
   



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

2 από 
206 

 
Πίνακας περιεχομένων 

1. Εισαγωγή .................................................................................................................................................................. 7 
1.1 Επισκόπηση του έργου ..................................................................................................................................... 7 
1.2 Σκοπός του παρόντος εγγράφου ..................................................................................................................... 8 
1.3 ∆ομή του Εγγράφου ........................................................................................................................................... 8 

2. Περιγραφή του ‘Εργου ............................................................................................................................................. 10 
2.1 Σκοπός του έργου .............................................................................................................................................. 10 
2.2 Επισκόπηση της όδευσης του αγωγού TAP ................................................................................................... 10 
2.3 Βασικά χαρακτηριστικά των κύριων συνιστωσών του Έργου στην Ελλάδα ............................................. 10 

2.3.1 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ................................................................................................................. 10 
2.4 Όδευση και διαδικασία επιλογής της διαδρομής ........................................................................................... 15 
2.5 Χρονοδιάγραμμα του έργου .............................................................................................................................. 16 

3. Νομικό Πλαίσιο ......................................................................................................................................................... 17 
3.1 Επισκόπηση ....................................................................................................................................................... 17 
3.2 Βασικές αρχές της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την απόκτηση γης .............................................. 18 
3.3 ∆ικαιώματα, συναλλαγές και εγγραφή ............................................................................................................. 19 

3.3.1 Εγγραφή ....................................................................................................................................................... 19 
3.3.2 Επικαρπία .................................................................................................................................................... 19 
3.3.3 Εμπράγματα δικαιώματα ............................................................................................................................ 20 
3.3.4 Προσύμφωνα αγοράς .................................................................................................................................. 20 
3.3.5 Στάδια απαλλοτρίωσης στην περίπτωση του έργου TAP ...................................................................... 20 
3.3.6 Αξιώσεις και ενστάσεις ............................................................................................................................... 21 

3.4 Πρότυπα Απόδοσης της ΕΤΑΑ( EBRD PR 5) .................................................................................................. 21 
3.4.1 Ευθυγράμμιση με την ΕΤΑΑ (EBRD PR 5)................................................................................................. 22 

4. Επισκόπηση του πληθυσμού που επηρεάζεται από το΄Εργο ........................................................................... 28 
4.1 Εισαγωγή ............................................................................................................................................................ 28 
4.2 Μεθοδολογία Έρευνας ....................................................................................................................................... 29 
4.3 ∆ημογραφικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Νοικοκυριού .............................................................................. 29 

4.3.1 Ηλικιακή ∆ομή .............................................................................................................................................. 29 
4.3.2 ∆ομή Νοικοκυριού ....................................................................................................................................... 30 
4.3.3 Φύλο .............................................................................................................................................................. 31 
4.3.4 Οικογενειακή Κατάσταση ........................................................................................................................... 31 

4.4 Κοινωνικό-Οικονομικά Χαρακτηριστικά .......................................................................................................... 32 
4.4.1 Αναλφαβητισμός + Εκπαίδευση ................................................................................................................ 32 
4.4.2 Υγεία .............................................................................................................................................................. 32 
4.4.3 Εθνότητα, Θρησκεία και Πολιτισμικές ταυτότητες ................................................................................... 33 
4.4.4. Οικονομική επισκόπηση ........................................................................................................................... 34 
4.4.5. Απασχόληση ............................................................................................................................................... 34 
4.4.6. Εισόδημα και δαπάνες ............................................................................................................................... 36 

4.5 Ιδιοκτησία γης και χρήση .................................................................................................................................. 37 
4.5.1. Ιδιόκτητη κατοικία ....................................................................................................................................... 37 
4.5.2. Ιδιόκτητη γη ................................................................................................................................................. 37 
4.5.3. Γεωργική παραγωγή .................................................................................................................................. 38 

4.6 Ευάλωτος πληθυσμός ....................................................................................................................................... 39 
5. Επιπτώσεις του Έργου ........................................................................................................................................... 40 

5.1 Εκτίμηση των Επιπτώσεων του Έργου .......................................................................................................... 40 
5.1.1 Κτηματολογικά ∆εδομένα και Όρια Ιδιοκτησίας ...................................................................................... 40 
5.1.2 Προκαταρκτική Απογραφή Επηρεαζόμενων Γεωτεμαχίων .................................................................... 40 
5.1.3 Πλήρης Απογραφή, Εξακρίβωση Περιουσιακών Στοιχείων και ∆ειγματοληπτική Κοινωνικο-οικονομική 

Έρευνα (CAI + SSES) ................................................................................................................................................... 41 
5.2 Συνιστώσες του Έργου ...................................................................................................................................... 41 

5.2.1 ∆ιάδρομοι Κατασκευής ............................................................................................................................... 41 
5.2.2 Ζώνες Εργασίας κατά τη διάρκεια των Εργασιών ................................................................................... 41 
5.2.3 Υπέργειες εγκαταστάσεις ........................................................................................................................... 42 
5.2.4 Προσωρινές Εγκαταστάσεις ....................................................................................................................... 42 
5.2.5 ∆ημόσια Γη ................................................................................................................................................... 42 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

3 από 
206 

 
5.3 Προσπάθειες για την Αποφυγή Μετεγκατάστασης ........................................................................................ 43 
5.4 Επιπτώσεις στη Γη ............................................................................................................................................ 43 

5.4.1 Έκταση των Επιπτώσεων σε Γεωτεμάχια ................................................................................................ 44 
5.4.2 Επιπτώσεις στις Ετήσιες + Πολυετείς Καλλιεργητικές Εργασίες ........................................................... 45 
5.4.3 Επιπτώσεις σε ∆ομές/Προσαρτημένες Κατασκευές ................................................................................ 45 

5.5 Επιπτώσεις στην Πολιτιστική Κληρονομιά ..................................................................................................... 46 
6. Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων Μερών ..................................................................................................................... 47 

6.1 Επισκόπηση ....................................................................................................................................................... 47 
6.2 Νομικό + Κανονιστικό Πλαίσιο ......................................................................................................................... 47 
6.3 Εταιρική Στρατηγική ∆ιαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ................................................................. 47 
6.4 Καθορισμός των Ενδιαφερόμενων Μερών ..................................................................................................... 48 

6.4.1 Άμεσα Επηρεαζόμενος Πληθυσμός ........................................................................................................... 48 
6.4.2 Ευάλωτα Άτομα εντός του Επηρεαζόμενου από το Έργο Πληθυσμού ................................................. 48 
6.4.3 Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική ∆ιοίκηση .............................................................................................. 48 
6.4.4 Μέσα Ενημέρωσης ...................................................................................................................................... 49 
6.4.5 Ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ ............................................. 49 

6.5 Μέθοδοι Επικοινωνίας/διαβούλευσης.............................................................................................................. 49 
6.5.1 Γραφεία Έργου με έδρα την Κοινότητα .................................................................................................... 49 
6.5.2 ∆ιαδικασία ∆ημόσιας Έκθεσης (Public Display) ...................................................................................... 50 
6.5.3 Γνωστοποίηση ∆ικαιωμάτων Αποζημίωσης ........................................................................................... 50 
6.5.4 ∆ιευκολύνσεις για Επηρεαζόμενα από το Έργο Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ........................................ 51 
6.5.5 Εντυπο Υλικό ............................................................................................................................................... 51 

6.6 Βασικά Θέματα Ενδιαφερόμενων Μερών ........................................................................................................ 51 
6.7 Αντιλήψεις για το Έργο από πλευράς του Επηρεαζόμενου από το Έργο Πληθυσμού ............................. 53 
6.8 Μελλοντική Στρατηγική Επικοινωνίας και ∆ιαβούλευσης ............................................................................. 53 

7. ∆ικαιώματα Αποζημίωσης ...................................................................................................................................... 54 
7.1 Βασικές Αρχές Αποζημίωσης ........................................................................................................................... 54 
7.2 ∆ικαιούχοι Αποζημίωσης .................................................................................................................................. 54 
7.3 ∆ικαιώματα .......................................................................................................................................................... 54 

7.3.1 Μόνιμα Αποκτηθείσα γη ............................................................................................................................. 54 
7.3.2 Προσωρινή ∆έσμευση Γης + Μακροχρόνια ∆ουλεία ............................................................................... 55 
7.3.3 Πρόσθετη Προσωρινή ∆έσμευση Γης (Εργοτάξια, Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων) ........................... 56 
7.3.4 Ορφανή Γη .................................................................................................................................................... 56 
7.3.5 ∆ουλείες ........................................................................................................................................................ 57 
7.3.6 Πίνακας Καταβολής Αποζημιώσεων ......................................................................................................... 58 

7.4 Αρχές Αποτίμησης ............................................................................................................................................. 60 
7.4.1 Μεθοδολογία της Μελέτης Αποτίμησης .................................................................................................... 60 
7.4.2 Αξίες Αποκατάστασης για τα Επηρεαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία του Έργου ................................. 60 
7.4.3 Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα ........................................................................................................................ 60 
7.4.4. Αποτίμηση Καλλιεργειών .......................................................................................................................... 61 

8. Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης (SLA) ....................................................................................................................... 62 
8.1 Υπολογισμός Αποζημίωσης ............................................................................................................................. 62 
8.2 Υποβολή Προσφοράς ........................................................................................................................................ 62 
8.3 Υπογραφή Συμβολαίων  + Πληρωμή των Αποζημιώσεων ........................................................................... 63 
8.4 Συμφωνία Παράδοσης - Παραλαβής της γης .................................................................................................. 63 

9. Πρόγραμμα Βιοτικής Στήριξης και Μεταβατικής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων (LATS) ........................... 64 
9.1 Επισκόπηση ....................................................................................................................................................... 64 
9.2 Στόχοι & Σκοποί της LATS ................................................................................................................................ 65 
9.3. ∆ιαδικασία για το Λεπτομερή Σχεδιασμό + Λειτουργικοποίηση του Προγράμματος της LATS............... 70 

10. ∆ιαχείρηση Παραπόνων/Αναφορών (GM) .......................................................................................................... 71 
10.1 Επισκόπηση ..................................................................................................................................................... 71 
10.2 Πρώτη Βαθμίδα (Εσωτερική) .......................................................................................................................... 73 
10.3 ∆εύτερη Βαθμίδα (Ανεξάρτητη) ....................................................................................................................... 73 
10.4 Μέλλον των ∆ραστηριοτήτων του GM ........................................................................................................... 74 

11. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση ......................................................................................................................... 75 
11.1 Συνοπτική παρουσίαση ................................................................................................................................... 75 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

4 από 
206 

 
11.2 Παρακολούθηση προόδου και αποτελέσματος ............................................................................................ 75 
11.3 Παρακολούθηση & Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ......................................................................................... 76 
11.4 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και έλεγχος ολοκλήρωσης ............................................................... 78 

11.4.1 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης ....................................................................................................... 78 
11.5 Έλεγχος ολοκλήρωσης ................................................................................................................................... 79 
11.6 Λεπτομερής Μελέτη Παρακολούθησης & Αξιολόγησης ............................................................................... 79 

12. Ρυθμίσεις Υλοποίησης .......................................................................................................................................... 80 
12.1 Προϋπολογισμός .............................................................................................................................................. 80 
12.2 Πρόγραμμα ........................................................................................................................................................ 81 
12.3 Οργανωτική ∆ομή ............................................................................................................................................ 82 

13. Παραρτήματα .......................................................................................................................................................... 83 
Παράρτημα 1: Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης.................................................................................. 83 
Παράρτημα 2: Απαλλοτρίωση + Νομικό Πλαίσιο για Σύσταση Υποχρεωτικής ∆ουλείας ................................ 106 
Παράρτημα 3: Mελέτη Αξιών Αποκατάστασης ...................................................................................................... 112 
Παραρτημα 5:   Tρόπος Υπολογισμού Απώλειας Οικοδομησιμότητας ............................................................. 201 
Παράρτημα 6: Ροή Εργασιών για απόκτηση γης ................................................................................................. 202 

 

 
 
Σχήματα 
 
Σχήμα 1: Επισκόπηση του Έργου ..................................................................................................................................... 8 

Σχήμα 2 : Τυπική Ζώνη Εργασίας ................................................................................................................................... 11 

Σχήμα 3: Μειωμένη Ζώνη Εργασίας ............................................................................................................................... 12 

Σχήμα 4 : Τυπικό Βαλβιδοστάσιο .................................................................................................................................... 13 

Σχήμα 5: Τυπικός Σταθμός Συμπίεσης ........................................................................................................................... 14 

Σχήμα 6: Όδευση του TAP στην Ελλάδα ........................................................................................................................ 15 

Πίνακας 1 -  Βασική Ελληνική Νομοθεσία Σχετικά με την Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης ......................................... 17 

Πίνακας 2: Ευθυγράμμιση με απαιτήσεις ΕΤΑΑ ............................................................................................................ 22 

Σχήμα 7: Περιφερειακά ∆ιαμερίσματα + ∆ήμοι που επηρεάζονται από το Έργο ..................................................... 28 

Σχήμα 8: Κατανομή των Προσώπων που επηρεάζονται από το Έργο (PAPs) ....................................................... 29 

Σχήμα 9: Ηλικιακή Ανάλυση του Πληθυσμού που επηρεάζεται από το Έργο .......................................................... 30 

Σχήμα 10: Ανεργία στην Ελλάδα ...................................................................................................................................... 35 

Σχήμα 11: Βασική απασχόληση του συνολικού πληθυσμού που επηρεάζεται από το έργο ................................. 36 

Σχήμα 12: ∆ηλωθέν Οικιακό Μηνιαίο Εισόδημα ............................................................................................................ 37 

Σχήμα 13: Ιδιόκτητη γη επηρεαζόμενη από τον αγωγό (σε στρέμματα) .................................................................... 38 

Πίνακας 3: Ζώνες Περιορισμού ........................................................................................................................................ 42 

Πίνακας 4: Επιπτώσεις στη Γη ......................................................................................................................................... 44 

Πίνακας 5: Έκταση των Επιπτώσεων του Έργου σε Γεωτεμάχια .............................................................................. 45 

Πίνακας 6: Επιπτώσεις του Έργου σε Καλλιεργούμενα Γεωτεμάχια ......................................................................... 45 

Πίνακας 7: Βασικά Θέματα που Αναδείχτηκαν από Κυβερνητικούς Αξιωματούχους .............................................. 52 

Σχήμα 14: Ανοικτά Θέματα Συνέλευσης των Ενδιαφερόμενων Μερών ..................................................................... 53 

Σχήμα 15: ∆ιάδρομος Κατασκευής Αγωγού και Περιορισμοί ...................................................................................... 55 

Σχήμα 16 - Ορφανή Γη ...................................................................................................................................................... 57 

Πίνακας 8 : Πίνακας Καταβολής Αποζημιώσεων .......................................................................................................... 58 

Σχήμα 17: Στόχοι & Σκοπός της LATS ............................................................................................................................ 65 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

5 από 
206 

 
Πίνακας 9: Ομάδες στόχος για τη LATS ......................................................................................................................... 69 

Σχήμα 18: ∆ιάγραμμα Ροής της ∆ιαδικασίας Παραπόνων .......................................................................................... 72 

Πίνακας 10 – ∆είκτες προόδου και αποτελέσματος ...................................................................................................... 76 

Πίνακας 11– ∆είκτες αποτελεσμάτων ............................................................................................................................. 77 

Πίνακας 12: Προϋπολογισμός της LEA........................................................................................................................... 80 

Πίνακας 13: Πρόγραμμα LEA ........................................................................................................................................... 81 

Σχήμα 19: Οργανόγραμμα ................................................................................................................................................ 82 

 
 
 
 
 
 
Πίνακες 
 
 
Πίνακας 1 -  Βασική Ελληνική Νομοθεσία Σχετικά με την Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης ...................... 17 
Πίνακας 2: Ευθυγράμμιση με απαιτήσεις ΕΤΑΑ .................................................................................. 22 
Πίνακας 3: Ζώνες Περιορισμού ........................................................................................................... 42 
Πίνακας 4: Επιπτώσεις στη Γη ............................................................................................................ 44 
Πίνακας 5: Έκταση των Επιπτώσεων του Έργου σε Γεωτεμάχια ....................................................... 45 
Πίνακας 6: Επιπτώσεις του Έργου σε Καλλιεργούμενα Γεωτεμάχια ................................................... 45 
Πίνακας 7: Βασικά Θέματα που Αναδείχτηκαν από Κυβερνητικούς Αξιωματούχους .......................... 52 
Πίνακας 8 : Πίνακας Καταβολής Αποζημιώσεων ................................................................................ 58 
Πίνακας 9: Ομάδες στόχος για τη LATS .............................................................................................. 69 
Πίνακας 10 – ∆είκτες προόδου και αποτελέσματος ............................................................................ 76 
Πίνακας 11– ∆είκτες αποτελεσμάτων .................................................................................................. 77 
Πίνακας 12: Προϋπολογισμός της LEA ............................................................................................... 80 
Πίνακας 13: Πρόγραμμα LEA .............................................................................................................. 81 

 
 
Acronyms 

 
BVS Block Valve Station – Βαλβιδοστάσιο 
CAI Census and Asset Inventory – Καταγραφή / Απογραφή στοιχείων αγροτεμαχίου 
CSO Cadastral Survey Office(s) – Κτηματογραφικό Γραφείο 
GCS Greece-Compressor Station – Σταθμός συμπίεσης Ελλάδας 
EBRD European Bank for Reconstruction and Development – Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
ESIA Environmental and Social Impact Assessment – Μελέτη Περιβαλλοντικών και 

Κοινωνικών Επιπτώσεων 
ESMS Environmental and Social Management Systems – Σύστημα ∆ιαχείρισης 

Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών  
GLAC Guide to Land Acquisition and Compensation – Οδηγός για την απόκτηση γης και 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

6 από 
206 

 

την καταβολή αποζημίωσης 
GM Grievance Mechanism – Μηχανισμός Παραπόνων 
HGA Host Government Agreement – Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας 
LEA Land Easement and Acquisition – Aπόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης 
LRF Livelihood Restoration Framework – Σχέδιο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης 
LRP Livelihood Restoration Plan – Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης 
NGO Non-governmental Organization – Μη κυβερνητική Οργάνωση 
PAP Project-affected Person(s) – Επηρεαζόμενα άτομα 
PAH Project-affected Household – Επηρεαζόμενα νοικοκυριά 
PR Performance Requirement – Πρότυπο Απόδοσης 
RoW Right of Way – Ζώνη εργασιών 
SLA Secure Land Access – Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης 
TAP Trans Adriatic Pipeline ∆ιαδριατικός Αγωγός 
 
 

Προοίμιο 
 

Το έγγραφο αυτό συνιστά το Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης (Livelihood Restoration Plan-LRP) για το Έργο του 
∆ιαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline-TAP) στην Ελλάδα. Περιγράφει τα αποτελέσματα ενός εντατικού σχεδιασμού 
για την απόκτηση γης και δικαιωμάτων δουλείας, τον οποίο έχει αναλάβει ο TAP και οι σύμβουλοι του. Περιέχει μια 
καταγραφή των δεσμεύσεων, των διαδικασιών και των λαμβανόμενων μέτρων για την αποζημίωση των ανθρώπων, των 
νοικοκυριών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από το έργο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και την 
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική (07 Νοεμβρίου 2014) και τη συναφή Απαίτηση Επίδοσης 5 - Απόκτηση Γης, 
Μη Εθελούσια Μετεγκατάσταση και Οικονομική Επίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

 
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρόν Σχέδιο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης ισχύουν για το Φεβρουάριο 2016 και 
αντανακλούν την αντίληψη των Επηρεαζόμενων από το Έργο Ανθρώπων και του αποτυπώματος του Έργου κατά την 
ημερομηνία αυτή. 
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1. Εισαγωγή 
 
1.1 Επισκόπηση του έργου 

 
1. Ο γενικός σκοπός του Trans Adriatic Pipeline («TAP» ή «το Έργο») είναι να χρησιμεύσει ως το ευρωπαϊκό 

σκέλος του Νότιου ∆ιαδρόμου Φυσικού Αερίου, διοχετεύοντας κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κασπία 
Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης του σημαντικού πεδίου Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν, στις ευρωπαϊκές 
αγορές. Ο Νότιος ∆ιάδρομος Φυσικού Αερίου αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες αλυσίδες αξίας του 
φυσικού αερίου που αναπτύχθηκε ποτέ στον κόσμο. Εκτείνεται σε 3.500 χιλιόμετρα, διασχίζοντας επτά 
χώρες και περιλαμβάνει περισσότερες από 12 μεγάλες εταιρείες ενέργειας. 

 
2. Ο TAP αναπτύσσεται από την εταιρεία TAP AG, μια εταιρεία με έδρα το Baar, στην Ελβετία. Οι σημερινοί 

μέτοχοι του TAP AG περιλαμβάνουν τις BP (20%), SOCAR (20%), SNAM (20%), Fluxys (19%), ENAGAS 
(16%), και AXPO (5%) μια ελβετική εταιρεία, οι οποίες είναι μερικές από τα πιο έμπειρες εταιρείες στον 
κόσμο στον τομέα του φυσικού αερίου. 
 

3. Ο σχεδιασμός του TAP προσφέρει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης με έναν αριθμό υφιστάμενων και 
προτεινόμενων αγωγών κατά μήκος της διαδρομής του. Αυτό θα επιτρέψει την παροχή του φυσικού αερίου 
της Κασπίας προς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη: 
 Ο TAP θα συνδεθεί με το ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου που το λειτουργεί η Snam Rete Gas, από την 

οποία μπορεί να φτάσει σε όλα τα ιταλικά σημεία εξόδου αερίου προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, 
 Στην Αυστρία και την Κεντρική Ευρώπη: το φυσικό αέριο που θα μεταφερθεί μέσω του TAP θα φτάσει 

στον κεντρικό ευρωπαϊκό κόμβο φυσικού αερίου Baumgarten στην Αυστρία μέσω του αγωγού Trans 
Austria Gas (TAG), χρησιμοποιώντας ανταλλαγή και αντίστροφη ροή, 

 Στην Γερμανία και Γαλλία μέσω Ελβετίας: χρησιμοποιώντας αντίστροφη ροή μέσω του αγωγού 
Transitgas, 

 Ηνωμένο Βασίλειο: οι διαχειριστές του δικτύου Snam Rete Gas και Fluxys έχουν συμφωνήσει να 
αναπτύξουν τις δυνατότητες αντίστροφης φυσικής ροής μεταξύ της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
με τη διασύνδεση των αγορών φυσικού αερίου της Ιταλίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας 
και του Βελγίου, επιτρέποντας το φυσικό αέριο της Κασπίας να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Βουλγαρία: ο TAP μπορεί να παρέχει μια νέα πηγή φυσικού αερίου, συνδέοντας τις υπάρχουσες και 
σχεδιαζόμενες υποδομές αγωγών, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης ροής μέσω μιας 
διασύνδεσης στη γραμμή Kula-Σιδηρόκαστρο, και / ή μια προτεινόμενη σχέση με το σχεδιαζόμενο 
∆ιασυνδεδεμένο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και 

 Νοτιοανατολική Ευρώπη: φυσικό αέριο της Κασπίας θα μπορούσε να ρέει σε αναπτυσσόμενες αγορές 
των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που σήμερα εξαρτώνται από έναν μόνο προμηθευτή 
φυσικού αερίου. Ο TAP συνεργάζεται με τους σχεδιαστές του προγραμματισμένου αγωγού Ιονίου 
Αδριατικής (IAP) για να συζητήσουν τις δυνατότητες σύνδεσης με αγορές χωρίς φυσικό αέριο στη νότια 
Κροατία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη1. 

 
4. Ο Νότιος ∆ιάδρομος Φυσικού Αερίου αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. 

Ο ρόλος του TAP στην υλοποίηση αυτού του οράματος, όχι μόνο θα προσφέρει οικονομικά οφέλη, αλλά θα 
διασφαλίσει επίσης ότι μια ζωτικής σημασίας ενεργειακή διαδρομή της Ευρώπης θα παραμένει βιώσιμη για 
τις επόμενες δεκαετίες. 

 
5. Το ελληνικό τμήμα του TAP θα ξεκινήσει κοντά στους Κήπους στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, 

όπου θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP). Από εκεί, ο TAP θα συνεχίσει στην ξηρά, 
διασχίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του, το σύνολο του εδάφους της Βόρειας Ελλάδα, πριν συνεχίσει 
ανατολικά προς δυτικά μέσω Αλβανίας στην Αδριατική ακτή. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα 
ξεκινήσει κοντά στην αλβανική πόλη Fier και θα διασχίσει την Αδριατική Θάλασσα για να δέσει στο δίκτυο 
μεταφοράς φυσικού αερίου της Ιταλίας στη νότια Ιταλία. Ο αγωγός TAP θα είναι περίπου 878 χιλιόμετρα σε 

                                                            
1 Απόσπασμα από TAP website www.tap‐ag.com 
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μήκος συνολικά - Ελλάδα 550 χιλιόμετρα – Αλβανία 215 χιλιόμετρα – Αδριατικής 105 χιλιόμετρα και Ιταλία 8 
χιλιόμετρα. Το Υψηλότερο σημείο του θα είναι 1.800 μ στα βουνά της Αλβανίας, ενώ χαμηλότερα του θα 
είναι 820 m κάτω από τη θάλασσα. 

 
6. Στην Ελλάδα, ο αγωγός θα περιλαμβάνει ένα σταθμό συμπίεσης κοντά στους Κήπους για 10 bcm και ένα 

επιπλέον σταθμό κοντά στις Σέρρες, όταν η ικανότητα του ΤΑΡ θα αναβαθμιστεί σε 20 bcm. Θα υπάρχουν 
23 σταθμοί βαλβιδοστασίων κατά μήκος της ελληνικής διαδρομής. Το σχήμα 1 παρέχει μια επισκόπηση του 
Έργου. 

 

 

Σχήμα 1: Επισκόπηση του Έργου 

 
1.2 Σκοπός του παρόντος εγγράφου 

 
7. Ο TAP AG έχει δεσμευτεί σε μια σειρά περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποχρεώσεων, οι οποίες 

συνοψίζονται στην ιστοσελίδα του έργου2 . Ο TAP έχει επιλέξει τις Απαιτήσεις Εκτέλεσης (PR) της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), ως σημείο αναφοράς για τη 
διασφάλιση ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις για τους ανθρώπους, τα δικαιώματα, το βιοτικό επίπεδο, τον 
πολιτισμό και το περιβάλλον θα αποφευχθούν ή, όταν η αποφυγή δεν είναι δυνατή, να ελαχιστοποιείται, να 
αντισταθμιστούν ή/και να αποζημιωθούν. Η προσέγγιση αυτή θα διασφαλίσει την περαιτέρω συμμόρφωση 
με τα Πρότυπα Απόδοσης του International Finance Corporation (IFC) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κανονισμών. Μεταξύ άλλων, οι Απαιτήσεις Εκτέλεσης της ΕΤΑΑ, μέσω του PR 5, θα 
εφαρμοσθούν για την απόκτηση γης, ακούσια επανεγκατάσταση και οικονομική επίπτωση. 

 
8. Αυτό το έγγραφο είναι το Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης (LRP) για την Ελλάδα. Εξειδικεύει το Σχέδιο 

Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης (LRF) με ημερομηνία Ιανουαρίου 2015, συμπεριλαμβάνοντας αποτελέσματα της 
έρευνας σχετικά με τη φύση και την έκταση των επιπτώσεων του έργου στην Ελλάδα. Μαζί με τον οδηγό του 
TAP για την απόκτηση γης και αποζημίωση (GLAC), το LRP παρουσιάζει τα δικαιώματα αποζημίωσης και 
τα πρόσθετα μέτρα άμβλυνσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών διαταραχών ή/και επιπτώσεων που 
προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Trans Adriatic Pipeline. 

 
1.3 ∆ομή του Εγγράφου 
 

9. Αυτό το έγγραφο είναι οργανωμένο σε δώδεκα κεφάλαια. 

                                                            
2 www.tap‐ag.com 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή περιγράφει εν συντομία το έργο και περιγράφει το σκοπό και τη δομή του παρόντος 
εγγράφου. 

Κεφάλαιο 2: Περιγραφή του Έργου περιγράφει τα βασικά στοιχεία του έργου και την επιλογή διαδρομών 
και τη διαδικασία σχεδιασμού. 

Κεφάλαιο 3: Νομικό Πλαίσιο παρέχει μια επισκόπηση του εθνικού νομικού και θεσμικού πλαισίου που 
σχετίζεται με την πρόσβαση στην γη, την απόκτηση και την αποζημίωσή της και προσδιορίζει 
τα κενά μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και Απαιτήσεις Εκτέλεσης της ΕΤΑΑ και τα μέτρα που 
πρέπει να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση αυτών των κενών. 

Κεφάλαιο 4: Επισκόπηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού που επηρεάζεται από το Έργο όπου 
παρατίθεται το δημογραφικό και κοινωνικο-οικονομικό προφίλ του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων και των «ευπαθώς ομάδων» που εντοπίστηκαν 

Κεφάλαιο 5: Επιπτώσεις του έργου, περιγράφει τις προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση και άμβλυνση 
των επιπτώσεων και αναλύει τις κατηγορίες των επιπτώσεων και τους ανθρώπου, τις κοινότητες 
και ιδρύματα / φορείς που θίγονται. 

Κεφάλαιο 6: ∆εσμεύσεις για τους ενδιαφερόμενους, συνοψίζει την προσέγγιση του έργου για τον 
εντοπισμό και την εμπλοκή τους σε θέματα γης που σχετίζονται με τις επιπτώσεις και τα μέτρα 
μετριασμού, και τη διάδοση των πληροφοριών που αφορούν το σχέδιο. 

Κεφάλαιο 7: ∆ικαιώματα Αποζημίωσης, ορίζει τα δικαιώματα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για 
αποζημίωση, και πώς προσδιορίστηκαν. 

Κεφάλαιο 8: Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης, παρουσιάζει λεπτομερώς τα βήματα για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης στην γη από τη συλλογή των κτηματολογικών πληροφοριών και επαλήθευσης των 
περιουσιακών στοιχείων, την επίτευξη εθελοντικών συμφωνιών και την καταβολή της 
αποζημίωσης. 

Κεφάλαιο 9: Πρόγραμμα βιοτικής στήριξης και μεταβατικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, 
περιγράφει πώς το έργο θα παρέχει πρόσθετη βοήθεια για την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου 
και υποστήριξη για τους ανθρώπους που, σύμφωνα με τις προδιαγραφές PR 5 της ΕΤΑΑ. 

Κεφάλαιο 10: ∆ιαχείριση παραπόνων/αναφορών, περιγράφει τον μηχανισμό για την επίλυση των 
παραπόνων κατά την διάρκεια του έργου. 

Κεφάλαιο 11: Παρακολούθηση & Αξιολόγηση, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
παρακολουθείται, αξιολογείται και αναφέρεται η πρόοδος του Έργου, η επίδοση και οι 
επιπτώσεις. 

Κεφάλαιο 12: Λεπτομέρειες Εφαρμογής, περικλείει τις λεπτομέρειες εργασιών, προϋπολογισμού και 
προγραμματισμού του πλάνου αποκατάστασης.  
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2. Περιγραφή του ‘Εργου  
 
2.1 Σκοπός του έργου 

 
10. Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, ανοίγοντας ένα νέο 

διάδρομο για το φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα. Το αέριο θα μεταφέρεται από σημεία απόληψης στην 
Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση στις αγορές των τριών αυτών χωρών, καθώς 
και στα ∆υτικά και Ανατολικά Βαλκάνια και την Κεντρική και ∆υτική Ευρώπη. Σε πλήρη δυναμικότητα (20 bcm/ 
έτος), εκτιμάται ότι το Έργο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 15 εκατομμύρια νοικοκυριά των συγκεκριμένων 
περιοχών. 
 

11. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TEN-
E), το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ έχει αναγνωρίσει τον ∆ιαδριατικό Αγωγό ως «Έργο κοινού 
ενδιαφέροντος», καθώς θα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων και πολιτικών της ΕΕ για τη 
διαφοροποίηση και την ασφάλεια των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού. 

 
2.2 Επισκόπηση της όδευσης του αγωγού TAP 

 
12. Η όδευση του αγωγού φυσικού αερίου ξεκινά από την Ελλάδα στο χωριό Κήποι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, 

όπου θα συνδεθεί με τον Trans Anatolian Pipeline. Εκτείνεται σε 550 χιλ. από την Βόρεια Ελλάδα στην Αλβανία, 
από όπου συνεχίζει για τις Αδριατικές ακτές. Το υποθαλάσσιο τμήμα αρχίζει κοντά στην Αλβανική πόλη του Fier 
και θα διασχίσει την Αδριατική θάλασσα και να ενωθεί με το Ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου στην νότια Ιταλία. 

 
13. Το συνολικό μήκος του ΤΑΡ θα είναι 870 χιλ. ((550 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, 211 χιλιόμετρα στην Αλβανία, 105 

χιλιόμετρα στην Αδριατική θάλασσα, 8 χιλιόμετρα στην Ιταλία). Το μεγαλύτερο υψόμετρο θα είναι τα 1.800 μέτρα 
στα αλβανικά όρη ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 810 μέτρα κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. 

 
14. Εκτός από τον αγωγό, το έργο περιλαμβάνει και δύο σταθμούς συμπίεσης, έναν κοντά στους Κήπους και τον άλλον 

στην αλβανική ακτογραμμή κοντά στην πόλη Fier. Ο τερματικός σταθμός παραλαβής, ένας σταθμός μείωσης της 
πίεσης, καταμέτρησης και pigging  θα βρίσκεται στο Dήμο Melendugno στην επαρχία Lecce, συνδέοντας τον αγωγό 
στο ιταλικό δίκτυο στα όρια του σταθμού. Το Κέντρο Ελέγχου για το σύνολο του συστήματος του TAP θα βρίσκεται 
επίσης στον τερματικό σταθμό παραλαβής στην Ιταλία, με εφεδρικό σταθμό στην Αλβανία. ∆ύο πρόσθετοι σταθμοί 
συμπίεσης μπορεί να εγκατασταθούν αργότερα (ένας κοντά στις Σέρρες, και ο άλλος κοντά στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα, στην αλβανική πλευρά) για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των 20 bcm / έτος 

 
2.3 Βασικά χαρακτηριστικά των κύριων συνιστωσών του Έργου στην Ελλάδα 
 
2.3.1 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

15. Ο υπόγειος χερσαίος αγωγός από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα έχει μήκος 550 
χιλιόμετρα και διάμετρο 1,2 μέτρα. Μεγάλο μέρος του TAP θα εκτείνεται παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό του 
∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Αερίου (∆ΕΣΦΑ). Η πίεση σχεδιασμού του κεντρικού αγωγού είναι 95 bar. Το 
ελάχιστο υπόγειο βάθος του αγωγού είναι 1 μέτρο σε κανονικά τμήματα, αλλά μπορεί να αυξηθεί, εάν είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσθετη προστασία. Για παράδειγμα, στις διασταυρώσεις με το οδικό δίκτυο, σε 
περάσματα ποταμών ή στις διασταυρώσεις με σιδηροδρομικές γραμμές, το ελάχιστο βάθος αυξάνεται σε 1,2 μέτρα και 
1,5 μέτρα. Παραπλεύρως του αγωγού θα διαστρώνονται τα καλώδια οπτικών ινών, μέσα στο ίδιο όρυγμα. Τα καλώδια 
αυτά απαιτούνται για τις τηλεπικοινωνίες και την ανταλλαγή σημάτων.  
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2.3.2 Ζώνη κατασκευής του αγωγού 

 
16. Η τυπική ζώνη εργασίας για το έργο του TAP έχει πλάτος 38 μέτρα, και το πλάτος της μπορεί να μειωθεί στα 28 
μέτρα, όπου επιβάλλεται από φυσικούς περιορισμούς. Σε περιοχές ενδεχόμενης τροποποίησης της κορυφογραμμής, το 
πλάτος θα μειώνεται περαιτέρω σε τουλάχιστον 16 μέτρα. Οι τυπικές διατομές του διαδρόμου κατασκευής, που δείχνουν 
τόσο την τυπική όσο και τη μειωμένη ζώνη εργασίας, παρουσιάζονται στις εικόνες παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 : Τυπική Ζώνη Εργασίας 
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Σχήμα 3: Μειωμένη Ζώνη Εργασίας 

 
17. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού, ο διάδρομος κατασκευής του αγωγού θα αποκαθίσταται. Η 
αποκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής: 

Αποκατάσταση εδάφους. 

Επανατοποθετείται το επιφανειακό στρώμα που έχει αφαιρεθεί και αποθηκευθεί σε άλλο σημείο. 

Αποκαθίσταται το δίκτυο αποστραγγιστικών έργων, το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, άλλα δίκτυα και εγκαταστάσεις, στα 
οποία διακόπηκε η λειτουργία ή μετατοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. 

18. ∆ημιουργείται φωτογραφικό αρχείο της διαδρομής όπου κρίνεται αναγκαίο, πριν και μετά τις εργασίες, καθώς και 
της υποδομής, των δρόμων που χρησιμοποιούνται για το έργο και των όποιων διατάξεων που υπέστησαν ζημιές. Όλοι οι 
οριοδείκτες του αγωγού θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται κάθε παρέμβαση στη διεξαγωγή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων. 
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2.3.3 Υπέργειες εγκαταστάσεις 

 

Βαλβιδοστάσια 

 

19. Στο στάδιο που βρίσκεται η τεχνική μελέτη, προγραμματίζεται η τοποθέτηση 23 σταθμών βαλβιδοστασίων στην 
Ελλάδα. Η οριστική μελέτη θα πραγματοποιηθεί αργότερα και εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων, της προσβασιμότητας, των εθνικών και διεθνών προτύπων και μιας 
κοινής αντίληψης περί λειτουργίας και συντήρησης. Οι σταθμοί βαλβιδοστασίων, οι οποίοι είναι περιφραγμένοι, δεν είναι 
επανδρωμένοι και αποτελούνται από ένα μικρό κουβούκλιο για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η 
περιφραγμένη περιοχή έχει διαστάσεις περίπου 20x40 μέτρα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει προσβάσιμος δρόμος ώστε να 
υπάρχει μόνιμη πρόσβαση στο Έργο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο κύριος εξοπλισμός του εκάστοτε βαλβιδοστασίου 
είναι υπόγειος. Η κύρια ηλεκτρική παροχή εξασφαλίζεται, ως επί το πλείστον, μέσω σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο.  
 

 

 

  Σχήμα 4 : Τυπικό Βαλβιδοστάσιο 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

14 από 
206 

 
 

Σταθμοί συμπίεσης 

 
20. Οι σταθμοί συμπίεσης αυξάνουν την πίεση του αερίου στο επίπεδο που απαιτείται για την ώθηση του φυσικού 
αερίου μέσω του αγωγού και να το μεταφέρει στην ελάχιστα απαιτούμενη πίεση. Στην Ελλάδα, ένας σταθμός συμπίεσης θα 
εγκατασταθεί κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα κοντά στους Κήπους (GCS00) και ένας δεύτερος σταθμός συμπίεσης 
(GCS01) θα βρίσκεται κοντά στις Σέρρες για να εξασφαλιστεί η επέκταση στα 20 bcm /. Η Εικόνα 5: παραθέτει ένα σχέδιο 
Πρότυπου Σταθμού Συμπίεσης παρεμφερή με τον σχεδιαζόμενο σταθμό 
 

 

 

Σχήμα 5: Τυπικός Σταθμός Συμπίεσης 

 

2.3.4 Προσωρινές εγκαταστάσεις 

 

Αποθήκευση και χώροι αποθήκευσης σωλήνων 

 
21. Εκτιμάται ότι το υλικό για την κατασκευή του αγωγού θα μεταφερθεί με πλοία σε διάφορα ελληνικά λιμάνια (π.χ. 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη). Σε αυτά τα λιμάνια θα ξεφορτώνονται τα υλικά που μεταφέρουν τα πλοία και θα 
οριστεί ένας προσωρινός χώρος για την απόθεσή τους.  
 
22. Από τους χώρους αυτούς, τα υλικά του αγωγού θα μεταφέρονται κατόπιν οδικώς στους χώρους αποθήκευσης 
σωλήνων κοντά στο διάδρομο κατασκευής. Επί του παρόντος, προβλέπεται ότι για την Ελλάδα θα απαιτηθούν κατά 
προσέγγιση 17 χώροι αποθήκευσης σωλήνων. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 41 εναλλακτικά μέρη σε περίπτωση που θα 
χρειαστεί, σε μεταγενέστερο στάδιο.  
 
23. Οι θέσεις των χώρων αποθήκευσης σωλήνων για την ενδιάμεση αποθήκευση των χερσαίων σωλήνων έχουν 
επιλεγεί κοντά σε κεντρικούς δρόμους, πλησίον της όδευσης του αγωγού, ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στα μεγάλα 
φορτηγά. Ο ακριβής αριθμός και η θέση των χώρων αποθήκευσης σωλήνων θα καθοριστεί από τον ανάδοχο 
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Σταθμοί εργοταξίων 

 

24. Αυτόνομα εργοτάξια θα στηθούν σε προσωρινή βάση και θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα 
εγκατασταθούν κοντά στην περιοχή όπου θα τοποθετηθεί ο αγωγός, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδομή και 
πρόσβαση. Οι τοποθεσίες θα εξαρτηθούν από την προβλεπόμενη ταχύτητα ολοκλήρωσης των εργασιών και τις οδηγίες. Ο 
Ανάδοχος θα μεριμνήσει ξεχωριστά για τη στέγαση και την ευημερία των εργαζομένων του με την ανέγερση, την τοποθέτηση 
και τη συντήρηση προσωρινών καταλυμάτων και σκηνών και την παροχή όλων των υπηρεσιών στους χώρους εργασίας. 
Ωστόσο, η διαχείριση της πρόσβασης και το κόστος των εν λόγω εγκαταστάσεων θα βαρύνει τον TAP. Εργοτάξια θα πρέπει 
να δημιουργηθούν για κάθε τμήμα του έργου πριν από την κατασκευή του αγωγού και των συναφών εγκαταστάσεων. Τα 
εργοτάξια θα βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού σε τακτικές αποστάσεις πάνω-κάτω, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η χρονοβόρα μεταφορά του προσωπικού στο χώρο εργασίας. Εάν είναι δυνατόν, τα εργοτάξια θα βρίσκονται 
κοντά σε κεντρικές αρτηρίες, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του προσωπικού, των τροφίμων, των υπηρεσιών κ.λπ. 
στο εργοτάξιο. Η εξεύρεση των κατάλληλων θέσεων για τη δημιουργία εργοταξίων θα γίνει σε συνεργασία με τις τοπικές 
κοινότητες. Τα κύρια εργοτάξια δεν θα πρέπει να συνδυάζονται με μεγάλους χώρους αποθήκευσης σωλήνων και χώρους 
όπου εκτελούνται εργασίες κάμψης των σωλήνων 
 
25. Όλες οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων είναι προσωρινού χαρακτήρα και θα απομακρύνονται εντελώς 
(συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων τους), μετά τη λήξη της κατασκευαστικής περιόδου. Η δεσμευθείσα γη όσο και το 
«αποτύπωμα» που έχουν αφήσει τα εργοτάξια θα αποκαθίστανται μετά την αποσυναρμολόγηση των υποδομών. 
 

2.4 Όδευση και διαδικασία επιλογής της διαδρομής 
 
26. Η εγκεκριμένη από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων όδευση του αγωγού μέσω της 
Ελλάδας παρουσιάζεται στο σχήμα 6 παρακάτω. Η διαδρομή αυτή προκύπτει από μια διαδικασία επιλογής διαδρομής που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης σκοπιμότητας και της βασικής τεχνικής μελέτης. Η βελτιστοποίηση της 
διαδρομής συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, με την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων οι οποίοι πρότειναν 
εναλλακτικές διαδρομές που ελήφθησαν υπόψη μέσω του μηχανισμού υποβολής ενστάσεων. Αυτές παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 5.3 Προσπάθειες για την Αποφυγή Μετεγκατάστασης. 

 

 
 

Σχήμα 6: Όδευση του TAP στην Ελλάδα 
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2.5 Χρονοδιάγραμμα του έργου 
 

27. Τον Ιούλιο 2013, το Υπουργείο Περαβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε για την πληρότητα 
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τουΤΑΡ και ενέκρινε την έναρξη της δημοσιοποίησης του έργου. 

 
28. Μετά την υποβολή των επίσημων γνωμοδοτήσεων από τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλες 

αρμόδιες Υπηρεσίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 
2014 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η διαδικασία 
αδειοδότησης και οι κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

 
29. Η συνολική κατασκευή του ελληνικού τμήματος του έργου αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2016 και να 

διαρκέσει περίπου 3,5 χρόνια. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εξυπηρετεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, το 
οποίο προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας, όταν τεθεί σε παραγωγή η Φάση ΙΙ 
του κοιτάσματος Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν το 2020. 

 
  



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

17 από 
206 

 

3. Νομικό Πλαίσιο 
 
3.1 Επισκόπηση 

 
30. Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύνοψη των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν στη δουλεία και την 

απόκτηση γης και σχετικές με ένα Έργο όπως TAP. ∆εν είναι, όμως, μια συνολική επισκόπηση όλης της Ελληνικής 
νομοθεσίας που διέπει την γη. 

 

Πίνακας 1 -  Βασική Ελληνική Νομοθεσία Σχετικά με την Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης 

Νομοθέτημα Βασικά ζητήματα που εξετάζονται 

Αστικός Κώδικας 

Άρθρο 166: Τα προσύμφωνα υπόκεινται στον ίδιο τύπο με τις τελικές συμβάσεις.  
Άρθρο 1033: Η κυριότητα μεταβιβάζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του κυρίου και 
εκείνου που την αποκτά, μόνο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Άρθρο 1041-1045: Περίοδοι αδιάλειπτης κατοχής που οδηγούν σε χρησικτησία: 10 έτη, 
αν υπάρχει τίτλος και καλή πίστη (άρθρα 1041-1043), ειδάλλως 20 έτη (άρθρο 1045).  
Άρθρο 1054, 946: Η κυριότητα με χρησικτησία δεν μπορεί να αποκτηθεί επί εκτός 
συναλλαγής πραγμάτων. 
Άρθρο 1113 και 793: Σε περιπτώσεις κοινωνίας, για τη διάθεση του κοινού αντικειμένου 
απαιτείται η συναίνεση όλων των κοινωνών.  
Άρθρο 1118: «Πάνω σε ακίνητο μπορεί να αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του 
εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, που να του παρέχει κάποια ωφέλεια (πραγματική 
δουλεία).»  
Άρθρο 1121: Οι πραγματικές δουλείες συνιστώνται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία.  
Άρθρο 1192: Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
πρέπει να εγγράφονται στο τοπικό Υποθηκοφυλακείο [ή Κτηματολόγιο]. 

Κώδικας Πολιτικής 
∆ικονομίας 

Άρθρο 220. Αγωγές, οι οποίες αφορούν ακίνητα, εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων 
του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε 30 ημέρες από την 
κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες. 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της HGA, το άρθρο 23 του Νόμου 4014/2011 δεν ισχύει για 
όλους τους σκοπούς σε σχέση με την απόκτηση σχετικών δικαιωμάτων από τον 
Επενδυτή του έργου, σύμφωνα με αυτό το Παράρτημα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμβολαιογραφικής πράξης.  

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της HGA, τα άρθρα 35 και 72 του Νόμου 998/1979 δεν 
ισχύουν για όλους τους σκοπούς σε σχέση με την απόκτηση σχετικών δικαιωμάτων από 
τον Επενδυτή του έργου, σύμφωνα με αυτό το Παράρτημα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμβολαιογραφικής πράξης. 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της HGA, το άρθρο 60 του νόμου 998/1979 δεν ισχύει για 
όλους τους σκοπούς σε σχέση με την απόκτηση σχετικών δικαιωμάτων από τον 
Επενδυτή του έργου, σύμφωνα με αυτό το Παράρτημα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμβολαιογραφικής πράξης. 

Κτηματογράφηση για τη 
δημιουργία Εθνικού 
Κτηματολογίου. ∆ιαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα 
κτηματολογικά βιβλία και 
άλλες διατάξεις. 

Νόμος 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε (σημαντικές τροποποιήσεις: Νόμοι 2308/1995, 
2508/1997, 2664/1998, 3127/2003, 3481/2006, 3882/2010, 3983/2011). 
Άρθρο 1: Οι τοπικές περιοχές υπό κτηματογράφηση κηρύσσονται με κοινή υπουργική 
απόφαση. 
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία για την εγγραφή δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο. 
Άρθρα 4, 6 και 7: ∆ιαδικασίες καταχώρισης, διόρθωσης ή ένστασης για κτηματολογικές 
διορθώσεις. 
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Νομοθέτημα Βασικά ζητήματα που εξετάζονται 

∆ιαρρυθμίσεις στην άμεση 
και έμμεση φορολογία, 
μισθολογικά θέματα και 
άλλες διατάξεις. 

Νόμος 1249/1982 (όπως τροποποιήθηκε, όπου οι σημαντικότερες τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν το Νόμο 4110/2013 και τον Νόμο 3842/2010)  
Άρθρα 41 και 41Α του νόμου 1249/1982. Σύστημα εκτίμησης της αξίας της γης για τους 
σκοπούς του υπολογισμού του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Η φορολογητέα αξία 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 1587/1950 (βλ. παρακάτω). 

Περί κυρώσεως, 
τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του υπ' 
αριθ. 1521/1950 Α. Νόμου 
"περί φόρου μεταβιβάσεως 
ακινήτων" 

Νόμος 1587/1950, άρθρο 3 παράγραφος 2. Οι φορολογικές αρχές προσδιορίζουν τη 
φορολογητέα αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου βάσει της αξίας παρόμοιων 
συναλλαγών ή άλλων δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους. 
Άρθρο 3 παράγραφος 4. Για τον προσδιορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της 
επικαρπίας και της δουλείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 40 
παράγραφος 1 περίπτωση δ του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, ∆ωρεών, Γονικών 
Παροχών (Νόμος 2161/2001). 

Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις 

Νόμος 1892/1990, άρθρα 25 και 26 (όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3978/2011): 
Απαγορεύεται η μεταβίβαση ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, εκτός αν ο αποκτών 
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. 
Απαγορεύεται επίσης η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του 
προσώπου εταίρων εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα σε παραμεθόριες 
περιοχές. Ο περιορισμός μπορεί να αρθεί μετά την υποβολή σχετικής αίτησης. 

Περί ∆ιοικήσεως ∆ημοσίων 
Κτημάτων 

∆ιάταγμα 11-12 Νοεμβρίου 1929, άρθρα 65 και 95: Η εκποίηση της δημόσιας γης 
επιτρέπεται μόνο δια δημοπρασίας. Η άμεση εκποίηση επιτρέπεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις, για παράδειγμα σε δήμους, κοινότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Περί τρόπου ενεργείας υπό 
των Νομικών Προσώπων 
∆ημοσίου ∆ικαίου 
(Ν.Π.∆.∆.), προμηθειών, 
μισθώσεων και 
εκμισθώσεων εν γένει, 
αγορών ή εκποιήσεων 
ακινήτων, εκποιήσεων 
κινητών πραγμάτων ως και 
εκτελέσεως εργασιών 

Νόμος 715/1979 
Άρθρο 59 
Η εκποίηση ακινήτων Ν.Π.∆.∆. από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γης ενεργείται 
δια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.  

Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για  
Έρευνα, Παραγωγή και 
δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις. 

Νόμος 4001/2011 
 
Τα άρθρα 165-172, 173 παρ. 1, 175 και 176, με την επιφύλαξη των προσαρμογών που 
προβλέπονται από το Παράρτημα 1 του HGA. 

Κώδικας  Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 

Νόμος 2882/2001 

Επιτάχυνση και διαφάνεια 
υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων. 

Νόμος 3894/2010  
Άρθρο 11 ∆ικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων  
Άρθρο 12 Εκτίμηση αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων 
Άρθρο 13 Κτηματολογικά στοιχεία – Αναγνώριση δικαιούχων 

 
3.2 Βασικές αρχές της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την απόκτηση γης 

31. Το Ελληνικό Σύνταγμα και ο Νόμος για τις Απαλλοτριώσεις είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις αρχές της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται στην Οικουμενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων και η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι εγγυημένη από το Σύνταγμα.  

 
32. Τα περιουσιακά δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη φύση τους (κυριότητα, επικαρπία), πρέπει να εγγράφονται στο 

«Κτηματολόγιο». 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

19 από 
206 

 
 
33. Το δικαίωμα στην ιδιωτική περιουσία είναι εγγυημένο. Η ιδιοκτησία μπορεί να αποκτηθεί με δωρεά, κληρονομιά, 

αγορά ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο που προβλέπεται στον Αστικό Κώδικα. Η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει 
απαλλοτριώσεις ή περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας μόνο για το δημόσιο συμφέρον. 

 
34. Η απαλλοτρίωση ή οι περιορισμοί ενός δικαιώματος ιδιοκτησίας που ισοδυναμούν με απαλλοτρίωση επιτρέπονται 

μόνο έναντι δίκαιης αποζημίωσης. Για διαφωνίες σε σχέση με το ποσό της αποζημίωσης, μπορεί να ασκηθεί 
αγωγή ενώπιον δικαστηρίου (Σύνταγμα, αρθρ. 41). 

 
3.3 ∆ικαιώματα, συναλλαγές και εγγραφή 

 
3.3.1 Εγγραφή 

 
35. Η μεταβίβαση της κυριότητας, δουλείας ή άλλου δικαιώματος επί ακινήτων ολοκληρώνεται μόνο μετά την 

καταχώριση του εν λόγω δικαιώματος στο υποθηκοφυλακείο (ή Κτηματογραφικό γραφείο, όπου υπάρχει 
Κτηματογραφικό γραφείο σε λειτουργία, άρθρα 1192 και 1198 του Αστικού Κώδικα). 

 
36. Στην περίπτωση δύο συναλλαγών επί ιδίου δικαιώματος λόγω παράλειψης ή εσκεμμένης πράξης, το δικαίωμα 

ανήκει στο πρόσωπο που καταχώρισε πρώτο τη συμβολαιογραφική πράξη στο υποθηκοφυλακείο, ανεξάρτητα 
από την ημερομηνία της συμβολαιογραφικής πράξης. Μόνο οι τελικές συμβολαιογραφικές πράξεις μεταγράφονται 
στο υποθηκοφυλακείο, ενώ τα προσύμφωνα δεν μεταγράφονται. 

 
37. Πριν από κάθε μεταβίβαση, ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει για κάθε υπό συζήτηση ακίνητο κατά πόσον α) 

υπάρχουν συμβολαιογραφικές πράξεις σχετικά με εμπράγματα δικαιώματα κλπ., β) αυτές οι συμβολαιογραφικές 
πράξεις είναι επικαιροποιημένες, γ) αυτές οι συμβολαιογραφικές πράξεις αφορούν σε δικαιώματα εγγείου 
ιδιοκτησίας τρίτων που προσκρούουν στη μεταβίβαση ή/και στην επιθυμητή χρήση της γης ή/και δ) εκκρεμούν 
αγωγές που αμφισβητούν την ιδιοκτησία ή διεκδικούν δικαιώματα επί του σχετικού οικοπέδου. Οι αγωγές 
εγγράφονται στο «Βιβλίο ∆ιεκδικήσεων» που τηρείται σε κάθε οικείο υποθηκοφυλακείο και είναι ως επί το πλείστον 
ενημερωμένες, αφού η μη καταχώριση διεκδικήσεων εντός 30 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αγωγής 
οδηγεί σε απόρριψη της. 

 
38. Οι υποθήκες και νόμιμες κατασχέσεις, εγγράφονται επίσης σε ειδικά βιβλία του υποθηκοφυλακείου και συνεχίζουν 

να υφίστανται, ακόμη και μετά την πώληση της γης σε τρίτον, εφόσον δεν διευθετηθούν πριν από τη μεταβίβαση 
των τίτλων ιδιοκτησίας. Ομοίως, σε περιπτώσεις εξαγορών με διαπραγμάτευση, οι μισθώσεις γης - ανάλογα με τη 
διάρκεια και τους όρους τους - μεταβιβάζονται στον αγοραστή. Συνεπώς, εάν δεν αντιμετωπιστούν πριν από τη 
μεταβίβαση των τίτλων ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να χρειαστεί να λάβει τη συγκατάθεση του εκμισθωτή 
για την επιθυμητή χρήση γης. 

 
39. Πριν από την τελική μεταβίβαση της κυριότητας ή των δικαιωμάτων επί συγκεκριμένου ακινήτου, η σχετική 

συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να επικαιροποιηθεί, να ολοκληρωθεί και να απαλλαγεί από αμφισβητήσεις. Τα 
εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα και δουλείες) μεταβιβάζονται μέσω συμβολαιογραφικών πράξεων (άρθρα 
1033, 1121 και 1191 του Αστικού Κώδικα). Για να καταρτιστεί η τελική συμφωνία, πρέπει να ολοκληρωθεί η 
τοπογραφική μελέτη, να καταστούν έγκυροι οι τίτλοι κυριότητας και να προσκομιστεί μια σειρά από έγγραφα από 
τον πωλητή τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι: α) έχουν καταβληθεί τα 
δικαιώματα άρδευσης για τις αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις (άρθρο 65 του νόμου 2538/1997), β) έχουν 
καταβληθεί όλα τα δημοτικά τέλη για τα κτίρια κλπ. (άρθρο 24 παράγραφος 18 του Νόμου 2130/1993), γ) έχουν 
καταβληθεί όλοι οι φόροι (πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) κλπ.  

 
3.3.2 Επικαρπία 

 
40. Η επικαρπία είναι ένα δευτερεύον δικαίωμα ιδιοκτησίας περιορισμένης διάρκειας, συνήθως για τη διάρκεια ζωής 

ενός προσώπου, το οποίο αποτελείται από την απόλαυση της χρήσης και των καρπών (κέρδους) που προέρχονται 
από ένα ακίνητο τρίτου, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ουσία του. Τα σχετικά δικαιώματα επικαρπίας επί ενός έργου 
είναι εκείνα όπου οι επικαρπωτές πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη μεταβίβαση ή τη δημιουργία 
δικαιωμάτων επί της γης στο οικόπεδο επί του στην οποία οποίου έχουν δικαίωμα επικαρπίας και όπου δικαιούνται 
να αποζημιωθούν για την απώλεια χρήσης ή/και κερδών της εν λόγω γης, όπως μισθώματα, καλλιέργειες, κλπ.  
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3.3.3 Εμπράγματα δικαιώματα 
 

41. Επειδή οι πραγματικές δουλείες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα ενός μισθωτή (ή άλλου 
κατόχου δικαιωμάτων επικαρπίας) επί του ίδιου ακινήτου, στις περισσότερες περιπτώσεις ο μισθωτής πρέπει να 
συναινέσει στη σύσταση δουλειών. Είναι συνήθης πρακτική ο αγοραστής να διευθετεί αυτές τις αξιώσεις πριν από 
τη μεταβίβαση των τίτλων ιδιοκτησίας και να αναλαμβάνει τις σχετικές δαπάνες και αποζημιώσεις. Η προσωπική 
δουλεία, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλα μέρη και λήγει όταν ο δικαιούχος 
αποβιώσει ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, όταν παύσουν να υφίσταται (άρθρο 1190 του Αστικού 
Κώδικα).  

 
42. Οι δουλείες μπορεί να αποτελούνται από θετικά δικαιώματα (θετικές δουλείες), για παράδειγμα, ένα μονοπάτι που 

διέρχεται από δύο ή περισσότερα ακίνητα και επιτρέπει στον δικαιούχο να εκτελεί εργασίες στο δεσπόζον ακίνητο. 
Τέτοια δικαιώματα διέλευσης μπορεί να συμφωνηθεί να είναι «κινητά», με την έννοια ότι δεν χρειάζεται 
απαραιτήτως να υπάρχει σταθερή θέση, διαδρομή ή μέθοδος για να ασκηθεί το δικαίωμα διέλευσης. Για 
παράδειγμα, ένα δικαίωμα διέλευσης μπορεί να επιτρέπει να διασχίζεται ένας αγρός χωρίς ορατό μονοπάτι σε 
οποιαδήποτε επιθυμητή θέση, μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικόπεδο.  

 
43. Οι δουλείες μπορεί επίσης να αποτελούνται από αρνητικά δικαιώματα (αρνητική δουλεία), για παράδειγμα, 

περιορισμοί δόμησης για να διασφαλιστεί η θέα, το φως κλπ. ή υποχρεώσεις ανοχής για τη σκόνη, τις εκπομπές 
κλπ. που προκύπτουν από γειτονικό ακίνητο. Στην περίπτωση του TAP, τα δικαιώματα εκτέλεσης έργων, 
διέλευσης εδαφών ή κατασκευής δομών σε μέρη μιας περιουσίας θα ήταν θετικές δουλείες, ενώ οι περιορισμοί 
της δόμησης και των άλλων χρήσεων γης θα ήταν αρνητικές δουλείες.  

 
44. Η προηγούμενη πείρα από έργα μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των έργων της ∆ΕΗ, του 

∆ΕΣΦΑ κλπ., δείχνει ότι δουλείες που χορηγούνται για την υλοποίηση τέτοιων έργων είναι τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές και χορηγούνται υπέρ των δικαιούχων εταιρειών, δηλαδή είναι προσωπικές, και ως εκ τούτου, κατ' 
αρχήν, λήγουν κατά τη λύση της εταιρείας υπέρ της οποίας χορηγούνται, ενώ σε περίπτωση συγχώνευσης οι 
προσωπικές δουλείες μεταφέρονται αυτόματα στην απορροφώσα εταιρεία. 

 
3.3.4 Προσύμφωνα αγοράς 

 
45. Τα προσύμφωνα αγοράς, δηλαδή, η σύμβαση για τη μεταβίβαση γης ή δικαιώματος επί γης εντός ενός 

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για ένα συγκεκριμένο ποσό, για να είναι εκτελεστά θα πρέπει να περιβληθούν 
τον τύπο της συμβολαιογραφικής πράξης (άρθρο 166 του Αστικού Κώδικα: Τα προσύμφωνα υπόκεινται στον ίδιο 
τύπο με την τελική σύμβαση. Το προσύμφωνο μπορεί να παρέχει δικαιώματα πρόσβασης στο αντίστοιχο 
οικόπεδο, περιλαμβανομένων εδαφικών ερευνών, δοκιμαστικών ανασκαφών κλπ., πριν από την υπογραφή της 
τελικής συμβολαιογραφικής πράξης. Τα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα μπορούν επίσης να ορίζουν ότι η τελική 
συμβολαιογραφική πράξη μπορεί να αφορά σε μικρότερη έκταση από ό,τι το προσύμφωνο, συνεπώς, μόλις 
καθοριστεί η τελική διαδρομή του αγωγού, η τελική συμβολαιογραφική πράξη μπορεί να καταρτιστεί για την 
μικρότερη έκταση. Ωστόσο, κανονικά δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της γης (βλ. παρακάτω). Τέλος, τα 
συμβολαιογραφικά προσύμφωνα θα πρέπει να προβλέπουν τη διαδικασία για τη διενέργεια αλλαγών στο 
καθεστώς χρήσης του εν λόγω ακινήτου. 

 
46. Συμβολαιογραφικά προσύμφωνα μπορούν επίσης να καταρτιστούν όταν: α) το ακίνητο δεν έχει καταχωριστεί 

ακόμη, β) δεν έχουν επιλυθεί απαγορεύσεις μεταβίβασης (παράνομες κατασκευές κλπ.) και γ) εκκρεμούν αγωγές. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι επιτακτική ανάγκη τα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα να περιέχουν όρους σχετικά 
με τη διευθέτηση των εκκρεμών υποχρεώσεων κλπ. πριν από την εκτέλεση της τελικής συμβολαιογραφικής 
πράξης. Το ποσό για ένα προσύμφωνο ή/και την τελική συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης και το προσύμφωνο συχνά αποτυπώνει ένα μέρος της τελικής τιμής. Όλες οι δαπάνες που 
σχετίζονται με τη διαδικασία απόκτησης γης είναι πληρωτέες στο σύνολό τους από τον αγοραστή. 

 
3.3.5 Στάδια απαλλοτρίωσης στην περίπτωση του έργου TAP 
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47. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε στιγμή, ενώ η διαδικασία απαλλοτρίωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ο 

ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση και να φθάσει σε συμφωνία με τον οργανισμό που 
απαλλοτριώνει. 

 
48. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας απαλλοτρίωσης, όπως ισχύουν για το παρόν Έργο, περιγράφονται στο 

παράρτημα 2 
 
49. Οι λεπτομέρειες της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που καταρτίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές 

περιγράφονται στο παράρτημα 4Error! Reference source not found. Περιλαμβάνουν τιμές για οικοδομήσιμη γη, 
γεωργική γη, βιομηχανικά και αγροτικά κτίρια 
 

3.3.6 Αξιώσεις και ενστάσεις 
 

50. ∆εν υπάρχει επίσημος μηχανισμός ενστάσεων, αν και υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες. Κάθε άτομο, το οποίο 
έχει δικαιώματα ή αξιώσεις σε ακίνητα που καλύπτονται από το Κτηματογραφικό γραφείο, απολαμβάνουν τα 
δικαιώματα που ορίζονται στη νομοθεσία για τη δημιουργία/ολοκλήρωση κτηματογραφικού γραφείου, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να υποβάλλουν ένσταση για τις εγγραφές τρίτων στο Κτηματογραφικό 
γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που κρίνουν ότι η απόκτηση ακινήτου συγκρούεται με τα δικαιώματά 
τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση α) κατά το στάδιο της προετοιμασίας του κτηματολογίου και β) 
ενώπιον της ειδικής επιτροπή ενστάσεων (άρθρα 6 και 7 του νόμου 2308/1995). Ο TAP έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα μηχανισμό αναφορών, ο οποίος περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10.Error! Reference source not found. 

