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Η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για τον ΒΟΑΚ 



Ας δούμε μερικά βασικά δεδομένα 

 Η κατασκευή του ΒΟΑΚ συντελέσθηκε την περίοδο 1967 – 1972 με 
δίιχνη διατομή πλάτους οδοστρώματος 12,50μ στο τμήμα Χανιά – 
Ηράκλειο και στενότερων στα υπόλοιπα τμήματα.  

 

 Μετά τον χαρακτηρισμό του άξονα ως οδού ταχείας κυκλοφορίας 
(απόφαση ΔΜΕΟ/ε/0/670/ΦΕΚ525Δ/4-7-2001) και την ένταξη του 
στα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΤΕΝ-Τ), συγχρηματοδοτήθηκε η βελτίωση 
και αναβάθμιση διαφόρων τμημάτων του. Οι βελτιώσεις πάτησαν 
βασικά στην αρχική χάραξη. 

 

 Σχετικά πρόσφατα 4-12-2015 με Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ 
χαρακτηρίστηκε ως Αυτοκινητόδρομος με αρίθμηση Α90 με αρχή το 
Καστέλι και πέρας την Σητεία. Ο χαρακτηρισμός αφορά ολόκληρο το 
οδικό τμήμα  ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
ως αυτοκινητόδρομου. 



Διαμορφωμένη πραγματικότητα 
 Η μέχρι τώρα ανάπτυξη του ΒΟΑΚ χαρακτηρίζεται από τον 

αποσπασματικό της χαρακτήρα. Μια ματιά στα υλοποιημένα 
τμήματα της αναβάθμισης του θυμίζουν λογική μπαλωμάτων. Η 
σειρά ωρίμανσης των μελετών και δημοπρατήσεων δεν φαίνεται να 
υπακούει σε άλλη λογική από του να κάνουμε πρώτα τα «εύκολα» 
κομμάτια, και να ικανοποιήσουμε τοπικές ισορροπίες.  

 Ο ΒΟΑΚ έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική στις αστικές 
και περιαστικές μετακινήσεις των πρωτευουσών των Νομών. 
Μεγάλο μέρος των μετακινήσεων τόσο από ανατολή σε δύση εντός 
των πρωτευουσών από κόμβο σε κόμβο, όσο και σε περιαστική 
ακτίνα 10-15 χλμ γίνεται μέσω ΒΟΑΚ λόγω έλλειψης αντίστοιχου 
αστικού η επαρχιακού δικτύου. Πιθανόν αυτό να είναι ένα 
σημαντικό  μέρος του κυκλοφοριακού του φόρτου.    

 Πρακτικά η είσοδος και η έξοδος από την αρτηρία είναι ανεξέλεγκτη 
και η λειτουργία της πρόσβασης είναι εξ ίσου σημαντική με της 
σύνδεσης 

 



Τρέχουσα πρακτική με βάση την κοινή βούληση 

 Όπως είναι γνωστό από τις μελέτες που εκπονούνται με ευθύνη 
της ΔΜΕΟ, προωθείται η μετατροπή του ΒΟΑΚ σε 4ιχνο 
αυτοκινητόδρομο με νησίδα από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, 
και δίιχνη στα ακραία τμήματα. Δεν είναι σαφές αν θα είναι 
κλειστός και με ποιο μοντέλο θα λειτουργεί. 

 

 Πρόκειται για απόφαση που προς το παρόν δεν τεκμηριώνεται από 
πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου  με πρόσφατα στοιχεία του 
συγκεκριμένου άξονα, αλλά κυρίως από πλευράς οδικής 
ασφάλειας. Θα πρέπει να διερευνηθεί αν η περιορισμένη 
χιλιομετρική απόσταση του δικτύου 200 χλμ περίπου από Χανιά σε 
Αγ. Νικόλαο  προσφέρει αξιόλογη οικονομία χρόνου για μια εύλογη 
αύξηση της μέσης ταχύτητας στον άξονα, τέτοια που να 
δικαιολογεί τον όγκο των έργων που συνεπάγεται. 

 



Σε σχέση με τον στόχο αυτό που έχει αναλώσει ήδη 
πόρους από τρία κοινοτικά πλαίσια εναπομένει 
σημαντικός όγκος έργου. 

