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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του
άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των
μεταβολών αξιών γης λαμβάνεται το πλησιέστερο στην έναρξη κατασκευής του
έργου έτος για το οποίο διατίθενται στοιχεία.
Η σκοπιμότητα υπολογισμού του δείκτη έγκειται στη διερεύνηση των
επιδράσεων λειτουργίας του οδικού άξονα στις αξίες γης και εκτίμηση μοντέλων
που συσχετίζουν τις αξίες γης με λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο παρόν Δελτίο Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα του δείκτη για
15 περιοχές πέριξ των κόμβων: Α/Κ01 Ηγουμενίτσας, Α/Κ09 Γρεβενών, Α/Κ11 Καλαμιάς,
Α/Κ12 Κοζάνης, Α/Κ12 Βέροιας, Α/Κ21 Καλοχωρίου, Α/Κ22 Ιωνίας-Διαβατών και Α/Κ2323Α Ευκαρπίας-Γηροκομείου, Α/Κ24 Λαγκαδά, Α/Κ31 Άγιου Σύλλα, Α/Κ32 Λευκής Άμμου,
Α/Κ34 Βανιάνου, Α/Κ35 Βαφαίικων, Α/Κ37 Δυτ. Κομοτηνής, Α/Κ41 Αλεξανδρούπολης της
Εγνατίας Οδού. Οι τιμές των αξιών ανά κόμβο διαφοροποιούνται σημαντικά και προκύπτει,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα συλλεχθέντα δεδομένα, η ακόλουθη ταξινόμηση των κόμβων
(μετά την αναπροσαρμογή των αξιών 2009 σε τιμές 1998 σύμφωνα με τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Κόμβοι με μέγιστες τιμές αξιών μικρότερες των 20.000 Ευρώ / στρ τόσο το
1998 όσο και το 2009. Περιλαμβάνονται οι κόμβοι: Γρεβενών, Καλαμιάς,
Κοζάνης, Αγ. Σύλλα, Βανιάνου, Βαφαίικων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Κόμβοι με μέγιστες τιμές αξιών μικρότερες των 20.000 Ευρώ / στρ το 1998
και μέγιστες τιμές αξιών μεγαλύτερες των 20.000 Ευρώ / στρ το 2009.
Περιλαμβάνονται οι κόμβοι: Ηγουμενίτσας, Λαγκαδά, Λευκής Άμμου
Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. Κόμβοι με μέγιστες τιμές αξιών μεγαλύτερες ή ίσες των 20.000 Ευρώ / στρ
τόσο το 1998 όσο και το 2009. Περιλαμβάνονται οι κόμβοι: Βέροιας,
Καλοχωρίου, Ιωνίας, Ευκαρπίας - Γηροκομείου.

1

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Μάιος 2010

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κόμβων ανάλογα με την κατάταξή τους στις επιμέρους
κατηγορίες είναι:

Α. ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 09 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο κόμβος είναι κυρίως μέσα στα όρια Δημοτικών και Δημόσιων εκτάσεων. Στην περιοχή
μελέτης του κόμβου δεν υπάρχει κάποιου είδους θεσμοθετημένος χωροταξικός ή
πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος να καθορίζει τις χρήσεις γης, καθώς ο κόμβος
βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και απέχει από το όριο του οικισμού των Γρεβενών τρία
χιλιόμετρα. Οι αξίες γης έχουν αυξηθεί στην περιοχή, στις περιορισμένες όμως εκτάσεις
που υπάρχουν ιδιωτικής κυριότητας αγροτεμάχια. Έτσι ενώ το 1998 κυμαίνονταν από 1.000
έως 2.400 ευρώ το στρέμμα σήμερα (2009) η διακύμανση αυτή είναι στα 5.000 έως 15.000
ευρώ το στρέμμα. Οι απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 2002 στην περιοχή του κόμβου
ανέρχονταν από 1.500 έως 2.000 ευρώ ανά στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των αξιών
γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 2.405 έως 7.215 ευρώ ανά στρέμμα. Οι
μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση τις
αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 60% και 381%. Η μέση αύξηση των αξιών γης
στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 179%.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 11 ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Ο κόμβος της Καλαμιάς (ΑΚ 11) βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικισμού
Καλαμιάς σε μια καθαρά αγροτική προς το παρόν περιοχή, επτά χιλιόμετρα από τον οικισμό
της Κοζάνης (Δυτική είσοδος). Στην περιοχή μελέτης του κόμβου δεν υπάρχει κάποιου
είδους θεσμοθετημένος χωροταξικός ή πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος να καθορίζει τις
χρήσεις γης. Σύμφωνα με ειδικούς της κτηματαγοράς στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει
ιδιαίτερη κίνηση όσον αφορά τις αγοραπωλησίες. Ενδεικτικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε
κανένα πωλητήριο, που αφορά σε αγροτεμάχια στην περιοχή. Η περιοχή παραμένει αμιγώς
αγροτική με μικρή έως ανύπαρκτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τιμές των
αγροτεμαχίων εκτιμούνται ανάμεσα σε 2.000 και 3.000 € το στρέμμα σήμερα ενώ το 1998
κυμαίνονταν από 400 – 600 ευρώ το στρέμμα. Οι απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 2002 στην
περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από 1.500 έως 1.800 ευρώ ανά στρέμμα. Με την
αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 962 έως
1.443 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009
υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές ανέρχονται για όλες τις περιοχές στο
141%. Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και
του 2009 στο 141%.
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο κόμβος της Κοζάνης (ΑΚ 12) βρίσκεται στην ανατολική είσοδο αυτής, σε απόσταση
τεσσάρων χιλιομέτρων από τον οικισμό της Κοζάνης και ενός χιλιομέτρου από τους
οικισμούς Δρεπάνου και Κοίλων.
Σύμφωνα με μεσίτες στην πόλη της Κοζάνης, στην περιοχή μελέτης στον κόμβο της
Κοζάνης, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση όσον αφορά τις αγοραπωλησίες. Ενδεικτικό είναι ότι
δεν εντοπίστηκε κανένα πωλητήριο όσον αφορά αγροτεμάχια στην περιοχή. Οι αξίες γης
στην περιοχή το 1998 κυμαίνονταν από 2.000 έως 12.000 ευρώ το στρέμμα ενώ σήμερα
ανέρχονται στα 4.000 – 35.000 ευρώ το στρέμμα. Οι απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 1999
στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από 9.000 έως 14.000 ευρώ ανά στρέμμα. Με την
αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 1.924 έως
16.835 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009
υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές παρουσιάζουν γενικά αύξηση η οποία
κυμαίνεται μεταξύ 40% και 141%. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ζωνών (σε καθαρά
αγροτικές περιοχές) όπου εμφανίζεται μείωση -4% και -36%. Η μέση αύξηση των αξιών γης
στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 66%.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 31 ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Ο κόμβος του Αγ. Σύλλα (ΑΚ 31) συνδέει την πόλη της Καβάλας (Δυτική είσοδος) με την
Εγνατία οδό καθώς και την Εθνική οδό Καβάλας - Δράμας. Μεγάλο τμήμα της περιοχής
μελέτης βρίσκεται εντός δασικής περιοχής κι έτσι δεν καταγράφεται αξία γης στα τμήματα
αυτά. Επιπλέον τμήμα της περιοχής μελέτης είναι και σε περιοχή προστασίας. Στις
υπόλοιπες περιοχές κοντά στον κόμβο προς την Καβάλα και στην περιοχή του Σταυρού
Δήμου Φιλίππων, καταγράφηκαν για το 1998 αξίες γης στις 4.000 ευρώ ανά στρέμμα ενώ
σήμερα αυτές σύμφωνα με την απογραφή ανέρχονται σε 18.000 έως 35.000 ευρώ ανά
στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται
από 8.658 έως 16.835 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998
και 2009 υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 116% και
321%. Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και
του 2009 στο 231%.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 34 ΒΑΝΙΑΝΟΥ

