ΤΔΚ/750/02-07-2018 κοινή επιστολή προς 
Υπουργό Υποδομών, Δικτύων & Μεταφορών

Αξιότιμε κ.  Υπουργέ,
  Γνωρίζετε ότι λόγω της ανάπτυξης της Βόρειας Κρήτης, η οποία δημιουργεί 

συνεχώς αυξανόμενους κυκλοφοριακούς φόρτους, προκύπτει η ανάγκη κατασκευής και 

αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ο ΒΟΑΚ έχει ήδη ξεπεράσει προ πολλού 

την λειτουργική του δυνατότητα, ενώ οι ανάγκες των μετακινήσεων και των μεταφορών 

στην Βόρεια Κρήτη συνεχώς αυξάνονται. 

Τα θανατηφόρα ατυχήματα στον ΒΟΑΚ είναι σε τραγικά επίπεδα , καθώς πέρα από 

τον ανθρώπινο παράγοντα ο υφιστάμενος δρόμος : 

α) έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο συνεχώς αυξανόμενο, σε σχέση με την γεωμετρία 

του, δηλαδή την διατομή και την οριζοντιογραφία του, λόγω του ανεπτυγμένου 

χαρακτήρα της Βόρειας Κρήτης.

β)πρόκειται για γεωμετρικά και κατασκευαστικά «γηρασμένο» δρόμο, που 

υλοποιήθηκε πριν 45 περίπου χρόνια και 

γ) η συντήρηση του είναι στοιχειώδης.

‘Όπως γνωρίζετε ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική συνιστώσα και βασικό 

πυλώνα της οικονομίας της Κρήτης. Το Αεροδρόμιο στο Καστέλι ξεκίνησε , θα πρέπει 

όμως και ο βασικός οδικός άξονας  της Κρήτης ο ΒΟΑΚ , που είναι και το σημαντικότερο 

αναπτυξιακό έργο της  , το οποίο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στο μέλλον του νησιού 

,με την προϋπόθεση να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, θα πρέπει να προχωρήσει το 

ταχύτερο δυνατόν με εύλογα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και φυσικά αντίστοιχες 

χρηματοδοτήσεις. 
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Τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά από την πρόσφατη επίσκεψη σας με τον 

Πρωθυπουργό στην Κρήτη , υπάρχει έντονη κινητικότητα και αμφισβητούμενες τεχνικο – 

οικονομικές απόψεις στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του Τμήματος μας 
για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ , στην ολότητα του από την Κίσσαμο μέχρι και 
την Σητεία. 

Παρόλα αυτά όμως μέχρι σήμερα, και παρά το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο 

είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και έχουν ήδη ζητηθεί στο 

παρελθόν με το (α) σχετικό έγγραφο μας, τα απαραίτητα δεδομένα, δεν μας έχει γίνει 

σχετική ενημέρωση με τα στοιχεία του υπό μελέτη έργου του ΒΟΑΚ, όπως αυτός έχει 

καθορισθεί με την Προτιμητέα Χάραξη του Λειτουργικού Σχεδιασμού του στο τμήμα Χανιά-

Νεάπολη (απόφαση Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.434/22-3-2019), προκειμένου να διατυπώσουμε 

άποψη τόσο για το έργο αυτό καθαυτό, όσο και για τα παράλληλα αλλά εξίσου σημαντικά 

έργα που απαιτούνται όπως είναι οι οδικές συνδέσεις, το παράπλευρο δίκτυο κ.α.  

Κύριε Υπουργέ,
 προκειμένου να εκφράσουμε εμπεριστατωμένη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη άποψη για το θέμα, ζητούμε να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση, 
αποστέλλοντας μας πλήρη φάκελο του έργου (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) που 

θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι υπό εκπόνηση 

μελέτες, τις εκπονηθείσες αναγνωριστικές μελέτες και προμελέτες, τον έλεγχο της οδικής 

ασφάλειας των μελετών αυτών, την ΜΠΕ, την χρηματο-οικονομική ανάλυση κόστους-

οφέλους και αποπληρωμής του έργου, την αρχιτεκτονική του διαγωνισμού που θα γίνει για 

την υλοποίηση του έργου στην ολότητα του και γενικότερα τον προγραμματικό σχεδιασμό 

του Υπουργείου Υποδομών για το σύνολο του έργου και οτιδήποτε άλλο τεχνικό στοιχείο 

είναι χρήσιμο για το θέμα του ΒΟΑΚ. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος

Μιχάλης  Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.



3

Συνημμένα:
- Το (α) σχετικό έγγραφο μας

Κοινοποίηση:
- Περιφερειάρχης  Κρήτης 
- Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης
- ΤΕΕ
- ΤΕΕ/ΤΔΚ

Εσωτερική διανομή
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών
-  Φάκελος Δ.Ε. 
-  Χρονολογικό Αρχείο