  
3.4 Πρότυπα Απόδοσης της ΕΤΑΑ( EBRD PR 5) 

 
51. Όπως προαναφέρθηκε, ο TAP έχει επιλέξει τις απαιτήσεις απόδοσης της ΕΤΑΑ ως σημείο αναφοράς για την 

δουλεία και την απόκτηση γης. 
 

52. Η ΕΤΑΑ αναθεώρησε την πολιτική της για το περιβάλλον και την κοινωνία το 2014. Η πολιτική δέσμευση της 
Τράπεζας υπαγορεύει την προώθηση “φιλικών προς το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη” για όλες τις 
δραστηριότητές της. Η ΕΤΑΑ έχει αναπτύξει σχετικές απαιτήσεις απόδοσης (PR) για βασικούς τομείς της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, κυρίως μεταξύ των οποίων οι: 
 PR 5 - Απόκτηση Γης, ακούσια επανεγκατάσταση και Οικονομική Επίπτωση 
 PR 10 - Γνωστοποίηση πληροφοριών και Ενδιαφερόμενα Μέρη 
 

53. PR 10 απαιτεί ότι οι επηρεαζόμενες κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν κατάλληλα σε θέματα που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να τους επηρεάσουν. 
Βασικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν: 
 Την διασφάλιση της ελεύθερης και εκ των προτέρων, μέσω διαβούλευσης, ενημέρωσης και τη 

διευκόλυνση της συμμετοχής σε αυτή 
 Απόκτηση ευρείας υποστήριξης από την κοινότητα 
 Έμφαση στους κινδύνους και τις δυσμενείς επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την 

αντιμετώπισή τους 
 Ανάληψη διαβούλευσης με περιεκτικό και πολιτιστικά κατάλληλο τρόπο 
 Προσαρμογή της διαδικασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των μειονεκτούντων ή ευάλωτων 

ομάδων. 
 

54. Το Πρότυπο Απόδοσης 5 (PR5) αναφέρεται στη διαχείριση της ακούσιας απόκτηση γης και επανεγκατάστασης. Η 
ακούσια απόκτηση γης σχετίζεται με συναλλαγές στις οποίες ο αγοραστής μπορεί να καταφύγει σε κρατική αρχή 
για να αποκτήσει πρόσβαση στη γη ή να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση γης. 

 
55. Τα Πρότυπο Απόδοσης 5 ορίζει τους «Eπιρεαζόμενους» σε γενικές γραμμές ως εξής: 

 Όσοι έχουν επίσημα νομικά δικαιώματα στη γη που καταλαμβάνουν 
 Όσοι δεν έχουν επίσημα νομικά δικαιώματα στη γη, αλλά έχουν αξίωση ή αναγνωρίζεται ως αξίωση 

σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 
 Όσοι έχουν αναγνωρίσιμο νομικό δικαίωμα ή αξίωση για τη γη που καταλαμβάνουν, όπως ευκαιριακοί 
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καταληψίες και πρόσφατα οι οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι καταλαμβάνουν γη πριν από μια 
καταληκτική ημερομηνία. 

56. Οι βασικοί στόχοι της ΕΤΑΑ (PR5) που χρησιμεύουν ως οδηγός στην διαδικασία απόκτησης γης περιλαμβάνουν: 
 την αποφυγή ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση της ακούσιας μετεγκατάστασης, όπου αυτό είναι εφικτό, 

με τη διερεύνηση εναλλακτικών σχεδίων του έργου 
 τον μετριασμό των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την απόκτηση γης (ή των 

περιορισμών της χρήσης ή πρόσβασης στη γη) μέσω: (i) της παροχής αποζημίωσης για την απώλεια 
των περιουσιακών στοιχείων σε κόστος αποκατάστασης και (ii) της διασφάλισης ότι οι δραστηριότητες 
μετεγκατάστασης υλοποιούνται με την κατάλληλη δημοσιοποίηση πληροφοριών, διαβούλευση, και 
συνειδητή συμμετοχή των θιγόμενων 

 τη βελτίωση ή, τουλάχιστον, την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης και του βιοτικού επιπέδου των 
επηρεαζόμενων προσώπων στα επίπεδα πριν από το έργο 

 τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των επηρεαζόμενων προσώπων, μέσω της παροχής επαρκούς 
στέγασης με με εξασφαλισμένη μίσθωση σε θέσεις μετεγκατάστασης. 

 
3.4.1 Ευθυγράμμιση με την ΕΤΑΑ (EBRD PR 5) 
 

57. Ο πίνακας 2 συγκρίνει το Εθνικό ∆ίκαιο με τα Πρότυπα Απόδοσης 5 της ΕΤΑΑ. Εντοπίζει διαφορές και αναφέρει 
στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοσθούν για να γεφυρωθούν. 

 

Πίνακας 2: Ευθυγράμμιση με απαιτήσεις ΕΤΑΑ 

Θέμα-Ζήτημα Απαιτήσεις EBRD (PR5) Πρόβλεψη Ελληνικού Νόμου Γεφύρωση διαφοράς 

Ακούσια 
Μετεγκατά
σταση  – 
Φυσική 
Μετεγκατά
σταση και 
Οικονομική 
Επίπτωση 

”Ακούσια Μετεγκατάσταση” 
σύμφωνα με τις διεθνείς 
απαιτήσεις (ΕΤΑΑ PR 5) 
καλύπτει τη φυσική 
μετεγκατάσταση (απώλεια 
στέγης) και οικονομικής 
επίπτωσης (απώλεια 
βιοτικού επιπέδου)  
Η ∆ιεθνής Απαίτηση PR 5 
καλύπτει: 
1. Απόκτηση γης που 
περιέχει: (α) αγορά 
ιδιοκτησίας; (β) αγορά 
δικαιωμάτων (π.χ. δουλεία; 
δικαίωμα διέλευσης) 
2. Επιβολή Περιορισμών 
που συμβάλει σε απώλεια 
πρόσβασης σε φυσικούς 
πόρους ή άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Η ελληνικά Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου 
και του Κώδικα Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων δεν αναγνωρίζει 
την άκούσια μεταγκατάσταση με τον τρόπο 
που το κανει η ∆ιεθνής Απάιτηση PR 5.  
Θέματα τα οποία σχετίζονται με απόκτηση γης 
για το δημόσιο συμφέρον ρυθμίζονται από τον 
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων. Ο Νόμος ρυθμίζει το δικαίωμα του 
κράτους να απαλλοτριώσει τις ιδιότητες των 
φυσικών ή νομικών προσώπων δημόσιου 
ενδιαφέροντος για δίκαιη αποζημίωση. 
Επιπλέον η αποζημίωση πρέπει να παρέχεται 
για αποτίμηση ιδιοκτησίας που δεν αποτελούν 
αντικείμενο απαλλωτρίωσης. Ο νόμος ρυθμίζει 
την προσωρινή κατοχή της γης (π.χ. για την 
κατασκευή έργων, τη διμιουργία εργοταξίων, 
κ.λπ.) μέχρι έως 2 έτη, έναντι της αποζημίωσης 
για μόνιμη γη (αγορές ακινήτων), για έργα 
οικονομικής σημασίας για τη χώρα, καθώς και 
προσωρινή κατοχή γης, μετά την έκδοση της 
πράξης εγκατάστασης όσον αφορά τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας (π.χ. δουλεία, 
δικαιώματα διέλευσης). 

Η κύρια διαφορά 
είναι πως η Ελληνική 
Νομοθεσία δεν 
αναγνωρίζει την 
απώλεια του 
βιοτικού επιπέδου 
που σχετίζεται με 
την απόκτηση γης. Η 
Νομοθεσία 
αναγνωρίζει μόνο ως 
επηρεαζόμενα άτομα 
αυτά που φέρουν 
επίσημους νομικούς 
τίτλους. Το κεφάλαιο 
9 περιγράφει τη 
δέσμευση του ΤΑΡ 
για την αντιμετώπιση 
αυτής της διαφοράς.  
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Θέμα-Ζήτημα Απαιτήσεις EBRD (PR5) Πρόβλεψη Ελληνικού Νόμου Γεφύρωση διαφοράς

∆ιαδικασία 
σχεδιασμού 

Ο Πελάτης της ΕΤΑΑ πρέπει να 
προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης 
για την επανεγκατάσταση (ή 
Πλαίσιο Βιοτικής Αποκατάστασης 
και αν δεν αναμένεται 
μετεγκατάσταση). Το σχέδιο 
περιλαμβάνει μια απογραφή και 
λεπτομερή αρχική 
κοινωνικοοικονομική μελέτη. Οι 
επηρεαζόμενοι πρέπει να 
ενημερωθούν και να ζητείται η 
γνώμη κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σχεδιασμού. Ειδικές 
προβλέψεις πρέπει να γίνουν 
όσον αφορά τη διαβούλευση με 
τις ευάλωτες ομάδες 

Οι επηρεαζόμενοι πρέπει 
να ειδοποιηθούν για την 
απαλλοτρίωση 

Η ελληνική νομοθεσία δεν 
καθορίζει οποιεσδήποτε 
απαιτήσεις για την προετοιμασία 
της επανεγκατάστασης ή 
σχεδίων αποκατάστασης του 
βιοτικού επιπέδου. Επιπλέον, 
δεν υπάρχουν απαιτήσεις όσον 
αφορά τη διαβούλευση με τα 
πρόσωπα που επηρεάζονται ή 
ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες 
ομάδες. Η ανάπτυξη και η 
υλοποίηση ενεργειών για τις 
δεσμεύσεις με τα ενδιαφερομένα 
μέρη, για τις φάσεις και τα 
συστατικά του του έργου, όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 6, 
έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει 
αυτό το ζήτημα. 

Ημερομηνία 
αναφοράς  
(Cut-off 
date) 

Σε περίπτωση απουσίας εθνικών 
διαδικασιών, η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της απογραφής και 
καταγραφής περιουσιακών 
στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
καταληκτική ημερομηνία 
επιλεξιμότητας (ημερομηνία 
αναφοράς). Τα άτομα που 
μετακινούνται σε επηρεαζόμενη 
περιοχή του έργου, μετά από 
αυτήν την ημερομηνία δεν είναι 
επιλέξιμα για αποζημίωση και 
άλλα είδη βοήθειας. Οι 
πληροφορίες σχετικά με την 
καταληκτική ημερομηνία πρέπει 
να είναι καλά τεκμηριωμένες και 
μεταδίδονται σε όλη την περιοχή 
του έργου 

Με βάση την υπάρχουσα 
εθνική νομοθεσία, όπου 
εφαρμόζεται η 
απαλλοτρίωση, η 
ημερομηνία κοινοποίησης 
χρησιμεύει ως καταληκτική 
ημερομηνία. 

Εναρμονισμένες 

∆ιαδικασίες 
∆ιαπραγμα-
τεύσεων 

Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης 
Ενθαρρύνονται για να συμβάλουν 
στην αποφυγή της 
απαλλοτρίωσης και να 
εξαλείψουν την ανάγκη χρήσης 
κυβερνητικών αρχών για να γίνει 
μετακίνιση ανθρώπων δια της 
βίας 

Οι διαδικασίες 
διαπραγματέυσεων 
ενθααρύνονται απο τον 
ΚώδικαΑναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων . Εάν μια 
συμφωνία δεν συναφθεί 
τότε γίνεται εφαρμογή 
απαλλοτρίωσης όπου ο 
ιδιοκτήτης φέρει το 
δικαίωμα να προφύγει στο 
δικαστηριο 

Εναρμονισμένες 
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Θέμα-Ζήτημα Απαιτήσεις EBRD (PR5) Πρόβλεψη Ελληνικού Νόμου Γεφύρωση διαφοράς 

Αξία 
Αποζημίωσης 
και χρόνος της 
πληρωμής 

Αποζημίωση για την απώλεια 
περιουσιακών στοιχείων που 
πρέπει να παρέχεται στο 
κόστος αντικατάστασης, 
συνήθως υπολογίζεται ως η 
αγοραία αξία των 
περιουσιακών στοιχείων καθώς 
και το κόστος των συναλλαγών 
που συνδέονται με την 
αποκατάσταση αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων 
(μεταγραφή, φόροι). ∆εν 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι αποσβέσεις των υποδομών 
και των περιουσιακών 
στοιχείων. Αποζημίωση 
(εναλλακτική στέγαση ή / και 
αποζημίωση σε μετρητά) 
πρέπει να παρέχεται πριν από 
την μετεγκατάσταση 

Η αποζημίωση καθορίζεται από μια 
επιτροπή και / ή πιστοποιημένους 
εκτιμητές με βάση την αγοραία αξία, 
και οι υπολογισμοί των ποσών 
αποζημίωσης περιλαμβάνουν την 
απόσβεση των σπιτιών και των 
υποδομών. Τα τέλη και οι φόροι 
μεταβίβασης είναι σημαντικά. 
Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει 
στον επενδυτή να πάρει στην 
κατοχή του ιδιωτικά περουσιακά 
στοιχεία αμέσως μετά την έκδοση 
της ειδικής απόφασης που εκδίδεται 
από την απόφαση απαλλοτρίωσης 
του Εφετείου, ενώ η πληρωμή της 
αποζημίωσης θα μπορούσε να 
διαρκέσει αρκετά χρόνια. Όσον 
αφορά έργα γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, τα έργα κατασκευής 
μπορούν να αρχίσουν πριν από τον 
προσδιορισμό και την καταβολή της 
αποζημίωσης. 

Η ελληνική νομοθεσία 
δεν λαμβάνει υπόψη το 
κόστος των συναλλαγών 
και προβλέπει ότι η 
απόσβεση πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, 
γεγονός το οποίο δεν 
ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της ΕΤΑΑ 
"αξία αντικατάστασης" . 
Η στρατηγικά 
αποζημίωσης του ΤΑΡ, 
βασίζεται στην 
αντικατάσταση με την 
αγοραία αξία για τα 
επηρεαζόμενα 
περιουσιακά στοιχεία και 
προβλέψεις για την 
κάλυψη του κόστους 
των συναλλαγών 

Ευάλωτες 
Ομάδες 

Ειδική στήριξη για ευάλωτες 
ομάδες 

Τα ευάλωτα άτομα δικαιούνται 
διάφορες μορφές οικονομικών 
παροχών κοινωνικής πρόνοιας ή 
μια σειρά από υπηρεσίες με βάση 
απο τις τοπικές δομές 

Ειδική βοήθεια για τις 
ευάλωτες ομάδες που 
δεν είναι μέρος της 
διαδικασίας 
απαλλοτρίωσης στην 
Ελλάδα. Ωστόσο, νομικά 
μέσα υπάρχουν εκτός 
της διαδικασίας 
απαλλοτρίωσης για την 
παροχή βοήθειας σε 
ευπαθείς ομάδες. Το 
Κεφάλαιο 9 περιγράφει 
την προσέγγιση του 
TAP για την παροχή 
μεταβατικής στήριξης σε 
άτομα που θεωρούνται 
«ευάλωτα» 
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Θέμα-Ζήτημα Απαιτήσεις EBRD (PR5) Πρόβλεψη Ελληνικού Νόμου Γεφύρωση διαφοράς

Επιλεξιμότητα 
για την 
αποζημίωση 
και τα 
δικαιώματα 
στην 
περίπτωση 
της 
μετεγκατάστα
σης 

Το πρότυπο PR5 διακρίνει τρεις 
κύριες κατηγορίες των ατόμων που 
επηρεάζονται: 
1- όσοι έχουν νομικά δικαιώματα για 
την επηρεαζόμενη περιουσία, είναι 
επιλέξιμοι για πλήρη αποζημίωση 
στο κόστος αντικατάστασης για τη γη 
και τις υποδομές που υπάρχουν 
2- εκείνους που δεν έχουν επίσημα 
δικαιώματα κατά το χρόνο της 
απογραφής, αλλά όποιος έχει 
δικαίωμα στην γη ή του 
αναγνωρίζεται ή σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθεσίες, είναι επιλέξιμος 
για παρόμοια αποζημίωση, όπως 
εκείνες στην κατηγορία 1 
3- εκείνους που δεν έχουν 
αναγνωρίσιμο νομικό δικαίωμα ή 
αξίωση για τη γη που 
καταλαμβάνουν δεν είναι απαραίτητα 
επιλέξιμοι για αποζημίωση για τη γη, 
αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν: (i) 
αποζημίωση για τις υποδομές που 
κατέχουν και καταλαμβάνουν και για 
οποιεσδήποτε άλλες βελτιώσεις στη 
γη στο πλήρες κόστος 
αντικατάστασης και (ii) στην 
περίπτωση μετεγκατάστασης, μια 
επιλογή από όλες είναι η εύρεση 
κατάλληλης στέγης με διασφάλιση 
της κατοχής και βοήθειας 
επανεγκατάστασης. 

Το ελληνικό δίκαιο δεν 
αναγνωρίζει χρήστες γης 
χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, 
άτυπους χρήστες γης, 
καταληψίες, ή καταπατητές. 
Ωστόσο σε ορισμένες 
περιπτώσεις παρέχει 
αναγνώριση ιδιοκτησίας. 

Τα δικαιώματα 
αποζημίωσης που 
περιγράφονται στο 
κεφάλαιο 7 διευθετούν το 
θέμα για τα άτομα που 
εμπίπτουν στις τρεις 
κατηγορίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης μη 
ύπαρξης τίτλου για 
άτυπη χρήση γης. 
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Θέμα-Ζήτημα Απαιτήσεις EBRD (PR5) Πρόβλεψη Ελληνικού Νόμου Γεφύρωση διαφοράς

Μηχανισμός 
ενστάσεων - 
παραπόνων 

Ένας μηχανισμός παραπόνων θα 
πρέπει να συσταθεί το συντομότερο 
δυνατόν κατά τη διαδικασία, να 
λαμβάνει υπόψη και να αντιμετωπίζει 
έγκαιρα συγκεκριμένες ανησυχίες 
σχετικά με την αποζημίωση και 
μετεγκατάσταση που εγείρονται από 
επηρεαζόμενους ή / και τα μέλη των 
κοινοτήτων υποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός 
μηχανισμού προσφυγής για την 
επίλυση διαφορών με αμερόληπτο 
τρόπο. 
Ο μηχανισμός παραπόνων, η 
διεργασία ή διαδικασία θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις ανησυχίες έγκαιρα 
και αποτελεσματικά, 
χρησιμοποιώντας ένα κατανοητό και 
διαφανή τρόπο που είναι πολιτισμικά 
κατάλληλος και εύκολα προσβάσιμος 
σε όλα τα τμήματα των 
επηρεαζόμενων κοινοτήτων, χωρίς 
κόστος και χωρίς τιμωρία 

Η ελληνική νομοθεσία 
προβλέπει τρόπους για την 
προσφυγή στα δικαστήρια. 
Σε ό, τι αφορά την 
παραγωγή του 
κτηματολογίου του έργου, οι 
άνθρωποι που διαφωνούν 
με τις κτηματολογικές 
εγγραφές (διαφωνίες σχετικά 
με τις μετρήσεις της 
επιφάνειας της γης και των 
ορίων ή να αμφισβητήσει την 
αξίωση κάποιου άλλου στην 
ιδιοκτησία τους), μπορεί να 
υποβάλει αίτηση διόρθωσης 
ή ένσταση σε ειδική 
Επιτροπή Παραπόνων 

Ενώ δεν υπάρχει καμία 
απαίτηση της ελληνικής 
νομοθεσίας για τη 
δημιουργία ενός 
εξωδικαστικού 
μηχανισμού παράπονων, 
αυτό δεν έρχεται σε 
αντίθεση με την 
διαδικασία που 
περιγράφεται στο 
ελληνικό δίκαιο εφόσον 
τα άτομα που 
επηρεάζονται μπορούν 
να συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν το 
συνταγματικό τους 
δικαίωμα για την 
αντιμετώπιση τυχόν 
αίτησης απο το αρμόδιο 
δικαστήριο. 
Κεφάλαιο 10: περιγράφει 
τον μηχανισμό για την 
επίλυση των παραπόνων 
του έργου 
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Θέμα-Ζήτημα Απαιτήσεις EBRD (PR5) Πρόβλεψη Ελληνικού Νόμου Γεφύρωση διαφοράς

∆ημοσιοποίησ
η 
πληροφοριών 
και 
ενημέρωση 
του κοινού 

Ο πελάτης θα πρέπει να συνοψίζει 
τις πληροφορίες που περιέχονται στο 
σχέδιο δράσης για την 
επανεγκατάσταση ή πλαίσιο 
αποκατάστασης διαβίωσης για 
δημόσια γνωστοποίηση που να 
διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι που 
επηρεάζονται κατανοούν τις 
διαδικασίες αποζημίωσης και ξέρουν 
τι να περιμένουν κατά τα διάφορα 
στάδια του έργου (για παράδειγμα, 
όταν θα γίνει μια προσφορά σε τους, 
πόσο καιρό θα έχουν για να 
απαντήσουν, τις διαδικασίες 
παραπόνων, νομικές διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται σε 
περίπτωση αποτυχίας των 
διαπραγματεύσεων). Οι 
διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής, της 
παρακολούθηση και της αξιολόγησης 
της αποζημίωσης και των μέτρων 
αποκατάστασης της διαβίωσης 

Η Ελληνική νομοθεσία 
απαιτεί η δημοσίευση 
ανακοίνωσης να δοθεί στις 
εφημερίδες για 
κτηματολογικά - 
κτηματογράφικά. Για την 
απαλλοτρίωση, οι 
ανακοινώσεις που 
προβλέπονται δημοσιεύονται 
στα τοπικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης 

Εκτός από τις 
κοινοποιήσεις προς τα 
επηρεαζόμενα άτομα, 
δεν υπάρχει καμία 
απαίτηση στο ελληνικό 
δίκαιο να υπάρχει 
διαβούλευση και δημόσια 
τεκμηρίωση. Ωστόσο, οι 
διαβουλεύσεις και η 
δημοσιοποίηση δεν 
απαγορεύονται και στο 
Κεφάλαιο 6 περιγράφεται 
πως μπορεί αυτό να 
επιτευχθεί σαν ως ειδικό 
μέτρο. 
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4. Επισκόπηση του πληθυσμού που επηρεάζεται από το΄Εργο 
 
4.1 Εισαγωγή 

 
58. Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 

επηρεάζονται από το Έργο. Τα χαρακτηριστικά αυτά βασίζονται στα ευρήματα από την απογραφή/ερωτηματολόγιο 
(census) και την κοινωνικοοικονομική έρευνα (διεξαγωγή από τον Ιανουάριο έως το Μάιο 2015) και συμπληρώθηκαν 
από πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα ήδη συλλεχθέντα στα πλαίσια της ESIA (Μελέτη Περιβαλλοντικών και 
Κοινωνικών Επιπτώσεων) το 2013. 

 
58. Στην Ελλάδα το μέρος του αγωγού διασχίζει τρεις Περιφέρειες της χώρας – ∆υτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο αγωγός θα επηρεάσει πάνω από 10.000 τεμάχια γης σε 13 Περιφερειακές 
Ενότητες, και σε 30 ∆ήμους. Υπάρχουν περίπου 14.000 άτομα τα οποία κατέχουν ή/και καλλιεργούν αυτή τη γη και 
διαμένουν σε 145 κοινότητες. Στο σύνολο του έργου επηρεάζονται 32,500 άτομα, που αναλογούν σε περίπου 12.000 
νοικοκυριά. 

 

 
 

Σχήμα 7: Περιφερειακά ∆ιαμερίσματα + ∆ήμοι που επηρεάζονται από το Έργο  

 
60. Σχήμα 7: Κατανομή των Επηρεαζόμενων από το Έργο Προσώπων (PAP’s) δείχνει πώς κατανέμεται ανάμεσα στις 

τρεις περιφέρειες, με τον μεγαλύτερο αριθμό επηρεαζόμενων προσώπων εντός της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
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Σχήμα 8: Κατανομή των Προσώπων που επηρεάζονται από το Έργο (PAPs) 

 
4.2 Μεθοδολογία Έρευνας 

 
61. Οι εργασίες πεδίου για τη συλλογή των κοινωνικών δεδομένων ήταν μέρος της ευρύτερης διαδικασίας απογραφής 

Ιδιοκτησιών (C&AI) του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού, να εξασφαλίσει μια ημερομηνία cut-off για την 
αποζημίωση και να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικές με τη γη, τις καλλιέργειες και τις εγκαταστάσεις που 
επηρεάζονται στη περιοχή του Έργου.  

 
62. Για τη συλλογή των δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων αναπτύχθηκαν δύο εργαλεία. Μια 

σύντομη φόρμα σχεδιάστηκε για τη συλλογή βασικών δημογραφικών δεδομένων. Η φόρμα αυτή δόθηκε σε όλους 
τους πρόθυμους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες, τα στοιχεία των οποίων ήταν γνωστά. Στοιχεία 
απογραφής έχουν συλλεχτεί από 8358 επηρεαζόμενα νοικοκυριά. Μια πιο εκτενής φόρμα, η οποία περιλάμβανε 
πιο λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής δόθηκε σε αντιπροσωπευτικό 
γεωγραφικό δείγμα 1523 επηρεαζόμενων νοικοκυριών. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων ήταν η 
καλύτερη κατανόηση του επηρεαζόμενου πληθυσμού, από τη διαδικασία απόκτησης και δουλείας γης στα πλαίσια 
του Έργου του ΤΑΡ, η εξασφάλιση ενός ενημερωμένου επίπεδου αναφοράς των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων 
πριν την κατασκευή για τη παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων και τέλος για χρήση στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων υποστήριξης του βιοτικού επιπέδου. 

 
4.3 ∆ημογραφικά Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Νοικοκυριού 

 
4.3.1 Ηλικιακή ∆ομή 

 
63. Σε επίπεδο χώρας, ο ελληνικός πληθυσμός γηράσκει, με το 19% να καταγράφεται το 2011 με ηλικία άνω των 65. 

Οι αλλαγές στο ηλικιακό προφίλ είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της υπογονιμότητας, του υψηλότερου δείκτη θανάτων 
σε σύγκριση με το δείκτη γεννήσεων και του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 
2009 έχει επίσης παίξει ρόλο αφού είχε σαν αποτέλεσμα την μετανάστευση νέων από την Ελλάδα στο εξωτερικό. 
Εκτιμάται ότι 160-180.000 απόφοιτοι πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα από το ξέσπασμα της κρίσης.3 
Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες στην Νότια Ευρώπη, αντιμετωπίζουν ένα αρνητικό σενάριο για την αύξηση του 

                                                            
3 Labrianidis, L (2011) Investing in Leaving: The Greek Case of International Migration of Professionals in the 
Globalization Era 
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πληθυσμού. 

 
64. Ανάμεσα στον επηρεαζόμενο από το Έργο, πληθυσμό, συνολικά, ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (25%) από 

το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό είναι άνω των 65 ετών. Οι PAPs (επηρεαζόμενα πρόσωπα από το Έργο) που 
θεωρούνται να ανήκουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (ηλικίας 20-59 ετών) αντιπροσωπεύουν ποσοστό λίγο 
πάνω από 50%. Το ποσοστό των παιδιών και των νέων μέχρι 18 ετών είναι 14%, ποσοστό το οποίο αυξάνεται στο 
24% για το πληθυσμό κάτω των 30. 

 
65. Στον υπολογισμό του δείκτη των εξαρτώμενων ηλικιωμένων, ο οποίος υπολογίζεται ως ο αριθμός των ανθρώπων 

άνω των 65 για κάθε 100 ανθρώπους σε ηλικία εργασίας (παραγωγική ηλικία), το 2014 η Ελλάδα ήταν ανάμεσα 
στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό (31%)4 παγκοσμίως. Στον πληθυσμό που επηρεάζεται από το Έργο, το 
ποσοστό αυτό είναι 40%.  

 

 
 

Σχήμα 9: Ηλικιακή Ανάλυση του Πληθυσμού που επηρεάζεται από το Έργο 

66. Από μια άλλη οπτική (πιο τοπική), ο επηρεαζόμενος από το Έργο πληθυσμός στη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
έχει ένα πιο υψηλό ποσοστό ανθρώπων άνω των 60 ετών(36%), με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 33% 
στη Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία. 

  
67. Κατά τη διάρκεια συναντήσεων ομάδων εστίασης ενδιαφέροντος στη περιοχή μελέτης στο πλαίσιο της ESIA το 

2013, οι ηλικιωμένοι ανέφεραν ότι βίωναν αίσθημα απομόνωσης από τη κοινωνική και πολιτική ζωή, με τη 
πλειοψηφία της καθημερινότητας τους να περιστρέφεται γύρω από το καφενείο του χωριού, όπου συναντούν φιλικά 
πρόσωπα και παίζουν χαρτιά. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις στο πλαίσιο 
συναντήσεων ομάδων εστίασης ενδιαφέροντος, κατοικούσαν κοντά στα παιδιά τους σε ξεχωριστό σπίτι, μόνοι τους, 
για να μην ενοχλούν και είναι βάρος στα νεότερα μέλη της οικογένειας. Πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι στηρίζουν τα 
παιδιά τους είτε βοηθώντας τα με τις αγροτικές δουλειές ‘όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις τους’ είτε βοηθώντας 
οικονομικά με τη σύνταξή τους ιδιαίτερα στη περίπτωση που τα παιδιά τους είναι άνεργα. Όταν τα παιδιά έχουν 
μεταναστεύσει σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό, οι ηλικιωμένοι εξαρτώνται από άλλους συγγενείς και 
από γείτονες για βοήθεια και υποστήριξη στη καθημερινότητα τους. 

 
4.3.2 ∆ομή Νοικοκυριού 

 
68. Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες και χρήστες ανήκουν σε νοικοκυριά το μέγεθος των οποίων είναι από 1-12 άτομα με 

                                                            
4 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL (accessed 25/07/2015) 
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το μέσο όρο να είναι 2,73 άτομα ανά νοικοκυριό. Αυτός ο αριθμός είναι κατά τι υψηλότερος από το μέσο όρο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (2,5 άτομα ανά νοικοκυριό). Όταν ο αστικός πληθυσμός συγκρίνεται με τον αγροτικό, 
πληθυσμό, ο οποίος επηρεάζεται από το Έργο, τα αγροτικά νοικοκυριά είναι κατά τι μεγαλύτερα (μέσος όρος 
ατόμων που αποτελούν το νοικοκυριό 2,63 για τα αστικά νοικοκυριά έναντι του αριθμού των 2,77 ατόμων ανά 
νοικοκυριό για τα αγροτικά νοικοκυριά. 

 
69. Πάνω από το 50% των επηρεαζόμενων από το Έργο προσώπων (52% - 4.296), ανήκουν σε νοικοκυριά τα οποία 

έχουν 1 ή 2 μέλη, ενώ το 39% έχουν 3 ή 4 μέλη (3.316). Αν συνδυαστούν τα στοιχεία για τις ηλικίες και το μέγεθος 
του νοικοκυριού, περισσότερο από 63% (814) των νοικοκυριών με 1 μέλος είναι άνω των 65 ετών.  

 
70. Σχετικά με τον αριθμό των νοικοκυριών με μεγάλο αριθμό από εξαρτημένα μέλη (τέκνα), ένα κριτήριο με βάση το 

οποίο το Κράτος χορηγεί κοινωνικό επίδομα για πολύτεκνους, ένα 3 % των νοικοκυριών που επηρεάζονται από το 
Έργο, έχουν 3 παιδιά ή περισσότερα παιδιά. 

 
71. Μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτημένα τέκνα και/ ή ηλικιωμένα μέλη στο νοικοκυριού αντιπροσωπεύουν το 5% 

(358) του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού. Αρχηγός του νοικοκυριού στη πλειοψηφία (3.4%) των 
νοικοκυριών αυτών είναι γυναίκες. 

 
4.3.3 Φύλο 

 
72. Σε εθνικό επίπεδο, η κατανομή ανά φύλο είναι 49% άνδρες και 51% γυναίκες. Στον επηρεαζόμενο από το Έργο 

πληθυσμό, η κατανομή αυτή είναι 50,3% άνδρες, 49,7% γυναίκες. Αυτό το ποσοστό είναι ακριβές για τον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό (20-59 ετών), εντούτοις στους ηλικιωμένους το ποσοστό των ηλικιωμένων γυναικών 
συγκρινόμενο με αυτό των αντρών είναι 2% υψηλότερο. 

 
73. Οι νομικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα είναι οι ίδιες για τα δύο φύλα, όπως και η πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και την υγεία. Εντούτοις σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, από όπου περνά ο αγωγός 
ΤΑΡ, ο ρόλος των γυναικών παραμένει συχνά συνυφασμένος με το σπίτι. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, είναι 
λιγότερο πιθανό για τις γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, να ξεκινήσουν μια νέα 
επιχείρηση λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης όπως για παράδειγμα η 
πρόσβαση στη πληροφορία και οι επιδοτήσεις. Αυτός ο περιορισμός επηρεάζει την δυνατότητα των γυναικών να 
υποστηρίζουν τον εαυτό τους χωρίς οικονομική βοήθεια από τους συζύγους τους5.  

 
74. Όταν τα επηρεαζόμενα από το Έργο πρόσωπα κλήθηκαν να αναγνωρίσουν αυτόν που λαμβάνει αποφάσεις (τον 

αρχηγό του νοικοκυριού), το 83% αναγνώρισαν σαν αρχηγό, ένα άνδρα του νοικοκυριού ενώ το 17% μια γυναίκα 
στο ρόλο αυτό.  

 
75. Ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος με γυναίκες, σε επηρεαζόμενες από το Έργο περιοχές το 2013, ανέφεραν υψηλή 

συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό, αλλά συχνά με τη μορφή ανεπίσημης εργασίας όπως για πχ εργασία 
των γυναικών στα οικογενειακά κτήματα, με αποτέλεσμα κατά γενική ομολογία αυτό να μην θεωρείται ανεξάρτητη 
πηγή εισοδήματος. 

 
76. Η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κοινοτήτων ποικίλει από οικισμό σε οικισμό. Στα 

χωριά του Κάτω Γραμματικού στην Έδεσσα και στη Κορησσό στη Καστοριά για παράδειγμα, οι γυναίκες συνήλθαν 
κατά την διάρκεια της ESIA, ένδειξη ότι συχνά παρακάμπτουν το επίσημο τοπικό συμβούλιο για τη παροχή 
υπηρεσιών και λύσεων απευθείας από τις δημοτικές αρχές. Σε άλλες περιοχές, γυναίκες έχουν εκλεγεί μέλη του 
δημοτικού ή τοπικού συμβούλιου 

 
77. Όσο αφορά στη συμμετοχή γυναικών σε πρόσφατες συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του Έργου, 

οι γυναίκες δεν ήταν επαρκώς αντιπροσωπευόμενες σε σχέση με τους άντρες, γεγονός το οποίο αποδόθηκε στο 
περιορισμένο επίσημο ρόλο τους στην γεωργία και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα γης.  

 
4.3.4 Οικογενειακή Κατάσταση  

 
78. Η οικογενειακή κατάσταση της πλειοψηφίας του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού είναι έγγαμη (68%), με 

                                                            
5 TAP ESIA page 405 
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λιγότερο από ποσοστό 1% να δηλώνει ότι συγκατοικεί. Από το 20% των προσώπων που δήλωσαν άγαμοι και δεν 
είχαν συνάψει γάμο ποτέ, πάνω από 50% είναι μεταξύ 19-30 ετών. 

 
79. Περίπου 12% (2.226) του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού είναι χήροι/ες, διαζευγμένοι ή χωρισμένοι. Η 

πλειοψηφία των διαζευγμένων/χωρισμένων είναι ηλικίας 46-65. 
 
80. Με μια πιο προσεκτική εξέταση, του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού, ο οποίος είναι σε χηρεία, το 82% 

(1.572) είναι άνω των 65 ετών και η πλειοψηφία τους είναι γυναίκες.  
 
4.4 Κοινωνικό-Οικονομικά Χαρακτηριστικά 

 
4.4.1 Αναλφαβητισμός + Εκπαίδευση 

 
81. Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( ΟΟΣΑ,OECD) 

οι οποίες προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση σε κρατικά πανεπιστήμια. ∆εδομένα του ΟΟΣΑ για δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση υποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει καλές επιδόσεις στο τομέα αυτό. Για παράδειγμα, ένα 
τέταρτο των Ελλήνων ενηλίκων έχει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ο αριθμός των ατόμων που παρατούν 
το σχολείο πρόωρα, είναι μικρότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δια βίου εκπαίδευση εντούτοις 
έχει παρεμποδιστεί, με ποσοστό κάτω από 2% του εργασιακού δυναμικού να συμμετέχει σε σεμινάρια, σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αγγίζει περίπου το 10%. 

 
82. Από το σύνολο του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού, πάνω από ποσοστό 97% υποδεικνύεται ότι 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, με 2.8% να αναφέρουν ότι είναι αναλφάβητοι, ποσοστό που είναι συνεπές και με 
τα στατιστικά σε εθνικό επίπεδο. Η ανάλυση των δεδομένων με βάση το φύλο και τη περιφέρεια, και το αν τα άτομα 
διαμένουν σε αστική ή αγροτική περιοχή προσφέρει μια καλύτερη εικόνα επί του θέματος. Συγκρινόμενα τα ποσοστά 
αναλφαβητισμού με τα αντίστοιχα σε εθνικό επίπεδο, τα ποσοστά εμφανίζονται χαμηλότερα και ειδικότερα για το 
γυναικείο πληθυσμό. Από άποψη περιφερειών, υπάρχουν διαφορές που αξίζει να αναφερθούν. Περίπου 6% από 
τα επηρεαζόμενα πρόσωπα, που συμμετείχαν στην απογραφή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανέφεραν ότι 
είναι αναλφάβητα. 

 
83. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των μελών των νοικοκυριών που επηρεάζονται από το Έργο, το μεγαλύτερο 

ποσοστό (37%) έχει ολοκληρώσει τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λίγο παραπάνω από 21% των νοικοκυριών που 
επηρεάζονται από το Έργο έχουν τουλάχιστον ένα μέλος, το οποίο έχει ολοκληρώσει σπουδές σε κάποιο κολέγιο, 
πανεπιστήμιο ή έχει παρακολουθήσει μια τεχνική σχολή. Εντούτοις, πάνω από 8% δεν έχουν καμία ή μερική 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο εθνικό. 

 
84. Συγκρίνοντας το επίπεδο εκπαίδευσης που επιτεύχθηκε από τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το Έργο και 

κατοικούν σε αγροτικές και αστικές περιοχές, οι διαφορές είναι επίσης αξιοσημείωτες, με διπλάσιο τον αριθμό των 
προσώπων που κατοικούν σε αστικές περιοχές να έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με 
αυτούς που μένουν σε αγροτικές περιοχές. 

 
85. Σε επίπεδο περιφερειών, οι τρεις περιφέρειες ποικίλουν σε επίπεδα εκπαίδευσης με την Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη να έχει χαμηλότερο ποσοστό προσώπων που επηρεάζονται από το Έργο, τα οποία έχουν ολοκληρώσει 
ανώτερη εκπαίδευση (19%) και ένα υψηλότερο ποσοστό (10%) να μην έχουν ολοκληρώσει τη πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

 
86. Ποιοτική έρευνα κατά την διάρκεια της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων με διδακτικό 

προσωπικό και στις τρεις Περιφέρειες κατέδειξε πως ο λόγος για τον οποίο δεν συνεχίστηκαν οι σπουδές μετά την 
υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν η έλλειψη οικονομικών πόρων. Παρότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν, τα περισσότερα 
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, επιλέγουν να μπουν στον εργασιακό στίβο σε πολύ 
νεαρή ηλικία για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους. Σε αμιγώς αγροτικούς οικισμούς, όπου δεν υπάρχουν άλλες 
εργασιακές ευκαιρίες, οι νέοι είτε ακολουθούν περαιτέρω σπουδές με το σκοπό να μεταναστεύσουν σε μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα ή ξεκινούν να εργάζονται σε χαμηλού κέρδους αγροτικές επιχειρήσεις με τις οικογένειες τους. 

 
4.4.2 Υγεία 
 

87. Κανονισμοί περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν επέτρεψαν τη συλλογή δεδομένων σχετικών με θέματα 
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υγείας, εντούτοις υπήρχαν ενδείξεις για θέματα υγείας σε τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού σε ποσοστό 19% 
(1.662) των επηρεαζόμενων από το Έργο Νοικοκυριών, όπως χρόνιες ή σοβαρές ασθένειες και/ή σωματική και/ή 
πνευματική αδυναμία ή αναπηρία. Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 7% του συνολικού επηρεαζόμενου από το 
Έργο πληθυσμού. 

 
88. Αναλυτικά δεδομένα για θέματα υγείας και ασθένειες στις επηρεαζόμενες από το Έργο περιοχές είναι διαθέσιμα 

μόνο για την παλιά διοικητική υποδιαίρεση, δηλαδή για τις περιφερειακές ενότητες. ∆ευτερογενή στοιχεία 
συγκεντρώθηκαν το 2013 για την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων6, και σχετικά στοιχεία 
συνοψίζονται παρακάτω. 

 
89. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι 80,1 χρόνια, με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από 

τους άνδρες, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και στη περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στη 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρεται ότι έχει υψηλότερο δείκτη θανάτων σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες και στα δύο φύλα ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Αυτό εξηγείται σαν συνδυασμός του 
χαμηλότερου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος και χαμηλού δείκτη ιατρών και νοσοκομειακών κλινών σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη σε εθνικό επίπεδο. Αδροί δείκτες θνησιμότητας στις Περιφερειακές Ενότητες της 
περιοχής του Έργου δεν διαφοροποιούνται σημαντικά, με εξαίρεση την περιοχή των Σερρών, όπου η θνησιμότητα 
είναι κατά πολύ υψηλότερη από το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο (13.45%). Αυτή η τάση αποδίδεται κυρίως 
στη γήρανση του πληθυσμού, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της των δεικτών ανάπτυξης του 
πληθυσμού τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.  

 
90. Τα ποσοστά για τη βρεφική θνησιμότητα έχουν παρουσιάσει μια συνεχή μείωση στην Ελλάδα, εντούτοις τα ποσοστά 

είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες μέσα στη 
περιοχή του Έργου, με εξαίρεση του νομούς Ξάνθης, Πέλλας, Κοζάνης και Σερρών. Εγκυμοσύνες με υψηλό ρίσκο 
για το σύνολο της περιοχής αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών. 
Πριν τη κατασκευή της Εγνατίας οδού, ο χρόνος για να ταξιδέψει κανείς στη Φλώρινα μπορεί να έφτανε μέχρι και 
τις 6 ώρες, γεγονός που επηρεάζει την περίθαλψη των νεογνών και των μητέρων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια. 
Η πιο κοινή αιτία για τη βρεφική θνησιμότητα ειδικά σε αγροτικές περιοχές είναι λοιμώδεις ασθένειες, ασθένειες κατά 
τη γέννηση, βρεφική άπνοια/ασφυξία, και ασθένειες που σχετίζονται με τη πρώιμη νηπιακή ηλικία και μη 
φυσιολογική ανάπτυξη. ∆εδομένα από την έρευνα που έγινε στα νοικοκυριά έδειξε ότι ο αριθμός των ερωτηθέντων 
που ανέφεραν ότι ένα μέλος του νοικοκυριού απεβίωσε τον τελευταίο χρόνο είναι μεγαλύτερος στην κοινότητες της 
Ηρακλειας, Νέας Ζίχνης και Σερρών (όλες οι κοινότητες στο Νομό Σερρών) στο ανατολικό τμήμα του ΤΑΡ και η 
κοινότητα του Αμύνταιου και της Νάουσας στο δυτικό τμήμα του ΤΑΡ. Στο 29% των νοικοκυριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα στη κοινότητα της Ηρακλειας, αναφέρθηκε ότι ένα μέλος του νοικοκυριού απεβίωσε τον τελευταίο 
χρόνο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν μια περαιτέρω ένδειξη ότι η περιοχή των Σερρών πιθανά να είναι η πιο 
ευπαθής όσον αφορά σε θέματα υγείας και γήρανσης του πληθυσμού. 

 
4.4.3 Εθνότητα, Θρησκεία και Πολιτισμικές ταυτότητες 
 

91. Η Ελλάδα είναι μια εθνολογικά ομοιογενής χώρα, πρωτίστως λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ της 
Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας στις αρχές του 1900. Οι μετανάστες και οι μειοψηφίες έχουν το ελεύθερο 
δικαίωμα να δηλώσουν την εθνολογική τους καταγωγή, να μιλήσουν τη γλώσσα τους, να ασκήσουν τη θρησκεία 
τους και να εορτάζουν σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα τους7. 

 
92. Η πλειοψηφία των ανθρώπων στην Ελλάδα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι (95-98%). Η μουσουλμανική μειοψηφία είναι 

η μόνη που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Στην Θράκη, υπάρχουν περίπου 270 ιμάμηδες, 300 τζαμιά και 3“Muftis”, 
ένας για κάθε νομό της Θράκης. 

 
93. Παρόλο που ερωτήματα σχετικά με την εθνικότητα δεν αποτέλεσαν μέρος της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας, λόγω 

της νομοθεσίας περί της προστασίας δεδομένων, η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ESIA) 
υποδεικνύει ότι μεγάλες μουσουλμανικές κοινότητες μπορεί να βρεθούν στις κοινότητες του Ιάσμου, Μαρώνειας-
Σαπών, Αβδήρων, Τοπείρου και Κομοτηνής. Στη Σκύδρα και την Εορδαία μόνο το 1% από τα νοικοκυριά που 
συμμετείχαν στην έρευνα στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων ήταν 
μουσουλμάνοι. Στη κοινότητα του Ιάσμου, όπου το 98% των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 
μουσουλμάνοι, ο δήμαρχος είναι επίσης μουσουλμάνος και στη κοινότητα των Αβδήρων (41% του πληθυσμού είναι 

                                                            
6 ESIA (2013) Environmental, Socioeconomic and Cultural Heritage Baseline, page 496 
7 Ministry of Foreign Affairs: http://www.mfa.gr/en/ 
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μουσουλμάνοι), ο δήμαρχος και όλα τα μέλη του συμβουλίου είναι μουσουλμάνοι. 

 
4.4.4. Οικονομική επισκόπηση 
 

94. Μέχρι το 2008, η Ελλάδα βρισκόταν σε ανθηρή οικονομία και σε αύξηση του ΑΕΠ. Παρ΄ όλα αυτά η οικονομία της 
βρέθηκε σε ύφεση μετά την κρίση του 2008 και μειώθηκε στα 2% το 2009 ενώ υπέστη περαιτέρω μείωση 5% το 
2010. Εκτιμάται ότι από την αρχή της κρίσης μέχρι τώρα το ΑΕΠ έχει πέσει κατά 25%. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς της Eurostat εκτιμάται ότι μεταξύ του 2007 και 2013, το οικογενειακό εισόδημα έχει μειωθεί στο ένα 
τρίτο, το οποίο κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 4.400 ευρώ κατ’ άτομο. Άρα η ελληνική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα 
εύθραυστη καθώς η αβεβαιότητα σχετιζόμενη με προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και οι επιδεινούμενες 
συνθήκες ρευστότητας υπονομεύουν την επαγγελματική αυτοπεποίθηση και τις επενδύσεις. 

 
95. Η ελληνική οικονομία στηρίζεται ιδιαίτερα στις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και εστιατορίων, 

μεταφορές και επικοινωνίες κλπ.) οι οποίες αποτελούν το 59% της μικτής προστιθέμενης αξίας για το 2010, 
ακολουθούν οι οικονομικές υπηρεσίες, μεσιτικά, ενοικιάσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες (20%) και η 
βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας (13%). Περιέργως η γεωργία και η κατασκευή συμμετέχουν 
ελάχιστα στην γενική εθνική οικονομία (3% και 4% αντίστοιχα). 

 
96. Όσον αφορά στην συμμετοχή στην εθνική οικονομία των περιφερειών που επηρεάζονται από το έργο, το 2009, το 

Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ), στην κεντρική Μακεδονία αντιπροσώπευε το 15% του συνολικού εθνικού 
ΑΕΠ, ενώ στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη ήταν 3,9% και στην δυτική Μακεδονία το 2,3%. Η οικονομική δομή 
των τριών περιφερειών είναι παρόμοια με αυτή συνολικά της χώρας, με ροπή ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών 
και με μείωση στην βιομηχανία και γεωργία.  

 
97. Εντός των τριών περιφερειών που επηρεάζονται από το έργο, η πλειοψηφία του ΑΠΠ (Ακαθάριστο Περιφερειακό 

Προϊόν) προέρχεται από υπηρεσίες με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από την Κεντρική Μακεδονία 
(74,5%), ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη με 72,1% και η ∆υτική Μακεδονία (61%). Ο δεύτερος 
μεγαλύτερος συνεισφορέας στις τρεις περιφέρειες είναι η βιομηχανία, μεγαλύτερη δε όλων είναι η ∆υτική Μακεδονία 
(33%), η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (22,3%) και τέλος η Κεντρική Μακεδονία (21%). Αυτό οφείλεται στην 
παρουσία ορυχείων και ενεργειακής βιομηχανίας στους δήμους Εορδαίας και Αμυνταίου, κυρίως δε στην περιοχή 
της Πτολεμαΐδας, στους οικισμούς Πενταβρύσου, Περδίκα, Γαλάτειας και ∆ροσερού. Η γεωργία αντιπροσωπεύει 
λιγότερο από το 6% στο ΑΠΠ σε όλες τις περιφέρειες, με την συμμετοχή 5,6% της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
4,5% της κεντρικώς Μακεδονίας και 5,1% της δυτικής Μακεδονίας.  

 
98. Οι περιοχές που διασχίζει ο αγωγός στο σύνολό του είναι σημαντικά περισσότερο αγροτικές και παρότι οι δημοτικές 

οικονομίες είναι μικτές, η αγροτική παραγωγή μαζί με την κτηνοτροφία είναι σημαντικές δραστηριότητες για αυτές 
που επηρεάζει ο αγωγός.  

 
4.4.5. Απασχόληση 

99. Η ανεργία είναι ψηλότερη και στις τρείς περιφέρειες που επηρεάζονται από το έργο, σε σύγκριση με τα εθνικά 
επίπεδα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Σε επίπεδο νοικοκυριού, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2014), ο αριθμός των 
«άνεργων» οικογενειών στην Ελλάδα έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2012, με 1 στους 5 ενήλικες να ζουν σε 
νοικοκυριά όπου κανείς δεν εργάζεται8. Σχήμα 10: Η Ανεργία στην Ελλάδα που απεικονίζει την δραστική αύξηση 
του δείκτη ανεργίας συγκρινόμενο με την ευρωπαϊκή ένωση κατά την περασμένη δεκαετία. 

 

                                                            
8 http://www.oecd.org/greece/OECD-SocietyAtaGlance2014-Highlights-Greece.pd (πρόσβαση στις 25/06/2015) 
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Σχήμα 10: Ανεργία στην Ελλάδα 

 
100. Μεταξύ του επηρεαζόμενου πληθυσμού λόγω του έργου, το μεγαλύτερο τμήμα (6,433-35%), περιγράφει την 

βασική τους απασχόληση ως «συνταξιούχοι». Το περίπου 30% είναι αυτοαπασχολούμενοι, με τον κύριο όγκο 
(20% - 3,623) να είναι απασχολούμενοι στην καλλιέργεια, 11%  υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, 10% (1782) 
«νοικοκυρές» και ένα τελευταίο τμήμα 10% θεωρούνται άνεργοι που ζητούν να βρουν εργασία.  

 
101. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Ιούνιος 2012) ο τομέας υπηρεσιών είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην 

ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και ∆υτική Μακεδονία (57,1%, 66,6% και 55% αντίστοιχα), 
ακολουθεί η βιομηχανία στην Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία (22% και 28%) και Γεωργία (11% και 16%). Στην 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης είναι η γεωργία (25%) και ακολουθεί η 
βιομηχανία (16%) 
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Σχήμα 11: Βασική απασχόληση του συνολικού πληθυσμού που επηρεάζεται από το έργο 

Μετάφραση κατηγοριών για την εικόνα 11:  
 Άμυνα- στρατιωτικός 0,1% 
 Βοήθεια στην οικογενειακή επιχείρηση – άτυπη απασχόληση: 0,4% 
 Άνεργοι- δεν ζητούν εργασία: 1,4% 
 Υπάλληλοι- δημόσιος τομέας: 6,7% 
 Εργοδότης αυτοαπασχολούμενος-οχι αγρότης: 9,3% 
 Άνεργοι- ζητούν εργασία: 10,4% 
 Εργαζόμενοι- ιδιωτικός τομέας: 12,1% 
 Εργοδότης- αυτοαπασχολούμενος- αγρότης: 21,5% 
 Συνταξιούχος: 38,2% 

 
102. Όταν η απασχόληση διασπάται λόγω γένους, το ποσοστό των γυναικών που παραθέτουν ως βασική τους 

απασχόληση την σύνταξη, αυτοαπασχολούμενες και απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντικά 
χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που αναγνωρίζουν ως απασχόληση 
του να είναι «νοικοκυρές» και ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (10% συγκρινόμενο με 9% των 
ανδρών) υποδεικνύεται ότι ήταν άνεργες και ψάχνουν ενεργά εργασία. 

 
103. Από την πλευρά της περιφέρειας, ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των επηρεαζόμενων από το έργο στην 

∆υτική Μακεδονία (13%) δηλώνεται ως άνεργοι αλλά έψαχναν ενεργά εργασία, κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται με 
τα δεδομένα απογραφής του 2011 που δείχνουν ότι αυτή η περιφέρεια έχει την μεγαλύτερη ανεργία στη χώρα.  

 
4.4.6. Εισόδημα και δαπάνες 
 

104. Πάνω από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που επηρεάζονται από τον αγωγό (63%) στηρίζονται σε μία πηγή 
εισοδήματος. Η πιο συνήθης πηγή είναι η σύνταξη, ακολουθούμενη από την αυτοαπασχόληση και την αμειβόμενη 
απασχόληση, όπου αναφέρεται με 43% και 37% αντίστοιχα. 

 
105. Το αναφερόμενο μηνιαίο εισόδημα ανά νοικοκυριό, παρουσιάζεται στο σχήμα 12: Αναφερόμενο μηνιαίο εισόδημα 

ανά νοικοκυριό υποδηλώνει ότι περισσότερα από τα μισά επηρεαζόμενα από το έργο νοικοκυριά, επιβιώνουν με 
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λιγότερα από 900 ευρώ ανά μήνα. Παρ’ όλα αυτά, όταν τα δεδομένα για το εισόδημα συγκρίθηκαν με τα 
αναφερόμενα έξοδα, διαπιστώθηκε ότι περίπου στον μισό από τον καταγεγραμμένο πληθυσμό, τα έξοδα 
υπερβαίνουν δυσανάλογα του εισοδήματος. 

 

 

Σχήμα 12: ∆ηλωθέν Οικιακό Μηνιαίο Εισόδημα 

 
106. Εστιάζοντας στα έξοδα και συγκρίνοντας τα δεδομένα αυτά με τα σχετικά κατώτατα όρια φτώχειας που έχουν 

καθιερωθεί για την Ελλάδα (5.000 ευρώ για ενήλικα το χρόνο ή 10,520 ευρώ για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων), 
37% από τα νοικοκυριά στα οποία έγινε δειγματοληψία, ζουν κάτω από κατώτατο όριο της φτώχειας.  

 
107. Με όλο τον σεβασμό για το πως καταναλώνεται ένα εισόδημα, το 50% του εισοδήματος διαπιστώνεται ότι 

καταναλώνεται σε διατροφή, το 28% καταναλώνεται σε ενέργεια για μαγείρεμα, φωτισμό και θέρμανση, ενώ πρώτα 
έρχονται τα έξοδα σχετιζόμενα με τη γεωργία και πληρωμές δανείων που θεωρούνται το μεγαλύτερο έξοδο με 7% 
και 5% αντίστοιχα. Τα ιατρικά έξοδα στο μέγιστο ποσοστό τους φθάνουν το 3%. 

 
108. Όσον αφορά άλλα περιουσιακά στοιχεία, το 73% (1114) του πληθυσμού που επηρεάζεται από τον αγωγό και 

συμμετείχαν στην κοινωνικοοικονομική έρευνα διαθέτουν μια μηχανή και το 37% ένα τρακτέρ. 
 

4.5 Ιδιοκτησία γης και χρήση 
 
4.5.1. Ιδιόκτητη κατοικία 
 

109. Η ιδιόκτητη κατοικία είναι σε υψηλό ποσοστό στις περιοχές που επηρεάζονται από τον αγωγό, με την πλειοψηφία 
των νοικοκυριών που έχει γίνει απογραφή να μην οφείλουν σε δάνειο (85%). Ήδη από την ΜΠΚΕ το 2013, βρέθηκε 
ότι το χαμηλότερο ποσοστό  ιδιόκτητης κατοικίας είναι στην Τόπειρο και τους δήμους της Πέλλας, ενώ το αντίστοιχο 
ψηλότερο είναι στον Νέστο, Ηράκλεια, Νάουσα, Έδεσσα και Ορεστίδα (100%). Στην Αλεξανδρούπολη και στη 
Μαρώνεια - Σάπες 88% και το 100% των ανταποκριθέντων, ανέφεραν ότι δεν καταβάλλουν ενοίκιο διαμένοντας 
σε συγγενικά σπίτια. Στην πλειοψηφία των νοικοκυριών που έγινε απογραφή, οι ανταποκριθέντες δήλωσαν ότι 
δεν ήταν πλήρως ιδιοκτήτες αλλά είτε πλήρωναν στεγαστικό δάνειο ή βρισκόντουσαν σε διαδικασία νομιμοποίησης 
της ιδιοκτησίας τους. Βρέθηκε ότι η ενοικίαση κατοικίας υφίσταται σε 10 από 23 δήμους, αλλά ισχύει μόνο για έναν 
μικρό αριθμό νοικοκυριών όπου έγινε απογραφή σε κάθε έναν από αυτούς (3%-9%). 

 
4.5.2. Ιδιόκτητη γη 
 

110. Τα επηρεαζόμενα αγροτεμάχια ποικίλλουν σε έκταση λιγότερου του  ενός στρέμματος  (1000 τετραγωνικά μέτρα) 
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ως και περισσότερο των 100, με την πλειοψηφία των επηρεαζόμενων (79%) να έχουν ιδιόκτητα 10 στρέμματα (1 
εκτάριο) ή και λιγότερο.  

 

Σχήμα 13: Ιδιόκτητη γη επηρεαζόμενη από τον αγωγό (σε στρέμματα) 

111. Παρότι οι περισσότεροι επηρεαζόμενοι από τον αγωγό δηλώνουν ότι κατέχουν ή μισθώνουν γη έξω από τα όρια 
του έργου, 22 % των δικαιούχων στηρίζονται αποκλειστικά στο αγροτεμάχιο που επηρεάζεται από τον ΤΑΡ. 

 
4.5.3. Γεωργική παραγωγή 
 

112. Η πλειοψηφία των επηρεαζόμενων αγροτεμαχίων από το έργο, καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες (90%), ενώ 
ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες καλλιέργειες που καλλιεργούνται από ιδιοκτήτες /χρήστες είναι το τριφύλλι, 
ροδάκινο, κεράσι, ελιά, αμύγδαλο, μήλο, σύκο και σταφύλια. 

 
113. Στο ανατολικό τμήμα του έργου, πρόσθετα του σιταριού και του αραβοσίτου, σημαντικό ρόλο στην τοπική αγροτική 

δραστηριότητα, παίζουν η καλλιέργεια του καπνού και βαμβακιού. Περίπου 300 επηρεαζόμενοι σε 162 
αγροτεμάχια καλλιεργούν καπνό. Μετά το σιτάρι, το οποίο καλλιεργείται από περίπου 4000 επηρεαζόμενους σε 
περισσότερα από 2400 αγροτεμάχια, η πιο δημοφιλής καλλιέργεια, είναι το βαμβάκι. Είναι σημαντική πηγή 
εισοδήματος για ικανό αριθμό δήμων ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, αλλά όπως 
αναφέρθηκε από ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος κατά την ΜΠΚΕ το 2013, οι σκώληκες του βαμβακιού είναι 
μεγάλος εχθρός που συχνά καταστρέφει την παραγωγή. Άλλες συνήθεις καλλιέργειες βρέθηκαν στο ανατολικό 
τμήμα του έργου περιλαμβανομένων του τριφυλλιού που καλλιεργείται από περισσότερους από 1100 
επηρεαζόμενους και ηλιοτρόπια που χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμο, που καλλιεργείται από περισσότερους 
από 600 επηρεαζόμενους. 

 
114. Πολυετείς καλλιέργειες βρέθηκαν στις ανατολικές περιοχές του έργου, με ελαιώνες να καλλιεργούνται από 400 και 

περισσότερους επηρεαζόμενους που κατοικούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία-Θράκη.  
 
115. Νοικοκυριά όπου έγινε απογραφή στην κεντρική Μακεδονία, καλλιεργούν εξίσου ποικίλη επιλογή των προϊόντων 

τα οποία θεωρούνται εποχιακά και περιλαμβάνουν το σιτάρι, αραβόσιτο, βαμβάκι και ρύζι. Ένας μικρός αριθμός 
νοικοκυριών στις Σέρρες και στον Λαγκαδά ανέφεραν καλλιέργειες οπωροφόρων. 

 
116. Κατά μήκος των ∆ήμων της Πέλλας, Σκύδρας, Νάουσας και Έδεσσας, το έργο διασχίζει περιοχές με κυρίως 

πολυετείς καλλιέργειες. Σε αυτούς τους δήμους, τα νοικοκυριά αναφέρουν ότι η πλειοψηφία της καλλιέργειας 
αποτελείται από φρούτα, κυρίως ροδάκινα και μήλα. Για μεγάλο μήκος στην περιοχή της Πέλλας και Σκύδρας 
(μεταξύ των Κ 41 και 65), ο αγωγός διασχίζει περιοχές με 100% φρουτοκαλλιέργειες όπου συνορεύουν με 
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αγροτικούς δρόμους, ενώ περιστασιακά υπάρχουν τεμάχια με ετήσιες καλλιέργειες, όπως αραβόσιτος και σιτάρι.  

 
117. Πρόσθετες καλλιέργειες που έχουν καταγραφεί σε δήμους της κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν την 

παραγωγή λαχανικών σε θερμοκήπια στην Πέλλα και Σκύδρα, αραβόσιτο στην Πέλλα και σταφύλια στη Νάουσα. 
Τα θερμοκήπια είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα κατά μήκος της όδευσης του αγωγού στη Σκύδρα και χρησιμοποιούνται 
για να καλλιεργούν μεγάλης αξίας καλλιέργειες , όπως ντομάτες, μελιτζάνες φασόλια, αγγουριές.  

 
118. Στη δυτική Μακεδονία και τους δήμους της Εορδαίας, Αμυνταίου και Καστοριάς, το σιτάρι αποτελεί την κυρίαρχη 

καλλιέργεια και ακολουθεί ο αραβόσιτος. Τα λαχανικά που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, επίσης συναντώνται 
στους δήμους της Καστοριάς και της Ορεστιάδας (11% και 12% αντίστοιχα), στα δυτικά των επηρεαζόμενων 
περιοχών. Περισσότερο από το ένα τρίτο των νοικοκυριών όπου έγινε απογραφή, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούν 
λαχανικά για οικογενειακή κατανάλωση. 

 
119. Όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο, μόνο το 25% των νοικοκυριών που επηρεάζονται από τον αγωγό και έχει ληφθεί 

δείγμα, διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο, με πιο συνηθισμένα τα πουλερικά, μετά τα πρόβατα και πολύ λιγότερο τις 
αγελάδες, κατσίκες και γουρούνια.  

 
4.6 Ευάλωτος πληθυσμός 
 

120. Ικανός αριθμός ατόμων που ζει σήμερα στην Ελλάδα θεωρούν τους εαυτούς τους «οικονομικά ευπαθείς». Σχεδόν 
το 75% των επηρεαζόμενων νοικοκυριών από το έργο που συμμετείχε στην δειγματοληπτική κοινωνικοοικονομική 
έρευνα, υπέδειξε ότι τον περασμένο χρόνο δεν πήγαν διακοπές και πάνω από το ένα τρίτο θεωρούνται ότι 
βρίσκονται σχεδόν ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) από τα ερωτηθέντα νοικοκυριά 
είπαν ότι η ποιότητα της διατροφής τους έχει μειωθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.  

 
121. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, περίπου το 20% των νοικοκυριών που επηρεάζονται από τον αγωγό, διαθέτει ένα 

μέλος στην οικογένεια άρρωστο ή με κάποιας μορφής ψυχική ή σωματική δοκιμασία και επίσης υπάρχει ένας 
υπολογίσιμος ηλικιωμένων χηρών που ζουν μόνες ενώ η γη τους επηρεάζεται από τον αγωγό. 