Ο κόμβος του Βανιάνου (ΑΚ 34) βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Ξάνθης και αποτελεί τη δυτική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων των οικισμών Βανιάνου και Πετροχωρίου σε μια καθαρά αγροτική προς
το παρόν περιοχή. Σύμφωνα με κτηματομεσίτες στην περιοχή της Ξάνθης οι αξίες γης στον
κόμβο του Βανιάνου έχουν αλλάξει από την δημιουργία του κόμβου και μετά. Βέβαια επειδή
ο κόμβος πρόσφατα δόθηκε στην κυκλοφορία οι τιμές των αγροτεμαχίων δεν έχουν
σταθεροποιηθεί κι έτσι δεν έχουν σαφή γνώση για την περιοχή. Οι απαλλοτριώσεις της
Εγνατίας το 2001 στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από 600 έως 750 ευρώ ανά
στρέμμα. Στις υπό απογραφή περιοχές, καταγράφηκαν για το 1998 αξίες γης περί τις 500
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ευρώ ανά στρέμμα ενώ σήμερα αυτές ανέρχονται σε 3.000 έως 20.000 ευρώ ανά στρέμμα.
Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 1.443
έως 9.620 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009
υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 189% και 1824%.
Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του
2009 στο 798%.

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 35 ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ

Ο κόμβος των Βαφαίϊκων (ΑΚ 34) βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Ξάνθης και αποτελεί τη ανατολική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων των οικισμών Φελώνη και Βαφαίικα του δήμου Βιστωνίδας καθώς
και σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής του οικισμού των Πηγαδιών σε μια κυρίως αγροτική
περιοχή. Γενικά οι αξίες γης στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή του
κόμβου. Οι απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 2001 στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από
1300 έως 7500 ευρώ ανά στρέμμα. Καταγράφηκαν για το 1998 αξίες γης από 800 έως 5.000
ευρώ ανά στρέμμα ενώ σήμερα αυτές ανέρχονται σε 2.000 έως 25.000 ευρώ ανά στρέμμα.
Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 962
έως 12.025 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009
υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές παρουσιάζουν γενικά αύξηση μεταξύ
20% και 702%. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ζωνών σε καθαρά αγροτικές περιοχές όπου
εμφανίζεται μείωση από -44% έως -36%. Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του
κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 93%.

