
    

 

 
 

ΕΡΓΟ: “ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED” 
 
 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

Η Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. 

(IGI Poseidon S.A.) θα υλοποιήσει το Έργο Αγωγός EastMed (“EastMed Pipeline Project ”). Στην 

εταιρεία συμμετέχουν ισομερώς η Ελληνική εταιρεία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και η Ιταλική EDISON. 

Το Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού EastMed στην Ελλάδα, περιλαμβάνει μικρού μήκους υπόγειο τμήμα και 
χερσαίες εγκαταστάσεις στην Κρήτη, στην περιοχή Αθερινόλακκου, στο Δήμο Σητείας, της Π.Ε. Λασιθίου. 

Από την Κρήτη, υποθαλάσσιο τμήμα κατευθύνεται στην Πελοπόννησο και φθάνει στην περιοχή του 

οικισμού Άγιος Φωκάς της Π.Ε. Λακωνίας. Ακολούθως, ο αγωγός διασχίζει την Πελοπόννησο (υπόγεια 
διέλευση) με κατεύθυνση βορειοδυτική, διέρχεται από τον Πατραϊκό Κόλπο (υποθαλάσσιο τμήμα) και 

συνεχίζει με χερσαίο (υπόγειο) τμήμα διερχόμενος ανατολικά της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, στην Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, καταλήγοντας στο Φλωροβούνι, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Δήμο Ηγουμενίτσας. 

Για την αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 177 του Νόμου 4001/ΦΕΚ 

179/22.08.2011) απαιτείται η διαδικασία της κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού κατά μήκος της 
όδευσής του. Η εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης αυτής εντός της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη, στην εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  
 

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνησης κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου, 
ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες της Δημοτικής Ενότητας ΛΕΥΚΗΣ του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ της Περιφερειακής 

Ενότητας ΛΑΣΙΘΙΟΥ, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον να επιβεβαιώσουν διότι οι ιδιοκτησίες τους 

επηρεάζονται από τη διέλευση του παραπάνω Αγωγού, να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης 
στην Σητεία, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, Βαρθολομαίου 9, ΤΚ 72300 στις 23/09/2022 και 30/09/2022, 

με ωράριο λειτουργίας 11:00 π.μ με 3:00 μ.μ., για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών 
Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευσης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους 

της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και προσκομίζοντας 

αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά 
διαγράμματα, κλπ).  

 
Τα διορθωμένα Κτηματολογικά Στοιχεία (Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες) θα αναρτηθούν στο 

γραφείο κτηματογράφησης σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εκ νέου, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να 
ελέγξουν την ορθότητά τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

Για την ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., Ελ. Βενιζέλου 284, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 2109491600, 
υπεύθυνος Μηχανικός  είναι ο Αντώνης Καβαρινός. 

 
 

 

 


