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Σχετικά με αυτόν το οδηγό
Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για 
την διαδικασία απαλλοτρίωσης ακινήτων 
στην ΝΝΟ, που συμπεριλαμβάνουν γενική 
καθοδήγηση για τα δικαιώματά σας και τις 
ευθύνες των απαλλοτριωνουσών αρχών και 
των ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, και 
για τον ρόλο του Γενικού Εκτιμητή της ΝΝΟ.

Αυτός ο οδηγός παρέχει γενική καθοδήγηση 
για την διαδικασία απαλλοτρίωσης ακινήτων 
στην ΝΝΟ και πρέπει να αναγνωριστεί ότι 
για ορισμένες απαλλοτριώσεις ενδέχεται 
να ισχύει διαφορετική διαδικασία.

Οι πληττόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων και 
επιχειρήσεων πρέπει να ζητήσουν από 
την αρμόδια απαλλοτριώνουσα αρχή 
περαιτέρω βοήθεια και πληροφορίες για την 
διαδικασία απαλλοτρίωσης ακινήτων.

Ο οδηγός δεν αποσκοπεί στην παροχή νομικών 
συμβουλών. Ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται 
από μια πιθανή απαλλοτρίωση πρέπει ακόμα 
να λάβουν τις δικές τους νομικές συμβουλές 
εάν αισθάνονται ότι αυτό θα τους βοηθούσε.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία απαλλοτρίωσης 
ακινήτων στην διεύθυνση nsw.gov.au/property-acquisition
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Απαλλοτρίωση ακινήτων 
στην ΝΝΟ

Η ΝΝΟ φιλοξενεί πολλές 
ευημερούσες κοινότητες σε 
μια σειρά πολυάνθρωπων 
πόλεων και ποικιλόμορφων 
περιφερειακών περιοχών. 
Έχουμε, επίσης, τον ταχύτερα 
αυξανόμενο πληθυσμό 
στην Αυστραλία, ο οποίος 
προβλέπεται να αυξηθεί σε 
πάνω από 10,6 εκατομμύρια 
άτομα μέχρι το 2041.

Επένδυση σε υποδομές
Ο αυξανόμενος πληθυσμός σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 
περισσότερα σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους και 
δημόσιες συγκοινωνίες, για να ανταποκριθούμε 
στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μας. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο δισεκατομμύρια δολάρια 
επενδύονται σε υποδομές που παρέχουν στους 
ανθρώπους πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να κατασκευάσει 
ένα νέο έργο, όπως έναν δρόμο ή ένα νοσοκομείο, 
δίνει εντολή στην αρμόδια αρχή να διερευνήσει 
την καλύτερη διαδρομή ή τοποθεσία.

Στην ΝΝΟ, οι απαλλοτριώνουσες αρχές - που 
συμπεριλαμβάνουν κυβερνητικούς φορείς, μερικές 
κρατικές εταιρείες και τοπικά δημοτικά συμβούλια - 
έχουν την εξουσία να απαλλοτριώνουν ιδιωτικά 
ακίνητα για δημόσιους σκοπούς. Αυτό ενδέχεται 
να αποτελεί το σύνολο ή τμήμα του ακινήτου ή ένα 
συμφέρον σε ακίνητο, για παράδειγμα δικαιώματα 
διέλευσης για ηλεκτρικά καλώδια, αποχέτευση ή νερό.

Η εξουσία των απαλλοτριωνουσών αρχών να 
απαλλοτριώνουν ακίνητα εμπεριέχεται σε 
νομοθεσία συγκεκριμένη για αυτές τις αρχές.

Το πλαίσιο απαλλοτρίωσης ακινήτων
Εκτός εάν το ακίνητο είναι διαθέσιμο προς 
δημόσια πώληση, η διαδικασία απαλλοτρίωσης 
διέπεται από τον Land Acquisition (Just Terms 
Compensation) Act 1991 [Νόμος Περί Απαλλοτρίωσης 
Γης (Αποζημίωση με Δίκαιους Όρους) 1991] (the 
Just Terms Act) [ο Νόμος Περί Δίκαιων Όρων].

Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ παρέχει υποστήριξη για τους 
πληττόμενους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, για να 
τους διευκολύνει να κατανοήσουν την διαδικασία 
απαλλοτρίωσης ακινήτων. Η διαδικασία διέπεται 
από τον Just Terms Act [Νόμος Περί Δίκαιων Όρων] 
και τα Property Acquisition Standards [Πρότυπα 
Απαλλοτρίωσης Ακινήτων], τις πέντε κατευθυντήριες 
αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς 
κατά την απαλλοτρίωση ακινήτων. Τα Πρότυπα έχουν 
ως κεντρικό άξονα αποτελέσματα που εστιάζουν 
στην δικαιοσύνη, την πρόσβαση σε πληροφορίες 
και βοήθεια, την συνέπεια και την διαφάνεια.

Τα Πρότυπα δηλώνουν ότι:

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αντιμετωπίζονται 
δίκαια και με ενσυναίσθηση και σεβασμό

2. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν σαφείς 
πληροφορίες για τα δικαιώματά τους

3. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν υποστήριξη 
καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας 
απαλλοτρίωσης με εξατομικευμένη βοήθεια που 
ανταποκρίνεται σε προσωπικές περιστάσεις

4. Η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα είναι συνεπής σε 
όλα τα έργα και όλες τις απαλλοτριώνουσες αρχές

5. Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ θα ελέγχει και θα 
ενημερώνει δημόσια την αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Μπορείτε να βρείτε τα Πρότυπα στην διεύθυνση 
nsw.gov.au/property-acquisition

Αυτός ο οδηγός εξηγεί την διαδικασία απαλλοτρίωσης
ακινήτων για εμπορικά ακίνητα τα οποία
απαλλοτριώνονται για ένα δημόσιο σκοπό.
Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι να
περιμένετε κατά την διάρκεια της διαδικασίας και τι
βοήθεια διατίθεται. Δεν αποσκοπεί
να υποκαταστήσει τις συμβουλές από 
νομικούς ή εμπειρογνώμονες.
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Η ομάδα υποστήριξης για
την απαλλοτρίωση θα σας 
βοηθήσει καθ' όλη
την διαδικασία.

Η απόφαση για το ποια ακίνητα 
πρέπει να απαλλοτριωθούν
Συνήθως, γίνεται διαβούλευση με την κοινότητα στο 
πλαίσιο της πραγματοποίησης ενός μεγάλου έργου.

Στην διαμόρφωση ενός προτιμώμενου σχεδίου, 
διαδρομής ή τοποθεσίας για το έργο, ο υπεύθυνος 
φορέας - η απαλλοτριώνουσα αρχή - μπορεί 
να προσδιορίσει ακίνητα που χρειάζεται να 
απαλλοτριωθούν για την υλοποίηση του έργου.

Όταν προσδιορίζεται ένα ακίνητο που απαιτείται 
για το έργο, η απαλλοτριώνουσα αρχή θα 
καταβάλλει αποζημίωση στο κάθε άτομο που έχει 
συμφέρον στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε 
επιχείρησης που λειτουργεί στο ακίνητο δικαιούται 
αποζημίωση μόνο σε περιπτώσεις που έχει νόμιμο 
συμφέρον στο ακίνητο προς απαλλοτρίωση.

Εάν απαλλοτριώνεται μόνο ένα τμήμα του ακινήτου 
για το έργο, η απαλλοτριώνουσα αρχή θα παράσχει 
λεπτομέρειες για το τμήμα προς απαλλοτρίωση σε 
οποιονδήποτε έχει νόμιμο συμφέρον στο ακίνητο, 
όπως τον ιδιοκτήτη, τον εκμισθωτή, τον ενοικιαστή, 
τον υπενοικιαστή ή τον ενυπόθηκο δανειστή.

Τι συμβαίνει εάν πλήττεστε από 
την απαλλοτρίωση ακινήτου;
Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα χτυπήσει πόρτες 
και θα επισκεφθεί όλα τα πληττόμενα ακίνητα. 
Εάν το ακίνητό σας ή το ακίνητο στο οποίο έχετε 
νόμιμο συμφέρον χρειάζεται να απαλλοτριωθεί, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή θα επικοινωνήσει μαζί 
σας για να οργανώσει μια προσωπική συνάντηση. 
Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ή εφικτό - όπως εάν 
είστε στο εξωτερικό για παρατεταμένη χρονική 
περίοδο - η απαλλοτριώνουσα αρχή θα συναντηθεί 
με τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας ή 
μέσω βιντεοκλήσης, κατά την επιλογή σας.

Στην αρχική συνάντηση, ο Διαχειριστής 
Απαλλοτρίωσης θα συζητήσει το κάθε βήμα 
της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και θα 
απαντήσει τυχόν ερωτήσεις που ίσως έχετε.