 
122. Οι αποζημιώσεις που προσφέρονται έχουν την δυνατότητα να παρέχουν το αναγκαίο εισόδημα, ιδιαίτερα τώρα 

που η κυβέρνηση μέσω των οικονομικών μεταρρυθμίσεων επιχειρεί να μειώσει τις συντάξεις, η επίδραση στα 
έξοδα για κοινωνικές παροχές και τις εν δυνάμει άλλες επιδοτήσεις που συνδέονται με το επίπεδο διαβίωσης (π.χ. 
αγροτικές επιδοτήσεις). Σε αυτό το κλίμα, η αποζημίωση θα λειτουργήσει περισσότερο σαν ένα οικονομικής φύσης 
μαξιλάρι παρά ως εφαλτήριο για οικονομική καλυτέρευση.  
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5. Επιπτώσεις του Έργου 
 
5.1 Εκτίμηση των Επιπτώσεων του Έργου 

 
5.1.1 Κτηματολογικά ∆εδομένα και Όρια Ιδιοκτησίας 

 
123. Για την προετοιμασία της εξασφάλισης της πρόσβασης στη γη και για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων 

του Έργου, ο TAP έχει προσλάβει εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες για την ανάληψη τεσσάρων βασικών 
δραστηριοτήτων: 

 
 Ψηφιοποίηση των ορίων ιδιοκτησίας και των κύριων τοπογραφικών χαρακτηριστικών κατά μήκος της 

διαδρομής του αγωγού 
 Ψηφιοποίηση των υφιστάμενων κτηματολογικών δεδομένων των ιδιοκτησιών εντός της περιοχής μελέτης 
 Ενημέρωση των κτηματολογικών δεδομένων 
 Απογραφή, εξακρίβωση περιουσιακών στοιχείων και δειγματοληπτική κοινωνικο-οικονομική έρευνα. 

 
124. Ψηφιοποίηση των εμπλεκόμενων κτηματολογικών δεδομένων και ορίων ιδιοκτησίας: 

 
 Παραγωγή ορθοφωτογραφιών των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων κατά μήκος του διαδρόμου και σε 

πλάτος 400 μέτρων. Οι ορθοφωτογραφίες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια πτήσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα το 
Σεπτέμβριο του 2012, τον Απρίλιο του 2013 και τον Ιούνιο του 2013. 

 Συλλογή, σάρωση, ψηφιοποίηση και γεωγραφική αναφορά όλων των διαθέσιμων κτηματολογικών στοιχείων / 
πληροφοριών από τις κτηματολογικές ζώνες, από τις οποίες διέρχεται ο διάδρομος του αγωγού (αποτελούνται 
από: υπάρχουσες πληροφορίες του κτηματολογίου - πρώτη καταχώριση, τρέχουσα καταχώριση και ενδιάμεσα 
αποτελέσματα - επίσημη καταχώριση στο κτηματολογικό γραφείο, πράξεις κατανομής της γης, πράξεις 
αναδασμού, οποιοδήποτε είδος απαλλοτριώσεων και δεδομένα πιθανών ιδιοκτητών σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο). 

 Αποτύπωση των πιο σημαντικών τοπογραφικών χαρακτηριστικών και ορίων (οικίες, δάση, δρόμοι, υδάτινες 
μάζες, κ.λπ.). 

 Ταξινόμηση γεωτεμαχίων - ιδιωτικές, δημόσιες, γεωργικές, αστικές εκτάσεις 
 Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ιδιοκτησιών από τις υφιστάμενες επίσημες κτηματολογικές 

πληροφορίες και 
 ∆ημιουργία και ψηφιοποίηση ενός επιπεδομετρικού χάρτη σε κλίμακα 1: 5000 του διαδρόμου του αγωγού με 

όλα τα αναγνωρίσιμα τοπογραφικά όρια, χωρισμένου σε διαφορετικά στρώματα. 
 

125. Ο σκοπός της ενημέρωσης των κτηματολογικών δεδομένων ήταν η δημιουργία όλων των απαραίτητων εγγράφων 
και δεδομένων που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας της γης και των δικαιωμάτων διελεύσεως 
(RoW) για την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού. Συμπεριελάμβανε την εξασφάλιση ότι υπήρχαν 
ενημερωμένοι κτηματολογικοί χάρτες και πίνακες με πληροφορίες για τα δικαιώματα του νόμιμου ιδιοκτήτη/χρήστη, 
οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση αδειών, για την ανάθεση δουλείας και επίσης, εάν είναι απαραίτητο, για 
σκοπούς απαλλοτρίωσης. 

 
126. Η οριστικοποίηση των κτηματολογικών δεδομένων περιελάμβανε, επίσης, μια διαδικασία δημόσιας προβολής, 

όπου οι ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι τα συλλεχθέντα ποσοτικά δεδομένα 
αναφορικά με την ιδιοκτησία τους ήταν σωστά και να εξασφαλίσουν ότι αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων 
ιδιοκτησίας έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο του TAP. 

 
5.1.2 Προκαταρκτική Απογραφή Επηρεαζόμενων Γεωτεμαχίων 
 

127. Βάσει ενός καταλόγου προκαθορισμένων ιδιοκτησιών, οι εργολάβοι του TAP επισκέφθηκαν κάθε επηρεαζόμενο 
αγροτεμάχιο παρουσία του επηρεαζόμενου ιδιοκτήτη/χρήστη, προκειμένου να διεξάγουν μια λεπτομερή 
απογραφή και επιθεώρηση των γαιών, των καλλιεργειών και των σχετιζόμενων με τη γη προσαρτημένων 
κατασκευών. Οι κάτωθι λεπτομέρειες καταγράφηκαν για όλα τα δυνητικά επηρεαζόμενα αγροτεμάχια. 
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 Ετήσιες καλλιέργειες 
 Πολυετείς καλλιέργειες/δένδρα 
 Βοσκότοποι 
 Τυχόν εγκαταστάσεις/βελτιώσεις, δηλαδή φράκτες, κτίρια, εξοπλισμός άρδευσης και 
 Πιθανότητα εμφάνισης ορφανής γης. 

 

5.1.3 Πλήρης Απογραφή, Εξακρίβωση Περιουσιακών Στοιχείων και ∆ειγματοληπτική Κοινωνικο-οικονομική 
Έρευνα (CAI + SSES) 

 
128. Μετά από αυτήν τη διαδικασία, ο TAP ανέλαβε μια διαδικασία εξακρίβωσης των περιουσιακών στοιχείων και 

πλήρους απογραφής και διεξήγαγε έρευνα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των επηρεαζόμενων από το Έργο 
νοικοκυριών, προκειμένου να συλλεχθούν λεπτομερέστερα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα για το σχηματισμό 
ενός σημείου αναφοράς για τη μελλοντική παρακολούθηση του Έργου και την υποβοήθηση της ανάπτυξης μέτρων 
μετριασμού των επιπτώσεων. 

 
129. Συνήφθησαν επαφές με κάθε επηρεαζόμενο από το Έργο ιδιοκτήτη και χρήστη για να κανονιστεί μια συνάντηση, 

προκειμένου να επανελεγχθεί το έντυπο εξακρίβωσης των περιουσιακών στοιχείων που περιγράφει όλα τα 
επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και να σημειωθούν οποιεσδήποτε διαφορές απαιτούν μια συμπληρωματική 
επίσκεψη επί τόπου με τον ιδιοκτήτη ή/και το χρήστη της γης. Τόσο οι επηρεαζόμενοι από το Έργο όσο και οι 
επιτόπιοι απογραφείς υπέγραψαν ένα αντίγραφο του εντύπου εξακρίβωσης περιουσιακών στοιχείων, 
επιβεβαιώνοντας ποια είναι τα επηρεαζόμενα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της 
αποζημίωσης και για τα οποία θα ετοιμαστούν επιστολές προσφοράς. Από κάθε επηρεαζόμενο από το Έργο 
νοικοκυριό συλλέχθηκαν βασικά απογραφικά δεδομένα και σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών 
υπεβλήθησαν λεπτομερέστερες ερωτήσεις σχετικά με το βιοπορισμό και τη συνολική ποιότητα ζωής τους. 

 
130. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η επίδραση των συνιστωσών του Έργου σε εκτάσεις γης, σε καλλιέργειες και 

σχετιζόμενες με τη γη εγκαταστάσεις και στη πολιτιστική κληρονομιά. 
 
5.2 Συνιστώσες του Έργου 

 
5.2.1 ∆ιάδρομοι Κατασκευής 

 
131. Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, το σύνηθες πλάτος του ∆ιαδρόμου Κατασκευής είναι 38 μέτρα. Ενώ η 

κατασκευή η ίδια σε μια δεδομένη περιοχή δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από μερικούς μήνες το πολύ, 
οι επιπτώσεις του ∆ιαδρόμου Κατασκευής συνήθως διαρκούν περισσότερο, καθώς θα πρέπει να διεξαχθούν 
εργασίες αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Έχει γίνει η υπόθεση ότι ο ∆ιάδρομος 
Κατασκευής θα πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του Έργου για δύο χρόνια. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική 
σε παρόμοια Έργα αγωγών, η σχετιζόμενη με το ∆ιάδρομο Κατασκευής αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση το 
∆ιάδρομο Κατασκευής πλάτους 38 μέτρων που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Έργου για δύο χρόνια. Ο 
∆ιάδρομος Κατασκευής δεν θα αγοραστεί από τους σημερινούς ιδιοκτήτες του, αλλά θα μισθωθεί από την TAP 
Ελλάδος για τη διάρκεια της κατασκευής και της αποκατάστασης. Η συνολική έκταση της γης που θα επηρεαστεί 
από το ∆ιάδρομο Κατασκευής είναι 1908 εκτάρια. 

 
5.2.2 Ζώνες Εργασίας κατά τη διάρκεια των Εργασιών 

 
132. Όσον αφορά στους μακροπρόθεσμους περιορισμούς γύρω από τον αγωγό κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα 

εφαρμοστούν τα ακόλουθα ελληνικά πρότυπα: 
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Πίνακας 3: Ζώνες Περιορισμού 

 

Περιοχή Φύση Περιορισμού 

Ζώνη Α: Λωρίδα πλάτους 8 μέτρων με τον αγωγό 
στο κέντρο της (4 μέτρα εκατέρωθεν του κεντρικού 
άξονα) 

Κανενός είδους δόμηση, όχι βαθειά άροση, όχι 
βαθύρριζα δένδρα 

Ζώνη Β: Λωρίδα πλάτους 40 μέτρων με τον αγωγό 
στο κέντρο της (20 μέτρα εκατέρωθεν του 
κεντρικού άξονα) 

∆εν επιτρέπονται οικιστικά κτίρια 

Ζώνη Γ: Λωρίδα πλάτους 400 μέτρων με τον 
αγωγό στο κέντρο της (200 μέτρα εκατέρωθεν του 
κεντρικού άξονα) 

Για την εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (νέου 
ή τροποποίηση υπάρχοντος), στη Ζώνη Γ θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κανόνες 
ασφαλείας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης, κάτι που ενδεχομένως 
περιορίσει τον αριθμό των κτιρίων εντός της ζώνης 
ασφαλείας. 

 
133. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική σε Έργα αυτού του είδους, οι περιορισμένοι διάδρομοι δεν αγοράζονται από τους 

τρέχοντες ιδιοκτήτες τους. Αντιθέτως, ο φορέας εκμετάλλευσης του αγωγού αγοράζει τα δικαιώματα δουλείας από 
τους τρέχοντες κτηματίες για την ικανοποίηση μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών περιορισμών. Η ιδιοκτησία της 
γης δεν αλλάζει, και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, οι περισσότερες δραστηριότητες μπορούν να 
συνεχιστούν κανονικά. Η αγορά των δικαιωμάτων δουλείας από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες υπόκειται σε κατάλληλη 
αποζημίωση, η οποία λαμβάνει υπόψη τη μειωμένη προοπτική της περιορισμένης χρήσης της γης. 

 
5.2.3 Υπέργειες εγκαταστάσεις 

 
Σταθμοί Συμπίεσης και Μέτρησης 

 
134. Ο TAP θα αγοράσει τη γη που απαιτείται για την κατασκευή δύο σταθμών συμπίεσης. Η συνολική έκταση που 

απαιτείται για τους δύο σταθμούς είναι 54 εκτάρια. 
 

Βαλβιδοστάσια 
 

135. Ένα βαλβιδοστάσιο απαιτεί 6 έως 800 τετραγωνικά μέτρα γης. Η τοποθεσία του σταθμού είναι μια μόνιμα 
περιφραγμένη περιοχή, όπου μόνο η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι δυνατή. Η περιοχή που καταλαμβάνεται 
από ένα βαλβιδοστάσιο συνήθως συμπίπτει πλήρως με το διάδρομο κατασκευής του αγωγού. Το ελληνικό τμήμα 
του TAP θα περιλαμβάνει 23 βαλβιδοστάσια (BVS), κάτι που απαιτεί συνολικά την απόκτηση 26 εκταρίων γης. 

 
5.2.4 Προσωρινές Εγκαταστάσεις 

 
136. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν οδούς πρόσβασης προς τη λωρίδα εργασίας, χώρους αποθήκευσης 

των σωλήνων και εργοτάξια. 
 Αυτές οι περιοχές θα δεσμευτούν κατά κανόνα για τη διάρκεια της κατασκευής. Τα 118 εκτάρια γης που απαιτούνται 

για προσωρινές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εργοταξίων και χώρων αποθήκευσης σωλήνων, δεν θα 
αγοραστούν, αλλά θα μισθωθούν σε προσωρινή βάση από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες τους. 

 
5.2.5 ∆ημόσια Γη 

 
137. Περίπου 142 εκτάρια γης κρατικής ιδιοκτησίας θα μισθωθούν σε προσωρινή βάση και οι μακροπρόθεσμοι 

περιορισμοί λόγω δουλείας θα επηρεάσουν 212 εκτάρια δημόσιας γης, μερικά εκ των οποίων καλλιεργούνται βάσει 
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συμβολαίων μίσθωσης με ιδιώτες. 

 
 
5.3 Προσπάθειες για την Αποφυγή Μετεγκατάστασης 

 
138. Η όδευση του έργου και η τοποθεσία των μόνιμων και προσωρινών εγκαταστάσεων έχουν σχεδιαστεί προς 

αποφυγή των επιπτώσεων σε τυχόν οικιστικά ακίνητα. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει μετεγκατάσταση λόγω αυτού 
του Έργου. 

 
139. Το έργο θα έχει επιπτώσεις στις χερσαίες οικονομικές δραστηριότητες σε προσωρινή βάση. Οι επιπτώσεις αυτές 

περιλαμβάνουν την απώλεια πρόσβασης στη γη εντός του διαδρόμου κατασκευής για μια περίοδο έως και δύο 
ετών και μακροπρόθεσμους περιορισμούς στη χρήση της γης εντός της Ζώνης Α και Β (ανατρέξτε στον Πίνακα 3: 
Ζώνες Περιορισμού). 

 
140. Επίσης, θα υπάρξει μόνιμη απώλεια γης για εκείνους τους ιδιοκτήτες και χρήστες, των οποίων η γη θα αγοραστεί 

για τους χώρους των σταθμών συμπίεσης και των βαλβιδοστασίων. 
 
141. Εκτός από την αποφυγή της μετεγκατάστασης, οι Τεχνικές ομάδες και οι Ομάδες Απόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης 

έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να τελειοποιήσουν τη διαδικασία όδευσης και την 
τοποθεσία των ανωτέρω εγκαταστάσεων εδάφους. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από συζητήσεις με τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως σε απόκριση σε μεμονωμένες αιτήσεις που υπεβλήθησαν στο TAP μέσω του 
μηχανισμού παραπόνων για αλλαγές στην όδευση και σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων στη γη κρατικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ των ετών 2014 και 2015 έγιναν αλλαγές για την ικανοποίηση 
143 μεμονωμένων αιτημάτων περί του επανασχεδιασμού της όδευσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
του Έργου σε καλλιεργητικές εργασίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με 
το βιοπορισμό. 

 
5.4 Επιπτώσεις στη Γη 

 
142. Συνολικά 2.024,8 εκτάρια γης θα μισθωθούν σε προσωρινή βάση. Περιορισμοί δουλείας θα εφαρμοστούν σε 

2.188,9 εκτάρια γης και συνολικά 64 εκτάρια θα δεσμευτούν μόνιμα. Ο Πίνακας 4: Επιπτώσεις στη Γη συνοψίζει το 
είδος και την έκταση της γης που θα επηρεαστεί από το έργο, καθώς και τη φύση των επιπτώσεων.9 

  

                                                            
9 Οι εκτάσεις καταγράφονται σε εκτάρια, ένα εκτάριο αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα 
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Πίνακας 4: Επιπτώσεις στη Γη 

Είδος Επίπτωσης 

Έκταση γης 
χαρακτηρισθ
είσας 
γεωργικής 
(Ha) 

Έκταση γης 
χαρακτηρισθεί
σας 
οικοδομήσιμης
(Ha) 

Έκταση γης 
χαρακτηρισθ
είσας 
βοσκότοπος 
(Ha) 

∆ημόσια 
γη (Ha) 

 
Μισθωμένη γη (Σύνολο = 2.024,8 ha):

∆ιάδρομος κατασκευής (38m) 1.191,8 403,7 188,3 142,8 

Εργοτάξια 11,4 16,8 -- -- 

Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων 32,1 37,9 -- -- 

Σύνολο μισθωμένης γης 1.235,3 458,4 188,3 142,8 

 
Γη με Περιορισμούς ∆ουλείας (Σύνολο = 2.188,9 ha): 

Ζώνη Ασφαλείας Α (8 m) 259 87,3 55,3 36,4 

Ζώνη Ασφαλείας Β (40 m) 1.015,7 33,5 221,5 178,5 

Συνολική έκταση γης με 
περιορισμούς δουλείας 

1.274,7 422,5 276,8 214,9 

 
Μόνιμα Αποκτηθείσα Γη (Σύνολο = 64 ha):

Σταθμοί συμπίεσης 39,2 -- -- -- 

Βαλβιδοστάσια 19,3 5,5 -- -- 

Συνολική έκταση μόνιμα 
αποκτηθείσας γης 

58,5 5,5 -- -- 

 
143. Η έκταση της γης που εμπίπτει στη Ζώνη Ασφαλείας Γ, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οικοδομικούς 

περιορισμούς στο μέλλον, εάν τα σχέδια αστικής ανάπτυξης επεκταθούν σε αυτές τις περιοχές, ανέρχεται σε 21.860 
εκτάρια. 

 
5.4.1 Έκταση των Επιπτώσεων σε Γεωτεμάχια 

 
144. Τα περισσότερα γεωτεμάχια θα επηρεαστούν μόνο εν μέρει από το Έργο. Για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία (74%), 

από το διάδρομο κατασκευής θα επηρεαστεί λιγότερο από το 40% των γεωτεμαχίων. Ο Πίνακας 5: Έκταση των 
Επιπτώσεων του Έργου σε Γεωτεμάχια ομαδοποιεί τον αριθμό των γεωτεμαχίων, σύμφωνα με το βαθμό, στον 
οποίο κάθε γεωτεμάχιο θα επηρεαστεί από το Έργο. Το δύο τοις εκατό, των οποίων περισσότερο από το 90% των 
γεωτεμαχίων θα επηρεαστεί από το Έργο, αντιστοιχεί σε εκείνους, των οποίων η γη θα δεσμευτεί για τα 
βαλβιδοστάσια και τους σταθμούς συμπίεσης. 

 

  



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

45 από 
206 

 
Πίνακας 5: Έκταση των Επιπτώσεων του Έργου σε Γεωτεμάχια 

Ποσοστό Επηρεαζόμενων 
Γεωτεμαχίων 

Αριθμός 
Γεωτεμαχίων

Ποσοστό του 
Συνολικού # 
Γεωτεμαχίων 

0-20% των γεωτεμαχίων 3796 41% 

21-40% των γεωτεμαχίων 3019 33% 

41-50% των γεωτεμαχίων 804 9% 

51-70% των γεωτεμαχίων 892 10% 

71-90% των γεωτεμαχίων 445 5% 

Πάνω από 90% 2233 2% 

Σύνολο 9189 100% 

 
145. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ενενήντα τοις εκατό των επηρεαζόμενων γεωτεμαχίων καλλιεργούνται με ετήσιες 

καλλιέργειες. 
 

Πίνακας 6: Επιπτώσεις του Έργου σε Καλλιεργούμενα Γεωτεμάχια 

Ποσοστό Επηρεαζόμενων 
Γεωτεμαχίων 

Συνολικός # 
Γεωτεμαχίων 

Αριθμός 
γεωτεμαχίων 
με Ετήσιες 
καλλιέργειες 

Αριθμός 
γεωτεμαχίων με 

Πολυετείς 
καλλιέργειες 

Αριθμός 
γεωτεμαχίων με 

Ετήσιες & 
Πολυετείς 
καλλιέργειες 

0-20% των γεωτεμαχίων 3.796 3.374 263 159

21-40% των γεωτεμαχίων 3.019 2.761 128 130

41-50% των γεωτεμαχίων 804 731 30 43

51-70% των γεωτεμαχίων 892 823 35 34

71-90% των γεωτεμαχίων 445 409 25 11

Πάνω από 90% 2233 210 13 10

Σύνολο 9.189 8.308 494 387
 

5.4.2 Επιπτώσεις στις Ετήσιες + Πολυετείς Καλλιεργητικές Εργασίες 
 

146. Η διαδικασία εξακρίβωσης των περιουσιακών στοιχείων που διεξήχθη το 2015 έδειξε ότι από την επηρεαζόμενη 
περιοχή που δικαιούται αποζημίωση, 1.520 εκτάρια γης ήταν υπό καλλιέργεια. 

 
5.4.3 Επιπτώσεις σε ∆ομές/Προσαρτημένες Κατασκευές 

 
147. Εντός της επηρεαζόμενης από το Έργο έκτασης γης υπάρχουν 490 δομές (δηλ. φράκτες, κτίρια αποθήκευσης) οι 

οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν και 5550 γεωτεμάχια με αρδευτικά έργα. Όπως περιγράφηκε συνοπτικά στον 
πίνακα των δικαιωμάτων, οι επηρεαζόμενες από το Έργο προσαρτημένες στη γη κατασκευές θα αποζημιωθούν 
στο ακέραιο της αξίας αντικατάστασης. 

 
148. Οι εργολάβοι του TAP θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα συστήματα άρδευσης θα συνεχίσουν να 

προμηθεύουν νερό στα ανεπηρέαστα τμήματα του γεωτεμαχίου. Ως μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της 
γης, οι εργολάβοι θα επανασυνδέσουν οποιαδήποτε συστήματα άρδευσης στην περιοχή της Ζώνης Β έχουν 
επηρεαστεί, και θα διασφαλίσουν ότι θα είναι πλήρως λειτουργικά ως μέρος της εξόδου από τη γη και της 
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επιστροφής. 

 

 

5.5 Επιπτώσεις στην Πολιτιστική Κληρονομιά 
 

149. Η εκτεταμένη διαδικασία για την επιλογή της διαδρομής και τη βελτιστοποίηση της διαδρομής του αγωγού και της 
επιλογής της τοποθεσίας για τα βαλβιδοστάσια και τις άλλες συνιστώσες του Έργου έχει αποφύγει τη γνωστή 
πολιτιστική κληρονομιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ΜΚΠΕ αναγνώρισε, ωστόσο, μια σειρά από πόρους 
πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες βρίσκονται 
εγγύς του αποτυπώματος του Έργου. Ένα πρόγραμμα εργασιών θα αναληφθεί πριν την κατασκευή του έργου για 
την πληρέστερη κατανόηση της φύσης των χαρακτηριστικών που ενδέχεται να επηρεαστούν. Αυτό θα περιλαμβάνει 
την επανεξέταση κάποιων αποδεικτικών στοιχείων και τη χρήση πρόσθετων πηγών, όπως αεροφωτογραφίες από 
το 1950 που περιέχουν αποδείξεις για αλλαγές στο τοπίο από την εποχή εκείνη. 

 
150. Πιθανοί χώροι που διασταυρώνονται με το αποτύπωμα του Έργου θα εξεταστούν περαιτέρω πριν την κατασκευή. 

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας μορφής γεωφυσικής έρευνας, μέσω παρεμβατικής υπεδάφειας δοκιμής ή ενός 
συνδυασμού και των δύο. Ανάλογα με την ακριβή σημασία των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, οι αρχαιολογικοί πόροι θα πρέπει να ανασκαφούν και να καταγραφούν. 
Αυτό θα ήταν σύμφωνο με την Ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 
151. Για κάθε τοποθεσία, η TAP AG θα προετοιμάσει και θα συμφωνήσει με το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα Σχέδιο 

∆ιαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει μια μέθοδο κατασκευής η οποία θα δεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε πιθανή ζημία. Για παράδειγμα, η διάσχιση του 
Ιουστινιάνειου Τείχους στο Νέστο θα γίνει με μια τεχνική άνευ ορύγματος, ενώ σε άλλες περιοχές ενδέχεται να 
εφαρμοστεί μειωμένο πλάτος εργασιών για τη μείωση της πρόκλησης ζημίας ή την αποφυγή συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίσης πρόσθετη προστατευτική περίφραξη. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα περιλαμβάνει γραπτό σχέδιο έρευνας, το οποίο θα περιγράφει με λεπτομέρειες πώς 
πρόκειται να διεξαχθεί κάθε συγκεκριμένο αρχαιολογικό έργο καταγραφής, δεικνύοντας τους στόχους και τους 
σκοπούς του έργου, τις τεχνικές που πρόκειται χρησιμοποιηθούν και το υλικό που εντοπίστηκε. 

 
152. Η TAP AG θα συνεργαστεί, επίσης, με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με μνημεία και χώρους με αξία Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (δηλαδή το παρεκκλήσι του Αγίου Μάρκου και την εκκλησία της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου) για να κατανοήσουν και να μπορέσουν να συζητήσουν τα ζητήματα της πρόσβασης των χρηστών και 
να προσδιορίσουν τις ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιοριστούν (για παράδειγμα δημοφιλείς ημέρες επίσκεψης, θρησκευτικές λειτουργίες, αργίες, εορτές, κλπ). 

 
153. Το Έργο θα εφαρμόσει μια ∆ιαδικασία «Τυχαίων Ευρημάτων», η οποία περιγράφει με λεπτομέρειες τη διαδικασία 

που πρόκειται να ακολουθηθεί σε περίπτωση αρχαιολογικού ευρήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η 
διαχείριση τυχόν ευρημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις Ελληνικές εθνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις PR8 της 
ΕΤΑΑ . 
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6. Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων Μερών 
 
6.1 Επισκόπηση 

 
154. Αυτή η ενότητα περιγράφει τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την προσέγγιση για τη συνεργασία 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου στην Ελλάδα. Προσδιορίζει τις βασικές ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών 
και περιγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαβούλευση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
δουλείας και δέσμευσης της γης και περιγράφει επίσης τη στρατηγική διαβούλευσης για τη μετάβαση στη φάση 
κατασκευής του έργου. 

 
6.2 Νομικό + Κανονιστικό Πλαίσιο 

 
155. Η TAP AG έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τις Απαιτήσεις Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την 

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ως σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου. Εκτός από την Απαίτηση Επίδοσης PR 5, η Απαίτηση Επίδοσης PR 10 
(Γνωστοποίηση Πληροφοριών και Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων Μερών) έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον τομέα. 

 
156. Όπως σημειώνεται στο κεφάλαιο 3, οι βασικές πτυχές του PR 10 της ΕΤΑΑ περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των 

βασικών ενδιαφερόμενων μερών και την εξασφάλιση του σχεδιασμού της συνεργασίας, η διαβούλευση και η 
γνωστοποίηση πληροφοριών του Έργου αναλαμβάνεται κατά τρόπο έγκαιρο, σχετικό και κατανοητό. Το PR τονίζει 
τη σημασία της διασφάλισης της προσβασιμότητας των πληροφοριών σε όλους, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε μερών του πληθυσμού, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα. 
Ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του Έργου να χρησιμοποιούν μεθόδους διαβούλευσης, οι οποίες είναι πολιτισμικά 
κατάλληλες και «άνευ χειραγώγησης, επέμβασης, εξαναγκασμού και εκφοβισμού». 

 
157. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 

κοινού στη λήψη αποφάσεων και την προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία τέθηκε σε ισχύ 
το 1998. Η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων είναι θεμελιώδους σημασίας στη Σύμβαση του Aarhus και, 
αν και δεν ορίζεται ρητά, περιλαμβάνει τη δράση των μελών του κοινού σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για 
την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων. Μια ελάχιστη απαίτηση επ’ 
αυτού είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ειδοποίηση, η παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και ο 
συνυπολογισμός του αποτελέσματος από τη συμμετοχή του κοινού. Το επίπεδο της συμμετοχής του κοινού σε μια 
συγκεκριμένη διαδικασία εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου 
αποτελέσματος, του πεδίου εφαρμογής του, ποιοι και πόσοι θα επηρεαστούν, αν το Έργο θα έχει επιπτώσεις σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η Σύμβαση προβλέπει ότι η συμμετοχή του κοινού θα πρέπει να είναι 
έγκαιρη, αποτελεσματική, επαρκής και επίσημη, και να περιέχει πληροφορίες, κοινοποίηση, διάλογο, εξέταση και 
απόκριση. 

 
158. Σχετικά με τη «γνωστοποίηση πληροφοριών και ενημέρωση του κοινού» η Ελληνική νομοθεσία απαιτεί να δοθεί 

δημόσια ανακοίνωση στις εφημερίδες για τη κτηματολογική καταχώριση. Σχετικά με την απαλλοτρίωση, δημόσιες 
ανακοινώσεις δημοσιεύονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

 
6.3 Εταιρική Στρατηγική ∆ιαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

 
159. Ο TAP ορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη ως άτομα, ομάδες κοινότητας και κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι 

επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα ή ενδέχεται να επηρεαστούν από το Έργο. Η εταιρία αντιλαμβάνεται ότι η 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη φάση πριν την κατασκευή θα διαμορφώσει το κλίμα για τις σχέσεις 
με την κοινότητα, την κυβέρνηση και άλλες σχέσεις για το υπόλοιπο της επιχειρησιακής ζωής του Έργου. 

 
160. Ως εκ τούτου, τα Περιφερειακά Γραφεία του TAP δεσμεύονται για τη διασφάλιση διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς 

δραστηριοτήτων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε πλήρη συμμόρφωση προς την εταιρική στρατηγική. 
Τα Περιφερειακά Γραφεία αναμένεται να θέσουν σε εφαρμογή την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρμογής της στρατηγικής αυτής με τη βοήθεια των Σχεδίων ∆ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη (Σ∆ΕΜ). Η 
διαβούλευση του TAP με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένεται να είναι συμμετοχική και συμβουλευτική, στην οποία 
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τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα συμφέροντά τους θα προσδιορίζονται συστηματικά. 

 
161. Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί Σχέδια ∆ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη για κάθε στάδιο εργασίας που 

σχετίζεται με την αδειοδότηση του Έργου και τη διαδικασία δουλείας και απόκτησης γης. Αυτό περιλαμβάνει 
επιτόπιες εργασίες που σχετίζονται με τα εξής: 
 Ψηφιοποίηση των ορίων ιδιοκτησίας και των υφιστάμενων κτηματολογικών δεδομένων 
 Μελέτη τιμών αποζημίωσης 
 Απογραφή, εξακρίβωση περιουσιακών στοιχείων και δειγματοληπτική κοινωνικο-οικονομική έρευνα 
 Γνωστοποίηση Τιμών Αποζημίωσης και 
 Ενημέρωση των κτηματολογικών δεδομένων. 

 
6.4 Καθορισμός των Ενδιαφερόμενων Μερών 

 
162. Οι πέντε κύριες κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών έχουν καθοριστεί και περιγράφονται με περισσότερες 

λεπτομέρειες στις ακόλουθες ενότητες. 
 

6.4.1 Άμεσα Επηρεαζόμενος Πληθυσμός 
 

163. Εδώ περιλαμβάνονται όλοι οι ιδιοκτήτες και χρήστες των γεωτεμαχίων στην Ελλάδα που θα επηρεαστούν από την 
κατασκευή και τη λειτουργία του Αγωγού. Ο συνολικός αριθμός των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και χρηστών που 
σχετίζονται με τα γεωτεμάχια τα οποία θα αποζημιωθούν είναι 13.794. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι υπάρχουν 
πολλαπλοί ιδιοκτήτες και χρήστες επηρεαζόμενων γεωτεμαχίων, μερικοί από τους οποίους ανήκουν στο ίδιο 
νοικοκυριό, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 12.000 επηρεαζόμενα από το Έργο νοικοκυριά. 

 
6.4.2 Ευάλωτα Άτομα εντός του Επηρεαζόμενου από το Έργο Πληθυσμού 

 
164. Εντός του επηρεαζόμενου από το Έργο πληθυσμού υπάρχουν ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. 

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται άτομα με σωματική ή/και διανοητική αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, μακροχρόνια 
άνεργοι, ευπαθείς ηλικιωμένοι, οικογένειες με μεγάλο αριθμό εξαρτώμενων μελών και εκείνοι που θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν άτομα με «υλικές στερήσεις» ή/και κοινωνικά αποκλεισμένοι. Μια λεπτομερέστερη περιγραφή της 
ευπάθειας στο ελληνικό πλαίσιο παρέχεται στο Κεφάλαιο 9. 

 
6.4.3 Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική ∆ιοίκηση 

 
165. ∆εδομένου ότι πρόκειται για ένα Έργο σημαντικού εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

περιλαμβάνουν όλα τα ανώτερα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, ιδιαίτερα το Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. 

 
166. Σε Περιφερειακό και ∆ημοτικό επίπεδο, οι διοικητικές περιοχές που θα επηρεαστούν από το έργο αναφέρονται 

παρακάτω. 
 Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις Μακεδονίας - Θράκης και ∆υτικής Μακεδονίας - Ηπείρου 
 Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
 13 Περιφερειακά ∆ιαμερίσματα 
 30 ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα/∆ήμοι 
 145 Τοπικές Κοινότητες 

 
167. Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις επηρεαζόμενες διοικητικές περιοχές είναι τα εξής: 

 Γενικοί Γραμματείς των δύο Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων και τα συμβούλιά τους 
 ∆ιοικητές των τριών επηρεαζόμενων περιφερειών 
 Περιφερειακοί Αντιδιοικητές και Υποδιοικητές των 13 περιφερειακών διαμερισμάτων και 
 ∆ήμαρχοι και τοπικό συμβούλιο των 30 δήμων. 

 
168. Άλλα βασικά διοικητικά όργανα για τη διαδικασία δουλείας και απόκτησης γης είναι τα εξής: 

 Υπηρεσία Κτηματολογίου 
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 Τμήματα Πολιτικής της Γης και Τοπογραφήσεων κάθε Περιφερειακού ∆ιαμερίσματος 
 Τμήματα Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε ∆ήμου 
 ΡΑΕ και ∆ΕΗ για τις Άδειες Εγκατάστασης Πράσινης Ενέργειας. 
 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και Μητρώα αγροτών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και 
 ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων). 

 
6.4.4 Μέσα Ενημέρωσης 

 
169. Ο TAP έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Έχουν έναν 

κατάλογο με την κατανομή των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 400 εφημερίδες, ιστολόγια, 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, με τους οποίους επικοινωνούν τακτικά. 

 
6.4.5 Ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ 

 
170. Υπάρχει ενός αριθμός ομάδων κοινωνίας πολιτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν 

επιδείξει ενδιαφέρον για το Έργο. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι ένα 
σημαντικό μέλος της κοινότητας σε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, ιδίως 
σε σχέση με τη στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινότητας. Άλλες ΜΚΟ με τις οποίες έχει συνεργαστεί ο TAP 
για να μοιραστεί τα οφέλη και τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν το τοπικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, το Χωριό SOS και το ∆ίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
171. Πρωταρχικός στόχος του ΤΑΡ στη συνεργασία του με τον τομέα των ΜΚΟ είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η 

δημιουργία πιθανών συνεργασιών, η μείωση του κινδύνου της σύγκρουσης των ενδιαφερομένων μερών και η 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

 
172. Το προσωπικό της κτηματολογικής υπηρεσίας έχει επίσης συνάψει επαφές με μια σειρά από ΜΚΟ στην κοινότητά 

τους, ως μέρος των προσπαθειών τους για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων μελών του επηρεαζόμενου από το 
Έργο πληθυσμού. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται ενώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα για ηλικιωμένους, 
η αντικαρκινική εταιρία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας και Παιδιού, το Εμπορικό 
Επιμελητήριο και τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι. 

 
6.5 Μέθοδοι Επικοινωνίας/διαβούλευσης 

 
173. Ο TAP εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και διάδοσης 

πληροφοριών που αφορούν το Έργο. Οι μέθοδοι αυτές έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορα στάδια του Έργου: 
 

 Γραφεία του Έργου με έδρα την κοινότητα (δηλαδή, Κέντρα Πληροφοριών του Έργου, Κτηματολογικά Γραφεία, 
Κοινοτικά Γραφεία ∆ιασύνδεσης), 

 ∆ιαδικασίες Έκθεσης Ακινήτου (Open House) και ∆ημόσιας Έκθεσης, που σχετίζονται με την επικύρωση και 
την ενημέρωση των ορίων ιδιοκτησίας και κυριότητας ή/και τα δικαιώματα χρήσης της γης, στην οποία 
χρειάζεται πρόσβαση ο TAP, 

 Συναντήσεις δύο ατόμων και μικρών ομάδων, ιδίως με κυβερνητικούς αξιωματούχους, 
 Κοινοτικές/δημόσιες συνελεύσεις, 
 Φυλλάδια, πανό και αφίσες, συμπεριλαμβανομένου του Οδηγού για Απόκτηση Γης και Αποζημίωσης (Guide 

to Land Acquisition and Compensation), 
 ∆ελτία τύπου των Μέσων Ενημέρωσης, 
 Η ιστοσελίδα του TAP, και 
 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. SMS, blogs). 

 
6.5.1 Γραφεία Έργου με έδρα την Κοινότητα 

 
174. Ήδη από την αρχή του Έργου, ιδρύθηκαν γραφεία κτηματολογικής τοπογράφησης σε 25 τοποθεσίες κατά μήκος 

της διαδρομής του αγωγού, συμπεριλαμβανομένων και δύο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο κοινό και να καλυφθούν οι ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών που 
πλήττονται στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκαν προσωρινά κέντρα ενημέρωσης σε κάθε επηρεαζόμενη 
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κοινότητα και λειτούργησαν από 3 έως 7 μήνες (τέλη 2013 έως αρχές 2014), ανάλογα με την περιοχή. Το 
προσωπικό για τα γραφεία και τα 133 κέντρα ενημέρωσης που προσελήφθη, επελέγη μέσα από την περιοχή και 
εκπαιδεύτηκε στις κατάλληλες μεθόδους δέσμευσης, καθώς και στη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών που 
αφορούν το Έργο. Ο κύριος σκοπός των κέντρων ενημέρωσης ήταν να καταστήσει τις πληροφορίες που αφορούν 
το Έργο δημόσια προσβάσιμες, και να ενθαρρύνει δυνητικά επηρεαζόμενους γαιοκτήμονες και χρήστες να 
εγγραφούν με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στον TAP, να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας, και να 
επαληθεύσουν υπάρχουσες κτηματολογικές πληροφορίες που σχετίζονται με την περιουσία τους. 

 
175 Είκοσι τρία γραφεία κτηματολογικής τοπογράφησης (Cadastral Survey Offices) λειτουργούσαν κατά μήκος της 

διαδρομής του αγωγού μέχρι τις 31.12.2015. Οι άνθρωποι ενθαρρύνονταν να επισκεφθούν κάποιο από τα 
κτηματολογικά γραφεία για να ελέγξουν τον φάκελό τους και να κάνουν ερωτήσεις ή να καταθέσουν τις ανησυχίες 
τους σχετικά με την όδευση του αγωγού, τη διαδικασία αποζημίωσης ή το Έργο γενικότερα. Στο προσωπικό των 
κτηματολογικών γραφείων συμπεριλαμβάνονταν ένας τοπογράφος μηχανικός, ένας δικηγόρος και ένας 
διαχειριστής γραφείου. Όλα τα φυλλάδια και τα έγγραφα που αφορούν το Έργο ήταν διαθέσιμα σε αυτά τα γραφεία, 
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. 

 
176. Πρόσφατα άνοιξαν τρία κοινοτικά γραφεία διασύνδεσης κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, ένα σε κάθε μία 

από τις περιοχές που επηρεάζονται από το Έργο. Τα γραφεία αυτά παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με την 
πρόσβαση στη γη, αλλά και γενικές πληροφορίες για το Έργο του TAP συνολικά. Έχουν ως στόχο να εδραιώσουν 
τη μακροπρόθεσμη παρουσία του TAP στη Βόρεια Ελλάδα. 

 
6.5.2 ∆ιαδικασία ∆ημόσιας Έκθεσης (Public Display) 

 
177. Ως μέρος της διαδικασίας δήλωσης και επαλήθευσης των δικαιωμάτων γης ιδιοκτητών και χρηστών στην περιοχή 

που επηρεάζεται από το Έργο, διοργανώθηκαν μια σειρά από διαδικασίες δημόσιας έκθεσης στα κτηματολογικά 
γραφεία, καθώς και τα σημεία πληροφόρησης μεταξύ 2013 και 2015. Οι πληροφορίες που αφορούν στο 
κτηματολόγιο και τα δικαιώματα κτήσης, και οι οποίες συλλέγονται κατά τη διάρκεια αυτών των δημόσιων 
συνεδριάσεων, επέφεραν αλλαγές στους κτηματολογικούς χάρτες και πίνακες, που στη συνέχεια εκθέτονταν για 
περαιτέρω επαλήθευση και αναθεώρηση: 
 3 Περίοδοι ∆ιαδικασίας ∆ημόσιας Έκθεσης για 21 Γραφεία Κτηματολογικής Τοπογράφησης 
 2 Περίοδοι ∆ιαδικασίας ∆ημόσιας Έκθεσης για 4 Γραφεία Κτηματολογικής Τοπογράφησης σε Καβάλα, 

Καλμαπάκι, Σέρρες, Εμμανουήλ Παππά, και 
 2 Περίοδοι ∆ιαδικασίας ∆ημόσιας Έκθεσης για το Γραφείο Κτηματολογικής Τοπογράφησης του Πέπλου. 

 
178. Η έκταση της δραστηριότητας που σχετιζόταν με τη διαδικασία δημόσιας έκθεσης περιλάμβανε την τοποθέτηση 

περισσότερων από 2500 αφισών σε δημοτικά γραφεία και τοπικές κοινότητες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, 
τη δημοσίευση 500 αγγελιών σε εφημερίδες, 160 ραδιοφωνικών σποτ και 350 ηλεκτρονικών πανό σε ηλεκτρονικές 
εφημερίδες, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρεία ευαισθητοποίηση για το Έργο και τις επιπτώσεις του σε ιδιοκτήτες και 
χρήστες γης. Μέσω της κτηματολογικής διαδικασίας, υπήρξε επαφή με σχεδόν 50.000 ανθρώπους που 
ενδιαφέρθηκαν για το Έργο. 

 
6.5.3 Γνωστοποίηση ∆ικαιωμάτων Αποζημίωσης 

 
179. Μετά από μια σε βάθος μελέτη των τιμών των καλλιεργειών και της γης σε όλες τις περιοχές κατά μήκος της 

διαδρομής του αγωγού που ανελήφθη το 2014, ετοιμάστηκε ένας Οδηγός για την Απόκτηση και Καταβολή 
Αποζημίωση (Guide to Land Acquisition and Compensation). O Οδηγός αναφέρει λεπτομέρειες πώς θα 
αποζημιώσει ο TAP τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και τους χρήστες ακινήτων για τις επιπτώσεις στη γη, τις 
καλλιέργειες και τις κατασχέσεις τους. Περιγράφει τη μεθοδολογία αποζημίωσης, τις τιμές αντικατάστασης σε κάθε 
επηρεαζόμενη περιοχή, και χρησιμοποιώντας παραδείγματα, επεξηγεί πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση. Ο 
Οδηγός είναι διαθέσιμος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης 
της απογραφής και των περιουσιακών στοιχείων, ένα αντίγραφό του διανεμήθηκε σε κάθε άτομο που πλήττεται 
από το Έργο. Αντίγραφα διατίθενται επίσης σε κάθε γραφείο κτηματολογικής τοπογράφησης και στο τοπικό 
δημοτικό γραφείο, και έχουν αναρτηθεί στα ελληνικά στην ιστοσελίδα του TAP10. Περισσότεροι από 20000 Οδηγούς 
διανεμήθηκαν σε άτομα επηρεαζόμενα από το Έργο, και επιπλέον 2720 συνοπτικές εκδόσεις του Οδηγού 

                                                            
10 http://www.tap-ag.gr/Δέσμευση-γης 
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προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους δήμους διανεμήθηκαν σε τοπικά κυβερνητικά γραφεία. 

 
180. Στη γνωστοποίηση και την επαλήθευση τιμών και δικαιωμάτων αποζημίωσης, ο TAP διοργάνωσε μια σειρά από 

μικρές ομαδικές συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα, που ακολουθήθηκαν από 
ανοικτές συνεδριάσεις ενδιαφερομένων μερών με τους ανθρώπους που πλήττονται από το Έργο και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε καθέναν από τους δήμους. Σημαντική ήταν η προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι 
ενημερώθηκαν για τις συναντήσεις οι άνθρωποι που πλήττονταν από το Έργο - η προσπάθεια αυτή περιλάμβανε 
την αποστολή επιστολών πρόσκλησης με το ταχυδρομείο, γραπτά μηνύματα, διανομή φυλλαδίων, διαφήμιση σε 
τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και διανομή δελτίων τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε κάθε συνεδρίαση, 
στα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάστηκε η τελευταία ενημέρωση του Έργου, οι αρχές περί δικαιώματος διέλευσης 
και απόκτησης αποζημίωσης, τα δικαιώματα και οι αξίες αντικατάστασης, και τους δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν 
ερωτήσεις και να θέσουν ζητήματα που προκαλούν ανησυχία. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, έγιναν κάποιες αναθεωρήσεις και προσθήκες στις αξίες των 
καλλιεργειών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με το σκοπό, τη διαδικασία και το 
χρονοδιάγραμμα για την απογραφή, τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και την κοινωνικοοικονομική μελέτη. 

 
181. Περίπου 200 κυβερνητικά στελέχη συμμετείχαν στις συνεδριάσεις γνωστοποίησης, και περισσότερα από 3750 

άτομα παρακολούθησαν τις 36 ανοικτές συνεδριάσεις των ενδιαφερόμενων μερών που πραγματοποιήθηκαν από 
τον ∆εκέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Αν και η συνολική ανταπόκριση στην προσέγγιση του Έργου 
για την αποζημίωση ήταν γενικά θετική, υπήρξαν περιοχές όπου εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες, όπως αυτή της 
∆ράμας, της Κομοτηνής και της Καβάλας. Στις Σέρρες, μια αντίθετη παράταξη εντός της κοινότητας αποθάρρυνε 
ενεργά τους ανθρώπους που πλήττονται από το Έργο από το να παρακολουθήσουν την ανοιχτή συνάντηση. Ο 
TAP συνεχίζει να είναι σε επαφή με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και αξιωματούχους της κυβέρνησης σε 
αυτές τις περιοχές, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις ανησυχίες τους που αφορούν το Έργο. 

 
6.5.4 ∆ιευκολύνσεις για Επηρεαζόμενα από το Έργο Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 
182. Μέσω των εργολάβων του, ο TAP έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια, ώστε να έρθει σε επαφή και να υποστηρίξει 

τα πιο ευάλωτα μέλη του πληθυσμού που επηρεάζεται από το Έργο. Τα μέλη του προσωπικού στα κτηματολογικά 
γραφεία και όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της εθελοντικής συμφωνίας έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 3000 
επισκέψεις κατ’ οίκον, ώστε να εξυπηρετήσουν ηλικιωμένους ή/και επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα με ειδικές 
ανάγκες, για τα οποία η μετακίνηση δεν είναι εύκολη. Επίσης, σε περισσότερες από 2000 περιπτώσεις, 
πραγματοποίησαν πρόσθετες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος ατόμων επηρεαζόμενων από το Έργο, με μέλη της 
οικογένειας και φίλους, ώστε να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση του έργου, των απαιτήσεων και των 
επιπτώσεων του. Αυτό το επίπεδο υποστήριξης εξακολουθεί να παρέχεται στα επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα 
κατά τη διάρκεια της επιστολής προσφοράς, την υπογραφή της σύμβασης και τη διαδικασία καταβολής 
αποζημίωσης. 

 
6.5.5 Εντυπο Υλικό 

 
183. Εκτός από τον Οδηγό, ο TAP έχει ετοιμάσει και διανείμει και άλλο πληροφοριακό υλικό για να βοηθήσει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στην κατανόηση του Έργου και των διαφόρων συνιστωσών του. Αυτά περιλαμβάνουν: 
 Επικαιροποιημένο Φυλλάδιο Ενημέρωσης του Κτηματολογίου στην Ελλάδα, 
 Έναν οδηγό για το Πώς να ∆ηλώσετε τα Περιουσιακά σας Στοιχεία, 
 Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Φόρμας ∆ήλωσης Ακινήτου σας, 
 Φυλλάδιο Μηχανισμού Παραπόνων, 
 Επτά (7) Θεματικά Φυλλάδια TAP, 
 Φυλλάδια περί Υγείας & Ασφάλειας, και 
 Περίληψη της Μη-Τεχνικής έκθεσης ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων). 

 
6.6 Βασικά Θέματα Ενδιαφερόμενων Μερών 

 
184. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρήκαν σε γενικές γραμμές δίκαιες τις τιμές αποζημίωσης, και την περιγραφή της 

διαδικασίας αποζημίωσης του ΤΑΡ περιεκτική. Κάποιοι αναγνώρισαν τα οφέλη του Έργου, επισημαίνοντας ότι ο 
αγωγός θα βελτιώσει τις συνδέσεις εντός και μεταξύ των Περιφερειών στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας την περιοχή 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

52 από 
206 

 
γεωπολιτικά. Ζητήματα που απασχόλησαν πολύ τον κόσμο περιστράφηκαν γύρω από το ύψος της συνεισφοράς 
της Εταιρίας στην τοπική ανάπτυξη και στο πώς αυτό θα διανεμηθεί - Ο ρόλος του TAP στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην παροχή φυσικού αερίου στην Ελλάδα - Οι αποζημιώσεις για δημόσια ακίνητα και δάση - η 
διασφάλιση καταβολής της αποζημίωσης στα επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα πριν από την έναρξη της 
κατασκευής - και τα ζητήματα διέλευσης στις περιοχές της ∆ράμας, της Καβάλας, της Κομοτηνής και των Σερρών. 

 
185. Ο Πίνακας 7 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν στις συναντήσεις με 

κυβερνητικούς αξιωματούχους τόσο των Αποκεντρωμένων όσο και των Περιφερειακών ∆ιαμερισμάτων, τα οποία 
είναι επίσης πλήρως τεκμηριωμένα στα πρακτικά των συναντήσεων και στο μητρώο δέσμευσης των 
ενδιαφερομένων του ΤΑΡ. 

 

Πίνακας 7: Βασικά Θέματα που Αναδείχτηκαν από Κυβερνητικούς Αξιωματούχους 

Κυβερνητικοί 
Αξιωματούχοι 
Αποκεντρωμένων 
∆ιοικήσεων 

-∆ιευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της κατασκευής του αγωγού και τις ζώνες 
απαγόρευσης χρήσης 
-Η προσέγγιση του TAP στην αντιμετώπιση ατόμων επηρεαζόμενων από το Έργο που 
υπήρχε περίπτωση να χάσουν τη γεωργική τους επιδότηση 
-το Νομικό Πλαίσιο για την αντιμετώπιση επηρεαζόμενων δασικών εκτάσεων, καθώς και 
διαδικασιών χαρακτηρισμού δασών 
-Οι πολιτικές αποζημίωσης του TAP ιδιαίτερα για τα επηρεαζόμενα αγροτεμάχια 
των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι και οι χρήστες 
-Η κατάσταση ορθότητας των τυχόν προσωρινών οδών πρόσβασης όταν η κατασκευή 
ολοκληρωθεί. 

Κυβερνητικοί 
Αξιωματούχοι 
Περιφερειακών 
∆ιαμερισμάτων 

-Ο ρόλος των Περιφερειακών Αρχών μαζί με τον TAP στην αξιοποίηση των ευκαιριών 
που δημιουργεί το Έργο για την Περιφέρεια 
-∆ιαδικασία πληρωμής αμοιβών για επηρεαζόμενες εκτάσεις δημόσιας γης γενικά, και 
ιδίως για δασικές εκτάσεις 
-Έρευνες σχετικά με τη φορολόγηση της καταβολής αποζημιώσεων σε άτομα 
επηρεαζόμενα από το Έργο 
-Ανησυχία σχετικά με το πώς ενδέχεται να επηρεαστούν περιοχές αρχαιολογικής 
σημασίας 
-Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εθελοντικής συμφωνίας και το πώς 
έχουν καθοριστεί οι τιμές αποζημίωσης  
-Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης, και το αν θα πρέπει να 
καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις 
-Λεπτομέρειες για την πολιτική του TAP για ορφανές εκτάσεις γης και την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων στις μάντρες ζώων και σε άλλα συναφή κτίρια 
-Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατασκευής και γνωστοποίησης στους 
επηρεαζόμενους 
γαιοκτήμονες/χρήστες 
-Η προσέγγιση του TAP για την επίλυση των διαφορών γης 
-Η σημασία της συνεργασίας κυβέρνησης - TAP για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, 
της περιουσίας και του επιπέδου διαβίωσης των επηρεαζόμενων ατόμων 

 
186. Το Σχήμα 14 συνοψίζει τα βασικά ζητήματα από την προοπτική του πληθυσμού που επηρεάζεται από το Έργο, οι 

οποίοι συμμετείχαν στις κοινοτικές συναντήσεις, και τα κατατάσσει ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριάσεων, όπου 
τέθηκαν τα ζητήματα αυτά. 
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Σχήμα 14: Ανοικτά Θέματα Συνέλευσης των Ενδιαφερόμενων Μερών 

 
6.7 Αντιλήψεις για το Έργο από πλευράς του Επηρεαζόμενου από το Έργο Πληθυσμού 

 
187. Στα πλαίσια της Απογραφής και Καταγραφής Περιουσιακών Στοιχείων (CAI) και της ενδεικτικής κοινωνικο-

οικονομικής έρευνα των ατόμων που επηρεάζονται από το Έργο, οι ερευνητές κλήθηκαν να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με το πώς θα χαρακτήριζαν τη στάση των ανθρώπων αυτών απέναντι στο Έργο 
συνολικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις (66%), οι ερευνητές θεωρούν πως τα επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα 
αντιμετωπίζουν θετικά το Έργο. Είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) θεωρήθηκαν ουδέτεροι, 1% αβέβαιοι και 3% 
παρουσίασαν αρνητική στάση έναντι του Έργου. 

 
6.8 Μελλοντική Στρατηγική Επικοινωνίας και ∆ιαβούλευσης 

 
188. Η Ομάδα Απόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης (Land Easement and Acquisition - LEA) θα συνεχίσει να συνεργάζεται με 

την ομάδα ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών ζητημάτων (ESMS) και το προσωπικό τοπικής παρουσίας 
(CLO) του ΤΑΡ για την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου, προχωρώντας στη φάση κατασκευής του 
Έργου. 

 
189. Οι ομάδες LEA και ESMS θα εξετάσουν επίσης πώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα η συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων στην παρακολούθηση της διαδικασίας αποκατάστασης της γης μέσα από τη φάση της 
κατασκευής, ως μέρος της στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11. 

 
190. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα σχέδιο επικοινωνίας με το οποίο θα γνωστοποιηθεί το Πρόγραμμα 

Βοήθειας Βιοπορισμού και Μεταβατικής Υποστήριξης και οι συνιστώσες του. 
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7. ∆ικαιώματα Αποζημίωσης 
 

7.1 Βασικές Αρχές Αποζημίωσης 
191. Βασικές αρχές της απόκτηση δικαιωμάτων γης και της στρατηγικής πρόσβασης του TAP είναι οι εξής (λεπτομέρειες 

παρέχονται σε περαιτέρω ενότητες αυτού του κεφαλαίου): 

 Η συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς απαιτήσεις (ΕΤΑΑ PR 5). 

 Αποφυγή της μετεγκατάστασης και η ελαχιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων. 

 Αποζημίωση της γης και των καλλιεργειών βάσει της πλήρους αξίας αποκατάστασης. Η πλήρης αξία 
αποκατάστασης θα περιλαμβάνει και τα σχετικά κόστη συναλλαγής. 

 Εκτάσεις που απαιτούνται σε μόνιμη βάση για υπέργειες εγκαταστάσεις θα αγοραστούν από τους 
σημερινούς ιδιοκτήτες τους. Οι επιπτώσεις στην ιδιοκτησία της γης και στο βιοτικό επίπεδο θα 
ισοσταθμιστούν.  

 Εκτάσεις που απαιτούνται σε προσωρινή βάση, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου κατασκευής του 
αγωγού και των προσωρινών εγκαταστάσεων, θα χρησιμοποιηθούν από τον TAP κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Θα μισθωθούν από τους ιδιοκτήτες τους και θα επιστραφούν με την ολοκλήρωση της 
κατασκευής και της αποκατάστασης. Η προσωρινή χρήση της γης θα αποζημιωθεί με συμβάσεις μίσθωσης. 

 Οι ιδιοκτήτες γης, στα οποία υπάρχει δουλεία ή/και περιορισμοί κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα 
αποζημιωθούν. 

 Οι χρήστες γης που επηρεάζονται λόγω του έργου TAP θα αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (πλήρης αξία αποκατάστασης) τυχόν ηρτημένης εσοδείας και για 
ενδεχόμενες δαπάνες επανεγκατάστασης που επηρεάζονται από τις εγκαταστάσεις του Έργου. 

 Ορφανή γη, δηλαδή γη που αποκόπτεται ή διχοτομείται από τον TAP καθώς και το τμήμα του γεωτεμαχίου 
που δεν επηρεάζεται άμεσα (αγορά ή μίσθωση από τον TAP), αλλά καθίσταται ασύμφορο, μη βιώσιμο ή/και 
μη προσβάσιμο (είτε μόνιμα είτε προσωρινά) θα αποζημιωθεί. 

 Ο TAP θα προσπαθήσει να συνάψει συμβάσεις με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, όπου 
είναι δυνατόν.  

 Μόνο σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες γης, ο TAP μπορεί 
να προσφύγει σε αναγκαστική απόκτηση δικαιωμάτων δουλείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ελληνική νομοθεσία. 

 Όλοι οι επηρεαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο μηχανισμό αναφορών του ΤΑΡ  

 Ο ευάλωτος πληθυσμός θα εντοπίζεται και, εφόσον απαιτείται, θα του παρέχεται κάθε αναγκαία συνδρομή 
σε σχέση με τη ∆ουλεία και Απόκτηση Γης και τις δραστηριότητες Αποκατάστασης του Βιοτικού Επιπέδου.   

 Οι ιδιοκτήτες γης θα δικαιούνται καταβολή ελάχιστης αποζημίωσης. 

 Η ημερομηνία της επαλήθευσης της απογραφής του πληθυσμού και των περιουσιακών στοιχείων θα είναι 
η καταληκτική ημερομηνία για τον προσδιορισμό της επιλέξιμης, προς αποζημίωση, ακίνητης περιουσίας. 

 

7.2 ∆ικαιούχοι Αποζημίωσης 
192. ∆ικαίωμα αποζημίωσης έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και χρήστες/ ενοικιαστές γης, η οποία απαιτείται από το Έργο 

σε μόνιμη, προσωρινή ή / και περιορισμένη βάση χρήσης, κατά τη χρονική στιγμή της έρευνας επαλήθευσης της 
απογραφής του πληθυσμού και των περιουσιακών στοιχείων. 

 
7.3 ∆ικαιώματα 

 
7.3.1 Μόνιμα Αποκτηθείσα γη 

193. Η Μόνιμη ∆έσμευση Γης περιλαμβάνει την έκταση που απαιτείται για τα 23 Βαλβιδοστάσια και τους Σταθμούς 
Συμπίεσης.  

 
194. Η αποζημίωση για τη μόνιμη δέσμευση γης θα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα τρία στοιχεία: 
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 Αγορά γης στην Αξία Αποκατάστασης  
 Αποζημίωση για τυχόν ηρτημένες εσοδείες ετήσιων ή πολυετών καλλιεργειών στην πλήρη αξία 

αποκατάστασης.  
 Η αποζημίωση στο κόστος αποκατάστασης θα καταβληθεί στον Ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε βελτίωση ή/και 

αναβάθμιση γης (κατασκευές άρδευσης ή/και αποστράγγισης , υπόστεγα, πηγάδια, κλπ.) 
 

7.3.2 Προσωρινή ∆έσμευση Γης + Μακροχρόνια ∆ουλεία 
 

∆ιάδρομος Κατασκευής Αγωγού 

195. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η κατασκευή του αγωγού και ο διάδρομος περιορισμού είναι 38 μέτρα σε 
πλάτος. Αποτελείται από τη Ζώνη Περιορισμού Α, η οποία περιλαμβάνει τον ίδιο τον αγωγό (8 μέτρα πλάτος) και 
το ∆ιάδρομο Κατασκευής του Αγωγού που είναι επιπλέον 30 μέτρα (22 μέτρα από τη μία πλευρά του αγωγού και 
8 μέτρα από την άλλη).  Η Ζώνη Περιορισμού Β είναι 40 μέτρα σε πλάτος. 

196. Ο ∆ιάδρομος Κατασκευής θα αποζημιωθεί για μια περίοδο κατασκευής δύο (2) ετών. Μέρος αυτού του ∆ιαδρόμου 
Κατασκευής θα περιοριστεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αγωγού. 

197. Βασικές αρχές αποζημίωσης για το ∆ιάδρομο Κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 
 Ο TAP δε θα αγοράσει τη γη του ∆ιαδρόμου Κατασκευής από τους σημερινούς ιδιοκτήτες, αλλά θα συνάψει 

συμβάσεις μίσθωσης με αυτούς κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 Ο TAP, με το πέρας της κατασκευής, θα επαναφέρει το ∆ιάδρομο Κατασκευής στην προηγούμενη κατάστασή 

του, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η προ κατασκευής γεωργική παραγωγικότητα μετά το τέλος της κατασκευής.  
 Η αποκατάσταση γης θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση των συνθηκών και της λειτουργικότητας σε 

καλύτερες ή παρόμοιες με τις προ κατασκευής συνθήκες, όλων των κατασκευών άρδευσης ή/και 
αποστράγγισης που μπορεί να χρειαστεί να κατεδαφιστούν, να τροποποιηθούν ή να διακοπούν κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής. 

 

Σχήμα 15: ∆ιάδρομος Κατασκευής Αγωγού και Περιορισμοί 
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198. Η αποζημίωση για το ∆ιάδρομο Κατασκευής θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, κατά περίπτωση: 
 Μίσθωση Γης: Αποζημίωση για τη γη στο 25% της αξίας Γης για 2 χρόνια μίσθωση, με ανανέωση μέχρι το 

τέλος της Κατασκευής, στο 10% της αξίας Γης για κάθε επιπλέον έτος. 
 Καλλιέργειες: Αποζημίωση για τυχόν ηρτημένες εσοδείες ετήσιων ή πολυετών καλλιεργειών στην πλήρη αξία 

αποκατάστασης σε ποσοστά που καθορίζονται από τη Μελέτη των Αξιών Αντικατάστασης (Παράρτημα 4). 
 Γεωργικό εισόδημα: Αποζημίωση για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος κατά την περίοδο κατασκευής 

(τουλάχιστον 2 έτη) σε πλήρη αξία αντικατάστασης καταβάλλεται στους εξακριβωμένους χρήστες της γης. 
 

7.3.3 Πρόσθετη Προσωρινή ∆έσμευση Γης (Εργοτάξια, Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων) 
 

199. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα εργοτάξια, τους χώρους αποθήκευσης σωλήνων, τους δρόμους 
πρόσβασης, κλπ. Η γη θα δεσμευτεί σε προσωρινή βάση κατά την ανώτατη διάρκεια της κατασκευής, μετά θα 
αποκατασταθεί στην προ του έργου κατάσταση και θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη. Ο TAP δε θα αγοράσει εκτάσεις 
που απαιτούνται προσωρινά για εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την κατασκευή αλλά θα επιδιώξει να συνάψει 
συμβάσεις μίσθωσης με τους σημερινούς ιδιοκτήτες. 

 
200. Ο TAP θα επαναφέρει κατά το τέλος της κατασκευής τις εκτάσεις που απαιτούνται προσωρινά για εγκαταστάσεις 

που σχετίζονται με την κατασκευή στην προηγούμενη κατάστασή τους. Σε περίπτωση που η έκταση αυτή είναι 
γεωργική, με την αποκατάσταση θα επιδιωχθεί η επαναφορά της γεωργικής παραγωγικότητας στην προ 
κατασκευής κατάσταση. 

 
201. Η αποζημίωση είναι ουσιαστικά η ίδια με εκείνη που ισχύει για το ∆ιάδρομο Κατασκευής Αγωγού (εκτός από το ότι 

δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμοι περιορισμοί) και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, στοιχεία: 
 Μίσθωση Γης: Αποζημίωση για τη γη στο 25% της αξίας Αποκατάστασης Γης για 2 χρόνια μίσθωσης, με 

ανανέωση μέχρι το τέλος της Κατασκευής, στο 10% της αξίας της Γης για κάθε επιπλέον έτος. 
 Καλλιέργειες: Αποζημίωση για ηρτημένες εσοδείες ετήσιων ή πολυετών καλλιεργειών στην πλήρη αξία 

αποκατάστασης σε ποσοστά που καθορίζονται από τη Μελέτη Αξιών Αποκατάστασης (Παράρτημα 4). 
 Γεωργικό εισόδημα: Αποζημίωση για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος κατά την περίοδο κατασκευής 

(τουλάχιστον 2 έτη) σε πλήρη αξία αντικατάστασης καταβάλλεται στους εξακριβωμένους χρήστες της γης. 
 