 Συγκεκριμένα υπολείπονται τμήματα συνολικού 
μήκους 138,75 Κm με διατομή αυτοκινητοδρόμου 
στον άξονα Χανιά – ‘Αγιος Νικόλαος και 46,00 km 
με διατομή απλού κλάδου στο τμήμα Καλό Χωριό – 
Σητεία & Καστέλλι Κισσάμου, δηλαδή ένα συνολικό 
μήκος 184,75 Km του οποίου η δαπάνη εκτιμάται 
πάνω από 1,5 δις μαζί με τις απαλλοτριώσεις. 

 



Συνοπτική εικόνα 



 

Διαθέσιμοι πόροι ΣΕΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)   

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η κατασκευή / 
αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού 
Δικτύου – ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις 
αφορούν κυρίως την κατασκευή ή/και αναβάθμιση τμημάτων 
κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Η 
υλοποίηση των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της προσπελασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ και 
παράλληλα την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του δικτύου 
που διασυνδέει οδικά σημαντικές πόλεις της Κρήτης.  

 Προϋπολογισμός 95.000.000 Ε με δυνατότητα αναμόρφωσης  

 

 Δεν έχει γίνει ακόμα η πρόσκληση για την οδική ασφάλεια που η 
Διαχειριστική ζητά , πολύ σωστά, ύπαρξη συνολικής μελέτης. 

 

 



Πιθανοί άλλοι πόροι ΠΔΕ & CEF 
 Σύμφωνα με τη νέα 

ευρωπαϊκή πολιτική για 
τις υποδομές, 
τριπλασιάζεται η 
χρηματοδότηση στον 
τομέα των μεταφορών 
στα 26 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 
2014–2020. Ταυτόχρονα, 
η νέα αυτή πολιτική 
εστιάζει τη 
χρηματοδότηση σε ένα 
επακριβώς καθορισμένο 
νέο κεντρικό δίκτυο. 
 



Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια 
 Ο ΒΟΑΚ δεν είναι στο κεντρικό αλλά στο αναλυτικό δίκτυο του 

συστήματος Διευρωπαϊκών μεταφορών. 

 Ωστόσο το Ηράκλειο είναι κόμβος του κεντρικού δικτύου και αυτό θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί για προτάσεις που αφορούν πολυτροπικές  
και συνδυασμένες μεταφορές. 

 Ακόμα παραπέρα μετά τα καθορισμένα έργα πρώτης προτεραιότητας 
που απεικονίζονται στο χάρτη του κεντρικού δικτύου, θα μπορούσαν 
να εξεταστούν και άλλες ολοκληρωμένες προτάσεις που να 
προσθέτουν αξία στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Δεν υπάρχει εδώ 
ποσόστωση χωρών, προχωράνε μόνο προτάσεις που πείθουν  

 Μια πρώτη σκέψη θα μπορούσε να είναι ένας νοτιότερος 
προσανατολισμός  του δικτύου και στόχευση προς Αίγυπτο και τις 
χώρες της βόρειας Αφρικής. 

 Αυτό απαιτεί πρωτογενείς μελέτες που θα μπορούσαν πιθανά να 
χρηματοδοτηθούν και από το CEF 

 





Η αναγκαιότητα της στρατηγικής μελέτης 
 Μετά από 40 χρόνια ύπαρξης του ΒΟΑΚ και με δεδομένη την 

πραγματικότητα των χρήσεων που έχει δημιουργήσει θα πρέπει να 
κάνουμε μια συνολική επανεξέταση του θέματος. Να 
αντιληφθούμε το πλήθος των μελετών και απαιτουμένων έργων 
που συνθέτουν αυτό που συνοπτικά και χωρίς συναίσθηση του 
μεγέθους συνήθως λέμε : «να τελειώνουμε επί τέλους με τον 
ΒΟΑΚ».  

 Μέχρι τώρα  υπήρχε η σιωπηρή παραδοχή ότι το έργο μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό κράτος και τα κοινοτικά 
κονδύλια .  Η σειρά των έργων μπορούσε να είναι τυχαία και να 
ικανοποιεί άλλα από τα λειτουργικά κριτήρια,  αφού όλα θα 
γίνονταν στο ορατό μέλλον. Με τους ρυθμούς αυτούς αναλώσαμε 
τρία κοινοτικά πλαίσια με λιγότερο του μισού της αναβάθμισης 
κατασκευασμένο και μάλιστα στα ευκολότερα κομμάτια του. Ας 
μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα «πατάμε» κυρίως  στην αρχική 
χάραξη του 1968 και σε αυτό συμβάλει και ο τεμαχισμός των 
μελετών.   