Ενδέχεται, επίσης, να λάβετε μια Εναρκτήρια 
Επιστολή, γνωστή και ως Εισαγωγική Επιστολή, 
ως μέρος αυτής της διαδικασίας, η οποία 
επιβεβαιώνει ότι το ακίνητό σας χρειάζεται να 
απαλλοτριωθεί για έναν δημόσιο σκοπό. Αυτή η 
επιστολή θα περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες 
για την διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Η ομάδα υποστήριξης για απαλλοτρίωση
Για να σας βοηθήσει με αυτή την διαδικασία, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή θα σας παράσχει μια 
ομάδα υποστήριξης για απαλλοτρίωση, η οποία 
θα σας προσφέρει πρακτικές συμβουλές που 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές περιστάσεις σας.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή παρέχει την ομάδα 
υποστήριξης για απαλλοτρίωση για να βοηθήσει 
ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές να κατανοήσουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Η ομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει:

• έναν Διαχειριστή Απαλλοτρίωσης, ο οποίος ξεκινά 
και διαχειρίζεται την διαδικασία απαλλοτρίωσης 
του ακινήτου που χρειάζεται για το έργο,

• έναν Προσωπικό Διαχειριστή, ο οποίος 
θα σας βοηθήσει και θα σας παράσχει 
υποστήριξη καθ' όλη την διαδικασία 
απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης, και

• για ορισμένα έργα, έναν Κοινοτικό Διαχειριστή 
Χώρου, ο οποίος διαχειρίζεται τις σχέσεις 
μεταξύ της ομάδας έργου και της κοινότητας.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή παρέχει αυτή την 
υποστήριξη δωρεάν.

Λήψη της υποστήριξης που χρειάζεστε
Ορισμένες φορές, η διαδικασία απαλλοτρίωσης 
ακινήτων μπορεί να είναι περίπλοκη και πιεστική.

Για να σας υποστήριξει καλύτερα, η Κυβέρνηση 
της ΝΝΟ παρέχει δωρεάν και εμπιστευτική 
ψυχική και συναισθηματική υποστήριξη μέσω της 
Γραμμής Υποστήριξης Απαλλοτρίωσης Ακινήτων. 
Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων, τις οικογένειές τους, τους 
ενοικιαστές, τους ιδιοκτήτες εμπορικών ακινήτων και 
επιχειρήσεων και τους υπαλλήλους που επηρεάζονται 
από την απαλλοτρίωση ακινήτων. Οι συνεδρίες 
συμβουλευτικής είναι αυστηρά εμπιστευτικές και 
παρέχονται από διαπιστευμένους ψυχολόγους 
και κοινωνικούς λειτουργούς, ανεξάρτητα από την 
ομάδα έργου ή την απαλλοτριώνουσα αρχή.

Δεν χρειάζεστε παραπομπή για να χρησιμοποιήσετε την 
Γραμμή Υποστήριξης Απαλλοτρίωσης Ακινήτων. Απλώς, 
καλέστε το 1300 089 551 και μιλήστε με ένα μέλος της 
ομάδας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για να μάθετε περισσότερα για το τι προσφέρει η 
υπηρεσία και πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, 
καλέστε το 1300 029 146 ή επισκεφθείτε την διεύθυνση 
nsw.gov.au/property-acquisition για να κατεβάσετε 
ένα αντίγραφο του ενημερωτικού φυλλαδίου της 
Γραμμής Υποστήριξης Απαλλοτρίωσης Ακινήτων.
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Αναζήτηση των δικών σας 
ανεξάρτητων συμβουλών
Για τις περισσότερες απαλλοτριώσεις, συνιστάται 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων να προσλάβουν τον 
δικό τους ανεξάρτητο εκτιμητή και δικηγόρο. 
Είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι και 
να έχετε τον έλεγχο των δικών σας αποφάσεων 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα σας αποζημιώσει για 
το εύλογο κόστος που προκύπτει από την χρήση 
επαγγελματιών συμβούλων εκ μέρους σας. Επιπλέον 
των συμβουλών από νομικούς και εκτιμητές, ενδέχεται 
να μπορέσετε να ζητήσετε βοήθεια και από άλλους 
εμπειρογνώμονες, επί της ίδιας βάσης. Σας συνιστούμε 
να συζητήσετε αυτό το θέμα με την απαλλοτριώνουσα 
αρχή πριν πραγματοποιήσετε αυτές τις δαπάνες.

Ένας δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τα νόμιμα δικαιώματά 
σας και να καταλήξετε σε συμφωνία με 
την απαλλοτριώνουσα αρχή για τυχόν 
αποζημίωση που ενδέχεται να δικαιούστε.

Μπορείτε να μιλήσετε στηνομάδα υποστήριξής 
σας για την απαλλοτρίωση οποιαδήποτε 
στιγμή. Συμπεριλαμβάνεται το χρονικό 
διάστημα που σας εκπροσωπεί δικηγόρος.

Για συμβουλές για να βρείτε δικηγόρο, επικοινωνήστε με τον NSW Law Society 
[Δικηγορικό Σύλλογο της ΝΝΟ] στο 02 9926 0333 ή επισκεφθείτε την 
διεύθυνση lawsociety.com.au

Για συμβουλές για ανεξάρτητους εκτιμητές και την επαγγελματική 
πρακτική τους, επικοινωνήστε με έναν από αυτούς τους οργανισμούς:

Australian Property Institute [Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ακινήτων] 
στο 02 9299 1811 ή επισκεφθείτε api.org.au 
Australian Valuers Institute [Αυστραλιανό Ινστιτούτο Αυστραλίας] 
στο 1300 748 506 ή επισκεφθείτε την διεύθυνση valuersinstitute.com.au 
Royal Institution of Chartered Surveyors [Βασιλικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων 
Τοπογράφων] στο 1300 737 657 ή επισκεφθείτε rics.org/oceania

Πώς ξεκινά ή επίσημη 
διαδικασία απαλλοτρίωσης
Θα λάβετε μια Εναρκτήρια Επιστολή η οποία 
σηματοδοτεί, γενικά, την έναρξη της περιόδου 
διαπραγμάτευσης. Θα έχετε, συνήθως, τουλάχιστον 
έξι μήνες για να καταλήξετε σε συμφωνία 
αποζημίωσης με την απαλλοτριώνουσα αρχή πριν 
αρχίσει η υποχρεωτική διαδικασία απαλλοτρίωσης 
(και οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν 
παράλληλα με αυτή την διαδικασία).

Αυτή η ελάχιστη περίοδος διαπραγμάτευσης 
μπορεί να μειωθεί βάσει του Νόμου Περί Δίκαιων 
Όρων, είτε με συμφωνία είτε με την έγκριση των 
αρμόδιων Υπουργών υπό ορισμένες συνθήκες.

Η Εναρκτήρια Επιστολή, γνωστή και 
ως η Εισαγωγική Επιστολή:

• σας παρέχει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
της απαλλοτριώνουσας αρχής και της ομάδας 
υποστήριξής σας για την απαλλοτρίωση

• εξηγεί ότι η απαλλοτριώνουσα αρχή θα 
κανονίσει να επιθεωρήσει το ακίνητό σας 
(ή το ακίνητο στο οποίο έχετε ένα συμφέρον) 
ένας ανεξάρτητος εκτιμητής και να το 
εκτιμήσει σε χρόνο που σας βολεύει

• συνιστά να χρησιμοποιήσετε δικό σας 
ανεξάρτητο εκτιμητή και σας ενημερώνει 
ότι εύλογα τέλη που προέκυψαν από αυτή 
την υπηρεσία θα είναι μέρος της καταβολής 
αποζημίωσης όταν καταλήξετε σε διακανονισμό

• εξηγεί ότι η απαλλοτριώνουσα αρχή θα 
υποβάλει επίσημη προσφορά για να αποκτήσει 
το συμφέρον σας στο ακίνητο βάσει της 
εκτίμησης και των συζητήσεων μαζί σας

Γενικά, θα έχετε
τουλάχιστον έξι μήνες
για να καταλήξετε
σε συμφωνία με την
απαλλοτριώνουσα
αρχή για αποζημίωση.
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Εκτίμηση και αποζημίωση

Κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας απαλλοτρίωσης, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή 
θα δώσει εντολή σε έναν 
ανεξάρτητο εκτιμητή να 
επιθεωρήσει το ακίνητο 
και την επιχείρησή σας.

Πώς εκτιμάται το ακίνητό σας
Εάν η επιχείρησή σας βρεθεί να έχει ένα αποζημιωτέο 
συμφέρον στο ακίνητο, η απαλοτριώνουσα αρχή 
θα δώσει εντολή σε έναν ανεξάρτητο εκτιμητή 
να επιθεωρήσει το ακίνητο και να ετοιμάσει μια 
έκθεση εκτίμησης στην οποία ο εκτιμητής ορίζει 
την δική του εκτίμηση του δικαιώματός σας για 
αποζημίωση βάσει του Νόμου Περί Δίκαιων Όρων. 
Ενίοτε, ο εκτιμητής θα χρειαστεί την βοήθεια 
εμπειρογνωμόνων άλλων κλάδων, όπως αυτών 
που ασχολούνται με το κόστος μετεγκατάστασης 
μιας επιχείρησης. Σ' αυτή την περίπτωση, πιθανώς, 
και αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα επισκεφθούν το 
ακίνητο και θα ετοιμάσουν τις δικές τους εκθέσεις. 
Η ομάδα υποστήριξής σας για την απαλλοτρίωση 
θα προσπαθήσει να συντονίσει τις επιθεωρήσεις, 
για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για εσάς.