7.3.4 Ορφανή Γη 
 

202. Όταν αποκτάται οικόπεδο, το οποίο είναι ευρύτερο από το ∆ιάδρομο Κατασκευής Αγωγού, η προσωρινή δέσμευση 
από τον TAP του τμήματος του οικοπέδου που βρίσκεται στο ∆ιάδρομο Κατασκευής μπορεί να αφήσει τμήματα του 
ακινήτου εκατέρωθεν που δεν θα χρειαστούν για το έργο και κανονικά δεν θα πρέπει να αποζημιωθούν. Οι 
γεωργικές δραστηριότητες σε αυτά τα τμήματα της γης θα μπορούσαν να συνεχιστούν κανονικά. Θα υπάρχουν 
περιπτώσεις, όμως, όπου το υπολειπόμενο μέρος θα είναι πολύ μικρό για να επιτρέψει οικονομικά συμφέρουσα 
καλλιέργεια. Μια τέτοια κατάσταση («Ορφανή Γη») απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Σημειώστε ότι το σχήμα 
αντιπροσωπεύει μια κατάσταση, όπου το γεωτεμάχιο επηρεάζεται ως αποτέλεσμα της δέσμευσης της γης για τον 
αγωγό, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί ως αποτέλεσμα της αγοράς του οικοπέδου που συνδέεται με επίγεια 
εγκατάσταση, οπότε το υπόλοιπο κομμάτι της γης θα ήταν «ορφανό» μόνιμα, ενώ στην περίπτωση που φαίνεται, 
είναι ορφανό μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

203. Ομοίως, η πρόσβαση στο υπολειπόμενο τμήμα του γεωτεμαχίου κατά μήκος του διαδρόμου κατασκευής μπορεί να 
περιοριστεί, κάνοντας την καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της κατασκευής ανέφικτη ή ασύμφορη. Αν τα μικρά 
εναπομείναντα τμήματα του γεωτεμαχίου γίνουν ασύμφορα, ως αποτέλεσμα της αγοράς ή της κατοχής, μπορούν 
να είναι επιλέξιμα για αποζημίωση ως «ορφανή γη» υπό όρους. 

204. Εάν ένα γεωτεμάχιο μπορεί να θεωρηθεί «ορφανή γη», θα εξεταστεί από τον TAP για κάθε περίπτωση χωριστά 
βάσει αιτήματος που θα υποβάλει ο ιδιοκτήτης ή/και ο χρήστης γης. Τα ακόλουθα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη στην 
εν λόγω εξέταση: 
 Μέγεθος, διαστάσεις και σχήμα του ορφανού τμήματος του οικοπέδου. 
 Περιορισμοί πρόσβασης και το κατά πόσο αυτοί θα διαρκέσουν μόνο για την περίοδο κατασκευής ή θα είναι 

μόνιμοι (αυτό δεν αναμένεται να συμβεί παρά μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις). 
 Μέγεθος και φύση του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται συνήθως για την καλλιέργεια στο 

οικόπεδο και αν ο εν λόγω εξοπλισμός εύλογα μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεδομένου του μεγέθους, του 
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σχήματος και των διαστάσεων του ορφανού τμήματος του οικοπέδου. 

 Πιθανοί περιορισμοί στην άρδευση ή αποστράγγιση κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής 
 

205. Η αποζημίωση για την Ορφανή Γη, αφού αναγνωριστεί ως τέτοια, θα βασίζεται στα ίδια δικαιώματα με αυτά του 
κυρίως επηρεαζόμενου μέρους της γης. 

 
206. Οι πίνακες του Παραρτήματος 5 απεικονίζουν το πως αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί στα γεωτεμάχια με ετήσιες 

και πολυετείς καλλιέργειες. 

 

Σχήμα 16 - Ορφανή Γη 

7.3.5 ∆ουλείες 
 

Ζώνη Περιορισμού Α 

207. Η Ζώνη Περιορισμού Α δεν θα αγοραστεί από τον TAP αλλά θα υπόκειται σε μακροχρόνια δουλεία που θα εγγραφεί 
από τον TAP στους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας. Οι περιορισμοί που σχετίζονται με αυτή τη δουλεία θα 
αποζημιωθούν ανάλογα. 

 
208. Σε γη που θεωρείται δυνητικά οικοδομήσιμη: η απαγόρευση για την οικοδόμηση οποιουδήποτε κτίσματος 

συνεπάγεται σημαντική απώλεια στην αξία και θα αποζημιωθεί στο 90% της αξίας της γης. 
 
209. Σε γη που θεωρείται ότι είναι αγροτική και δυνητικά μη οικοδομήσιμη: η απαγόρευση για την οικοδόμηση 

οποιουδήποτε κτίσματος δεν επιφέρει καμία απώλεια, καθώς οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται μη οικοδομήσιμες. 
Ωστόσο, ο περιορισμός να μη φυτευτούν δέντρα και να μην οργωθεί η γη βαθιά συνεπάγεται έντονα απώλεια της 
αξίας και θα αποζημιώνεται στο 50% της αξίας της γης. 

 
210. Σε γη που θεωρείται ότι είναι μη καλλιεργήσιμη (συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων), δεν υπάρχει σχετικός 

περιορισμός για περαιτέρω χρήση της Ζώνης Περιορισμού Α, έτσι παρά το γεγονός ότι αρχικά υπάρχει μηδενική 
αποζημίωση, για λόγους συμμόρφωσης με την ελληνική νομοθεσία, θα αποζημιωθεί στο 25% 
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Ζώνη Περιορισμού Β 

211. Ομοίως, η ζώνη περιορισμού Β δεν θα αγοραστεί από τον TAP, αλλά θα υπόκειται σε μακροχρόνιους περιορισμούς. 
Οι συσχετιζόμενοι περιορισμοί θα αποζημιωθούν ανάλογα:  
 Σε γη που θεωρείται δυνητικά οικοδομήσιμη, η απαγόρευση ανέγερσης κτίσματος συνεπάγεται σημαντική 

απώλεια στην αξία και θα αποζημιώνεται στο 90% της αξίας της γης. 
 Σε γη που θεωρείται ότι είναι αγροτική και δυνητικά μη οικοδομήσιμη: η απαγόρευση για την οικοδόμηση 

οποιουδήποτε κτίσματος δεν επιφέρει καμία απώλεια, καθώς οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται μη οικοδομήσιμες. 
∆εν υπάρχει κανένας περιορισμός σχετικά με τις γεωργικές δραστηριότητες στη Ζώνη Β και ως εκ τούτου η 
δουλεία που σχετίζεται με τη Ζώνη Β σε γεωργική γη δεν θα αποζημιώνεται.  

 Σε γη που θεωρείται μη καλλιεργήσιμη δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός για την περαιτέρω χρήση της Ζώνης 
Περιορισμού Β, ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 

 
212. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο TAP προτίθεται να εκτιμήσει και να υπολογίσει την 

αποζημίωση για τη γη που θεωρείται «Οικοδομήσιμη», βλέπε Παράρτημα 6. 
 

Ζώνη Περιορισμού Γ 

213. Για την εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (νέου ή τροποποίηση υπάρχοντος) στη Ζώνη Γ, θα ληφθούν υπόψη 
τα επίπεδα ασφαλείας του Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, με πιθανότητα περιορισμού του 
επιτρεπόμενου αριθμού  κτιρίων στη ζώνη ασφαλείας.  

 
214. Οποιοιδήποτε μελλοντικοί περιορισμοί στη Ζώνη Γ, ως άμεσο αποτέλεσμα του Έργου TAP θα ληφθούν υπόψη για 

την αποζημίωση για κάθε περίπτωση χωριστά. 
 

7.3.6 Πίνακας Καταβολής Αποζημιώσεων 
 

Πίνακας 8 : Πίνακας Καταβολής Αποζημιώσεων 

Είδος Επίπτωσης Είδος Αποζημίωσης 

Μόνιμη ∆έσμευση - 
Μόνιμες εγκαταστάσεις 
(σταθμοί συμπίεσης, 
βαλβιδοστάσια) 

Ιδιοκτήτης Γης:  

Αποζημίωση σε μετρητά για τη γη στην Τιμή Αγοράς Γης του Έργου (Αξία 
Πλήρους Αποκατάστασης = Τρέχουσα Εμπορική Αξία + Κόστος Συναλλαγής). 

Χρήστης Γης:  

Αποζημίωση σε μετρητά για κάθε ηρτημένη εσοδεία στην Τιμή Καλλιέργειας 
του Έργου (πλήρης αξία αποκατάστασης), καθώς και για την απώλεια των 
καλλιεργειών για ένα χρόνο στην πλήρη αξία αποκατάστασης 

Λοιπά ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. πολυετή δέντρα, δομές 
άρδευσης ή / και αποχέτευσης, υπόστεγα, πηγάδια): 

Αποζημίωση σε μετρητά στην πλήρη αξία αποκατάστασης στον ιδιοκτήτη του 
περιουσιακού στοιχείου. 
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Είδος Επίπτωσης Είδος Αποζημίωσης 

Προσωρινή χρήση γης - 
∆ιάδρομος Κατασκευής - 
Εργοτάξια - Χώροι 
Αποθήκευσης Σωλήνων 

Ιδιοκτήτης Γης:  

Αποζημίωση για μίσθωση γης για τα 2 έτη της περιόδου κατασκευής που 
αντιστοιχούν στο 25% της αξίας γης, με ανανέωση εάν η κατασκευή υπερβεί τα 
δύο έτη, σε ποσοστό 10% της αξίας γης για κάθε επιπλέον έτος. 

Χρήστης Γης:  

Αποζημίωση σε μετρητά για την απώλεια αγροτικού εισοδήματος κατά τη 
διάρκεια της περιόδου κατασκευής (τουλάχιστον 2 έτη) στην πλήρη αξία 
αποκατάστασης 

Λοιπά ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. πολυετή δέντρα, δομές 
άρδευσης ή / και αποχέτευσης, υπόστεγα, πηγάδια): 

Αποζημίωση σε μετρητά στην πλήρη αξία αποκατάστασης στον ιδιοκτήτη του 
περιουσιακού στοιχείου. 

Ορφανή γη 

Με την επιφύλαξη της κατά περίπτωση εξέτασης, η γη που αποκόπτεται ή 
διχοτομείται από τον TAP καθώς και το τμήμα του γεωτεμαχίου που δεν 
επηρεάζεται άμεσα (αγορά ή μίσθωση από τον TAP) αλλά καθίσταται 
ασύμφορο, μη βιώσιμο ή/και μη προσβάσιμο (είτε μόνιμα είτε προσωρινά), θα 
κηρυχθεί «ορφανό» και θα είναι επιλέξιμο για αποζημίωση. 

Μακροχρόνια ∆ουλεία και 
Ζώνη Περιορισμού Α 
(διάδρομος αγωγού) 

Σε γη που θεωρείται οικοδομήσιμη:     90% της αξίας της γης 

Σε γη που θεωρείται γεωργική:       50% της αξίας της γης 

Σε βοσκότοπο ή μη χρησιμοποιήσιμη γη:    25% της αξίας της γης 

Ζώνη Περιορισμού Β 
(διάδρομος πρόσβασης) 

Σε γη που θεωρείται οικοδομήσιμη:  90% της αξίας της γης 

Σε γη που θεωρείται γεωργική:  0% της αξίας της γης 

Σε βοσκότοπο ή μη χρησιμοποιήσιμη γη:  0% της αξίας της γης 

Περιορισμοί στη Ζώνη Γ Κατά περίπτωση εξέταση όπου και όταν παραστεί ανάγκη. 

Ελάχιστη καταβολή 
αποζημίωσης 

Κάθε γεωτεμάχιο επηρεαζόμενης γης θα είναι επιλέξιμο για καταβολή 
ελάχιστης αποζημίωσης ύψους 900 ευρώ.  

Επιπτώσεις σε δημόσια 
δάση και δασικές εκτάσεις 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
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7.4 Αρχές Αποτίμησης 
 
7.4.1 Μεθοδολογία της Μελέτης Αποτίμησης 
 

215. Ο TAP ζήτησε τις υπηρεσίες ενός ανεξάρτητου εκτιμητή να διεξαγάγει τη μελέτη των τιμών αγοράς και του κόστους 
αντικατάστασης κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται στις 
ακόλουθες υποενότητες. Η περιοχή μελέτης του συμπεριέλαβε όλες τις περιοχές που επηρεάζονται από το 
διάδρομο του αγωγού μέσα σε μια ζώνη 100 μέτρων (50μ εκατέρωθεν της κεντρικής διαδρομής του αγωγού). 

216. Ο σύμβουλος επανεξέτασε τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε χωρικό επίπεδο, για σκοπούς 
αποτίμησης και προσδιόρισε όλους τους ισχύοντες συντελεστές που χρησιμοποιούνται από το κράτος και τις αρχές 
οι οποίοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες διαπραγμάτευσης ή υποχρεωτικής απόκτησης γης. Η μελέτη αυτή 
συμπεριελάμβανε Αποφάσεις της Πολιτείας που ισχύουν στην Απαλλοτρίωση για διάφορα Αναπτυξιακά Έργα 
σχετικά με τον ΤΑΡ που έχουν πραγματοποιηθεί στις ίδιες Περιφερειακές Ενότητες.  

217. Οι αξίες σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Κράτους και η μεθοδολογία υπολογισμού των αξιών  που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση αυτών, αξιολογήθηκαν περαιτέρω από τον σύμβουλο με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:  
 Μεθοδολογία Υπολογισμού και αν μπορεί να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 
 Συλλογή ισχυόντων δεδομένων 
 Κατηγοριοποίηση της Γης που επηρεάζεται από το διάδρομο του αγωγού ανά τμήματα με παρόμοιες ιδιότητες. 
 Ενοποίηση των Αξιών Αποκατάστασης ανά τμήμα γης, συστατικά και καλλιέργειες. 
 Καθορισμός ισχυουσών αξιών αποκατάστασης (Αγορά, ∆ουλεία και Μίσθωση) για τμήματα από αναδασμό 
 Πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες Τιμές Πληθωρισμού στην Ελλάδα για τα τελευταία πέντε χρόνια  
 Πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν διαχρονικά στην αξία των επηρεαζόμενων 

περιουσιακών στοιχείων 
218. Επιπρόσθετες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη αξιών περιελάμβαναν: 

 Την Ανάπτυξη τύπου υπολογισμού των Αξιών Αποτίμησης 
 Την Ανάπτυξη τύπου προσαρμογής για συγκεκριμένες κατηγορίες γης, περιουσιακών στοιχείων και 

καλλιεργειών εντός των τμημάτων για να βελτιωθούν οι Αξίες Αποζημίωσης για μεμονωμένες περιπτώσεις 
εντός των Τμημάτων σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους 

 Την Ανάπτυξη ενός τύπου επικαιροποίησης για όλες τις αξίες αποκατάστασης για την προσαρμογή των 
προτεινόμενων αξιών μετά το πέρας της μελέτης για την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας. 

 Την Ανάπτυξη Γεωβάσης ενσωματώνοντας τις παραπάνω πληροφορίες 
 

7.4.2 Αξίες Αποκατάστασης για τα Επηρεαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία του Έργου 
 

219. Όσον αφορά τις αξίες αποκατάστασης της γης, διερευνήθηκαν τα ακόλουθα:  
 Κριτήρια για την κατηγοριοποίηση της επηρεαζόμενης Γης σε πέντε (5) Κατηγορίες κατά την πραγματική 

επικρατούσα χρήση. ∆ύο (2) από αυτές είναι γεωργικής και οι υπόλοιπες τρεις (3) μη γεωργικής γης. Ξεχωριστά 
γεωτεμάχια εντός κάθε κατηγορίας μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω σύμφωνα με κριτήρια, όπως 
οικοδομησιμότητα, άρδευση, κλίση, προσβασιμότητα, πρόσοψη κατά μήκος κύριου δρόμου, προσβασιμότητα 
σε ∆ίκτυα ∆ΕΚΟ, μέγεθος, απόσταση από πλησιέστερη τοποθεσία, σύσταση εδάφους, αντίστοιχα. 

 Συγκρίσιμα δεδομένα αναφοράς στις διάφορες κτηματολογικές ή γεωγραφικές ζώνες και το κόστος της 
συναλλαγής (κόστος εγγραφής και τυχόν φόροι, τέλη, δικαιώματα, κλπ ... που είναι πληρωτέα επιπλέον της 
αξίας της γης). 

 Ένας υπολογισμός των τρεχουσών αξιών αποκατάστασης για τα διάφορα είδη ∆ικαιωμάτων που 
μεταβιβάζονται με βάση το επίσημο Κόστος Συναλλαγής 

 
220. Οι Αποτιμήσεις Γης, τόσο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αποτίμησης όσο και με τις αρχές της ΕΤΑΑ, έχουν 

βασιστεί στη συλλογή συγκρίσιμων αποτιμήσεων που προκύπτουν από προηγούμενες συναλλαγές ή τις τιμές που 
προσφέρονται και έχουν τελειοποιηθεί ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, προκειμένου να υποστηριχθεί 
η διαδικασία καθορισμού σημείου αναφοράς για τον καθορισμό των Αξιών Αποζημίωσης. 

 
7.4.3 Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα 
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221. Όσον αφορά τις Ετήσιες και Πολυετείς Καλλιέργειες, έγινε απογραφή των ηρτημένων εσοδειών των Ετήσιων και 

Πολυετών Καλλιεργειών και πραγματοποιήθηκε Έρευνα των υφιστάμενων Αποδόσεων, των Τιμών των 
Παραγωγών και των Τιμών Κόστους για κάθε μία από τις αναφερόμενες καλλιέργειες σε κάθε περιοχή αναφοράς 
(γενικά επίπεδο Τοπικής Κοινότητας). Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, δημιουργήθηκε το Ετήσιο 
Γεωργικό Εισόδημα της κάθε επηρεαζόμενης Καλλιέργειας, σε κάθε Τοπική Κοινότητα σε €/στρέμμα. Αυτό αποτελεί 
τη βάση για τον υπολογισμό των Αποζημιώσεων για τις Καλλιέργειες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, για τις Πολυετείς 
Καλλιέργειες, έχουν συλλεχθεί πρόσθετες πληροφορίες, όπως τυπικές περίοδοι ανάπτυξης και εξέλιξης των 
αποδόσεων εντός της περιόδου ανάπτυξης τους. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν επιπλέον το Γεωργικό Εισόδημα 
από Πολυετείς Καλλιέργειες.  

 
7.4.4. Αποτίμηση Καλλιεργειών 

 

222. Οι Αξίες Αποκατάστασης των Καλλιεργειών έχουν βασιστεί στις Αποδόσεις που έχουν συλλεχθεί, στις Τιμές των 
Παραγωγών και το Κόστος Κατασκευής που συγκεντρώθηκαν για όλες τις καλλιέργειες σε όλες τις Τοπικές 
Κοινότητες από τις οποίες διέρχεται το έργο TAP. Συγκεκριμένα, η Αξία Αποκατάστασης για τις Πολυετείς 
Καλλιέργειες έχει βασιστεί στο Γεωργικό Εισόδημα που χάθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για 
την αποκατάσταση του αγροκτήματος στο προηγούμενο επίπεδο Απόδοσής του, εφ όρου ζωής, για τα δέντρα που 
θα πρέπει να εκριζωθούν οριστικά.  

 
223. Το ποσοστό αποζημίωσης για την απώλεια περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται στο πλήρες κόστος 

αποκατάστασης που είναι η εμπορική αξία των περιουσιακών στοιχείων πλέον του κόστους των σχετικών 
συναλλαγών (σύμφωνα με ΕΤΑΑ PR5). 

 
224. Σε περίπτωση που, ως άμεσο αποτέλεσμα της εθελοντικής συμφωνίας που συνήψε με την TAP, ένας άνθρωπος 

υπόκειται σε απώλεια επιδοτήσεων για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, τότε σε συμφωνία με τις Αρχές 
Αποζημείωσης της ΤΑΡ, θα αποζημιωθούν για ποσό ίσο με το ποσό της επιδότησης που χάθηκε. Προϋπόθεση της 
απόδοσης του ποσού αυτού είναι ο επηρεαζόμενος να παρέχει επαρκείς αποδείξεις της χαμένης επιδότησης και 
κάθε αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικνύοντας ότι η απώλεια ήταν ένα άμεσο αποτέλεσμα της συνάπτουσας 
συμφωνίας με την ΤΑΡ. 
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8. Απόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης (SLA) 
 

225. Ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο έχει συνταχθεί για την καθοδήγηση γύρω από τη διαδικασία σύναψης των 
συμφωνιών για την πρόσβαση στη γη και την καταβολή των αποζημιώσεων. Το διάγραμμα ροής που απεικονίζει 
τη διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων γης, βρίσκεται στο Παράρτημα 6. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν 
λεπτομερώς πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση και πως θα επιτευχθούν οι εθελοντικές συμφωνίες. 

 
8.1 Υπολογισμός Αποζημίωσης 

 
226. Οι προτεινόμενες αποζημιώσεις υπολογίζονται με βάση τα ∆ελτία Καταγραφής Παγίων (AVF), τα οποία 

εξετάστηκαν και υπογράφηκαν από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα κατά την εκπόνηση της Απογραφής Πληθυσμού 
και Παγίων στοιχείων (CAI), για όλες τις ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες, σύμφωνα με τον πίνακα δικαιωμάτων 
και τα ισχύοντα ποσοστά. Κάθε αποζημίωση θα βασίζεται στον πίνακα δικαιωμάτων, ο οποίος περιγράφεται στον 
Πίνακα 7 του προηγούμενου κεφαλαίου και καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε διοικητική περιοχή. Τυχόν βελτιώσεις 
και ενισχύσεις επί της γης, καθώς και οποιοδήποτε κτίσμα, αποτιμώνται χωριστά κατά περίπτωση. Για κάθε 
ιδιοκτήτη και χρήστη γης, αναπτύσσεται ένα σαφές φύλλο υπολογισμού αποζημίωσης, που μπορεί εύκολα να 
εξηγηθεί στους ιδιοκτήτες γης και τους χρήστες της γης. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διαφόρων συμφωνιών 
αποζημίωσης, που αναφέρονται παρακάτω, το φύλλο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτυπώνει σαφώς τη 
διαφορετική φύση και διάρκεια των επιπτώσεων από το Έργο του ΤΑΡ. 
 Αποζημίωση που προκύπτει από τη μόνιμη δέσμευση γης (πάνω από επίγειες εγκαταστάσεις), η οποία θα 

κυρωθεί περαιτέρω με σύμβαση αγοραπωλησίας,  
 Αποζημίωση που προκύπτει από προσωρινή δέσμευση γης (διάδρομος κατασκευής αγωγού και προσωρινές 

εγκαταστάσεις), η οποία πρόκειται να κυρωθεί περαιτέρω με σύμβαση μίσθωσης, 
 Αποζημίωση που προκύπτει από περιορισμούς πάνω σε γη (ζώνες περιορισμού αγωγού Α και Β), η οποία θα 

κυρωθεί περαιτέρω με σύσταση δουλείας. 
 
8.2 Υποβολή Προσφοράς 

 
227. Αφού υπολογιστεί η αποζημίωση που οφείλεται στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη, ετοιμάζεται ένας φάκελος προσφοράς 

ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί κατά τις συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες ή χρήστες. Η προσφορά θα περιλαμβάνει όλες 
τις σχετικές λεπτομέρειες σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού αποζημίωσης που αναφέρθηκε παραπάνω και 
συντάσσεται στα Ελληνικά. 

 
228. Ως πρώτο βήμα, ένας εκπρόσωπος της ομάδας πρόσβασης στη γη του TAP επισκέπτεται τον Επηρεαζόμενο. Η 

διαδικασία για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη γη αναπτύσσεται διεξοδικά και κατόπιν παρουσιάζεται και 
εξηγείται η προσφορά. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου δύο εβδομάδων, δίδεται στον Επηρεαζόμενο 
χρόνος για να εξετάσει την προσφορά, να ζητήσει συμπληρωματικές εξηγήσεις και πληροφορίες ή να αναζητήσει 
νομική συμβουλή. Τα επηρεαζόμενα πρόσωπα ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή με το ειδικό προσωπικό των 
Κτηματολογικών Γραφείων, που εργάζονται στα προσωρινά τοπικά γραφεία του TAP για να απαντάνε σε ερωτήσεις 
σχετικά με τις διαδικασίες και άλλες νομικές λύσεις. 

 
229. ∆ύο εβδομάδες μετά την πρώτη επίσκεψη, ο Επηρεαζόμενος δέχεται επίσκεψη για δεύτερη φορά από την ίδια 

ομάδα, η οποία απαρτίζεται από Τοπογράφο Μηχανικό και ∆ικηγόρο, για την υπογραφή είτε της ∆ήλωσης 
Πρόθεσης, ή του Πρακτικού ∆ιαφωνίας.  Εάν, παρά τις εύλογες προσπάθειες του TAP ο Επηρεαζόμενος δεν μπορεί 
να πειστεί να υπογράψει την ∆ήλωση Πρόθεσης και το Πρακτικό της ∆ιαφωνίας έχει συνταχθεί, η διαδικασία 
διαπραγμάτευσης θεωρείται ανεπιτυχής. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα αρχίσει να 
αποκτά δικαιώματα για τη γη που απαιτείται από τον TAP. Η προσφορά παραμένει ανοικτή έως ότου η 
απαλλοτρίωση (ή η υποχρεωτική δουλεία) τερματιστεί για να επιτρέψει στον Επηρεαζόμενο να αλλάξει γνώμη και 
να υπογράψει την Προσφορά. 

 
230. Αν ο Επηρεαζόμενος υπογράψει την ∆ήλωση Πρόθεσης, τα τοπικά γραφεία του TAP θα βοηθήσουν τον 

Επηρεαζόμενο να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τις άδειες και να προετοιμαστεί για την υπογραφή των 
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συμβάσεων μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή μεταβίβασης της κυριότητας. 

 
231. Τα Πρότυπα Απόδοσης της ΕΤΑΑ προβλέπουν ότι η αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί πριν από την είσοδο 

στη γη. Σύμφωνα με τα Πρότυπα Απόδοσης της ΕΤΑΑ, ο ΤΑΡ πρέπει να εκταμιεύσει τις καταβολές αποζημίωσης 
προς τους Επηρεαζόμενους σε εύθετο χρόνο. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση καθορίσει υψηλότερη αποτίμηση 
της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση της γης, ο TAP θα καταβάλει τη διαφορά σε δεύτερη δόση στον 
Επηρεαζόμενο. 

 
8.3 Υπογραφή Συμβολαίων  + Πληρωμή των Αποζημιώσεων 
 

232. Οι συζητήσεις θα είναι εμπιστευτικές, αλλά ο ιδιοκτήτης/χρήστης μπορεί να καλέσει εξωτερικούς συμβούλους ή 
άλλη βοήθεια αν είναι απαραίτητο. 

 
233. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την αποζημίωση, θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, ως εξής: 

 Σύμβαση αγοραπωλησίας για μόνιμη απόκτηση γης (υπέργειες εγκαταστάσεις), με την πλήρη καταβολή 
αποζημίωσης κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 Σύμβαση μίσθωσης για προσωρινή δέσμευση γης (διάδρομος κατασκευής αγωγού και προσωρινές 
εγκαταστάσεις) με την καταβολή του ενοικίου για το πρώτο έτος κατά την υπογραφή συμφωνίας και για το 
δεύτερο έτος ενοικίασης της γης η καταβολή της αποζημίωσης να ακολουθήσει δώδεκα μήνες μετά. 

 Σύμβαση Σύστασης ∆ουλείας για περιορισμούς πάνω στη γη (ζώνες περιορισμού αγωγού Α και Β). Παρά το 
γεγονός ότι η Σύσταση ∆ουλείας θα τεθεί σε ισχύ μόνο κατά την παράδοση της γης στο τέλος της κατασκευής, 
ωστόσο θα υπογραφεί πριν από την είσοδο στη γη. Η αποζημίωση για τη ∆ουλεία θα καταβληθεί με την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
234. Το περιεχόμενο της Σύστασης ∆ουλείας θα εξηγηθεί εκ νέου στον ιδιοκτήτη της γης (ιδιαίτερα σε σχέση με τους 

περιορισμούς δόμησης και κατασκευής στις Ζώνες περιορισμού Α και Β) καθώς και το χρονοδιάγραμμα της 
Σύμβασης ∆ουλείας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με την επιστροφή της γης, μόλις η αποκατάστασή της ολοκληρωθεί. 

 
235. Οι συμβολαιογράφοι εμπλέκονται στη διαδικασία για την επαλήθευση της εγκυρότητας των τίτλων ιδιοκτησίας 

/μίσθωσης και σύστασης συμβολαιογραφικών πράξεων. Η διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης των 
συμβολαιογράφων, που έχει τεθεί σε εφαρμογή, εξασφαλίζει πως όλοι οι συμβολαιογράφοι που συμμετέχουν στη 
διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη διαδικασία ασφαλούς πρόσβασης 
στη γη (SLA) και το ρόλο τους σε αυτή. 

 
236. Μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με αυστηρά ποιοτικά μέτρα 

ελέγχου, βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και μόλις τεθεί σε εφαρμογή, θα υπολογιστούν οι αποζημιώσεις 
και θα εκτελεστούν τα σχετικά τραπεζικά εμβάσματα. 

 
 

8.4 Συμφωνία Παράδοσης - Παραλαβής της γης 
 

237. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και την αποκατάσταση της προσωρινά δεσμευμένης γης (διάδρομος 
κατασκευής αγωγού και προσωρινές εγκαταστάσεις), η Ομάδα Απόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης και οι εργολάβοι θα 
προβούν σε επιθεώρηση αποχώρησης με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της γης/χρήστη του συνόλου της γης που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο κατασκευής. Ο στόχος αυτού του ελέγχου είναι να διασφαλιστεί ότι η γη έχει 
αφεθεί σε κατάλληλη κατάσταση σύμφωνα με την οποία μπορούν να αναληφθούν οι προηγούμενες γεωργικές 
δραστηριότητες στη γη, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Εάν η επιθεώρηση 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αποκατάσταση είναι ικανοποιητική, το δικαίωμα χρήσης του επηρεαζόμενου 
οικοπέδου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη ή/και χρήστη για γεωργικές δραστηριότητες. Η σύμβαση αποχώρησης από 
τη γη στη συνέχεια θα υπογραφεί για να συμπεριλάβει αυτά τα στοιχεία και θα υπογραφεί από τον ανάδοχο 
κατασκευής και τον επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη ή χρήστη της γης καθώς και από τον TAP ως μάρτυρα. Η συμφωνία 
αυτή θα επιβεβαιώσει ότι ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης ή χρήστης γης είναι ικανοποιημένος με την ποιότητα της 
αποκατάστασης της γης. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από την ενδεχομένως μη ικανοποιητική 
αποκατάσταση, θα αντιμετωπίζεται μέσω του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων.  
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238. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αποχώρησης θα παρέχονται επίσης στον ιδιοκτήτη/χρήστη όλες οι 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις επιτρεπόμενες και απαγορευμένες δραστηριότητες στο οικόπεδο, τόσο 
εγγράφως όσο και προφορικά, και τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση του έργου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της Σύστασης ∆ουλείας που υπεγράφη 
κατά την είσοδο στη γη θα εξηγηθεί εκ νέου στον ιδιοκτήτη της γης. 

 

9. Πρόγραμμα Βιοτικής Στήριξης και Μεταβατικής Υποστήριξης 
Ευάλωτων Ομάδων (LATS) 

 
9.1 Επισκόπηση 

 
239. Η Απαίτηση Επίδοσης 5 (PR5) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καθορίζει την 

οικονομική επίπτωση ως «απώλεια των περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που οδηγεί σε απώλεια των πηγών 
εισοδήματος ή των μέσων βιοπορισμού ως αποτέλεσμα της απόκτησης γης ή/και των περιορισμών στη χρήση γης 
που σχετίζεται με το Έργο. Ένας βασικός στόχος της PR5 είναι να «αποκαταστήσει ή, όπου είναι δυνατόν, να 
βελτιώσει τα μέσα διαβίωσης και το βιοτικό επίπεδο των επηρεαζόμενων ατόμων στα επίπεδα πριν τη μετατόπιση». 

 
240. Η PR5 ορίζει επίσης ότι, όταν ένα Έργο προκαλεί «προσωρινή ή μόνιμη απώλεια εισοδήματος ή μέσων διαβίωσης, 

μέσω, για παράδειγμα, της διακοπής ή της κατάργησης της πρόσβασης ενός ατόμου στην εργασία του/της ή στα 
μέσα παραγωγής του», το Έργο θα παρέχει τα ακόλουθα, εκτός από την αποζημίωση: 
 Βιοτική στήριξη (για παράδειγμα, κατάρτιση γεωργικής ενίσχυσης ή ευκαιρίες απασχόλησης) καθώς και 

ευκαιρίες για την αποκατάσταση, και όπου είναι δυνατόν βελτίωση, της ικανότητας βιοπορισμού-εισοδήματός 
τους, τα επίπεδα παραγωγής και βιοτικού επιπέδου - και 

 Μεταβατική υποστήριξη σε οικονομικά επηρεαζόμενα άτομα, ανάλογα με τις ανάγκες, με βάση μια 
εύλογη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να αποκατασταθεί το εισόδημα - ικανότητα βιοπορισμού τους, 
τα επίπεδα παραγωγής και βιοτικού επιπέδου.11 

 
241. Τα δικαιώματα αποζημίωσης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 έχουν σχεδιαστεί για τη δίκαιη αποζημίωση 

σχετικά με τις επιπτώσεις της απόκτησης γης και δουλείας μέσα από το Έργο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
σχετικής προσωρινής ή/και μόνιμης απώλειας ή διακοπής εισοδήματος και πρόσβασης σε παραγωγικά στοιχεία 
που βιώνουν άτομα που επηρεάζονται από το Έργο. Η αποζημίωση και μόνο, όμως, δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
αποκατάσταση ή τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Θα πρέπει να παρθούν μέτρα συμπληρωματικής βοήθειας 
βιοπορισμού και μεταβατικής υποστήριξης για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πληγέντες, ιδιαίτερα εκείνοι που μπορεί 
να αντιμετωπίσουν έκτακτες ή δυσανάλογες προκλήσεις, είναι σε θέση να αποκαταστήσουν το επίπεδο διαβίωσής 
τους σε αυτό που ίσχυε πριν το Έργο. 

 
242. Τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη γη τις βιώνει κανείς τόσο σε ατομικό επίπεδο νοικοκυριού, όσο και συλλογικά 

σε επίπεδο κοινότητας/οικισμού, ειδικά όταν ο αριθμός των κατοίκων στην κοινότητα είναι μικρός. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε ότι το έργο αναμένεται να επηρεάσει και τα δύο, ώστε να θέσει καλύτερες προτεραιότητες και να 
στοχεύσει στο πρόγραμμα βοήθειας βιοπορισμού και μεταβατικής υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων και 
των σκοπών. 

 
243. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη στρατηγική του ΤΑΡ για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και τη διασφάλιση ότι 

κάθε άτομο/νοικοκυριό που επηρεάζεται από το Έργο και ενδέχεται να κινδυνεύει να πληγεί περισσότερο αρνητικά 
από την διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας, αναγνωρίζεται, παρακολουθείται και υποστηρίζεται. 

 
244. Το πρόγραμμα βιοτικής στήριξης και μεταβατικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων (LATS) θα καθοριστεί από τον 

TAP, με στόχο την παροχή ειδικών μορφών στοχοθετημένης βοήθειας και μεταβατικής υποστήριξης σε δικαιούχα 
άτομα που επηρεάζονται από το Έργο. 

 
 

                                                            
11 http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/performance-requirements, PR5, σελίδα 6 
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9.2 Στόχοι & Σκοποί της LATS 
 

245. Ο γενικός στόχος του LATS είναι να αποκατασταθούν και, όπου είναι δυνατόν να ενισχυθούν τα μέσα επιβίωσης 
των νοικοκυριών που επηρεάζονται από το Έργο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έχουν καθοριστεί 
πέντε σκοποί. (Σχήμα 17). 
 Η διασφάλιση της επιτυχούς αποκατάστασης και επαναφοράς των προσωρινά μισθωμένων εκτάσεων στους 

επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες για την εκ νέου καλλιέργειά τους. 
 Η αποτελεσματική παρακολούθηση των ατόμων που επηρεάζονται από το Έργο και οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

τις επιπτώσεις μόνιμης αφαίρεσης γης, και η στήριξη των προσπαθειών για την εξασφάλιση κατάλληλης γης 
αντικατάστασης και αποκατάστασης του βιοπορισμού. 

 Η παροχή στοχευμένης βοήθειας βιοπορισμού, ιδιαίτερα προς τα νοικοκυριά και τις κοινότητες που 
αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές επιπτώσεις σχετικές με την πρόσβαση στη γη. 

 Η εξασφάλιση διασυνδέσεων στα άτομα που επηρεάζονται από το Έργο στα οφέλη και τις ευκαιρίες που 
σχετίζονται με το Έργο TAP, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης σε σχέση με την 
κατασκευή, και κοινοτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

 Η παροχή κατάλληλης μεταβατικής υποστήριξης προς τα άτομα που επηρεάζονται από το Έργο και 
θεωρούνται «ευάλωτα» καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο δυσκολιών ως αποτέλεσμα της απόκτησης 
γης και δουλείας. 

 

 

Σχήμα 17: Στόχοι & Σκοπός της LATS 

 
  

Σκοπός :

Στήριξη και 
ενισχυση του 

βιοτικού 
επιπέδου

1ος Τα άτομα που 
βιώνουν αρνητικές 

επιπτώσεις  θα  εχουν 
προτεραιότητα στην 
υποστήριξη και 

ενίσχυση του βιοτικού 
τους επιπέδου

2ος Θα υπάρξει 
περαιτέρω 

ενίσχυση στην 
προσπάθεια 

αποκατάστασης 
του βιοτικού 
επιπέδου

3ος Μεταβατική 
υποστήριξη 

ευάλωτων ατόμων

4ος ∆ράσεις που 
θα βοηθήσουν 
συμβουλευτικά 
στην επένδυση 

των 
αποζημιώσεων

5ος Πρόσβαση των 
επηρεαζομένων σε 
οφέλη και ευκαιρίες 
που θα παρέχει το 

έργο
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9.2.1 Βιοτική στήριξη 
 

246. Η συνιστώσα του LATS θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς: 
 Πρόσβαση σε γεωργικές εκτάσεις αντικατάστασης τόσο για τους Ιδιοκτήτες, όσο και τους Χρήστες. Αυτό θα 

ισχύει για Ιδιοκτήτες που έχουν χάσει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε σημαντικό τμήμα της παραγωγικής γης 
τους, λόγω απαιτούμενης μόνιμης κατάληψης γης από τον TAP. Θα ισχύει επίσης για Χρήστες που μπορεί να 
έχουν χάσει την πρόσβαση - προσωρινά ή μόνιμα - σε γη που ενοικίαζαν. Η διέλευση του αγωγού γενικά 
επιτρέπεται μέσα από αγροτικές περιοχές όπου η γεωργία είναι η κύρια δραστηριότητα βιοπορισμού. Η κύρια 
στρατηγική για την αποκατάσταση των μέσων επιβίωσης, ως εκ τούτου, είναι η υποστήριξη των ατόμων που 
επηρεάζονται από το Έργο ως προς την εξασφάλιση της πρόσβασης σε γεωργική γη αντικατάστασης. 

 Βελτιώσεις στα τρέχοντα συστήματα εκτροφής για την υποστήριξη ατόμων που επηρεάζονται από το Έργο 
λόγω μόνιμης ή/και προσωρινής κατάληψης γης και μόνιμων περιορισμών φύτευσης (Ζώνη Α) - αυτές μπορεί 
να περιλαμβάνουν βελτιωμένη χρήση λιπασμάτων, βελτιωμένους σπόρους, καλλιέργειες υψηλότερης αξίας, 
θερμοκήπια, κλπ. 

 Υποστήριξη κατάρτισης δεξιοτήτων εργασίας και πρωτοβουλιών ετοιμότητας απασχόλησης, εν αναμονή 
ευκαιριών που σχετίζονται με την κατασκευή του Έργου. Είναι κατανοητό ότι η στρατηγική αυτή αναμένεται να 
έχει περιορισμένη επίδραση λόγω της σύντομης συνολικής περιόδου κατασκευής, και της ακόμη μικρότερης 
περιόδου κατά την οποία θα προκύψει κατασκευή σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος των άνω των 500 
χιλιομέτρων δικαιώματος διέλευσης του αγωγού. Ωστόσο, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που 
επηρεάζονται από το Έργο θα είναι μακροπρόθεσμο όφελος για εκείνους σε ό, τι αφορά την ανεργία. 

 Στο μέτρο του δυνατού, ο TAP θα λειτουργήσει ως αρωγός για τη σύνδεση ατόμων/νοικοκυριών που 
επηρεάζονται από το Έργο, με συνεχή προγράμματα βοήθειας. Ο TAP έχει βαθιά γνώση των ατόμων που 
επηρεάζονται από το Έργο, πολλοί από τους οποίους ήταν ήδη ευάλωτοι λόγω προχωρημένης ηλικίας και, 
κοντά σε ή κάτω από τα επίπεδα εισοδηματικής φτώχειας. Ο TAP θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι αυτά τα 
ευπαθή επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα θα επωφεληθούν από καινούρια προγράμματα ή προγράμματα 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία επιδιώκουν να παρέχουν φυσική/τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης 
της επαναφοράς καλλιεργειών στη γη τους, αφού έχουν αποκατασταθεί. 

 
247. Οι αγρότες χρειάζονται γη προς καλλιέργεια, και η πρόσβαση σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να αποκατασταθεί βιοποριστικά ο αγροτικός πληθυσμός που επηρεάζεται από το Έργο. Η 
διαθεσιμότητα της παραγωγικής γης και η ευρωστία της αγοράς γης ποικίλλει κατά μήκος των 550 χιλιομέτρων 
δικαιώματος διέλευσης του αγωγού. Ο TAP θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση για να εκτιμήσει τη 
διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της γης για τα επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα που επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν γη αντικατάστασης, ώστε να αποφασίσει εάν απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες υποστήριξης των 
Ιδιοκτητών και Χρηστών για την απόκτηση πρόσβασης σε γη αντικατάστασης και την αποκατάσταση των 
δραστηριοτήτων βιοπορισμού τους που βασίζονται στη γη. 

 
248. Όπως περιγράφεται στο Έργο Ελέγχου του Εργολήπτη για την Κατάρτιση Παράκτιας Απασχόλησης και τη 

∆ιαχείριση Εργοταξίου (CCP), ο TAP θα επανεξετάσει το αναλυτικό τοπικό πλάνο πρόσληψης των αναδόχων για 
τη στόχευση των οικονομικών ευκαιριών που συνδέονται με την κατασκευή του αγωγού στον πληθυσμό που 
επηρεάζεται από το Έργο. Κάτι τέτοιο θα παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την κλίμακα και το 
χρονοδιάγραμμα των ευκαιριών απασχόλησης που διατίθενται μέσω της φάσης κατασκευής, και στον τρόπο με 
τον οποίο οι ευκαιρίες αυτές θα γίνουν προσβάσιμες στις τοπικές κοινότητες (ιδίως σε οικισμούς και κοινότητες που 
διασχίζει ο αγωγός). Ο TAP αναμένει από τους εργολάβους να καθορίσουν τις θέσεις-στόχους σε τοπικό επίπεδο 
για την πρόσληψη ντόπιου ειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού για κάθε ένα από τα ανοίγματα 
απασχόλησης, ώστε να εξασφαλισθεί η δίκαιη κατανομή των ευκαιριών απασχόλησης κατά μήκος της διαδρομής 
του αγωγού. Η συνιστώσα του προγράμματος LATS σχετικά με την απασχόληση θα σχεδιαστεί για να διευκολύνει, 
να υποστηρίζει και να παρακολουθεί τους αναδόχους σε αυτές τις προσπάθειες. 

 
249. Ως μέρος της κοινοτικής επενδυτικής στρατηγικής του, ο TAP πραγματοποιεί επί του παρόντος μια απογραφή και 

αξιολόγηση των προγραμμάτων, των οργανώσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τις 
σχετικές μορφές βοήθειας βιοπορισμού και κοινωνικής υποστήριξης στους ανθρώπους που ζουν στις τρεις 
περιοχές που πλήττονται από το Έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της LATS παρουσιάζουν οι 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους δήμους που επλήγησαν άμεσα από το Έργο και με ιδιαίτερη 
εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς: 
 Επαγγελματική κατάρτιση δεξιοτήτων εργασίας, προγράμματα καθοδήγησης και μαθητείας 
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(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απευθύνονται σε γυναίκες, νέους και περιθωριοποιημένες ομάδες) 

 Γεωργική έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά οικονομικά βιώσιμες καλλιέργειες που είναι κατάλληλες για 
καλλιέργεια στη Ζώνη Α 

 Προγράμματα μικρο-χρηματοδότησης - κατάρτιση και υπηρεσίες προς αγρότες/επαγγελματίες 
 Υποστήριξη για ηλικιωμένους και άτομα διαφορετικών ικανοτήτων. 

 
250. To LATS θα εναρμονιστεί με τις εν εξελίξει και προγραμματισμένες πρωτοβουλίες κοινοτικών επενδύσεων του TAP 

στις τρεις διαφορετικές περιοχές που πλήττονται από το Έργο με στόχο την καλύτερη διασφάλιση ότι οι συνέργειες 
θα εντοπίζονται και θα συλλαμβάνονται. Σχετικά με την απαίτηση των ατόμων που επηρεάζονται από το Έργο για 
απόκτηση γεωργικής γης αντικατάστασης, ως μέρος του LATS, ο TAP θα αναλάβει δράσεις παρακολούθησης και 
ελέγχου, και εάν κρίνει πως είναι απαραίτητο, θα εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για να υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες 
και τους χρήστες στον εντοπισμό κατάλληλων, διαθέσιμων εκτάσεων, αναγνωρίζοντας ότι μέσα σε πολλές περιοχές 
κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, αυτή είναι μια άτυπη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των διευρυμένων 
οικογενειών που συντελείται στα τοπικά καφενεία. 

 
251. Θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο συμμετοχής των ενδιαφερομένων για να καθοδηγήσει τις διαβουλεύσεις με τις 

Περιφερειακές και Τοπικές αρχές, για να ζητήσει τις συμβουλές τους σχετικά με τις προτεραιότητες του 
προγράμματος, τους μηχανισμούς παράδοσης για προγράμματα LATS, και για να κατανοήσει καλύτερα τα 
τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια οικονομικής ανάπτυξης που μπορεί να σχετίζονται. 

 
252. Η συνιστώσα μεταβατικής υποστήριξης του προγράμματος θα στοχεύει προς τα άτομα και τα νοικοκυριά που 

πλήττονται από το Έργο με προϋπάρχουσα «ευπάθεια», που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο δυσκολιών ως 
αποτέλεσμα των απαιτήσεων πρόσβασης σε γη του ΤΑΡ. Η επόμενη ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
θα παρέχεται μεταβατική στήριξη και σε ποιους θα απευθύνεται. 

 
9.2.2 Μεταβατική Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων 

 
Στόχοι του Προγράμματος Μεταβατικής Υποστήριξης 

 
253. Ο γενικός στόχος του προγράμματος Μεταβατικής Υποστήριξης είναι να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να παρέχει 

την κατάλληλη βοήθεια και παρακολούθηση των ατόμων που επηρεάζονται από το Έργο και θεωρούνται ευάλωτα, 
καθώς αντιμετωπίζουν μεταβατικές δυσκολίες λόγω των επιπτώσεων του Έργου. 

 
254. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Μεταβατικής Υποστήριξης θα δημιουργήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα 

εντοπίσει τα άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και θα παρέχει την αναγκαία στήριξη ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα που επηρεάζονται από το Έργο, ειδικά εκείνα με προϋπάρχουσα «ευπάθεια», είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας και να επωφεληθούν εξίσου από το Έργο. 

 
255. Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: 

 Τη συνεχή παρακολούθηση, αναγνώριση, εντοπισμό και επανεξέταση όλων των ατόμων που 
επηρεάζονται από το Έργο ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση, και μπορούν να επωφεληθούν 
από τις δραστηριότητες της Ομάδα Απόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης (LEA) και τις παρεμβάσεις του Έργου. 

 Το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων διαδικασιών Aπόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης (LEA) για 
να εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών θα ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που 
συνδέονται με το Έργο, ενώ θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει οικονομικά επηρεαζόμενα νοικοκυριά με 
προϋπάρχουσα ευπάθεια. 

 Παραπομπή των ευάλωτων ατόμων σε εξειδικευμένους κοινοτικούς παρόχους υγείας + κοινωνικών 
υπηρεσιών εντός της περιοχής του Έργου που είναι οι πλέον κατάλληλοι να αντιμετωπίσουν τις 
προϋπάρχουσες συνθήκες ευπάθειας ή/και όσες προκαλούνται από το Έργο. 

 
256. Εκκλησίες και τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στους δήμους κατά μήκος του αγωγού ήδη διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στην παροχή υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και νοικοκυριά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Στην 
Καστοριά, για παράδειγμα, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία παρέχει γεύματα σε πάνω από 300 οικογένειες έξι 
ημέρες την εβδομάδα, και ξηρά τροφή δύο φορές το μήνα σε επιπλέον 250 οικογένειες. Στην Αλεξανδρούπολη, η 
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Εκκλησία βρίσκεται στη διαδικασία κατασκευής μιας δεύτερης κατοικίας που θα στεγάσει, θα υποστηρίξει και θα 
παρέχει φροντίδα σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 
257. Η πρόθεση του TAP είναι να συνεργαστεί με αυτούς και άλλους κατάλληλους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών που 

θα γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση και θα τον ενημερώνουν, όσον αφορά την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από το Έργο. Σε αυτούς ανήκουν τα άτομα που επηρεάζονται από το 
Έργο με προϋπάρχουσα ευπάθεια - επιπλέον όσοι γίνονται «ευάλωτοι» ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της 
διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας του TAP. 

 
Ευπάθεις ομάδες στο πλαίσιο του Έργου 
 

258. Κατά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν άτομα τα οποία, 
«λόγω φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, οικονομικής δυσχέρειας ή κοινωνικής 
κατάστασης θίγονται περισσότερο από την απόκτηση γης από άλλους και τα οποία μπορεί να έχουν μειωμένη 
ικανότητα διεκδίκησης ή εκμετάλλευσης της αρωγής στην Aπόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης (LEA) και των προνομίων 
που προκύπτουν από το Έργο». Περαιτέρω, οι Απαιτήσεις Επιδόσεων της ΕΤΑΑ απαιτούν να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες των φτωχών και ευάλωτων ομάδων στον σχεδιασμό απόκτησης γης. Οι συμμετέχοντες στο 
έργο πρέπει να αναγνωρίζουν τα άτομα και τις ομάδες, η ευημερία των οποίων μπορεί να μειωθεί διαφοροποιημένα 
ή δυσανάλογα από το Έργο, λόγω της μειονεκτικής ή ευάλωτης κατάστασής τους - και όταν εντοπίζονται τέτοιες 
ομάδες, να προτείνουν και να εφαρμόζουν μέτρα για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτές τις 
ομάδες. 

 
259. Στην Ελλάδα, η ΑΠΚΕ του ΤΑΡ (2013) προσδιόρισε τις ακόλουθες ομάδες ως «ομάδες σε κίνδυνο» ή «ευάλωτες» 

στην περιοχή μελέτης του Έργου: 
 Γυναίκες χωρίς άμεση πρόσβαση σε εισόδημα 
 Άνεργους νέους 
 Μονογονεϊκές οικογένειες 
 Αγρότες που πλήττονται ήδη από την ∆ΕΣΦΑ 
 Εποχικούς μετανάστες 
 Πληθυσμούς Ρομά 
 

260. Η Ελληνική Κυβέρνηση ορίζει έξι ευάλωτες ομάδες, στις οποίες παρέχει εισόδημα ή/και στήριξη σε είδος μέσω των 
τοπικών αρχών. Αυτές είναι: 
 Οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, με συνολικό ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού μικρότερο των € 10.000 
 Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες (νοητική και/ή σωματική αναπηρία) που δικαιούνται επιδότηση 
 Μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός της αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 12 μήνες, 
 Πολυμελείς οικογένειες, με περισσότερα από τρία παιδιά 
 Οικογένειες με τρία παιδιά, οι οποίες με βάση τοπικές κοινωνικές πολιτικές, δικαιούνται πρόσθετη υποστήριξη, 

με τη μορφή μειωμένων λογαριασμών κοινής ωφελείας, για παράδειγμα. 
 

261. Σε μια ποιοτική έρευνα του προσωπικού Κτηματολογικών Γραφείων, που προηγήθηκε της μελέτης της 
Κοινωνικοοικονομικής Μελέτης (SSES), οι εκτιμήσεις τους για το ποσοστό των ατόμων που επηρεάζονται από το 
Έργο με τα οποία συναναστρέφονται και τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευάλωτα, λόγω του συνδυασμού 
ηλικίας, υγείας/κινητικότητας, κοινωνικής υποστήριξης και εισοδήματος, κυμαίνονταν μεταξύ 10-30%. Όπως 
αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 (αποτελέσματα SSES), πάνω από το ένα τρίτο (38%) των νοικοκυριών που 
επηρεάζονται από το Έργο θεωρούνται πως βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό, με βάση τα 
πρόσφατα στοιχεία εισοδήματος και εξόδων που συγκεντρώθηκαν. 

 
262. Με βάση τα κριτήρια ευπάθειας που χρησιμοποιούνται από την ελληνική κυβέρνηση, και λαμβάνοντας υπόψη τον 

ορισμό της ΕΤΑΑ περί «ευάλωτων» ομάδων, Πίνακας 8: Οι ομάδες στόχοι για το Πρόγραμμα LATS συνοψίζονται 
στις έξι ομάδες στο πλαίσιο του πληθυσμού που επηρεάζεται από το Έργο και θεωρείται σήμερα ευάλωτος, και 
στον οποίο θα δοθεί προτεραιότητα για επιλεξιμότητα στο πλαίσιο της LATS. 
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Πίνακας 9: Ομάδες στόχος για τη LATS 

Ομάδες στόχος 
% + αριθμός εντός του πληθυσμού που 

επηρεάζεται από το Έργο, με βάση τα στοιχεία 
της κοινωνικής βάσης 

Τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που εξαρτώνται 
αποκλειστικά από το αγροτεμάχιο που πλήττεται 
από το Έργο 

15% (1200) Νοικοκυριά που πλήττονται από το Έργο 
(PAHs) 

Μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη 
4% (358) Νοικοκυριά που πλήττονται από το Έργο 
(PAHs) 

Πολυμελείς οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά
2,5% (211) Νοικοκυριά που πλήττονται από το Έργο 
(PAHs) 

Μονομελή νοικοκυριά/χήρες, άνω των 65 ετών 
9% (819) Νοικοκυριά που πλήττονται από το Έργο 
(PAHs) 

Νοικοκυριά με μέλος(-η) με αναπηρία/χρόνιες 
παθήσεις 

19% (1662) Νοικοκυριά που πλήττονται από το Έργο 
(PAHs) 

Μακροχρόνια άνεργοι 9% (1747) Άτομα που επηρεάζονται από το Έργο 
 

263. Εκτός από τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες, υπάρχουν οι ακόλουθες πρόσθετες κατηγορίες ατόμων που επηρεάζονται 
από το Έργο και που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εξαιρετικές προκλήσεις για την αποκατάσταση του επιπέδου 
επιβίωσής τους, ως αποτέλεσμα της πρόσβασης γης που σχετίζεται με τον TAP: 

 
 Οι χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας στο επηρεαζόμενο αγροτεμάχιο, και οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν το 15% (1200) του πληθυσμού που πλήττεται από το Έργο. Υπάρχει ο κίνδυνος, ανάλογα 
με τη φύση και τη διάρκεια της σύμβασής τους με τον ιδιοκτήτη της γης, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στη γη την οποία έχουν καλλιεργήσει, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και αποκατασταθεί η γη, ιδίως εάν 
καλλιεργούν πολυετείς καλλιέργειες. 

 Αγρότες πολυετών καλλιεργειών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 40% (6200) του πληθυσμού που πλήττεται 
από το Έργο, για τους οποίους οι περιορισμοί στη ζώνη Α ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 
ποσοστό (πάνω από 30%) του αγροτεμαχίου τους. Ο TAP θα παρακολουθεί αυτή την ομάδα, ώστε να 
προσδιοριστεί εάν έχουν πρόσβαση σε άλλα αγροτεμάχια που δεν επηρεάζονται από τον TAP και τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκαταστήσουν τις πολυετείς καλλιέργειές τους. 

 Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των 220 αγροτεμαχίων που αποκτήθηκαν μόνιμα από το Έργο για τις ανωτέρω 
εγκαταστάσεις εδάφους (σταθμοί βαλβίδων διακοπής και συμπίεσης), οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση συγκρίσιμης γης αντικατάστασης. Ο TAP θα παρακολουθεί και αυτή 
την ομάδα Ατόμων που επηρεάζονται από το Έργο, ώστε να αποφασίσει εάν έχουν ήδη ή ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσουν και να προμηθευτούν άλλες εκτάσεις αντικατάστασης επί των οποίων θα μπορούσαν να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητες βιοπορισμού τους που σχετίζονται με τη γη. 

 Οι αγρότες που νοικιάζουν γη (χρήστες) και έχουν φυτέψει πολυετείς καλλιέργειες σε μακροχρόνια μισθωμένες 
εκτάσεις, αλλά αποκλείονται από την ελληνική νομοθεσία από την καταβολή αποζημιώσεων για τις καλλιέργειες 
αυτές 

 Ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν επιπτώσεις για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 
 

264. Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι σαφές πώς η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η υλοποίηση των 
οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων θα επηρεάζουν την αγορά γης και πώς αυτό μπορεί να ποικίλει κατά 
μήκος δικαιώματος διέλευσης του αγωγού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ΤΑΡ θα παρακολουθεί στενά το θέμα 
αυτό για να καθορίσει εάν απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες στήριξης των Ιδιοκτητών και Χρηστών για να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε γη αντικατάστασης. 
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9.3. ∆ιαδικασία για το Λεπτομερή Σχεδιασμό + Λειτουργικοποίηση του Προγράμματος της LATS 
 

265. Εκτός από την έρευνα με βάση την κοινότητα, τον εσωτερικό συντονισμό και την συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
που είναι απαραίτητη για την προώθηση των λεπτομερειών του προγράμματος LATS, ορίζονται περαιτέρω και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας. Αυτό θα αποτελεί μέρος του αναλυτικού επιχειρησιακού σχεδίου για το πρόγραμμα LATS 
που αναπτύσσεται σήμερα. Το σχέδιο θα προσδιορίζει τους πιθανούς συνεταίρους υλοποίησης. Συναφείς 
δραστηριότητες για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων στόχων του προγράμματος, δείκτες 
αποτελεσμάτων/επιπτώσεων και μια στρατηγική εξόδου για τις περιπτώσεις στις οποίες θα υλοποιηθούν 
πρωτοβουλίες της κοινότητας. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα εργασίας, τον 
προϋπολογισμό, τα όρια ευθυνών και τα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

 
266. Η υλοποίηση των LATS και οι επιπτώσεις της στα άτομα που επηρεάζονται από το Έργο θα παρακολουθούνται 

και θα αξιολογούνται, ως μέρος της προσέγγισης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (M&E) που περιγράφεται στο 
Κεφάλαιο 11. 
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10. ∆ιαχείρηση Παραπόνων/Αναφορών (GM) 
 
10.1 Επισκόπηση 

 
267. Ο γενικός στόχος του μηχανισμού παραπόνων είναι να αναπτύξει μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και έγκαιρη 

διαδικασία για την καταγραφή και την ανταπόκριση στις ανησυχίες και τα παράπονα των ενδιαφερομένων του 
Έργου. Οι Απαιτήσεις Επιδόσεων της ΕΤΑΑ περιγράφουν τον μηχανισμό παραπόνων εύρυθμης λειτουργίας ως 
εκείνον που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες με «διαφανή τρόπο που είναι πολιτισμικά κατάλληλος και εύκολα 
προσβάσιμος σε όλα τα τμήματα των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, χωρίς κόστος και χωρίς τιμωρία». Επίσης 
ορίζουν ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτρέψει την πρόσβαση σε υφιστάμενες δικαστικές ή 
διοικητικές προσφυγές, και όταν το Έργο περιλαμβάνει την απόκτηση και μετεγκατάσταση, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αντίστοιχα και ένα μηχανισμό διεξόδου σχεδιασμένο να επιλύει τυχόν διαφωνίες με αμερόληπτο 
τρόπο. 

 
268.  Με αυτούς τους στόχους κατά νου, ο TAP έχει καταστήσει λειτουργικό και δημοσιοποιεί έναν Μηχανισμό 

Παραπόνων ο οποίος θα λαμβάνει καταγγελίες από ανθρώπους που επηρεάζονται από το Έργο, το προσωπικό 
του και οποιονδήποτε από τους εργολάβους ή υπεργολάβους του. Αντίγραφα ενός φυλλαδίου που περιγράφει στα 
ελληνικά τη διαδικασία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για την υποβολή των καταγγελιών διατέθηκε και στα 23 
Γραφεία Κτηματογράφησης κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού το 2014, και στα τρία κοινοτικά γραφεία 
διασύνδεσης που άνοιξαν το 2015. Στην ιστοσελίδα του TAP αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής 
παραπόνων, και παρέχεται μια φόρμα παραπόνων που μπορείτε να κατεβάσετε και να υποβάλετε διαδικτυακά. 

 
269. Παράπονα μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα γραφεία στη 

Βόρεια Ελλάδα ή στην έδρα του ΤΑΡ στην Αθήνα (βλέπε Παράρτημα 8 για δείγμα Φόρμας Παραπόνων). Παράπονα 
μπορούν επίσης να υποβληθούν μέσω μίας από τις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω: 

 
 Ταχυδρομείο, με επιστολή ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα παραπόνων την οποία κατεβάζετε από την 

ιστοσελίδα του TAP, 
 Τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας τον αριθμό παραπόνων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του TAP, 
 μήνυμα κειμένου (SMS), στέλνοντας ένα μήνυμα στον αριθμό που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του TAP, 
 Φαξ, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του TAP. 

 
270. Το σχήμα 18 παρουσιάζει μια επισκόπηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή 

βρίσκεται υπό εσωτερική επανεξέταση, προκειμένου να εξεταστούν τα χρονοδιαγράμματα ανταπόκρισης και 
επίλυσης που θα αντιστοιχούν στο επίπεδο σοβαρότητας και συνεπειών του υποβληθέντος παραπόνου, και 
ενδέχεται να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν τη δημιουργία μιας εσωτερικής Ομάδας Εργασίας Παραπόνων και 
μιας Ομάδας ∆ράσης Παραπόνων. 
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Σχήμα 18: ∆ιάγραμμα Ροής της ∆ιαδικασίας Παραπόνων 

 
 

 

ΟΧ
Ι

ΝΑΙ 

Εγγραφή μέσω TAP των παραπόνων ή 
διαφωνιών - Αποδεικτικό παραλαβής 

στον καταγγέλλοντα 

Ο TAP εσωτερικά εξετάζει και επιδιώκει 
την επίλυση του παραπόνου ή της 

διαφωνίας, ανεξάρτητα 

Ο TAP προτείνει ανάλυση του 
παραπόνου για τον 
καταγγέλλοντα 

Ο Καταγγέλλων 
ικανοποιείται από 
την προτεινόμενη 

επίλυση 

Τελική συμφωνία 
κλεισίματος μεταξύ TAP 

και καταγγέλλοντα 

Προσφυγή σε Μεσολαβητή 

Ο Μεσολαβητής εξετάζει το 
παράπονο και επιδιώκει 

επίλυση 

Ο TAP και όταν 
γνωμοδοτούν σχετικά οι 

αντίστοιχες τοπικές αρχές για 
l\1/91 επίλυση προτεινόμενη 

από τον δείκτη 

Ο Καταγγέλλων 
ικανοποιείται από 
την προτεινόμενη 

επίλυση

Η τελική συμφωνία με τον 
TAP σύμφωνο υλοποιεί τη 
συμφωνηθείσα επίλυση  

Ο Καταγγέλλων ή ο TAP 
προσφεύγει στη 
δικαιοσύνη 

1η 
ΒΑΘ
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ΕΣΩ
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272. Πρόσφατα συστάθηκε μια διαδικασία αίτησης πληροφοριών η οποία θα διαχωρίζει τις πιο άμεσες αιτήσεις για 

πληροφορίες από τις επίσημες καταγγελίες και παράπονα, και θα εξασφαλίζει τη διάδοση της ακριβούς, 
επικαιροποιημένης πληροφορίας στο χώρο. Το προσωπικό του Αναδόχου, οι Συντονιστές των Κοινοτικών 
Συνδέσμων του TAP και το προσωπικό των Γραφείων Κτηματογράφησης καλούνται να υποβάλουν «αίτηση για το 
έντυπο πληροφοριών», όταν λαμβάνουν ερωτήσεις για τα δικαιώματα αποζημίωσης, την όδευση, τα 
περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και την φάση κατασκευής. Τα Έντυπα Πληροφοριών υποβάλλονται τότε στο Τμήμα  
Aπόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης (LEA) ο οποίος παρέχει συμβουλές στο άτομο του προσωπικού που με τη σειρά του 
επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο, ή έρχεται απευθείας σε επαφή με τους ενδιαφερομένους ώστε να απαντήσει 
στις ερωτήσεις τους. Η διαδικασία αυτή παρακολουθείται στη βάση δεδομένων της LEA, μαζί με τα επίσημα 
παράπονα. 