Είναι φανερό ότι χρειάζεται ιεράρχηση 

 Με δεδομένη την στενότητα των πόρων είναι φανερό ότι χρειάζεται 
αυστηρή ιεράρχηση. 

 Δεν έχουμε την άνεση να κάνουμε έργα που δεν προσθέτουν σοβαρή 
λειτουργική αξία στο δίκτυο. 

 Πιστεύει κανείς ότι η αναβάθμιση στο τμήμα Πάνορμο- Εξάντης 
προσθέτει την ίδια αξία  στο δίκτυο με την σύνδεση του ΒΟΑΚ με το 
αεροδρόμιο Χανίων. Είναι λογικό το τμήμα αυτό να μην είναι τμήμα 
του ΒΟΑΚ.? 

 Με τους σημερινούς ρυθμούς χρηματοδότησης θα απαιτηθούν 
τουλάχιστον 15 χρόνια για την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ και 
προφανώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε μπροστά μας 
ορίζοντα δεκαετίας. 

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις συνεχείς ανάγκες για συντήρηση και 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας του δικτύου. 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι χρειάζεται να ξανασκεφτούμε το 
πρόβλημα από «μηδενική» βάση. 



Η ταυτότητα της μελέτης  Ο.Α.Κ. 
 «Το Υπουργείο προγραμματίζει άμεσα την εκπόνηση μελέτης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον ΒΟΑΚ.  

 Η μελέτη αυτή θα χωροθετήσει όλο τον άξονα γεωγραφικά, 
θα ιεραρχήσει την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα των επί 
μέρους τμημάτων, με βάση αντικειμενικές παραμέτρους, 
όπως ο τωρινός αλλά και αναμενόμενος μελλοντικά 
κυκλοφοριακός φόρτος, στατιστικά ατυχημάτων, 
επιδιωκόμενη χρονοαπόσταση μεταξύ βασικών προορισμών, 
όπως αεροδρόμια-λιμάνια, κλπ., ταχύτητες κυκλοφορίας, κ.α. 
και εν τέλει θα προσδιορίζει το απαιτούμενο κόστος τόσο για 
την κατασκευή του άξονα συνολικά, όσο και σε επί μέρους 
τμήματά του.  

 Μέσα από αυτή τη μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού, θα 
προκύψουν οι βασικές προτεραιότητες, με τις αντίστοιχες δαπάνες 
τους, αλλά και η εξέταση διαφόρων δυνατοτήτων 
χρηματοδοτήσεων μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
ή άλλες μεθόδους κατασκευής. Η μελέτη αυτή ήταν και είναι 
αίτημα πολλών φορέων και Υπηρεσιών της Κρήτης, όπως τεχνικά 
επιμελητήρια, κ.ά.» 

 



Στοιχεία από τον φάκελο του έργου 
 Ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 

 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/11-12-13, ο ΒΟΑΚ 
κατατάσσεται στο εκτεταμένο (comprehensive) 
διευρωπαϊκό δίκτυο. Ο στόχος που τίθεται για την 
κατηγορία αυτή είναι ότι θα πρέπει, με σταδιακές 
βελτιώσεις, να πληροί τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
για «οδό υψηλής ποιότητας» (είτε αυτοκινητόδρομος, είτε 
οδός ταχείας κυκλοφορίας είτε στρατηγική συμβατική οδός, 
σε συνάρτηση με τους κυκλοφοριακούς φόρτους). Υπάρχει 
δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την ΕΕ για την 
αναβάθμιση του «που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρο τον 
κύκλο υλοποίησης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μελέτες 
σκοπιμότητας και διαδικασίες αδειοδότησης, εκτέλεσης και 
αξιολόγησης», εφόσον χαρακτηρισθεί ως «έργο κοινού 
ενδιαφέροντος».  





 Μελετώμενο Έργο 

 

 Το αντικείμενο της  προκήρυξης αφορά την εκπόνηση Στρατηγικής 
Μελέτης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΣΜΕ-ΒΟΑΚ). Οι 
επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνει θα βασισθούν στις 
εγκεκριμένες «Προδιαγραφές Μελετών Σκοπιμότητας Οδικών 
Έργων» με τις ακόλουθες διακριτές ενότητες – εργασίες. 

 Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, ο ΒΟΑΚ 
ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙ. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω τμήματα 
θα ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο 41/2006 της ΔΜΕΟ/α αλλά και 
θέματα λειτουργικότητας - ασφάλειας, για τα τμήματα του 
μελλοντικού αυτοκινητοδρόμου προτείνεται τυπική διατομή 
τύπου «α4ν*σ» (2+2 λωρίδες κυκλοφορίας με ΛΕΑ και 
κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο συνολικού πλάτους 
οδοστρώματος 22,25μ). Πάντως ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
τεκμηριωμένη πρόταση για τις τυπικές διατομές και τις ταχύτητες 
μελέτης που θα εφαρμοσθούν κατά τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. 

 



Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

 Εισηγητική Έκθεση 

 

 Μηδενική Λύση (do nothing) 

 

 Κυκλοφοριακή Μελέτη 

 

 Εναλλακτικές Λύσεις Βελτίωσης (alternative solutions) 

 

 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

 

 Οικονομική – Χρηματοοικονομική Μελέτη (αφορά 
ολόκληρο τον ΒΟΑΚ) 

 



   
 Εισηγητική Έκθεση 

 Η Εισηγητική Έκθεση αφορά ολόκληρο τον ΒΟΑΚ 
(Κίσσαμος – Σητεία) και θα περιλαμβάνει: 

 Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων 
στοιχείων (υφιστάμενες μελέτες αναβάθμισης του άξονα, 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ατυχήματα, 
κυκλοφοριακά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία, εθνικό 
χωροταξικό σχέδιο, χωροταξικό σχέδιο Κρήτης, ειδικά 
χωροταξικά σχέδια, κλπ). 

 Πρόταση για τα τμήματα των οποίων οι εν εξελίξει μελέτες 
μπορούν να ενταχθούν στον γενικότερο σχεδιασμό.  

 Πρόταση για τα τμήματα που απαιτούνται νέες μελέτες. 
 Πρόταση για τα τμήματα των οποίων οι εν εξελίξει μελέτες 

μπορούν να προχωρήσουν, είτε με τις υφιστάμενες 
συμβάσεις είτε και με νέες, που θα περιλαμβάνουν το 
μέχρι σήμερα συμπληρωματικό αντικείμενο με πλήρη 
καταγραφή αυτού. 
 



 Μηδενική Λύση (do nothing) 

 Η Μηδενική Λύση αφορά το σύνολο του ΒΟΑΚ (Κίσσαμος – 
Σητεία) και θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Σύνταξη χαρτογραφικού υπόβαθρου της μελέτης σε κλίμακα 
1:5.000 από τα διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ και 
διατιθέμενους ορθοφωτοχάρτες –ψηφιακά μοντέλα εδάφους 
(DTM) του Εθνικού Κτηματολογίου ή τουλάχιστον 
ισοδύναμους. Οριζοντιογραφικός και υψομετρικός 
προσδιορισμός του άξονα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με χρήση 
κινηματικού GPS. Παραγωγή οριζοντιογραφίας – μηκοτομής 
του με ενιαία χιλιομέτρηση, διαχωρισμό σε τμήματα με ενιαία 
διατομή, επισήμανση του είδους των κόμβων (ισόπεδοι – 
ανισόπεδοι) και των επιτρεπομένων κινήσεων καθώς και 
του υφιστάμενου παραπλεύρου δικτύου εξυπηρέτησης όπου 
αυτό υφίσταται. 

 Τεχνική Έκθεση για τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ με παρουσίαση της 
κατάστασης της οδού. 

 



 Κυκλοφοριακή Μελέτη 
 

 Ο σχεδιασμός που ακολουθείται σήμερα για την αναβάθμιση του 
ΒΟΑΚ βασίζεται στις προβλέψεις για το 2020 της κυκλοφοριακής 
μελέτης «Έρευνα και Απογραφή Προέλευσης - Προορισμού στην 
Κρήτη και Προβλέψεις Κυκλοφορίας έως το έτος 2020» της περιόδου 
1998 – 2000.  

 Ήδη όμως από το 1999 στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΜΠ 
εκφράζονταν επιφυλάξεις για την τάξη μεγέθους των 
κυκλοφοριακών προβλέψεων της μελέτης: «Οι αυξημένοι φόρτοι 
προκύπτουν κυρίως από την υπόθεση μίας μεγάλης τάσης αύξησης 
του ΑΕΠ (3,6% το χρόνο), που στηρίζεται σε πολιτικές εκτιμήσεις για 
τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που έχουν ενταχθεί στην ΟΝΕ και 
χρησιμοποιούνται ως δεδομένες από τη μελέτη» - (βλ. Τελική Έκθεση, 
Τεύχος Γ’: Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας).  