Η έκθεση εκτίμησης είναι ένα εμπεριστατωμένο 
έγγραφο που χρησιμοποιείται ως βάση της προσφοράς 
για αποζημίωση από την απαλλοτριώνουσα αρχή.

Η έκθεση εκτίμησης θα αξιολογήσει το δικαίωμά 
σας για αποζημίωση σύμφωνα με το Άρθρο 55 του 
Νόμου Περί Δίκαιων Όρων. Το Άρθρο 55 ορίζει ότι 
η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

• την αγοραία αξία του συμφέροντός σας, εάν ισχύει

• τυχόν ειδική αξία για εσάς

• τυχόν απώλεια που αποδίδεται στην αποχώρηση

• τυχόν απώλεια που αποδίδεται σε όχληση

• τυχόν αύξηση ή μείωση της αξίας άλλης γης 
που ανήκει στο άτομο κατά την ημερομηνία 
της απαλλοτρίωσης και η οποία συνδέεται με ή 
αποκόπτεται από την απαλλοτριωμένη γη λόγω 
της πραγματοποίησης ή της προτεινόμενης 
πραγματοποίησης του κοινού σκοπού 
για τον οποίο απαλλοτριώθηκε η γη.

Πώς εκτιμάται η αποζημίωση 
της επιχείρησής σας
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης για την 
απαλλοτρίωση γης επί της οποίας λειτουργεί η 
επιχείρησή σας μπορεί να είναι ένα περίπλοκο 
ζήτημα. Η αποζημίωση πρέπει να αξιολογηθεί κατά 
περίπτωση και να λάβει υπόψη ζητήματα, όπως 
εάν έχετε νόμιμο συμφέρον στο ακίνητο, την φύση 
του συμφέροντος, την δυνατότητα και το κόστος 
μετεγκατάστασης της επιχείρησης και, πιθανώς, 
την ίδια την αξία της επιχείρησης. Οι προσωπικές 
δαπάνες που προκύπτουν από την απαλλοτρίωση 
ενδέχεται, επίσης, να είναι αποζημιωτέες εφόσον 
είναι εύλογες. Τυχόν πληροφορίες που απαιτούνται 
για την λειτουργία της επιχείρησής σας φυλάσσονται 
με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα.

Ο δικηγόρος και ο εκτιμητής σας θα μπορέσουν να σας 
συμβουλέψουν για τα δικαιώματά σας για αποζημίωση 
και τις πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε για 
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Σας συνιστούμε να 
βεβαιωθείτε ότι έχουν την απαραίτητη εμπειρία 
για να σας παράσχουν τις κατάλληλες συμβουλές.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες γενικές πληροφορίες 
για τον προσδιορισμό αποζημίωσης για την 
απαλλοτρίωση συμφέροντος σε μια επιχείρηση στην 
διεύθυνση nsw.gov.au/property-acquisition

Έν
ας

 ο
δη

γό
ς 

γι
α 

εμ
πο

ρι
κά

 α
κί

νη
τα

 κ
αι

 ιδ
ιο

κτ
ήτ

ες
 ε

πι
χε

ιρ
ήσ

εω
ν

Απ
αλ

λο
τρ

ίω
ση

 Α
κι

νή
τω

ν
8

9

http://nsw.gov.au/property-acquisition


Η λήψη ανεξάρτητης
εκτίμησης νωρίς σημαίνει
ότι οι διαπραγματεύσεις
μπορούν να ξεκινήσουν
αμέσως

Η λήψη της δικής σας εκτίμησης
Συμβαλλόμενα μέρη με νόμιμο συμφέρον στο 
ακίνητο προς απαλλοτρίωση ενθαρρύνονται 
να λάβουν τις δικές τους συμβουλές από 
έναν ανεξάρτητο εκτιμητή και δικηγόρο.

Όταν διακανονιστεί η απαλλοτρίωση, η καταβολή 
αποζημίωσης θα περιλαμβάνει ένα τμήμα για τις 
εύλογες δαπάνες της εκτίμησης εκ μέρους σας υπό τον 
όρο ότι ο εκτιμητής είναι κατάλληλα πιστοποιημένος.

Εάν χρειαστεί να απασχολήσετε άλλες υπηρεσίες, όπως, 
λογιστές, πολεοδόμους ή επιμετρητές ποσοτήτων, 
μπορεί να αξίζει τον κόπο να συζητήσετε πρώτα με τον 
Διαχειριστή Απαλλοτρίωσης εάν είναι πιθανόν ότι το 
κόστος θα συμπεριληφθεί στην καταβολή αποζημίωσης.

Μιλήστε στον Διαχειριστή Απαλλοτρίωσης 
για περισσότερες πληροφορίες.

Προσόντα Εκτιμητή
Ένας κατάλληλα πιστοποιημένος εκτιμητής πρέπει 
να έχει μία από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

• να είναι πλήρες μέλος του Australian Valuers 
Institute [Αυστραλιανού Ινστιτούτου 
Εκτιμητών] (να μην έχει ιδιότητα μέλους 
ως συνεργάτης ή φοιτητής), ή

• να είναι πλήρες μέλος του Australian Property 
Institute [Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ακινήτων] 
(όχι φοιτητής ή προσωρινό μέλος), ιδιότητα που 
απέκτησε λόγω του επαγγέλματός του ως εκτιμητή, ή

• να είναι πλήρες μέλος του Royal Institution of 
Chartered Surveyors [Βασιλικού Ινστιτούτου 
Πιστοποιημένων Τοπογράφων].

Οι διορισμένοι από εσάς
νομικοί επαγγελματίες
και εκτιμητές θα σας
συμβουλέψουν για τους
τομείς στους οποίους
ενδέχεται να έχετε
νόμιμο δικαίωμα για
αξίωση αποζημίωσης
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Εκκένωση του ακινήτου 
μετά την συμφωνία
Όπου απαιτείται να εκκενώσετε το ακίνητο, 
η συμφωνία σας θα περιλαμβάνει μία ημερομηνία 
μέχρι την οποία συμφωνείτε να το κάνετε.

Όλα τα υπάρχοντα, όπως ο σταθερός εξοπλισμός, 
τα αποθέματα και άλλος εξοπλισμός πρέπει 
να απομακρυνθούν από το ακίνητο μέχρι την 
συμφωνηθείσα ημερομηνία, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί αλλιώς στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα επιθεωρήσει το ακίνητο 
την ημερομηνία που θα έχει εκκενωθεί, για να 
βεβαιωθεί ότι έχει μείνει σε αποδεκτή κατάσταση.

Όταν ολοκληρωθεί η δική
σας έκθεση εκτίμησης,
η απαλλοτριώνουσα αρχή
μπορεί να οργανώσει την
ανταλλαγή εκθέσεων
μεταξύ των εκτιμητών.

Η επίτευξη συμφωνίας

Η Επιστολή Προσφοράς προς Εσάς
Αφού αποκτήσετε την εκτίμηση της αρχής 
και τυχόν άλλες έρευνες για την επιχείρησή 
σας έχουν ολοκληρωθεί, η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα ετοιμάσει μία Επιστολή Προσφοράς 
την οποία θα θέσει υπ' όψη σας.

Η Επιστολή Προσφοράς θα ορίζει την αποζημίωση 
που σας προσφέρει η απαλλοτριώνουσα 
αρχή για την απαλλοτρίωση.

Η προσφορά θα βασίζεται στην ανεξάρτητη 
έκθεση εκτίμησης της απαλλοτριώνουσας αρχής 
και τυχόν άλλες συμβουλές εμπειρογνωμόνων 
που ελήφθησαν σχετικά με ζητήματα που 
συνδέονται με την επιχείρησή σας.

Πρέπει να αφιερώσετε κάποιο χρόνο για να 
εξετάσετε την προσφορά μαζί με τις συμβουλές 
του ανεξάρτητου εκτιμητή και του δικηγόρου σας.

Διαπραγμάτευση και συμφωνία 
για την αποζημίωσή σας
Μόλις ολοκληρωθεί η δική σας έκθεση εκτίμησης, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή θα οργανώσει 
μια συνάντηση μαζί σας για να συζητήσει 
στοιχεία του πακέτου αποζημίωσης το οποίο 
δικαιούστε, όπως τις προσωπικές σας δαπάνες 
που έχετε ή ενδεχομένως να έχετε. Αυτές οι 
συναντήσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν με 
ή χωρίς δικηγόρους κατά την επιλογή σας.

Ο Διαχειριστής Απαλλοτρίωσης μπορεί να οργανώσει 
μια συνάντηση με εσάς και τους εκτιμητές για την 
ανταλλαγή ολοκληρωμένων εκθέσεων εκτίμησης 
και για να συζητήσει τις εκτιμήσεις με τον στόχο 
να προσπαθήσει να καταλήξει σε μια συμφωνία 
για την αποζημίωσή σας ή, τουλάχιστον, για 
στοιχεία που αφορούν την εκτίμησή της.