Β. ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 01 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γενικά οι αξίες γης στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή του κόμβου και
αυξάνονται συνεχώς, καθώς η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού καθιστά την περιοχή
κομβικό πλέον σημείο λόγω του λιμανιού και της άμεσης πρόσβασης σε αυτό. Οι επιμέρους
αυξήσεις σε κάποιες περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Έτσι ενώ από τα συγκριτικά
στοιχεία το 1998 οι αξίες κυμαίνονταν από 4.000 έως 10.000 ευρώ το στρέμμα σήμερα αυτή
η διακύμανση είναι μεταξύ 25.000 και 120.000 ευρώ ανά στρέμμα, Η πρόβλεψη από το
σχεδιαζόμενο ΓΠΣ ειδικών περιοχών δόμησης, η απαγόρευση δόμησης λόγω
ακαταλληλότητας σε κάποιες περιοχές και η προβλεπόμενη εγκατάσταση στην περιοχή
μελέτης σταθμού υπεραστικών και σιδηροδρομικού σταθμού οδηγούν σε διαφοροποιήσεις
τις αξίες γης ανά περιοχή, οι οποίες είναι πολύ υψηλές σε κάποιες περιοχές στις οποίες
προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις από τι σχεδιαζόμενο ΓΠΣ. Οι απαλλοτριώσεις της
Εγνατίας το 1999 στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ ανά
στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται
από 12.025 έως 72.150 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998
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και 2009 υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 201% και
1704%. Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998
και του 2009 στο 618%.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 24 ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο κόμβος Λαγκαδά - Σερρών (ΑΚ 24) βρίσκεται σε αγροτική περιοχή κυρίως κοντά στους
οικισμούς Λαγυνά και Λητή του Δήμου Λαγκαδά. Ο κόμβος συνδέει την Εγνατία οδό με τις
Εθνικές οδούς προς Σέρρες, Κιλκίς και Λαγκαδά. Οι αξίες στην περιοχή ενώ το 1998 ήταν
στις 1.500 – 15.000 ευρώ το στρέμμα σήμερα κυμαίνονται από 30.000 έως 70.000 ευρώ το
στρέμμα, ενώ αναφέρθηκαν κατά την απογραφή και αξίες μέχρι 200.000 ευρώ το στρέμμα.
Οι τιμές απαλλοτρίωσης της Εγνατίας οδού στην περιοχή του κόμβου καθορίσθηκαν στις
120.000 – 140.000 ευρώ το στρέμμα το 1997. Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του
2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 14.430 έως 33.670 ευρώ ανά στρέμμα. Οι
μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση τις
αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 11% και 862%. Η μέση αύξηση των αξιών γης
στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 98%.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 32 ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Ο κόμβος της Λευκής Άμμου (ΑΚ 32) συνδέει την πόλη της Καβάλας (Ανατολική είσοδος) με
την Εγνατία οδό καθώς και την παλιά Εθνική οδό Καβάλας - Ξάνθης. Όπως συμβαίνει και
στον κόμβο του Αγ. Σύλλα έτσι και σε αυτό τον κόμβο της Καβάλας μεγάλο τμήμα της
περιοχής μελέτης βρίσκεται εντός δασικής περιοχής κι έτσι δεν καταγράφηκε αξία γης στα
τμήματα αυτά. Στις υπόλοιπες περιοχές, καταγράφηκαν για το 1998 αξίες γης από 2.000
έως 8.000 ευρώ ανά στρέμμα ενώ σήμερα αυτές ανέρχονται από 10.000 έως 100.000 ευρώ
ανά στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές
κυμαίνονται από 4.810 έως 48.100 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των
ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται
μεταξύ 141% και 1103%. Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται
μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 327%.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 37 ΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Κόμβος της Κομοτηνής (ΑΚ 37) βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Κομοτηνής και αποτελεί την δυτική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων των οικισμών Υφαντές, Ιτέα και Μεσοχώριο του Δήμου Κομοτηνής.
Αν και ο κόμβος βρίσκεται σε αμιγώς αγροτική περιοχή, η περιοχή μελέτης διαφοροποιείται
κι έχει αρκετές επιχειρήσεις καθώς περιλαμβάνει τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Κομοτηνής - Ξάνθης. Γενικά οι αξίες γης στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από την
κατασκευή του κόμβου μονομερώς και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή βορείως του
κόμβου, καθώς στη νότια πλευρά η πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Οι απαλλοτριώσεις της
Εγνατίας το 2003 στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν στις 20.000 ευρώ ανά στρέμμα.
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Καταγράφηκαν για το 1998 αξίες γης από 900 έως 15.000 ευρώ ανά στρέμμα ενώ σήμερα
αυτές ανέρχονται σε 2.000 έως 100.000 ευρώ ανά στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των
αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 962 έως 60.125 ευρώ ανά
στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση
τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ -36% και 1183%. Η μέση αύξηση των
αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 240%.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο κόμβος της Αλεξανδρούπολης (ΑΚ 41) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων
από τον οικισμό της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί την δεύτερη έξοδο για την πόλη της
Αλεξανδρούπολης. Ο κόμβος βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και μεταξύ του κόμβου και
της πόλης παρεμβάλλονται εκτάσεις στρατοπέδων. Στην περιοχή μελέτης είναι γενικά
αποδεκτό από τους κτηματομεσίτες της Αλεξανδρούπολης, ότι οι αξίες γης στην περιοχή
έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή του κόμβου. Οι απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 2002
στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από 23.000 έως 40.000 ευρώ ανά στρέμμα.
Καταγράφηκαν για το 1998 αξίες γης από 2.000 έως 8.000 ευρώ ανά στρέμμα ενώ σήμερα
αυτές ανέρχονται σε 25.000 έως 90.000 ευρώ ανά στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των
αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 2.405 έως 48.100 ευρώ ανά
στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση
τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 20% και 742%. Η μέση αύξηση των αξιών
γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 392%.