 Πράγματι οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθεύθηκαν λόγω και της 
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, η ανάπτυξη της τελευταίας 
εικοσαετίας και τα μεγάλα σχεδιαζόμενα έργα (π.χ. νέο αεροδρόμιο 
Καστελίου), έχουν ή θα διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις 
προελεύσεις – προορισμούς των μετακινήσεων. Τέλος, ο χρονικός 
ορίζοντας των προβλέψεων πρέπει να επεκταθεί μέχρι το 2050. 
 



 Απαιτείται εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης που θα αφορά 
ολόκληρο τον ΒΟΑΚ (Κίσσαμος – Σητεία). Στα πλαίσια της ΣΜΕ-
ΒΟΑΚ θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

 Κυκλοφοριακές μετρήσεις (φόρτων, σύνθεσης κυκλοφορίας, κλπ, 
σε χειμερινή και θερινή περίοδο, σε τουλάχιστον δύο 24ωρα), στις 
ίδιες κατά το δυνατόν θέσεις με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή 
μελέτη του 1998. 

 Έρευνα Προέλευσης – Προορισμού (Π-Π) που θα περιλαμβάνει 
διεξαγωγή 60.000 τουλάχιστον συνεντεύξεων στις ίδιες κατά το 
δυνατόν θέσεις με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή μελέτη. 

 



 Συγκέντρωση στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων των 
τελευταίων 3-5 ετών για τον προσδιορισμό των 
ωφελειών από την εκτιμώμενη μείωση των ατυχημάτων. 

 Κυκλοφοριακή ανάλυση (προσαρμογή προτύπου, 
εναλλακτικά σενάρια, προβλέψεις). Θα χρησιμοποιηθεί το 
ίδιο ή ανάλογο συγκοινωνιακό πρότυπο καταμερισμού 
των μετακινήσεων της παλαιάς κυκλοφοριακής μελέτης, 
με τις απαραίτητες προσθήκες που θα αποφασισθούν 
(π.χ. νέο αεροδρόμιο Καστελίου, νέα οδικά τμήματα, 
λοιπά κέντρα γένεσης μετακινήσεων κλπ).  

 Μετά τη ρύθμιση του, το πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί για 
την πρόβλεψη κυκλοφοριακών φόρτων σε χρονικό 
ορίζοντα μέχρι το 2050 και για τα ενδιάμεσα ορόσημα 
που θα αποφασισθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της 
μελέτης. 
 

 Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακής Μελέτης. 
 



Εναλλακτικές λύσεις 
 Εναλλακτικές Λύσεις Βελτίωσης (alternative 

solutions) 

 

 Δεδομένου ότι τα τμήματα Κίσσαμος – Χανιά και Άγιος 
Νικόλαος – Σητεία, είναι είτε κατασκευασμένα/υπό 
κατασκευή με δίιχνη διατομή (έξοδος Κισσάμου – Χανιά, 
Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό, Χαμέζι – Σητεία) είτε 
υπάρχουν σχετικές μελέτες σε εξέλιξη (Παράκαμψη 
Κισσάμου, Καλό Χωριό – Γέφυρα Φρουζή – Παχειά Άμμος 
– Χαμέζι), η διερεύνηση τεχνικών εναλλακτικών λύσεων 
βελτίωσης του ΒΟΑΚ σε στάδιο «Λειτουργικού 
Σχεδιασμού», σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/2005 περί 
εκπονήσεως μελετών, θα γίνει κατά τμήματα από τα 
Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου για τετράιχνη 
διατομή. 

 Οι ακόλουθες σχετικές εργασίες θα περιληφθούν στην 
παρούσα «ΣΜΕ-ΒΟΑΚ»: 



Εναλλακτικές λύσεις 

 Επισκόπηση υφιστάμενων μελετών και ένταξη τους στο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο της μελέτης και στην ενιαία 
χιλιομέτρηση του υφιστάμενου άξονα. 