 
10.2 Πρώτη Βαθμίδα (Εσωτερική) 

 
273. Ο TAP έχει δημιουργήσει ένα μητρώο καταγγελιών. Τα παράπονα μπορούν να υποβάλλονται με τους ακόλουθους 

τρόπους: 
 Στα γραφεία του TAP Ελλάδος στην Αθήνα, 
 Στα εργοτάξια κατασκευής και τα συναφή γραφεία κατά μήκος της διαδρομής, 
 Στα Κοινοτικά Γραφεία ∆ιασύνδεσης και τα Κτηματολογικά γραφεία του Έργου, ή 
 Μέσω οποιουδήποτε μέλους της ομάδας LEA ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του TAP. 

 
274. Η ύπαρξη του μηχανισμού παραπόνων, καθώς και των τρόπων και διαδικασιών για την υποβολή παραπόνων 

(πού, πότε, σε ποιον, κλπ.), έχει κοινοποιηθεί σε γενικές γραμμές στα επηρεαζόμενα από το Έργο άτομα μέσα από 
όλο το υλικό του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Οδηγού για Απόκτηση Γης και Αποζημίωσης (GLAC), καθώς 
επίσης κατά τη διάρκεια δημοσίων συναντήσεων και στην ιστοσελίδα του TAP. 

 
275. Για κάθε παράπονο, ανοίγει ένα ηλεκτρονικό αρχείο παραπόνου, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Αρχικό παράπονο (μαζί με την περιγραφή του παραπόνου), με οποιοδήποτε δικαιολογητικό (πιστοποιητικά, 
φωτογραφίες, κλπ.), 

 Αποδεικτικό έγγραφο που απεστάλη πίσω στον καταγγέλλοντα  εντός 10 ημερών από την παραλαβή του 
παραπόνου, 

 Επιστολή αποδοχής που περιγράφει τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας και προτεινόμενες 
ενέργειες επίλυσης του παραπόνου, εφόσον υπάρχουν (έρευνα, διορθωτικά μέτρα) εντός 30 ημερών. 

 
276. Η αναθεώρηση του παραπόνου περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα: 

 Κατανομή των παραπόνων σε ορισμένο υπεύθυνο για την επανεξέταση και την πρόταση επίλυσης, 
 Επανεξέταση των αρχείων αναγνώρισης του ΤΑΡ, 
 Επανεξέταση των αμφισβητούμενων ακινήτων, των αμφισβητούμενων ορίων, ή των επιτόπου 

χαρακτηριστικών ιδιοκτησίας, εφόσον υπάρχουν, και ακρόαση των ενδιαφερομένων μερών (του καταγγέλλοντα 
και τρίτων μερών, όπως προβλέπεται), 

 Εσωτερική συνάντηση του προσωπικού που συμμετέχει στην επίλυση παραπόνων (συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που συμμετείχαν στην απογραφή, εφόσον χρειάζεται), και λήψη απόφασης σχετικά με την 
προτεινόμενη επίλυση, 

 Έγκριση της προτεινόμενης απόφασης από τη ∆ιαχείριση του TAP στην Ελλάδα, 
 Σύνταξη επιστολής προς τον καταγγέλλοντα, όπου θα αναφέρεται η προτεινόμενη επίλυση. 

 
277. Όλα τα παράπονα  που σχετίζονται με την Aπόκτηση ∆ικαιωμάτων Γης (LEA) τα διαχειρίζεται ο Σύμβουλος 

∆ιεπαφής της LEA, και σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Παραπόνων του TAP. 
 
10.3 ∆εύτερη Βαθμίδα (Ανεξάρτητη) 

 
278. Η δεύτερη βαθμίδα θα επεξεργαστεί τα παράπονα των οποίων η επίλυση έχει αποδειχθεί αδύνατη, ως αποτέλεσμα 

της διαδικασίας της πρώτης βαθμίδας. 
 Σε περίπτωση που και ο TAP και ο καταγγέλλων (ή καταγγέλλοντες) συμφωνούν να προχωρήσουν σε αυτό το 

επίπεδο, ένας εξωτερικό τρίτο μέρος θα προτείνει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά τα αποτελέσματα, εφόσον 
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συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, θα είναι δεσμευτικά τόσο για τον TAP Ελλάδος, όσο και για τον καταγγέλλοντα (ή 
καταγγέλλοντες). Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η προσφυγή σε νομικές διαδικασίες και να επιδιωχθεί φιλικός 
διακανονισμός, όπου αυτό είναι δυνατόν. Κανένα παράπονο δε θα εξεταστεί μέσω της δεύτερης βαθμίδας, παρά 
μόνον αν έχει ήδη αναθεωρηθεί μέσω της πρώτης βαθμίδας. 

 
279. Η δεύτερη βαθμίδα της διαχείρισης παραπόνων θα περιλαμβάνει μια εξωτερική οντότητα, όπως έναν εκπαιδευμένο 

μεσολαβητή12 ο οποίος θα επιλέγεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 Εκτός του ΤΑΠ, 
 Εργασιακή εμπειρία με ζητήματα γης, 
 Εμπειρία στην επίλυση διαφορών  ή/και στη διαμεσολάβηση, 
 Ικανότητα αξιοποίησης του προσωπικού στις περιοχές που καλύπτονται από τον αγωγό. 

 
280. Ο Μεσολαβητής θα εξετάσει τα παράπονα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα 

κατάλληλα αποτελέσματα. 
 Αυτά τα αποτελέσματα, από τη στιγμή που προσδιορίζονται ως ενδεικτικά κατάλληλα, θα επανεξεταστούν από τον 

TAP και, κατά περίπτωση, από τις τοπικές αρχές, για την τελική συμφωνία. Θα ετοιμάζονται και θα καταγράφονται 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων ρυθμίσεων επίλυσης, των αρχείων 
των αποφάσεων, των συμφωνιών που έχουν συναφθεί. 

 
281. Οι μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης αποτελούν έναν αναπτυσσόμενο τομέα 

εξάσκησης στην Ελλάδα. Ο Νόμος 3898 σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
δημοσιεύθηκε τον ∆εκέμβριο του 2010, καθιστώντας τη διαμεσολάβηση μια νομική εναλλακτική λύση της άσκησης 
προσφυγής. Υπάρχει πλέον μια Επιτροπή Πιστοποίησης Μεσολαβητών στην Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε μέσω του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, καθώς επίσης μια διαδικασία για την αναγνώριση των μεσολαβητών που έχουν 
διαπιστευτεί στο εξωτερικό. 

 
282. Σε περίπτωση που ο μηχανισμός διαμεσολάβησης δεν επιτρέπει την επίτευξη λύσης, είτε ο ενάγων είτε ο TAP 

μπορεί να καταφύγει στο δικαστικό σύστημα. Το θιγόμενο μέρος θα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστικό 
σύστημα ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, ο TAP θα είναι σε θέση να 
διακόψει τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού. 

 
10.4 Μέλλον των ∆ραστηριοτήτων του GM 

 
283. Καθώς ο TAP Ελλάδος προχωρά στη φάση κατασκευής, θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργολάβοι 

και υπεργολάβοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το μηχανισμό παραπόνων και τις σχετικές τους ευθύνες. Αυτό θα 
ενσωματωθεί στο πρόγραμμα εισαγωγική εκπαίδευσης αναδόχων, και θα παρακολουθείται για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση των αναδόχων. 

  

                                                            
12 Πιθανή πηγή για τον εντοπισμό κατάλληλου μεσολαβητή: Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας  http://www.greekjustice.gr/hellenic-mediation 
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11. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 
 
11.1 Συνοπτική παρουσίαση 
 

284. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αποτελούν βασικές συνισταμένες της διαδικασίας απόκτησης γης. Η 
διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης εξετάζει τι λειτούργησε στη διαδικασία και γιατί, τι δεν λειτούργησε 
και γιατί, και ποιες προσαρμογές ή τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν.  

 
285. Η Παρακολούθηση είναι η μέτρηση στην πορεία του χρόνου, που δείχνει την κίνηση προς το στόχο ή την 

απομάκρυνση από αυτόν. Μέσω της διαδικασίας της παρακολούθησης εξασφαλίζονται τα ανεπεξέργαστα 
δεδομένα για να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που θα προκύψουν. Η Αξιολόγηση χρησιμοποιεί αυτά τα 
δεδομένα αυτά, δίνοντάς τους αξία. Στη φάση της αξιολόγησης αποκτιέται η γνώση, δίνονται απαντήσεις στις 
ερωτήσεις, γίνονται συστάσεις και προτείνονται βελτιώσεις. Ωστόσο, χωρίς τη διαδικασία της παρακολούθησης, 
δεν θα υπήρχε αξιολόγηση 

 
286. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση διακρίνονται συνήθως σε τρία μέρη, που ορίζονται κατωτέρω 

 Παρακολούθηση των πληροφοριών, 
 Παρακολούθηση του αποτελέσματος, 
 Αξιολόγηση του αποτελέσματος. 

 
287. Παρακολούθηση των πληροφοριών (ή της προόδου): Μετρά κατά πόσον οι πληροφορίες παραδίδονται 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο ή Σχέδιο Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης. Οι 
πληροφορίες είναι οι υπηρεσίες, οι πόροι ή τα αγαθά που συμβάλλουν στη συλλογή των πληροφοριών και, σε 
τελική ανάλυση, στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση της προόδου γίνεται 
εσωτερικά σε συνεχή βάση, συχνά ως μέρος του γενικού συστήματος διαχείρισης του έργου ή του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας. 

 
288. Παρακολούθηση του αποτελέσματος (ή της απόδοσης): Μετρά τα άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα των 

πληροφοριών, για παράδειγμα, τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν αποζημίωση ή ολοκληρώνουν ένα 
σεμινάριο εκπαίδευσης στην αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης. Με τη διαδικασία παρακολούθησης της 
προόδου και του αποτελέσματος παρακολουθούνται από κοινού η αποδοτικότητα της εφαρμογής του έργου και 
υποδεικνύονται οι περιοχές όπου πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε να λειτουργεί πιο αποδοτικά το πρόγραμμα.  Η 
παρακολούθηση του αποτελέσματος γίνεται εσωτερικά. 

 
289. Αξιολόγηση του αποτελέσματος (ή των επιπτώσεων): Καθορίζει το βαθμό στον οποίο η πρόοδος και το 

αποτέλεσμα του έργου επιτυγχάνουν ή είναι πιθανόν να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος. Ως 
αποτελέσματα θεωρούνται η αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης των μέσων διαβίωσης ή της επανένταξης. 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της προόδου, 
δείχνουν ότι το πρόγραμμα λειτουργεί πραγματικά και θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ως έχει, ή αν θα 
πρέπει να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται συνήθως από 
ανεξάρτητη ομάδα.   

 
290 Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται συνήθως έμμεσοι δείκτες. Πολλοί άνθρωποι, για 

παράδειγμα, είναι απρόθυμοι να αποκαλύψουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Οι έμμεσοι δείκτες μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν το κατά πόσο τα θιγόμενα άτομα βελτιώνουν τα μέσα διαβίωσής τους και το 
βιοτικό τους επίπεδο. Αυτά τα είδη των έμμεσων δεικτών μπορεί να περιλαμβάνουν τη διατροφική κατάσταση, τη 
φοίτηση στο σχολείο ή την αγορά ορισμένων προϊόντων, όπως οχήματα ή οικιακές συσκευές. 

 
11.2 Παρακολούθηση προόδου και αποτελέσματος 
 

291. Ο TAP θα χρησιμοποιήσει τους βασικούς δείκτες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα με σκοπό την 
παρακολούθηση της προόδου και του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων. 
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Πίνακας 10 – ∆είκτες προόδου και αποτελέσματος 

∆είκτης Πηγή πληροφόρησης Συχνότητα
∆είκτες προόδου   

Συνολικές δαπάνες Οικονομικά αρχεία 
Ανά 
τρίμηνο 

Κατανομή των δαπανών ανά: 
- Αποζημίωση σε μετρητά 
- Αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης 
- ∆ιαβούλευση και εμπλοκή 
- Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 
- Υπηρεσίες υλοποίησης και πάγια έξοδα 

Οικονομικά αρχεία 
Ανά 
τρίμηνο 

Αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που ασχολείται με 
την απόκτηση γης και την καταβολή αποζημίωσης, με τη διανομή 
εσωτερικά ή με ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, κατά 
περίπτωση, και κατανομή ανά τύπο δεξιοτήτων 

Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 
Ανά 
τρίμηνο 

Αριθμός οχημάτων, υπολογιστών, GPS, και λοιπός εξοπλισμός 
στη διάθεση του προγράμματος μετεγκατάστασης και καταβολής 
αποζημιώσεων 

Αριθμός 
Ανά 
τρίμηνο 

Αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται από το έργο ανά 
κατηγορίες (σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα δικαιωμάτων) 

Απογραφή και διαχείριση 
ενστάσεων 

Ανά 
τρίμηνο 

∆είκτες αποτελέσματος   

Αριθμός ατόμων που έχουν λάβει αποζημίωση σε μετρητά στο 
διάστημα υπό εξέταση με κατανομή ανά είδος αποζημίωσης και 
ανά τάξη ποσών 

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 

Αριθμός ατόμων που η γη τους έχει αγοραστεί και υπήρξε επιτυχής 
επαφή 

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 

Αριθμός γεωτεμαχίων που αποκαταστάθηκαν και δόθηκαν στους 
επηρεαζόμενους 

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 

Αριθμός προγραμμάτων-πρωτοβουλιών για βιοτική στήριξη που 
υποστηρίχθηκαν από τον ΤΑΠ 

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 

Αριθμός επηρεαζόμενων που συμμετείχαν Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 
Αριθμός ευάλωτων ατόμων-νοικοκυριών που εντοπίστηκαν και 
παρακολουθήθηκαν για μεταβατική υποστήριξη 

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 

Αριθμός επηρεαζόμενων που είχαν πρόσβαση σε ευκαιρίες 
κατάρτισης, εργασίας ή ευκαιρίες εξ αιτίας του έργου 

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά μήνα 

Αριθμός ατόμων που συμμετείχαν σε επενδύσεις στην κοινότητα Επενδύσεις στην κοινότητα Ανά μήνα 
 
11.3 Παρακολούθηση & Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
 

292. Ο TAP θα χρησιμοποιήσει τους δείκτες που φαίνονται στον πίνακα 11 με σκοπό την παρακολούθηση του 
αποτελέσματος των δραστηριοτήτων απόκτησης γης και καταβολής αποζημιώσεων. Σε όλους τους δείκτες θα γίνει 
ανασκόπηση από το τμήμα Aπόκτησης ∆ικαιωμάτων Γης (LEA). 
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Πίνακας 11– ∆είκτες αποτελεσμάτων 

∆είκτης / Ζήτημα Τρόπος μέτρησης Συχνότητα 

Ενστάσεις   

Μέσος χρόνος επεξεργασίας των 
ενστάσεων (LEA) 

Μέτρηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 
καταχωρίσεως της ένστασης και της ολοκλήρωσης και 
του χρόνου μεταξύ της καταχωρίσεως της ένστασης 
και της πρώτης απόδειξης παραλαβής 

Ανά τρίμηνο 

Αριθμός ενστάσεων που εκκρεμούν  Σύστημα διαχείρισης δεδομένων Ανά τρίμηνο 
Αριθμός ενστάσεων που ανοίχθηκαν στο 
διάστημα  

Σύστημα διαχείρισης δεδομένων ενστάσεων Ανά τρίμηνο 

Αριθμός ενστάσεων που περαιώθηκαν Σύστημα διαχείρισης δεδομένων ενστάσεων Ανά τρίμηνο 
% των ενστάσεων  που περαιώθηκαν για 
τις οποίες υπήρξε θετική στάση για την 
λύση 

Συνέντευξη με ΡΑΡ Ανά τρίμηνο 

% των ενστάσεων  που περαιώθηκαν για 
τις οποίες υπήρξε θετική στάση για την 
διαδικασία 

Συνέντευξη με ΡΑΡ Ανά τρίμηνο 

Αποζημίωση   

% των ΡΑΡς που επένδυσαν την 
αποζημίωση σε βιώσιμες δραστηριότητες 

Έρευνα στους αποζημιωθέντες για κατανόηση του 
πως ξοδεύτηκε η αποζημίωση 

Ετήσια 

% των επηρεαζόμενων ικανοποιήθηκαν 
από την διαδικασία πρόσβασης στην γη 
από τον ΤΑΡ (SLA) 

Έρευνα στα αποζημιωθέντα νοικοκυριά για την 
εκτίμηση της ικανοποίησής τους από την διαδικασία 
απόκτησης γης. 

Στο τέλος της 
διαδικασίας 

Αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου   
% των νοικοκυριών που η γη τους 
αγοράστηκε και ανέφεραν ότι βρήκαν άλλη 
γη και το βιοτικό τους επίπεδο 
αποκαταστάθηκε 

Έρευνα για την οριστική απώλεια γης Ανά τρίμηνο 

% των ΡΑΡς που συμμετείχαν σε 
ενέργειες βιοτικής στήριξης (LATS) 

Αναφορές από τις επιτροπές Κατ έτος 

Αριθμός ευπαθών ατόμων που 
ταυτοποιήθηκαν και έλαβαν μεταβατική 
υποστήριξη  

Πρόγραμμα μεταβατικής υποστήριξης Κατ έτος 

% ευπαθών ατόμων για τους οποίους 
τελείωσε η μεταβατική υποστήριξη  

Πρόγραμμα μεταβατικής υποστήριξης 
Σε ετήσια βάση και 
κατά τον έλεγχο 
ολοκλήρωσης 

% των ευχαριστημένων  επηρεαζόμενων 
που η γη τους αποκαταστάθηκε και 
παραδόθηκε 

Στοιχεία από του εργολάβους, πρωτόκολλα εισόδου – 
εξόδου 

Αναλόγως με το 
πρόγραμμα 
κατασκευής 

% της αποκατασταθείσας γης που 
επανακαλλιεργήθηκε 

∆ειγματοληπτική έρευνα και καταγραφή για το είδος 
καλλιέργειας και παραγωγής και συγκριτικά με τα 
δεδομένα βάσης 

Αναλόγως με το 
πρόγραμμα 
κατασκευής 

% των ΡΑΡς που ανέφεραν ίδια ή 
βελτιωμένη οικονομική κατάσταση 

Στρωματοποιημένη ∆ειγματοληπτική έρευνα για 
απασχόληση, περιουσιακά στοιχεία νοικοκυριού και 
εισόδημα συγκρινόμενο με τα έξοδα – σύγκριση με 
δεδομένα βάσης 

Ετήσια και στο τέλος 
του ελέγχου 
ολοκλήρωσης 
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11.4 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και έλεγχος ολοκλήρωσης 
 
11.4.1 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης 

293. Μέσω ενός εξωτερικού ελεγκτή συμμόρφωσης, ο TAP θα ελέγξει κατά πόσον η εφαρμογή του προγράμματος 
συμμορφώνεται με το παρόν πλαίσιο και τις διεθνείς απαιτήσεις (PR 5). Το αντικείμενο του ελεγκτή συμμόρφωσης θα 
περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα: 
Γενικά: 
 Αποτίμηση της συνολικής συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις του LRP και των Απαιτήσεων Επίδοσης PS5 
 Συνέντευξη αντιπροσωπευτικής διατομής των θιγόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων: 

- με σκοπό να μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο αποκαταστάθηκε ή βελτιώθηκε το βιοτικό επίπεδο και τα μέσα 
διαβίωσης των ατόμων που επηρεάζονται από το έργο  

- με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με το κατά πόσον η αποζημίωση καταβλήθηκε έγκαιρα 
ή όχι, σχετικά με τη μετεγκατάσταση και τη διαχείριση των ενστάσεων 

∆ιαδικασία καταβολής αποζημίωσης: 
 Έλεγχος του κατά πόσον τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή της εταιρείας εγκαίρως (όπως ορίζεται στο LRP), 

και, εάν όχι, εάν οι καθυστερήσεις ήταν δικαιολογημένες 
 Αξιολόγηση του κατά πόσον το ύψος της αποζημίωσης αντιστοιχεί στην αξία αποκατάστασης 
Βιοτική στήριξη: 
 Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο αποκαταστάθηκε η ποιότητα ζωής και διαβίωσης των επηρεαζόμενων 

νοικοκυριών, επαλήθευση της υλοποίησης μέτρων για την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των επηρεαζόμενων ατόμων από το έργο και των πόρων διαβίωσής τους και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας αυτών 

 Εξέταση τυχόν προγραμμάτων αποκατάστασης και της έκτασης στην οποία συνέβαλαν αυτά στην παροχή 
εναλλακτικών μέσων διαβίωσης για τα θιγόμενα νοικοκυριά ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις 

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση: 
 Επανεξέταση των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για να διαπιστωθεί εάν 

συμμορφώνονται με το LRP 
 Επανεξέταση των αρχείων παρακολούθησης της εταιρείας για τον εντοπισμό τυχόν πιθανών σημείων μη 

συμμόρφωσης, τυχόν επαναλαμβανόμενων προβλημάτων ή ενδεχομένως μειονεκτουσών ομάδων ή 
νοικοκυριών. 

Ενστάσεις: 
 Επανεξέταση αρχείων ενστάσεων για στοιχεία που καταδεικνύουν σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης ή κατά 

συρροή κακές επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση της μετεγκατάστασης ή της διαχείρισης ενστάσεων. 
Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες: 
 Αποτίμηση της διαδικασίας επιλογής των ευπαθών ατόμων, της παρακολούθησης και των συστημάτων 

στήριξης, των σχετικών αρχείων και της απόδοσης για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο αυτό 
και τα RAP, αν δικαιολογούνται. 

Υλοποίηση: 
 αποτίμηση του κατά πόσον οι πόροι είναι επαρκείς για την εφαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο αυτό και 

για τις όποιες απαιτήσεις κατάρτισης ή βελτίωσης των ικανοτήτων˙ 
 αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης δεδομένων και των αποτελεσμάτων του˙ 
 σύγκριση της πραγματικής προόδου με το αρχικό χρονοδιάγραμμα˙ 
 έλεγχος των όποιων περιπτώσεων απάτης, δωροδοκίας ή εκβιασμού και του τρόπου που αντιμετωπίστηκαν. 

294. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια της ενεργούς 
φάσης της απόκτησης γης και της καταβολής αποζημίωσης. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα αφιερώνει περίπου 10 ημέρες 
σε καθεμία από αυτές τις αποστολές, με το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου να αφιερώνεται σε αυτοψίες, συνεντεύξεις 
με τους βασικούς αρμόδιους και τα άτομα που επηρεάζονται από το έργο. Καθεμία από τις αποστολές του ελεγκτή 
θα επικυρώνεται από μια έκθεση που θα εκπονείται ανεξάρτητα για λογαριασμό της TAP AG. Ο ελεγκτής θα επιλεγεί 
ανάμεσα σε έγκριτα άτομα με σημαντική διεθνή εμπειρία σε θέματα μετεγκατάστασης. 
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11.5 Έλεγχος ολοκλήρωσης 
 

295. Ο TAP θα μεριμνά για τη διεξαγωγή ελέγχου ολοκλήρωσης από εξωτερικό ελεγκτή(ενδεχομένως ίδιου τύπου με εκείνο 
που διεξάγεται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης). Ο γενικός στόχος του ελέγχου ολοκλήρωσης είναι να 
επαληθευτεί ότι το πλαίσιο αποκατάστασης των μέσων διαβίωσης, όπως εφαρμόζεται, υπήρξε αποτελεσματικό σε 
ό,τι αφορά την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και των μέσων διαβίωσης των θιγόμενων ατόμων.  Κατά συνέπεια, 
ο έλεγχος ολοκλήρωσης έχει τους ακόλουθους στόχους: 
 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

της μετακίνησης με σύγκριση των πραγματικών επιπτώσεων του έργου στη γη και τους ανθρώπους σε σχέση 
με αυτές που έχουν καταγραφεί στο LRP˙ 

 Να επαληθευτεί η παραχώρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στο LRP˙ 
 Να προσδιοριστεί το κατά πόσον τα μέτρα που εισάγει το LRP˙ ήταν αποτελεσματικά για την αποκατάσταση ή 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των μέσων διαβίωσης των θιγόμενων ατόμων˙ 
 Να ελεγχθεί κατά πόσον δεν έχουν επιλυθεί συστημικά προβλήματα˙ 
 Να προσδιοριστεί εάν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες για να επιτευχθεί η τήρηση των δεσμεύσεων του LRP. 

 
296. Ο έλεγχος ολοκλήρωσης θα επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης. Οι μέθοδοι αποτίμησης τού 

κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί τα μέσα διαβίωσης ελέγχονται προσεκτικά. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν 
κυρίως ποσοτικές έρευνες, που καταλήγουν σε σύγκριση με τα δεδομένα αναφοράς. Οι έρευνες αυτές θα γίνουν σε 
στατιστικά σημαντικό δείγμα των θιγόμενων νοικοκυριών που επιλέγεται από όλα τα συστατικά μέρη που επηρεάζει 
το Έργο. Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της σύγκρισης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μακροοικονομικοί 
παράγοντες (για παράδειγμα ο πληθωρισμός, το κόστος αγοράς ακινήτων, η γενική ανάπτυξη ή η ύφεση της 
οικονομίας). 

 
297. Επιπλέον, για τον έλεγχο ολοκλήρωσης θα χρησιμοποιηθούν ποιοτικές προσεγγίσεις για τη συλλογή δεδομένων και 

την αξιολόγηση της ποιότητας διαβίωσης των νοικοκυριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της απόκτησης γης σε συνάρτηση με τις συνθήκες των ευπαθών νοικοκυριών. 

 
298. Στην έκθεση του ελέγχου ολοκλήρωσης θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

της αποκατάστασης των μέσων διαβίωσης και θα εντοπιστούν τυχόν διορθωτικά μέτρα που θα ήταν αναγκαία για την 
αποκατάσταση των θιγόμενων ατόμων από το Έργο. 

299. Τον έλεγχο ολοκλήρωσης θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος σύμβουλος που είναι επιφορτισμένος και με την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης (βλέπε ενότητα 11.4.1 παραπάνω). Εκτός από το άτομο αυτό (αρχηγός της 
ομάδας), θα προσληφθεί ομάδα απογραφέων για τη διεξαγωγή των ερευνών επαλήθευσης. Ο έλεγχος ολοκλήρωσης 
θα διεξαχθεί δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της φάσης απόκτησης γης και καταβολής αποζημίωσης 
(περιλαμβανομένης της αποκατάστασης και της επιστροφής), ή όταν το κρίνει σκόπιμο ο ελεγκτής συμμόρφωσης 

 
11.6 Λεπτομερής Μελέτη Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 

 
300. Αυτή την στιγμή αναπτύσσεται από την Ομάδα LEA του TAP ένα λεπτομερές σχέδιο υλοποίησης παρακολούθησης 

και αξιολόγησης το οποίο θα διασφαλίζει ότι έχει εδραιωθεί το απαραίτητο σύστημα παρακολούθησης είναι 
εγκατεστημένος, και ότι το προσωπικό διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και τα εργαλεία για την λειτουργικότητά 
της. Θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων του έργου στην παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση του έργου, και θα κάνει συστάσεις σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα.13 

 
  

                                                            
13 Σύμφωνα με την ορθή πρακτική, στοχεύουμε σε περιθώριο σφάλματος 5% με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 
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12. Ρυθμίσεις Υλοποίησης 
 
 
301. Σε αυτό το τμήμα περιγράφονται το κόστος, οι πόροι και η οργανωτική δομή που έχει διαθέσει ο TAP για την 

υλοποίηση της LRP. 

 
12.1 Προϋπολογισμός 

 
302.  Ο Πίνακας 12 παρέχει τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση της LRP μεταξύ 2015-2017. 
 
 

Πίνακας 12: Προϋπολογισμός της LEA 

 
Κόστος Ποσό Προϋπολογισμού (Ευρώ) 

1.  Αποζημίωση ∆ουλείας 37.530.847 

2.  Αποζημίωση Μίσθωσης  33.165.333 

3.  Αποζημίωση Σοδειάς 20.402.429 

4. Αποζημίωση Απόκτησης Γης 4.771.356 

5. Προγράμματα Υποστήριξης - Αποκατάστασης 
Βιοπορισμού 7.777.362 

6. Απρόβλεπτα 12.356.473 

7. Κόστος συναλλαγών 1.053.951 

8. Έξοδα διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων για παρακολούθηση και αξιολόγηση) 18.863.456 

Συνολικός προϋπολογισμός € 135.921.206 
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12.2 Πρόγραμμα 
 

Πίνακας 13: Πρόγραμμα LEA 

Κύριες ∆ραστηριότητες 2015 2016 2017 

 
1ο 
τρίμην
ο 

2ο 
τρίμην
ο 

3ο 
τρίμην
ο 

4ο 
τρίμην
ο 

1ο 
τρίμην
ο 

2ο 
τρίμην
ο 

3ο 
τρίμην
ο 

4ο 
τρίμην
ο 

1ο 
τρίμηνο

2ο 
τρίμηνο

3ο 
τρίμηνο

4ο 
τρίμηνο

1. ∆ιαχείριση Έργου + Ποιότητας              

Συντονισμός του Έργου             

Προετοιμασία Σχεδίων             

Εκπαίδευση             

             

2. Συμμετοχή Εμπλεκόμενων Μερών             

∆ημοσιοποίηση Αποζημίωσης             

             

3. Απογραφή και Καταγραφή Περιουσιακών 
Στοιχείων (CAI) + Κοινωνικοοικονομική Μελέτη 

            

             

3. Απόκτηση δικαιωμάτων γης             

∆ιαδικασία Εθελοντικής Συμφωνίας             

Αναγκαστική ∆ιαδικασία Πρόσβασης Γης             

Εγγραφή των ∆ικαιωμάτων             

             

5. Βιοτική στήριξη και μεταβατική υποστήριξη 
ευάλωτων ομάδων (LATS) 

            

Λεπτομερές Σχέδιο (LATS)             

Υλοποίηση του LATS:             

             

6. Παρακολούθηση & Αξιολόγηση:             
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12.3 Οργανωτική ∆ομή 
 
303. Ο TAP διαθέτει μια εταιρική δομή η οποία περιλαμβάνει μια ηγετική ομάδα στην έδρα του στο Baar, στην Ελβετία, και 

τα Γραφεία του Έργου σε κάθε μία από τις τρεις χώρες υποδοχής. 
 
304. Η οργανωτική δομή στο Σχήμα 19 απεικονίζει τους ανθρώπινους πόρους που έχουν συσταθεί για να σχεδιαστεί και 

να υλοποιηθεί η Απόκτηση Γης και ∆ουλείας στην Ελλάδα. Εποπτεία των δραστηριοτήτων της LEA και στις τρεις 
χώρες παρέχεται από την Επικεφαλής LEA + Permitting για τις τρεις χώρες. Η rePlan παρέχει υποστήριξη υλοποίησης 
και στρατηγικές συμβουλές στις ομάδες της LEA και στις τρεις χώρες 

 
305.  Εκτός από τα μέλη της ομάδας LEA, υπάρχει ο κύριος ανάδοχος του TAP με έδρα τη Θεσσαλονίκη με περίπου 500 

άτομα που έχουν στελεχώσει τα κτηματολογικά γραφεία, διαχειρίζονται την απογραφή, την καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων και τη συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Επίσης, είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της διαδικασίας απόκτησης δικαιωμάτων γης. Το πεδίο εφαρμογής των εργασιών τους 
περιλαμβάνει την υπογραφή των εθελοντικών συμφωνιών, την αναγκαστική δουλεία και προσωρινή πρόσβαση, την 
καταγραφή των δικαιωμάτων γης και την εφαρμογή της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων. Την εποπτεία έχουν 
ο ∆ιευθυντής της LEA και δύο Ανώτεροι Σύμβουλοι της LEA στην Ελλάδα. Ο Σύμβουλος ∆ιεπαφής της LEA συντονίζει 
την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων και τη διαχείριση παραπόνων με την Κοινότητα και την ομάδα Εξωτερικών 
Υποθέσεων. Υπάρχει επίσης ο Κοινωνικός Σύμβουλος της LEA, ο οποίος θα επιβλέπει την εφαρμογή του 
προγράμματος LATS, καθώς επίσης  την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η ομάδα έχει ένα διοικητικό βοηθό, 
και ειδικούς στις βάσεις δεδομένων, στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και την κτηματογράφηση. 

 

Σχήμα 19: Οργανόγραμμα14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
14 Τοπικός ανάδοχος - Μακεδονική - καθοδηγεί το έργο των CAI και SLA για λογαριασμό της LEA του TAP 

Σύμβουλοι 
Υλοποίησης

Επικεφαλής 

LEA + Permitting

Διευθυντής LEA

Ανώτερος 
Σύμβουλος LEA

Ανώτερος 
Σύμβουλος LEA

Κοινωνικός 
Σύμβουλος LEA

Ανώτερος 
Σύμβουλος 

Διεπαφής LEA

Ειδικός GIS + 
Κτηματογράφησης 

LEA 
Ειδικός GIS LEA  

Σύμβουλος 
Βάσεων 

Δεδομένων LEA 

Βοηθός Ομάδας 
LEA
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13. Παραρτήματα 
 

Παράρτημα 1: Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης 
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Παράρτημα 2: Απαλλοτρίωση + Νομικό Πλαίσιο για Σύσταση Υποχρεωτικής ∆ουλείας 

 
Απόφαση Απαλλοτρίωσης 

Ενόσω  τα  κτηματολογικά  στοιχεία  ετοιμάζονται,  η  απόφαση  απαλλοτρίωσης  πρέπει  να  συνταχθεί  και,  μετά  την 

ολοκλήρωση των κτηματολογικών στοιχείων, να εκδοθεί υπό την προϋπόθεση ότι:. 

1. η  περιβαλλοντική  άδεια  του  έργου  είναι  έτοιμη.  Κατά  το  στάδιο  έκδοσης  της  περιβαλλοντικής  άδειας,  τα 
περισσότερα ζητήματα αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων όσων υπάγονται στην αρμοδιότητα της δασικής 
και της αρχαιολογικής υπηρεσίας, θα έχουν επιλυθεί.  

2. τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έκδοση της απόφασης, η ανακοίνωση της προτεινόμενης απαλλοτρίωσης 
δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων των σχετικών δήμων, καλώντας τους 
ενδιαφερομένους να προβούν σε προσφορά πώλησης ή να υποδείξουν ακίνητα  (Άρθρο 3 παράγραφος 5  του 
Κώδικα  Αναγκαστικών  Απαλλοτριώσεων  Ακινήτων).  Για  τους  σκοπούς  της  εν  λόγω  ανακοίνωσης,  ένα  γενικό 
σχέδιο της περιοχής είναι επαρκές, ενώ τα κτηματολογικά στοιχεία αναλύονται. 

Όταν ο υπόχρεος για την αποζημίωση είναι ιδιώτης, η απόφαση της απαλλοτρίωσης θα υποχρεώνει το εν λόγω μέρος να 

χορηγήσει τραπεζική εγγυητική επιστολή για το 20% της εκτιμώμενης αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης εντός 3 μηνών 

από την απόφαση, διαφορετικά η απαλλοτρίωση θα ανακληθεί.  

Η απόφαση της απαλλοτρίωσης λαμβάνεται είτε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (τουτέστιν της 

σχετικής  περιφέρειας)  μετά  από  εισήγηση  της  επιτροπής  θεμάτων  γης  της  περιοχής  ή,  στην  περίπτωση  των 

απαλλοτριώσεων που καλύπτουν έκταση πάνω από 100.000 τ.μ., με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των 

συναρμόδιων Υπουργείων. Οι απαλλοτριώσεις για έργα μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία αποφασίζονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.  

Η  απόφαση  απαλλοτρίωσης  πρέπει  να  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και  εγγράφεται  στο  σχετικό 

κτηματολόγιο.  Η  δημοσίευση  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  είναι  το  πρώτο  βήμα,  στο  οποίο  βασίζονται  οι 

προθεσμίες για τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων. 

Δικαστικές Διαδικασίες 

Η  δικαστική  διαδικασία  μπορεί  ενδεχομένως  να  επηρεαστεί  από  καθυστερήσεις  που  σχετίζονται  με  τα  δικαστήρια 

(αναβολές, απεργίες κλπ). Κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο (για παράδειγμα, ένα πρόσωπο που διεκδικεί δικαιώματα που 

δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση απαλλοτρίωσης) μπορεί να ζητήσει να ενταχθεί στη διαδικασία σε οποιοδήποτε 

στάδιο.  

Για το Εφετείο, ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων ορίζει προθεσμία 40 ημερών για τη συζήτηση της 

αίτησης από την κατάθεσή της και επιτρέπει μόνο μία αναβολή της συζήτησης για σοβαρό λόγο, με νέα δικάσιμο εντός 

15  ημερών  και  υποχρεώνει  το  δικαστήριο  να  εκδώσει  απόφαση  εντός  30  ημερών  από  τη  συζήτηση.  Στην  πράξη  οι 

προθεσμίες  αυτές  δεν  τηρούνται.  Αν  επηρεάζονται  περισσότεροι  από  100  ιδιοκτήτες  από  την  απαλλοτρίωση, 

ανακοινώνεται επίσης η αίτηση προς το δικαστήριο και η ημερομηνία της συζήτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του 
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δικαστηρίου και των σχετικών δήμων και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στις εφημερίδες.  

Εντός  30  ημερών  από  την  απόφαση  του  πρωτοβάθμιου  δικαστηρίου  για  την  αποζημίωση,  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν παραστάθηκαν στη διαδικασία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου) μπορούν να 

καταθέσουν αίτηση ενώπιον του τοπικού εφετείου, τριμελούς σύνθεσης (το οποίο μπορεί επίσης να συζητά αιτήσεις σε 

πρώτο  βαθμό,  όπως  εξηγείται  στην  αρχή  της  παραγράφου),  για  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης  σχετικά  με  την 

αποζημίωση. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε 60 ημέρες, εάν ορισμένα από τα μέρη δεν έχουν την κατοικία τους 

στην  Ελλάδα  ή  ο  τόπος  κατοικίας  τους  δεν  είναι  γνωστός  και  μέχρι  6  μήνες,  αν  η  επίδοση  για  το  δικαστήριο  της 

πρωτοβάθμιας απόφασης δεν έγινε προσηκόντως προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν χαθούν αυτές οι προθεσμίες, η 

απόφαση της αποζημίωση που καθορίστηκε από το Εφετείο καθίσταται τελεσίδικη. Εάν κατατεθεί αίτηση, θα συζητηθεί 

υπό παρόμοιες διαδικαστικές προϋποθέσεις και προθεσμίες, όπως αυτές για τη διαδικασία ενώπιον του εφετείου, αλλά 

στην πράξη οι προθεσμίες δεν τηρούνται. Η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης επί της έφεσης είναι ένα έτος μετά 

την  έκδοση  της  αίτηση  και,  με  την  εν  λόγω  απόφαση,  η  αποζημίωση  που  καθορίστηκε  από  το  Εφετείο  καθίσταται 

τελεσίδικη.  

Τα  μέρη  μπορούν  να  επιτύχουν  διακανονισμό  γραπτώς  για  το  ποσό  αποζημίωσης,  δικαστικά  ή  εξωδικαστικά,  σε 

οποιοδήποτε στάδιο πριν ή μετά τις συζητήσεις στο δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση, ο εξωδικαστικός διακανονισμός 

μπορεί να τερματίσει τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης μεταξύ των μερών υπό την προϋπόθεση ότι 

οι  εν  λόγω  επηρεαζόμενοι  αναγνωρίζονται  ως  δικαιούχοι.  Για  να  επιταχυνθεί  η  διαδικασία,  ο  ΤΑΡ  θα  πρέπει  να 

προσπαθήσει να συλλέξει οικονομικές προσφορές από τους ιδιοκτήτες και να επιτύχει συμφωνία σε όλα τα στάδια, πριν 

και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. 

Για τη βελτιστοποίηση της όλης διαδικασίας ο TAP μπορεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης απαλλοτρίωσης: 

1. να υποβάλει αίτηση για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου,  
2. να υποβάλει ταυτόχρονα πλήρη φάκελο ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 

τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων πληροφοριών, όπως οικοδομικές άδειες για τυχόν κτίσματα στο ακίνητο, έτσι 
ώστε η επιτροπή να αρχίσει την εξέτασή του σχετικά με τις αξίες,  

3. να επικουρεί την επιτροπή στο έργο της παρέχοντας διευκρινίσεις και συμπληρωματικά έγγραφα, εφόσον 
απαιτούνται, καθώς και στις επισκέψεις της επιτροπής στα ακίνητα, για τα οποία ο ΤΑΡ θα καταβάλει τα 
έξοδα,  

4. να χορηγεί όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ζητούνται από το δικαστήριο,  
5. να προβαίνει σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες (επίδοση εγγράφων, ειδοποιήσεις, κλπ) το συντομότερο 

δυνατόν,  
6. να  συλλέγει  οικονομικές  προσφορές  από  τους  ιδιοκτήτες  και  να  προσπαθεί  να  επιτύχει  διακανονισμό 

σχετικά με την αποζημίωση σε οποιοδήποτε στάδιο. Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες έχουν φυσικά τα ίδια 
δικαιώματα για να κινηθούν αλλά μπορεί να είναι λιγότερο οργανωμένοι.  

Δικηγορικές αμοιβές και έξοδα θα καλυφθούν από το μέρος που υποχρεούται να καταβάλει  την αποζημίωση και θα 

εκτιμηθούν από το δικαστήριο στην απόφασή του σχετικά με την αποζημίωση.  

Αυτό το βήμα μπορεί να διαρκέσει 2‐3 χρόνια μετά την απόφαση απαλλοτρίωσης (περισσότερο από ένα έτος για κάθε 

δικαστήριο),  στην  καλύτερη  περίπτωση.  Ωστόσο,  η  διαδικασία  απαλλοτρίωσης  μπορεί  να  ολοκληρωθεί  εάν  ο  ΤΑΡ 

καταβάλει  την  αποζημίωση,  όπως  εκτιμάται  από  το  Εφετείο  και  στη  συνέχεια  τη  διαφορά,  εάν  υπάρχει,  μετά  την 

απόφαση του εφετείου (τριμελής σύνθεση) επί της αποζημίωσης. 
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Αναγνώριση δικαιούχων 

Οι  δικαιούχοι  της  αποζημίωσης  πρέπει  να  αναγνωριστούν  επίσημα  (Άρθρο  26  του  Κώδικα  Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων).  Αυτή  η  διαδικασία  μπορεί  να  τρέξει  παράλληλα  με  τη  διαδικασία  του  καθορισμού  του 

ποσού της αποζημίωσης. Ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων προβλέπει αποζημίωση μόνο για τους 

κατόχους των εμπραγμάτων δικαιωμάτων (δικαιώματα επί ακινήτων) όπως η κυριότητα, δουλεία, επικαρπία ή υποθήκη. 

Το ελληνικό σύστημα υποστηρίζει ότι κάτοχοι ή οι εκμισθωτές δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. 

Κάθε δικαιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση στο τοπικό πρωτοδικείο. Θα πρέπει επίσης να επιδώσει την αίτηση μαζί με 

τα κτηματολογικά στοιχεία που συνοδεύουν την απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή άλλα παρόμοια στοιχεία, για 

παράδειγμα τους τίτλους κυριότητας των τελευταίων 40 ετών με τα σχετικά τοπογραφικά (σχέδια) και τα πιστοποιητικά 

εγγραφής στο κτηματολόγιο για τέτοιους τίτλους: 

1. στην επιτροπή θεμάτων γης της περιοχής και  
2. όπου η ιδιοκτησία περιλαμβάνει δασικές εκτάσεις, στη δασική υπηρεσία.  

Η Κρατική Κτηματική Υπηρεσία και η δασική υπηρεσία θα ελέγξουν εάν το Ελληνικό δημόσιο έχει δικαιώματα επί της 

απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας και θα εκδώσουν πιστοποιητικό για το σκοπό αυτό, εντός δύο μηνών από την επίδοση. 

Εάν υπάρχουν δικαιώματα του Ελληνικού δημοσίου σε ακίνητο, το δικαστήριο θα απόσχει από την έκδοση απόφασης 

σχετικά  με  τον  δικαιούχο  του  συγκεκριμένου  ακινήτου  και  μπορεί  να  αρχίσει  τακτική  δικαστική  διαδικασία  για  την 

αναγνώριση των δικαιωμάτων σύμφωνα με τους γενικούς δικονομικούς κανόνες.  

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα συζητήσει μια υπόθεση με παρόμοιες δικονομικές προϋποθέσεις και προθεσμίες (που 

δεν τηρούνται πάντα) όπως και στη διαδικασία για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης. Το δικαστήριο εκδίδει 

στη συνέχεια απόφαση η οποία αναγνωρίζει τους δικαιούχους.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόφαση του δικαστηρίου ισχύει για όλους τους δικαιούχους που επηρεάζονται από την 

αναγκαστική  απαλλοτρίωση  και  δεν  υπόκειται  σε  έφεση  κατά  το  ελληνικό  σύστημα.  Οι  επηρεαζόμενοι  που 

παραλείφθηκαν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις ή δικαιώματα σύμφωνα με τους γενικούς δικονομικούς κανόνες αλλά η 

πρόοδος της απαλλοτρίωσης δεν θα επηρεαστεί. Οι δικηγορικές αμοιβές και τα έξοδα καλύπτονται από το μέρος που 

ευθύνεται για την καταβολή της αποζημίωσης.  

Οι κάτοχοι υποθήκης θα λάβουν αναλογικό μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην απαίτησή τους ( Άρθρο 1288 

του ελληνικού Αστικού Κώδικα), σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες του Αστικού Κώδικα για την είσπραξη από 

δικαιούχους υποθηκών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,οι υποθήκες δεν εμποδίζουν τη διαδικασία απαλλοτρίωσης.  

Μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, ο δικαιούχος μπορεί να εισπράξει  την αποζημίωση από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει ένα έτος μετά την απόφαση απαλλοτρίωσης, στην 

καλύτερη περίπτωση. Καθυστερήσεις και αναβολές των συζητήσεων ενδεχομένως να καθυστερήσουν τον προσδιορισμό 

της αποζημίωσης.  

Ολοκλήρωση της Απαλλοτρίωσης 

Η απαλλοτρίωση ολοκληρώνεται με την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους. Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη 

για την αποζημίωση  (σε αυτή την περίπτωση ο TAP), αντί να πληρώσει τους δικαιούχους, αφού έχουν αναγνωριστεί, 
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μπορεί  να  καταθέσει  πολύ  νωρίτερα  το  ποσό  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  να  δημοσιεύσει  την 

ανακοίνωση  για  το  σκοπό  αυτό  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  Αν  το  ακίνητο  είναι  υποθηκευμένο  ή  υπάρχουν 

απαιτήσεις  σε  αυτό,  η  κατάθεση  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  είναι  η  μόνη  επιλογή.  Το  ΦΕΚ  με  την 

ανακοίνωση  (ή  σε  περίπτωση  απευθείας  πληρωμής,  η  απόδειξη  πληρωμής)  πρέπει  να  εγγραφεί  στο  σχετικό 

υποθηκοφυλακείο. Όλοι οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι μπορούν να εισπράξουν την αποζημίωση μόλις 

κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο επίσης έχει λάβει αντίγραφο της 

δικαστικής απόφασης αναγνώρισης).  

Με την καταβολή της αποζημίωσης και, επομένως, την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας και γης μεταβιβάζονται στο Ελληνικό κράτος. Στη συνέχεια, όλα τα πρόσωπα που είχαν δικαίωμα επί των 

ακινήτων, ακόμη και αν δεν συμμετείχαν ή αν παραλείφθηκαν από τη διαδικασία απαλλοτρίωσης για οποιοδήποτε λόγο, 

έχουν μόνο αξίωση αποζημίωσης.  

Αν η αποζημίωση δεν καταβληθεί σε ενάμιση χρόνο από την ημερομηνία του προσδιορισμού της δικαστικής απόφασης, 

η απαλλοτρίωση ακυρώνεται αυτοδικαίως (εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά) και η ακύρωση δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  

Αυτό το βήμα μπορεί να λάβει χώρα αμέσως μετά την απόφαση του Εφετείου για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Η 

ολοκλήρωσή της εξαρτάται από τις ενέργειες της εταιρείας έργου του ΤΑΡ. 

Νομικό πλαίσιο για Αναγκαστική Δουλεία/Προσωρινή Χρήση 

Οι διατάξεις του Νόμου περί Ενέργειας (4001/2011) εφαρμόζονται στην απαιτούμενη γη του έργου  

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1, Μέρος 1 της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας οι δραστηριότητες του έργου διεξάγονται 

κατ'  εφαρμογή  της  Διακρατικής  Συμφωνίας.  Ως  εκ  τούυπό  την  επιφύλαξη  των προσαρμογών που προβλέπονται  στο 

Παράρτημα 1 της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 165 (Διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού) η διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού και τυχόν 

διακλαδώσεων του καθώς και η εγκατάσταση των συστατικών και των παραρτημάτων του καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας, επιπλέον της δημοσίευσης της Υπουργικής 

Απόφασης για την απόκτηση των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη μη‐κρατικήγη, ο Επενδυτής του Έργου υποβάλλει 

βεβαίωση στο κράτος ότι έχει λάβει χώρα αποτυχημένη διαπραγμάτευση σε σχέση με τη σχετική μη‐κρατικήγη. Κατόπιν 

αυτής  της  βεβαίωσης  ο  Επενδυτής  του  Έργου  αποκτά  αυτοδικαίως  τα  σχετικά  δικαιώματα  επί  της  σχετικής  μη‐

κρατικήςγης  χωρίς  άλλες  προϋποθέσεις  ή  διατυπώσεις  με  μόνη  προϋπόθεση  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  των 

θιγόμενων προσώπων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 166, οι κύριοι ή νομείς ή κάτοχοι , αγροτικών ή αστικών ακινήτων ή δασών ή δασικών εκτάσεων 

υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη και κατασκευή υπόγειων σηράγγων για την εγκατάσταση του αγωγού καθώς 

και οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη λειτουργία, την χρήση και τη συντήρηση του έργου. Για τις εν λόγω εκτάσεις γης 

ισχύουν  όσα  καθορίζονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  166,  με  τις  προσαρμογές  του  Παράρτηματος  1  της  Συμφωνίας 

Φιλοξενούσας Χώρας.  
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Ο  Υπουργός  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  μπορεί  να  αποφασίσει  να  επιβάλει,  όταν  κρίνεται 

αναγκαίο, την προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση, για την εγκατάσταση του αγωγού, άλλων εδαφικών ζωνών που 

βρίσκονται σε επαφή με μία ή και με τις δύο ζώνες που προβλέπονται στο άρθρο 166, όπως προσαρμόστηκαν με το 

Παράρτημα 1 της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας. 

Επιπλέον,  το  άρθρο  166  προβλέπει  ότι  η  αγοραία  αξία  των  εκτάσεων  καθορίζεται  δυνάμει  απόφασης  της  Γενικής 

Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας‐Θράκης και καταβάλλεται στο δικαιούχο αποζημίωση ύψους 

είκοσι πέντε  τοις εκατό  (25%) αυτής.  Εάν υπάρχει  επικαρπία επί αυτών,  τότε οφείλεται  το ήμισυ  του προηγούμενου 

ποσοστού στον ψιλό κύριο και το άλλο ήμισυ στον επικαρπωτή, οι οποίοι θα πληρωθούν μετά τη δικαστική αναγνώρισή 

τους ως δικαιούχων. 

Εν  προκειμένω,  θα  χορηγηθεί  χρηματική  αποζημίωση  στα  θιγόμενα  πρόσωπα  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  8  του 

Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας και, στο βαθμό που προβλέπεται, θα πρέπει να βασίζεται στις 

αξίες Αποκατάστασης. 

Εντός ενός χρόνου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή του αγωγού και την εγκατάσταση ή προσωρινή κατάληψη και χρήση 

των  παραπάνω  ζωνών  εκδίδεται  η  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματείας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας‐

Θράκης για τον προσδιορισμό της αξίας της γης. 

Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους ως αποζημίωση δεν υπόκεινται σε φόρο, κρατήσεις ή τέλη υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 167 (περιορισμοί δόμησης).  

Το Άρθρο 168 (Αποζημίωση δικαιούχων) προβλέπει ότι σε περίπτωση που παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του 

ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίρια, δέντρα, φυτά, καρπούς, καθώς και σε όλους τους άλλους 

τύπους εγκαταστάσεων σε αυτό, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις 

παραγράφους 1, 2,  και 3  του Άρθρου 166  και  στην παραγράφο1  του Άρθρου 167,  ο δικαιούχος θα λάβει  χρηματική 

αποζημίωση κατά το μέτρο της ζημίας που υπέστη, η οποία συνίσταται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας 

ή φθοράς.  Η χρηματική αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας‐Θράκης  το  αργότερο  εντός  ενός  χρόνου  από  τη  δημοσίευση  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  της 

απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  για  τη  διαδρομή  και  εγκατάσταση  του 

αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  η  χρηματική  αποζημίωση  στα  θιγόμενα  πρόσωπα  χορηγείται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  8  του 

Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας και, στο βαθμό που ισχύει, βασίζεται στις αξίες Αποκατάστασης. 

Άρθρο 169  (Δικαστική  επίλυση  των  διαφορών)  Εάν  ο  ενδιαφερόμενος  δεν  αποδέχεται  την  αξία  του  ακινήτου  ή  τη 

χρηματική αποζημίωση, που καθορίστηκαν με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας‐Θράκης, μπορεί να καταθέσει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται 

το ακίνητο ή  το μεγαλύτερο μέρος  του,  εντός  εξήντα  (60)  ημερών κατόπιν θυροκόλλησης  της απόφασης  της  Γενικής 

Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας‐Θράκης στο κατάστημα του οικείου δήμου.  Η θυροκόλληση 

γίνεται από δικαστικό  επιμελητή παρουσία  ενός μάρτυρα  και  συντάσσεται  σχετική  γραπτή  έκθεση.    Η απόφαση  της 
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Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας‐Θράκης δημοσιεύεται σε εφημερίδα που εκδίδεται 

στην  έδρα  του,  σε  δύο  συνεχόμενα  τεύχη,  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  από  την  ανωτέρω  θυροκόλληση.    Το 

δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).  Η 

αίτηση του δικαιούχου επιδίδεται στο υποκατάστημα   Επενδυτή του Έργου στην Ελλάδα τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) 

ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία συζήτησης.   

Το  ποσό  της  αποζημίωσης  παρακατατίθεται  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  επ’  ονόματι  των  εικαζόμενων 

δικαιούχων.   

Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του Άρθρου 165, η εκτέλεση του έργου μπορεί να αρχίσει, η οποία δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλεται από την κατάθεση αίτησης ή άλλης δικαστικής πράξης. Εν προκειμένω, το 

Παράρτημα  1  της  Συμφωνίας  Φιλοξενούσας  Χώρας  προβλέπει  ότι  τα  προαναφερθέντα  ισχύουν  με  την  επιφύλαξη 

καταβολής αποζημίωσης στα θιγόμενα πρόσωπα σε επίπεδο συμβατό με τις αρχές που ορίζονται στο σχετικό Σχέδιο 

Αποκατάστασης Διαβίωσης. Εάν κατά το χρόνο της καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του 

Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  σχετικά  με  την  αξία  της  γης  και  τα  ποσά  της  αποζημίωσης,  ο 

Επενδυτής του Έργου θα καταβάλλει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης που πράγματι καταβλήθηκε και 

εκείνης  που  καθορίστηκε  στη  συνέχεια  από  την  ανωτέρω  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, σε μεταγενέστερο στάδιο, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πάροδο ενός έτους από την έκδοση 

της απόφασης. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 170 (Χρησιμοποίηση δημοτικών εκτάσεων) ο Επενδυτής του Έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

εκτάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’  και Β’ βαθμού για το έργο κατασκευής και εγκατάστασης του αγωγού. Οι αρμόδιες 

τοπικές αρχές  θα αποζημιωθούν σύμφωνα με  την παράγραφο 8  του Παραρτήματος 1  της  Συμφωνίας Φιλοξενούσας 

Χώρας. 

Σύμφωνα με  το Άρθρο 171  (Απαλλοτρίωση ακινήτων) εάν απαιτείται  κήρυξη    κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

δασών,  δασικών  ή  οποιασδήποτε  άλλης  μορφής  εκτάσεων  που  ανήκουν  σε  φυσικά  πρόσωπα  ή  νομικά  πρόσωπα 

ιδιωτικού  ή  δημοσίου  δικαίου,  καθώς  και  για  την  ανέγερση  και  τοποθέτηση  των  απαραίτητων  κτιριακών  και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, αυτό θα πρέπει να εγκριθεί και να διεξαχθεί μόνο υπέρ του Δημοσίου με 

δαπάνες  του  Επενδυτή  του  Έργου,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Άρθρου  17  του  Συντάγματος  και  του  Κώδικα 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το νόμο 2882/2001, όσον αφορά όλα τα σχετικά θέματα. 

Το Άρθρο 172 αναφέρεται σε ποινικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και την καταχώρηση των 

υπουργικών  αποφάσεων  στις  μερίδες  των  επιλέξιμων  δικαιούχων  στα  αρμόδια  υποθηκοφυλακεία  και  στο  σχετικό 

κτηματολογικό γραφείο. 

Άρθρο 173  ‐  Επιχορηγήσεις  για  τη  χρήση  της  ακτογραμμής,  παραλίας  ‐  Υποθαλάσσια  έργα  ‐  Χρήση  των  λιμένων: 

Μπορεί  να  χορηγηθεί  στον  Επενδυτή  του  Έργου  το  δικαίωμα  χρήσης  του  αιγιαλού,  παραλίας,  συνεχόμενου  ή 

παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα της θάλασσας για την εγκατάσταση και λειτουργία του αγωγού, καθώς και 

για την εκτέλεση κάθε είδους έργου ή εργασίας που ενδέχεται να απαιτείται για το σκοπό αυτό, όπως η εγκατάσταση 

υποθαλάσσιων  αγωγών,  αγωγών  φόρτησης,  πλωτές  εγκαταστάσεις  και  τοποθέτηση  τεχνητών  υφάλων  (καλώδια, 

ναυδέτες, πλωτές αποβάθρες και εξέδρες και τοποθέτηση τεχνητών υφάλων).   Η παραχώρηση αυτή γίνεται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά από αίτημα του Επενδυτή 

του Έργου στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από την τεχνική μελέτη του έργου.   Η απόφαση 

παραχώρησης, η οποία καθορίζει επίσης εύλογη αποζημίωση για το παραπάνω δικαίωμα χρήσης,  εκδίδεται μέσα σε 

τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  αιτήματος,  εάν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  έχουν  εγκριθεί  και 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το Άρθρο  174 αναφέρεται  στις  εξαιρέσεις  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  ελληνικής  νομοθεσίας  όσον  αφορά  την 

απόκτηση του ακινήτου. 

 
Παράρτημα 3: Mελέτη Αξιών Αποκατάστασης 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Εικόνα 1: Κύριες ενότητες της βάσης δεδομένων  174 
Εικόνα 2: Πεδία του πίνακα «Αξίες_Γης_Ανά_Ενότητα»  175 
Εικόνα 3: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα «Αξίες_ Γης_Ανά_Ενότητα»  175 
Εικόνα 4: Πίνακας «Καλλιέργειες_Ολοκληρωμένες»  176 
Εικόνα 5: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα «Καλλιέργειες _Ολοκληρωμένες»  177 
Εικόνα 6: Υπολογισμός Αγροτικού Εισοδήματος  178 
Εικόνα 7: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα «Υπολογισμός Αγροτικού Εισοδήματος»  178 
Εικόνα 8: Υπολογισμός Προτεινόμενου Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος  179 
Εικόνα 9: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα "ΝέοΕλάχιστοΕύρος_ΤαυτότηταΚαλλιέργειας"  180 
Εικόνα 10: Πίνακας «Επικείμενα»  181 
Εικόνα 11: Αριθμός συναλλαγών στην αγορά ακινήτων (σε χιλιάδες)                                     100  
Εικόνα 12: Τιμές οικιστικών και εμπορικών ακινήτων                                                                                               100  
Εικόνα 13: Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων έναντι ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ                                                    101 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 7:: Στατιστικά Αξιών – Αξίες Συγκριτικών Στοιχείων έναντι Προτεινόμενων  150 

Πίνακας 8: Στατιστικά Αξιών  – Αξίες Συγκριτικών Στοιχείων έναντι Προτεινόμενων (ανά Περιφερειακή Ενότητα)  150 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα 1: Επισκόπηση αγοράς γης 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

Συν.01_Αξίες  Αποζημίωσης  Γης  για  Απόκτηση,  Δουλεία  Ζώνης  Α,  Περιορισμούς  Ζώνης  Β,  Μίσθωση  Διαδρόμου 
Κατασκευής 

Συν.02_Πίνακας Υπολογισμού των Αξιών Αποκατάστασης της Γης 

Συν.03_Ενδεικτικές Αξίες Αποζημίωσης Επικειμένων 

Συν.04_Πίνακας Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος 

Συν.05_Πρωτογενή Δεδομένα Αγοραίας Αξίας Καλλιεργειών 

Συν.06_Πίνακες Αποζημιώσεων Καλλιεργειών 
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Συν.07_Τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων 

Συν.08_Τεκμηρίωση της Γεωβάσης 
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Συντομογραφίες και Ορισμοί 

Α.  Δράση 

Σχέδιο 

Δραστηριοτήτων 

Σχέδιο που περιγράφει τι πρέπει να γίνει και μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί 

(Σχέδιο Διαχείρισης Έργου) 

Δραστηριότητα 
Ένα ειδικό καθήκον του έργου, ή ομάδα καθηκόντων, που απαιτούν πόρους και 

χρόνο για να ολοκληρωθούν 

Συμφωνία 

Νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ δύο μερών που  είναι  εκτελεστή  κατά  το 

νόμο  και  σχετίζεται  τυπικά  με  το  έργο  στο  σύνολό  του  (π.χ.  διακυβερνητική 

συμφωνία) 

Έγκριση 

Επίσημη επιβεβαίωση ότι μια δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί είναι σε 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, σε συνδυασμό με την 

άδεια για έναρξη των επόμενων δραστηριοτήτων  

Ενεργητικό 

Όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  που  θα  πρέπει  να  αποζημιωθούν  λόγω  της  

κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ: Γη (γεωτεμάχια), επικείμενα και 

καλλιέργειες 

Επικείμενα  

Επικείμενα  είναι  κατασκευές  που  υπάρχουν  σε  γεωτεμάχια,  δηλαδή 

ολοκληρωμένα  κτίρια  ή/  και  ειδικές  κατασκευές,  όπως  φράχτες,  δεξαμενές, 

υπόστεγα, κ.λ.π. 

Εξουσιοδότηση 
Επίσημη άδεια για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης ενέργειας, η οποία δίνεται 

τυπικά με  επίσημο έγγραφο 

Τιμή Βάσης 
Μια προδιαγραφή ή ένα προϊόν, που έχει συμφωνηθεί επισήμως και το οποίο 

χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης έναντι του οποίου κρίνεται  η πρόοδος. 

Δικαιούχοι 
Δικαιούχος με την ευρύτερη έννοια είναι ένα φυσικό πρόσωπο η άλλη νομική 

οντότητα που λαμβάνει χρήματα ή άλλα οφέλη από έναν χορηγό. 

Προϋπολογισμός 
Μια προγραμματισμένη ακολουθία δαπανών στον  χρόνο με κόστη που έχουν 

προσδιορισθεί  ανά ειδικά καθήκοντα και δραστηριότητες 

C&AI  Απογραφή Πληθυσμού και Μητρώο Καταγραφής Περιουσιακών Στοιχείων. 
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Κτηματολογικά 

Γραφεία 

Σε  περιοχές  της  Ελλάδας,  όπου  η  διαδικασία  κτηματογράφησης  έχει 

ολοκληρωθεί (δηλαδή η εγγραφή της  ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο) 

τα Υποθηκοφυλακεία δεν λειτουργούν πλέον και έχουν αντικατασταθεί από τα 

αντίστοιχα Κτηματολογικά Γραφεία. 

Αντίθετα,  σε  περιοχές  όπου  το  Κτηματολόγιο  είναι  ακόμη  σε  εξέλιξη  και  τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, τα Υποθηκοφυλακεία και 

τα Κτηματολογικά  Γραφεία λειτουργούν παράλληλα. 

Η μονάδα καταγραφής είναι κάθε γεωτεμάχιο. 

Η  λειτουργία  των  Κτηματολογικών  Γραφείων  διέπεται    από  τις  αρχές  του 

κτηματολογίου, οι οποίες είναι: 

 Η αρχή της γεωκεντρικής οργάνωσης των κτηματολογικών πληροφοριών

 Η αρχή του αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου των χαρακτηριστικών 

των γεωτεμαχίων  

 Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας 

 Η αρχή της δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων 

 Η αρχή της διαφύλαξης της δημόσιας πίστης, και 

 Η αρχή των  ανοιχτών μητρώων. 