Γ. ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 14 ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο κόμβος της Βέροιας (ΑΚ 14) βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Βέροιας και η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των οικισμών Αγία
Βαρβάρα, Ασώματα, Βέροια, Προφήτης Ηλίας και Κυδωνοχώρι του Δήμου Βέροιας.
Επιπλέον τμήμα της περιοχής μελέτης είναι εντός Ζ.Ο.Ε. Στην περιοχή μελέτης λόγω
διαφόρων συνθηκών που επικρατούν (ύπαρξη Ζ.Ο.Ε. υψομετρική διαφορά κτλ), υπάρχει
μεγάλη διακύμανση σήμερα στις αξίες της γης. Έχει παρατηρηθεί στην γραμμική ζώνη του
περιφερειακού της Βέροιας αύξηση τιμών σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα (250.000 – 350.000
ευρώ ανά στρέμμα) ενώ σε καθαρά αγροτικές περιοχές η αξία περιορίζεται στα 4.000 ευρώ
το στρέμμα. Το 1998 οι αξίες στην περιοχή κυμαίνονταν μεταξύ 1.500 και 7.000 ευρώ το
στρέμμα σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία της Δ.Ο.Υ. Βέροιας και μέχρι 32.000 ευρώ ανά
στρέμμα στην περιοχή του περιφερειακού σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία. Οι
απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 2001 στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν από 35.000
έως 60.000 ευρώ ανά στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες
1998 αυτές κυμαίνονται από 1.924 έως 144.300 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών
μεταξύ των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές
6
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κυμαίνονται μεταξύ 28% και 434%. Η μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου
ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 326%.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 21 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

Ο κόμβος του Καλοχωρίου (ΑΚ 21) είναι ο κόμβος που συνδέει την νέα χάραξη της Εγνατίας
με τον ΠΑΘΕ. Στα όρια της υπό μελέτη περιοχής περιέχεται και ο κόμβος Σίνδου (ΠΑΘΕ).
Δυτικά του κόμβου της Σίνδου υπάρχει καθαρά αγροτική περιοχή. Στην περιοχή του
κόμβου υπάρχει επίσης το Δέλτα Γαλλικού (προστατευόμενη περιοχή). Στην περιοχή
μελέτης οι αξίες γης σύμφωνα με τους μεσίτες στην περιοχή του Καλοχωρίου αλλά και από
έρευνα με βάση τα πωλητήρια στην περιοχή μελέτης είναι αρκετά διαφοροποιημένες από
περιοχή σε περιοχή και έχουν μεταβληθεί πολύ, καθώς τμήματα της περιοχής μελέτης είναι
εντός της βιομηχανικής περιοχής του Καλοχωρίου και της Σίνδου, άλλα είναι ΄΄πάνω στον
ΠΑΘΕ΄΄ και άλλα τμήματα είναι αμιγώς αγροτικά. Έτσι το 1998 οι αξίες κυμαίνονταν από
15.000 έως 60.000 ευρώ ενώ το 2009 από 30.000 έως 150.000 ευρώ ανά στρέμμα. Οι
απαλλοτριώσεις της Εγνατίας το 2004 στην περιοχή του κόμβου ανέρχονταν στα 120.000
ευρώ ανά στρέμμα. Με την αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές
κυμαίνονται από 14.430 έως 72.150 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ
των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές
παρουσιάζουν γενικά αύξηση η οποία κυμαίνεται μεταξύ 4% και 157%. Υπάρχουν όμως και
περιπτώσεις ζωνών όπου εμφανίζεται μείωση από -4% έως και -40%. Η μέση αύξηση των
αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 16%.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 22 ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Ο κόμβος της Ιωνίας - Διαβατών (ΑΚ 22) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της
Μαγνησίας και τον οικισμό των Διαβατών (Δήμου Εχεδώρου). Τμήμα της περιοχής μελέτης
εντοπίζεται και στην ΒΙΠΕ Σίνδου, ενώ από την περιοχή μελέτης διέρχεται και ο δρόμος
Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Στην περιοχή του κόμβου Ιωνίας – Διαβατών οι αξίες γης των
αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες της περιοχής και την έρευνα βάσει
πωλητηρίων που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή, διαφοροποιούνται σε σχέση με την
τοποθεσία του αγροτεμαχίου, την άμεση πρόσβαση στον κόμβο και κατ’ επέκταση στην
Εγνατία οδό, την εγγύτητα σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής (Εθνική οδός
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, Συμμαχική οδός, δρόμος προς Νεοχωρούδα) καθώς επίσης και
την θέση των αγροτεμαχίων ανάλογα με τη χρήση τους (αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια
– βιοτεχνικές και βιομηχανικές συγκεντρώσεις). Έτσι το 1998 στην περιοχή οι αξίες ήταν της
τάξης των 12.000 έως 20.000 ευρώ ανά στρέμμα ενώ σήμερα τα ακίνητα στην περιοχή του
συγκεκριμένου κόμβου πωλούνται από 25.000 έως 120.000 ευρώ. Με την αναπροσαρμογή
των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 14.430 έως 57.720 ευρώ ανά
στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009 υπολογισμένες με βάση
τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 15% και 221%. Η μέση αύξηση των αξιών
γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του 2009 στο 116%.
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4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 22-23Α ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο κόμβος της Ευκαρπίας (ΑΚ 23) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της
Ευκαρπίας. Ο κόμβος του Γηροκομείου (ΑΚ 23Α) είναι σε μικρή απόσταση βορειότερα από
τον κόμβο ΑΚ 23
και χρησιμοποιείται κυρίως για τη εξυπηρέτηση παρόδιων
εγκαταστάσεων. Στην περιοχή υπάρχουν βιοτεχνικές και βιομηχανικές συγκεντρώσεις και
προβλέπονται αναμορφώσεις των Γ.Π.Σ. και της Ζ.Ο.Ε. Το 1998 οι αξίες στην περιοχή
κυμαίνονταν από 15.000 έως 60.000 ευρώ το στρέμμα. Σήμερα οι αξίες της γης στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές ξεκινούν από τα 60.000 ευρώ το στρέμμα και φτάνουν κοντά
στον κόμβο στις 200.000 ευρώ το στρέμμα. Οι τιμές απαλλοτρίωσης της Εγνατίας οδού στην
περιοχή του κόμβου καθορίσθηκαν στις 160.000 ευρώ το στρέμμα το 1998. Με την
αναπροσαρμογή των αξιών γης του 2009 σε αξίες 1998 αυτές κυμαίνονται από 24.050 έως
96.200 ευρώ ανά στρέμμα. Οι μεταβολές των αξιών μεταξύ των ετών 1998 και 2009
υπολογισμένες με βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές κυμαίνονται μεταξύ -20% και 381%. Η
μέση αύξηση των αξιών γης στο σύνολο του κόμβου ανέρχεται μεταξύ του 1998 και του
2009 στο 67%.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΖΩΝΩΝ 1998 ΚΑΙ 2009 ΑΝΑ
ΚΟΜΒΟ
Α/Α
κόμβου