Αυτό μπορεί να σημαίνει μία ή περισσότερες 
συναντήσεις, όπου ο κάθε εκτιμητής θα παρουσιάσει 
τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η 
εκτίμησή του. Οι συναντήσεις μπορεί να είναι 
ανεπίσημες και να διεξαχθούν προσωπικά ή 
τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Μπορούν να 
διεξαχθούν στο ακίνητό σας ή άλλη τοποθεσία που 
σας βολεύει, εφόσον είστε εντάξει με αυτή την ιδέα.

Όταν επιτευχθεί μια συμφωνία
Εάν δεχτείτε την προσφορά, εσείς και η 
απαλλοτριώνουσα αρχή θα αρχίσετε την 
διαδικασία απαλλοτρίωσης του συμφέροντός σας 
στην γη. Αυτό θα είναι παρόμοιο με την πώληση 
ενός ακινήτου στην ελεύθερη αγορά εκτός από 
το ότι οι δικηγόροι της απαλλοτριώνουσας 
αρχής συντάσσουν τα συμβόλαια.

Εάν έχετε τυχόν χρονικές απαιτήσεις για την 
καταβολή της αποζημίωσης, μπορείτε να τις 
συζητήσετε με την απαλλοτριώνουσα αρχή.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή μπορεί να εξετάσει 
ένα αίτημα για προκαταβολή της αποζημίωσης 
σε εσάς, για να σας βοηθήσει με την πληρωμή 
προκαταβολής για ένα νέο ακίνητο. Συζητήστε 
το με την απαλλοτριώνουσα αρχή πριν να 
δεσμευθείτε νομικά σε νέο ακίνητο.

Υποστήριξη μετεγκατάστασης
Παρακαλείστε να μιλήσετε στην ομάδα 
υποστήριξής σας για την απαλλοτρίωση, 
εάν χρειάζεστε υποστήριξη και καθοδήγηση 
για την μετεγκατάστασή σας. 
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Η απαλλοτριώνουσα αρχή αναλαμβάνει την κυριότητα 
του ακινήτου από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Ειδοποίησης Απαλλοτρίωσης στην NSW Government 
Gazette [Εφημερίδα της Κυβέρνησης της ΝΝΟ].

Το συμφέρον σας στο ακίνητο μετατρέπεται 
σε δικαίωμα για αποζημίωση.

Δικαιούστε να διατηρήσετε την κατοχή του 
ακινήτου (εάν ήταν στην κατοχή σας πριν από την 
απαλλοτρίωση) για τρεις μήνες μετά την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, εκτός εάν ο αρμόδιος Υπουργός 
αποφασίσει ότι απαιτείται άμεση εκκένωση.

Μιλήστε στον Διαχειριστή Απαλλοτρίωσης 
για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρέπει να συμπληρώσετε
ένα έντυπο Αξίωσης για
Αποζημίωση εντός του
χρονικού διαστήματος
που ορίζεται στην
Ειδοποίηση Προτεινόμενης
Απαλλοτρίωσης.

Ποιος καθορίζει το ποσό 
της αποζημίωσης;
Ο Γενικός Εκτιμητής καθορίζει το ποσόν της 
αποζημίωσης μετά από την Gazettal. Ο Γενικός 
Εκτιμητής είναι κυβερνητικός αξιωματούχος ο οποίος 
ενεργεί ανεξάρτητα και από την απαλλοτριώνουσα 
αρχή και από τον κάτοχο συμφέροντος. Ο κάτοχος 
συμφέροντος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά 
αυτού του καθορισμού του Γενικού Εκτιμητή στο 
NSW Land and Environment Court [Δικαστήριο 
Γης και Περιβάλλοντος της ΝΝΟ].

Το Γραφείο του Γενικού Εκτιμητή:

• θα διεξαγάγει την δική του ανεξάρτητη εκτίμηση 
σύμφωνα με τον Νόμο Περί Δίκαιων Όρων

• θα μιλήσει μαζί σας και με την 
απαλλοτριώνουσα αρχή και ενδέχεται να 
σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες

• θα συναντηθεί με εσάς ή τον εκπρόσωπό 
σας για να συζητήσει την εκτίμηση

• θα κοινοποιήσει στα συμβαλλόμενα μέρη όλες 
τις πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη για την 
εκτίμηση - αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που 
παρέχονται στον Γενικό Εκτιμητή από τον κάτοχο 
του συμφέροντος και την απαλλοτριώνουσα αρχή.

• θα σας δώσει έναν Προκαταρκτικό Καθορισμό που 
δείχνει το προτεινόμενο ποσόν της καταβλητέας 
αποζημίωσης, και πώς προσδιορίστηκε, 
επιτρέποντάς σας, γενικά, 10 εργάσιμες 
ημέρες για την παροχή σχολίων πριν ο Γενικός 
Εκτιμητής να οριστικοποιήσει τον καθορισμό.

• θα εκδώσει καθορισμό αποζημίωσης που 
θα περιλαμβάνει μια έκθεση εκτίμησης 
ακινήτου που εξηγεί τον καθορισμό σε 
εσάς και την απαλλοτριώνουσα αρχή.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα σας δώσει μια 
ειδοποίηση αποζημίωσης η οποία πρέπει να σας 
προσφέρει το ποσόν που καθόρισε ο Γενικός Εκτιμητής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του 
Γενικού Εκτιμητή, που συμπεριλαμβάνουν τα βήματα 
που πρέπει να ακολουθήσετε για να απαντήσετε 
σε έναν Προκαταρκτικό Καθορισμό, επισκεφθείτε 
την διεύθυνση valuergeneral.nsw.gov.au

Συμφωνία με την 
ειδοποίηση αποζημίωσης
Εάν συμφωνείτε με την ειδοποίηση αποζημίωσης, 
πρέπει να συμπληρώσετε μια Πράξη 
Αποδέσμευσης και Αποζημίωσης και να την 
επιστρέψετε στη απαλλοτριώνουσα αρχή.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα σας καταβάλει 
την αποζημίωση εντός 28 ημερών από την λήψη 
της Πράξης Αποδέσμευσης και Αποζημίωσης 
και τυχόν άλλων απαιτούμενων εγγράφων.

Διαφωνία με την αποζημίωση
Εάν διαφωνείτε με την ειδοποίηση αποζημίωσης, 
έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση στο 
NSW Land and Environment Court [Δικαστήριο 
Γης και Περιβάλλοντος της ΝΝΟ]. Σας συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα να ζητήσετε νομικές συμβουλές.

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός 90 ημερών 
από τη έκδοση της ειδοποίησης για αποζημίωση, για 
να διασφαλίσετε ότι το Δικαστήριο θα εκδικάσει την 
αγωγή και θα καθορίσει το ποσόν της καταβλητέας 
αποζημίωσης. Ως αιτών, πρέπει, επίσης, να 
ειδοποιήσετε την απαλλοτριώνουσα αρχή ότι έχετε 
ασκήσει αγωγή στο NSW Land and Environment Court 
[Δικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος της ΝΝΟ] με την 
επίδοση προς αυτήν ενός αντιγράφου της αίτησης.

Εάν δεν μπορεί να 
επιτευχθεί συμφωνία

Εάν εσείς και η απαλλοτριώνουσα αρχή δεν μπορείτε να καταλήξετε 
σε συμφωνία για την αποζημίωση, το ακίνητο ενδέχεται να 
απαλλοτριωθεί αναγκαστικά βάσει του Νόμου Περί Δίκαιων 
Όρων. Σ' αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση καθορίζεται από 
τον Γενικό Εκτιμητή, μολονότι, εάν δεν δεχτείτε τον τελικό 
καθορισμό, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση στο Land 
and Environment Court [Δικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος].

Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Μετά από μια περίοδο διαπραγμάτευσης 
(γενικά, έξι μηνών τουλάχιστον από την 
Εναρκτήρια Επιστολή), το πρώτο επίσημο βήμα 
στην διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
είναι να εκδώσει η απαλλοτριώνουσα αρχή μια 
Ειδοποίηση Προτεινόμενης Απαλλοτρίωσης 
(PAN) προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η ΡΑΝ δηλώνει την πρόθεση της απαλλοτριώνουσας 
αρχής να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση 
του ακινήτου ή συμφέροντος στο ακίνητο 
μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο, 
συνήθως 90 ημερών. Αυτό το χρονικό πλαίσιο 
μπορεί να μειωθεί σε ορισμένες περιστάσεις 
σύμφωνα με τον Νόμο Περί Δίκαιων Όρων.

Πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο Αξίωσης για 
Αποζημίωση του Άρθρου 39 εντός του χρόνου 
που καθορίζεται στην Ειδοποίηση Προτεινόμενης 
Απαλλοτρίωσης (ΡΑΝ), συμπεριλαμβάνοντας όλες 
τις πληροφορίες που θα θέλατε να λάβει υπόψη 
ο Γενικός Εκτιμητής για τον προσδιορισμό της 
αποζημίωσής σας. Θα έχετε τουλάχιστον 60 ημέρες 
από την ΡΑΝ για να συμπληρώσετε το έντυπο 
Αξίωσης για Αποζημίωση. Μπορείτε να στείλετε το 
συμπληρωμένο έντυπο είτε στον Γενικό Εκτιμητή 
είτε στην απαλλοτριώνουσα αρχή. Είναι σημαντικό 
να εξηγήσετε και να δικαιολογήσετε την αξίωσή σας 
πλήρως και να συμπεριλάβετε όλα τα ζητήματα που 
επιθυμείτε να λάβει υπόψη ο Γενικός Εκτιμητής.

