
ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΖΖ    ΚΚΩΩΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗΟΟΤΤ::    
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ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟ  
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΣΖΜΑΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

11.. ΟΟ  ΦΦΤΤΗΗΚΚΟΟ  ΓΓΔΔΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  44 

1.1. ΥΔΡΑΙΟ ΥΩΡΟ 4 

1.2. ΘΑΛΑΙΟ ΥΩΡΟ 4 

22.. ΠΠΟΟΛΛΔΔΓΓΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  ΓΓΗΗΑΑΣΣΑΑΖΖ  ––  ΑΑΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  44 

2.1. ΘΔΜΟΘΔΣΖΖ ΥΡΖΔΩΝ 4 

2.1.1. ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΑ ΥΔΓΙΑ 4 

2.1.2. ΠΟΛΔΟΓΜΙΚΑ ΥΔΓΙΑ (ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΓΖΜΟΙΩΝ – ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ) 4 

2.1.3. ΚΑΣΖΓΟΡΙΟΠΟΙΖΖ ΟΙΚΙΜΩΝ 5 

2.2. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΣΑ ΓΟΚ 5 

33.. ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  88 

3.1. ΟΡΙΜΟΙ 8 

3.2. ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΩΝ 8 

3.2.1. ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΩΝ 8 

3.2.2. ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΙΑΝΟΜΔ ΚΑΙ ΑΝΑΓΑΜΟΙ 9 

3.2.3. ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΩΝ 12 

3.2.4. ΤΣΑΖ ΚΑΘΔΣΖ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ Δ ΔΚΣΟ ΥΔΓΙΟΤ ΠΔΡΙΟΥΔ 13 

3.2.5. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ 13 

3.3. ΓΙΑΝΟΙΞΖ ΑΡΣΖΡΙΩΝ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΖ ΥΩΡΑ (Ν.653/77) 14 

44.. ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΔΔ    ΓΓΔΔΩΩΣΣΔΔΜΜΑΑΥΥΗΗΩΩΝΝ  1155 



ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΖΖ    ΚΚΩΩΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗΟΟΤΤ::    
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ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  

ΚΚΣΣ55--1133  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΗΗΗΗ  &&  ΠΠΑΑΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΣΣΗΗΡΡΙΙΚΚΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΕΕ  ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕΤΤΡΡΤΤΣΣΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  ΥΥΘΘΙΙΩΩΣΣΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟ  

ΔΔΛΛΛΛΖΖΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΟΟ  

 

ΚΚ//ΞΞ  ΓΓΔΔΩΩΑΑΠΠΔΔΗΗΚΚΟΟΝΝΗΗΖΖ  ΑΑ..ΔΔ..ΜΜ..ΓΓΔΔ..--  ΝΝΣΣΑΑΪΪΛΛΗΗΑΑΝΝΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΗΗΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                    ΔΛΗΓΑ 2/34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.1. ΑΤΣΟΣΔΛΔΙΑ 15 

4.2. ΤΝΔΝΩΔΙ 15 

4.3. ΚΑΣΑΣΜΖΔΙ 16 

4.3.1. ΚΑΣΑΣΜΖΔΙ 16 

4.4. ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΓΔΩΣΔΜΑΥΙΩΝ 17 

4.4.1. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΝΓ 17.07.1923 18 

4.4.2. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ΚΑΣΑΣΜΖΖ Ν. 720/77 19 

4.4.3. ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ 19 

55.. ΣΣΟΟΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΑΑ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΟΟΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΩΩΝΝ  2200 

5.1. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΜΖΥΑΝΙΚΟΤ 20 

5.2. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΓ 21 

5.3. ΣΑ ΡΔΜΑΣΑ ΣΟ ΣΓ 22 

66.. ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΑΑ  2233 

6.1. ΘΔΜΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 23 

6.2. ΓΖΜΟΙΑ ΚΣΖΜΑΣΑ 24 

6.2.1. ΙΓΙΩΣΙΚΖ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 24 

6.2.2. ΑΙΓΙΑΛΟ 25 

6.2.3. ΠΑΡΑΛΙΑ 25 

6.2.4. ΠΑΛΑΙΟ ΑΙΓΙΑΛΟ 26 

6.2.5. ΤΓΑΣΑ 26 

6.2.6. ΟΥΘΔ ΠΛΔΤΙΜΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ 26 

6.2.7. ΓΑΖ ΚΑΙ ΓΑΙΚΔ ΔΝ ΓΔΝΔΙ ΔΚΣΑΔΙ 26 



ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΖΖ    ΚΚΩΩΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗΟΟΤΤ::    
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ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  
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ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΕΕ  ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕΤΤΡΡΤΤΣΣΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  ΥΥΘΘΙΙΩΩΣΣΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  
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6.2.8. ΛΑΣΟΜΔΙΑ 27 

6.3. ΦΟΡΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΖ ΑΚΙΝΖΣΖ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΙΟΤ 27 

6.4. ΑΚΙΝΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 28 

6.4.1. ΓΖΜΟΙΑ ΚΣΖΜΑΣΑ 28 

6.4.2. ΑΝΣΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΣΖΜΑΣΑ 28 

6.4.3. ΔΘΝΙΚΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ 28 

6.4.4. ΥΟΛΑΕΟΤΔ ΚΛΖΡΟΝΟΜΙΔ 29 

6.5. ΑΚΙΝΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 29 

6.6. ΑΚΙΝΖΣΑ ΟΣΑ 29 

77.. ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΑΑ  3300 

7.1. ΟΡΙΜΟΙ - ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΑΚΙΝΖΣΩΝ 30 

7.1.1. ΓΔΩΣΔΜΑΥΙΟ 31 

7.1.2. ΚΑΘΔΣΖ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ 31 

7.1.3. ΟΡΙΕΟΝΣΙΑ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ 32 

7.1.4. ΤΝΘΔΣΖ ΚΑΘΔΣΖ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ Ζ ΟΡΙΕΟΝΣΙΑ ΔΠΙ ΚΑΘΔΣΟΤ 32 

7.1.5. ΔΙΓΙΚΑ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ 32 
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ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  
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ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΕΕ  ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕΤΤΡΡΤΤΣΣΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  ΥΥΘΘΙΙΩΩΣΣΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟ  
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11..  ΟΟ  ΦΦΤΤΗΗΚΚΟΟ  ΓΓΔΔΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

11..11..    ΥΥΔΔΡΡΑΑΗΗΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

• Υξήζε: Αζηηθφο, Αγξνηηθφο, Γαζηθφο 

• Οηθνλνκία: Δληφο ζπλαιιαγήο / Δθηφο πλαιιαγήο 

• Ηδηνθηεζηαθφ: Ηδησηηθφο, Γεκφζηνο 

11..22..    ΘΘΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

• ηα εζσηεξηθά χδαηα (internal waters) ή αθξηβέζηεξα ηα εζσηεξηθά ζαιάζζηα χδαηα. 

• ηελ αηγηαιίηηδα δψλε ή ρσξηθή ζάιαζζα (territorial sea) ή ρσξηθά χδαηα. ηε δψλε απηήλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε θπξηαξρία ζηνλ ππεξθείκελν εζληθφ ελαέξην ρψξν (national air space). 

• ηελ αλνηθηή ζάιαζζα (high sea). ηε δψλε απηήλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν ππεξθείκελνο 

δηεζλήο ελαέξηνο ρψξνο (international air space). 

• ηε ζπλνξεχνπζα δψλε (contiguous zone), πνπ δηθαηνχληαη ηα θξάηε λα θεξχμνπλ πέξαλ 

ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ηνπο. 

• ηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε (exclusive economic zone), πνπ δηθαηνχληαη ηα θξάηε 

λα θεξχμνπλ πέξαλ ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ηνπο. 

• ηελ πθαινθξεπίδα (continental shelf), πνπ εθθξάδεη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ησλ 

θξαηψλ ζε νξηζκέλε πεξηνρή ηνπ βπζνχ ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο. 

• ηελ πεξηνρή ηνπ δηεζλνχο βπζνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλφ θηήκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο. 