Ελάχιστη αξία
ζώνης 1998
(ευρώ/στρ)

Μέγιστη αξία
ζώνης 1998
(ευρώ/στρ)

Ελάχιστη αξία
ζώνης 20091
(ευρώ/στρ)

Μέγιστη αξία
ζώνης 20091
(ευρώ/στρ)

01

Ηγουμενίτσας

4.000

10.000

12.025

72.150

09

Ανατ. Γρεβενών

1.000

2.400

2.405

7.215

11

Καλαμιάς

400

600

962

1.443

12

Κοζάνης

2.000

12.000

1.924

16.835

14

Βέροιας

1.500

32.000

1.924

144.300

21

Καλοχωρίου Κ1

15.000

60.000

14.430

72.150

22

Ιωνίας – Διαβατών Κ2

12.000

20.000

14.430

57.720

23-23Α

Ευκαρπίας Κ4Γηροκομείου

15.000

60.000

24.050

96.200

24

Λαγκαδά – Σερρών

1.500

15.000

14.430

33.670

31

Αγ. Σύλλα

4.000

4.000

8.658

16.835

2.000

8.000

4.810

48.100

600

750

1.443

9.620

800

5.000

962

12.025

900

15.000

962

60.125

2.000

8.000

2.405

48.100

32
34
35

1

Όνομα κόμβου

Λευκής Άμμου
(Καβάλας)
Βανιάνου
(Δυτ. Ξάνθης)
Βαφαίικων
(Ανατ. Ξάνθης)

37

Δυτ. Κομοτηνής

41

Αλεξανδρούπολης

Αναπροσαρμοσμένες τιμές στο 1998
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΞΙΩΝ 1998
ΚΑΙ 2009 ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ
Α/Α
κόμβου

Όνομα κόμβου

Ελάχιστη μεταβολή
αξιών

Μέγιστη μεταβολή
αξιών

Μέση μεταβολή
αξιών2

201%

1704%

618%

60%

381%

179%

01

Ηγουμενίτσας

09

Ανατ. Γρεβενών

11

Καλαμιάς

141%

141%

141%

12

Κοζάνης

-36%

141%

66%

14

Βέροιας

28%

434%

326%

21

Καλοχωρίου Κ1

-40%

157%

16%

22

Ιωνίας – Διαβατών Κ2

15%

221%

116%

23-23Α

Ευκαρπίας Κ4Γηροκομείου

-20%

381%

67%

24

Λαγκαδά – Σερρών

11%

862%

98%

31

Αγ. Σύλλα

116%

321%

231%

Λευκής Άμμου
(Καβάλας)
Βανιάνου
(Δυτ. Ξάνθης)
Βαφαίικων
(Ανατ. Ξάνθης)

141%

1103%

327%

189%

1824%

798%

-44%

702%

93%

37

Δυτ. Κομοτηνής

-36%

1183%

240%

41

Αλεξανδρούπολης

20%

742%

392%

32
34
35

Μελετώντας τον συγκεντρωτικό πίνακα των ελάχιστων και μέγιστων αξιών ζωνών ανά
κόμβο εμφανίζονται στους περισσότερους από τους κόμβους μεγάλες διαφορές μεταξύ της
ελάχιστης και της μέγιστης αξίας ζώνης το 1998 οι οποίες διευρύνονται ακόμη περισσότερο
το 2009. Οι κόμβοι στους οποίους δεν εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο και είναι πιο
ομοιογενείς είναι οι πέντε από τους έξη (πλην Βαφαίικων) κόμβοι της κατηγορίας Α.
Οι ελάχιστες τιμές αξιών ζώνης το 1998 είναι κάτω από τα 1000 ευρώ ανά στρέμμα (με τιμές
από 400 – 900 ευρώ ανά στρέμμα) σε τέσσερις (4) κόμβους (Καλαμιάς, Βανιάνου,
Βαφαίικων και Δυτ. Κομοτηνής) ενώ οι ελάχιστες τιμές αξιών ζώνης το 2009
(αναπροσαρμοσμένες στο 1998) παραμένουν κάτω από τα 1000 ευρώ με τιμές όμως στα 962
ευρώ ανά στρέμμα σε τρεις κόμβους (Καλαμιάς, Βαφαίικων και Δυτ. Κομοτηνής). Οι
μεγαλύτερες ελάχιστες τιμές αξιών το 1998 εμφανίζονται σε τρεις κόμβους (Καλοχωρίου,
Ιωνίας και Ευκαρπίας) της περιοχής Θεσσαλονίκης (από 12.000 έως 15.000 ευρώ/στρ). Το
ίδιο συμβαίνει και το 2009, με την προσθήκη της περιοχής του Α/Κ Λαγκαδά-Σερρών (από
14.430 έως 24.050 ευρώ/στρ). Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι στην ίδια
2