Σας συνιστούμε να υποβάλετε την συμπληρωμένη 
Αξίωση για Αποζημίωση όσο νωρίτερα 
μπορείτε, για να βοηθήσετε τον Γενικό 
Εκτιμητή να αξιολογήσει την αξίωσή σας.

Μπορείτε ακόμα να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις 
και να συμφωνήσετε για τυχόν πληρωτέα 
αποζημίωση με την απαλλοτριώνουσα 
αρχή μετά την έκδοση μιας ΡΑΝ.

Τι ακολουθεί;
Εάν μια συμφωνηθείσα απαλλοτρίωση δεν 
ολοκληρωθεί εντός της απαραίτητης προθεσμίας 
που ορίζεται στην ΡΑΝ, η απαλλοτριώνουσα αρχή 
θα κανονίσει την δημοσίευση της Ειδοποίησης 
Απαλλοτρίωσης στην NSW Government Gazette 
[Εφημερίδα της Κυβέρνησης της ΝΝΟ]. Αυτό συνήθως 
αναφέρεται ως 'the Gazettal' [η Δημοσίευση].

Η Gazettal (Δημοσίευση) συμβαίνει όσο το 
συντομότερο είναι εφικτό μετά το τέλος της 
περιόδου που ορίζεται στην ΡΑΝ και εντός 
120 ημερών από την έκδοση της ΡΑΝ.
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Προκαταβολές ενώ εκδικάζεται η αγωγή
Εάν διαφωνείτε με τον καθορισμό αποζημίωσης του 
Γενικού Εκτιμητή και έχετε προσφύγει στο Δικαστήριο, 
δικαιούστε να λάβετε το 90 τοις εκατό του καθορισμού 
αποζημίωσης του Γενικού Εκτιμητή εντός 28 ημερών 
από την έναρξη της αγωγής (αυτό ονομάζεται 
προκαταβολή). Η αποδοχή της προκαταβολής δεν 
θα επηρεάσει την ένστασή σας κατά του καθορισμού 
του Γενικού Εκτιμητή - δηλαδή, δεν θεωρείται ότι 
έχετε δεχτεί τον καθορισμό αποζημίωσης του Γενικού 
Εκτιμητή επειδή δεχτήκατε την προκαταβολή.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα πληρώσει επίσης, 
τόκους επί της προκαταβολής για την περίοδο από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της Ειδοποίησης 
Απαλλοτρίωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
ΝΝΟ έως την ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής.

Εάν δεν δεχτείτε την προκαταβολή, αυτή και οι τόκοι 
θα κατατεθούν σε έναν νομοθετημένο λογαριασμό 
εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου.

The NSW Land and Environment 
Court [Το Δικαστήριο Γης και 
Περιβάλλοντος της ΝΝΟ]
Πρώην κάτοχοι συμφέροντος που δεν είναι 
ικανοποιημένοι με το ποσόν αποζημίωσης που 
καθόρισε ο Γενικός Εκτιμητής και που τους 
προσέφερε η απαλλοτριώνουσα αρχή μπορούν να 
υποβάλουν ένσταση στο Land and Environment 
Court [το Δικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος].

Ο Νόμος Περί Δίκαιων Όρων ορίζει ότι ένα άτομο 
που δεν έλαβε ειδοποίηση αποζημίωσης και του 
οποίου η αξίωση για αποζημίωση απορρίπτεται 
(ή θεωρείται ότι απορρίφθηκε) μπορεί να προσφύγει 
στο Land and Environment Court [Δικαστήριο Γης και 
Περιβάλλοντος] κατά της απόρριψης της αξίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την διεύθυνση lec.justice.nsw.gov.au

Εάν διαφωνείτε με τον
καθορισμό αποζημίωσης
του Γενικού Εκτιμητή,
έχετε το δικαίωμα να
υποβάλετε ένσταση στο
NSW Land and
[Δικαστήριο Γης και]
Environment Court
[Περιβάλλοντος της ΝΝΟ]. 
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Μερική απαλλοτρίωση

Μερικές φορές, χρειάζεται να απαλλοτριωθεί μόνο ένα τμήμα 
του ακινήτου. Σ' αυτή την περίπτωση, η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα σας δώσει ένα σχέδιο της απαιτούμενης μερικής 
απαλλοτρίωσης. Θα περιλαμβάνει, επίσης, το προτεινόμενο 
νέο όριο που θα προκύψει από την μερική απαλλοτρίωση 
και θα προσδιορίζει τις πιθανές διαστάσεις και την 
επιφάνεια του τμήματος του ακινήτου που χρειάζεται.

Προσαρμογές ακινήτου
Όταν απαλλοτριώνεται τμήμα του ακινήτου, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή θα συζητήσει και 
θα συμφωνήσει μαζί σας για τις προσαρμογές 
που χρειάζεται να γίνουν στο ακίνητο ως 
αποτέλεσμα της απαλλοτρίωσης, όπως αλλαγές 
στην είσοδο του πάρκινγκ ή στον φράχτη.

Εάν χρειάζονται προσαρμογές σε υπηρεσίες 
και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ως αποτέλεσμα μερικής 
απαλλοτρίωσης, αυτές θα πραγματοποιηθούν με έξοδα 
της απαλλοτριώνουσας αρχής πριν ή κατά την διάρκεια 
της κατασκευής του έργου. Το όριο του ακινήτου θα 
μετακινηθεί. Εάν απαιτείται νέος φράχτης, αυτός 
θα χτιστεί σε πρότυπο παρόμοιο με τον υπάρχοντα 
φράχτη. Εάν είναι απαραίτητο, θα ετοιμαστεί ένα 
σχέδιο με λεπτομέρειες για τις προσαρμογές στο 
ακίνητο, για να τεθεί υπ' όψη του ιδιοκτήτη του 
ακινήτου. Εάν υπάρχει συμφωνία, αυτό το σχέδιο θα 
γίνει μέρος της σύμβασης πώλησης (εάν υπάρχει). 
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για αποζημίωση, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή θα εκδόσει μια Ειδοποίηση 
Προτεινόμενης Απαλλοτρίωσης (ΡΑΝ). Κατά την 
διάρκεια της περιόδου ΡΑΝ, μπορείτε να συνεχίσετε 
να διαπραγματεύεστε με την απαλλοτριώνουσα αρχή. 
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το απαιτούμενο τμήμα 
του ακινήτου σας θα απαλλοτριωθεί αναγκαστικά. 
Στην ημερομηνία που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, αυτό το τμήμα του ακινήτου σας θα 
μεταβιβαστεί στην ιδιοκτησία της απαλλοτριώνουσας 
αρχής και το συμφέρον σας στο απαλλοτριωμένο 
ακίνητο θα μετατραπεί σε αξίωση για αποζημίωση.

Αίτημα απαλλοτρίωσης του 
συνόλου του ακινήτου σας
Μπορείτε να ζητήσετε από την απαλλοτριώνουσα 
αρχή να απαλλοτριώσει το σύνολο του ακινήτου 
σας, μολονότι χρειάζεται μόνο ένα τμήμα του για 
το προτεινόμενο έργο. Αυτή η απόφαση είναι στην 
διακριτική ευχέρεια της απαλλοτριώνουσας αρχής.
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Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί 
συμφωνία, θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου

Αρχική διαβούλευση και περίοδος επικοινωνίας Μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της αρχικήςπεριόδου διαπραγμάτευσης

Απαλλοτρίωση ακινήτου με συμφωνία—τι να περιμένετε

3 61 2Στάδια-κλειδιά 4 75 8
Λαμβάνετε μια προσφορά
Αφού ολοκληρωθεί η εκτίμηση της 
απαλλοτριώνουσας αρχής και τυχόν άλλες 
έρευνες για τις επιπτώσεις στην επιχείρηση 
έχουν, επίσης, ολοκληρωθεί και οι 
απαντήσεις εξεταστεί, η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα σας δώσει μια Επιστολή Προσφοράς

Αυτή η προσφορά θα βασίζεται 
σε πληροφορίες από την έκθεση 
εκτίμησης της απαλλοτριώνουσας 
αρχής και τις συζητήσεις σας.

Θα περιγράφει την προσφορά 
αποζημίωσης της αρχής για την 
απαλλοτρίωση του ακινήτου σας ή την 
αποζημίωση για την απαλλοτρίωση 
του συμφέροντός σας στο ακίνητο.

Προσπάθεια επίτευξης 
συμφωνίας
Σ' αυτό το στάδιο, οι εκτιμητές μπορεί να 
έχουν ανταλλάξει εκθέσεις εκτίμησης.