•  

22..  ΠΠΟΟΛΛΔΔΓΓΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  ΓΓΗΗΑΑΣΣΑΑΖΖ  ––  ΑΑΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

22..11..    ΘΘΔΔΜΜΟΟΘΘΔΔΣΣΖΖΖΖ  ΥΥΡΡΖΖΔΔΩΩΝΝ    

2.1.1. ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 

• Δζληθφ 

• Δηδηθά 

• Πεξηθεξεηαθά 

• Ρπζκηζηηθά 

2.1.2. ΠΟΛΔΟΓΜΗΚΑ ΥΔΓΗΑ (ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΓΖΜΟΗΩΝ – ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ) 

 ΓΠ – Γεληθά Πνιενδκηθά ρέδηα 

• ΥΟΟΑΠ – ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο 

• Ρπκνηνκηθά  



ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΖΖ    ΚΚΩΩΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗΟΟΤΤ::    

KKTT55--1133__OOEE__0011__ΣΣΔΔΥΥΝΝ__ΘΘΔΔΜΜ__ΚΚΣΣΖΖΜΜΖΖ__VV0022..DDOOCC  ΖΖΜΜΔΔΡΡ//ΝΝΗΗΑΑ  ΔΔΚΚΓΓΟΟΖΖ::  3300--0033--1188  
ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΩΩΡΡΔΔΗΗ  ΣΣΖΖΝΝ  ΔΔΚΚΓΓ::  ΥΥΥΥ..ΥΥ//  ΖΖΖΖ//ΜΜΜΜ//1188  

 

ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  

ΚΚΣΣ55--1133  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΗΗΗΗ  &&  ΠΠΑΑΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΣΣΗΗΡΡΙΙΚΚΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΕΕ  ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕΤΤΡΡΤΤΣΣΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  ΥΥΘΘΙΙΩΩΣΣΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟ  

ΔΔΛΛΛΛΖΖΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΟΟ  

 

ΚΚ//ΞΞ  ΓΓΔΔΩΩΑΑΠΠΔΔΗΗΚΚΟΟΝΝΗΗΖΖ  ΑΑ..ΔΔ..ΜΜ..ΓΓΔΔ..--  ΝΝΣΣΑΑΪΪΛΛΗΗΑΑΝΝΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΗΗΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                    ΔΛΗΓΑ 5/34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Πνιενδκηθέοο Μειέηεο,  

• Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ πνξ 1923) 

• Ρπκνηνκηθά ζρέδηα Τπ. Γεσξγίαο 

• Ρπκνηνκηθά ζρέδηα Τπ. Κνηλσληθήο Πξφκλνηαο 

ΕΩΝΔ 

• ΕΟΔ – Εψλε Οθηζηηθνχ Διέγρνπ 

• Εψλε Πφιεο ( απηνδ‟ηθαηα πιάηνπο 500 κ.) 

2.1.3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΟΗΚΗΜΩΝ 

• Πφιεηο - Οηθηζκνί κε πιεζπζκφ > 2.000 θαηνίθνπο  

• Οηθηζκνί Πξνηθηζηάκελνη ηνπ 1923 – Οξηνζέηεζε 

• Οηθηζκνί απνθαηάζηαζεο Αθηεκφλσλ ή Πξνζθχγσλ 

• Οηθηζκνί κέρξη 2.000 Καηνίθνπο 

• Οηθνδνκηθνη πλεηαηξηζκνί 

 

22..22..  ΟΟΡΡΗΗΜΜΟΟΗΗ  ΚΚΑΑΣΣΑΑ  ΓΓΟΟΚΚ  

Οξηζκνί. ην άξζ.2 ηνπ Γ.Ο.Κ. φπσο ηζρχεη ζήκεξα δίδνληαη νη θάησζη νξηζκνί: 

• εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην νηθηζκνχ ή ζρέδην πφιεσο ή πνιενδνκηθφ ζρέδην ή 

πνιενδνκηθή κειέηε είλαη ην δηάγξακκα κε ηνλ ηπρφλ εηδηθφ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ, πνπ έρεη 

εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη θαζνξίδεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο, ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο θαη δνκήζηκνπο ρψξνπο θαη ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζε θάζε ηκήκα ή δψλε 

ηνπ νηθηζκνχ. 

• θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη 

πξννξηδφκελνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ λφκηκν 

ηξφπν. 

• θνηλσθειείο ρψξνη είλαη νη ρψξνη ηνπ νηθηζκνχ, πνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην, πξννξίδνληαη γηα ηελ αλέγεξζε θαηαζθεπψλ θνηλήο σθειείαο.  

• δξφκνη είλαη νη θνηλφρξεζηεο εθηάζεηο, πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηηο αλάγθεο 

θπθινθνξίαο. 

• πεδφδξνκνη είλαη νη δξφκνη, πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πεδψλ. 

• πιάηνο δξφκνπ ζε θάζε ζεκείν ηνπ άμνλά ηνπ είλαη ην κεηαμχ ησλ ξπκνηνκηθψλ 

γξακκψλ κήθνο ηεο θάζεηεο ζηνλ άμνλα ζην ζεκείν απηφ.  
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• νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (Ο.ΊΓ.) είλαη θάζε δνκήζηκε εληαία έθηαζε, πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ θαη πεξηβάιιεηαη απφ 

θνηλφρξεζηνπο ρννξνπο. 

• φξηα νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ είλαη νη νξηαθέο γξακκέο, πνπ ην ρσξίδνπλ απφ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

• ξπκνηνκηθή γξακκή είλαη εθείλε, πνπ νξίδεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην θαη ρσξίδεη ην 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ή γήπεδν απφ θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ. 

• νηθνδνκηθή γξακκή ή γξακκή δφκεζεο είλαη ην φξην νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, πνπ 

νξίδεηαη απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, έσο ην νπνίν 

επηηξέπεηαη ε δφκεζε. 

• πξνθήπην ή πξαζηά είλαη ην ηκήκα ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαη ηε γξακκή δφκεζεο ή νηθνδνκηθή γξακκή. 

• γήπεδν είλαη ε ζπλερφκελε έθηαζε γεο, πνπ απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην θαη 

αλήθεη ζε έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο θπξίνπο εμ αδηαηξέηνπ. 

• νηθφπεδν είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή 

κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην. 

• φξηα νηθνπέδνπ είλαη νη γξακκέο, πνπ ην ρσξίδνπλ απφ ηα φκνξα νηθφπεδα θαη ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζπκπίπηνπλ κε 

ηα φξηα ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 

• πξφζσπν νηθνπέδνπ είλαη ην φξηφ ηνπ πξνο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 

• νξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ είλαη ε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, φπσο 

δηακνξθψλεηαη νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην λφκν, κε εθζθαθή, επίρσζε ή επίζηξσζε. 

• θηήξην είλαη ε θαηαζθεπή , πνπ απνηειείηαη απφ ηερληθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο. 

• θαηαζθεπή είλαη θάζε ηερληθφ έξγν. 

• εγθαηάζηαζε είλαη ε θαηαζθεπή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άκεζε ή 

έκκεζεεμππεξέηεζε ησλ θηεξίσλ  

• θέξνπζα θαηαζθεπή θηεξίνπ είλαη ην ηκήκα, πνπ κεηαθέξεη άκεζα ή έκκεζα ζην έδαθνο 

ηα κφληκα θαη ηα σθέιηκα θνξηία ηνπ θηεξίνπ . 

• εηδηθά θηήξηα είλαη ηα θηήξηα, ησλ νπνίσλ θχξηνο πξννξηζκφο δελ είλαη ε θαηνηθία θαη ε 

δηακφξθσζή ηνπο πξνζδηνξίδεη απνθιεηζηηθά εηδηθή ρξήζε. 

• θνηλήο ρξήζεο ρψξνη ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ νηθνπέδνπ είλαη νη ρψξνη, πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ρξήζε απφ φινπο ηνπο ελνίθνπο ηνπ θηεξίνπ. 

• φξνθνη είλαη ηα ηκήκαηα ηνπ θηεξίνπ, ζηα νπνία δηαρσξίδεηαη απφ δηαδνρηθά δάπεδα 

θαζ'χςνο. 

• ππφγεην είλαη ν φξνθνο ή ηκήκα νξφθνπ, ηνπ νπνίνπ ε νξνθή βξίζθεηαη έσο 1.50m 

ςειφηεξα απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
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• θάιπςε ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ε επηθάλεηα, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο πξνβνιέο ησλ 

πεξηγξακκάησλ φισλ ησλ θηεξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ πάλσ ζε νξηδφληην επίπεδν. 

• πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ν ιφγνο ηεο κέγηζηεο επηθάλεηαο, πνπ 

επηηξέπεηαη λα θαιπθζεί πξνο ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ. 

• ζπληειεζηήο δφκεζεο (Γ) είλαη ν αξηζκφο, ν νπνίνο, πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ, δίλεη ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα φισλ ησλ νξφθσλ ησλ θηεξίσλ, πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζην νηθφπεδν ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

• ζπληειεζηήο θαη‟φγθν εθκεηάιιεπζεο (ζν) ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ν αξηζκφο, ν νπνίνο, 

πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηελ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ, δίλεη ην ζπλνιηθφ φγθν ηνπ θηεξίνπ, 

πνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί πάλσ απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

• ππνρξεσηηθφο αθάιππηνο ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ν ρψξνο, πνπ αθήλεηαη 

αθάιππηνο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ή ηνπ ζπληειεζηή 

δφκεζεο, πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή. 

• χςνο θηεξίνπ ζε νξηζκέλε ζέζε ηνπ είλαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ ην ζεκείν

 πνπ απνηειεί ηελ αθεηεξία κέηξεζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ (ζηάζκε

 ηνπ πεδνδξνκίνπ ή νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ή θπζηθνχ εδάθνπο), έσο ηε ζηάζκε 

ηεο ηειηθήο επάλσ επηθάλεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

κφλσζε θαη ε επίζηξσζή ηεο ζηε ζέζε απηή. Σν κεγαιχηεξν απφ ηα χςε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ην κέγηζην πξαγκαηνπνηνχκελν χςνο ηνπ θηεξίνπ. 

• κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θηεξίνπ ή κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο πεξηνρήο είλαη ην 

χςνο ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ ηνπ θηεξίνπ, πάλσ απφ ην νπνίν απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε, 

εθηφο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνληαη εηδηθά θαη πεξηνξηζηηθά. 

• εκηππαίζξηνο ρψξνο ηνπ θηεξίνπ είλαη ν ζηεγαζκέλνο ρψξνο ηνπ θηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε 

κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά είλαη αλνηρηή πξνο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ή ηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο 

ηνπ νηθνπέδνπ, πνπ δελ πξνζκεηξψληαη ζηελ θάιπςε θαη νη ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ νξίδνληαη 

απφ ηνίρνπο ή θαηαθφξπθα θέξνληα ή κε ζηνηρεία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ή 

πξνζσξηλή παξακνλή αλζξψπσλ. 

• ππαίζξηνο ρψξνο ηνπ θηεξίνπ είλαη ν ειεχζεξνο ρψξνο, πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ 

νξνθή ησλ θιεηζηψλ θαη εκηππαίζξησλ ρψξσλ ηνπ. 

• αίζξην είλαη ην κε ζηεγαζκέλν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ θηεξίνπ, πνπ πεξηβάιιεηαη 

απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ απφ ην θηήξην ή ηα θηήξηα ηνπ νηθνπέδνπ. 

• φςεηο ηνπ θηεξίνπ είλαη νη επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ, πνπ βιέπνπλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν ή 

ηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ. 

• θχξηα φςε ή πξφζνςε είλαη θάζε φςε ηνπ θηεξίνπ, πνπ βιέπεη ζε θνηλφρξεζην ρψξν. 

• αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο θαη αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία είλαη ηα θέξνληα ή κε ζηνηρεία ηνπ 

θηεξίνπ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ησλ φςεψλ ηνπ. 
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• εμψζηεο είλαη ε νξηδφληηα πξνεμνρή ηεο πιάθαο ηνπ δαπέδνπ νξφθνπ ή δψκαηνο, ε 

νπνία πξνβάιιεη, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε δνθψλ πέξαλ απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ φςεσλ ηνπ θηεξίνπ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ πξνζσξηλή παξακνλή αλζξψπσλ. 

• πξνζηέγαζκα είλαη ε ζηαζεξή ή θηλεηή πξνεμνρή πέξαλ απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ φςεσλ 

ηνπ θηεξίνπ, ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο εμψζηεο. 

• πεξίθξαγκα είλαη ε θαηαζθεπή, κε ηελ νπνία δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο φκνξα νηθφπεδα 

ή γήπεδα θαζψο θαη νηθφπεδν ή γήπεδν απφ θνηλφρξεζην ρψξν. 

• βφζξνο είλαη ρψξνο θάησ απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, ζηνλ νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη ηα ιχκαηα ηνπ θηεξίνπ ή ηα φκβξηα χδαηα. 

• παξφδηα ζηνά είλαη ν πξνζπειάζηκνο απφ ην θνηλφ ζηεγαζκέλνο ειεχζεξνο ρψξνο ηνπ 

νηθνπέδνπ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε επαθή κε ηελ νηθνδνκηθή γξακκή ζηε ζηάζκε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ θαη επηβάιιεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο 

ηεο πεξηνρήο. 

• εζσηεξηθή ζηνά είλαη ν ζηεγαζκέλνο ειεχζεξνο ρψξνο, πνπ ζπλδέεη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ ή πξνθήπηα κεηαμχ ηνπο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ κε 

ειεχζεξνπο ζε πξνζπέιαζε αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ. 

• παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή δξνζηζκνχ είλαη νη ηερληθέο ή νη θαηαζθεπέο, 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζρεδίαζκά ησλ θηεξίσλ θαη πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ζην πεξίβιεκά 

(θέιπθφο) ηνπο, κε ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ γηα 

ηε θπζηθή ηνπο ςχμε.  

  

33..  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

33..11..  ΟΟΡΡΗΗΜΜΟΟΗΗ  

ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ. Δληαίν, εθηφο ζρεδίνπ ηεκάρην γεο ρξεζηκνπνηνχκλεν γηα θαιιηέξγεηα 

 

33..22..  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΔΔ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΔΔΜΜΑΑΥΥΗΗΩΩΝΝ  

3.2.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ 

• Φπζηθή δηαλνκή 

• πζηεκαηηθή δηαλνκή 

 Γηαλνκή  

 Αλαδαζκφο 
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3.2.2. ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΓΗΑΝΟΜΔ ΚΑΗ ΑΝΑΓΑΜΟΗ 

 3.2.2.1 ΟΡΗΜΟΗ 

Γηαλνκή είλαη ε πξάμε ηεο Γηνίθεζεο (Γ.Π.) κε ηελ νπνία δηαλέκνληαη ζε δηθανχρνπο 

ζρεκαηνζκέλα απφ παιαηφηεξα αγξνηεκάρηα. 

 Αλαδαζκφο είλαη  ν αλαζρεδηαζκφο ησλ αγξνηεκαρίσλ κηαο πεξηνρήο κε ζθνπφ ηελ απφδνζε 

ζηνπο δηθαηνχρνπο εληαίσλ αγξνηεκαρίσλ. 

Οη πξάμεηο απηέο  ζπλνδεχνληαη  απφ δηγξάκκαηα θαη πίλαθεο 

Οπνηαδήπνηε εκθαηλφκελε κεηαβνιή ηεο πινπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφβαζξα 

ησλ ΓΠ ζα πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζε δηθαηνπξαμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αξρηθά ηεκάρηα 

(θαηαηκήζεηο / ζπλελψζεηο) ψζηε λα είλαη απνδεθηέο θαηά ηελ ζρεδίαζε.  

ε άιιε πεξίπησζε, νη απνθιίζεηο απφ ηα ζρέδηα ησλ Γ.Π. δελ ιακβάλνληαη ππ „φςηλ. 

 

Οη Γ.Π. Γηαλνκψλ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ γαηψλ ζηηο παξακεζφξησλ πεξηνρψλ  θαη γηα φζνπο 

θιήξνπο έρνπλ πξνέιζεη απφ απνζηξαγγηδφκελεο γαίεο ε θηήζε ηεο θπξηφηεηαο επέξρεηαη κε ηε 

κεηαγξαθή ηνπ παξαρσξεηεξίνπ σο νξηζηηθνχ ηίηινπ θπξηφηεηαο (άξ 1 θαη 14 α.λ. 1722/1939 

θαη λ.δ. 1189/1972), βι. αλαιπηηθή νδεγία Κηεκαηνιφγην-εξκελεπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Ν.2308/1995 ΚΑΗ  παξ. 15.γηα ηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο αλαδηαλνκήο γαηψλ ή λνκήο 

άιισλ γαηψλ απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηίηιν δηαλνκήο 

Αληίζεηα, νη Αλαδαζκνί απνηεινχλ πξσηφηππε αηηία θηήζεο θαη ε θπξηφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ 

ζεκειηψλεηαη κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ Κχξσζεο ηνπ Αλαδαζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ απνδεθηφο 

ζπλδπαζκφο ηίηισλ γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο γεσηεκαρίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε Αλαδαζκφ είλαη εθηφο ηνπ παξαρσξεηεξίνπ απφ δεκφζην θνξέα απηήο, θαη παξαρσξεηήξην 

Ννκήο απφ Αλαδαζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΦΔΚ Κχξσζεο απηνχ. 

 3.2.2.2 ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΑ 

Ωο θιεξνηεκάρηα λννχληαη ηα αγξνηεκάρηα, σο έρνπλ νξηζηεί, πνπ παξαρσξήζεθαλ σο 

αγξνηηθφο θιήξνο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ζηνπο αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο γηα ηελ αγξνηηθή 

ηνπο απνθαηάζηαζε, κε ηίηινπο θπξηφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ή ηε Γηεχζπλζε 

Γεσξγίαο ηνπ αξκφδηνπ θάζε θνξά λνκνχ ή ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηα νπνία 

είλαη θηεκαηνγξαθεκέλα βάζεη ηνπ λ.478/43 "πεξί αγξνηηθνχ θηεκαηνινγίνπ", θέξνπλ αξηζκφ 

θιεξνηεκαρίνπ θαη φια απηά θαη‟εθαξκνγή ηεο εηδηθήο επνηθηζηηθήο λνκνζεζίαο, απφ ηελ νπνία 

θαη δηέπνληαη. 

Οη παξαρσξεζέληεο θιήξνη ζηνπο αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο δηαθξίλνληαη ζε γεσξγηθνχο θιήξνπο, 

εθεκεξηαθνχο θιήξνπο ζπληήξεζεο, επαγγεικαηηθνχο θαη ζπλεηαηξηθνχο. Σν βαζηθφ λνκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηε κεηαβίβαζε θιεξνηεκαρίσλ πεξηιακβάλεη 

ην λ.2258/52, ην λ.δ.2185/52, ην λ.δ.2536/53, ην λ.δ.3958/59, ην β.δ.330/60, ηνλ .α.λ.431/68, ην 

λ.δ. 1189/72, ην λ.δ. 174/74, ν λ.674/77. 

