
Τηλεφώνησε πριν σκάψεις

213 010 4500
γραμμή επικοινωνίας και αναφορών ΤΑΡ (αστική χρέωση)

210 555 0040
24ωρη γραμμή έκτακτης ανάγκης (αστική χρέωση) 

800 118 1881 
24ωρη γραμμή έκτακτης ανάγκης (μόνο από σταθερά, χωρίς χρέωση)  

Καλέστε τη γραμμή επικοινωνίας και
αναφορών ΤΑΡ στο 213 010 4500:
(a) πριν ξεκινήσετε εργασίες στη Ζώνη 
       «Περιορισμών Κυριότητας», και

• ζητήστε βοήθεια για τον καθορισμό της Ζώνης 
    «Περιορισμών Κυριότητας» στη γη σας 
• ζητήστε περισσότερες πληροφορίες ή/και οδηγίες

Τεχνικοί του ΤΑΡ μπορούν να επισκεφθούν 
τη γη σας και να σας υποστηρίξουν στα παραπάνω

(β) πριν κατασκευάσετε φράχτες/νέους δρόμους/
      υποδομές/δίκτυα (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης 
      ή άρδευσης, φωτοβολταϊκά συστήματα, κ.λπ.) 

(γ) σε περίπτωση που αντιληφθείτε βλάβες ή αποξήλωση 
      των πινακίδων σήμανσης

Καλέστε την 24ωρη γραμμή έκτακτης
ανάγκης TAP στο 210 555 0040 ή στο 800 118 1881:  
a) αν ξεκινήσατε εργασίες και διαπιστώσατε παρουσία
     του αγωγού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σταματήστε αμέσως τις
     σχετικές εργασίες. 
β) σε περίπτωση που αντιληφθείτε:
• έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με τον αγωγό
• μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στη Ζώνη «Περιορισμών
   Κυριότητας» ή τις εγκαταστάσεις του αγωγού

Πρώτα η ασφάλεια! 

ΟΧΙ σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν
σε κίνδυνο την ασφάλεια ή λειτουργία του αγωγού. Γι’ αυτό:

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΑΡ

Τοποθετεί πινακίδες σήμανσης
που υποδεικνύουν 
(α) τη χιλιομετρική θέση του αγωγού που 
βρίσκεται θαμμένος περίπου ένα μέτρο κάτω 
από την επιφάνεια της γης.
(β) την οριζόντια απόσταση της σήμανσης 
από τον άξονα του αγωγού. 

Πραγματοποιεί ελέγχους, επιθεωρήσεις κι 
εργασίες συντήρησης χρησιμοποιώντας 
τα πιο σύγχρονα μέσα, σε συνεργασία με 
τις εργολήπτριες εταιρείες του. 

Επεμβαίνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
για να αντιμετωπίσει άμεσα, τυχόν περιστατικά 
που αφορούν στη λειτουργία του αγωγού.

Για να μπορούν να γίνουν οι παραπάνω εργασίες,
ο ΤΑΡ θα πρέπει να έχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» 
του αγωγού. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
και την αποκατάσταση της γης, για την ασφαλή
λειτουργία του αγωγού ο TAP: 
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Τι επιτρέπεται

Οι ιδιοκτήτες/χρήστες γης μπορούν να συνεχίσουν
να πραγματοποιούν τις παρακάτω εργασίες:

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπονται
οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Επιφανειακή σπορά
και λίπανση 

ΣΤΗ ΖΩΝΗ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ»
(4+4 μ. ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ)
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Κομοτηνή

Διασύνδεση
Kula-Σιδηρόκαστρο

Τι δεν επιτρέπεται
ΣΤΗ ΖΩΝΗ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
(4+4 μ. ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ)

ΣΤΗ ΖΩΝΗ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ» 
(20+20 μ. ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ)

Δεν επιτρέπεται 
η καλλιέργεια 
βαθύρριζων
δένδρων ή φυτών
με ρίζες που 
ξεπερνούν σε βάθος 
τα 60 εκ.

Δεν επιτρέπονται 
οι γεωτρήσεις 
ή η διάνοιξη 
τάφρων, πηγαδιών, 
φρεατίων

Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση 
της μορφολογίας του 
εδάφους με οποιοδήποτε
τρόπο (π.χ. βαθιά άροση, 
εκσκαφές, τοποθέτηση 
μπάζων, δημιουργία 
νερόλακκων)

Δεν επιτρέπεται 
η δημιουργία υπόγειων 
εγκαταστάσεων ή 
η τοποθέτηση σωλήνων 
σε βάθος μεγαλύτερο 
των 50 εκ.

Δεν επιτρέπεται 
η κατασκευή 
νέων αγροτικών 
δρόμων

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπονται 
οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Τι δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται 
η δόμηση κτιρίων 
οποιουδήποτε είδους

Δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση 
αποχετευτικών 
συστημάτων που 
αλλοιώνουν τη 
μορφολογία του εδάφους

Δεν επιτρέπεται 
η δόμηση κτιρίων
οποιουδήποτε είδους

20 μ.

20 μ.Καλλιέργεια φυτών
με ρίζες που δεν 
ξεπερνούν σε βάθος 
τα 60 εκ.