Ο Διαχειριστής Απαλλοτρίωσης θα 
οργανώσει να συναντηθούν και να 
προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία 
και οι δύο εκτιμητές - και τυχόν άλλοι 
εμπειρογνώμονες που απασχολήθηκαν 
για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό 
του σωστού ποσού αποζημίωσης.

Αυτό μπορεί να σημαίνει μία ή περισσότερες 
συναντήσεις όπου ο κάθε εκτιμητής 
παρουσιάζει τα αποδεικτικά στοιχεία 
στα οποία βασίζεται η εκτίμησή του.

Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε 
αυτές τις συναντήσεις.

Σημείωση: Οι ενέργειες που αναφέρονται 
στα Βήματα 6 και 7 ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά 
ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Επίτευξη συμφωνίας και 
μετεγκατάσταση
Αφού επιτευχθεί συμφωνία για 
την αποζημίωση, ο Διαχειριστής 
Απαλλοτρίωσης θα οργανώσει την 
ετοιμασία νομικών εγγράφων και την 
αποστολή τους στον δικηγόρο σας.

Τα νομικά έγγραφα θα ετοιμαστούν και 
θα συμφωνηθεί η ημερομηνία για την 
ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης.

Θα σας καταβληθεί η συμφωνηθείσα 
αποζημίωση και θα εκκενώσετε τον χώρο 
εντός μιας συμφωνηθείσας περιόδου.

Εάν χρειάζεται να μετεγκατασταθείτε, 
ο Προσωπικός Διαχειριστής σας θα είναι 
διαθέσιμος για να σας βοηθήσει.

 Τα σχόλιά σας για την διαδικασία 
απαλλοτρίωσης είναι ευπρόσδεκτα.

Το Έργο ανακοινώνεται
Κοινοτικές ενημερωτικές συνεδρίες 
και δημόσιες ανακοινώσεις θα σας 
ενημερώσουν για τα σχέδια του έργου.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή 
επικοινωνεί μαζί σας
Εάν πλήττεστε άμεσα, θα σας δοθεί 
ένας Διαχειριστής Απαλλοτρίωσης.

Αυτός θα σας καθοδηγήσει σε όλη την 
διαδικασία απαλλοτρίωσης και θα είναι η 
κύρια επαφή σας καθ' όλη την διάρκειά της.

Ο Διαχειριστής Απαλλοτρίωσης 
θα προσπαθήσει να συναντηθεί 
μαζί σας προσωπικά για:

• να επιβεβαιώσει ότι το ακίνητό σας 
πρόκειται να απαλλοτριωθεί

• να σας συστήσει την ομάδα 
υποστήριξης για απαλλοτρίωση

• να εξηγήσει την διαδικασία.

Ενδέχεται, να λάβετε, επίσης, 
μία Εισαγωγική Επιστολή στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Εάν ο Διαχειριστής Απαλλοτρίωσης 
δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί 
σας προσωπικά μετά από έναν 
αριθμό προσπαθειών, θα σας 
στείλει email ή επιστολή.

Συναντιέστε για να 
συζητήσετε την διαδικασία
Ο Διαχειριστής Απαλλοτρίωσης θα 
οργανώσει μια συνάντηση για να 
σας βοηθήσει να κατανοήσετε την 
διαδικασία απαλλοτρίωσης και να 
συζητήσει τα επόμενα βήματα.

Θα σας παράσχει περισσότερες 
πληροφορίες για την διαδικασία 
απαλλοτρίωσης και θα απαντήσει σε 
τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.

Λαμβάνετε μία Εναρκτήρια Επιστολή
Γνωστή, επίσης, ως Εισαγωγική Επιστολή, αυτή:

• θα σας εξηγήσει την διαδικασία απαλλοτρίωσης 
ακινήτου συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας,

• θα σας εξηγήσει ότι η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα προσπαθήσει να απαλλοτριώσει 
την γη με συμφωνία, συνήθως σε 
περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών,

• θα σας ενημερώσει ότι η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα οργανώσει την εκτίμηση του 
ακινήτου από έναν ανεξάρτητο εκτιμητή,

• θα ζητήσει την βοήθειά σας ώστε η 
απαλλοτριώνουσα αρχή να προσπαθήσει να 
κατανοήσει τις επιπτώσεις της απαλλοτρίωσης 
στην επιχείρησή σας, που συμπεριλαμβάνει 
το εάν μπορεί να μετεγκατασταθεί, και εάν 
ναι, τυχόν αποζημίωση που θα καταβληθεί 
σε σχέση με αυτή την μετεγκατάσταση 

• θα σας παροτρύνει να οργανώσετε την εκτίμηση 
του ακινήτου σας από έναν ανεξάρτητο εκτιμητή 
και να λάβετε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές, και

• θα σας εξηγήσει ότι θα αποζημιωθείτε για 
εύλογες νομικές και δαπάνες εκτίμησης 
ως μέρος του πακέτου αποζημίωσης.

Ολοκλήρωση εκθέσεων 
εκτίμησης
Ένας ανεξάρτητος εκτιμητής θα 
επιθεωρήσει το ακίνητο προς 
απαλλοτρίωση εκ μέρους της 
απαλλοτριώνουσας αρχής για να 
προσδιορίσει το δικαίωμά σας 
για αποζημίωση. Επίσης, ένας 
διαφορετικός σύμβουλος (π.χ. λογιστής 
ή εκτιμητής επιχειρήσεων) ενδέχεται 
να επιθεωρήσει την επιχείρησή σας 
και να ζητήσει πληροφορίες για να 
κατανοήσει πώς η απαλλοτρίωση θα 
επηρεάσει την επιχείρησή σας και τι 
αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί 
ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων.

Ο δικός σας εκτιμητής πρέπει, επίσης, 
να διεξαγάγει μια εκτίμηση και να 
ετοιμάσει μια έκθεση εκτίμησης.

Η έκθεση εκτίμησης περιγράφει 
τους τύπους αποζημίωσης τους 
οποίους μπορεί να δικαιούστε και 
τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται 
το ποσόν της αποζημίωσης.

Τι μπορείτε να κάνετε • Υποβάλετε την δική σας εκτίμηση 
στην απαλλοτριώνουσα αρχή.

• Ζητήστε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές 
για τις λεπτομέρειες της προσφοράς, 
εάν το βρίσκετε απαραίτητο.

• Συμμετάσχετε σε συναντήσεις, 
εάν είναι απαραίτητο.

• Εξετάστε την προσφορά της 
απαλλοτριώνουσας αρχής.

• Ζητήστε νομικές συμβουλές πριν δεχτείτε 
επίσημα την προσφορά, εάν θέλετε.

• Να είστε έτοιμοι να υπογράψετε 
τυχόν απαραίτητα έγγραφα.

• Εργαστείτε με την ομάδα Απαλλοτρίωσης 
για να την μετεγκατάσταση της 
επιχείρησής σας σε νέα τοποθεσία.

• Ελέγξτε ιστοσελίδες, το 
γραμματοκιβώτιό σας, τοπικές 
εφημερίδες και τοπική σήμανση 
για πληροφορίες για το έργο.

• Παρακολουθήστε κοινοτικές 
ενημερωτικές συνεδρίες.

• Συναντηθείτε με τον 
Διαχειριστή Απαλλοτρίωσης.

• Ετοιμάστε μία λίστα με τις ερωτήσεις 
που θα θέλατε να κάνετε.

• Μιλήστε στον Διαχειριστή 
Απαλλοτρίωσης για την 
διαδικασία απαλλοτρίωσης 
και κάντε τυχόν ερωτήσεις.

• Μιλήστε στον Διαχειριστή 
Απαλλοτρίωσης για το πώς 
να επιλέξετε έναν ανεξάρτητο 
εκτιμητή και δικηγόρο

• Σημειώστε τυχόν ημερομηνίες-
κλειδιά ή ερωτήσεις που έχετε.

• Συζητήστε τα επόμενα βήματα με τον 
Διαχειριστή Απαλλοτρίωσης.

• Αναζητήστε και απασχολήστε 
ανεξάρτητες υπηρεσίες νομικών 
συμβουλών και εκτίμησης.

• Οργανώστε μια ανεξάρτητη εκτίμηση 
του ακινήτου σας ή του συμφέροντός 
σας στο ακίνητο προς απαλλοτρίωση.

• Εάν χρειάζεται να απασχολήσετε 
άλλες υπηρεσίες, όπως λογιστές, 
πολεοδόμους ή τοπογράφους, σας 
συνιστούμε να το συζητήσετε πρώτα 
με την απαλλοτριώνουσα αρχή.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε
με το κάθε βήμα της διαδικασίας.

Μπορείτε να
μιλήσετε στην
ομάδα υποστήριξης
απαλλοτρίωσης
οποιαδήποτε
στιγμή, που
συμπεριλαμβάνει
το διάστημα που
εκπροσωπείστε από
τον δικηγόρο σας.
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Ορισμοί

Απαλλοτριώνουσα αρχή
Μια αρχή στην ΝΝΟ που έχει την νομική 
ισχύ να απαλλοτριώνει γη.