 3.2.2.3 ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΔΠΗΚΟΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

• Απαγφξεπζε θαηάηκεζεο ησλ αξρηθψλ θιεξνηεκαρίσλ. 
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• Ζ θπξηφηεηα ησλ θιεξνχρσλ επί ηνπ θιήξνπ απνθηάηαη (άξζ.189, Αγξ. Κψδηθα) απφ ηε 

δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη φρη απφ ηελ έθδνζε θαη 

κεηαγξαθή ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο. Γηα θιεξνηεκάρηα ζηηο παξακεζφξηεο ε θπξηφηεηα απνθηάηαη 

κε ηελ έθδνζε θαη κεηαγξαθή ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο. Ο ηίηινο εθδίδεηαη θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

θιεξνχρνπ. 

• Δπηθχξσζε, κε αλαδξνκηθή ηζρχ, ελψπηνλ Δηξελνδίθε ησλ πξνζπκθψλσλ ή ηδησηηθψλ 

ζπκθσλεηηθψλ, ήηνη ησλ αλψκαισλ δηθαηνπξαμηψλ – κεηαβηβάζεσλ πξνηλ ηελ απφθηεζε ηεο 

θπξηφηεηαο επί ηνπ θιεξνηεκαρίνπ. Σν νχησο  κεηαβηβαζζέλ ηκήκα ηνπ θιεξνηελαρίνπ παχεη λα 

έρεη ηε λνκηθή ηδηφηεηα ηνπ αθέξαηνπ θαη δελ δηέπεηαη πιένλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο επνηθηζηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 3.2.2.4 ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ 

Γηα ηελ κεηαβίβαζε αξρηθψλ θιεξνηεκαρίσλ απαηηείηαη: 

• λα έρεη εθδνζεί θαη κεηαγξαθεί ν ηίηινο θπξηφηεηαο. 

• λα είλαη πιήξσο εμνθιεκέλν ην ηπρφλ νθεηιφκελν πξνο ην δεκφζην ηίκεκα. 

ήκεξα: 

• Σν ζχλνιν ησλ ηίηισλ θηήζεο ησλ θιήξσλ ηεο επηθξάηεηαο, έρεη εθδνζεί.  

• Αλ δελ έρεη κεηαγξαθεί ν ηίηινο, ιακβάλεηαη απφ ηε δηεχζπλζε Γεσξγίαο ηνπ λνκνχ 

αληίγξαθν θαη κεηαγξάθεηαη "επηκειεία παληφο έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ". 

• Οθεηιέο θιεξνχρσλ, πνπ απνθαηαζηάζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επνηθηζηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη πξνέξρνληαη απφ παξαρσξήζεηο γεσξγηθψλ, νηθνπεδηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

θιήξσλ, δηαγξάθεθαλ (άξζ.21, λ. 1644/86). 

 3.2.2.5 ΚΑΣΑΣΜΖΔΗ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΚΛΖΡΩΝ 

Γηα ηελ θηήζε ηεο θπξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην λφκν 4452/1964 “πεξί επηθχξσζεο αλσκάισλ 

δηθαηνπξαμηψλ επί γεσξγηθψλ θιήξσλ” ε απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ πνπ επηθπξψλεη ηε 

κεηαβίβαζε ζπληζηά ηίηιν θπξηφηεηαο θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαγξαθήο ηεο απφ ην Τπνζεθνθπιαθείν. Κάζε άιιε θαηάηκεζε θιεξνηεκαρίνπ απαγνξεχεηαη 

θαη  σο εθ ηνχηνπ είλαη άθπξε  

 

 3.2.2.6 ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ 

• Απαγνξεχεηαη ε θαηάηκηζε θιεξνηεκαρίσλ θαηά ηηο κεηαβηβάζεηο 

• Απαγνξεχεηαη ε θαηάηκεζε κεξίδαο αλαδαζκνχ πξνεξρφκελεο  ακηγψο ε εκεξηθψο απφ 

θιεξνηεκκάρηα  

• Δπηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε κεξίδαο αλαδαζκνχ πξνεξρφκελεο  ακηγψο απφ αγξνηεκάρηα 

Ζ απαγφξεπζε θαηάηκεζεο δελ αθνξά ζηε κεηαβίβαζε πνζνζηνχ εμ αδηαηξέηνπ θαη ζηε 

κεηαβίβαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, αθνχ ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

πεξηπηψζεηο, ην θιεξνηεκάρην παξακέλεη αδηαίξεην. 



ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΖΖ    ΚΚΩΩΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗΟΟΤΤ::    

KKTT55--1133__OOEE__0011__ΣΣΔΔΥΥΝΝ__ΘΘΔΔΜΜ__ΚΚΣΣΖΖΜΜΖΖ__VV0022..DDOOCC  ΖΖΜΜΔΔΡΡ//ΝΝΗΗΑΑ  ΔΔΚΚΓΓΟΟΖΖ::  3300--0033--1188  
ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΩΩΡΡΔΔΗΗ  ΣΣΖΖΝΝ  ΔΔΚΚΓΓ::  ΥΥΥΥ..ΥΥ//  ΖΖΖΖ//ΜΜΜΜ//1188  

 

ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  

ΚΚΣΣ55--1133  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΗΗΗΗ  &&  ΠΠΑΑΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΣΣΗΗΡΡΙΙΚΚΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΕΕ  ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕΤΤΡΡΤΤΣΣΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  ΥΥΘΘΙΙΩΩΣΣΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟ  

ΔΔΛΛΛΛΖΖΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΟΟ  

 

ΚΚ//ΞΞ  ΓΓΔΔΩΩΑΑΠΠΔΔΗΗΚΚΟΟΝΝΗΗΖΖ  ΑΑ..ΔΔ..ΜΜ..ΓΓΔΔ..--  ΝΝΣΣΑΑΪΪΛΛΗΗΑΑΝΝΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΗΗΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                    ΔΛΗΓΑ 11/34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

Δπηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε θιεξνηεκαρίσλ: 

• Δπί κεηαβηβάζεσλ θιεξνηεκαρίσλ, πνπ εθνχζηα κεηαβηβάζζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

ηνπο ζε θιεξνχρνπο. 

• Δπί κεηαβηβάζεσλ θιεξνηεκαρίσλ θεηκέλσλ εληφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή ρσξίσλ ή 

εληφο νξίσλ νηθηζκψλ (άξζ.8, λ.3147/03), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηφζν ην κεηαβηβαδφκελν φζν 

θαη ην ελαπνκέλνλ, ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο, πιεξνχλ ηα θαηά 

ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη δηαζηάζεσλ. 

• Κιεξνηεκαρίσλ ζηα νπνία ππάξρεη ζθνπφο αλέγεξζεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κεηά απφ έγγξαθε γλψκε ηνπ Δ.Ο.Σ. 

• Δθεκεξηαθψλ ή ζρνιηθψλ θιήξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε ή επηζθεπή λαψλ ή ζρνιείσλ. 

• νηθνπεδηθψλ θιήξσλ, ζηνπο νπνίνπο απφ ηνπ έηνπο 1968 ηνπιάρηζηνλ επηηξεπφηαλ ε 

θαηάηκεζε ζε άξηηα φκσο νηθφπεδα, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζ.1, 

α.λ.431/68 θαη άξζ.2, α.λ.690/48.  

• Δπί κεηαβηβαζηηθψλ θιήξσλ πξνο ην δεκφζην, δήκνπο ή θνηλφηεηεο, λ.π.δ.δ. θ.η.ι. γηα 

νξηζκέλνπο ζθνπνχο. 

• Δπί κεηαβηβαζηηθψλ θιήξσλ πξνο λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα γηα ίδξπζε ή επέθηαζε 

βηνκεραληψλ πάζεο θχζεσο φρη φκσο θαη βηνηερληψλ. 

• Δπί κεηαβηβάζεσλ θιήξσλ πξνο ηνλ Ο.Σ.Δ. ή ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηελ αλέγεξζε ή ηνπνζέηεζε 

δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. 

• Δπηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ηκεκάησλ θιεξνηεκαρίσλ  ηα νπνία κεηαβηβάζηεθαλ βάζεη 

πξντζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πνπ επέηξεπαλ ηελ θαηάηκεζε:  

• Aπφ ην 1949 (ηζρχνο Αγξ. Κψδηθα) κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.δ.3958/59. 

• Aπφ ην 1959 (ηζρχνο λ.δ.3958/59) κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ α.λ.431/68. 

• Aπφ ην 1968 (ηζρχνο α.λ.431/68) κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.666/77, αλ ην 

θιεξνηεκάρην βξηζθφηαλ εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσλ ή νηθηζκψλ ή εληφο 

πεξηνρήο ηνπξηζηηθήο ή θαηάιιειεο γηα παξαζεξηζκφ, κεηά απφ βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ πξνζαξηεκέλεο ζην ζπκβφιαην. 