Η μέση μεταβολή των αξιών γης υπολογίζεται ως ποσοστό % μεταξύ των μέσων όρων των τιμών αξιών γης του
1998 και του 2009
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κατηγορία ανήκει το 2009 και η περιοχή του Α/Κ Ηγουμενίτσα με ελάχιστη τιμή στα 12.025
ευρώ/στρ.
Οι μέγιστες τιμές αξιών ζώνης το 1998 είναι κάτω από τα 1000 ευρώ ανά στρέμμα (με τιμές
από 600 – 750 ευρώ ανά στρέμμα) σε δύο (2) κόμβους (Καλαμιάς και Βανιάνου) ενώ οι
μέγιστες τιμές αξιών ζώνης το 2009 (αναπροσαρμοσμένες στο 1998) δεν παραμένουν κάτω
από τα 1000 ευρώ σε κανένα κόμβο. Οι μεγαλύτερες μέγιστες τιμές αξιών το 1998
εμφανίζονται σε δύο κόμβους (Καλοχωρίου, και Ευκαρπίας) της περιοχής Θεσσαλονίκης
(στις 60.000 ευρώ/στρ) ενώ το 2009 οι μεγαλύτερες μέγιστες τιμές αξιών (πάνω από 70.000
ευρώ ανά στρέμμα εμφανίζονται σε δύο κόμβους (Καλοχωρίου και Ευκαρπίας) της περιοχής
Θεσσαλονίκης (από 72.150 έως 96.200 ευρώ/στρ), στον κόμβο της Ηγουμενίτσας (72.150
ευρώ/στρ.) και στον κόμβο της Βέροιας (144.300 ευρώ/στρ.).
Οι μεταβολές στις αξίες γης παρουσιάζουν συνολικά θετικά πρόσημα μεταξύ του έτους
αναφοράς (1998) και του έτους ελέγχου (2009) με βάση τις πραγματικές τιμές του 2009 σε
όλους τους κόμβους και κυμαίνονται από 15% (Βαφαίικα3) μέχρι 3900% (Βανιάνο4) ενώ με
βάση τις αναπροσαρμοσμένες τιμές του 2009, όπως φαίνεται από τον συγκεντρωτικό
πίνακα των μεταβολών αξιών, κυμαίνονται από -44% (παρατηρούνται δηλαδή μειώσεις
στις αξίες γης) έως αύξηση 1824% στους ίδιους κόμβους αντίστοιχα. Οι μέσες μεταβολές
των αναπροσαρμοσμένων αξιών γης σε κανένα κόμβο δεν εμφανίζουν αρνητικές τιμές και
κυμαίνονται από 16% (Καλοχώρι) μέχρι 798% (Βανιάνο). Σε δέκα (10) κόμβους οι μέσες
μεταβολές αξιών γης υπερβαίνουν το 100%. Παρά την αναπροσαρμογή των τιμών σε πέντε
(5) κόμβους (Ηγουμενίτσας, Καλαμιάς, Αγ. Σύλλα, Λευκής Άμμου και Βανιάνου,
παρατηρούνται ελάχιστες και μέγιστες μεταβολές αξιών μεγαλύτερες του 100% με τις
μέγιστες μεταβολές να ξεπερνούν το 1000% σε τέσσερις (4) κόμβους (Ηγουμενίτσας, Λευκής
Άμμου, Βανιάνου και Δυτ. Κομοτηνής). Μειώσεις σε αξίες γης εμφανίζονται σε πέντε (5)
κόμβους (Κοζάνης, Καλοχωρίου, Ευκαρπίας, Βαφαίικων και Δυτ. Κομοτηνής) κυρίως σε
περιοχές καθαρά αγροτικού χαρακτήρα και σε κάποιες περιπτώσεις με προβληματική
πρόσβαση είτε λόγω της κατασκευής της Εγνατίας Οδού είτε ιδιαίτερων τοπικών
χαρακτηριστικών.

Από τις 2471 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην απογραφική διαδικασία
απάντησαν στο ερώτημα για την αξία αγοράς ή τη σημερινή αξία οι 280 (ποσοστό
11%). Στο ερώτημα εάν η Εγνατία Οδός συντέλεσε στην αύξηση της αξίας των
ακινήτων απάντησαν 1030 υπεύθυνοι επιχειρήσεων(ποσοστό 42%), από τους
οποίους οι 583 (επιμέρους ποσοστό 57%) είχαν την άποψη ότι η κατασκευή της
Εγνατίας Οδού επηρέασε θετικά τις αξίες των ακινήτων, οι 311 (ποσοστό 30%)
ότι επηρέασε αρνητικά και 138 (ποσοστό 13%) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν.

3

Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε κάποιες αγροτικές περιοχές, εξ αιτίας της ύπαρξης ποταμού που τις
διατρέχει.
4
Όπου σε μια καθαρά αγροτική περιοχή, λόγω της κατασκευής της Εγνατίας οδού, εκτοξεύθηκαν οι αξίες
εκατέρωθεν του δρόμου, που συνδέει την Εγνατία με την παλιά Εθνική Ξάνθης – Καβάλας.
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
Περιοχές μελέτης
Για τον προσδιορισμό του δείκτη ορίζονται οι εξής περιοχές μελέτης:
Α/Α
κόμβου

Όνομα κόμβου

Πλάτος
ζώνης
(μέτρα)

Μήκος
ζώνης
(μέτρα)

