
 

 

Ηράκλειο, 8-9- 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

Θέμα: : Χρηματοδότηση των τμημάτων του ΒΟΑΚ από Άγιο Νικόλαο μέχρι 

Σητεία 

Σε επιστολή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης αναφέρει ότι ήρθε το στάδιο 

της εφαρμογής και της υλοποίησης του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου, ΒΟΑΚ, 

της Κρήτης.  

Όπως είναι γνωστό έχουν ήδη ανακοινωθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία για:  

Α. Το Τμήμα Χανιά – Χερσόνησος : με σύμβαση παραχώρησης ενώ με προαίρεση θα 

κατασκευαστεί το Τμήμα Καστέλι Κισσάμου- Χανιά. 

Β. Το Τμήμα Χερσόνησος- Νεάπολη : μέσω ΣΔΙΤ.  

Γ. Το Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος : με πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, πάγια και εκπεφρασμένη θέση είναι, ότι το 

έργο αυτό -το οποίο και αποτελεί κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα για την 

Κρήτη- θα πρέπει να υλοποιηθεί στη βάση ενός ενιαίου σχεδιασμού και 

χρονοδιαγράμματος που θα συμπεριλάβει ολόκληρη την Κρήτη διασχίζοντας όλο το 

μήκος της, από το ανατολικότερο άκρο της Σητείας έως το δυτικότερο άκρο στο 

Καστέλι Κισάμου. 

Όμως από τις έως τώρα ανακοινώσεις για το έργο, εξαιρείται από το σχεδιασμό και 

τη χρηματοδότηση ένα μεγάλο τμήμα που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου και συγκεκριμένα τα τμήματα του έργου από τον Άγιο Νικόλαο (Καλό 

Χωριό) μέχρι τη Σητεία, τα οποία και όπως είναι ήδη γνωστό διαθέτουν ώριμες 

μελέτες (ΜΠΕ, εγκεκριμένες ΑΕΠΟ και σχεδόν ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες και 

προϋπολογισμό).  

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έχει ανακοινωθεί ούτε η σύνδεση του νέου Οδικού Άξονα 

με την Ιεράπετρα καθώς και η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση και ωρίμανση 

των μελετών του σπουδαίου έργου του Διευρωπαϊκού Δικτύου του Νότου δηλαδή της 

σύνδεσης Ιεράπετρας- Βιάννου- Αγίων Δέκα(Μεσσαρά) αλλά και η σύνδεση με το 

νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι. 

Δεδομένου ότι οι πολίτες, οι φορείς και οι ΟΤΑ της ΠΕ Λασιθίου άλλα και 

ολόκληρης της Κρήτης, εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, καθώς ένα μεγάλο τμήμα 

του νησιού μας δεν θα διαθέτει έναν ποιοτικό και ασφαλή αυτοκινητόδρομο.  
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Δεδομένου ότι αυτό αποκλίνει και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για έναν 

νέο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην Κρήτη από τη Σητεία μέχρι το Καστέλι 

Κισσάμου 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Θα εξεταστεί και θα ανακοινωθεί άμεσα η πηγή χρηματοδότησης και ο καθορισμός 

του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του οδικού άξονα Άγιου Νικόλαου– 

Σητείας, ώστε το νησί να διαθέτει έναν ποιοτικό και ασφαλή αυτοκινητόδρομο; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