• Aπφ ην 1977 (ηζρχνο ηνπ λ.666/17) κέρξη ζήκεξα, αλ ην θιεξνηεκάρην επξίζθεηαη εληφο 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηφζν ην 

κεηαβηβαδφκελν ηκήκα, φζν θαη ην ελαπνκέλνλ πιεξνχλ ηα θαηά ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ ηα νπνία, δεηθλχνληαη κε βεβαίσζε 

πνιενδνκίαο ή ηνπ Δ.Ο.Σ. αλ πξφθεηηαη γηα αλέγεξζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπηηξέπεηαη, ππφ πξνππνζέζεηο, ε θαηάηκεζε κεηαβηβαζζέλησλ  ηκεκάησλ θιεξνηεκαρίσλ κε 

αλψκαιεο δηθαηνπξαμίεο γηα ηα νπνία είραλ ζπληαρζεί πξνζχκθσλα ή νξηζηηθά ζπκβφιαηα. 

Δπηηξέπεηαη ππφ πξνππνζέζεηο ε θαηάηκεζε θιεξνηεκαρίσλ εληφο Ε.Ο.Δ. κε ηνπο φξνπο απηήο. 
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3.2.3. ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ 

 3.2.3.1 ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ / ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΗ ΟΓΟΗ 

Ωο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο νδνί, ζεσξνχληαη νη νδνί πνπ ελψλνπλ νηθηζκνχο ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή 

θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ φκνξσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή κε δηεζλείο, εζληθέο ή 

επαξρηαθέο νδνχο.  

 3.2.3.2 ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΟΓΟΗ 

Ωο αγξνηηθνί δξφκνη αλαθέξνληαη (άξζ.4, π.δ.25/28.11.1929) "αη άγνπζαη απφ ρσξίσλ πξνο 

θηεκαηηθφο απηψλ πεξηθεξείαο". Δπίζεο νη θνηλφρξεζηνη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ 

εηδηθφηεξε θαηεγνξία ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξφκσλ (λ.3155/55), δεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα 

ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξφκσλ είλαη επξεία θαη πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δξφκνπο πνπ 

εμππεξεηνχλ "ηηο πάζεο θχζεσο αλάγθεο ελφο δήκνπ ή κηαο θνηλφηεηαο κέζα ζηα δηνηθεηηθά 

φξηα απηνχ". 

Με αλαγλψξηζε ησλ ζρεκαηηζζέλησλ κέρξη ηεο ηζρχνο ηνπ λ.651/77 ηδησηηθψλ νδψλ σο 

αγξνηηθψλ (άξζ.6, λ.720/77), δηεπθνιχλζεθε θαη εγθπξνπνηήζεθε ε κεηαβίβαζε ησλ γεπέδσλ 

απφ παξάλνκεο θαηαηκήζεηο θαζψο επίζεο θαη ε δφκεζε ησλ ηκεκάησλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα 

κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηνπ άξζ.6, λ.720/77 δηα ηνπ άξζ.43, λ. 1337/83 θαη 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 1031/86 δελ επήιζε κεηαβνιή ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

ησλ νδψλ απηψλ, νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ απιψο θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αγξνηεκαρίσλ, πνπ έρνπλ πξφζνςε ζ‟απηέο. 

Ζ πξφζεζε εθ ησλ αιιαγψλ ήηαλ λα κελ επηηξαπεί ε πεξαηηέξσ έκκεζε δεκηνπξγία ησλ 

ηδησηηθψλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, ηελ νπνία δηεπθφιπλαλ νη αγξνηηθνί δξφκνη. Ζ έθηαζε δε πνπ 

θαηαιάκβαλαλ νη δξφκνη απηνί, επαλήιζε ζηε λνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ πξηλ 

απφ ην λ.720/77, ήηνη απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο εθείλεο ζε βάξνο ηεο νπνίαο νη δξφκνη 

είραλ δεκηνπξγεζεί, εθηφο εάλ ν ηδηνθηήηεο παξαηηήζεθε απφ ηελ θπξηφηεηα, ζε κεηαβηβαζηηθά 

ζπκβφιαηα. Ο λνκνζέηεο ζέιεζε κε ηνλ ηξφπν απηφ, φρη λα θαηαξγήζεη, αιιά λ‟αθαηξέζεη ηελ 

νλνκαζία ησλ δξφκσλ απηψλ, σο αγξνηηθψλ. 

 3.2.3.3 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΑ ΥΩΡΗ ΠΡΟΠΔΛΑΖ 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην Δ35083/28.09.1967/Τπ. Γεκ. Έξγσλ, ζηηο εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο 

δψλεο πεξηνρέο "ε δεκηνπξγία γεπέδσλ δηα θαηαηκήζεσο επηθάλεηαο 4.000m2 θαη άλσ, κεηά 

νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηά, δελ ζεσξείηαη ζρεκαηηζκφο ηδησηηθνχ ζρεδίνπ ξπκνηνκίαο". 

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ.651/27.07.1977 θαη ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην Δ26033/16.08.1977/Τπ. Γεκ. 

Έξγσλ δηεπθξηλίζζεθε φηη απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ νδψλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρέο, εθηφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, φπνπ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ 

νδψλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κφλν. 

"Καηά ζπλέπεηα, κεηαβηβαδφκελα άξηηα γήπεδα εθηάζεσο 4.000m2, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

πξνζπέιαζε πξνο νδνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζ.6, π.δ.23.10.1928 ή πξνο αγξνηηθνχο κε 

δηθαίσκα δνπιείαο, βάζεη ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ή κε παξνρή δηφδνπ βάζεη δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.θ". 
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Δθ‟φζνλ ινηπφλ άξηηα ή κε αγξνηεκάρηα δεκηνπξγήζεθαλ πξν ηεο ηζρχνο ηνπ λ.651/77 κε 

ζρεκαηηζκφ ηδησηηθψλ δξφκσλ ή άλεπ απηψλ "ηπθιά" εγθπξνπνηήζεθαλ κε ην άξζ.6, λ.720/77 

θαη ηζρχνπλ ηα πξνεγνπκέλσο αλαθεξζέληα. Με ηα άξζ.10, 23 λ.3212/03, δελ επηηξέπεηαη 

πιένλ εθ‟εμήο ε δφκεζε ζηα "ηπθιά" αγξνηεκάρηα, πνπ πθίζηαλην θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ απηνχ. Μεηά ηνλ λ.651/77 φκσο, απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ νδψλ, εθηφο ηεο 

εμαίξεζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, δηφηη ζεσξείηαη ζρεκαηηζκφο ηδησηηθνχ ζρεδίνπ 

ξπκνηνκίαο. Δπηηξέπεηαη φκσο λα εμαζθαιίδνπλ ζηα αγξνηεκάρηα απηά πξνζπέιαζε πξνο 

νδνχο είηε κε ζχζηαζε δνπιείαο είηε κε παξνρή δηφδνπ. Έηζη δηαθνξνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ηελ εμαζθάιηζε πξνζπέιαζεο κε 

δνπιεία ή παξνρή δηφδνπ ε νπνία δελ είλαη θνηλφρξεζηνη θαη ππεξεηεί κφλν έλα πξφζσπν 

(πξνζίνπηθή δνπιεία) ή έλα αθίλεην (πξαγκαηηθή δνπιεία). Δίλαη απηνλφεην φηη ε εμαζθάιηζε 

ηεο πξνζπέιαζεο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο ή λα γίλεη κεηαγελέζηεξα 

απφ απηφ. 

3.2.4. ΤΣΑΖ ΚΑΘΔΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Δ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΔ 

Με ην άξζ.6, λ.2052/92 ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ πξνβιεπφηαλ κε ην 

άξζ. 1 ηνπ λ.δ. 1024/71 νξίδεηαη φηη ππάξρεη κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

• ζε νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσο. 

• εληφο νξίσλ νηθηζκψλ, πνπ πξνυπήξμαλ ηνπ έηνπο 1923. 

• εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην π.δ. 

απφ 24.04.1985.  

Με ην ίδην λνκνζέηκα ε ζχζηαζε θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο κέρξη ηελ 

ηζρχ ηνπ λ.2052/92 είλαη λφκηκεο, κεηά απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 2052/92 ζηηο 05.06.92 απαγνξεχεηαη 

λα θαηαξηίδεηαη. 

 

3.2.5. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΩΝ 

Ννκή αγξνηεκαρίσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη κεηαβηβάζεηο αγξνηεκαρίσλ. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε νη 

κεηαγξαθέο πξάμεσλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάηίνλ ζηα ππνζεθνθπιαθεία ηεο ρψξαο δελ έρνπλ 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ην δεκφζην, δηφηη ζε θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ρξήζεηο 

(αζηηθέο, αγξνηηθέο, δαζηθέο), άξα θαη ζηελ αγξνηηθή ρξήζε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρξεζηθηεζία 

ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ (ηεθκήξην ππέξ ηνπ δεκνζίνπ). Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή είρε θαη έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Όκσο ζην 

ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επαλαιεθζεί φηη ν ρξφλνο γηα ηελ εμέηαζε ηζρχνο ηνπ 

"ηεθκεξίνπ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ" αλάγεηαη ζην παξειζφλ θαη κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ππάξρνπζα 

ζην ρξφλν απηφλ ρξήζε γεο. Ζ πηζαλνινγνχκελε αλαζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο είλαη 

δηαβαζκηζκέλα απμαλφκελε γηα ζπλδπαζκνχο ρξήζεσλ ζε παξειζφληα θαη ζε παξφληα ρξφλν. 