Κτηματολογική 

Ενότητα  

Σε  μια  αστική  περιοχή,  ως  Κτηματολογική  Ενότητα  θεωρείται  η  περιοχή  ενός 

οικοδομικού  τετραγώνου  και  σε  μια  αγροτική  περιοχή  μία  έκταση  που 

κυμαίνεται  από  20.000  έως  200.000  τ.μ  και  περιβάλλεται  από  δρόμους, 

αρδευτικά κανάλια και άλλα φυσικά ή τεχνητά στοιχεία. 

Κάθε Κτηματολογική Ενότητα αποτελεί ένα ενιαίο πολύγωνο και αντιστοιχεί σε 

έναν απλό σειριακός αριθμός εντός κάθε τομέα.  
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Κτηματολογικός 

Τομέας 

Σε μια αστική περιοχή, ως Κτηματολογικός Τομέας, θεωρείται ένα σύνολο 10 έως 

15  Κτηματολογικών  Ενοτήτων  (ή  περισσότερων,  εάν  απαιτείται),  που 

περιβάλλονται από μείζονες οδικούς άξονες ή άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

αστικού  χώρου  και  σε  μία  αγροτική  περιοχή  ένα  σύνολο  Κτηματολογικών 

Ενοτήτων, που περιβάλλονται από φυσικά ή τεχνητά στοιχεία και τα οποία έχουν 

συνολική  επιφάνεια  200.000  ‐2.000.000  τ.μ.  Κάθε  Κτηματολογικός  Τομέας 

αποτελεί  ένα ενιαίο πολύγωνο και αντιστοιχεί σε  έναν απλό σειριακό αριθμό 

εντός κάθε Τοπικής Κοινότητας υπό κτηματογράφηση. Οι Κτηματολογικοί Τομείς 

περιλαμβάνουν  επίσης  οδικούς  άξονες,  δρόμους,  αρδευτικά  κανάλια,  πάρκα, 

λωρίδες  πρασίνου  και  κάθε  άλλο  φυσικό  ή  τεχνητό  στοιχείο  γύρω  από  τον 

κτηματολογικό τομέα, όπως αυτός έχει διαιρεθεί. Αυτές οι περιοχές ονομάζονται 

ειδικές ζώνες και συνιστούν ένα κομμάτι του εκάστου Κτηματολογικού τομέα. 

Κτηματολογική 

μονάδα 

Δημοτικά  διαμερίσματα  (Πρώην  Δήμοι  όπως  ίσχυαν,  πριν  τον  Ν.  2539/1997‐

Πρόγραμμα Καποδίστριας, οι οποίοι αποκαλούνται  Προ‐Καποδιστριακοί  Δήμοι

Σημείο ελέγχου 
Ένα  σημείο  της  διαδικασίας  υλοποίησης  κατά  το  οποίο  ελέγχονται, 

καταγράφονται και μετρούνται η κατάσταση και τα αποτελέσματα του έργου. . 

ΚΑΠ  Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Εταιρεία  TAP A.G. 

Ανάδοχος   Κ/Ξ MG VALUES 2 

Έλεγχος 
Διαδικασία  για  την  διασφάλιση  του  γεγονότος  ότι  οι  πραγματικές  επιδόσεις 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή τα σχέδια. 

Κ.Μ  Κτηματολογική μονάδα 

Στοιχεία 

Αφορά στους αριθμούς, , τα κείμενα, τα γραφικά, τις εικόνες και τους χάρτες που 

έχουν  αποθηκευτεί  σε  μορφή,  η  οποία  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί    σε 

υπολογιστή. 

DCC  Κέντρο Ελέγχου Εγγράφων 

ΔΕΣΦΑ  Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 
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Διαφορικό  Παγκόσμιο 

Σύστημα Εντοπισμού  

Το Διαφορικό Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού  (DGPS)  είναι μια βελτίωση του 

Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού που παρέχει βελτιωμένη ακρίβεια θέσης, 

από 15 μέτρα ονομαστική ακρίβεια εντοπισμού  με GPS σε περίπου 10 εκατοστά 

στην περίπτωση βέλτιστης εφαρμογής.. 

Διάρκεια  
Η χρονική περίοδος κατά την οποία λαμβάνει χώρα ένα έργο. Η διάρκεια ορίζει 

το χρονοδιάγραμμα ενός έργου. 

Δουλεία 

Ένα  περιορισμένο  δικαίωμα  χρήσης  επί  της  ακίνητης  περιουσίας  τρίτου,  που 

επιτρέπει στον κάτοχο κάποια χρήση, προνόμιο ή όφελος, δημιουργώντας την 

υποχρέωση στον ιδιοκτήτη να τηρήσει μια ορισμένη πρακτική. 

EBRD  Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη  

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.  Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. 

ΕΛΓΑ  Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

ΕΛΣΤΑΤ  Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛ.ΣΤΑT.) 

ΜΠΚΕ  Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων 

ΕΤΑΔ Α.Ε.  Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 

ETG  E.ON Technologies GmbH 

Γράφημα Gantt 

Μέθοδος  παρουσίασης  επικαλυπτόμενων  και  εν  μέρει  παράλληλων 

δραστηριοτήτων με τη χρήση οριζόντιων γραμμών που απεικονίζουν τον χρόνο 

που απαιτείται για κάθε δραστηριότητα. Το διάγραμμα, που ονομάσθηκε έτσι 

από τον Henry Lawrence Gantt, αποτελείται από ένα πίνακα με πληροφορίες για 

τις δραστηριότητες του έργου και ένα γράφημα ράβδων, το οποίο παρουσιάζει 

γραφικά το χρονοδιάγραμμα του έργου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται κατά 

τον σχεδιασμό και την παρακολούθησή του. 

GIS  Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
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GPS  ‐  Παγκόσμιο 

Σύστημα  Εντοπισμού 

Θέσης 

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System, GPS) είναι 

ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης με βάση το διάστημα που παρέχει χωρικές 

και χρονικές πληροφορίες σε όλες τις καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε πάνω ή 

κοντά  στη  Γη,  όπου  υπάρχει  μια  ανεμπόδιστη  οπτική  επαφή  με  τέσσερις  ή 

περισσότερους δορυφόρους GPS. 

GoG  Κυβέρνηση της Ελλάδας 

GPS  Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης 

ΓΥΣ  Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού  

Ha  Εκτάριο 

  Hardware 
Φυσικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, αποθήκευση ή 

μετάδοση δεδομένων προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ΟΚΧΕ 
Οργανισμός  Κτηματολογίου  και  Χαρτογραφήσεων  Ελλάδας  (έχει  πλέον 

απορροφηθεί από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) 

HEPOS  Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης 

ΟΤΕ  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) 

HGA  Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας  

IFC  Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων (International Finance Corporation) 

Πληροφορία  Η ουσιαστική ερμηνεία των δεδομένων 

Διαλειτουργικότητα 
Η  δυνατότητα  συνεργασίας  σε  ένα  δίκτυο  εφαρμογών  και  υπολογιστών  από 

διαφορετικούς παρόχους . 

IT  Τεχνολογίες Πληροφορικής 

J/V (Κ/Ξ)  Κοινοπραξία (στο παρόν MG VALUES 2) 
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KAEK 

Κωδικός  Αριθμός  των  γεωτεμαχίων  που  χρησιμοποιείται  από  το  Εθνικό 

Κτηματολόγιο.  Πρόκειται  για  ένα  μοναδικό  12ψήφιο  αριθμό,  που 

χρησιμοποιείται για την ταχεία και εύκολη αναζήτηση  στην Κτηματολογική Βάση 

δεδομένων. Βασίζεται στη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας. 

Τα δύο πρώτα ψηφία αντιπροσωπεύουν το Νομό. 

Τα  επόμενα  τρία  ψηφία  αντιπροσωπεύουν  το  Δημοτικό  Διαμέρισμα  ή  την 

Κοινότητα (Προ‐ καποδιστριακοί Δήμοι) 

Τα δύο επόμενα ψηφία αντιπροσωπεύουν τον Κτηματολογικό Τομέα. 

Τα ακόλουθα δύο ψηφία αντιπροσωπεύουν την Κτηματολογική  Ενότητα, ενώ τα 

τρία τελευταία αντιστοιχούν στον σειριακό αριθμό του Γεωτεμαχίου εντός της 

Κτηματολογικής Ενότητας. 

KATAP 

Κωδικός Αριθμός Κτηματογράφησης του ΤΑΠ ‐ Σειριακός αριθμός που ακολουθεί 

τον  τρόπο αρίθμησης  του Ελληνικού Εθνικού Κτηματολογίου, προκειμένου να 

προσδιορίσει με μοναδικό τρόπο τα γεωτεμάχια. 

Οι αριθμοί ΚΑΤΑΡ δεν είναι οι ίδιοι με τους Κ.Α.Ε.Κ σε περιοχές όπου υπάρχουν 

τόσο Κ.Α.Ε.Κ όσο και ΚΑΤΑΡ. 

Χλμ  Χιλιόμετρο 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

Κρατική εταιρεία υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία 

του Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελλάδα – πλέον ονομάζεται Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., μετά 

την απορρόφηση και του ΟΚΧΕ. 
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Υποθηκοφυλακεία 

Γραφεία εγγραφής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. 

Οι μονάδες εγγραφής είναι μεμονωμένα άτομα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

Τα Υποθηκοφυλακεία είναι Δημόσια Υπηρεσία, η οποία αρχειοθετεί επίσημα και 

τηρεί  τους  τίτλους  ιδιοκτησίας  του  ακινήτου  και  τα  βάρη  (υποθήκες, 

προσημειώσεις,  κατασχέσεις)  που  έχουν  σημειωθεί  .  Τα  Υποθηκοφυλακεία 

επίσης αρχειοθετούν τις Δικαστικές Αποφάσεις που σχετίζονται με την ακίνητη 

περιουσία  και  γενικά  κάθε  πράξη  που  επηρεάζει  το  νομικό  καθεστώς  μιας 

ιδιοκτησίας. 

Βασικές αρχές λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων:  

 Η αρχή της δημοσιότητας  (Άρθρα 1200 και 947  έως 1345  του Αστικού 

Κώδικα) 

 Η  αρχή  της  χρονικής  προτεραιότητας  (Άρθρα 1206, 107  και  1300  του 

Αστικού Κώδικα) 

LEA  Απόκτηση Γης και Δουλείας  

LEAD  Βάση Δεδομένων Απόκτησης Γης και Δουλείας (TSPE/ETG) 

LEAMS  Σύστημα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Απόκτησης Γης και Δουλείας (RHDHV) 

Νόμιμοι ιδιοκτήτες 

Ιδιοκτήτες με νόμιμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες μπορεί να 

έχουν  ή  να  μην  έχουν  ολοκληρώσει  όλες  τις  απαραίτητες  διαδικασίες 

νομιμοποίησης  των  ιδιοκτησιακών  τους  δικαιωμάτων  (καταχώρηση  στο 

αντίστοιχο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο), ειδικά σε περιπτώσεις 

κληρονομιάς σε αγροτικές περιοχές. Θεωρούνται νόμιμοι ιδιοκτήτες, δεδομένου 

ότι τα δικαιώματά τους είναι νόμιμα και απαιτούνται μόνο τυπικές διαδικασίες 

για την επίσημη νομιμοποίησή τους. 

Νομική έρευνα 
Έρευνα που διενεργείται από δικηγόρο στα μητρώα του Υποθηκοφυλακείου / 

Κτηματολογικού Γραφείου για την διακρίβωση ενός ιδιοκτησιακού  δικαιώματος.
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LRF 

Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης. 

Η  ΤΑΡ  AG  έχει  δεσμευθεί  ότι  όλοι  οι  ενδεχόμενοι  κίνδυνοι  πραγματικής  ή 

οικονομικής εκτόπισης θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σε πλήρη συμμόρφωση 

με την Απαίτηση Επίδοσης 05 της ETAA και τους στόχους της. Η στρατηγική του 

ΤΑΡ για την απόκτηση γης και δουλείας (TAΡ‐HSE‐ST‐0002‐2) δεσμεύει την ΤΑΡ 

AG για την άμβλυνση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 

από  την  απόκτηση  γης  ή  την  επιβολή  περιορισμών  στα  θιγόμενα  πρόσωπα 

σχετικά με τη χρήση ή την πρόσβαση στη γη. 

Το Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση 

ενδεχόμενης οικονομικής  εκτόπισης  (απώλεια    περιουσιακών στοιχείων ή  της 

πρόσβασης  σε  περιουσιακά  στοιχεία,  που  οδηγεί  σε  απώλεια  εισοδήματος  ή 

μέσων βιοπορισμού) των ενδιαφερομένων μερών λόγω της απόκτησης γης και 

δουλείας για το έργο. 

Ορόσημο 

Ένα σημαντικό σημείο ελέγχου στις δραστηριότητες που υπάρχουν στο έργο. Ένα 

σαφώς καθορισμένο σημείο σε ένα έργο που συνοψίζει την ολοκλήρωση ενός 

σχετικού συνόλου εργασιών. 

ΜοΜ  Πρακτικά μιας Συνάντησης 

Δίκτυο 

Περιγράφει  τον  φυσικό  εξοπλισμό  και  τις  συνδέσεις  λογισμικού  μεταξύ  των 

υπολογιστών που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό πληροφοριών και την υλοποίηση 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Nr  Αριθμός 

ΟΠΕΚΕΠΕ 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (Διαχείριση Επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

122 από 
206 

 

Ορφανή γη 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο ΤΑΡ μπορεί να χρειαστεί να διασχίσει ένα 

γεωτεμάχιο με τέτοιο τρόπο που ορισμένα τμήματα γης να αφήνονται σε κάθε 

πλευρά, τα οποία δεν απαιτούνται για την κατασκευή και για τα οποία κανονικά 

δεν οφείλεται αποζημίωση. Οι αγροτικές δραστηριότητες σε αυτά τα τμήματα 

γης,  σε  οποιαδήποτε  πλευρά  του  διαδρόμου  κατασκευής,  θα  μπορούσαν  να 

συνεχιστούν κανονικά. 

Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου τα εναπομένοντα τμήματα μπορεί να 

είναι πολύ μικρά για οικονομικά αποδοτικές καλλιέργειες. Τέτοιες περιπτώσεις 

θα εξετάζονται ξεχωριστά από τον ΤΑΡ μετά από αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή/και 

τον χρήστη της γης. 

PAPs  Θιγόμενα πρόσωπα από το έργο 

PPC   Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

PR  Πρότυπα Απόδοσης  

Διαδικασία 
Η βήμα‐προς‐βήμα αλληλουχία δραστηριοτήτων (συστηματική προσέγγιση) που 

πρέπει να υλοποιηθεί για να ολοκληρωθεί ένα  έργο. 

Έργο  

Ο  συνδυασμός  πόρων  (ανθρώπων,  μηχανών,  υλικών),  διαδικασιών  και 

δραστηριοτήτων  που  αφιερώνονται  για  την  παραγωγή  και  παράδοση  ενός 

παραδοτέου σε έναν πελάτη. 

Διάρκεια έργου  Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συνολικού έργου. 

Διαχείριση έργου 
Ο συνδυασμός των συστημάτων, τεχνικών και ανθρώπων που απαιτούνται για 

να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα έργο εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού. 

Νομιμοποίηση 

δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας 

Η υλοποίηση των αναγκαίων διοικητικών και νομικών ενεργειών για την επίσημη 

καταχώρηση  ενός  επιλέξιμου  δικαιώματος  ιδιοκτησίας  και  την  απόκτηση 

νόμιμου τίτλου. 

PS   Επίπεδο Απόδοσης 

PT  Ομάδα Έργου 
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Συναντήσεις 

Γνωστοποίησης 

(τιμών) στο κοινό  

Συναντήσεις με τις Αρχές και άλλους σχετικούς Φορείς στην θιγόμενη περιοχή με 

στόχο την δημοσιοποίηση των καθορισμένων αξιών αποζημίωσης. 

QAR  Αναφορά Διασφάλισης Ποιότητας  

QCR  Αρχείο Ποιοτικού Ελέγχου 

QP  Σχέδιο Ποιότητας – το ίδιο με το PMQP: Σχέδιο Ποιότητας Διαχείρισης Έργου 

Ποιότητα 
Επαλήθευση  και  επικύρωση  σύμφωνα  με  τεθείσες  πολιτικές,  πρότυπα, 

διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του έργου. 

Διασφάλιση 

ποιότητας  

Η  διαδικασία  ιχνηλασιμότητας  και  εποπτείας  για  την  παρακολούθηση  της 

απόδοσης  του  έργου,  της  τήρησης  των  δεσμεύσεων  και  των απαιτήσεων  του 

προϋπολογισμού. 

Σχέδιο Ποιότητας 

Το Σχέδιο Ποιότητας τεκμηριώνει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας του έργου από τον σχεδιασμό 

μέχρι την παράδοσή του. Καθορίζει τις πολιτικές ποιότητας, τις διαδικασίες, τα 

κριτήρια  και  τους  τομείς  εφαρμογής  ποιότητας  ενός  έργου,  καθώς  και  τους 

ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες. 

RAE  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Απαιτήσεις 

Η  δήλωση  αναγκών  από  έναν  χρήστη  που  ενεργοποιεί  την  ανάπτυξη  ενός 

προγράμματος,  ενός  συστήματος  ή  ενός  έργου.  .  Μπορεί  να  ονομάζεται 

επιχειρησιακές λειτουργικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις  προδιαγραφών. 

Ομάδα RHDHV/LEA 
Συνδυασμένη  ομάδα  ειδικών  της  εταιρείας  Royal  Haskoning  DHV  που 

ασχολούνται με τις δραστηριότητες για την απόκτηση γης και δουλείας. 

Δικαίωμα διέλευσης 

Ένας διάδρομος γης στην οποία ο ιδιοκτήτης του έργου (ή ο διαχειριστής) έχει το 

δικαίωμα να διεξαγάγει ή να εμποδίσει ορισμένες δραστηριότητες. (Το δικαίωμα 

διέλευσης  για  ένα  υπόγειο  αγωγό  συστήνεται  νομικά  μέσω  της  απόκτησης 

δικαιωμάτων δουλείας). 
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Κίνδυνος 

Η πιθανότητα να συμβούν ανεπιθύμητα γεγονότα σε ένα έργο , τα οποία μπορεί 

να δημιουργήσουν υπερβάσεις κόστους, καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ή 

την  ακύρωση  του  έργου.  Ο  εντοπισμός,  μετριασμός,  παρακολούθηση  και 

διαχείριση εκείνων των στοιχείων που δημιουργούν την κατάσταση κινδύνου. 

RoW  Δικαίωμα Διέλευσης 

SEAP  Σχέδιο Δράσης για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών  

SoCVinGR  Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα 

Λογισμικό 
Τα  προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  τα  συστήματα  ,  καθώς  και  η 

σχετική τεκμηρίωση που τα περιγράφει 

SoRVinGR  Μελέτη Αξιών  Αποκατάστασης στην Ελλάδα 

SoW  Αντικείμενο του Έργου  

SPT  Υπο‐ομάδα Έργου 

τ.μ.  Τετραγωνικό μέτρο 

ST  Υπο‐Έργο 

SPT  Ομάδα Υποστήριξης 

S‐T  Υπο‐ομάδα 

str  Στρέμμα (1 στρέμμα = 1.000 τ.μ.) 

Στρεμματική Απόδοση  Όγκος των γεωργικών προϊόντων που παράγονται ανά στρέμμα (= 1.000 τ.μ.) 

Περιοχή μελέτης 

Όλα  τα  γεωτεμάχια  που  επηρεάζονται  από  το  διάδρομο  του  αγωγού  ΤΑΡ  σε 

μήκος περίπου 553  χιλιόμετρα και πλάτος 100  μ  και  επιπλέον  τα απαραίτητα 

γεωτεμάχια για τους σταθμούς συμπίεσης, τα βαλβιδοστάσια, τις εγκαταστάσεις 

φύλαξης των σωλήνων, τις διασταυρώσεις και τα εργοτάξια.  

T.  Εργασία 

T3 
Διαγωνισμός 3: Μελέτη των Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα (SoCVίnGR ‐ βλέπε 

παραπάνω) 
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T4   Διαγωνισμός 4: Επικαιροποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα 

TAP  Αδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline) 

TAP AG   Κοινοπραξία εταιρειών για την δημιουργία του αγωγού TAP 

Ομάδα TAP LEA 
Μια συνδυασμένη ομάδα ειδικών  της ΤΑΡ AG που εμπλέκονται στις διαδικασίες  

LEA (Απόκτησης Γης και Δουλείας) 

Εργασία  Μια συνεκτική ενότητα εργασίας σε ένα έργο 

Περιγραφή εργασίας 

 Περιγραφή  που  καθορίζει  όλες  τις  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την 

ολοκλήρωση  μιας  ενέργειας  ή  δραστηριότητας  του  έργου, 

συμπεριλαμβανομένων  των  εισροών,  των  εκροών,  των  αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων καθώς και των προδιαγραφών ποιότητας. 

Συνολικό  κόστος 

εγκατάστασης 

Συμπεριλαμβάνει τις συνολικές δαπάνες για εργασία, εγκαταστάσεις και υλικά 

από την περίοδο της φύτευσης μέχρι τη στιγμή που παράγουν για πρώτη φορά 

(για Ετήσιες και Πολυετείς καλλιέργειες) 

TSPE  Πάροχος Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Ανατολικό Τμήμα (ειδικοί Ε.ON) 

Ομάδα TSPE/LEA 

Συνδυασμένη ομάδα ειδικών  του Παρόχου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο 

Ανατολικό  Τμήμα  της  εταιρείας  Ε.ΟΝ που συμμετέχουν  στις  διαδικασίες    LEA 

(Απόκτησης Γης και Δουλείας). 

Αξίες ‐ Αποζημίωση 
Γινόμενο  των Μονάδων  των Περιουσιακών  Στοιχείων με  τις  αντίστοιχες  Τιμές 

Μονάδας 

Αξίες  –  Αποφάσεις 

Δικαστηρίων  για 

Απαλλοτριώσεις 

Αξίες, οι οποίες έχουν εκδοθεί με απόφαση Δικαστηρίου για την αποζημίωση των 

ιδιοκτητών που ζημιώνονται λόγω πράξεων απαλλοτρίωσης που διεξάγονται για 

«έργα δημοσίου συμφέροντος» 
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Αξίες – Φορολογικές  

Γνωστές στην Ελλάδα  ως «Αντικειμενικές Αξίες».  

Οι  τιμές αυτές αναθεωρούνται ad hoc από την Κυβέρνηση και δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Επίσης  έχουν  εφαρμογή  στο  Αγροτικό  Εισόδημα,  δηλαδή  καθορίζουν  το 

εισόδημα που θεωρείται ότι έχει αποκτήσει ένας αγρότης από την συγκομιδή 

συγκεκριμένης  καλλιέργειας  για  ένα  έτος  σε  μια  μοναδιαία  ενότητα  γης 

(στρέμμα – βλ. παραπάνω). 

Αξίες – Αγοραίες 

Οι  αγοραίες  αξίες    για  κατασκευές  (κτίρια)  είναι  το  ακαθάριστο  κόστος  ανά 

μονάδα  κατασκευής,  όπως  εκτιμάται  για  διάφορους  τύπους  κτιρίων.  Οι 

αποσβέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με την PR 05 της ΕΤΑΑ. 

Οι  αγοραίες  αξίες  για  τις  καλλιέργειες  είναι  πραγματικές  αξίες  που 

καταβάλλονται ανά μονάδα (μπορεί να είναι ανά στρέμμα ή ανά κιλό ή ανά τμ ή 

ανά τεμάχιο). 

Αξίες – Αποκατάσταση  

Αξία Αποζημίωσης, η οποία βαρύνεται με πρόσθετες δαπάνες (αμοιβές, φόρους 

κλπ.), σύμφωνα με τη δέσμευση της ΤΑΡ AG προς την PR5 της ΕΤΑΑ. 

Στην Ελλάδα τα κόστη των συναλλαγών δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση 

την τιμή μονάδος, αλλά με βάση την συνολική αξία της συναλλαγής.  

 Επομένως,  είναι  αδύνατο  να  δοθεί  μια  ενιαία  τιμή  του  έργου  που  θα 

περιλαμβάνει  το  βασικό  (συναλλακτικό)  κόστος  μονάδας  συν  το  πρόσθετο 

κόστος ανά μονάδα. 

Αξίες ‐ Μονάδα 
Μοναδιαίες Αξίες  (τιμές μονάδας) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 

αποζημίωση των θιγόμενων περιουσιακών στοιχείων. 

WBS  Ανάλυση Δομής Εργασιών 

Δίκτυο  ευρείας 

περιοχής (WΑΝ) 

Ένα  δίκτυο  όπου  οι  υπολογιστές  χωρίζονται  από  μεγάλες  αποστάσεις  και 

εφαρμόζονται τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. 
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Ανάλυση  Δομής 

Εργασιών (WBS) 

Μια επίσημη ανάλυση των δραστηριοτήτων, ενεργειών  και επιμέρους εργασιών 

που  πρέπει  να  επιτευχθούν  για  την  δόμηση  ενός  έργου.  Ένα  προϊόν  ή  μια 

δραστηριότητα  προσανατολισμένη  σε  ιεραρχική  δομή  που  απεικονίζει  τα 

στοιχεία  των  εργασιών  που  πρέπει  να  ολοκληρωθούν  προκειμένου  να 

παραδοθεί ένα αποτέλεσμα. 

Πακέτο Εργασίας 
Προσδιορισμός των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την ολοκλήρωση 

μιας δραστηριότητας ή ενέργειας.  

WP  Πακέτο Εργασίας 

Στρεμματική  Αγροτική 

Απόδοση  

Όγκος των αγροτικών προϊόντων που παράγονται ανά στρέμμα (1.000 τ.μ. ή 0,10 

εκτάρια) 
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4.   Συνοπτική παρουσίαση  

Η παρούσα Τελική Έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο της «Μελέτης Αξιών  Αποκατάστασης στην Ελλάδα», σύμφωνα 

με το αντικείμενο του έργου της Σύμβασης. Η μελέτη έχει ανατεθεί από την ΤΑΡ AG στην Κ/Ξ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε. ‐ 

GEOMATICS ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «MG VALUES 2» από την 17η  Ιουλίου 2014 με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 17η 

Οκτωβρίου 2014. 

Η μελέτη Αξιών  Αποκατάστασης στην Ελλάδα στοχεύει στην παροχή των Αξιών  Αποκατάστασης στις ομάδες ΤΑΡ LEA, 

που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποζημίωση θιγόμενων προσώπων για τις απώλειές τους λόγω της κατασκευής και 

λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ.  

Το αντικείμενο της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των Αξιών  Αποκατάστασης για όλα τα είδη θιγόμενων περιουσιακών 

στοιχείων  στην  περιοχή  που  επηρεάζεται  από  το  διάδρομο  του  αγωγού  ΤΑΡ  στη  Βόρεια  Ελλάδα  κατά  μήκος  553 

χιλιομέτρων και σε ζώνη εύρους 100 μ. Οι τιμές αυτές έχουν κατανεμηθεί σε Κατηγορίες Γης και Ενότητες του Διαδρόμου, 

που έχουν καθορισθεί κατά μήκος του αγωγού και διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι Αξίες Αποκατάστασης  που 

έχουν ορισθεί  καλύπτουν όλους τους τύπους απαιτούμενων δικαιωμάτων (απόκτησης, δουλείας και μίσθωσης γης), σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της PR5 της ΕΤΑΑ. 

Η Μελέτη Εφαρμογής έχει εισαγάγει τις αρχές και την μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν  για τη συλλογή, την 

καταγραφή  και  τον  υπολογισμό  των Αξιών    Αποκατάστασης  και  την  θέσπιση  των  παραγόντων    που    καθορίζουν  τις 

κατηγορίες γης, τις ποιοτικές ενότητες  και τις γεωγραφικές ενότητες αξιών κατά μήκος του διαδρόμου του αγωγού. 

Προτείνεται επίσης ένας μηχανισμός προσαρμογής για τον υπολογισμό των εξατομικευμένων Αξιών  Αποκατάστασης των 

θιγόμενων  περιουσιακών  στοιχείων  που  βασίζεται  στις  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  του  Πλαισίου  Αποκατάστασης 

Διαβίωσης. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός προσαρμογής για τον υπολογισμό των Αξιών  Αποκατάστασης 

στο μέλλον. 

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, επαληθευθεί και έχουν τύχει επεξεργασίας , έχουν  παραδοθεί σε περιγραφική και 

χωρική  μορφή  (πίνακες  και  πολύγωνα  σε  Βάση  Γεωγραφικών  Δεδομένων)  για  τα  ενοποιημένα  τμήματα  και 

περιλαμβάνουν τις ισχύουσες Αξίες Αποζημίωσης (για απόκτηση γης, δουλεία και ενοικίαση). Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν 

παραδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. 

Η μελέτη των Αξιών  Αποκατάστασης στην Ελλάδα έχει εκπονηθεί  κατά την περίοδο Ιουλίου ‐ Οκτωβρίου 2014 σε μια 

περιοχή μελέτης που επηρεάζει:15  

                                                            
15  Βλ.  το  έγγραφο  “GPL00‐MAG‐300‐PL‐0005‐02_0A—Θιγόμενες  περιοχές  σε  κάθε  Τοπική  Κοινότητα»,  Συνημμένο  01  στο  Σχέδιο 
Δραστηριοτήτων  
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3 Περιφέρειες, 

13 Περιφερειακές Ενότητες, 

30 Δήμους (Επίπεδο Καλλικράτη)  

143 ΟΤΑ (Τοπικές  Κοινότητες) 

Ο καθορισμός τιμών έχει βασιστεί στα ακόλουθα: 

Ανασκόπηση των υφιστάμενων δεδομένων που προέρχονται από την προηγούμενη μελέτη των Αξιών Αποζημίωσης  

στην Ελλάδα, που έχει ολοκληρωθεί για λογαριασμό του ΤΑΡ, και ανέθεσε η TSPE ΕΟΝ / ETG, 

Συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων της αγοράς με χωρική ακρίβεια, και   

εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων16. 

Για τον προσδιορισμό των Αξιών Αποζημίωσης έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθες πληροφορίες από τον Ανάδοχο, οι 

οποίες παρασχέθηκαν από την Εταιρία17. 

1. Αποτελέσματα της «Μελέτης Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα» 

2. Χωρικά και περιγραφικά στοιχεία του έργου «Επικαιροποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα » 

3. Δεδομένα συλλογής από τα έντυπα που δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο έργο  «Απογραφή Πληθυσμού 

και Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων στην Ελλάδα» 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης έχουν συλλεχθεί τα ακόλουθα: 

Αξίες Γης ‐ Τρέχουσες και επικαιροποιημένες  αγοραίες αξίες, με χωρική ακρίβεια . 

Αξίες Επικειμένων – Τρέχουσες  και επικαιροποιημένες  αγοραίες αξίες18. 

Αξίες Καλλιεργειών – Στοιχεία συλλογής από επίσημες πηγές για τις τιμές των προϊόντων, τις γεωργικές αποδόσεις 

και τα κόστη παραγωγής  

                                                            
16 Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα, 7η έκδοση 2013. 
17 Το έργο «Απογραφή Πληθυσμού και Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων» είχε ξεκινήσει και βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια 
της παρούσας μελέτης. Πληροφορίες που αφορούν τα πιθανά επηρεαζόμενα Επικείμενα και Καλλιέργειες έχουν συμπεριληφθεί. 
18  Περιορισμοί  που  σχετίζονται  με  τις  ιδιαιτερότητες  συγκεκριμένων  θιγόμενων  επικειμένων  δημιουργούν  την  ανάγκη  για  ad 
hocεκτιμήσεις των επικειμένων . 
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Όσον αφορά στις Αξίες Γης, εστιάσθηκαν σε επίπεδο Ενότητας εντός των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Όσον αφορά στις Καλλιέργειες, έχουν συλλεχθεί στοιχεία για τα είδη των καλλιεργειών, τις στρεμματικές αποδόσεις τους 

και τις τιμές των προϊόντων (αγοράς) σε επίπεδο Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το επίπεδο διαθέσιμων 

λεπτομερειών από τις διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιώτες,  , με αποτέλεσμα για τις Τιμές των Προϊόντων και το 

Κόστος Παραγωγής να συλλεγούν στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (από τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα σε 

εθνικό επίπεδο) και για τις Αποδόσεις  σε επίπεδο Δήμου (από τα μέχρι τώρα υφιστάμενα σε  Περιφερειακό επίπεδο). 

Όσον αφορά στις τιμές των Επικειμένων, δεν απαιτήθηκε πρόσθετη συλλογή στοιχείων, δεδομένου ότι έχουν καλυφθεί 

πλήρως από τη Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης. Κρίθηκε απαραίτητη μόνο μια σύγκριση μεταξύ του είδους των επικειμένων 

που  συλλέχθηκαν  για  την  «Μελέτη  Αξιών  Αποζημίωσης  στην  Ελλάδα»,  τα  σχετικά  παραδοτέα  της  μελέτης 

«Επικαιροποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα»  και  τα στοιχεία  του  έργου   «Απογραφή Πληθυσμού και 

Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων». Στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τόσο όλες οι υφιστάμενες πηγές για τα 

Επικείμενα όσο και οι τιμές μονάδος που έχουν εντοπιστεί για όλα τα είδη τους, με τον περιορισμό ότι, λόγω του μεγάλου 

εύρους  τους,  της  ποικιλίας  στα  πλαίσια  κάθε  είδους  και  της  έλλειψης  περαιτέρω  ποιοτικών  στοιχείων  δεν  κατέστη 

δυνατός ο έλεγχος πιθανών κενών στις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι  τιμές  των επικειμένων που είχαν εντοπιστεί στο 

πλαίσιο της «Μελέτης Αξιών Αποζημίωσης» θεωρούνται έγκυρες, ενώ παράλληλα προτείνεται να γίνουν εξειδικευμένες 

εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό των τιμών αντικατάστασής τους. 

Ο καθορισμός των Αξιών Αποκατάστασης έχει βασιστεί στα Πρότυπα Απόδοσης της ΕΤΑΑ, στο Πλαίσιο Αποκατάστασης 

Διαβίωσης19 και την εθνική νομοθεσία για τις αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Λόγω των σχετικά χαμηλών αποζημιώσεων για 

τη γη και με στόχο την μεγιστοποίηση των εθελοντικών συμφωνιών έχει χρησιμοποιηθεί μια μεθοδολογική προσέγγιση 

για τη διαμόρφωση των προτεινόμενων αποζημιώσεων (στρογγυλοποίηση προς τα επάνω των αξιών βάσης, ελάχιστο 

ποσό  αποζημίωσης ανεξάρτητο από τον ελάχιστο υπολογισμό). 

Με  την ολοκλήρωση  της παρούσας μελέτης,  ο  ΤΑΡ είναι  εφοδιασμένος με όλα  τα ειδικά στοιχεία που θα πρέπει  να 

χρησιμοποιηθούν  στις  διαδικασίες  Απόκτησης  Γης  και  Δουλείας,  π.χ.  επηρεαζόμενη  γη,  αξίες  επικειμένων  και 

καλλιεργειών ανά κατηγορία γης και ενότητα 20, το οποίο θα βοηθήσει τον Ανάδοχο που θα είναι υπεύθυνος για την 

Απόκτηση  Γης  και  Δουλείας  στην  εξατομίκευση  των  αποζημιώσεων  και  τις  διαπραγματεύσεις  με  τους  θιγόμενους 

ιδιοκτήτες και χρήστες.    

                                                            
19 Βλ. το έγγραφο “TAP‐LEA‐PL‐0001 Rev.2— Livelihood Restoration Framework–Greece (draft).doc”  από 13 Μαρτίου 2013. 
20 Βλ. σχετικά στους ορισμούς των Κατηγοριών Γης στο Μέρος 1 της Μελέτης Τιμών Αποζημίωσης στην Ελλάδα «GPL00‐MAG‐660‐Y‐
TRS‐0001_00—Μελέτη  Αξιών  Αποζημίωσης  στην  Ελλάδα‐  Task  1  Report.pdf»  και  στο  έγγραφο  “GPL00‐MAG‐000‐ST‐0001_0B—
Μελέτη  Εφαρμογής  για  τις  Αξίες  Αποκατάστασης  στην  Ελλάδα  ”  ειδικότερα    σχετικά  με  την  Κατηγοριοποίηση  της  Γης  και  τον 
καθορισμό των ποιοτικών Ενοτήτων  σε όλη την  περιοχή μελέτης. 
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2  Στόχοι 

Σκοπός του έργου: Ο καθορισμός των  Αξιών Αποζημίωσης που θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΤΑΡ 

AG  και  τα Πρότυπα Απόδοσης  της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  (ΕΤΑΑ),  ιδιαίτερα δε με  το 

Πρότυπο  Απόδοσης  05  (Απόκτηση  Γης,  Ακούσια  Μετεγκατάσταση  και  Οικονομική  Εκτόπιση)  για  την  απόκτηση  των 

απαραίτητων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού ΤΑΡ.  

Η δημιουργία της βάσης διαπραγμάτευσης με τους φερόμενους / νόμιμους ιδιοκτήτες και τους χρήστες από την ΤΑΡ AG 

και η τεχνική  υποστήριξη (προς τις ομάδες ΤΑΡ LEA) για όλες τις θιγόμενες ιδιοκτησίες από τον διάδρομο του αγωγού 

ΤΑΡ, πλάτους 100 μ και 5μήκους περίπου 53 χιλιομέτρων . 

Ο καθορισμός των Αξιών  Αποζημίωσης θα υποστηρίξει την στρατηγική του ΤΑΡ για την Απόκτηση γης και δουλείας21) και 

τον συνολικό στόχο της Εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες Απόκτησης Γης και Δουλείας, με βάση την 

σύναψη  εθελοντικών συμφωνιών με τους δικαιούχους. 

Ο γενικός στόχος της μελέτης  είναι ο καθορισμός των Αξιών Αποκατάστασης που  ισχύουν για την επικαιροποιημένη 

περιοχή μελέτης και η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για την εξειδίκευση των Αξιών και την επικαιροποίησή  

τους στο μέλλον, έτσι ώστε η διαδικασία Απόκτησης Γης και Δουλείας για την κατασκευή του αγωγού να ολοκληρωθεί 

εγκαίρως και στη βάση συμφωνιών για τα θιγόμενα περιουσιακά στοιχεία (γη, επικείμενα και καλλιέργειες). 

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

Διαδικασίες Διαχείρισης Έργου και κατάρτιση των σχετικών Σχεδίων και παρακολούθησή τους . 

Δράσεις Συμμετοχής των Ενδιαφερομένων Μερών . 

Σύνταξη Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των Αξιών Αποκατάστασης και την επικαιροποίησή τους. 

Δημιουργία Βάσης δεδομένων και Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων. 

Συλλογή στοιχείων , π.χ. αγοραίες αξίες γης, τιμές προϊόντων, στρεμματικές αποδόσεις, συμπλήρωση υπαρχόντων 

στοιχείων και αύξηση του επιπέδου ακρίβειας (για τις καλλιέργειες: από Εθνικό σε Περιφερειακό επίπεδο και 

από το επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε επίπεδο Δήμου) 

Καθορισμός  των  Αξιών  Αποκατάστασης  που  θα  εφαρμοσθούν  για  τις  Κατηγορίες  και  Ενότητες    ίδιων  ποιοτικών 

χαρακτηριστικών γης κατά μήκος της όδευσης του αγωγού 

                                                            
21 Βλ. το έγγραφο “TAP‐HSE‐ST‐0002–2—Στρατηγική του ΤΑΡ για την Απόκτηση Γης και Δουλείας» 
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Ανάπτυξη μαθηματικών τύπων για τον υπολογισμό και την επικαιροποίηση των Αξιών Αποκατάστασης.  

3  Μεθοδολογία – Κατηγορία Παγίου Στοιχείου: Γη 

3.1   Γενικά 

Κάθε γεωτεμάχιο διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξία του. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις ελέγχονται 

μόνο κατά μήκος ενός μικρού μήκους του διαδρόμου του αγωγού και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως 

προς την χρήση που θα μπορούσε κάποιος να επιθυμεί για τα γεωτεμάχια του. Οι μόνοι περιορισμοί είναι το ελάχιστο 

απαιτούμενο εμβαδόν και οι   διαστάσεις. Με βάση αυτό το γεγονός,  τα περισσότερα θιγόμενα γεωτεμάχια, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, είναι και μπορούν να θεωρηθούν «οικοδομήσιμα». Στην πράξη, 

οι «πραγματικές χρήσεις» κατά μήκος του διαδρόμου του αγωγού έχουν ορισθεί ελεύθερα σύμφωνα με την «αγορά» και 

έχουν προσδιορισθεί με αυτόν τον τρόπο.  Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει τον τρόπο που η αγορά προσεγγίζει τις αξίες 

τους.Οι διάφορες χρήσεις που εντοπίσθηκαν κατά μήκος του αγωγού έχουν ενοποιηθεί σε έξι (6) κατηγορίες, σύμφωνα 

με τις οποίες έχει κατηγοριοποιηθεί η γη. 

3.2  Κατηγορίες γης 

Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς που δόθηκαν κατά την προηγούμενη μελέτη και εφαρμόζοντας τα τοπικά ευρήματα, η 

γη μπορεί να θεωρηθεί  ότι ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  α.  Περιαστική γη (κατηγορία 1 στο GIS) 

  β.  Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Έκταση) (Κατηγορία 2.1 στο GIS) 

γ.  Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Πρόσωπο κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών) (Κατηγορία 2.2 στο GIS) 

  δ.   Αγροτική Γη – Αρδευόμενη  (Κατηγορία 3 στο GIS) 

  ε.  Αγροτική Γη – Μη Αρδευόμενη (Κατηγορία 4 στο GIS) 

Τα  γεωτεμάχια  στις  διάφορες  κατηγορίες  επηρεάζονται  από  διαφορετικούς  παράγοντες  που  έχουν  διαφορετική 

επίδραση στις αξίες τους. 

Η Περιαστική γη είναι κατεξοχήν αγροτική, αλλά βρίσκεται εντός των δακτυλίων που περιβάλλουν τα πολεοδομικά 

σχέδια πόλεων ή χωριών και σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν οικοδομικοί κανονισμοί που ευνοούν την εμπορική 

/  οικιστική  ανάπτυξη.  Επίσης  στην  ίδια  κατηγορία  ανήκει  η  γη  που  έχει  μέγιστη  απόσταση  200  μέτρα  από 

τουλάχιστον  δύο  (2)  άλλες  οικιστικές  αναπτύξεις  (ιδιωτικές  ή  επιχειρηματικές)  η  κατηγορία  ορίζεται  ως 

«Περιαστική»  προκειμένου  να  διακρίνεται  από  την  «Αστική»,  όρος  ο  οποίος  αναφέρεται  συνήθως  σε 
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οργανωμένες περιοχές που φιλοξενούν οικιστικές χρήσεις εντός των Σχεδίων Πόλεων22. 

Γη  με  Αναπτυξιακή  Δυνατότητα  (έκταση)  είναι  κατά  βάση  αγροτική  επίσης  γη,    που  όμως  αποτελεί  τμήμα  μιας 

περιοχής, που η «αγορά» θεωρεί ότι διαθέτει αναπτυξιακή δυναμική.. 

Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα  (πρόσωπο) είναι επίσης αγροτική γη, η οποία όμως εκτείνεται κατά μήκος μιας κύριας 

οδικής αρτηρίας. 

Αρδευόμενη Αγροτική γη. 

Μη ‐ αρδευόμενη αγροτική γη ή η χέρσα γη. 

Η αμιγώς αγροτική  γη αποτελεί περίπου το 75% της θιγόμενης περιοχής, ενώ το υπόλοιπο 25% διακρίνεται σε Περιαστική 

γη και Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα.  

Δασικές εκτάσεις, οι οποίες είναι κατά βάση δημόσιες˙ υπάρχει μόνο μία ιδιωτική δασική ιδιοκτησία κατά μήκος του 

αγωγού  (η οποία πρέπει να εκτιμηθεί μεμονωμένα), η οποία   βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή 

(23001). Σύμφωνα με το Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών,  τα δάση αποτιμώνται στο 60%  της αντίστοιχης αξίας 

βάσης της Μη αρδευόμενης Αγροτικής Γης˙ για τη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα υπάρχει Σχετική Προτεινόμενη 

Τιμή μόνο για Αρδευόμενη Αγροτική Γη και είναι 2,00 ευρώ˙ για την  ίδια Τοπική  Κοινότητα η αντικειμενική αξία, 

σύμφωνα με το Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών της χώρας, ορίζεται σε  1,80 ευρώ για την Αρδευόμενη Αγροτική 

Γη.  Επομένως,    ˙  εάν  χρησιμοποιήσει  κάποιος    την  προτεινόμενη  αξία  της  Αρδευόμενης  Αγροτικής  Γης  που 

ανέρχεται σε  2,00 € / τμ και την διορθώσει για την Μη Αρδευόμενη Αγροτική Γη σε τιμή μονάδας περίπου 1,10 

€ / τμ, άρα 1 € / τμ, η οποία είναι η ελάχιστη προτεινόμενη αξία γης, η αξία της δασικής έκτασης θα ισούται με 

το 60% * 1,00 = 0,60 € /τ.μ. 

Άλλες Κατηγορίες Γης που υπήρχαν στην «Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα", όπως: 

Βοσκότοποι, 

Βιομηχανικές περιοχές, όπως ορίζονται στα υπάρχοντα ΓΠΣ, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη επειδή είναι 

αποκλειστικά δημόσιες εκτάσεις ή δεν επηρεάζονται από τον διάδρομο του αγωγού. 

                                                            
22 Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν όλες οι τοποθεσίες τέτοιου είδους προσδιορισμένες περιοχές, που να βασίζονται στους 

υφιστάμενους πολεοδομικούς κανονισμούς, η αγορά θεωρεί ότι σε όλες τις περιοχές η εγγύτητα σε ήδη υπάρχουσες 

τοποθεσίες ανάπτυξης αποτελεί προτέρημα, το οποίο  πρέπει να αποζημιώνεται.  
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3.3  Πηγές Στοιχείων για την  Γη 

Κατά  την αρχική φάση  της μελέτης,  τα υπάρχοντα στοιχεία που  είχαν συλλεχθεί  κατά  το καλοκαίρι  του 2013  για  τις 

ανάγκες  της  «Μελέτης  Αξιών  Αποζημίωσης  στην  Ελλάδα»23  έτυχαν  μελέτης  και  επεξεργασίας  προκειμένου  να 

προσδιοριστεί  ο  τρόπος  αποτελεσματικής  χρησιμοποίησής  τους  στην  παρούσα  μελέτη.  Έχει  βρεθεί,  ότι  λόγω  των 

περιορισμών της προαναφερθείσας μελέτης, πρακτικά οι αξίες που συλλέχθηκαν δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και ο μόνος λόγος για να γίνεται   αναφορά σε αυτές θα ήταν για λόγους σύγκρισης,  χωρίς πιθανότητα να παράγουν 

σημαντικά συμπεράσματα. 

Ως επόμενο βήμα, η διαδρομή του αγωγού χωρίσθηκε σε Ενότητες, βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

Όρια ιδιοκτησιών, όπως ορίζονται στη «Μελέτη Επικαιροποίησης Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα» 

Ενιαία Κατηγορία Γης 

Όρια Τοπικών Κοινοτήτων  

Άλλα φυσικά ή τεχνητά όρια 

Πλήρως  εκπαιδευμένοι  και  έμπειροι  τοπικοί  πραγματογνώμονες  ‐  εκτιμητές  είχαν  εφοδιαστεί  με  την  αρχική 

κατηγοριοποίηση της όδευσης  του αγωγού σε Ενότητες και  τους  ζητήθηκε να επαληθεύσουν  τις  κατηγορίες γης στις 

οποίες  θεωρήθηκε  ότι  ανήκουν  οι  παραπάνω  Ενότητες.  Οι  απόψεις  τους  ενσωματώθηκαν  στη  Βάση  Γεωγραφικών 

Δεδομένων (GeoDatabase), η οποία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται παράλληλα. . 

Η Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων, εκτός από τον αρχικό διαχωρισμό του διαδρόμου του αγωγού, που έχει βασιστεί στα 

παραπάνω κριτήρια,  έλαβε επίσης υπόψη την «Μελέτη Επικαιροποίησης Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα», 

όπου έχουν καταγραφεί όλες οι θιγόμενες ιδιοκτησίες.  Ο στόχος αυτού του συνδυασμού είναι να διασφαλισθεί ότι οι 

Ενότητες περιέχουν πλήρεις θιγόμενες ιδιοκτησίες που εντοπίζονται εύκολα και μονοσήμαντα με τον ΚΑΤΑΡ (Μοναδικός 

Αριθμός Αναφοράς Κτηματογράφησης ΤΑΡ). 

Οι εκτιμητές μελέτησαν το δικό τους αρχείο εκτιμήσεων με στόχο την έρευνα συγκριτικών στοιχείων του παρελθόντος, 

υλοποίησαν επισκέψεις σε τοποθεσίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού για να βεβαιωθούν ότι οι προτεινόμενες 

Κατηγορίες  Γης  αντιστοιχούν  στην  πραγματική  και  παρούσα  κατάσταση,    πραγματοποίησαν  επισκέψεις  σε  τοπικούς 

ειδικούς, προκειμένου να συλλέξουν τις εμπειρίες και τις τιμές των συγκριτικών στοιχείων που ήταν σε γνώση τους και 

                                                            
23 Βλ. τα έγγραφα (1) “GPL00‐MAG‐660‐Y‐TRS‐0002_00—Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης – Έκθεση Υποέργου 2” και “GPL00‐MAG‐660‐Y‐
TAL‐0002_00— Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα – Έκθεση Υποέργου 1».  
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τέλος, κατέγραψαν  αυτά τα συγκριτικά στοιχεία σε σχετικά έντυπα24. Αυτά τα έντυπα, ένα για κάθε ξεχωριστή Ενότητα, 

έχουν συλλεχθεί και ελεγχθεί ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους και επιπλέον έχουν καταχωρηθεί σε έντυπα 

Συγκριτικών Στοιχείων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

Σε ότι αφορά στα δάση, υπάρχει μόνο ένα ιδιωτικό δάσος ιδιοκτησίας κατά μήκος του αγωγού που βρίσκεται στην Τοπική 

Κοινότητα Αγία Κυριακή  (23001).  Σύμφωνα με  το  Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών,  τα  δάση αποτιμώνται  στο 60%  της 

αντίστοιχης αξίας βάσης της Μη Αρδευόμενης Αγροτικής Γης˙ για τη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα υπάρχει Σχετική 

Προτεινόμενη Τιμή μόνο για Αρδευόμενη Αγροτική Γη και είναι 2,00 ευρώ˙ για την  ίδια Τοπική  Κοινότητα η αντικειμενική 

αξία, σύμφωνα με το Σύστημα Αντικειμενικών Αξιών της χώρας, ορίζεται σε  1,80 ευρώ για την Αρδευόμενη Αγροτική Γη. 

Επομένως, εάν χρησιμοποιήσει κάποιος  την προτεινόμενη αξία της Αρδευόμενης Αγροτικής Γης που ανέρχεται σε  2,00 

€ / τμ και την διορθώσει για την Μη Αρδευόμενη Αγροτική Γη σε τιμή μονάδας περίπου 1,10 € / τμ, άρα 1 € / τμ, η οποία 

είναι η ελάχιστη προτεινόμενη αξία γης, η αξία της δασικής έκτασης θα ισούται με το 60% * 1,00 = 0,60 € /τ.μ. 

3.4  Φάση 1 – Συλλογή Συγκριτικών Στοιχείων 

Η Ενδιάμεση Έκθεση που υποβλήθηκε25 από τον Ανάδοχο περιείχε ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για 

τη συλλογή στοιχείων που θα προταθούν ως Αξίες Αποκατάστασης για τις Αξίες της Γης και των Καλλιεργειών. 

Προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των εκτιμήσεων των ιδιοκτησιών που ανήκουν στην Κατηγορία Παγίου Στοιχείου: 

: Γη, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες από τους τοπικούς Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές:  

Έχουν περιγραφεί  οι Κατηγορίες Γης που συναντώνται κατά μήκος της όδευσης του αγωγού˙ κάθε γεωτεμάχιο  ανήκει 

σε μία Κατηγορία (βλέπε παραπάνω)˙ 

Έχουν καθορισθεί και περιγραφεί τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν  προκειμένου να γίνει διάκριση σε Κατηγορίες 

κατά μήκος της όδευσης (βλέπε παραπάνω)˙ 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού ArcMap έχουν ορισθεί οι ακριβείς 

τοποθεσίες που σηματοδοτούν τις Ενότητες κατά μήκος του αγωγού˙ κάθε καθορισμένη Ενότητα ανήκει σε μία 

ενιαία  Κατηγορία  Γης.  Οι  Ενότητες  έχουν  καθορισθεί  περαιτέρω  σύμφωνα  με  τα    όρια  της  «Μελέτης 

Επικαιροποίησης  Κτηματολογικών  Δεδομένων  στην  Ελλάδα»,  έτσι  ώστε  κάθε  επηρεαζόμενο  γεωτεμάχιο 

δυνητικά να ανήκει  σε μία μόνο Ενότητα.  

                                                            
24  Δείτε  το  έγγραφο  “GPL00‐MAG‐300‐PL‐0001‐01_0B—  Έντυπα  Συλλογής  Στοιχείων”  Συνημμένο  01  στο  Σχέδιο  Δράσης  για  την 
Συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών . 
25 Δείτε το έγγραφο ” GPL00‐MAG‐000‐ST‐0002_ Ενδιάμεση ΄Έκθεση για την Γη”. 
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Έχουν  πραγματοποιηθεί  επιτόπιες  επισκέψεις  στην  κατά  προσέγγιση  τοποθεσία26  του  αγωγού  και  έχει  γίνει 

καταγραφή μέσω φωτογραφιών. 

Έχουν γίνει επισκέψεις στους τοπικούς ειδικούς αγοράς γης με σκοπό τη συλλογή σχετικών συγκριτικών στοιχείων 

για την θιγόμενη γη από τον  πλάτους 100 μέτρων διάδρομο. 

Για κάθε Ενότητα έχουν συλλεχθεί πέντε (5) ή περισσότερα συγκριτικά στοιχεία. 

Έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί Ενότητες , όπως προτάθηκε μετά  τις επιτόπιες επισκέψεις. 

Τα Συγκριτικά Στοιχεία που έχουν συλλεχθεί,  έχουν διορθωθεί με βάση τους Παράγοντες και  τους μαθηματικούς 

τύπους  που  παρουσιάζονται  στο  έγγραφο  «GPL00‐MAG‐000‐ST‐0001‐06_0B—Παράγοντες  και  Μαθηματικοί 

Τύποι» προκειμένου  να υποδειχθεί η Αξία Βάσης της Ενότητας. 

Οι Αξίες Βάσης κατά μήκος του διαδρόμου έχουν μελετηθεί και έχει αναπτυχθεί μεθοδολογία για την σύνθεση και 

εφαρμογή αυτών των αξιών σε  ευρύτερες Ενότητες. 

Για λόγους πληρότητας της παρούσας έκθεσης, η περιγραφή των επιμέρους Κατηγοριών Γης και των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις τιμές μονάδος περιλαμβάνεται στις παρακάτω παραγράφους. 

3.4.1  Περιαστική Γη 

Ως Περιαστική γη ορίζεται η γη που περιβάλλει υφιστάμενους οικισμούς ή που βρίσκεται σε απόσταση 200 m από άλλες 

υπάρχουσες οικιστικές αναπτύξεις. 

3.4.1.1.  Οικοδομησιμότητα 

Για να χαρακτηριστεί ένα γεωτεμάχιο ως «περιαστικό» θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις οικοδομησιμότητας 

ώστε  να  έχει  δυνατότητες  ανάπτυξης.  Ωστόσο,  σε  αυτές  τις  περιοχές,  ακόμη  και  τα  γεωτεμάχια  που  δεν  έχουν  τις 

ελάχιστες διαστάσεις ή / και  έκταση χαρακτηρίζουν αξίες που είναι σχετικά υψηλότερες από αυτές της  αμιγώς αγροτικής 

γης. Για το λόγο αυτό ο παράγοντας   μπορεί να λάβει τις ακόλουθες αξίες: 

 1,00, εάν το γεωτεμάχιο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις οικοδομησιμότητας,  

                                                            
26 Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στην ομάδα εκτιμητών να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον διάδρομο του αγωγού 
και  να  επιτύχουν  την  καλύτερη  δυνατή  φωτογραφική  απεικόνιση  των  τοπικών  συνθηκών.  Δεδομένου  ότι  οι  επισκέψεις  έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο κατά την διάρκεια των   θερμών καλοκαιρινών   μηνών  ,όταν δηλαδή οι κανονισμοί Υγείας και 
Ασφάλειας  επέβαλαν  απαγορεύσεις,  οι  οποίες  έρχονταν  σε  αντίθεση  με  τους  χρονικούς  περιορισμούς,  έχει  μεν  δημιουργηθεί 
επαρκής φωτογραφική κάλυψη όλης της θιγόμενης περιοχής, αν και κάποιες φορές από μεγαλύτερη απόσταση, στις περιπτώσεις 
που ο αγωγός διασχίζει  δυσπρόσιτες περιοχές.   
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	0,30, εάν το αγροτεμάχιο δεν τις πληροί. 

Η προκύπτουσα αξία πρέπει να εξεταστεί έναντι των αξιών των γειτονικών αγροτικών γαιών και η υπολογιζόμενη Αξία 

Βάσης της περιαστικής γης θα είναι η υψηλότερη μεταξύ των δύο. 

3.4.1.2.  Προσβασιμότητα 

Παρόλο που ένα γεωτεμάχιο μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή γύρω από έναν οικισμό ή από άλλες οικιστικές αναπτύξεις, 

η προσβασιμότητά του δεν είναι εξ ορισμού πάντοτε καλή, σε σύγκριση με άλλα. 

Σε περίπτωση που η προσβασιμότητα του οικοπέδου είναι καλή,  τότε αυτή θεωρείται ως τυπικό χαρακτηριστικό,    το 

οποίο δεν επηρεάζει την Αξία Βάσης. 

Αντιθέτως, εάν η προσβασιμότητα δεν είναι καλή, τότε αυτό θεωρείται μειονέκτημα και επιβάλλει μια μείωση της τάξης 

του 10% επί της Αξίας Βάσης . 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Προσβασιμότητας είναι: 

0,90, εάν η προσβασιμότητα είναι κακή (χωρίς πρόσωπο σε δρόμο), ή 

1,00, εάν η προσβασιμότητα μπορεί να αξιολογηθεί ως μέση, ή 

1,10, εάν η προσβασιμότητα είναι καλή, δηλαδή επιτυγχάνεται μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών 

κατά το μεγαλύτερο μέρος. 
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3.4.1.3. Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται ζωτικής σημασίας είναι η προσβασιμότητα σε υφιστάμενα Δίκτυα Κοινής 

Ωφέλειας. 

Για αυτή την κατηγορία γης, η Προσβασιμότητας σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας θεωρείται ως εξ ορισμού απαίτηση, η οποία 

δεν επηρεάζει τις Αξίες Βάσης, ενώ  

Η Μη‐προσβασιμότητα, η οποία αυξάνει σημαντικά το κόστος, οδηγεί σε μια μείωση της τάξης του  10% επί της Αξίας 

Βάσης. 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Συμβατότητας είναι: 

 1,00, εάν η προσβασιμότητα του γεωτεμαχίου σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας θεωρείται καλή,  και 

 0,90, εάν η προσβασιμότητα του γεωτεμαχίου σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας είναι κακή. 

 

3.4.1.4. Ειδικές συνθήκες 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γεωτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί για τον υπολογισμό των Αξιών Αποζημίωσης μπορεί να 

υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη κάποιο χαρακτηριστικό που δεν έχει αποτιμηθεί μέσω των υφιστάμενων παραγόντων. 

Αυτός  είναι  ο  λόγος  δημιουργίας  του  συγκεκριμένου  παράγοντα,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ειδικός συντελεστής καθορίζεται ως 1,00. 

3.4.2  Περιαστική Γη –Μαθηματικός Τύπος Εξομάλυνσης Αξιών 

Ο υπολογισμός των αξιών των επιμέρους γεωτεμαχίων που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη Ενότητα  θα βασίζεται στην 

Aξία  Βάσης  της  ενότητας,  όπως  αυτή  θα  διαμορφώνεται  βάσει  των  χαρακτηριστικών  του  εκάστοτε  γεωτεμαχίου.  Ο 

μαθηματικός  τύπος  που  παρουσιάστηκε  στην  προηγούμενη  παράγραφο  θα  χρησιμοποιηθεί  και  πάλι  σε  αντίστροφη 

μορφή: 

∗ ∗ ∗ ∗  
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3.4.3  Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Έκταση) 

Τα γεωτεμάχια που έχουν πρόσωπο κατά μήκος μιας κύριας οδικής αρτηρίας ή που βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων 

από άλλες υπάρχουσες Βιομηχανικές / Εμπορικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να θεωρηθούν ως επιδεκτικά Ανάπτυξης. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τα γεωτεμάχια στις περιοχές αυτές επεξηγούνται στις ακόλουθες παραγράφους:  

3.4.3.1.   Οικοδομησιμότητα 

Προκειμένου  να  χαρακτηρισθεί  ένα  γεωτεμάχιο  ως  «αναπτυξιακής  δυνατότητας»  θα  πρέπει  να  πληροί  τις  σχετικές 

ελάχιστες απαιτήσεις οικοδομησιμότητας ώστε να έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Ωστόσο, σε αυτές τις περιοχές, ακόμη 

και τα γεωτεμάχια που δεν έχουν τις ελάχιστες διαστάσεις ή / και  έκταση χαρακτηρίζονται από αξίες που είναι σχετικά 

υψηλότερες από αυτές της  αμιγώς Αγροτικής Γης. Για το λόγο αυτό ο παράγοντας   μπορεί να λάβει τις 

ακόλουθες τιμές: 

 1,00, εάν το γεωτεμάχιο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις οικοδομησιμότητας,  

	0,30, εάν το αγροτεμάχιο δεν τις πληροί. 

Η προκύπτουσα αξία πρέπει να εξεταστεί έναντι των αξιών των γειτονικών αγροτικών γαιών και η υπολογιζόμενη Αξία 

Βάσης της περιαστικής γης θα είναι η υψηλότερη μεταξύ των δύο. 

3.4.3.2.   Προσβασιμότητα 

Παρόλο  που  ένα  γεωτεμάχιο  μπορεί  να  βρίσκεται  σε  περιοχή  γύρω  από  Εμπορικές  ή/και  Βιομηχανικές  χρήσεις  η 

προσβασιμότητά του δεν είναι πάντοτε εξ ορισμού καλή, σε σύγκριση με άλλα. 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Προσβασιμότητας είναι: 

0,90, εάν η προσβασιμότητα είναι κακή (χωρίς πρόσωπο σε δρόμο), ή 

1,00, εάν η προσβασιμότητα μπορεί να αξιολογηθεί ως μέση, ή 

1,10, εάν η προσβασιμότητα είναι καλή, δηλαδή επιτυγχάνεται μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών κατά το 

μεγαλύτερο μέρος. 

3.4.3.3.   Μέγεθος 

Τα γεωτεμάχια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για Εμπορική / Βιομηχανική ανάπτυξη  συνήθως απαιτείται να 

είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο που έχει προσδιοριστεί ως προϋπόθεση από τον Οικοδομικό Κανονισμό, δηλαδή 4.000 

τ.μ. Οι τιμές για τον σχετικό παράγοντα είναι από 1,00 έως 1,10 ως εξής: 

 = 1,00, εάν η έκταση του οικοπέδου είναι: 4.000 ≤ E ≤ 6.000 τ.μ. ή 
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 = 1,10, εάν η έκταση του οικοπέδου είναι: E ≥ 6.000 τ.μ. 

3.4.3.4.   Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται ζωτικής σημασίας είναι η προσβασιμότητα σε υφιστάμενα Δίκτυα Κοινής 

Ωφέλειας. 

Για αυτή την κατηγορία γης, η Προσβασιμότητα σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας θεωρείται ως εξ ορισμού απαίτηση, η οποία 

δεν επηρεάζει τις Αξίες Βάσης, ενώ  

Η Μη‐προσβασιμότητα, η οποία αυξάνει σημαντικά το κόστος, οδηγεί σε μια μείωση της τάξης του  10% επί της Αξίας 

βάσης. 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Συμβατότητας είναι: 

 1,00, εάν η προσβασιμότητα του γεωτεμαχίου σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας θεωρείται καλή,  και 

 0,90, εάν η προσβασιμότητα του γεωτεμαχίου σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας είναι κακή. 

3.4.3.5.   Ειδικές συνθήκες 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γεωτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί για τον υπολογισμό των Αξιών Αποζημίωσης μπορεί να 

υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη κάποιο χαρακτηριστικό που δεν έχει αποτιμηθεί μέσω των υφιστάμενων παραγόντων. 

Αυτός  είναι  ο  λόγος  δημιουργίας  του  συγκεκριμένου  παράγοντα,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ειδικός συντελεστής καθορίζεται ως 1,00. 