Απαλλοτρίωση με συμφωνία
Η διαδικασία μέσω της οποίας απαλλοτριώνονται 
ακίνητα για δημόσιο σκοπό με την συμφωνία 
του κατόχου του συμφέροντος.

Ειδοποίηση απαλλοτρίωσης
Μια ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 19 του 
Νόμου Περί Δίκαιων Όρων, η οποία δημοσιεύεται 
στην NSW Government Gazette [Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης της ΝΝΟ] και δηλώνει ότι το 
ακίνητο που περιγράφεται στην ειδοποίηση 
απαλλοτριώνεται μέσω αναγκαστικής διαδικασίας.

Ομάδα υποστήριξης για απαλλοτρίωση
Μία ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα 
υποστήριξης που παρέχεται δωρεάν από την 
απαλλοτριώνουσα αρχή για να σας βοηθήσει 
καθ' όλη την διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Έντυπο Αξίωσης για Αποζημίωση
Ένα έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί 
από τον κάτοχο συμφέροντος όταν υποβάλει 
αξίωση για αποζημίωση βάσει του Άρθρου 
39 του Νόμου Περί Δίκαιων Όρων.

Εναρκτήρια Επιστολή 
(ή Εισαγωγική Επιστολή)
Μία επιστολή από την απαλλοτριώνουσα αρχή 
η οποία, γενικά, σηματοδοτεί την έναρξη της 
ελάχιστης περιόδου διαπραγμάτευσης των έξι 
μηνών, ώστε εσείς να καταλήξετε σε συμφωνία με 
την απαλλοτριώνουσα αρχή. Αυτή η επιστολή θα 
περιλαμβάνει, επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας 
της ομάδας υποστήριξης για την απαλλοτρίωση και 
πληροφορίες για την διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Ειδοποίηση αποζημίωσης
Μια γραπτή ειδοποίηση βάσει του Άρθρου 42 του 
Νόμου Περί Δίκαιων Όρων, που ειδοποιεί πρώην 
κατόχους συμφέροντος για το ποσόν της αποζημίωσης 
που προσφέρεται από την απαλλοτριώνουσα αρχή 
(όπως αυτό καθορίζεται από τον Γενικό Εκτιμητή).

Γενικά, έχετε 90 ημέρες για να 
καταλήξετε σε συμφωνία

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου—τι να περιμένετε

2 51Στάδια-κλειδιά 3 64 7
Οι διαπραγματεύσεις 
ενδέχεται να συνεχιστούν
Οι διαπραγματεύσεις σας με την 
απαλλοτριώνουσα αρχή μπορεί να 
συνεχιστούν - και συμφωνία μπορεί ακόμα 
να επιτευχθεί - μετά την έκδοση μιας ΡΑΝ.

Ο Γενικός Εκτιμητής θα επικοινωνήσει 
μαζί σας για να σας εξηγήσει τον 
ρόλο του και τα επόμενα βήματα.

Το έντυπο Αξίωσης για Αποζημίωση, 
που θα υποβάλετε, θα διασφαλίσει ότι 
τα συμφέροντά σας καταγράφονται και ο 
Γενικός Εκτιμητής θα τα λάβει υπόψη.

Ένας ανεξάρτητος εκτιμητής θα 
κάνει μια νέα εκτίμηση για τον 
προσδιορισμό της αποζημίωσής σας 
εκ μέρους του Γενικού Εκτιμητή.

Λαμβάνετε έναν 
Προκαταρκτικό Καθορισμό
Ο Γενικός Εκτιμητής θα σας στείλει 
έναν Προκαταρκτικό Καθορισμό πριν 
οριστικοποιήσει την απόφασή του.

Ο Προκαταρκτικός Καθορισμός 
δείχνει το προτεινόμενο ποσόν της 
αποζημίωσης και πώς προσδιορίστηκε.

Ο Γενικός Εκτιμητής θα δώσει τον 
Προκαταρκτικό Καθορισμό και σε εσάς 
και στην απαλλοτριώνουσα αρχή για τον 
εντοπισμό τυχόν πραγματικών λαθών.

Λαμβάνετε μια ειδοποίηση 
αποζημίωσης
Όταν οριστικοποιηθεί η έκθεση εκτίμησης, 
ο Γενικός Εκτιμητής θα δώσει σε εσάς 
και στην απαλλοτριώνουσα αρχή έναν 
καθορισμό αποζημίωσης. Ο καθορισμός 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την 
απαλλοτριώνουσα αρχή για την έκδοση 
ειδοποίησης απαλλοτρίωσης προς εσάς.

Εάν δεχτείτε την προσφορά που 
αναγράφεται στην ειδοποίηση αποζημίωσης, 
θα λάβετε την πληρωμή εντός 28 ημερών 
από την ημέρα που η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα λάβει μια υπογεγραμμένη Πράξη 
Απελευθέρωσης και Αποζημίωσης.

Θα σας καταβληθεί τόκος επί της 
αποζημίωσης, ο οποίος υπολογίζεται από 
την ημέρα δημοσίευσης της ειδοποίησης 
απαλλοτρίωσης στην NSW Government 
Gazette [Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
της ΝΝΟ] έως την ημέρα πληρωμής.

Εάν δεν συμφωνείτε με την 
ειδοποίηση αποζημίωσης
Εάν δεν συμφωνείτε με την ειδοποίηση 
αποζημίωσης, μπορείτε να υποβάλετε μια 
αίτηση στο NSW Land and Environment 
Court [Δικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος].

Πρέπει να υποβάλετε την αίτηση 
εντός 90 ημερών από την ημέρα που 
λάβατε την ειδοποίηση αποζημίωσης 
από την απαλλοτριώνουσα αρχή.

Πρέπει, επίσης, να ειδοποιήσετε την 
απαλλοτριώνουσα αρχή ότι έχετε 
αρχίσει δικαστικές διαδικασίες στο 
NSW Land and Environment Court 
[Δικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος].

Λαμβάνετε μια Ειδοποίηση 
Προτεινόμενης Απαλλοτρίωσης
Εάν, μετά από μία ελάχιστη περίοδο 
συνήθως έξι μηνών από την Εναρκτήρια 
Επιστολή, δεν έχετε καταλήξει σε 
συμφωνία για αποζημίωση με την 
απαλλοτριώνουσα αρχή, θα λάβετε 
μια Ειδοποίηση Προτεινόμενης 
Απαλλοτρίωσης (ΡΑΝ). Η απαλλοτριώνουσα 
αρχή θα ενημερώσει και τον Γενικό 
Εκτιμητή ότι έχει εκδοθεί μια ΡΑΝ.

Θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε 
την δική σας αξίωση για αποζημίωση 
στην απαλλοτριώνουσα αρχή 
ή τον Γενικό Εκτιμητή.

Έχετε 60 ημέρες από την λήψη της 
ΡΑΝ για να υποβάλετε το έντυπο 
Αξίωσης για Αποζημίωση.

Η απαλλοτρίωση του 
ακινήτου σας
Εάν δεν έχει ακόμα επιτευχθεί συμφωνία, 
η απαλλοτριώνουσα αρχή θα προβεί σε 
αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου 
σας ή του συμφέροντός σας στο ακίνητο.

Η απαλλοτριώνουσα αρχή θα δημοσιεύσει 
μια ειδοποίηση στη NSW Government 
Gazette [Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
ΝΝΟ]. Μετά την δημοσίευση, ο Γενικός 
Εκτιμητής θα καθορίσει την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί σε εσάς. 
Η απαλλοτριώνουσα αρχή, κατόπιν, 
αναλαμβάνει την κυριότητα του ακινήτου ή 
του συμφέροντος στο ακίνητο, όπως ισχύει.

Ο Γενικός Εκτιμητής 
καθορίζει την αποζημίωση
Ο Γενικός Εκτιμητής θα καθορίσει το 
ποσόν της αποζημίωσης βάσει της 
δικής του ανεξάρτητης εκτίμησης και 
θα δώσει πληροφορίες και σε εσάς 
και στην απαλλοτριώνουσα αρχή.

Ο Γενικός Εκτιμητής κοινοποιεί όλες 
τις πληροφορίες που έχει και σε εσάς 
και στην απαλλοτριώνουσα αρχή 
πριν καθορίσει την αποζημίωση.

Τι μπορείτε να κάνετε • Λάβετε υπόψη τον Προκαταρκτικό 
Καθορισμό Αποζημίωσης του 
Γενικού Εκτιμητή και εντοπίστε 
τυχόν πραγματικά λάθη.

• Γενικά, έχετε 10 εργάσιμες ημέρες για 
να παράσχετε σχόλια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης πριν ο Γενικός 
Εκτιμητής να τον οριστικοποιήσει.

• Εξετάστε την ειδοποίηση αποζημίωσης 
της απαλλοτριώνουσας αρχής.

• Εάν συμφωνείτε με την ειδοποίηση 
αποζημίωσης, συμπληρώστε ένα έντυπο 
Deed of Release and Indemnity [Πράξη 
Αποδέσμευσης και Αποζημίωσης] και 
στείλτε το στην απαλλοτριώνουσα αρχή.