Δηδηθφηεξα πηζαλνινγείηαη κηα απμαλφκελε αλαζθάιεηα ζηα γεσηεκάρηα (έθζ.6-10), ηα νπνία: 

• ζηνλ παξειζφληα ρξφλν ήηαλ αγξνηεκάρηα θαη ζηνλ παξφληα ρξφλν ραξαθηεξίδνληαη 

επίζεο σο αγξνηεκάρηα (θαηαγξαθή ηνπο σο δεκφζηα θηήκαηα).ζηνλ παξειζφληα ρξφλν ήηαλ 
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αγξνηεκάρηα θαη ζηνλ παξφληα ρξφλν έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο δαζηθά (θαηαγξαθή ηνπο σο 

δεκφζηα θηήκαηα θαη κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ρξήζεο). 

• ζηνλ παξειζφληα ρξφλν ήηαλ δαζηθά θαη ζηνλ παξφληα ρξφλν ραξαθηεξίδνληαη σο 

αγξνηεκάρηα (δπζθνιφηεξε ε απφδεημε θπξηφηεηαο παξά ηελ χπαξμε ηίηιν)λ ηδηνθηεζίαο). 

Σν ζέκα ησλ αλεπίδεθησλ ρξεζηθηεζίαο αθηλήησλ ηνπ δεκνζίνπ (θαη ησλ Ο.Σ.Α.), ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ επηπηψζεσλ θαη ησλ ζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ γηα αιιαγέο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ζην θεθ.2 θαη πξνθαλψο ηζρχεη θαη γηα ηνλ αγξνηηθφ ρψξν κε ηηο ακβιχλζεηο ηνπ λ.3208/05. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ αγξνηηθφ ρψξν κε βάζε ην λ.3208/03 γηα ηελ πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ, 

θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί δαζψλ θ.η.ι. ηζρχνπλ ηα θάησζη γηα ηηο 

κεηαβηβάζεηο αγξνθηεκάησλ. 

• κεηαβηβάζεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ αθηλήησλ πνπ εκθαλίδνληαη κε αγξνηηθή κνξθή ζηηο 

αεξνθσηνγξαθίεο ησλ εηψλ ιήςεο 1945 ή 1960 ζεσξνχληαη έγθπξεο θαη ηζρπξέο έλαληη ηνπ 

δεκνζίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή πνπ απέθηεζαλ ηα αθίλεηα απηά αξγφηεξα, εθ‟φζνλ νη 

ζρεηηθνί ηίηινη αλάγνληαη ζε εκεξνκελία πξηλ απφ ηελ 23.02.1946 θαη έρνπλ κεηαγξαθεί. 

• ζεσξνχληαη, νκνίσο, έγθπξεο θαη ηζρπξέο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ νη κεηαβηβάζεηο ελ δσή ή 

αηηία ζαλάηνπ αγξνθηεκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε επξχηεξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη κέξνο απηψλ 

θαιχπηεηαη απφ άγξηα πνψδε ή μπιψδε βιάζηεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή δηάπιαζεο, 

εθ‟φζνλ νη ζρεηηθνί ηίηινη αλάγνληαη ζε εκεξνκελία πξηλ απφ ηελ 23.02.1946 θαη ε έθηαζε TOW 

αγξνθηεκάησλ απηψλ, πνπ θαιχπηεηαη απφ άγξηα πνψδε ή μπιψδε βιάζηεζε, δελ εθάπηεηαη κε 

δεκφζην δάζνο ή δαζηθή έθηαζε.ε δηαρείξηζε ησλ εθηάζεν^λ ηεο πξψηεο πεξίπησζεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ηε κνξθή δάζνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.998/79, φπσο ηζρχεη, δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 

• ε πινηνκία, κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε δελδξπιιίσλ θαη θιάδσλ φισλ ησλ δαζνπνληθψλ 

εηδψλ απφ ηδηφθηεηα θαζηαλνπεξίβνια, θαζηαλνηεκάρηα ή άιια αγξνθηήκαηα πνπ πθίζηαληαη 

δελδξνθνκηθή πεξηπνίεζε, απφ ηδηφθηεηνπο δαζσκέλνπο αγξνχο επηηξέπεηαη, κεηά απφ 

άδεηα, πνπ εθδίδεηαη αηειψο απφ ηελ νηθεία δαζηθή αξρή. 

• ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ λφκσλ 

κε ηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνληαη ηδησηηθά δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ κε φξνπο 

επκελέζηεξνπο γηα ηνπο επηδεηνχληεο ηελ αλαγλψξηζε. 

• γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ πξνεγείηαη πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηεο έθηαζεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 14 ηνπ λ.998/79, ε νπνία ππνρξεσηηθά παξαπέκπεηαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή ηνπ άξζ. 10 ηνπ λ.998/79. 

 

33..33..  ΓΓΗΗΑΑΝΝΟΟΗΗΞΞΖΖ  ΑΑΡΡΣΣΖΖΡΡΗΗΩΩΝΝ  ΟΟΓΓΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟΤΤ  ΣΣΖΖ  ΥΥΩΩΡΡΑΑ  ((ΝΝ..665533//7777))  

Γεθαπεληάκεηξε ισξίδα γηα αππναπνδεκίσζε 

Γηα δηάλνημε νδψλ πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 30 κ. επηβαξχλνληαη θαη νη φκνξνη ησλ απξφδησλ 
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44..  ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΔΔ    ΓΓΔΔΩΩΣΣΔΔΜΜΑΑΥΥΗΗΩΩΝΝ  

44..11..  ΑΑΤΤΣΣΟΟΣΣΔΔΛΛΔΔΗΗΑΑ    

Πεξηπηψζεηο απηνηέιεηαο.  

Σν εληαίν θαη ε απηνηέιεηα ελφο νηθνπέδνπ δεκηνπξγείηαη θπξίσο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

• ηνπο θαη σο απηνηειή θαη άξηηα κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ πεξαηηέξσ απφ άπνςε 

εθαξκνγήο ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν θχξηνο ηνπ ζπλερφκελνπ νηθνπέδνπ κπνξεί 

λα δεηήζεη ηε δφκεζε θαζελφο ρσξηζηά ή θαη καδί, νπφηε ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε ηα 

νηθφπεδα εθιακβάλνληαη σο εληαίν νηθφπεδν. 

• ν ραξαθηήξαο ηνπ εληαίνπ νηθνπέδνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη φηαλ νιφθιεξν ην 

αθίλεην δηαηξεζεί κνλνκεξψο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο ζπγθπξίνπο απηνχ ζε επί κέξνπο εδαθηθά 

ηκήκαηα κέζα ζε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. 

• φηαλ παξαθείκελα κε άξηηα νηθφπεδα, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε ζεσξνχληαη σο 

εληαίν νηθφπεδν, πξνθεηκέλνπ θαη κφλν λα νξηζζεί αλ απηφ είλαη άξηην ή φρη. 

• φηαλ παξαθείκελα νηθφπεδα πεξηήιζαλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε κε δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο, 

ζεσξνχληαη εληαία έθηαζε κε ζπλέλσζε, πνπ ζπληειείηαη κε ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο ζην εληαίν 

νηθφπεδν, νπφηε δελ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζπλέλσζεο. 

Πεξηνξηζκνί απηνηέιεηαο.  

Έλα νηθφπεδν δελ είλαη εληαία θαη απηνηειήο έθηαζε ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

• φηαλ ηα ζπλερφκελα ηκήκαηα γεο, απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη ε εληαία έθηαζε γεο, 

αλήθνπλ άιια ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε θαη άιια ζηνλ ίδην καδί κε άιινπο εμ αδηαηξέηνπ ζπληδηνθηήηεο. 

• φηαλ ηα ζπλερφκελα ηκήκαηα ηεο γεο αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο ζπγθπξίνπο κε δηαθνξεηηθά 

ζε θάζε έλαλ πνζνζηά ζπκκεηνρήο. 

• φηαλ κέζα απφ ηελ νηθνπεδηθή έθηαζε δηέξρεηαη εζληθή, δεκνηηθή, θνηλνηηθή, επαξρηαθή ή 

αγξνηηθή νδφο. (γηα εθηφο ζρεδίνπ γεσηεκάρηα). 

• ε κεηαβίβαζε ηκεκάησλ κε ζπλερφκελσλ νηθνπέδσλ δεκηνπξγεί απηνηειή επίζεο 

αθίλεηα θαη φρη εληαίν νηθφπεδν θαζψο θαη απηά πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε θαη δελ 

εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο απνηεινχλ θαη απηά απηνηειή νηθφπεδα, (θχξηνο γεσηεκαρίνπ αγνξάδεη 

δχν φκνξα γεσηεκάρηα κε εθαπηφκελεο κεηαμχ ηνπο). 

44..22..  ΤΤΝΝΔΔΝΝΩΩΔΔΗΗ  

Με ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ ζε γεηηνληθά νηθφπεδα επέξρεηαη θπζηθή ζπλέλσζε απηψλ. 