3.4.4  Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Περιοχή) –Μαθηματικός Τύπος Εξομάλυνσης Αξιών 

Ο υπολογισμός των αξιών των επιμέρους γεωτεμαχίων που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη Ενότητα θα βασίζεται στην 

Αξία  Βάσης  της  ενότητας,  όπως  θα  διαμορφώνεται  βάσει  των  χαρακτηριστικών  του  εκάστοτε  γεωτεμαχίου.  Ο 

μαθηματικός  τύπος  που  παρουσιάστηκε  στην  προηγούμενη  παράγραφο  θα  χρησιμοποιηθεί  και  πάλι  σε  αντίστροφη 

μορφή: 

  ∗ ∗ ∗ ∗  
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3.4.5  Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Πρόσωπο σε Κεντρικές Οδικές Αρτηρίες) 

Τα γεωτεμάχια που έχουν πρόσωπο κατά μήκος μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας ή που εκτείνονται σε απόσταση 500 

μέτρων από άλλες υπάρχουσες Βιομηχανικές / Εμπορικές χρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως επιδεκτικά Ανάπτυξης. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τα γεωτεμάχια στις περιοχές αυτές επεξηγούνται στις ακόλουθες παραγράφους.  

3.4.5.1.   Οικοδομησιμότητα 

Για  να  χαρακτηριστεί  ένα  γεωτεμάχιο  ως  «αναπτυξιακής  δυνατότητας»  θα  πρέπει  να  πληροί  τις  σχετικές  ελάχιστες 

απαιτήσεις  οικοδομησιμότητας  ώστε  να  έχει  δυνατότητες  ανάπτυξης.  Ωστόσο,  σε  αυτές  τις  περιοχές,  ακόμη  και  τα 

γεωτεμάχια  που  δεν  έχουν  τις  ελάχιστες  διαστάσεις  ή  /  και    έκταση  χαρακτηρίζονται  από  αξίες  που  είναι  σχετικά 

υψηλότερες από αυτές της  αμιγώς αγροτικής γης. . Για το λόγο αυτό ο παράγοντας   μπορεί vα λάβει τις 

ακόλουθες τιμές: 

 1,00, εάν το γεωτεμάχιο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις οικοδομησιμότητας, 

 0,30, εάν το γεωτεμάχιο δεν τις πληροί. 

Η προκύπτουσα αξία πρέπει να ελεγχθεί έναντι των αξιών των γειτονικών αγροτικών γαιών και η υπολογιζόμενη Αξία 

Βάσης της γης με αναπτυξιακή δυνατότητα θα είναι η υψηλότερη μεταξύ των δύο. 

Κατά τη διάρκεια της συλλογής των συγκριτικών στοιχείων δόθηκαν οδηγίες να συλλεχθούν μόνο αυτά που πληρούν τις 

απαιτήσεις οικοδομησιμότητας. 

3.4.5.2.   Σχετική θέση 

Τα στοιχεία της αγοράς έχουν υποστηρίξει την άποψη ότι διακεκριμένες αξίες δεν έχουν μόνο τα γεωτεμάχια με πρόσωπο 

κατά  μήκος  των  κύριων  οδικών  αρτηριών  αλλά  ότι  και  αυτά  που  είναι  δίπλα  τους  στις  περισσότερες  περιπτώσεις 

αποτιμώνται επίσης υψηλότερα σε σχέση με τα περιβάλλοντα γεωτεμάχια. 

Εν συντομία, ο σχετικός Συντελεστής Θέσης είναι: 

= 1,00, εάν το γεωτεμάχιο έχει πρόσωπο κατά μήκος μιας κύριας οδικής αρτηρίας, ή διαφορετικά 

  =  0,50,  εάν  το  γεωτεμάχιο  βρίσκεται  δίπλα  στο  1ο,  το  οποίο  έχει  πρόσωπο  κατά  μήκος  μιας  κύριας  οδικής 

αρτηρίας. 

Η προκύπτουσα αξία πρέπει να εξεταστεί έναντι των αξιών των γειτονικών αγροτικών γαιών και η υπολογιζόμενη Αξία 

Βάσης της Γης με Αναπτυξιακή Δυνατότητα θα είναι η υψηλότερη μεταξύ των δύο. 
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3.4.5.3.   Μέγεθος 

Τα γεωτεμάχια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για Εμπορική / Βιομηχανική ανάπτυξη  συνήθως απαιτείται να 

είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο που έχει προσδιοριστεί ως προϋπόθεση από τον Οικοδομικό Κανονισμό, δηλαδή 4.000 

τ.μ. 

Οι τιμές για τον σχετικό παράγοντα είναι από 1,00 έως 1,10 ως εξής: 

 = 1,00, εάν η έκταση του οικοπέδου είναι: 4.000 ≤ E ≤ 6.000 τ.μ. ή 

 = 1,10, εάν η έκταση του οικοπέδου είναι: E ≥ 6.000 τ.μ. 

3.4.5.4.   Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται ζωτικής σημασίας είναι η προσβασιμότητα σε υφιστάμενα Δίκτυα Κοινής 

Ωφέλειας. 

Για αυτή την κατηγορία γης, η Προσβασιμότητα σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας θεωρείται ως εξ ορισμού απαίτηση, η οποία 

δεν επηρεάζει τις τιμές βάσης, ενώ η 

Μη‐προσβασιμότητα, η οποία αυξάνει σημαντικά το κόστος, οδηγεί σε μια μείωση της  τάξης του   10%  επί  της  τιμής 

βάσης. 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Συμβατότητας είναι: 

 1,00, εάν η προσβασιμότητα του γεωτεμαχίου σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας θεωρείται καλή,  και 

 0,90, εάν η προσβασιμότητα του γεωτεμαχίου σε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας είναι κακή. 

3.4.5.5  Ειδικές συνθήκες 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γεωτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί για τον υπολογισμό των Αξιών Αποζημίωσης μπορεί να 

υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη κάποιο χαρακτηριστικό που δεν έχει αποτιμηθεί μέσω των υφιστάμενων παραγόντων. 

Αυτός  είναι  ο  λόγος  δημιουργίας  του  συγκεκριμένου  παράγοντα,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ειδικός συντελεστής καθορίζεται ως 1,00. 

3.4.6  Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Πρόσωπο) –Μαθηματικός Τύπος Εξομάλυνσης Αξιών 

Ο υπολογισμός των αξιών των επιμέρους γεωτεμαχίων που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη Ενότητα θα βασίζεται στην 

Αξία  Βάσης  της  ενότητας,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  βάσει  των  χαρακτηριστικών  του  εκάστοτε  γεωτεμαχίου.  Ο 

μαθηματικός  τύπος  που  παρουσιάστηκε  στην  προηγούμενη  παράγραφο  θα  χρησιμοποιηθεί  και  πάλι  σε  αντίστροφη 

μορφή:   ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  
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3.4.7  Αγροτική Γη (Αρδευόμενη – Υψηλής Παραγωγικότητας) 

Οι εκτάσεις που δεν ανήκουν σε καμία άλλη μεγάλη Κατηγορία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 

αγροτική  παραγωγή    και  μπορεί  να  είναι  αρδευόμενες  ή  μη  αρδευόμενες.  Έχουν  συλλεχθεί  διαφορετικά  συγκριτικά 

στοιχεία για κάθε υπο‐κατηγορία, δεδομένου ότι στην προηγούμενη Μελέτη (Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα)  

είχε ήδη διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία μετρήσιμη σχέση μεταξύ των δύο (2) υπο‐κατηγοριών Αγροτικής Γης. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες της αγροτικής γης επεξηγούνται στις επόμενες παραγράφους. 

3.4.7.1.   Προσβασιμότητα 

Παρόλο που ένα γεωτεμάχιο ενδέχεται να βρίσκεται μακριά από έναν οικισμό, μπορεί η πρόσβαση σε αυτό να γίνεται 

μέσω ασφαλτοστρωμένων δρόμων, χωρίς να απαιτείται πολύς χρόνος, κάτι που δεν απορρίπτεται από την αγορά, παρά 

την απόσταση. 

Εάν η πρόσβαση στο γεωτεμάχιο γίνεται μέσω καλών αγροτικών οδών , τότε αυτό θεωρείται ως τυπική προϋπόθεση, η 

οποία δεν επηρεάζει την Αξία Βάσης. 

Αντιθέτως, εάν η προσβασιμότητα γίνεται κυρίως μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών , τότε αυτό θεωρείται επιπλέον θετικό 

χαρακτηριστικό.   

Εν συντομία, ο Συντελεστής Προσβασιμότητας είναι:. 

1,00, εάν η προσβασιμότητα στο γεωτεμάχιο είναι μέση (μέσω αγροτικών οδών ) και 

1,10, εάν η προσβασιμότητα στο γεωτεμάχιο είναι καλή (μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών). 

3.4.7.2  Απόσταση από την πλησιέστερη Οικιστική Ανάπτυξη  

Εάν η απόσταση ενός γεωτεμαχίου από τα όρια της πλησιέστερης οικιστικής ανάπτυξης είναι μικρότερη από 1 χλμ, τότε 

μπορεί να θεωρηθεί ως Περιαστικό Ακίνητο και να αντιμετωπισθεί  ως τέτοιο. 

Και σε αυτή την περίπτωση, οι συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες γης έχουν δείξει ότι εάν η απόσταση του γεωτεμαχίου 

από τα όρια της πλησιέστερης οικιστικής ανάπτυξης είναι μικρότερη από 3 χλμ., τότε αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

είναι τυπική απόσταση, που δεν απαιτεί ιδιαίτερη ανάλωση χρόνου ή καυσίμων και να θεωρηθεί ότι συμβάλει στην Αξία 

Βάσης. 

Ωστόσο,  αν  η  απόσταση  είναι  μεγαλύτερη  από 3  χιλιόμετρα,  τότε  η  απόσταση  αντιμετωπίζεται  ως  μεγάλη,  εφόσον 

θεωρείται ότι απαιτεί επιπλέον χρόνο και δαπάνες καυσίμων και επιφέρει  μείωση της τάξης του 5% στην Αξία Βάσης. . 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Απόστασης είναι: 
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 = 1,10, εάν D ≤ 1.500 μ. από τα Αστικά Όρια ή  

 = 1,00, εάν 1.500 <D ≤ 3.000 μ. από τα Αστικά Όρια ή 

 = 0,90, εάν  D ≥ 3.000 μ. από τα Αστικά Όρια. 

3.4.7.3  Ειδικές συνθήκες 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γεωτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί για τον υπολογισμό των Αξιών Αποζημίωσης μπορεί να 

υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη κάποιο χαρακτηριστικό που δεν έχει αποτιμηθεί μέσω των υφιστάμενων παραγόντων. 

Αυτός  είναι  ο  λόγος  δημιουργίας  του  συγκεκριμένου  παράγοντα,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ειδικός συντελεστής καθορίζεται ως 1,00. 

3.4.8  Αγροτική γη  (Αρδευόμενη – Υψηλής παραγωγικότητας) – Μαθηματικός τύπος εξομάλυνσης Αξιών   

Ο υπολογισμός των αξιών των επιμέρους γεωτεμαχίων που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη Ενότητα θα βασίζεται στην 

Αξία  Βάσης  της  ενότητας,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  βάσει  των  χαρακτηριστικών  του  εκάστοτε  γεωτεμαχίου.  Ο 

μαθηματικός  τύπος  που  παρουσιάστηκε  στην  προηγούμενη  παράγραφο  θα  χρησιμοποιηθεί  και  πάλι  σε  αντίστροφη 

μορφή: 

∗ ∗ ∗  
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3.4.9  Αγροτική Γη (Μη Αρδευόμενη) 

Οι εκτάσεις που δεν ανήκουν σε καμία άλλη μεγάλη Κατηγορία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 

αγροτική  παραγωγή  και  μπορεί  να  είναι  αρδευόμενες  ή  μη  αρδευόμενες.  Έχουν  συλλεχθεί  διαφορετικά  συγκριτικά 

στοιχεία για κάθε υπο‐κατηγορία, δεδομένου ότι στην προηγούμενη Μελέτη (Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα)  

είχε ήδη διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία μετρήσιμη σχέση μεταξύ των δύο (2) υπο‐κατηγοριών Αγροτικής γης. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες της αγροτικής γης επεξηγούνται στις επόμενες παραγράφους. 

3.4.9.1  Τοπογραφία Αγροτεμαχίου 

Η αξιολόγηση της τοπογραφίας του γεωτεμαχίου βασίζεται στην κλίση, η οποία εντοπίζεται στα σχετικά γεωτεμάχια και 

επηρεάζει τα είδη, την απόδοση και το κόστος παραγωγής των καλλιεργειών. 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Τοπογραφίας είναι: 

 = 0,50, εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 40% (πολύ απότομη ‐ εξαιρετικά δύσκολη στην διαχείριση) 

 = 0,85, εάν η κλίση είναι μεταξύ 20 ‐ 40% (απότομη – σχετικά δύσκολη στην διαχείριση) 

 = 1,00, εάν η κλίση είναι μικρότερη από 20% (επίπεδη, εύκολη διαχείριση). 

3.4.9.2  Σύσταση Εδάφους 

Εάν η σύσταση του εδάφους βοηθά την ανάπτυξη των καλλιεργειών που είναι συνήθεις στην περιοχή, τότε θεωρείται ως 

τυπική και δεν έχει καμία επίδραση στην Αξία Βάσης. 

Αντιθέτως, εάν η σύσταση του εδάφους δεν βοηθά την ανάπτυξη των καλλιεργειών που είναι συνήθεις στην περιοχή, 

τότε θεωρείται ως μειονεκτική και επιφέρει μείωση της τάξης του 20% επί της Αξίας Βάσης. 

Εν συντομία, ο Συντελεστής Σύστασης του εδάφους είναι: 

 = 1,00, εάν η σύσταση του εδάφους είναι συμβατή με τις υφιστάμενες καλλιέργειες και 

 = 0,80, εάν η σύσταση του εδάφους δεν είναι συμβατή με τις υφιστάμενες καλλιέργειες. 
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3.4.9.3  Απόσταση από την πλησιέστερη οικιστική ανάπτυξη  

Εάν η απόσταση ενός γεωτεμαχίου από τα όρια του πλησιέστερης οικιστικής ανάπτυξης είναι μικρότερη από 1 χλμ, τότε 

μπορεί να θεωρηθεί ως Περιαστικό Ακίνητο και να αντιμετωπισθεί  ως τέτοιο. 

Και σε αυτή την περίπτωση οι συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες γης έχουν δείξει ότι εάν η απόσταση του οικοπέδου από 

τα όρια της πλησιέστερης οικιστικής ανάπτυξης είναι μικρότερη από 3 χλμ, τότε αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι 

τυπική απόσταση,  που δεν απαιτεί  ιδιαίτερη ανάλωση  χρόνου ή  καυσίμων  και  να θεωρηθεί ότι  συμβάλει στην Αξία 

Βάσης. 

Ωστόσο,  αν  η  απόσταση  είναι  μεγαλύτερη  από 3  χιλιόμετρα,  τότε  η  απόσταση  αντιμετωπίζεται  ως  μεγάλη,  εφόσον 

θεωρείται ότι απαιτεί επιπλέον χρόνο και δαπάνες καυσίμων και επιφέρει  μείωση της τάξης του 5% στην Αξία Βάσης.  

Εν συντομία, ο Συντελεστής Απόστασης είναι: 

 = 1,10, εάν D ≤ 1.500 μ. από τα Αστικά Όρια ή  

 = 1,00, εάν 1.500 <D ≤ 3.000 μ. από τα Αστικά Όρια ή 

 = 0,90, εάν  D ≥ 3.000 μ. από τα Αστικά Όρια. 

3.4.9.4  Προσβασιμότητα 

Παρόλο που ένα γεωτεμάχιο ενδέχεται να βρίσκεται μακριά από έναν οικισμό, μπορεί η πρόσβαση σε αυτό να γίνεται 

μέσω ασφαλτοστρωμένων δρόμων, χωρίς να απαιτείται πολύς χρόνος, κάτι που δεν απορρίπτεται από την αγορά, παρά 

την απόσταση. 

Εάν η πρόσβαση στο γεωτεμάχιο γίνεται μέσω καλών αγροτικών οδών, τότε αυτό θεωρείται ως τυπική προϋπόθεση, η 

οποία δεν επηρεάζει την Αξία Βάσης. 

Αντιθέτως, εάν η προσβασιμότητα γίνεται κυρίως μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών, τότε αυτό θεωρείται επιπλέον θετικό 

χαρακτηριστικό.   

Εν συντομία, ο Συντελεστής Προσβασιμότητας είναι:. 

1,00, εάν η προσβασιμότητα στο γεωτεμάχιο είναι μέση (μέσω αγροτικών οδών ) και 

1,10, εάν η προσβασιμότητα στο γεωτεμάχιο είναι καλή (μέσω ασφαλτοστρωμένων οδών). 

3.4.9.5  Ειδικές συνθήκες 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γεωτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί για τον υπολογισμό των Αξιών Αποζημίωσης μπορεί να 
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υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπόψη κάποιο χαρακτηριστικό που δεν έχει αποτιμηθεί μέσω των υφιστάμενων παραγόντων. 

Αυτός  είναι  ο  λόγος  δημιουργίας  του  συγκεκριμένου  παράγοντα,  προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ειδικός συντελεστής καθορίζεται ως 1,00. 

3.4.10  Αγροτική γη (Μη αρδευόμενη) –Μαθηματικός Τύπος Εξομάλυνσης Αξιών  

Ο υπολογισμός των αξιών των επιμέρους γεωτεμαχίων που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη Ενότητα θα βασίζεται στην 

Αξία  Βάσης  της  ενότητας,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  βάσει  των  χαρακτηριστικών  του  εκάστοτε  γεωτεμαχίου.  Η 

συνάρτηση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο θα χρησιμοποιηθεί και πάλι σε αντίστροφη μορφή: 

∗ ∗ ∗ ∗  

 

3.5    Φάση 2 – Υπολογισμός Αξιών Αποζημίωσης – Εξομάλυνση   

Στην επόμενη φάση, οι πραγματογνώμονες – εκτιμητές γης στο γραφείο ανέπτυξαν μια μεθοδολογία για τον καθορισμό 

των Αξιών Αποζημίωσης για κάθε θιγόμενη Ενότητα από τον διάδρομο του αγωγού. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στα 

παρακάτω: 

Στη μελέτη των χαρακτηριστικών των Ενοτήτων και των Συγκριτικών τους Στοιχείων, όπως αυτά έχουν καταγραφεί 

από τους Εμπειρογνώμονες – Εκτιμητές, 

Στον  εντοπισμό  των  Συγκριτικών  Στοιχείων  που  θεωρείται  ότι  σχετίζονται  περισσότερο    με  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε Ενότητας . 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα Συγκριτικά Στοιχεία που έχουν θεωρηθεί σχετικά για μία συγκεκριμένη Ενότητα, 

θεωρήθηκε τελικά ότι σχετίζονται με  κάποια άλλη, καθώς αποδείχθηκε ότι αντιπροσώπευαν περισσότερο την 

κατηγορία της δεύτερης. 

Στη  μελέτη  των  μέσων  Αξιών  των  Συγκριτικών  Στοιχείων,  οι  οποίες  παραβάλλονται  τελικά  με  τις    αξίες  των  πιο 

σχετικών Συγκριτικών Στοιχείων. 

Οι μέσες Αξίες έχουν μελετηθεί για μεγαλύτερα μήκη του διαδρόμου, κατά μήκος γειτονικών Τοπικών Κοινοτήτων 

και γειτονικών Ενοτήτων, έτσι ώστε οι Αξίες Αποζημίωσης που προτάθηκαν να ακολουθούν μια λογική ροή. 

 

Μετά την παραπάνω διαχείριση των αρχικών Αξιών των Συγκριτικών Στοιχείων, έχουν επίσης ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα 
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: 

Η Αγροτική Γη είναι η φθηνότερη Κατηγορία Γης,  που επηρεάζει  το μεγαλύτερο μέρος  των γεωτεμαχίων και  των 

πολιτών, δηλαδή περίπου το 75%, ενώ η Περιαστική Γη και η Γη με Προοπτικές Ανάπτυξης συνιστούν το υπόλοιπο 

25%.  

Άμεση συνέπεια αυτού, αποτελεί  το γεγονός ότι ο μέσος όρος  των Αποζημιώσεων που οφείλονται στα θιγόμενα 

πρόσωπα είναι αρκετά χαμηλός και ότι κάποιο είδος κινήτρου θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, δηλαδή με το ελάχιστο επίπεδο αντιθέσεων. 

Τα θιγόμενα πρόσωπα   έχουν υποβληθεί σημαντική ταλαιπωρία λόγω του χρόνου και  των χρημάτων που έπρεπε να 

αναλώσουν  για  να  παρακολουθήσουν  ενημερωτικές  συναντήσεις,  διαδικασίες  της  «Μελέτης  Επικαιροποίησης  των 

Κτηματολογικών  Δεδομένων  στην  Ελλάδα»,  καθώς  και  στο  μέλλον  για  τις  διαδικασίες  διαπραγματεύσεων  ,την 

παρακολούθηση της κατασκευής κατά την αντίστοιχη Φάση, ενώ συγχρόνως έχουν υποβληθεί σε δαπάνες για ταξίδια, 

παραγωγή αντιγράφων κυριότητας από επίσημες πηγές, κλπ. Τα περισσότερα θιγόμενα πρόσωπα έχουν αγροτική γη και 

οι αποζημιώσεις τους θα είναι σχετικά χαμηλές. Ορισμένα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν: 

a) Η διαμόρφωση αποζημιώσεων που να βασίζονται σε γενναιόδωρες Αξίες Βάσης συγκρινόμενες με τον μέσο όρο 

αξιών των Συγκριτικών Στοιχείων, ή/και 

b) Η διαμόρφωση Ελάχιστου Ποσού Αποζημίωσης ανεξάρτητου από την ελάχιστη υπολογισθείσα αποζημίωση, θα 

πρέπει να θεωρείται ως βασική αρχή του ΤΑΡ, η οποία θα είναι ‘φιλική με τις πολιτικές’ που εισάγονται από την  

ΕΤΑΑ και η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με στόχο την ταχεία ροή υλοποίησης  του έργου. 

3.6  Εξομάλυνση των Επιπτώσεων στις Αξίες  

Οι Ειδικοί στις Αποζημιώσεις στο γραφείο έχουν λάβει υπόψη τους τον ανωτέρω έμμεσο αντίκτυπο στην διαβίωση των 

θιγόμενων πολιτών και έχουν προχωρήσει στην στρογγυλοποίηση των αξιών που αντιστοιχούν στους μέσους όρους των 

συλλεχθέντων Συγκριτικών Στοιχείων σε συγκεκριμένες αξίες που χρησιμοποιούνται συστηματικά σε όλο το μήκος του 

διαδρόμου του αγωγού.  

Σε ότι αφορά στην Αγροτική Γη,  οι μέσοι όροι που βασίζονται άμεσα στα Συγκριτικά Στοιχεία έχουν στρογγυλοποιηθεί 

στον επόμενο ακέραιο αριθμό, δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, τρεις (3) μοναδικές Αξίες Βάσης για την αγορά γης , 

δηλαδή 1, 2, 3 €/τμ. Όπως φαίνεται στον επόμενο «Πίνακα 1: Στατιστικά Αξιών ‐ Αξίες Συγκριτικών Στοιχείων έναντι των 

Προτεινόμενων» οι αξίες Αγροτικής γης έχουν υπερτιμηθεί κατά 36% έως 69% (μη ‐ αρδευόμενης ή αρδευόμενης γης). 

Όσον αφορά στην Περιαστική Γη και τη Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα, έχει γίνει αντίστοιχη στρογγυλοποίηση προς τα 
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πάνω για να οδηγήσει σε στρογγυλοποιημένες τιμές, οι οποίες δεν διαφέρουν σημαντικά από τους μέσους όρους που 

έχουν  προταθεί  από  τα  Συγκριτικά  Στοιχεία.  Όπως  είναι  εύκολο  να  διαπιστωθεί  από  τον  ίδιο  πίνακα  «Πίνακας  1: 

Στατιστικά Αξιών – Αξίες Συγκριτικών Στοιχείων έναντι των Προτεινόμενων» η αντίστοιχη επίδραση είναι περίπου 21% 

για την Περιαστική Γη, που αφορά μόνο σε ένα σχετικά μικρό ποσοστό της θιγόμενης μη αγροτικής γης, και σχεδόν 11% 

για την Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Πρόσωπο), η οποία αφορά επίσης ένα σχετικά μικρό ποσοστό της θιγόμενης μη 

αγροτικής  γης,  ενώ  οι  Προτεινόμενες  Αξίες    για  την  Γη  με  Αναπτυξιακή  Δυνατότητα  (Έκταση)  ήταν  κατά  μέσο  όρο 

υποτιμημένες  κατά  σχεδόν  12%,  λόγω  των  προφανώς  μη  συστηματικών  αξιών  των  Συγκριτικών  Στοιχείων27  που 

προκάλεσαν μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Αυτή η τελευταία Κατηγορία Γης αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της μη 

αγροτικής θιγόμενης περιοχής και με την προσέγγιση αυτή αναπληρώνεται μεγάλο τμήμα των συνολικών απωλειών των 

αποζημιώσεων λόγω της υπερτίμησης των αξιών που έγιναν στις προηγούμενες κατηγορίες. 

Παρά  το  γεγονός ότι αυτή η «στρογγυλοποίηση»  μπορεί  να θεωρηθεί ότι  δεν  επηρεάζει  όλα  τα ακίνητα με  τον  ίδιο 

ακριβώς τρόπο, έχει θεωρηθεί, μετά από διαβούλευση με την Εταιρεία, ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος που θα μπορούσε 

ταυτόχρονα να επιτύχει ένα μικρό αριθμό τιμών αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν. 

   

                                                            
27  Τα  Συγκριτικά  Στοιχεία    για  τις  Ενότητες  που  ανήκουν  στην  Κατηγορία  Γη  με  Αναπτυξιακή  Δυνατότητα  (Πρόσωπο)  συχνά  δεν 
ακολουθούν την επιρροή του πιο ισχυρού παράγοντα, συγκεκριμένα αυτού της θέσης σε σχέση με κεντρικές οδικές αρτηρίες. Ενώ τα 
Συγκριτικά Στοιχεία που γειτνιάζουν με την Εγνατία Οδό ή άλλες Εθνικές Οδούς  έχουν ακολουθήσει τον κανόνα, άλλα που γειτνιάζουν 
με  άλλες  σημαντικές  οδικές  αρτηρίες  δεν  τον  ακολουθούν.      Έτσι  αποδείχθηκε  απαραίτητη  η  μείωση  των  τιμών  ορισμένων 
Συγκριτικών Στοιχείων προκειμένου να συσχετίζονται καλύτερα με τις υπόλοιπες γειτονικές τιμές.   
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Πίνακας 1:: Στατιστικά Αξιών – Αξίες Συγκριτικών Στοιχείων έναντι Προτεινόμενων 

Κατηγορία γης 
Μέση Αξία  

Συγκριτικών Στοιχείων 
Μέση Προτεινόμενη Αξία  Διαφορά 

1 4,59 5,54 20,70% 

2.1 7,92 7,00 -11,60% 

2.2 5,71 6,34 10,94% 

3 1,44 2,44 68,85% 

4 1,04 1,41 36,21% 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη σχετική στρογγυλοποίηση στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.  

Πίνακας 2: Στατιστικά Αξιών  – Αξίες Συγκριτικών Στοιχείων έναντι Προτεινόμενων (ανά Περιφερειακή Ενότητα) 

Κωδικός 

Περιφέρειας 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Κατηγορία 

Γης 

Μέση Αξία Συγκριτικών 

Στοιχείων 

Μέση Προτεινόμενη 

Αξία  
Διαφορά 

09 ΔΡΑΜΑ 2.2 2,02 3,60 77,87% 

09 ΔΡΑΜΑ 3 0,78 2,00 155,59%

11 ΕΒΡΟΣ 1 4,01 5,00 24,69% 

11 ΕΒΡΟΣ 2.1 9,00 7,33 -18,55% 

11 ΕΒΡΟΣ 2.2 5,84 5,46 -6,52% 

11 ΕΒΡΟΣ 3 1,43 2,00 39,66% 

11 ΕΒΡΟΣ 4 1,41 1,69 19,84% 

16 ΗΜΑΘΙΑ 3 1,53 2,00 30,72% 

19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 7,41 7,60 2,59% 

19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.1 6,94 4,86 -29,97% 

19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.2 7,03 7,13 1,36% 

19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 1,70 2,69 58,37% 

19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 1,21 1,33 9,89% 

21 ΚΑΒΑΛΑ 1 2,97 6,00 102,02%
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Κωδικός 

Περιφέρειας 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Κατηγορία 

Γης 

Μέση Αξία Συγκριτικών 

Στοιχείων 

Μέση Προτεινόμενη 

Αξία  
Διαφορά 

21 ΚΑΒΑΛΑ 2.1 10,38 9,00 -13,25% 

21 ΚΑΒΑΛΑ 2.2 4,88 6,80 39,34% 

21 ΚΑΒΑΛΑ 3 2,42 2,59 7,16% 

21 ΚΑΒΑΛΑ 4 1,00 1,00 0,00% 

23 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 4,81 4,50 -6,44% 

23 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2.1 7,32 9,00 22,95% 

23 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2.2 8,41 9,94 18,13% 

23 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 1,58 2,39 51,62% 

23 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4 1,46 1,50 3,09% 

26 ΚΙΛΚΙΣ 2.2 2,64 3,00 13,64% 

26 ΚΙΛΚΙΣ 4 0,95 1,00 5,26% 

27 KOZANΗ 2.2 9,52 10,00 5,02% 

27 KOZANΗ 3 1,28 2,45 91,63% 

27 KOZANΗ 4 1,04 1,75 67,87% 

27 ΣΕΡΡΕΣ 2.2 9,52 10,00 5,02% 

27 ΣΕΡΡΕΣ 3 1,28 2,45 91,63% 

27 ΣΕΡΡΕΣ 4 1,04 1,75 67,87% 

37 ΞΑΝΘΗ 1 4,44 5,14 15,90% 

37 ΞΑΝΘΗ 2.2 8,68 9,20 5,95% 

37 ΞΑΝΘΗ 3 1,23 2,00 62,98% 

38 ΠΕΛΛΑ 1 3,18 4,50 41,51% 

38 ΠΕΛΛΑ 2.2 7,74 8,00 3,38% 

38 ΠΕΛΛΑ 3 1,79 2,95 64,67% 

38 ΠΕΛΛΑ 4 3,17 2,00 -36,91% 

42 ΡΟΔΟΠΗ 1 1,76 3,00 70,45% 
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Κωδικός 

Περιφέρειας 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Κατηγορία 

Γης 

Μέση Αξία Συγκριτικών 

Στοιχείων 

Μέση Προτεινόμενη 

Αξία  
Διαφορά 

42 ΡΟΔΟΠΗ 2.2 3,86 3,82 -0,84% 

42 ΡΟΔΟΠΗ 3 1,33 2,00 50,32% 

42 ΡΟΔΟΠΗ 4 0,50 1,00 102,02%

44 ΣΕΡΡΕΣ 1 5,07 6,00 18,34% 

44 ΣΕΡΡΕΣ 2.1 3,56 4,00 12,36% 

44 ΣΕΡΡΕΣ 2.2 2,56 3,82 49,53% 

44 ΣΕΡΡΕΣ 3 0,73 2,50 240,91%

44 ΣΕΡΡΕΣ 4 0,44 1,27 189,63%

47 ΦΛΩΡΙΝΑ 2.2 2,49 3,20 28,31% 

47 ΦΛΩΡΙΝΑ 3 1,39 2,86 105,34%

47 ΦΛΩΡΙΝΑ 4 1,20 1,00 -16,67% 

 

Οι  λόγοι  για  τη φαινομενικά ασύνδετη  σχέση  των Προτεινόμενων Αξιών  (οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  από  την  ομάδα 

μελέτης του Αναδόχου) συγκρινόμενες  με τους μέσους όρους των Συγκριτικών Στοιχείων (που έχουν συλλεγεί  από τους 

Τοπικούς Εμπειρογνώμονες) είναι οι εξής: 

Οι  Ενότητες  έχουν  μελετηθεί  ξεχωριστά  και  οι  αξίες  των  Συγκριτικών  Στοιχείων  τους  σταθμίστηκαν  ώστε  τα 

χαρακτηριστικά  τους  να  προσομοιάζουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  με  τα  χαρακτηριστικά  του  μέσου 

γεωτεμαχίου κάθε Ενότητας.  Ως αποτέλεσμα, ο στατιστικός μέσος των αξιών των Συγκριτικών Στοιχείων μπορεί 

να μη συνδέεται ευθέως με την Προτεινόμενη Αξία.  

Έχουν ορισθεί  διαφορετικές Κατηγορίες Γης, οι οποίες εκτός από το να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μέσο όρο 

των Συγκριτικών Στοιχείων, να έχουν  στρογγυλοποιημένες τιμές των 3,00 ‐ 4,00 ‐ 5,00 ‐ 6,00 ‐ 8,00 ‐ 10,00 ‐ 12,00 

‐ 13,00 ‐ 15,00 ‐ 20,00 ‐ 40,00 €/τμ, ως Αξίες Βάσης για την Απόκτηση Γης. 

Σε περιοχές όπου ο αριθμός των Συγκριτικών Στοιχείων ήταν περιορισμένος έγινε αναφορά σε Συγκριτικά Στοιχεία 

από  ευρύτερες  περιοχές  που  προέρχονται  κυρίως  από  τον  ίδιο  Δήμο  ή  Δημοτικές  Ενότητες  (πρώην  Δήμους, 

σύμφωνα  με  την  προϋφιστάμενη  οργάνωση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης),  που  διαθέτουν  παρόμοια 

χαρακτηριστικά. 
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Πολύ συχνά σε Ενότητες που χαρακτηρίζονται ως Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (πρόσωπο) ήταν χαμηλός ο αριθμός 

των διαθέσιμων συγκριτικών στοιχείων  (1  ή  το πολύ 2).  Έγινε  αναφορά στην αποδεδειγμένη από  την αγορά 

εκτίμηση,  ότι  τα  γεωτεμάχια  που  γειτνιάζουν  με  αυτά  που  έχουν  πρόσωπο  κατά  μήκος  μεγάλων  οδικών 

αρτηριών, συνήθως έχουν το μισό της αξίας αυτών που βρίσκονται στην πρώτη σειρά. 

Συχνά στις Ενότητες που χαρακτηρίζονται ως Γη με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Πρόσωπο) τα Συγκριτικά Στοιχεία έχουν 

επιλεγεί από τοποθεσίες που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, για παράδειγμα, επειδή είναι πιο κοντά σε 

μια πόλη. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα ειδικών του γραφείου έχει  εκτιμήσει χαμηλότερα την προτεινόμενη 

αξία της συγκεκριμένης ενότητας, ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιαιτερότητα. 

Οι παραπάνω διορθώσεις έχουν γίνει επανειλημμένα στις αξίες Γης με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Έκταση), όπου τα 

Συγκριτικά Στοιχεία φαίνεται να προέρχονται από περισσότερο πλεονεκτικές τοποθεσίες. 

Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  όπου  η  Γη  με  Αναπτυξιακή  Δυνατότητα  (έκταση)  εντάσσεται  σε  Ενότητες  σε 

απομακρυσμένες περιοχές  χωρίς  εμφανή δραστηριότητα ανάπτυξης,  αλλά  το  γεγονός παραμένει ότι η  γη με 

πρόσωπο κατά μήκος μιας  κεντρικής οδικής αρτηρίας είναι πιο ακριβή από την αμιγή αγροτική γη, έχει ορισθεί 

ότι μόνο η πρώτη σειρά των γεωτεμαχίων συμπεριλαμβάνεται στην Ενότητα παρά τον μαθηματικό τύπο που 

συμπεριλαμβάνει και τα  γεωτεμάχια της δεύτερης σειράς.  

Παρόμοιοι περιορισμοί έχουν επιβληθεί στις περιπτώσεις της Γης με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (έκταση), όταν κάποια 

φυσικά εμπόδια (όπως μία πηγή νερού ή ένα ποτάμι, για παράδειγμα) περιορίζουν τα θιγόμενα γεωτεμάχια σε 

μία μόνο σειρά.. 

Ο πλήρης πίνακας των Ενοτήτων με τη σειρά,  όπως επηρεάζονται από τη ροή αερίου στον αγωγό (Ανατολή προς τη 

Δύση) με τους μέσους όρους των Συγκριτικών Στοιχείων και της Προτεινόμενης Αξίας Αποζημίωσης, καθώς και μια 

περιγραφή  των  χαρακτηριστικών  της  σχετικής  ενότητας,  καθώς  και  μια  εικόνα  που  δίνει  μια  ιδέα  της  περιοχής, 

περιλαμβάνεται στο συνημμένο «Συν..02_Πίνακας Υπολογισμού των αξιών Αποκατάστασης της Γης».
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3.7  Επικαιροποίηση Αξιών Γης (Χρόνος) 

Ένας σημαντικός παράγοντας στον μαθηματικό τύπο που υπολογίζει τις αξίες γεωτεμαχίων με βάση την Αξία Βάσης σε  

κάθε ενότητα είναι ένας παράγοντας που λαμβάνει υπόψη του το χρόνο που θα έχει περάσει από τη στιγμή της αναφοράς 

στην παρούσα μελέτη. 

Δεν υπάρχει κανένας επίσημος Δείκτης για την αξία της γης από οποιαδήποτε επίσημη πηγή. Η Τράπεζα της Ελλάδας 

δημοσιεύει ένα δείκτη αλλαγής της τιμής ακινήτων κατοικίας που βασίζεται σε συναλλαγές που αναφέρθηκαν από τις 

πωλήσεις διαμερισμάτων στη χώρα, ο οποίος όμως δεν θεωρείται σχετικός για το σκοπό της παρούσας μελέτης. 

Μια άλλη επιλογή, η οποία είχε εξετασθεί, ήταν η δημιουργία ενός  Δείκτη Αξιών που να βασίζεται σε τιμές που έχουν 

συλλεχθεί  έναντι  των  μελλοντικών  αξιών  των      Συγκριτικών  Στοιχείων  σε  κατάλληλο  χρόνο.  Η  μεθοδολογία  είχε 

καθοριστεί,  αλλά  στη  συνέχεια,  όταν  εφαρμόστηκε  δοκιμαστικά,  αποδείχθηκε  ότι  είναι  πιο  περίπλοκη  από  ότι 

αναμενόταν. 

Λόγω των υφιστάμενων συνθηκών στην Ελληνική Αγορά Ακινήτων το 2014 κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας 

έκθεσης,  δεν  αναμένονται  μεσοπρόθεσμα  σημαντικές  αλλαγές,  οι  οποίες  θα  επηρεάσουν  σημαντικά  τις  αξίες  των 

ακινήτων.  

Μετά από διαβούλευση με την Εταιρεία, συμφωνήθηκε  να μην χρησιμοποιηθεί κανένας παράγοντας Επιρροής Χρόνου 

στον μαθηματικό τύπο  που θα χρησιμοποιείται. 
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4  Μεθοδολογία –Κατηγορία Παγίου Στοιχείου: Καλλιέργειες 

4.1  Πηγές Στοιχείων Καλλιεργειών 

Επίσης, σε ότι αφορά στις Καλλιέργειες τα υπάρχοντα δεδομένα συλλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2013 για τις ανάγκες της 

«Μελέτης Αξιών Αποζημίωσης στην Ελλάδα»28  έχουν μελετηθεί  και  εξεταστεί  για να προσδιοριστεί ο  τρόπος που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην παρούσα μελέτη. 

Οι γεωπόνοι ειδικοί, με κεντρική οργάνωση, καθώς, λόγω της φύσης και της συγκέντρωσης των στοιχείων , αυτό κρίθηκε 

ως πιο αποτελεσματικό, συνέλλεξαν τα στοιχεία σε τοπικό επίπεδο, εφόσον τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από 

το επίπεδο των Τοπικών Κοινοτήτων, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης η σχετική συλλογή 

στοιχείων είχε ορισθεί σε Επίπεδο Δήμων. Με αυτό τον τρόπο συλλέχθηκαν πληροφορίες που είναι πιο ακριβείς και 

λιγότερο επιρρεπείς σε παράπονα. 

Κατά τις επισκέψεις πεδίου, η ομάδα γεωπόνων συνέλεξε στοιχεία για το Αγροτικό Εισόδημα,  που επικεντρώνονται σε 

επίπεδο  Τοπικής  Κοινότητας  και  ακόμη  περισσότερο  στις  θιγόμενες  περιοχές  του  διαδρόμου  με  εύρος  100  μ.  Οι 

επισκέψεις τους έγιναν  σε: 

α.  Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων  

β.  Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των  Δήμων 

γ.  Ιδιωτικούς Φορείς (γεωπόνους ή επιχειρήσεις) 

δ.  Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας29 

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί υποστηρίζουν τον υπολογισμό βάσει του παρακάτω τύπου: 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/ 

4.2  Συνιστώσες Απώλειας Αγροτικού Εισοδήματος 

 Ο ακόλουθος τύπος συγκεντρώνει τα βασικά συστατικά για το Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα30: 

                                                            
28 Βλ. τα έγγραφα (1) “GPL00‐MAG‐660‐Y‐TRS‐0002_00— Μελέτη Αξιών αποζημίωσης – Έκθεση 2ου Υποέργουc” και το προηγούμενο 
“GPL00‐MAG‐660‐Y‐TRS‐0002_00— Μελέτη Αξιών Αποζημίωσης  – Έκθεση 1ου Υποέργου” 
29 Βλ. το συνημμένο έγγραφο στην Τελική Έκθεση «Συλλογή Συστατικών Στοιχείων Αγροτικού Εισοδήματος.rar” που συμπεριλαμβάνει 
τα  Πρακτικά  Συναντήσεων  με  τους  τοπικούς  γεωπόνους‐  ειδικούς  που  έκαναν  τις  επισκέψεις  και  του  Ερωτηματολογίου  που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  
30 Ολόκληρη η ανάλυση της Προσέγγισης Υπολογισμού του Αγροτικού Εισοδήματος περιγράφεται στη «Μελέτη Τιμών Αποζημίωσης 
στην Ελλάδα» , Υποέργο 1, Κεφάλαιο Αναφοράς 3.1.8.6  Υπολογισμός Εισοδήματος» και η επανάληψή του δεν είναι αντικείμενο της 
παρούσας Έκθεσης.  
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ή 	 ό	 ό 		 ά	 ά 	 ό	 ή 	 ό 		– 	 ό	 ό 	 ή 	 

Όπου το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα  υπολογίζεται ως το γινόμενο της Στρεμματικής Απόδοσης (κιλά/ στρέμμα) με την Τιμή 

Μονάδαςτου προϊόντος (€ /κιλό). 

Σχετικά  με  το Μεικτό  Κόστος  Παραγωγής  ,  σε  αυτό  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  για    σπόρους,  λιπάσματα,  χημικά, 

μηχανική συλλογή, διάφορα (τέλη άρδευσης, κλπ.), Έξοδα Ασφάλισης  και δαπάνες  εργασίας (μηχανική και ανθρώπινη): 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

Περαιτέρω,  προκειμένου  να  υπολογιστεί  το  Μοναδιαίο  Καθαρό  Αγροτικό  Εισόδημα  που  πρέπει  να  αποζημιωθεί, 

απαιτούνται οι στρεμματικές αποδόσεις και οι τιμές παραγωγού για τα προϊόντα: 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

Στην παρούσα μελέτη,  οι αξίες  για  τη «Στρεμματική Απόδοση»  και  τις «Τιμές Προϊόντων»,  όπως  έχουν συλλεχθεί σε 

επίπεδο  Τοπικών  Κοινοτήτων,  έχουν  συγκριθεί  με  αυτές  που  είχαν  συγκεντρωθεί  κατά  τη  διάρκεια  εκπόνησης  της 

«Μελέτης Αξιών Αποζημίωσης» κατά το προηγούμενο έτος. 

4.3  Υπολογισμός των Εκτιμώμενων Αποζημιώσεων για Ετήσιες Καλλιέργειες 

Η εκτίμηση της απώλειας εισοδήματος λόγω της διακοπής καλλιέργειας μιας ετήσιας καλλιέργειας είναι σχετικά απλή. 

Δεν  υπάρχει  καμία  διάκριση  μεταξύ  των  ζωνών  Α  και  Β,  δεδομένου  ότι  οι  ετήσιες  καλλιέργειες  μπορούν  να 

επαναφυτευθούν  και  στις  δυο  ζώνες  μετά  την  εκτιμώμενη  διάρκεια  της  κατασκευής  (δύο  (2)  έτη).  Η  απώλεια  του 

εισοδήματος  σε αυτήν την περίπτωση είναι απλά δύο (2) φορές το Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα. 

Οι  ετήσιες  καλλιέργειες  απαιτούν  επίσης  λιγότερη  προσοχή  επειδή  δεν  απαιτούν  ιδιαίτερα  έξοδα  εγκατάστασης, 

επομένως είναι ευκολότερη η διαχείρισή τους.  

4.4  Υπολογισμός των Εκτιμώμενων Αποζημιώσεων για Πολυετείς Καλλιέργειες 

Ο υπολογισμός για τις πολυετείς καλλιέργειες βασίζεται στις τέσσερις (4) φάσεις της ζωής μιας καλλιέργειας: 

Φάση 1: Ξεκινά από  τη φύτευση της καλλιέργειας και τελειώνει από τη στιγμή που η καλλιέργεια παράγει για πρώτη 

φορά (Φάση Εγκατάστασης). Για την καλύτερη κατανόηση από τους  μη – ειδικούς, η Φάση 1 Φάση Ανάπτυξης. 
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Φάση 2: Φάση Ανάπτυξης της Στρεμματικής Απόδοσης (Αυξανόμενη απόδοση). 

Φάση 3: Φάση Μέγιστης Απόδοσης (σταθερά μέγιστης στρεμματικής απόδοσης) 

Φάση 4: Σταδιακή Μείωση της Στρεμματικής Απόδοσης (μέχρι μηδενισμού της) 

Η διάρκεια κάθε φάσης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των πολυετών καλλιεργειών και είναι αδύνατη μία ενιαία 

προσέγγιση. 

Με  στόχο  την  εφικτότητα  παρακολούθησης,    οι  γεωπόνοι  ειδικοί  έχουν  προτείνει  ότι  είναι  λογικό  να  θεωρηθεί  ότι 

υπάρχουν μόνο δύο (2) φάσεις, δηλαδή η Φάση 1 που αναφέρεται ως «Φάση Ανάπτυξης της Καλλιέργειας» και όλες οι  

άλλες φάσεις ως «Φάση Ωριμότητας της Καλλιέργειας». 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης έχουν διακριθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
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Οι καλλιέργειες που βρίσκονται στη Φάση Ανάπτυξης Καλλιέργειας και εκτείνονται εντός της Ζώνης Α (δεν επιτρέπεται 

να  φυτευθούν ποτέ), οπότε η αποζημίωση λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι ο χρήστης θα απωλέσει το εισόδημα από 

σοδειές για ολόκληρη την παραγωγική ζωή του φυτού.  

Οι  καλλιέργειες  πού  βρίσκονται  στην  Φάση  Ωριμότητας  (2,  3  ή  4)  και  βρίσκονται  και  πάλι  εντός  της  ζώνης  Α  (δεν 

επιτρέπεται  να   φυτευθούν  ποτέ),  οπότε  η  αποζημίωση  λαμβάνει  υπόψη  της  το  γεγονός  ότι  ο  χρήστης  θα  χάσει  το 

Αγροτικό του Εισόδημα για ολόκληρη την παραγωγική ζωή της καλλιέργειας(στο διηνεκές).  

Οι καλλιέργειες που βρίσκονται στη Φάση Ανάπτυξης Καλλιέργειας και βρίσκονται εντός της Ζώνης Β  

Τέλος,  για  τις  καλλιέργειες  που  βρίσκονται  σε  Φάση  Ωριμότητας  Καλλιέργειας  και  βρίσκονται  εντός  της  Ζώνης  Β, 

αντιμετωπίζονται με δύο διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να διαχωρισθούν οι καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται 

κοντά στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. 

Σε  περίπτωση  που  είναι  στην  αιχμή  της  παραγωγικής  τους  φάσης  τότε  ο  αγρότης  θα  πρέπει  να  ξαναφυτέψει  τις 

καλλιέργειες και να περιμένει έως ότου φτάσουν στην Φάση Ωριμότητάς τους, και επομένως ο αγρότης θα απωλέσει το 

εισόδημα για τον συνολικό αριθμό ετών (κατασκευή + ωριμότητα) και θα πρέπει να ξαναφυτέψει τα φυτά, δηλαδή να 

προβεί και  πάλι στις Συνολικές Δαπάνες  Εγκατάστασης. Ο υπολογισμός προσθέτει το Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα για τον 

αριθμό των ετών που θα απαιτηθεί προκειμένου να ξαναφυτευτεί η καλλιέργεια και τον αριθμό των ετών   έως ότου 

φτάσει Φάση Ωριμότητας με το Συνολικό Κόστος Εγκατάστασης. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει την κατανομή όλων των δαπανών της Φάσης 1  (Φάση Εγκατάστασης) στην πορεία 

των ετών: 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Ανάλυση Δαπανών Εγκατάστασης    

    Φάση 1: Ανάλυση Κόστους 

    Έτος 1  Έτος 2  Έτος 3  Έτος 4  Έτος 5  Έτος 6  Έτος 7 

Φ ά
σ η 3  80 %  20 %           



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

159 από 
206 

 

    Φάση 1: Ανάλυση Κόστους 

    Έτος 1  Έτος 2  Έτος 3  Έτος 4  Έτος 5  Έτος 6  Έτος 7 

4  55 %  23 %  22 %         

5  40 %  20 %  20 %  20 %       

6  34 %  17 %  17 %  16 %  16 %     

8  26,5 %  14,5 %  14 %  12,5 %  12 %  10,5 %  10 % 

 

Ο  επόμενος  πίνακας  παρουσιάζει  τον  υπολογισμό  την  Σωρευτική  Ανάλυση  Κόστους  για  το  σύνολο  των  Εξόδων 

Εγκατάστασης της Φάσης 1καθόλη τη διάρκεια της φάσης. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για τις 

πολυετείς καλλιέργειες που θα εκριζωθούνενώ θα βρίσκονται στην Φάση 1: 
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Πίνακας 4: Σωρευτική Ανάλυση Δαπανών Εγκατάστασης των Καλλιεργειών  

    Φάση 1: Αθροιστική Κατανομή Κόστους 

    Έτος 1  Έτος 2  Έτος 3  Έτος 4  Έτος 5  Έτος 6  Έτος 7 

Φ
ά
σ
η
  2
 –
 Έ
το
ς 
έν
α
ρ
ξη
ς  3  80%  100%           

4  55%  78%  100%         

5  40%  60%  80%  100%       

6  34%  51%  68%  84%  100%     

8  26,50%  41,00%  55%  67,50%  80%  90,00%  100% 

 

Έχει δημιουργηθεί ένα φύλλο υπολογισμού (Excel) προκειμένου να διευκολύνει την αναζήτηση των απαιτούμενων αξιών. 

. Το φύλλο υπολογισμού επισυνάπτεται στο παρόν κείμενο ως “Συνημμένο.06_Πίνακες Αποζημίωσης Καλλιεργειών.xls”. 

4.5.   Επιδοτήσεις  

Οι  ισχύουσες  διατάξεις  της  ΚΑΠ,  όπως  αυτές  έχουν  εξειδικευθεί  ί  τον  Ιούλιο  του  2014,  προσθέτουν  μια  επιπλέον 

παράμετρο για τον υπολογισμό του Αγροτικού Εισοδήματος. 

 Αφενός οι δικαιούχοι αγρότες εισέπρατταν ότι τους αναλογούσε (με βάση  τα ενεργά τους Δικαιώματα), τα οποία 

συνέλεξε η προηγούμενη μελέτη «Τιμών Αποζημίωσης στην Ελλάδα» σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 

 Αφετέρου,   η νέα πολιτική διαθέτει ορισμένα συνολικά ποσά σε συγκεκριμένες ευρύτερες περιοχές – μορφές 

ανάπτυξης – τα οποία δεν πρέπει  να ξεπεραστούν. Η αρχική έρευνα των γεωπόνων ειδικών δεν καταφέρει να  

προσδιορίσει  τον  τρόπο  κατανομής.  Ο  μέσος  όρος  στον  οποίο  αποσκοπεί  η    διαφημιζόμενη    «συνοχή»  (για 

παράδειγμα,  στην περίπτωση των πολυετών  καλλιεργειών 50€/στρέμμα)  δεν  είναι  βέβαιο  με ποιόν τρόπο   θα  

επιτευχθεί.  Αυτό που φαίνεται να είναι αναπόφευκτο είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένοι καλλιεργητές, που είχαν 

ιδιαιτέρως  αυξημένα Δικαιώματα, θα πρέπει σταδιακά να απεμπολήσουν έως και το 30% από αυτά, σύμφωνα 

με τη νέα πολιτική. 

Οι  νέες  εθνικές  οδηγίες  για  την  ΚΑΠ  δημοσιεύθηκαν  στην  Ελλάδα  στα  μέσα  Ιουλίου  2014.  Σύμφωνα  με  αυτές,  τα 

Δικαιώματα  του  παλαιού  Καθεστώτος  Ενιαίας  Ενίσχυσης  θα  αντικατασταθούν  σταδιακά  με  τα  νέα  Δικαιώματα  της 

ΒασικήςΥποστήριξης, αρχής γενομένης από το 2015. 

Δεν είναι βέβαιο πώς θα εφαρμοστεί αυτό και ποιες άλλες κατευθυντήριες οδηγίες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της 
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εκτέλεσης, αλλά η παρούσα Μελέτη προτείνει  να συνεχίσει ο ΤΑΡ να σχεδιάζει να αποζημιώσει τους αγρότες με βάση 

τους υπολογισμούς και τις μέσες τιμές της «Μελέτης Τιμών Αποζημίωσης στην Ελλάδα», προκειμένου να αποφευχθούν 

καθυστερήσεις κατά την λήψη αποφάσεων ή πρόκληση άσκοπης αναστάτωσης. 

4.6.   Εξομάλυνση των Αξιών Αποζημίωσης 

Η ποικιλομορφία των παραγόντων που επηρεάζουν τις αξίες στις επιμέρους Τοπικές Κοινότητες οδηγεί σε ένα μεγάλο 

εύρος αποτελεσμάτων κατά τον υπολογισμό του Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος για τις Καλλιέργειες. Ως αποτέλεσμα, 

υπάρχει μια ακόμα πιο εντυπωσιακή ποικιλομορφία του τελευταίου. 

Με βάση τις ίδιες παραδοχές που η ομάδα μελέτης των εκτιμήσεων έχει εφαρμόσει για την εξομάλυνση των Αξιών Γης, 

η ομάδα των Γεωπόνων, σε συνδυασμό με την εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Εκτιμήσεων, επεξεργάστηκε τα επόμενα 

βήματα προκειμένου  να εξευρεθεί μια συμβατή πρόταση: 

 Εφάρμοσε  τον  Μαθηματικό  Τύπο  Υπολογισμού  του  Αγροτικού  Εισοδήματος  σε  όλους  τους    συνδυασμούς 

Τοπικών Κοινοτήτων και Καλλιεργειών. 

  Καθόρισε το  μέγιστο  και  το  ελάχιστο  Αγροτικό   Εισόδημα  σε  όλες  τις  Τοπικές Κοινότητες όπου συναντάται 

κάθε καλλιέργεια.  

 Έλεγξε ότι η διακύμανση των τιμών τους είναι εντός αιτιολογημένων ορίων. 

 Ανέπτυξε τις μέσες Αξίες  του Ελάχιστου και του Μέγιστου Αγροτικού Εισοδήματος, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. 

 Αυτή η Μέση Αξία ονομάσθηκε «Νέα Προτεινόμενη Αξία», η οποία  αποτελεί μια νέα «Αξία Βάσης». 

 Οι Προτεινόμενες Αξίες βασίσθηκαν στον ακόλουθο υπολογισμό: 

 Όλα  τα  Ετήσια  Αγροτικά  Εισοδήματα  που  εντοπίσθηκαν  μεταξύ  της  Ελάχιστης  και  της  «Νέας 

Προτεινόμενης Αξίας» ανατιμήθηκαν στην  «Νέα Προτεινόμενη Αξία»31 

 Όλα  τα  Ετήσια  Αγροτικά  Εισοδήματα  που  προσδιορίστηκαν  υψηλότερα  από  την «Νέα  Προτεινόμενη 

Αξία» ανατιμήθηκαν στο Μέγιστο Εισόδημα για αυτό το είδος καλλιέργειας. 

 Η παραπάνω διαδικασία δημιούργησε δύο (2) αξίες για κάθε Καλλιέργεια,  μια από τις οποίες έχει προταθεί ως 

βάση για τον υπολογισμό των Αποζημιώσεων των Καλλιεργειών σε κάθε Τοπική Κοινότητα, 

Ως παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που αφορούν την καλλιέργεια της Κερασιάς στο Μαυροχώρι 

                                                            
31 Αναφέρεται επίσης και ως «Σημείο Αναφοράς Καθαρού Ετήσιου ΑγροτικούΕισοδήματος» 
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Καστοριάς, όπου τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα έχουν συλλεχθεί: 

 Αγροτική Απόδοση: 1.100,00 Kg/στρέμμα 

 Τιμές παραγωγού: 1,92 €/Kg  

 Κόστος παραγωγής: 443,00 €/στρέμμα 

 Πυκνότητα του σχηματισμού: 40,00 δένδρα/στρέμμα 

Τα παραπάνω πρωτογενή στοιχεία  οδηγούν στον υπολογισμό του Καθαρού Αγροτικού Εισοδήματος σε 1.669 €/στρέμμα 

ή σε 41,73 €/δένδρο. 

Ταυτόχρονα, έχουν αναλυθεί όλα τα σχετικά πρωτογενή στοιχεία σχετικά με την καλλιέργεια κερασιάς σε όλες τις Τοπικές 

Κοινότητες και έχουν προκύψει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία: 

 Απόλυτο Ελάχιστο Υπολογισθέν Καθαρό Αγροτικό Εισόδημα: 1.467,00 €/στρέμμα 

 Υπολογισθέν Καθαρό Αγροτικό Εισόδημα στο Μαυροχώρι: 1.669,00 €/στρέμμα (βλέπε ανωτέρω υπολογισμό) 

 Απόλυτο Μέγιστο Υπολογισθέν Καθαρό Αγροτικό Εισόδημα: 2.230, 00 €/στρέμμα 

 Σημείο Αναφοράς Υπολογισθέντος Καθαρού Αγροτικού Εισοδήματος: 1.848,50 €/στρέμμα (που υπολογίζεται ως 

ο μέσος όρος των 2 απόλυτων τιμών) 

Δεδομένου  ότι  το  Υπολογισθέν  Καθαρό  Αγροτικό  Εισόδημα  για  το  Μαυροχώρι  είναι  1.669,00  €/στρέμμα  και  είναι 

χαμηλότερο από το Σημείο Αναφοράς Αξίας που υπολογίζεται στα 1.848,50 €/στρέμμα, προτείνεται ότι το Προτεινόμενο 

Καθαρό Αγροτικό Εισόδημα για την καλλιέργεια της κερασιάς στο Μαυροχώρι πρέπει να είναι: 

Προτεινόμενο Καθαρό Αγροτικό Εισόδημα : 1.848,50 €/στρέμμα 

Η διαδικασία αυτή έχει επαναληφθεί για όλες τις Καλλιέργειες και όλες τις Τοπικές Κοινότητες και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στο Συνημμένο 06_ Πίνακες Αποζημίωσης Καλλιεργειών (ετήσιων, πολυετών). 

4.7. Ζητήματα αξιοπιστίας 

Η Συλλογή Στοιχείων έχει οργανωθεί με βάση δύο κύριες διαδρομές: 

Την  διαδρομή που βασίζεται  σε  δευτερογενείς  πηγές,    όπως οι  Δημόσιες  Αρχές,  οι  οποίες  επέδειξαν  τους  γνωστούς 

περιορισμούς ως προς την Αντικειμενικότητα, την Προθυμία, την Οργάνωση και έχουν επιδείξει: 

 Υποτίμηση  των  Αξιών  καθώς  χρησιμοποιούν  Μέσους  Όρους  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  Καλλιεργειών,  οι  οποίες 

βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του παραγωγικού τους κύκλου  



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

163 από 
206 

 

 Υποτίμηση των Αξιών καθώς συνήθως αναφέρονται αξίες που χρησιμοποιούνται για τις Αποζημιώσεις  

Περαιτέρω ζητήματα αξιοπιστίας των τιμών βασίζονται στα ακόλουθα: 

 Το  Κόστος  Παραγωγής  διαφέρει  σημαντικά  (ακόμη  και  λόγω  ασύνδετων  μεμονωμένων  αιτιών,  όπως  για 

παράδειγμα το είδος της πηγής ενέργειας του αρδευτικού δικτύου) 

 Οι  διαφοροποιήσεις στις Τιμές Παραγωγού (λόγω της αναφοράς στην αγορά Λιανικής και Χονδρικής) 

 Στους εγγενείς παράγοντες  της  γης  (κλίση, σύσταση, κλίμα, εγγύτητα  στην αγορά) 

Η διαδρομή, που έχει αποδειχθεί πιο αξιόπιστη, η οποία έχει βασιστεί στη συλλογή στοιχείων από πρωτογενείς πηγές, οι 

οποίες έχουν επίσης εμφανίσει σε ένα βαθμό ζητήματα αξιοπιστίας κυρίως λόγω:  

 Συναισθηματικών Προκαταλήψεων που προκάλεσαν μια σχετική υπερεκτίμηση των αποδόσεων,  και  

 Επέτρεψαν μια πιο εκτεταμένη αντίληψη της αγοράς (χονδρική –λιανική). 

4.8.   Επικαιροποίηση της Αποζημίωσης των Καλλιεργειών (Χρόνος) 

Έχει  αποφασιστεί,   ότι  ο Δείκτης  Τιμών  Καταναλωτή  (διακύμανση του ΔΤΚ)   είναι  ο πλέον σχετικός δείκτης για να 

χρησιμοποιηθεί για την επικαιροποίηση. 
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5. Μεθοδολογία – Κατηγορία Παγίου  Στοιχείου: Επικείμενα 

Σύμφωνα  με  την  «Μελέτη  Επικαιροποίησης  των  Κτηματολογικών  δεδομένων  στην  Ελλάδα"  έχουν  εντοπισθεί  οι 

ακόλουθοι τύποι επικειμένων κατά την τοπογραφική αποτύπωση: 

Πίνακας 5: Είδη Επικειμένων κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού  

α/α  Είδος Επικειμένου 
Καταμέτρηση  
(Ζώνη 100 μ – 
Δεδομένα T4) 

Καταμέτρηση 
(Ζώνη 38 μ ‐ 
Δεδομένα Τ4) 

Καταμέτρηση 
(Ζώνη A 8 μ ‐ 
Δεδομένα T4) 

1  Οικία  175  4   

2  Αποθήκη  483  28  10 

3  Στάβλος  221  23  8 

4  Θέση στάθμευσης  2     

5  Υποσταθμός  12     

6  Παράπηγμα  260  39  6 

7  Ξενοδοχείο  1     

8  Εμπορικό / Βιομηχανικό  108  2   

9  Εκκλησία  15     

10  Άλλο  417  22  7 

11  Υπόστεγο  171  4   

12  Κτίριο Ψυγείων  5  1   

13  Φράκτης ‐ Μπετόν  174  32   

14  Φράκτης ‐ Τούβλο  69  11   

15  Φράκτης – Πλιθιά   8  0   

16  Φράκτης – Σύρμα  745  220   

17  Φράκτης – Ξύλο  12  4   
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α/α  Είδος Επικειμένου 
Καταμέτρηση  
(Ζώνη 100 μ – 
Δεδομένα T4) 

Καταμέτρηση 
(Ζώνη 38 μ ‐ 
Δεδομένα Τ4) 

Καταμέτρηση 
(Ζώνη A 8 μ ‐ 
Δεδομένα T4) 

18  Δεξαμενή νερού  16  3  1 

19  Δεξαμενή άρδευσης  40  4   

20  Άλλη Δεξαμενή  39  7   

21  Γεώτρηση ύδρευσης  6     

22  Γεώτρηση άρδευσης  369  41  11 

23  Άλλη γεώτρηση  77  7   

24  Θερμοκήπιο  67  6  2 

25  Φωτοβολταϊκά πάνελ  23  5  2 

26  Ανεμογεννήτριες  98     

27  Πυλώνες    4   

29 
Πυλώνες  κινητής 

τηλεφωνίας 
5  1   

29  Πηγάδι  15  9  5 

  Συνολικά  3.633  477  52 

 

 

Τόσο η ποικιλία των επικειμένων όσο και η ποικιλία εντός των επιμέρους κατηγοριών καθιστά αναγκαία την διαφορετική 

προσέγγισή  τους.  Πρέπει  να  υπογραμμισθεί  ότι  ποικιλίες  τέτοιου  εύρους  καθιστούν  αναγκαίες  τις  εξατομικευμένες 

επιθεωρήσεις και  εκτιμήσεις. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται επίσης απαραίτητη σύμφωνα με την από 13 Μαρτίου 2013 

Αναθεώρηση 2 του κειμένου «TAΡ‐LEA‐PL‐0001‐ Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης– Ελλάδα.doc»32  

                                                            
32  Στο Σημείο 144  στο Κεφάλαιο «6.6.  Υπολογισμός Αποζημίωσης»  αναφέρεται ότι «…Ανάπτυξη  και Βελτίωση  της γης καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, θα αποτιμάται ανά περίπτωση…».  
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Ωστόσο,  δεδομένου  ότι  έχει  ζητηθεί  ως  παραδοτέο  της  παρούσας  μελέτης,  η  ακόλουθη  λίστα  των  επικειμένων  θα 

εξεταστεί αναλόγως. 