01
09
11

Ηγουμενίτσας
Ανατ. Γρεβενών
Καλαμιάς

2.000
2.000
2.000

5.000
2.000
2.000

12

Κοζάνης

2.000

5.000

14
21
22

Βέροιας
Καλοχωρίου Κ1
Ιωνίας – Διαβατών Κ2

2.000
5.000
5.000

5.000
7.2001
6.5002

23-23Α
24

Ευκαρπίας Κ4- Γηροκομείου
Λαγκαδά – Σερρών

5.000
2.000

5.0003
3.4004

31
32
34
35

Αγ. Σύλλα
Άσπρης Άμμου (Καβάλας)
Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)
Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)

2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
5.000
2.000
2.000

37
41

Δυτ. Κομοτηνής
Αλεξανδρούπολης

2.000
2.000

5.000
2.000

1: με κατεύθυνση προς την Σίνδο ζώνη μήκους 5000μ. και με κατεύθυνση προς τα Διαβατά ζώνη μήκους 2200μ
2: με κατεύθυνση προς το Καλοχώρι ζώνη μήκους 3000μ. και με κατεύθυνση προς την Ευκαρπία ζώνη μήκους
3500μ
3: με αρχή τον κόμβο Κ4 και κατεύθυνση προς τον Κ24 Λαγκαδά ενιαία ζώνη μήκους 5000μ (1900μ. είναι
ανάμεσα στους δύο κόμβους Κ4 και Κ23Α, και 3100μ. από τον Κ23Α προς τον Κ24 Λαγκαδά). Η ζώνη μήκους
5000μ. με αρχή τον Κ4 και κατεύθυνση προς τον κόμβο Κ2 Διαβατών έχει μελετηθεί στην πιλοτική μελέτη.
4:με κατεύθυνση προς την Ευκαρπία ζώνη μήκους 2400μ. και με κατεύθυνση προς τον Κ25 Προφήτη ζώνη
μήκους 1000μ.

Πηγές
Τα αποτελέσματα του δείκτη προέρχονται από τη «μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών
γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού» που
εκπονήθηκε το 2009, μετά από διεθνή διαγωνισμό, από την σύμπραξη των γραφείων
μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., υπό την επίβλεψη των
στελεχών (Β. Φούρκας και Αθ. Γιαννακού) του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν:
Α. Στοιχεία Αγοραίων Αξιών για τιμές αγροτεμαχίων και γηπέδων και ειδικότερα:
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Από απογραφικά δελτία, προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή
μελέτης, κατά τη φάση συλλογής στοιχείων για τους δείκτες SET 17 και SET 19
συλλέγονται ποσοτικά στοιχεία τιμών αγοράς γηπέδων και εκτιμώμενων αγοραίων
αξιών και ποιοτικά στοιχεία για την επιρροή της Εγνατίας Οδού στις αξίες των
ακινήτων και την επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης.



Από συνεντεύξεις και έρευνα αγοράς σε επαγγελματίες των τοπικών κτηματαγορών
(μηχανικοί, μεσίτες, κατασκευαστές) και επαγγελματικούς φορείς (Διευθύνσεις
Γεωργίας, Επιμελητήρια κ.α.) πληροφορίες για εκτιμώμενες αγοραίες αξίες και τιμές
αγοραπωλησιών στην περιοχή.



Προσφερόμενες τιμές πώλησης γηπέδων/αγροτεμαχίων από πωλητήρια στην περιοχή
και αγγελίες στον τοπικό τύπο και στο Διαδίκτυο.



Με επιτόπια έρευνα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκριτικών στοιχείων για τις αγοραίες αξίες
που ίσχυαν στην περιοχή μελέτης τα έτη 1997-1999, δηλ. πριν την καθιέρωση του
Αντικειμενικού Συστήματος Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) για γήπεδααγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.

Β. Περιγραφικά και Χωρικά δεδομένα από επεξεργασία δεικτών SET 17 και SET 19

Μεθοδολογία
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την εκπόνηση της έρευνας μπορούν να περιγραφούν
ως ακολούθως:
1.

Συλλογή Αγοραίων Αξιών Γης για το έτος βάσης και το έτος ελέγχου

2.

Προσαρμογή των συλλεχθέντων στοιχείων με χρονική αναγωγή και αναγωγή λόγω
μεγέθους, θέσης κλπ..

3.

Καθορισμός των ζωνών διαφοροποίησης αξιών γης βάσει της απόστασης από τον
άξονα/κόμβο της Εγνατίας Οδού ή και άλλων χαρακτηριστικών σημείων όπου
παρατηρείται διαφοροποίηση των αξιών γης. Προσδιορισμός μέσης τιμής €/στρέμμα
ανά κατηγορία ζώνης ή μέσης ανώτατης και μέσης κατώτατης τιμής ανά ζώνη.

4.

Ψηφιοποίηση ζωνών αξιών γης για κάθε περιοχή μελέτης.

5.

Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων στους αντίστοιχους πίνακες των χωρικών
χαρακτηριστικών που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση

6.

Θεματική απόδοση των επιφανειακών και γραμμικών ζωνών με βάση την Αγοραία
τους Αξία – Δημιουργία Θεματικών Χαρτών Αγοραίων Αξιών Γης 1998 και 2007.

7.

Υπολογισμός και Θεματική απόδοση των αντίστοιχων ποσοστών μεταβολής των
Αγοραίων Αξιών στις επιμέρους ζώνες.