απαγνξεχεηαη κεηά ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ηεο 

θπξηφηεηαο κέξνπο ηνπ νηθνπέδνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά ην νηθφπεδν, επί ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη ε νηθνδνκή κε άξηην ή πνπ λα κεηψλεη ηηο αθάιππηεο απνζηάζεηο ή ην αθάιππην 

πνζνζηφ θάησ απφ ην επηβεβιεκέλν ειάρηζην φξην (άξζ.2 ηνπ λ.δ.690/48). 

Πφηε Απαηηείηαη Πξάμε πλέλσζεο 



ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΖΖ    ΚΚΩΩΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΥΥΔΔΗΗΟΟΤΤ::    

KKTT55--1133__OOEE__0011__ΣΣΔΔΥΥΝΝ__ΘΘΔΔΜΜ__ΚΚΣΣΖΖΜΜΖΖ__VV0022..DDOOCC  ΖΖΜΜΔΔΡΡ//ΝΝΗΗΑΑ  ΔΔΚΚΓΓΟΟΖΖ::  3300--0033--1188  
ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΩΩΡΡΔΔΗΗ  ΣΣΖΖΝΝ  ΔΔΚΚΓΓ::  ΥΥΥΥ..ΥΥ//  ΖΖΖΖ//ΜΜΜΜ//1188  

 

ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΣΣΗΗΣΣΛΛΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΔΔΖΖ  

ΚΚΣΣ55--1133  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΗΗΗΗ  &&  ΠΠΑΑΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΣΣΗΗΡΡΙΙΚΚΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΦΦΕΕ  ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕΤΤΡΡΤΤΣΣΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  ΥΥΘΘΙΙΩΩΣΣΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟ  

ΔΔΛΛΛΛΖΖΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΟΟ  

 

ΚΚ//ΞΞ  ΓΓΔΔΩΩΑΑΠΠΔΔΗΗΚΚΟΟΝΝΗΗΖΖ  ΑΑ..ΔΔ..ΜΜ..ΓΓΔΔ..--  ΝΝΣΣΑΑΪΪΛΛΗΗΑΑΝΝΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΑΑΗΗΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                    ΔΛΗΓΑ 16/34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Πξνο θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηεπθξίλεζε αλαθέξνληαη θαησηέξσ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ή δελ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζπλέλσζεο. 

Δηδηθφηεξα: 

• είλαη δπλαηή ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κε άξηησλ νηθνπέδσλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άξηησλ νηθνπέδσλ. Γελ επηηξέπεηαη φκσο ε ζπλέλσζε δχν κε 

άξηησλ νηθνπέδσλ ζε έλα θαηά παξέθθιηζε νηθφπεδν. 

• ε ζπλέλσζε ησλ κε άξηησλ νηθνπέδσλ ζπληζηά κνξθή ηαθηνπνίεζεο, ιακβάλεη δε ρψξα 

κε πξάμε ηεο δηνίθεζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηε λφκηκε ζπλαίλεζε ησλ ηδηνθηεηίφλ ησλ κε άξηησλ 

νηθνπέδσλ. Γελ απνθιείεηαη φκσο ε ζπλέλσζε απηή λα γίλεη θαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

• εάλ πεξηζζφηεξα θαηά παξέθθιηζε άξηηα θαη ζπλερφκελα νηθφπεδα πεξηέιζνπλ εηο ηνλ 

απηφλ ηδηνθηήηε, δελ είλαη δπλαηή ε κεηαβίβαζή ηνπο, κε ηελ αξρηθή θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα. 

• » δχν ζπλερφκελα νηθφπεδα 1 θαη 2 πεξηήιζαλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε Α κε ρσξηζηνχο 

ηίηινπο. Γελ απαηηείηαη νχηε γίλεηαη πξάμε ζπλέλν)ζεο γηα λα ζε(νξεζνχλ (εθ‟φζνλ ππάξρεη ε 

ζρεηηθή βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε) σο έλα εληαίν νηθφπεδν (1+2) πξνθεηκέλεο ηεο δφκεζήο ηνπ. 

44..33..  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΜΜΖΖΔΔΗΗ  

4.3.1. ΚΑΣΑΣΜΖΔΗ 

Έλα ζπλερφκελν απηνηειέο γεσηεκάρην πθίζηαηαη θαηάηκεζε, φηαλ εμ απηνχ δεκηνπξγνχληαη κε 

ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο δχν ή πεξηζζφηεξα λέα απηνηειή νηθφπεδα 

(θαηαξγνπκέλσλ ησλ αξρηθψλ). 

Οη πθηζηάκελεο πξνυπνζέζεηο απαηηνχλ ηελ αξηηφηεηα ησλ λέσλ απηνηειψλ νηθνπέδσλ θαη ηελ 

χπαξμε δηθαηνπξαμίαο. Δηδηθφηεξα ε δεκηνπξγία νηθνπέδνπ, κε ηε λνκηθή έλλνηα, απνξξέεη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.θ. θαη λνείηαη ελ γέλεη ην ηκήκα γεο πνπ δεκηνπξγείηαη ή έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ δηθαηνπξαμία, πνπ έρεη θαιπθζεί κε ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη ε 

νπνία έρεη κεηαγξαθεί ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείν, δηα ηεο νπνίαο κεηαβηβάδεηαη ηκήκα (ή 

ηκήκαηα) εθ ησλ αξρηθψλ θαηαηκεζέλησλ νηθνπέδσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

νηθνπέδσλ πξναπαηηεί θαηάηκεζε κεγαιχηεξνπ νηθνπέδνπ. Θεκειηψδεηο δηαηάμεηο 

πεξηιακβάλνληαη ζην λ.δ.690/48, λ.651/77. Ζ θαηάηκεζε νηθνπέδσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο, επηηξέπεηαη γεληθψο, φηαλ δεκηνπξγνχληαη νηθφπεδα θαηά θαλφλα 

άξηηα. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε: 

• εάλ πξφθεηηαη γηα ηκήκα κε άξηηνπ νηθνπέδνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ κεγαιχηεξν άξηην, 

γηα ην ζθνπφ ηαθηνπνίεζεο άιινπ νηθνπέδνπ, κε ηελ επηθχιαμε φκσο ηνπ άξζ.6, λ.651/77. 

• φηαλ ην απνζπαζζέλ ηκήκα δελ έρεη κελ ηα ειάρηζηα φξηα αξηηφηεηαο, πιελ φκσο 

• κεηαβηβάδεηαη ζε φκνξν άξηην θαηά παξέθθιηζε ή θαηά θαλφλα νηθφπεδν θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζε απηφ, ψζηε λα απνηειέζεη κε απηφ εληαίν νηθφπεδν, δεδνκέλνπ φηη ν λφκνο 

απαγνξεχεη ηελ θαηάηκεζε γηα ην ζθνπφ δεκηνπξγίαο απηνηεινχο κε άξηηνπ νηθνπέδνπ. 

• απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, ζπλεπεία ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία κε άξηηνπ 

νηθνπέδνπ. 
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• πξηλ ηελ θχξσζε θαη κεηαγξαθή ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Μπνξεί πξηλ ηε ζχληαμε, 

θχξσζε θαη κεηαγξαθή ηεο πξάμεο εθαξκνγήο λα θαηαηκεζνχλ πεξαηηέξσ ηα νηθφπεδα, ζε 

άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.δ.690/48, αξθεί λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αλαινγνχζα εηζθνξά ζε γε ζην κεηαβηβαδφκελν θαη ην ελαπνκέλνλ νηθφπεδν. Να κε 

κεηαβηβάδεηαη δειαδή φιε ε έθηαζε θαη έηζη λα κελ απνκέλεη ηκήκα γηα ηελ αθαίξεζε εηζθνξάο 

ζε γε (άξζ.25, λ.2508/97). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε βάζε ην άξζ.2, λ.δ.690/48 δελ απαγνξεχεηαη: 

• ε κεηαβίβαζε ησλ ήδε κε άξηησλ νηθνπέδσλ, δηφηη ην ζπκβφιαην, ζηελ πεξίπησζε απηή, 

δελ δεκηνπξγεί κε αξηηφηεηα, ε νπνία πξνυπήξρε. Πξφθεηηαη γηα ηα κε άξηηα νηθφπεδα, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ην έηνο 1977 ηζρχνο ηνπ (άξζ.6, λ.720/77). 

• ε κεηαβίβαζε ησλ κε νηθνδνκήζηκσλ θαη ρξεδφλησλ ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ, δηφηη 

ξεηά ε δηάηαμε νκηιεί κφλν γηα κε αξηηφηεηα ηελ νπνία λα επάγεηαη ε κεηαβίβαζε θαη φρη γηα κε 

νηθνδνκεζηκφηεηα. Αλ ινηπφλ ην νηθφπεδν είλαη κε νηθνδνκήζηκν, δελ ππάξρεη θαλέλα θψιπκα 

γηα ηε κεηαβίβαζή ηνπ. 