Παρά  τα  ανωτέρω,  ο  συνημμένος  πίνακας  «Συνημμένο  03_  Ενδεικτικές  Αξίες  Αποζημίωσης  Επικειμένων.docx" 

παρουσιάζει  τις  τιμές μονάδας όλων  των  τύπων επικειμένων που έχουν  καταγραφεί  κατά μήκος  του διαδρόμου  του 

αγωγού.  

Οι τιμές μονάδας που αναφέρονται βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Εκτιμήσεων και είναι 

αξίες  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ή  χρησιμοποιούνται  για  την  εκτίμηση  ακινήτων  διαφόρων  ειδών  επικειμένων,  για 

διαφορετικούς  πελάτες  και  εν  τέλει  για  διαφορετικούς  σκοπούς  (προσφορά  προς  πώληση,  προσφορά  προς  αγορά, 

οικονομικές εκθέσεις ή για λόγους ασφάλισης). Βασίζονται στο κόστος αποκατάστασης μιας σύγχρονης κατασκευής ή 

αγοράς ενός νέου αντικειμένου και υπόκεινται σε παράγοντες που είναι ξεχωριστοί για κάθε τύπο επικειμένου. 

Όπως  έχει  ήδη αναφερθεί,  προκειμένου ο  ΤΑΡ  να  καταλήξει  σε  συμπεράσματα σχετικά με  την αξία  κάθε θιγόμενου 

επικειμένου,  θα  πρέπει  να  αναθέσει  εξειδικευμένες  εκτιμήσεις,  οι  οποίες  θα  λαμβάνουν  υπόψη  όλα  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε επικειμένου. 

5.1. Επικαιροποίηση της Αποζημίωσης των Επικειμένων (Χρόνος)  

Έχει  αποφασιστεί  ότι  ο  Δείκτης  Τιμών  Καταναλωτή  (διακύμανση του ΔΤΚ)    είναι   ο πλέον σχετικός δείκτης για να 

χρησιμοποιηθεί για την επικαιροποίηση. 
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6. Τιμές Αποκατάστασης  

Προκειμένου   να  υπολογισθεί το  συνολικό  Κόστος Αποκατάστασης,  το οποίο θα πρέπει να δοθεί σε κάθε θιγόμενο 

πρόσωπο   πρέπει να υπολογιστούν οι  ακόλουθες πρόσθετες δαπάνες. 

6.1. Κόστος Μεταβιβάσεων 

Ο  ακόλουθος  Πίνακας  απεικονίζει  τα  πιστοποιητικά  που  πρέπει  να  υποβάλλονται  σε συμβολαιογράφο ώστε  να 

μπορεί  να  προχωρήσει  στην σύνταξη  συμβολαίου για  τη  μεταβίβαση   Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας επί ακινήτου,  είτε 

κυριότητας  είτε δικαιώματος  διέλευσης  (δουλεία). 

Πίνακας 6: Απαιτούμενα Πιστοποιητικά και συναφή Κόστη  

Έγγραφο  Μεταβίβαση  Δουλεία  Ποσό(€)  Νομοθεσία 

Πιστοποιητικό  περί  μη 

αυθαιρεσιών  στα  υπάρχοντα 

κτίσματα  (ακόμα  και  σε 

γεωτεμάχια χωρίς κτίσματα) 

Ναι  Ναι  150‐ 200  Νόμος  4178/2013  όπως 

τροποποιήθηκε 

Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 

2009  (σε  περίπτωση  που  η 

ιδιοκτησία  δεν  έχει  δηλωθεί, 

επικυρωμένα  αντίγραφα  των 

δηλώσεων και  τίτλων  ιδιοκτησίας 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) 

Ναι  Ναι    Νόμος 4141/2013  (Α 36) 

παρ. 1  

Πιστοποιητικό  Ενεργειακής 

Απόδοσης  (για  κτίσματα  κάθε 

είδους μεγαλύτερα από 50 τμ) 

Ναι    150‐ 200  Νόμος  3851/201 

«Επιτάχυνση  της  χρήσης 

εναλλακτικών  πηγών 

ενέργειας  για  την 

αντιμετώπιση  της 

κλιματικής  αλλαγής  – 

Κανονισμός  για  την 
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Έγγραφο  Μεταβίβαση  Δουλεία  Ποσό(€)  Νομοθεσία 

ενεργειακή επάρκεια των 

κτιρίων»  και  το  ΠΔ 

100/2010  «Ενεργειακοί 

Επιθεωρητές» 

Πιστοποιητικό  Φορολογικής 

Ενημερότητας  (σε  περίπτωση 

οφειλών  προς  το  Δημόσιο,  ο 

συμβολαιογράφος  καταβάλει  το 

αντίστοιχο  ποσό  της  οφειλής 

απευθείας στην Δ.Ο.Υ)  

Ναι  Ναι    Απόφαση  Υπουργού 

Οικονομικών  1109793  / 

6134‐11/0016  / 

Απόφαση 

1223/24.11.1999  –  ΦΕΚ 

B’ 2134/8.12.1999 

Πιστοποιητικό  Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας  (μόνο  για 

επιχειρηματίες  /  αγρότες  – 

εργοδότες)  

Ναι  Ναι     

Απόφαση Φ21/116/2000 

Υπουργού  Εργασίας  και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

– ΦΕΚ Β’ 839/2000 

Φόρος  υπεραξίας  σε  περίπτωση 

διαφοροποίησης  της  αξίας  από 

την ημερομηνία αγοράς μέχρι την 

ημερομηνία  πώλησης  (εφόσον 

αποκτήθηκε  μετά  την  1η 

Ιανουαρίου 2013) 

Ναι      Φορολογικός  Νόμος 

Ιανουαρίου 2013 

Φόρος  για  την  αποζημίωση  της 

Δουλείας  

  Ναι     

 

Άλλα κόστη σχετικά με την κατάρτιση και την μεταγραφή συμβολαίων παρουσιάζονται στα .   
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6.1.1. Φόρος Μεταβίβασης  

Ο Φόρος Μεταβίβασης ρυθμίζεται από τον πρόσφατο Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/2010), ο οποίος προβλέπει ότι ο φόρος 

για  τη  μεταβίβαση  ενός  ακινήτου  καταβάλλεται  από  τον  αγοραστή  ή  γενικότερα  από  το  πρόσωπο  που  αποκτά  το 

δικαίωμα ιδιοκτησίας ή τη γη.  

Σε περιοχές όπου το σύστημα τιμών φορολόγησης είναι ενεργό ο αγοραστής πρέπει να δηλώσει την φορολογική αξία του 

ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβάσει με βάση την αξία φόρου μεταβίβασης που είχε πληρώσει εκ των προτέρων. Αν 

η αξία συναλλαγής είναι υψηλότερη από την φορολογική αξία τότε ο φόρος υπολογίζεται επι του παργματικού ποσού 

μεταφοράς.  

Σύμφωνα με το άρθορ 22 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/2010) οι φορολογικοί συντελεστές είναι οι εξής:  

 8% για τους υποκείμενους σε φόρους ποσά μικρότερα από €20.000  

 10% για το επιπλέον ποσό  

 Ένα  επιπλέον  3%  δημοτικός  φόρος  που  υπολογίζεται  στο  κύριο  ποσό  φόρου.  Στην  περίπτωση  της  ΤΑΡ  ο 

οφειλούμενος  φόρος  μειώνεται  στο  μισό  ανάλογα  με  ορισμένα  είδη  συναλλαγών  ή  το  είδος  των 

συναλλασόμενων μερών. 

 Όταν η μεταφορά είναι μια αμφίδρομη ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας μεταξύ των ιδιοκτητών.  

 Όταν πρέπει να είναι υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων εκεί 

 Κατά την πληρωμή του φόρου για απαλλοτρίωση λόγω δημοσίου συμφέροντος.  

 Η συγχώνευση των δυο μικρότερων οικοπέδων σε ένα μεγαλύτερο.   

6.1.2. Φόρος κληρονομίας 

Δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που θα αποκτήσει ο ΤΑΡ να μην ανήκουν 

νόμιμα  στους  σημερινούς  κατόχους,  εφόσον  δεν  έχουν  καταβάλει  τους  οφειλόμενους  φόρους  και  δεν  έχει 

πραγματοποιηθεί καμία νόμιμη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ο Σύμβουλος θεωρεί αναγκαίο να αναφερθεί 

στον Φόρο Κληρονομίας, ώστε να μπορεί να υπολογισθεί, αν παραστεί ανάγκη. 

Σύμφωνα με το Νόμο 3842/2010 ο φόρος κληρονομίας οφείλεται από τον κληρονόμο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Η Δήλωση του Φόρου πρέπει να κατατεθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα του θανάτου, αν ο αποθανών ήταν κάτοικος 

Ελλάδας και μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, εάν ήταν κάτοικος εξωτερικού. 

Φόρος κληρονομίας οφείλεται για: 

 Περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν είτε σε Έλληνες πολίτες ή σε αλλοδαπούς. 
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 Κινητά  περιουσιακά  στοιχεία  που  βρίσκονται  αλλού,  που  ανήκουν  σε  Έλληνες  πολίτες  είτε  αυτοί  είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή αλλού, είτε  ανήκουν σε αλλοδαπούς πολίτες, που όμως διαμένουν στην Ελλάδα.  

Ο χρόνος δημιουργίας της φορολογικής υποχρέωσης είναι η ημερομηνία θανάτου.  

Ο φόρος κληρονομίας υπολογίζεται ως εξής: 

Κατά πρώτον, πρέπει να εξακριβωθεί η συγγένεια του  θανόντος με τον κληρονόμο: 

Συγγένεια του 1ου  βαθμού υπάρχει μεταξύ των συζύγων, μεταξύ δύο μερών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 

(δύο (2) έτη πριν από το θάνατο), μεταξύ γονέων και τέκνων, μεταξύ πάππων και εγγονών, μεταξύ τέκνων και γονέων. 

Υπάρχει  μια  λίστα  με  περαιτέρω  βαθμούς  συγγένειας  που  ο  Σύμβουλος  θεωρεί  ότι  εκφεύγουν  του  σκοπού  της 

παρούσας μελέτης. 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ποσοστά φορολογίας που επιβάλλονται επί της αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

σε περιπτώσεις συγγένειας 1ου  Βαθμού: 

Πίνακας 7: Συντελεστές Φόρου Κληρονομίας επί της αξίας ακινήτων για  συγγενείς 1ου βαθμού   

Κλίμακα 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

προσαύξησης  

Συνολικός 

οφειλόμενος 

φόρος 

Συνολική αξία του 

περιουσιακού 

στοιχείου 

Συνολικός 

οφειλόμενος 

φόρος

(€)  (%)  (€) (€)  (€)

150.000  ‐‐‐  ‐‐‐ 150.000  ‐‐‐

150.000  1  1.500 300.000  1.500

300.000  5  15.000 600.00  16.500

Υπερβάλλον  10   

 

Υπάρχουν παρόμοιοι πίνακες και για τους άλλους βαθμούς συγγένειας μεταξύ του αποθανόντος και των κληρονόμων, 

αλλά, όπως προαναφέρθηκε, ο Σύμβουλος θεωρεί ότι εκφεύγουν του σκοπού της παρούσας μελέτης. 

Κατά  τον  υπολογισμό  της  συνολικής  φορολογικής  επιβάρυνσης,  οι  Φορολογικές  Αρχές  λαμβάνουν  υπόψη  τις 

προηγούμενες  μεταβιβάσεις  περιουσιακών  στοιχείων μεταξύ  των  δύο  (2)  μερών  (του  εν  λόγω αποθανόντος  και  του 

κληρονόμου). 
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6.1.3. Δικηγορικές αμοιβές 

Σύμφωνα  με το  Νόμο 4046/2012,  είναι  υποχρεωτική  για  τον  αγοραστή  ενός  ακινήτου η παρουσία  δικηγόρου κατά 

την  υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, μόνο όταν  το σχετικό  ποσό  είναι  μεγαλύτερο από €80.000, ανεξάρτητα από 

τον τόπο, στον οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία. 

Σε περίπτωση διανομής ακινήτου μεταξύ συνιδιοκτητών, ανταλλαγής  ακινήτων,  δωρεάς ακινήτου  καθώς και αποδοχής 

κληρονομίας, η παρουσία του δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική  για κανένα  από  τα  συμβαλλόμενα μέρη,  ανεξάρτητα 

από  τη  στιγμή  της  υπογραφής  του σχετικού συμβολαίου. 

Με έναρξη την 1η Ιανουαρίου  2014, η  παρουσία δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική για κανένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, όταν το ποσό της σύμβασης είναι λιγότερο από €80.000. 

Η ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου για τη σύνταξη του συμβολαίου για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπολογίζεται επί 

του  ποσού  του  συμβολαίου.  Εάν  το  ποσό  του  συμβολαίου  είναι  μικρότερο  από  την  αντικειμενική  αξία,  η  αμοιβή 

υπολογίζεται βάσει του υψηλότερου από τα δύο ποσά (συμβατικό και αντικειμενική αξία). 

Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να προπληρώσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ένα ποσό που υπολογίζεται επί του 

συμφωνηθέντος τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας (επί του υψηλότερου) το οποίο  διαβαθμίζεται ως εξής: 

 Για συνολικό ποσό έως € 44.000, ενδεικτικό ποσοστό 1% 

 Για το ποσό που υπερβαίνει τις €44.000,00 αλλά είναι χαμηλότερο από €1.467.000,00, ενδεικτικό ποσοστό  0,5%.  

 Για το ποσό που  υπερβαίνει  τα  €1.467.000,00 αλλά  είναι  χαμηλότερο από € 2.935.000,00, ενδεικτικό ποσοστό 

0,4%. 

 Για το  ποσό που υπερβαίνει  τα  €2.935.000,00 αλλά  είναι  χαμηλότερο από € 5.810.000,00, ενδεικτικό ποσοστό 

0,3%. 

 Για το ποσό που υπερβαίνει τα €5.810.000,00 αλλά είναι χαμηλότερο από € 14.673.500,00, ενδεικτικό ποσοστό 

0,2%. 

 Για το ποσό που υπερβαίνει τα €14.673.500,00 αλλά είναι χαμηλότερο από € 29.347.000,00,  ενδεικτικό ποσοστό 

0,1%. 

 Για  το ποσό που υπερβαίνει τα €29.347.000,00 αλλά είναι χαμηλότερο από € 58.694.000,00,  ενδεικτικό ποσοστό 

0,05%. 

 Για το ποσό που υπερβαίνει τα € 58.694.000,00, ενδεικτικό ποσοστό 0,01%. 
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Πέραν της ενδεικτικής ποσοστιαίας  αμοιβής, που προκαταβάλλεται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, οι δικηγόροι κάθε 

συμβαλλόμενου μέρους μπορούν να συμφωνήσουν οποιαδήποτε  υψηλότερη αμοιβή με τους πελάτες τους. 

Πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον αγοραστή σε μια μεταβίβαση είναι υπεύθυνος 

για  τον  έλεγχο  των  τίτλων  ιδιοκτησίας  της  εν  λόγω  ιδιοκτησίας  ,  τα  δικαιώματα  επί  της  οποίας  θα αποτελέσουν 

αντικείμενο της μεταβίβασης,  στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη νόμιμων τίτλων. 

Ελέγχει επίσης ότι δεν υφίσταται κώλυμα για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Η σχετική έρευνα μπορεί να συμφωνηθεί 

ελεύθερα με τον πελάτη σύμφωνα με τον Δικηγορικό Κώδικα (άρθρο 160). 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας, η 

παρουσία ενός πληρεξουσίου δικηγόρου είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση πώλησης για τον αγοραστή και μόνο 

για συμφωνηθέν τίμημα που υπερβαίνει τα € 80.000,00. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Δικηγορικού Κώδικα, η αμοιβή για την σύνταξη ενός οποιουδήποτε ιδιωτικού  

εγγράφου  ή η σύνταξη σχεδίου δημοσίου έγγραφου, συμφωνείται εγγράφως κατ’  ιδίαν (σύμφωνα με την παρ. 1, 

άρθρο  92)  και  μπορεί  να  είναι  οποιουδήποτε  ποσού  (υψηλότερου  ή  χαμηλότερου  από  εκείνο  που  προτείνει  ο 

Δικηγορικός Σύλλογος). 

6.1.4. Αμοιβή συμβολαιογράφου  

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11376/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση: 

Οι συμβολαιογράφοι  δικαιούνται: 

 Πάγια αμοιβή 20€ 

 Αναλογική αμοιβή επί τη βάσει του ποσού της μεταβίβασης, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 8: Συμβολαιογραφική Αμοιβή με βάση την αξία της μεταβίβασης  

Κλίμακα  
Συνολικό Συμβατικό 

τίμημα

Ποσοστό αμοιβής επί της 

προσαύξησης

Ποσοστό 

συμβολαιογραφικής 

αμοιβής επί της 

προσύξησης

(€)  (€) (%) (€)

120.000  120.000 1% 1.200
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 Αναλογική αμοιβή με βάση τον αριθμό των σελίδων του συμβολαίου. 

 Αναλογική αμοιβή με βάση τον αριθμό των σελίδων των αντιγράφων του συμβολαίου.  

Πέραν των παραπάνω αμοιβών, ένα τέλος το οποίο ανέρχεται στο 9% της προηγουμένως υπολογισθείσας αμοιβής πρέπει 

να καταβληθεί στο Ταμείο Νομικών. 

6.1.5. Έξοδα μεταγραφής (Κυριότητα) 

Κάθε μεταβίβαση ιδιοκτησίας θα πρέπει να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο  ή Κτηματολογικό Γραφείο στον 

τόπο όπου έλαβε χώρα η μεταβίβαση.  

Τα σχετικά τέλη για την καταχώριση στα Κτηματολογικά Γραφεία είναι 6 – 7‰ επί του Συμβατικού Τιμήματος και για την 

μεταγραφή  στο  αρμόδιο  Υποθηκοφυλακείο    είναι  4,75‰    επί  του  Συμβατικού  Τιμήματος.  Για  την  απόκτηση 

πιστοποιητικού μεταγραφής  καταβάλλεται ένα τέλος 4,50 €/φύλλο της σύμβασης ή 10 €/καταχώριση αντίστοιχα. Αυτά 

τα έξοδα υπόκεινται σε ΦΠΑ 23%. 

6.1.6. Φόρος Εισοδήματος από μίσθωση ακινήτων 

Όσον αφορά τη μίσθωση, το μίσθωμα θεωρείται εισόδημα για τον εκμισθωτή, και φορολογείται αυτοτελώς με 10%, είτε 

η  μίσθωση  έχει  συμφωνηθεί  με  ιδιωτικό  συμφωνητικό  είτε  με  συμβολαιογραφική    πράξη  (η  οποία  δεν  είναι 

υποχρεωτική). 

6.2. Καλλιέργειες 

Η Αποζημίωση για  τις  καλλιέργειες    εμπίπτει  στο πεδίο  εφαρμογής  του Ν. 4001/2013,  αναφερόμενου  επίσης  και ως 

Νόμος περί Ενέργειας,    , άρθρο 166,  όπου προβλέπεται ότι ειδικά για τον ΤΑΡ,  τυχόν αποζημιώσεις για  ζημιές ή/και 

απώλειες λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. 

 

6.3. Επικείμενα 

Ομοίως  όπως  και  για  τις  αποζημιώσεις  των  καλλιεργειών,  οι  αποζημιώσεις  των  επικειμένων    εμπίπτουν    στο  πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου περί Ενέργειας,  άρθρο  166. Αποζημιώσεις  που  καταβάλλονται  για ζημίες ή/και απώλειες λόγω 

της κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. 

7. Βάση δεδομένων 

Το  έγγραφο  “Συνημμένο   07  Τεκμηρίωσης  της  Βάσης  Δεδομένων.docx”  παρέχει  την  απαραίτητη  υποστήριξη  για  την  
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τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων.  

Οι κύριες ενότητες της Βάσης Δεδομένων παρατίθενται στο ακόλουθο γράφημα: 

 

Εικόνα 1: Κύριες ενότητες της βάσης δεδομένων 

 

Μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της Βάσης Δεδομένων παρατίθεται επιπρόσθετα στα ακόλουθα κεφάλαια: 
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7.1. Πίνακας: Αξίες_Γης_Ανά_Ενότητα   

Εικόνα 2: Πεδία του πίνακα «Αξίες_Γης_Ανά_Ενότητα» 

 

 

Τα πεδία που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων είναι: 

Εικόνα 3: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα «Αξίες_ Γης_Ανά_Ενότητα» 

 

Το OBJECTID_ 12 είναι ένας τυπικός δείκτης, κοινός με την Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, έτσι ώστε οι δύο (2) βάσεις 

δεδομένων να μπορούν να διασυνδέονται. 

Το LC_lndex είναι ο Αριθμός Κτηματογράφησης της θιγόμενης Τοπικής Κοινότητας. 

Το RD_lndex είναι ο Αριθμός Κτηματογράφησης της Περιφέρειας όπου ανήκει η θιγόμενη Τοπική Κοινότητα 

Το  Section_Na  είναι  το  όνομα  της  Ενότητας  που  αποτελείται  εν  μέρει  από  τον  Αριθμό  Κτηματογράφησης  και    έναν 

αύξοντα αριθμό, 
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Τα    Συγκριτικά Στοιχεία είναι ο υπολογισθείς μέσος όρος  των συγκριτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν σε αυτήν  την 

Ενότητα. 

Το Section_Tυrn είναι ο αριθμός που δηλώνει τον αύξοντα αριθμό της Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με τη ροή του αερίου 

(από την Ανατολή προς τη Δύση) 

Το PropValυe είναι η Προτεινόμενη Αξία Βάσης για αυτήν την Ενότητα. 

Η Κατηγορία είναι ο αριθμός αναφοράς της κατηγορίας (1 ‐ Περιαστική, 2.1 Με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (περιοχή)  2.2 

Με Αναπτυξιακή Δυνατότητα  (Πρόσωπο), 3 Αγροτική Αρδευόμενη, 4 Αγροτική Μη Αρδευόμενη,  5 Δάση. 

Το  Category_FullName  είναι  το  όνομα  που  περιγράφει  την  κατηγορία    (Περιαστική,  Με  Αναπτυξιακή  Δυνατότητα 

(Περιοχή) και Με Αναπτυξιακή Δυνατότητα (Γη), Αγροτική (αρδευόμενη), Αγροτική (μη αρδευόμενη),  Δάσος. 

Η Περιγραφή Ενότητας παρέχει μια σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της Ενότητας, καθώς και αναφορές 

με την Μέση Αξία των Συγκριτικών Στοιχείων και την Προτεινόμενη Αξία. 

Η φωτογραφία παρέχει μια απεικόνιση της Ενότητας, όπως καταγράφηκε από τους τοπικούς Εκτιμητές Γης. 

7.2. Πίνακας: «Καλλιέργειες_Ολοκληρωμένες» 

Εικόνα 4: Πίνακας «Καλλιέργειες_Ολοκληρωμένες» 

 

Τα πεδία που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων είναι: 
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Εικόνα 5: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα «Καλλιέργειες _Ολοκληρωμένες» 

 

"OBJECTID" αναφέρεται στο μοναδικό αριθμό καταγραφής. 

"Regional_District”,  αναφέρεται  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  στην  οποία  ανήκει  η  Τοπική  Κοινότητα,  όπου 

αναπτύσσεται η σχετική καλλιέργεια  

"Local_Community" Tοπική Kοινότητα 

"Ετήσια" αναφέρεται στο είδος της καλλιέργειας, ετήσια ή πολυετής  

"NewPropValυe,, αναφέρεται στο Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα προς αποζημίωση. 

'ΊΜΝΤ_ΤΥΡΕ" αναφέρεται στο είδος της καλλιέργειας. 
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7.3. Πίνακας: «Υπολογισμός Αγροτικού Εισοδήματος» 

Εικόνα 6: Υπολογισμός Αγροτικού Εισοδήματος 

 

Τα πεδία που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων είναι: 

Εικόνα 7: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα «Υπολογισμός Αγροτικού Εισοδήματος» 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα αναφέρεται στην σχετική Περιφερειακή Ενότητα. 

Η Τοπική Κοινότητα, όπως ονομάζεται. 

Το είδος της καλλιέργειας, όπως ονομάζεται (στα αγγλικά).   

Το Είδος Καλλιέργειας όπως ονομάζεται (στα ελληνικά). 
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Ετήσια: επιλογή σχετικά με το αν η καλλιέργεια είναι ετήσια ή πολυετής  

Απόδοση: η αγροτική απόδοση της καλλιέργειας σε Kg/στρέμμα 

Τιμές Παραγωγού: Χονδρική τιμή της παραγωγής σε €/kg 

Κόστος παραγωγής: Μοναδιαίο Ετήσιο κόστος παραγωγής σε €/ στρέμμα 

Πυκνότητα: Δένδρα / στρέμμα 

Υπολ_Περιοχής Μικτού κέρδους_: Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα σε €/στρέμμα 

Υπολ_Μικτού κέρδους_Ανά Μονάδα : Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα σε €/δένδρο 

7.4. Πίνακας «ΝέοΕλάχιστοΕύρος_ΤαυτότηταΚαλλιέργειας» 

Εικόνα 8: Υπολογισμός Προτεινόμενου Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος 

 

Τα πεδία που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων είναι: 
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Εικόνα 9: Απόσπασμα από το περιεχόμενο του Πίνακα "ΝέοΕλάχιστοΕύρος_ΤαυτότηταΚαλλιέργειας" 

 

Regional District (Περιφερειακή Ενότητα): αναφέρεται σε αυτήν στην οποία ανήκει η εν λόγω Τοπική Κοινότητα . 

Local Community (Τοπική Κοινότητα): όπου τα στατιστικά στοιχεία είναι έγκυρα. Αντί  της ονομασίας,  χρησιμοποιείται ο 

αριθμός Κτηματογράφησης για να συσχετιστεί με την Γεωγραφική Βάση Δεδομένων. 

Type of Crop (Είδος Καλλιέργειας): αναφέρεται στην αγγλική ονομασία της καλλιέργειας. 

Annual (Ετήσια): αναφέρεται στο εάν η εν λόγω καλλιέργεια είναι ετήσια ή πολυετής. 

Type ID Crop (Ταυτότητα Καλλιέργειας): αναφέρεται στην ταυτότητα της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων που έχει ορισθεί 

για το συγκεκριμένο τύπο καλλιέργειας. 

Min Insp Value (Ελάχιστη Καταγραμμένη αξία): αναφέρεται στο ελάχιστο όλων των υπολογισθέντων Ετήσιων Αγροτικών 

Εισοδημάτων για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια σε όλες  τις θιγόμενες Τοπικές Κοινότητες που καλλιεργείται αυτό το 

είδος καλλιέργειας. 

Inspection  Value  (Καταγεγραμμένη  Αξία):  αναφέρεται  στο  Ετήσιο  Αγροτικό  Εισόδημα  που  έχει  υπολογισθεί  για  το 

συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας στη συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα. 
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Max Insp Value (Μέγιστη Καταγεγραμμένη Aξία) αναφέρεται στο μέγιστο όλων των υπολογισθέντων Ετήσιων Αγροτικών 

Εισοδημάτων για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια σε όλες τις θιγόμενες Τοπικές Κοινότητες που συναντάται αυτό το είδος 

καλλιέργειας. 

NewMin (Νέα Ελάχιστη Αξία): αναφέρεται στο μέσο όρο που έχει υπολογιστεί από το Απόλυτο Ελάχιστο Ετήσιο Αγροτικό 

Εισόδημα και το Απόλυτο Μέγιστο Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα, το οποίο έχει εντοπισθεί. 

NewPropValue (Νέα Kαθαρή Aξία): αναφέρεται στo προτεινόμενo Eτήσιo Αγροτικό Εισόδημα, το οποίο είναι ίσο με το 

προαναφερθέν μέσο των Ετήσειων Αγροτικών Εισοδημάτων,  που είναι χαμηλότερα  του μέσου, ή ίσα με το παραπάνω 

Μέγιστο όλων των υπολογισθέντων Ετήσιων Αγροτικών Εισοδημάτων που είναι πάνω από αυτό το μέσο και κάτω από το 

Απόλυτο Μέγιστο Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα. . 

Zone A (Ζώνη Α): αναφέρεται στην αποζημίωση για την απώλεια του Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος στην Ζώνη Α. Σε 

αυτό τον πίνακα δεν περιλαμβάνονται αξίες, διότι πρέπει να υπολογίζονται για κάθε αγροτική εκμετάλλευση ξεχωριστά, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. 

RoW (Δικαίωμα Διέλευσης): αναφέρεται όπως και παραπάνω στην αποζημίωση για τη ζώνη κατασκευής 38 μ, αλλά και 

πάλι δεν περιλαμβάνονται αξίες, διότι θα πρέπει να υπολογίζεται για κάθε αγροτική εκμετάλλευση ξεχωριστά, ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά της 

7.5  Πίνακας: «Επικείμενα» 

Εικόνα 10: Πίνακας «Επικείμενα» 

 

 

Τα πεδία που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων είναι: 
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IMNT_Τύπος:  Δείκτης  όπως  έχει  επίσης  καταγραφεί  επίσης  στην  Γεωγραφική  Βάση  Δεδομένων  για  να  επιτευχθεί 

συσχέτιση. 

IMNT_Type_SUBCAT:   Ονομασία του θιγόμενου επικειμένου. Περιγραφή: Μια εκτεταμένη περιγραφή του επικειμένου 

προκειμένου να  εντοπίζονται τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που συνιστούν την βάση της προτεινόμενης τιμής μονάδος. 

Προτεινόμενη Αξία: Αξία που προτείνεται ανά μονάδα 
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8. Γεωγραφική Βάση δεδομένων 

Τα  βασικά  πλεονεκτήματα  της  Γεωγραφικής  Βάσης  Δεδομένων  είναι  η  πλήρης  συμβατότητα  των  χωρικών  και 

περιγραφικών δεδομένων με τα δεδομένα του έργου  «Επικαιροποίηση των Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα» 

και το γεγονός ότι είναι εύκολο να βρεθεί η Αξία Αναφοράς ανά θιγόμενο γεωτεμάχιο. 

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  Γεωγραφικής  Βάσης  Δεδομένων  είναι  ότι  περιλαμβάνει  τέσσερα  (4)  Σύνολα  Δεδομένων 

χαρακτηριστικών  στοιχείων,  δεκαοκτώ  (18)  κατηγορίες  χαρακτηριστικών,  δύο  (2)  Πίνακες  και  εννέα  (9)  Κατηγορίες 

Σχέσεων.  

 

 

 

Όσον αφορά στις «Αξίες_Επικειμένων» θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμμή, το πολύγωνο και το σημείο πληροφορίας 

έχει προστεθεί πάνω στα θιγόμενα επικείμενα  από το δικαίωμα διέλευσης. 
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Όσον αφορά στις "Καλλιέργειες", ο Πίνακας Καλλιεργειών περιλαμβάνει τα δεδομένα από το έργο «Επικαιροποίηση  των 

Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα». Έχουν προστεθεί πληροφορίες για τα δεδομένα σημείου και πολυγώνου για 

τα θιγόμενα επικείμενα από το δικαίωμα διέλευσης.  

 

Σε ό, τι αφορά το "Σχέδιο της όδευσης", θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιοχή του έργου είναι η ίδια όπως και στο  έργο 

«Επικαιροποίηση των Κτηματολογικών Δεδομένων στην Ελλάδα». 
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Σε ότι αφορά στις «Αξίες Γης», πρέπει να αναφερθεί ότι τα επηρεαζόμενα PST είναι τα ίδια με το έργο  «Επικαιροποίηση 

των  Κτηματολογικών  Δεδομένων  στην  Ελλάδα»,  οι  αντικειμενικές  αξίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  είναι  από  την 

προηγούμενη  Γεωγραφική  Βάση Δεδομένων  του  έργου   «Μελέτη Αξιών  Αποζημίωσης  στην  Ελλάδα»,    οι  αξίες  των 

συγκριτικών στοιχείων  έχουν  προστεθεί και  οι προτεινόμενες αξίες γης έχουν οριστεί ανά Ενότητα. 
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9.   Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης έχουν καθορισθεί οι Αξίες Αποζημίωσης για τη Γη, τις Καλλιέργειες και τα Επικείμενα 

και επίσης αναλύθηκαν τα κόστη μεταβίβασης και οι σχετικές αμοιβές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τελικών 

Αξιών Αποκατάστασης, που έχουν προταθεί.  

Με βάση  τους αρχικούς υπολογισμούς του Αναδόχου, οι συνολικές αποζημιώσεις για όλα τα είδη  δικαιωμάτων που 

αφορούν τη γη  εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο  ποσόν των 40 εκατομμυρίων ευρώ περίπου (€ 39.587.185,00). 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που επιτρέπουν την εξέταση μιας ενδεχόμενης μείωσης αυτής της αρχικής εκτίμησης: 

1. Οι Ενότητες   περιλαμβάνουν και κοινόχρηστες περιοχές (όπως δρόμους, πηγές, κλπ., αλλά όχι δάση), τα οποία 

δεν αποζημιώνονται και έχουν συνολικό μήκος περίπου 60 χιλιομέτρων. 

Τα Δάση έχουν καταχωρηθεί ως μια διαφορετική κατηγορία και επίσης δεν  αποζημιώνονται, εάν είναι δημόσια. 

Αυτό αναμένεται να μειώσει τις συνολικές αποζημιώσεις κατά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υπάρχει ένα τμήμα μήκους περίπου 2.300 μέτρων, το οποίο εκτείνεται 

κατά μήκος και εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της Εγνατίας Οδού, το οποίο ανήκει στην κατηγορία 2.2 με τιμές 

12 ή 20 € Ι τ.μ. Αυτό αναμένεται να μειώσει τις συνολικές αποζημιώσεις κατά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. 

2. Σε όλα τα σημεία διασταυρώσεων των κύριων οδικών αξόνων οι εκτιμώμενες αξίες  της κατηγορίας γεωτεμαχίων 

2.2 αποτιμώνται στο 100% της προτεινόμενης αξίας, ενώ δεν  υπάρχουν γεωτεμάχια  στην δεύτερη σειρά.   Οι  

αξίες      αποζημίωσης  των σημείων διασταυρώσεων υπολογίζονται  σε  περίπου 20  εκατομμύρια  ευρώ,  ενώ  το 

αντίστοιχο ποσό για τα γεωτεμάχια που βρίσκονται στην δεύτερη σειρά ανέρχεται στο 1/4 αυτού του ποσού . 

Αυτό αναμένεται να μειώσει τις συνολικές αποζημιώσεις κατά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Για  τις  Κατηγορίες    Γης 1, 2.1  και 2.2  (Περιαστικές  και  με  Αναπτυξιακή  Δυνατότητα)  υπάρχει  η  προϋπόθεση 

εκπλήρωσης  των  απαιτήσεων  του  Οικοδομικού  Κώδικα.    Υπάρχουν  καταγεγραμμένες  περιπτώσεις  όπου  τα 

θιγόμενα  γεωτεμάχια  δεν  τις  πληρούν  (ελάχιστο  εμβαδόν  4.000  τ.μ.)  και  πρέπει  να  αποτιμώνται  ως  απλή 

Αγροτική  Γη  ή  κάτι  παρόμοιο.  Αυτό  αναμένεται  να  μειώσει  τις  συνολικές  αποζημιώσεις  κατά  περίπου  3 

εκατομμύρια ευρώ. 

Όλες αυτές οι περιπτώσεις αναμένεται να μειώσουν το σύνολο των αποζημιώσεων κατά περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. 

Με  βάση  τα  ανωτέρω,  το  Συνολικό  Κόστος  Αποζημίωσης  για  Απόκτηση  και Μίσθωση  Γης  αναμένεται  να  ανέλθει  σε  

περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. 

Δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί η επίδραση της αποζημίωσης της ορφανής γης στα συνολικά ποσά. Περαιτέρω, δεν 
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υπάρχει πρόβλεψη στο υφιστάμενο Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης για την επίδραση του διαδρόμου αγωγού στην 

οικοδομησιμότητα  των  θιγόμενων  γεωτεμαχίων.  Καταρχήν  πρέπει  να  περιληφθεί  μια  σχετική  πρόβλεψη  στο  Σχέδιο 

Αποκατάστασης Διαβίωσης ώστε να οριστικοποιηθεί και κατόπιν μια αναζήτηση στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

θα  μπορέσει  ενδεχομένως  να  δώσει  τον  αριθμό  των  θιγόμενων  γεωτεμαχίων  και  τον  πραγματικό  αντίκτυπο  του 

διαδρόμου του αγωγού επ’ αυτών, έτσι  ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί.  

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  γεωτεμάχια  που  πρέπει  να  αγορασθούν  για  τις  μόνιμες  εγκαταστάσεις  δεν    έχουν 

περιληφθεί συγκεκριμένα στον ανωτέρω υπολογισμό. 

Όσον αφορά στις καλλιέργειες και προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες πιθανές μεταβολές και να ληφθούν υπόψη και 

οι σχετικές Αξίες  της Αλβανίας, αποφασίστηκε ότι πρέπει  να δοθεί στον Πελάτη ένας επιπλέον πίνακας,  ο οποίος να 

αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα: 

 Τοπική Κοινότητα 

 Είδος καλλιέργειας (Ετήσια ή Πολυετής)  

 Είδος καλλιέργειας 

 Kαθαρό  Ετήσιο  Αγροτικό    Εισόδημα  (€/στρ),    το  οποίο    έχει    εντοπισθεί  και  συλλεγεί  και  αναφέρεται  σε      μια 

καλλιέργεια σε μια Τοπική Κοινότητα  

 Ελάχιστο Kαθαρό Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα (€Ιστρ), το οποίο έχει υπολογιστεί και αφορά σε μια καλλιέργεια, αλλά 

σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες που φέρουν την εν λόγω καλλιέργεια. 

 Μέγιστο Kαθαρό Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα (€Ιστρ), το οποίο έχει υπολογιστεί και αφορά μια καλλιέργεια, αλλά σε 

όλες τις Τοπικές Κοινότητες που φέρουν την εν λόγω καλλιέργεια. 

Προκειμένου  να  υπάρξουν  αποζημιώσεις  για  τις  αδυναμίες  του  συστήματος,  θεωρήθηκε  δίκαιο  και  σύμφωνο  με  τα 

Πρότυπα Απόδοσης της ΕΤΑΑ (PR05) να εισαχθεί ένα Σημείο Ελέγχου του Καθαρού Ετήσιου Αγροτικού Εισοδήματος, το 

οποίο  ορίζεται  ως  ο  μέσος  όρος  των  πρωτογενών  στοιχείων  Ελάχιστου  και  Μέγιστου  Καθαρού  Ετήσιου  Αγροτικού 

Εισοδήματος.  

Με βάση τα παραπάνω,  έχουν δημιουργηθεί πίνακες για το Ετήσιο Αγροτικό Εισόδημα,  που πρέπει να αποζημιωθεί και 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συνόλου των αποζημιώσεων για τις καλλιέργειες. 

Οι παραπάνω Αξίες Γης και Καλλιεργειών μαζί με τις ενδεικτικές Αξίες των Επικειμένων  θα πρέπει να γνωστοποιηθούν  

στα Ενδιαφερόμενα Μέρη, σύμφωνα με  τις υποχρεώσεις του TAP στην ΕΤΑΑ. Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα σχετικό Σχέδιο 

Επικοινωνίας. 
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10. Παραδοτέα 

 

Ο ακόλουθος κατάλογος παρουσιάζει τα παραδοτέα της μελέτης και την παρούσα κατάσταση: 

Παραδοτέα 
Επίπεδο 
Ανάλυσης  
WBS  

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 
Παράδοσης 

Πραγματική 
ημερομηνία 
Παράδοσης  

Κατάσταση Παράδοσης 

Μηνιαίες Εκθέσεις 
Προόδου  

WP1 Τέλος κάθε μήνα 
22.08.2014, 

23.09.2014 

Δύο (2) Μηνιαίες Εκθέσεις 
Προόδου έχουν ήδη  
παραδοθεί στο Εroom. 

MoMs WP1 

5 εργάσιμες 
ημέρες μετά από 
κάθε συνάντηση 
(Δημόσια / 
Προόδου) 

31.07.2014,  

08.08.2014,  

20.08.2014, 

11.09.2014, 

03.10.2014 

  

Πέντε (5) Πρακτικά 
Συναντήσεων έχουν ήδη 
παραδοθεί. 
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Τελική Αναφορά 
Διασφάλισης 
Ποιότητας (QAR) 

S.T. 1.3.2 17.10.2014   

 
Δεδομένου ότι η Τελική 
Αναφορά Διασφάλισης 
Ποιότητας αναφέρεται στο 
σύνολο της μελέτης, η QAR 
θα παραδοθεί μετά την 
ολοκλήρωση όλων των 
παρατηρήσεων. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
τα σχετικά Αρχεία 
Διασφάλισης Ποιότητας 
(QCRs) και  τα έντυπα έχουν 
ολοκληρωθεί σύμφωνα με το 
Σχέδιο Ποιότητας, που 
υλοποιείται  από τον 
Υπεύθυνο  του Αναδόχου, 
σύμφωνα με το 
Οργανόγραμμα.  
Τα Αρχεία Διασφάλισης 
Ποιότητας (QCRs) 
τηρούνται στην έδρα του 
Αναδόχου και είναι στη 
διάθεση της Εταιρείας, ανά 
πάσα στιγμή. 

Σχέδιο 
Δραστηριοτήτων 

T. 2.1 01.08.2014 29.07.2014 

Το σχέδιο δραστηριοτήτων 
των και των σχετικών 
συνημμένων  έχει ήδη 
παραδοθεί – Αναμένεται η 
τελική έγκριση, προκειμένου 
να παραδοθεί ως 00. 

Σχέδιο Κινδύνων T. 2.2 01.08.2014 04.08.2014 

Το Σχέδιο Κινδύνων και τα 
σχετικά συνημμένα  έχουν 
ήδη παραδοθεί  - Αναμένεται 
η τελική έγκριση, 
προκειμένου να παραδοθεί ί 
ως 00. 

 Συνημμένα 01 & 02 
έχουν ήδη παραδοθεί  ως 
00. 
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Σχέδιο HSE  T. 2.3 01.08.2014 29.07.2014 

Το σχέδιο Υγείας,  
Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος και τα 
σχετικά συνημμένα  έχουν 
ήδη παραδοθεί φορτωθεί - 
Αναμένεται η τελική 
έγκριση, προκειμένου να 
παραδοθεί ως 00. 

Σχέδιο Ποιότητας T. 2.4 01.08.2014 05.08.2014 

Το Σχέδιο Ποιότητας και τα 
σχετικά συνημμένα 
παραδοθεί  - Αναμένεται η 
τελική έγκριση, προκειμένου 
να παραδοθεί ως 00.  

  

 Συνημμένα 01 έως 20 
έχουν ήδη παραδοθεί ως 
00. 

 Ένα επιπλέον Συνημ-μένο 
(Συνημ. 21) έχει 
προστεθεί και παραδοθεί 
σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις του TSPE / 
ETG. 

Πρόγραμμα 
Προστασίας 
Δεδομένων 

T. 2.5 01.08.2014 01.08.2014 

Το Πρόγραμμα Προστασίας 
Δεδομένων και τα σχετικά 
Συνημμένα έχουν ήδη 
παραδοθεί - – Εκκρεμεί η 
τελική Έγκριση για το 
Συνημμένο 01, προκειμένου 
να παραδοθεί  ως 00, ενώ το 
Κυρίως Κείμενο και το 
Συνημμένο 07 έχουν ήδη 
παραδοθεί ως 00. 
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Σχέδιο Δράσης για την 
Συμμετοχή των 
Ενδιαφερομένων 
Μερών  

T. 2.6 01.08.2014 01.08.2014 

Το Σχέδιο και τα σχετικά 
συνημμένα  έχουν ήδη 
παραδοθεί – Αναμένεται η 
τελική έγκριση, προκειμένου 
να παραδοθούν  ως 00 

• Τα Συνημμένα 02, 04, 05 & 
06  έχουν ήδη παραδοθεί  ως 
00 

• Έχει προστεθεί  ένα επιπλέον 
Συνημμένο (Συνημ.10) και 
παραδόθηκε σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις της TSPE / 
EΤG. 

Μελέτη Εφαρμογής WP3 01.08.2014 08.08.2014 

Η Μελέτη Εφαρμογής και τα 
σχετικά Συνημμένα  έχουν 
ήδη παραδοθεί. Αναμένεται  
τελική έγκριση για να 
παραδοθούν ως 00. 

Τα Συνημμένα 07 και 08 
έχουν προστεθεί και 
παραδοθεί. 

Βάση Δεδομένων S.T 4.3.1 17.10.2014 17.10.2014 

Η Βάση Δεδομένων έχει 
ολοκληρωθεί και παραδοθεί.  

-Συν.07_Τεκμηρίωση της 
Βάσης Δεδομένων 
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Γεωγραφική βάση 
δεδομένων 

S.T 4.3.2 17.10.2014 17.10.2014 

Η Γεωγραφική Βάση 
Δεδομένων, όπως 
παρουσιάστηκε κατά τη 
διάρκεια της 2ης Συνάντησης 
Προόδου έχει παραδοθεί. .  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 
Γεωγραφική Βάση Δεδομένων 
παραδόθηκε σε ένα 
συμπιεσμένο αρχείο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων συλλογής 
(συγκριτικά στοιχεία) για 
κάθε Ενότητα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα.   

Προκειμένου να είναι δυνατόν 
να επικοινωνεί η Γεωγραφική 
Βάση Δεδομένων με το 
σχετικό xls αρχείο κάθε 
Ενότητας, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το συμπιεσμένο 
αρχείο πρέπει να αποθηκευθεί 
στο root directory κάθε pc 
(C\). 

 

Στοιχεία Συλλογής 
Αξιών Γης (ψηφιακά – 
αναλογικά –Πρακτικά 
Συναντήσεων ) 

T. 5.1 23.09.2014 17.10.2014 

Τα Στοιχεία Συλλογής Αξιών 
Γης (συγκριτικά στοιχεία) 
μπορούν να βρεθούν ως 
συνημμένα της Γεωγραφικής 
Βάσης Δεδομένων. 

Στοιχεία Συλλογής 
Αξιών Επικειμένων 
(ψηφιακά – αναλογικά 
–Πρακτικά 
Συναντήσεων) 

T. 5.2 23.09.2014 17.10.2014 Δεν έχουν συλλεχθεί τιμές 
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Στοιχεία Συλλογής 
Αγροτικών 
Προϊόντων και 
Στρεμματικών 
Αποδόσεων (ψηφιακά 
– αναλογικά –
Πρακτικά 
Συναντήσεων) 

T. 5.3 23.09.2014 17.10.2014 

Τα Ερωτηματολόγια  
συλλογής στοιχείων για τα 
Αγροτικά Προϊόντα και τα 
σχετικά Πρακτικά κάθε 
συνάντησης έχουν παραδοθεί 

Κατηγοριοποίηση των 
Δεδομένων Αξιών  ανά 
Ενότητα και Είδος 
Δραστηριότητας 
Απόκτησης Γης και 
Δουλείας (Αγορά, 
Μίσθωση, Δικαίωμα 
Διέλευσης)  

T. 5.6 29.09.2014 15.09.2014 

Η Κατηγοριοποίηση των 
Στοιχείων Αξιών  έχει ήδη 
παραδοθεί  ως τμήμα της 
Ενδιάμεσης Έκθεσης, η οποία 
αν και δεν αποτελούσε 
«συμβατικό» παραδοτέο, έχει 
ήδη υποβληθεί και 
αναθεωρηθεί.  

Ορισμός των 
Παραγόντων 
Εξομάλυνσης των 
Αξιών Βάσης   

T. 6.1 25.08.2014 

05.09.2014, 

17.09.2014, 

09.10.2014 

Ο ορισμός των παραγόντων 
εξομάλυνσης των Αξιών 
Βάσης έχει ήδη παραδοθεί ως 
μέρος του Συνημμένου. 
06_Παράγοντες και 
Μαθηματικοί Τύποι  της 
Μελέτης Εφαρμογής. 

Μαθηματικός Τύπος  
Υπολογισμού Αξιών 
Αποκατάστασης   

T. 6.2 25.08.2014 

05.09.2014, 

17.09.2014, 

09.10.2014 

Ο Μαθηματικός Τύπος 
υπολογισμού Αξιών 
Αποκατάστασης έχει ήδη 
παραδοθεί ως μέρος του Συν. 
06_ Πίνακες Αποζημιώσεων 
Καλλιεργειών. 

Μαθηματικός Τύπος 
Επικαιροποίησης 
Αξιών  

T. 6.3 25.08.2014 

05.09.2014, 

17.09.2014, 

09.10.2014 

Ο Μαθηματικός Τύπος 
υπολογισμού Αξιών 
Αποκατάστασης έχει ήδη 
παραδοθεί ως μέρος του Συν. 
06_ Πίνακες Αποζημιώσεων 
Καλλιεργειών. 
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Οριστικοποίηση 
Μαθηματικών Τύπων  

T. 6.4 17.10.2014 09.10.2014 

Ο Μαθηματικός Τύπος 
υπολογισμού Αξιών 
Αποκατάστασης έχει ήδη 
παραδοθεί ως μέρος του 
Συνημ. 06_ Πίνακες 
Αποζημιώσεων Καλλιεργειών  

Πίνακες Αξιών 
Αποκατάστασης Γης 

T. 7.1 17.10.2014 17.10.2014 

Οι πίνακες που  παρουσιάζουν 
τις Αξίες Αποκατάστασης για 
τη Γη (σύμφωνα με το 
υφιστάμενο Σχέδιο 
Αποκατάστασης Διαβίωσης)  
έχουν παραδοθεί ως 
συνημμένα της Τελικής 
Έκθεσης: 

-Συν.01_ Αξίες Αποζημίωσης 
Γης  για Απόκτηση, Δουλεία 
Ζώνης Α, Περιορισμούς 
Ζώνης Β, Μίσθωση 
Διαδρόμου Κατασκευής  

-Συν.02_Πίνακας 
Υπολογισμού των Αξιών 
Αποκατάστασης της Γης  

Πίνακες Αξιών 
Αποκατάστασης 
Επικειμένων 

T. 7.1 17.10.2014 17.10.2014 

Ο Πίνακας Αξιών 
Αποκατάστασης είναι 
συνημμένος στην παρούσα 
Τελική Έκθεση. . 
- Συν. 03 Ενδεικτικές Αξίες 
Αποζημίωσης Επικειμένων 

Πίνακες Αξιών 
Αποκατάστασης 
Καλλιεργειών 

T. 7.1 17.10.2014 17.10.2014 

Οι πίνακες που  παρουσιάζουν 
τις Αξίες Αποκατάστασης για 
τις Καλλιέργειες (σύμφωνα με 
το υφιστάμενο Σχέδιο 
Αποκατάστασης Διαβίωσης)  
έχουν παραδοθεί ως 
συνημμένα της Τελικής 
Έκθεσης: 

- Συνημ. 04_Ετήσιο Αγροτικό  
Εισόδημα 

- Συνημ. 05_ Πρωτογενή 
Δεδομένα Αγοραίας Αξίας 
Καλλιεργειών.  

- Συνημ. 06_ Πίνακες 
Αποζημίωσης Καλλιεργειών 
(Ετήσιων, Πολυετών) 
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Τελική Έκθεση του 
έργου  

T. 7.2 17.10.2014 17.10.2014 Παρόν Έγγραφο 

Διαδικασία IDD    -- 17.10.2014 
Η Διαδικασία Ελέγχου 
Ακεραιότητας έχει 
ολοκληρωθεί. 

Ενδιάμεση Έκθεση  _ 
15.09.2014, 

18.09.2014 

Η Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά 
με τις αξίες γης και 
καλλιεργειών έχει ήδη 
παραδοθεί  

 

Σημειώνεται  ότι,  όλα  τα  αρχεία  παραδίδονται  μόνο  σε  ψηφιακή  μορφή  ενώ  η  διανομή  των  αναλογικών  αντιγράφων  θα 

πραγματοποιηθεί  μετά  την  ολοκλήρωση  όλων  των  παρατηρήσεων  και  αφού  όλα  τα  έγγραφα  θα  έχουν  εκδοθεί  «προς 

πληροφόρηση». 
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11.  Παράρτημα  1:  Επισκόπηση Αγοράς Γης 

Το περιβάλλον στην ελληνική αγορά αγροτικής γης αλλάζει διαρκώς τα τελευταία χρόνια, κατάσταση που συμπίπτει με την 

εμφάνιση και εδραίωση της εθνικής οικονομικής κρίσης, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ξένων και 

Ελλήνων επενδυτών που είναι σε αναζήτηση μεγάλων αγροτικών εκτάσεων στην Ελλάδα, που να είναι κατάλληλες για 

καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας. Αυτό φαίνεται επίσης να ακολουθεί μια ανάλογη διεθνή τάση για επενδύσεις σε αγροτικές 

εκτάσεις.  

Χρησιμοποιώντας  τη  νέα  τεχνολογία  και  τις  πρακτικές  της  «γεωργίας  ακριβείας»  οι  επενδυτές  στοχεύουν  στη 

μεγιστοποίηση της παραγωγής με την καλλιέργεια μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, τουλάχιστον 50 εκταρίων, με ελιές και 

είδη αμπελιού που αρχίζουν να παράγουν νωρίς, ήδη από τα πρώτα χρόνια. 

Ωστόσο, ο εκτεταμένος κατακερματισμός της ελληνικής αγροτικής γης θέτει εμπόδια σε αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες 

σταδιακά θα χαράξουν εκ νέου το χάρτη της αγροτικής παραγωγής και της κυριότητας της αγροτικής γης. Οι αποδόσεις των 

επενδύσεων κυμαίνονται στο 30%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σημαντική αύξηση στις τιμές γης, που θα ακολουθήσει 

την περισσότερη αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης γης. 

Οι  Έλληνες  ιδιώτες  επενδυτές  που  αναζητούν  ασφαλείς  επενδύσεις  για  μικρά  χρηματικά  ποσά  σε  περιβάλλον  κρίσης 

στρέφονται προς τις αγορές της φθηνής αγροτικής γης, η οποία μπορεί να κοστίσει ‐ το πολύ ‐ περίπου 2 € Ι τ.μ. Η αγροτική 

γη φαντάζει ως  ιδανική    επένδυση  τον  καιρό  της  κρίσης. Οι  τιμές  των  γεωργικών  εκτάσεων  έχουν παραμείνει  σχετικά 

σταθερές κατά τα τελευταία χρόνια, παρά την ύπαρξη αντικρουόμενων παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές, όπως η 

ζήτηση για αγροτική γη για την εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Επιπλέον, οι μέχρι τώρα ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν φόρο ακίνητης περιουσίας, 

πράγμα  το  οποίο  αποτέλεσε  ένα  σημαντικό  στοιχείο,  το  οποίο  επίσης  επηρέασε  τη  ζήτηση,  η  οποία  παραμένει 

επικεντρωμένη  στην  «Αρδευόμενης  Αγροτική  Γη».  Το  κράτος  επέβαλε  πρόσφατα  ένα  νέο  ενιαίο  φόρο  κατοχής  για 

οποιοδήποτε είδος  ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών εκτάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η υφιστάμενη ελληνική οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μια σημαντική μείωση του αριθμού των 

συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στατιστικές αφορούν 

σε οικιστικές μονάδες και όχι σε αγροτική γη, για την οποία δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές. 
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Εικόνα 11: Αριθμός Συναλλαγών  στην αγορά ακινήτων (σε χιλιάδες) 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας Μεσιτικών Γραφείων   σχετικά με τις τιμές των 

Οικιστικών και Εμπορικών Ακινήτων και την εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια (2009 ‐ 2013), ενώ η ελληνική οικονομική 

κρίση ήταν στο ζενίθ της. 

Εικόνα  12: Τιμές Οικιστικών και Εμπορικών Ακίνητων 
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Τέλος, στο σχήμα που ακολουθεί, προερχόμενο επίσης  από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας33, 

παρουσιάζεται  η  αλλαγή  του  Δείκτη  Τιμών  Οικιστικών  Ακίνητων  (ονομαστική  και  τ  πραγματική)  έναντι  της  ετήσιας 

μεταβολής του ΑΕΠ. 

Εικόνα 13: Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων έναντι Ετήσιας Μεταβολής του ΑΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την σχετική Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, οι πλέον σημαντικές αλλαγές στη φορολογία της ακίνητης 

περιουσίας, οι οποίες εισήχθησαν κατά το 2014 είναι οι ακόλουθες: 

1. Ενιαίος Φόρος  Ακίνητης  Περιουσίας  που  επιβάλλεται  σε  όλες  τις  κατηγορίες  ακινήτων.  Επιπρόσθετος φόρος  που 

επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων συνολικής αξίας άνω των € 300.000. 

2. Φόρος  Υπεραξίας  Ακίνητης  Περιουσίας  που  βαρύνει  τους  ιδιοκτήτες,  οι  οποίοι  προτίθενται  να  πουλήσουν  την 

περιουσία  τους  (15%  επί  της διαφοράς μεταξύ  των  τιμών αγοράς και διάθεσης  των περιουσιακών στοιχείων,  που   

μειώνεται     ανάλογα    με    το  χρόνο    που    μεσολάβησε μεταξύ των 2 συναλλαγών). Η εφαρμογή του φόρου έχει 

συναντήσει σημαντικές δυσκολίες και προκάλεσε καθυστερήσεις σε πολλές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

3. Φορολογία Εισοδήματος από Μισθώματα, που έχει οριστεί στο 11% για εισοδήματα έως € 11.000 και στο 33% για 

εισοδήματα άνω των € 12.000. 

4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου,  που έχει μειωθεί σημαντικά  σε 3% (από 8% ή 11%). Σημαντικές αλλαγές στην αγορά 

είναι επίσης η εκ νέου επιβολή του πόθεν έσχες για όλες τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα. 

 
                                                            
33 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statίstics/realestate/default.aspx 



 TAP AG 
Αρ. εγγράφου: 

GAL00-PMT-660-X-ΤΤΑ-0001 Αρ. αναθ.: 0 

 

Τίτλος 
Εγγράφου: Πλάνο Αποκατάστασης ∆ιαβίωσης Σελίδα: 

199 από 
206 

 

Παράρτημα 4: Oρφανή Γη 
 

1. Όταν  αποκτάται  ένα  γεωτεμάχιο  το  οποίο  είναι  πλατύτερο  από  τον  Διάδρομο  Κατασκευής  του  Αγωγού,  η 

προσωρινή κατάληψη από τον ΤΑΡ αυτού του μέρους του γεωτεμαχίου που ευρίσκεται στην Ζώνη Κατασκευής 

μπορεί να αφήνει τμήματα γης εκατέρωθεν,  τα οποία δεν απαιτούνται για το έργο και για τα οποία υπό κανονικές 

συνθήκες δεν προβλέπεται αποζημίωση. Οι αγροτικές δραστηριότητες σε αυτά τα τμήματα γης θα μπορούσαν 

υπό κανονικές συνθήκες να συνεχίζονται. Θα υπάρξουν περιπτώσεις ωστόσο, όπου το εναπομείναν τμήμα γης 

θα είναι πολύ μικρό για να καθίσταται η καλλιέργειά του  οικονομικά βιώσιμη. Αυτή η κατάσταση («Ορφανή γη») 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 1. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχήμα παρουσιάζεται μια κατάσταση, όπου 

το αγροτεμάχιο θίγεται ως αποτέλεσμα της κατάληψης γης από τον αγωγό, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί 

ως αποτέλεσμα απόκτησης γης που σχετίζεται με τις υπέργειες εγκαταστάσεις του αγωγού, οπότε το εναπομείναν 

τμήμα  γης  θα μείνει «ορφανό»  μονίμως,  ενώ στην περίπτωση  του  Σχήματος  γίνεται «ορφανό»  μόνο  για  την 

περίοδο κατασκευής.  

2. Παρομοίως, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση στο εναπομείναν τμήμα γης κατά μήκος της ζώνης κατασκευής 

καθιστώντας  την  καλλιέργειά  του αδύνατη  ή  μη  οικονομικά  βιώσιμη  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής  του 

αγωγού.  Στις  περιπτώσεις  που  μικρά  εναπομείναντα  τμήματα  γεωτεμαχίων  καθίστανται  μη  οικονομικά  ως 

αποτέλεσμα της απόκτησης ή της κατάληψης γης, υπάρχει δυνατότητα να δικαιούνται αποζημίωσης ως «ορφανή 

γη», εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.  

 

 

Σχήμα 1 ‐ Ορφανή Γη παρακείμενη στον Διάδρομο του Αγωγού 
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3. Στις περιπτώσεις που ένα γεωτεμάχιο πληροί τις προϋποθέσεις «ορφανής γης» θα εξετάζεται από τον ΤΑΡ κατά 

περίπτωση  με  βάση  αίτημα  που  θα  τεθεί  από  τον  ιδιοκτήτη  ή  τον  χρήστη  της  γης.    Πιο  συγκεκριμένα,  θα 

εξετασθούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 Μέγεθος, διαστάσεις, και σχήμα της ορφανής γης του γεωτεμαχίου,  

 Μέγεθος  και  φύση  του  μηχανικού  εξοπλισμού  που  συνήθως  χρησιμοποιείται  για  την  καλλιέργεια  του 

συγκεκριμένου  γεωτεμαχίου  και  το  κατά  πόσο  μπορεί  εύλογα  να  χρησιμοποιηθεί  αυτός  ο  εξοπλισμός 

δεδομένου του μεγέθους, του σχήματος και των διαστάσεων της ορφανής γης του γεωτεμαχίου 

 Περιορισμοί πρόσβασης, και το κατά πόσο αυτοί θα διαρκέσουν μόνο κατά την περίοδο κατασκευής ή θα 

καταστούν μόνιμοι (περίπτωση που δεν προβλέπεται να παρατηρηθεί παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις), 

 Ενδεχόμενοι περιορισμοί άρδευσης ή αποστράγγισης κατά την διάρκεια της περιόδου κατασκευής. 

4. Οι αποζημιώσεις για την Ορφανή Γη, εφόσον χαρακτηρισθεί ως τέτοια, θα υπολογίζονται με τους ίδιους όρους 

που ισχύουν για τα κυρίως θιγόμενα τμήματα γης. 

 

 

1.2    Μεθοδολογία για τις Αποζημιώσεις Ορφανής Γης  

Με  βάση  τα  κριτήρια  που  έχουν  τεθεί  παραπάνω,  στην  παράγραφο  3,  περιγράφεται  αναλυτικά  η  προτεινόμενη 

μεθοδολογία στους ακόλουθους Πίνακες 1 και 2:  
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Παραρτημα 5:   Tρόπος Υπολογισμού Απώλειας Οικοδομησιμότητας 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Στην Ελλάδα, δεν είναι καθορισμένες και νομοθετημένες οι χρήσεις γης, με αποτέλεσμα να υπάρχει δόμηση εκτός των ορίων 

των Σχεδίων Πόλης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εκτός σχεδίου δόμηση εφαρμόζεται κυρίως σε: 

Α. Κατοικίες.  

Β. Αγροτικές αποθήκες.  

Γ. Βιοτεχνικούς χώρους.  

∆. Κτίρια γραφείων.  

Ε. Ξενοδοχεία. 

Πιθανή ζημία :  Η αρνητική επίδραση που μπορεί να υποστεί κάποιο γεωτεμάχιο από τους περιορισμούς της δόμησης στη 

ζώνη Β, θα είναι να περιοριστεί κατά κάποιο ποσοστό η δυνατότητα δόμησης, με ανώτατο όριο την πλήρη εξάλειψη της 

δυνατότητας αυτής .  

Τρόπος αντιμετώπισης 

Αποζημίωση με συγκεκριμένα κριτήρια και μέτρηση κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη. 

Αποζημίωση για απώλεια οικοδομησιμότητας ανά κατηγορία γης όπου βρίσκεται το θιγόμενο αγροτεμάχιο είναι:  

1. Στην περίπτωση περιαστικής γης: όροι και κανόνες δόμησης για βιοτεχνικούς χώρους 

2. Στην περίπτωση γης με αναπτυξιακή δυνατότητα: όροι και κανόνες δόμησης για βιοτεχνικούς χώρους  

3. Στις λοιπές περιπτώσεις αγροτικής γης: όροι και κανόνες δόμησης για αγροτικές αποθήκες. 

Τρόπος Υπολογισμού Αποζημίωσης 

Επειδή το δικαίωμα που θα περιοριστεί/απολεσθεί  αποτελεί ποσοστό επί του εμβαδού εκάστου αγροτεμαχίου, εφαρμόζεται 

ο τύπος : 

Αποζημίωση (€) = [απολεσθέντα μέτρα δόμησης (μ2) / συντελεστή δόμησης] Χ τιμή μονάδος γης (€/μ2) 

Η λογική του παραπάνω μαθηματικού τύπου είναι ότι ο περιορισμός  της δυνατότητας δόμησης, αντιστοιχεί σε θεωρητική 

«απώλεια επιφάνειας»  του γεωτεμαχίου, άρα αποζημιώνεται αυτή η «απολεσθείσα επιφάνεια». 

Επειδή όμως η δυνατότητα χρήσης του δικαιώματος οικοδόμησης είναι υποθετική, ενώ στον ενδιάμεσο χρόνο το ακίνητο θα 

αξιοποιείται με την υπάρχουσα χρήση, αποζημιώνεται με το 90 % της τιμής που προκύπτει από τον προηγούμενο 

μαθηματικό τύπο , δηλαδή: 

Αποζημίωση (€) =  0,9 x [απολεσθέντα μέτρα δόμησης (μ) / συντελεστή δόμησης Χ τιμή  μονάδος γης (€/μ2)] ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
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Παράρτημα 6: Ροή Εργασιών για απόκτηση γης 
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Παράρτημα 7: Παράδειγμα Φόρμας Αναφορών 
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