 

 Προωθημένη μελέτη αναγνώρισης (ΠΜΑ) για την αναβάθμιση 
του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο, με εναλλακτικές λύσεις όπου 
απαιτείται, και προτάσεις για τη θέση και το είδος των κόμβων 
καθώς και για την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου. Οι 
μελέτες θα εκπονηθούν στα τμήματα όπου δεν υπάρχουν σε 
εξέλιξη αντίστοιχες μελέτες και όπου οι τυχόν υφιστάμενες 
κρίνονται ως μη δυνάμενες να ενταχθούν στον νέο στρατηγικό 
σχεδιασμό. Θα περιλαμβάνουν δε, εκτός από τα περιβαλλοντικά 
στοιχεία που προβλέπονται στις ισχύουσες προδιαγραφές 
(Π.Δ.696/74), και πλήρη περιβαλλοντική θεώρηση στα πλαίσια της 
εκπονούμενης Μελέτης/Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), προκειμένου να συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση των 
εναλλακτικών λύσεων. 

 



Εναλλακτικές λύσεις 

 Προκαταρκτικές μελέτες των κόμβων και ΠΜΑ του αναγκαίου 
παραπλεύρου και καθέτου οδικού δικτύου στην κύρια εναλλακτική 
λύση (στα τμήματα από τα Χανιά μέχρι την περιοχή του Αγίου 
Νικολάου Λασιθίου) επί νέου τοπογραφικού υποβάθρου 
(ορθοφωτοχάρτες κλ.1:2000, ψηφιακό μοντέλο εδάφους) που θα 
συνταχθεί στα πλαίσια της μελέτης. 

 Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη στη ζώνη των εναλλακτικών 
λύσεων της ΠΜΑ του ΒΟΑΚ. Στα τμήματα στα οποία υφίσταται 
αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, εκτιμάται ότι θα αξιοποιηθεί 
περίπου 40% της γεωλογικής χαρτογράφησης. 

 Προκαταρκτική θεώρηση των τεχνικών έργων της επιλεγείσας 
εναλλακτικής λύσης ώστε να προσδιοριστούν το συνολικό, τα 
επιμέρους ανοίγματα, οι θέσεις ενός εκάστου των βάθρων, ο πλέον 
δόκιμος τρόπος κατασκευής κλπ και το κόστος κατασκευής. 

  

 



 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 Ο ΒΟΑΚ έχει περιληφθεί στην Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναθεώρησης του 
Χωροταξικού Σχεδίου της Κρήτης. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως 
ώριμου για δημοπράτηση με δημόσια ή και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, είναι η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). Για τον λόγο αυτό, στα 
επιμέρους τμήματα του ΒΟΑΚ μεταξύ Χανίων και Αγίου 
Νικολάου που θα συνταχθούν τεχνικές μελέτες, θα εκπονηθεί 
(μία ή περισσότερες κατά τμήματα) ΜΠΕ για την αδειοδότηση 
της επιλεγείσας από την μελέτη σκοπιμότητας λύσης. 

 Η εκπόνηση της Μελέτης/Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με την 
Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης (ΠΜΑ) προκειμένου, αφ’ 
ενός να την τροφοδοτήσει με τα απαιτούμενα στοιχεία και αφ’ 
ετέρου, για να συνταχθεί μία πλήρης περιβαλλοντική θεώρηση 
για κάθε εναλλακτική λύση με συγκριτική μεταξύ τους 
αξιολόγηση. 
 



 Οικονομική – Χρηματοοικονομική Μελέτη (αφορά ολόκληρο 
τον ΒΟΑΚ) 

 Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και οι 
προτεραιότητες αναβάθμισης κατά τμήματα (σε κλειστή αρτηρία με 
τετράιχνη ή δίιχνη διατομή), θα προσδιορισθούν στα πλαίσια της 
ΣΜΕ-ΒΟΑΚ σύμφωνα με τα στάδια και υποστάδια της μελέτης 
σκοπιμότητας. Η οικονομοτεχνική μελέτη θα εξετάσει τις 
κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους του έργου αναβάθμισης του 
ΒΟΑΚ και θα εκπονηθεί βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της D.G. 
REGIO της E.E. Η εργασία αυτή οδηγεί στην αξιολόγηση των εργασιών 
που θα γίνουν σύμφωνα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ενώ 
λαμβάνεται υπόψη και η έλλειψη πόρων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των έργων. 

 Οι σύγχρονες όμως εξελίξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες (Λευκή Βίβλος 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – 
COM(2011)144τελικό/28-3-11 και Κανονισμός ΕΕ1315/11-12-13 για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ΤΕΝ-Τ) καθώς 
και η έλλειψη των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για την 
υλοποίηση έργων υποδομής, καθιστούν πλέον απαραίτητη, την 
διερεύνηση της προοπτικής υλοποίησης τους με την συμμετοχή 
και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. 
 