• Υποβάλλετε αίτηση στο NSW Land 
and Environment Court [Δικαστήριο 
Γης και Περιβάλλοντος της ΝΝΟ] 
εντός 90 ημερών από την λήψη της 
ειδοποίησης αποζημίωσης. Το Δικαστήριο 
ενδέχεται να δεχτεί καθυστερημένες 
αιτήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

• Συμπληρώστε το έντυπο Αξίωσης 
για Αποζημίωση του Άρθρου 39 που 
διατίθεται στην διεύθυνση nsw.gov.au/
property-acquisition και περιλάβετε 
όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε 
να λάβει υπόψη ο Γενικός Εκτιμητής 
για τον καθορισμό της αποζημίωσης.

• Συνεχίστε την προσπάθεια για 
να καταλήξετε σε συμφωνία με 
την απαλλοτριώνουσα αρχή.

• Ζητήστε συμβουλές από τον 
δικηγόρο σας και τον Διαχειριστή 
Απαλλοτρίωσης για την διαδικασία 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

• Σημειώστε τα χρονοδιαγράμματα 
που περιγράφονται στην 
επιστολή που λάβατε.

• Παράσχετε έγκαιρα τυχόν 
πρόσθετες πληροφορίες που σας 
ζητά ο Γενικός Εκτιμητής.

• Συνεχίστε να ζητάτε συμβουλές 
από νομικούς και εκτιμητές.

• Οργανώστε την επιθεώρηση του 
ακινήτου σας από τον Γενικό 
Εκτιμητή, ώστε να συνταχθεί μία 
πλήρης έκθεση εκτίμησης.

• Παραμείνετε σε επαφή με 
τον Γενικό Εκτιμητή.

Ο καθορισμός του
Γενικού Εκτιμητή είναι
ανεξάρτητος από
την προσφορά
της απαλλοτριώνουσας
υπηρεσίας και μπορεί
να είναι υψηλότερος,
χαμηλότερος ή ο ίδιος.

Στείλτε τα σχόλιά σας
Στο τέλος της περιόδου διακανονισμού, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο 
έρευνας για να παράσχετε σχόλια για την διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Η έρευνα διεξάγεται από μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας αγοράς εκ μέρους 
της Κυβέρνησης της ΝΝΟ. Είναι εμπιστευτική και ανώνυμη.

Η συμμετοχή σας θα συμβάλει στην συνεχή βελτίωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση nsw.gov.au/property-acquisition
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Η διαδικασία μέσω της οποίας απαλλοτριώνεται 
το ακίνητο με την Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης 
που δημοσιεύεται στην NSW Government Gazette 
[Εφημερίδα της Κυβέρνησης της ΝΝΟ].

Πράξη Αποδέσμευσης και Αποζημίωσης
Ένα νομικό έγγραφο που περιέχει μια νομικά 
δεσμευτική συμφωνία η οποία επιβεβαιώνει 
ότι η συμφωνηθείσα αποζημίωση είναι η 
μόνη αποζημίωση που θα καταβληθεί για την 
απαλλοτρίωση και το οποίο διαχειρίζεται το ρίσκο 
που αντιμετωπίζει η απαλλοτριώνουσα αρχή της 
αξίωσης άλλα άτομα να αξιώσουν αποζημίωση 
σε σχέση με το ίδιο συμφέρον στην γη.

Εισαγωγική Επιστολή
Η πρώτη γραπτή επικοινωνία από την 
απαλλοτριώνουσα αρχή, που σας ειδοποιεί 
για την πρόταση απαλλοτρίωσης συμφέροντος 
σε τμήμα ή το σύνολο του ακινήτου σας.

Land Acquisition (Just Terms 
Compensation) Act 1991 [Νόμος Περί 
Απαλλοτρίωσης Γης (Αποζημίωση με 
Δίκαιους Όρους)] 1991 (the Just Terms 
Act) (ο Νόμος Περί Δίκαιων Όρων)
Η νομοθεσία που διέπει την διαδικασία 
απαλλοτρίωσης γης στην ΝΝΟ και ορίζει τα 
δικαιώματα αποζημίωσης. Αναφέρεται επίσης ως 
ο Νόμος Περί Δίκαιων Όρων σ' αυτόν τον οδηγό.

NSW Government Gazette [Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης της ΝΝΟ]
Η επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης που 
δημοσιεύεται εβδομαδιαία και στην οποία 
δημοσιεύονται επίσημες ανακοινώσεις, 
εντολές, δηλώσεις και ειδοποιήσεις, στην 
διεύθυνση legislation.nsw.gov.au

NSW Land and Environment 
Court [Δικαστήριο Γης και 
Περιβάλλοντος της ΝΝΟ]
Ένα ειδικό δικαστήριο της ΝΝΟ το οποίο έχει την 
αρμοδιότητα να εκδικάζει αξιώσεις για αποζημίωση 
που προκύπτουν από απαλλοτριώσεις ακινήτων, 
όπου ο κάτοχος του συμφέροντος διαφωνεί με τον 
καθορισμό αποζημίωσης του Γενικού Εκτιμητή.

Προκαταρκτικός Καθορισμός
Μια έκθεση που εκδίδει ο Γενικός Εκτιμητής, η οποία 
δείχνει έναν προκαταρκτικό προσδιορισμό του 
ποσού αποζημίωσης που καταβάλλεται σε εσάς και 
τους λόγους για τον προκαταρκτικό προσδιορισμό.

Πρότυπα Απαλλοτρίωσης Ακινήτου
Τα Πρότυπα Απαλλοτρίωσης Ακινήτου είναι 
οι πέντε κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να 
ακολουθούν οι φορείς που απαλλοτριώνουν 
ακίνητα βάσει του Νόμου Περί Δίκαιων Όρων.

Ειδοποίηση Προτεινόμενης 
Απαλλοτρίωσης (ΡΑΝ)
Μια ειδοποίηση, βάσει του Άρθρου 11 του Νόμου 
Περί Δίκαιων Όρων, για την πρόθεση απαλλοτρίωσης 
ακινήτου μέσω αναγκαστικής διαδικασίας.

Γενικός Εκτιμητής
Ο Γενικός Εκτιμητής πρέπει να καθορίζει ανεξάρτητα 
το ποσόν αποζημίωσης που θα καταβάλει η 
απαλλοτριώνουσα αρχή στον ιδιοκτήτη του 
ακινήτου όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Έκθεση εκτίμησης
Ένα εμπεριστατωμένο έγγραφο που χρησιμοποιείται 
για να διαμορφώσει την βάση μιας προσφοράς 
από την απαλλοτριώνουσα αρχή. Μπορεί 
να περιλαμβάνει μια λίστα βελτιώσεων στο 
ακίνητο, τυχόν ξεχωριστά χαρακτηριστικά 
που έχουν προστεθεί και άλλες εκτιμήσεις.

Επαφές και υπηρεσίες

Για μια πλήρη επισκόπηση της απαλλοτρίωσης ακινήτων στην ΝΝΟ, 
επισκεφθείτε την διεύθυνση nsw.gov.au/property-acquisition

Κέντρο Απαλλοτρίωσης Ακινήτων
Η υπηρεσία της Κυβέρνησης της ΝΝΟ που επιβλέπει 
την διαδικασία απαλλοτρίωσης ακινήτων στην ΝΝΟ.

nsw.gov.au/property-acquisition 
1300 029 146

NSW Law Society [Δικηγορικός 
Σύλλογος ΝΝΟ]
Παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες για την 
ανεύρεση δικηγόρου

lawsociety.com.au 
02 9926 0333

Australian Property Institute 
[Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ακινήτων]
Παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά 
με διαπιστευμένους εκτιμητές

api.org.au 
1800 111 274

Australian Valuers Institute 
[Αυστραλιανό Ινστιτούτο Εκτιμητών]
Παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά 
με διαπιστευμένους εκτιμητές

valuersinstitute.com.au 
1300 748 506

Royal Institution of Chartered 
Surveyors [Βασιλικό Ινστιτούτο 
Πιστοποιημένων Τοπογράφων]
Παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με 
διαπιστευμένους εκτιμητές

rics.org/oceania 
1300 737 657

Translating and Interpreting Service 
[Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας]
Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στο τηλέφωνο

tisnational.gov.au 
131 450

Γενικός Εκτιμητής
Καθορίζει αξιώσεις για αποζημίωση ανεξάρτητα

valuergeneral.nsw.gov.au 
1800 110 038

NSW Government Gazette 
[Εφημερίδα της Κυβέρνησης της ΝΝΟ]
Δημοσιεύει επίσημες ειδοποιήσεις που εκδίδονται από 
την Κυβέρνηση της ΝΝΟ.

legislation.nsw.gov.au 
02 9321 3333

Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας
Παρέχει συμβουλές για ένα φάσμα φορολογικών θεμάτων.

ato.gov.au 
13 28 65
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Αυτό το έγγραφο διατίθεται σε άλλες γλώσσες 
στην διεύθυνση nsw.gov.au/property-acquisition/ 
publications. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε 
με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας 
στο 131 450 και να ζητήσετε το Κέντρο 
Απαλλοτρίωσης Ακινήτων.

nsw.gov.au/property-acquisition
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