Η έλλειψη συστηματικής πληροφόρησης και ακριβούς καταγραφής των Αγοραίων Τιμών
στην ελληνική αγορά ακινήτων, των τιμών δηλαδή στις οποίες επιτυγχάνεται η μεταβίβαση
ενός ακινήτου, χαρακτηρίζεται από το πολύ σοβαρό πρόβλημα της διαφάνειας στις τιμές
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πώλησης στην αγορά ακινήτων. Το πρόβλημα της συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών από
τους ειδικούς της κτηματαγοράς αντιμετωπίσθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παρούσα φάση με
την διασταύρωση στοιχείων με τα απογραφικά δελτία, ενώ η αναμενόμενη και ολοένα
ταχύτερη ενεργοποίηση ιδιωτικών βάσεων δεδομένων στον τομέα της πληροφόρησης για
τιμές ακινήτων σε βάθος χρόνου, είναι δυνατό να τροφοδοτήσει το Παρατηρητήριο με
αξιόπιστες πληροφορίες για τις εκτιμώμενες αγοραίες αξίες για τον υπολογισμό του Δείκτη
SET 18.
Με βάση τα στοιχεία τις τιμές αποζημίωσης για την διάνοιξη της Εγνατίας Οδού,
διαπιστώθηκε ότι οι τιμές αυτές ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από τα επίπεδα των τότε
αγοραίων αξιών, σε πολλές δε περιπτώσεις αυτές καθόρισαν στην συνέχεια την εξέλιξη των
αξιών στην περιοχή με αποτέλεσμα οι σημερινές αγοραίες αξίες να ανέρχονται στα επίπεδα
των τιμών αποζημίωσης για διάνοιξη της Εγνατίας Οδού ή κόμβων της πριν αρκετά χρόνια.
Με βάση τα παραπάνω η μελέτη της μεταβολής των αξιών γης στηρίχτηκε για το έτος βάσης
1998 στα συγκριτικά στοιχεία των Δ.Ο.Υ. και τα απογραφικά δελτία. Τα συγκριτικά
στοιχεία για τις εκτός σχεδίου περιοχές έχουν γενικά μια απόκλιση από τις πραγματικές
τιμές, η οποία όμως είναι σημαντικά μικρότερη από την απόκλιση μεταξύ αντικειμενικών
και πραγματικών αξιών γης.
Σε κάποιους κόμβους όπου υπήρχαν πληροφορίες για πραγματικές αξίες του 1998
διαπιστώθηκε ότι αυτές ήταν κοντά στις τιμές που προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία.
Για το έτος βάσης 2009 η μελέτη στηρίχθηκε στα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα
στους ειδικούς της κτηματαγοράς και όπως προαναφέρθηκε αυτά διασταυρώθηκαν με τις
απαντήσεις από τα απογραφικά δελτία.
Για την συλλογή όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων δεδομένων και την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων, παρά τα αναφερθέντα προβλήματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας
εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατές πηγές παροχής πληροφόρησης. Επιπλέον έγινε προσπάθεια
διασταύρωσης με όλα τα υπάρχοντα επίσημα στοιχεία (φορολογητέες αξίες, τιμές
απαλλοτριώσεων) και πραγματοποιήθηκε ανάλυση των περιοχών σε όσον το δυνατό
μικρότερες και ομοιογενείς ζώνες (γραμμικές και επιφανειακές).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης τα οποία επηρέασαν τις αξίες γης και την
μεταβολή τους από το έτος βάσης 1998 μέχρι το έτος ελέγχου 2009 είναι:
•

Η απόσταση της ζώνης απογραφής από τον κόμβο και τον άξονα της Εγνατίας οδού,
από χαρακτηριστικούς οδικούς άξονες της περιοχής και από τα όρια υφισταμένων
οικισμών.

•

Η ιδιαιτερότητα ορισμένων οδικών αξόνων, η οποία οδήγησε και στην επιλογή διακριτών
γραμμικών ζωνών, καθώς όσα γεωτεμάχια βλέπουν σ’ αυτούς τους άξονες έχουν ή
απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα μεγάλες αξίες γης.

•

Ο χαρακτήρας κάθε περιοχής πριν την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού (αγροτικός,
βιοτεχνικός – βιομηχανικός, δασικός)

•

Η απόσταση από βασικά αστικά κέντρα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη.

•

Οι προβλέψεις υφιστάμενων ή προβλεπόμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή άλλων
πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων.
13
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Οι τιμές των αξιών ανά κόμβο διαφοροποιούνται σημαντικά και προκύπτει η ακόλουθη
ταξινόμηση των κόμβων (μετά την αναπροσαρμογή των αξιών 2009 σε τιμές 1998 σύμφωνα
με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
Α. Κόμβοι με μέγιστες τιμές αξιών μικρότερες των 20.000 Ευρώ / στρ τόσο το 1998 όσο και
το 2009. Περιλαμβάνονται οι κόμβοι: Γρεβενών, Καλαμιάς, Κοζάνης, Αγ. Σύλλα,
Βανιάνου, Βαφαίικων.
Β. Κόμβοι με μέγιστες τιμές αξιών μεγαλύτερες ή ίσες των 20.000 Ευρώ / στρ τόσο το 1998
όσο και το 2009. Περιλαμβάνονται οι κόμβοι: Βέροιας, Καλοχωρίου, Ιωνίας, Ευκαρπίας Γηροκομείου.
Γ. Κόμβοι με μέγιστες τιμές αξιών μικρότερες των 20.000 Ευρώ / στρ το 1998 και μέγιστες
τιμές αξιών μεγαλύτερες των 20.000 Ευρώ / στρ το 2009. Περιλαμβάνονται οι κόμβοι:
Ηγουμενίτσας, Λαγκαδά, Λευκής Άμμου Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης.
Η επιλογή της τιμής των 20.000 ευρώ ανά στρέμμα έγινε με βάση την κατανομή των
συλλεχθέντων στοιχείων.
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