 Η διερεύνηση αυτή στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής μελέτης θα 
περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

 Έρευνα διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων (δημόσιων ή και 
ιδιωτικών) και εκτιμώμενο κόστος αποπληρωμής. 

 Κατάρτιση χρηματοοικονομικού μοντέλου. 

 Η μελέτη εναλλακτικών δομών χρηματοδότησης για το μέρος της 
δαπάνης που δεν καλύπτεται από έσοδα λειτουργίας αλλά από δάνεια. 
Τα δάνεια αυτά κατά κανόνα προσφέρουν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες 
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ, KfW), εμπορικές ελληνικές ή αλλοδαπές τράπεζες 
αλλά και εθνικές κυβερνήσεις άλλων χωρών στα πλαίσια ειδικών 
συμφωνιών. Η διερεύνηση αυτή θα περιλαμβάνει τους όρους 
χρηματοδότησης σε σχέση με τη διάρκεια του δανείου και την διάρκεια 
της παραχώρησης. 

 



 Ανάλυση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων υπό 
διαφορετικά σενάρια υλοποίησης. 

 Αξιολόγηση των κυκλοφοριακών δεδομένων και προοπτικών στην 
περίπτωση χρήσης διοδίων τελών με διάφορες εναλλακτικές 
μορφές εφαρμογής. Για περιπτώσεις γραμμικής υποδομής με 
πολλές μικρού μήκους μετακινήσεις, η χρήση των 
παραδοσιακών τρόπων συλλογής διοδίων κλειστού ή ανοικτού 
τύπου πρέπει να εξετασθεί σε λεπτομέρεια ως προς την 
εφικτότητα και την ανταποδοτικότητα τους. 

 Αξιολόγηση των εναλλακτικών υψών διοδίων τελών ή άλλων 
μέσων αποπληρωμής της επένδυσης ανάλογα με το σύστημα 
που θα επιλεγεί, τη διάρκεια της παραχώρησης και του 
χρηματοοικονομικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας επί όλων των κρίσιμων 
παραμέτρων που επηρεάζουν χρηματοοικονομικά το Έργο. 
 



 Η Οικονομική – Χρηματοοικονομική Μελέτη θα 
εκπονείται σε ανατροφοδότηση με την κυκλοφοριακή, 
το σύνολο των τεχνικών μελετών στα τμήματα που 
αξιολογούνται (Μηδενική Λύση και Εναλλακτικές 
Λύσεις Βελτίωσης με βάση τις υφιστάμενες και τις 
εκπονούμενες στα πλαίσια της ΣΜΕ-ΒΟΑΚ) καθώς και 
τα αποτελέσματα του δημόσιου διαλόγου στα πλαίσια 
της ΜΠΕ όσον αφορά τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους. Ως αποτέλεσμα, το Τελικό Σχέδιο της 
Έκθεσης της Μελέτης Σκοπιμότητας και η Τελική 
Έκθεση της Οικονομικής – Χρηματοοικονομικής 
μελέτης θα περιέχουν τη συνολική αξιολόγηση των 
εναλλακτικών λύσεων και την διερεύνηση πιθανών 
χρηματοδοτικών μέσων (δημόσιων ή και ιδιωτικών). 

 



 Σε κάθε περίπτωση, η διερεύνηση θα γίνει με τα κριτήρια της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και στα πλαίσια των αντιστοίχων Οδηγιών της 
Ε.Ε. και των ευρωπαϊκών πρακτικών παραχώρησης της λειτουργίας 
έργων υποδομής. Εφ’ όσον ληφθεί η απόφαση της υλοποίησης του 
συνόλου ή τμήματος του έργου με παραχώρηση, κάθε ενδιαφερόμενος 
επενδυτής θα προβεί σε δικές του εκτιμήσεις και υπολογισμούς 
χρησιμοποιώντας ως βάση τα κυκλοφοριακά δεδομένα (τρέχοντα και 
προβλέψεις) που θα προκύψουν από την παρούσα μελέτη. 

 Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης (συμπεριλαμβανομένων 
και των χρόνων έγκρισης), εκτιμάται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Ο 
καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι είκοσι (20) μήνες. 

 

 Ποιος είναι ο καταλληλότερος φορέας προώθησης της μελέτης ? 

 

 ευχαριστώ 

  

 