• ε κεηαβίβαζε απφ έλα κεγαιχηεξν νηθφπεδν ηκήκαηνο κε αξηίνπ ζην γεηηνληθφ νηθφπεδν, 

κε ζθνπφ ην ηκήκα απηφ λα απνηειέζεη έλα εληαίν κε ην φκνξν νηθφπεδν, έηζη ψζηε λα είλαη ην 

θάζε έλα απφ απηά άξηην. Πξφθεηηαη γηα ζηηγκηαία θαηάηκεζε, κε απαγνξεπφκελε, πνπ γίλεηαη 

θαη νινθιεξψλεηαη κε ην ίδην ζπκβφιαην (θαηάηκεζε θαη αξηηφηεηα), αθνχ ηειηθά ε κεηαβίβαζε 

απηή δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κε άξηηνπ νηθνπέδνπ, επεηδή γίλεηαη κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ζπλέλσζε κε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν νηθφπεδν. 

Οη ξεηέο απαγνξεχζεηο θαηάηκεζεο (λ.δ.690/48) θπξίσο έγθεηηαη ζηελ: 

• απαγφξεπζε ηεο θαηάηκεζεο νηθνπέδσλ δηα ηεο νπνίαο δεκηνπξγνχληαη νηθφπεδα κε 

άξηηα, είηε θαηά ην ειάρηζην εκβαδφ, είηε θαηά ην ειάρηζην πξφζσπν. Γελ απαγνξεχεηαη φκν3ο ε 

κεηαβίβαζε πθηζηάκελνπ κε άξηηνπ νηθνπέδνπ. 

• απαγφξεπζε ηεο θαηάηκεζεο νηθνπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ έρεη αλεγεξζεί νηθνδνκή θαηά 

ηξφπν θαζηζηψληα ην νηθφπεδν, επί ηνπ νπνίνπ ππάξρεη νηθνδνκή, κε άξηην ή θαηά ηξφπν πνπ 

κεηψλεη ηηο αθάιππηεο απνζηάζεηο ή ην αθάιππην πνζνζηφ θάηην ηνπ επηβεβιεκέλνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ. 

ην λ.δ.690/48 πξνβιέπεηαη απφιπηε αθπξφηεηα θάζε δηθαηνπξαμίαο, αλ έγηλε θαηά παξάβαζε 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ απαγνξεχζείνλ θαηάηκεζεο. ηε ζπλέρεηα (άξζ.4, λ.651/77) 

πνηληθνπνηήζεθαλ νη παξαβάζεηο παξάλνκσλ θαηαηκήζεσλ.  

44..44..  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΜΜΖΖΖΖ  ΓΓΔΔΩΩΣΣΔΔΜΜΑΑΥΥΗΗΩΩΝΝ  

Ζ θαηάηκεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε κεηαβίβαζε θαη ρσξίο κεηαβίβαζε δελ ππάξρεη 

θαηάηκεζε, νπνηαδήπνηε δε πεξηγξαθή δηαηξεηψλ ηκεκάησλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζ‟έλα ζπκβφιαην 

ή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνχ, πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ επηζπκεηή θαηάηκεζε ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα, ρσξίο κεηαβίβαζε ηνπ θάζε ελφο μερσξηζηά ή πνζνζηνχ απηνχ, δελ απνηειεί 

θαηάηκεζε, δηφηη ηα ηκήκαηα απηά, αθνχ δελ κεηαβηβάζζεθαλ, δελ απέθηεζαλ λνκηθή 

απηνηέιεηα. 

Έλα αγξνηεκάρην κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαηάηκεζε: 
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• εάλ απηφ έρεη εθηεηακέλε πξφζνςε επί θνηλνηηθήο ή πξνυπάξρνπζαο αγξνηηθήο ή 

αλαγλσξηζζείζαο κε ην άξζ.6, λ.720/77 νδνχ θαη ηεξνχληαη ηα φξηα αξηηφηεηαο. 

• εάλ βξίζθεηαη εληφο Ε.Π. κε φξην επηθάλεηαο θαηάηκεζεο 1.000m2. 

• εάλ βξίζθεηαη εληφο Ε.Ο.Δ. κε φξην θαηάηκεζεο ην θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ηεο νηθείαο 

δψλεο. 

• εάλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο δσλψλ (Ε.Π., Ε.Ο.Δ., Γ.Π..) κε φξην 

θαηάηκεζεο 4.000m2 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο 

θαηάηκεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

4.4.1. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΝΓ 17.07.1923 

Απφ ην άξζ.16, λ.δ. 17.07.1923 πξνθχπηεη φηη εληφο πεξηκεηξηθήο Ε.Π. απαγνξεχεηαη ε 

κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο: 

• ηκεκάησλ γεο, πνπ έρνπλ επηθάλεηα κηθξφηεξε ησλ 1.000m2. 

• ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπλερφκελσλ γεπέδσλ, ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε επηθάλεηαο θάησ ησλ 

1.000m2, εθ‟φζνλ δελ κεηαβηβάδνληαη αδηαίξεηα. 

 4.4.1.1 ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΔΝΣΟ ΕΟΔ 

Γεληθψο ε θαηάηκεζε αγξνηεκαρίσλ εληφο Ε.Ο.Δ. απαγνξεχεηαη θάησ ηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο 

(άξζ.29, λ.1337/83) ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. ηεο νηθείαο Ε.Ο.Δ., δηα ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ε 

ειάρηζηε επηθάλεηα θαηάηκεζεο. 

 4.4.1.2 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΚΑΣΑΣΜΖΖ Δ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΔ 

ε πεξίπησζε αγξνηεκαρίνπ, εθ‟φζνλ: 

• δελ ραξαθηεξίδεηαη σο θιεξνηεκάρην. 

• δελ πξνζθξνχεη ζηηο απαγνξεχζεηο ησλ άξζ.16, 20 ηνπ λ.δ. 17.07.1923, δειαδή εάλ 

εκπίπηεη κέζα ζε πεξηκεηξηθή δψλε, ψζηε λα κελ θαηαηέκλεηαη θάησ ηεο έθηαζεο ησλ 1.000m2 

θαη λα κε δεκηνπξγνχληαη δξφκνη θαη ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, 

• δελ επξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ θεξχρζεθε σο Ε.Ο.Δ. 

• απηφ κπνξεί εγθχξσο λα θαηαηκεζεί κέρξη ηνπ νξίνπ αξηηφηεηαο ησλ 4 ζηξεκκάησλ θαηά 

θαλφλα. 

Απηφ ζπλάγεηαη φρη απφ ξεηή δηάηαμε αιιά απφ εξκελεία ζπλδπαζκνχ άιισλ δηαηάμεσλ. Καηά 

ηα ινηπά ε θαηάηκεζε πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο αξηηφηεηαο ησλ εθηφο ζρεδίνπ 

γεπέδσλ, αλ επηζπκνχκε ηε δνκηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ. 

χκθσλα κε ην λ.3212/03 ηα φξηα αξηηφηεηαο ησλ λέσλ γεπέδσλ, ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

θαηάηκεζε, απαηηνχλ ειάρηζην εκβαδφ γεπέδνπ 4.000m2 θαη πξφζσπν ζε θνηλφρξεζην δξφκν 

25m. Γελ αξθνχλ πιένλ ηα 4.000m2, αιιά απαηηείηαη θαη πξφζνςε 25m ζε θνηλφρξεζην δξφκν. 
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4.4.2. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΚΑΣΑΣΜΖΖ Ν. 720/77 

4.4.3. ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

Όηαλ ε δεκηνπξγία νηθνπέδνπ είλαη απνηέιεζκα θαηάηκεζεο, ν ρξφλνο δεκηνπξγίαο είλαη κηα 

θξίζηκε παξάκεηξνο ζρεηηθά κε ηελ αξηηφηεηα ηνπ νηθνπέδνπ θαη γεληθά ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ. Υξφλνο δεκηνπξγίαο είλαη γεληθά εθείλνο ηεο κεηαγξαθήο ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιενδνκηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξάμε, 

αλαθέξνληαη ηα θαησηέξσ ηζρχνληα: 

• ζε πεξίπησζε θαηάηκεζεο, σο ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ ζεσξείηαη ν ρξφλνο 

κεηαγξαθήο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 

• ζε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο ή θιεξνδνζίαο, σο ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ 

ζεσξείηαη ν ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ. Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εμ αδηαζέηνπ 

θιεξνλνκηάο, φηαλ ε δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκηάο έρεη γίλεη κεηά ην ρξφλν ηεο θαηά 

παξέθθιηζε αξηηφηεηαο θαη δελ ππάξρεη πξνγελέζηεξνο ηίηινο, πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηά 

παξέθθιηζε αξηηφηεηα, γηα ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ ζα ιακβάλεηαη ππ‟φςηλ ν 

ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ. 

• ζε πεξίπησζε χπαξμεο ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πξνζπκθψλνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ έρεη 

εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πεξί κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο νηθνπέδνπ, σο ρξφλνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ ζεσξείηαη ν ρξφλνο κεηαγξαθήο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

• ζηηο πεξηπηψζεηο επηθχξσζεο αλψκαισλ δηθαηνπξαμηψλ, σο ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ 

νηθνπέδνπ ζεννξείηαη ν ρξφλνο ζχληαμεο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ (πξνζπκθψλνπ θ.η.ι.) 

κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηάο ηνπο, επεηδή απηφο αλαθέξεηαη ζηε δηθαζηηθή απφθαζε, ε νπνία 

επηθπξψλεη ηελ δηθαηνπξαμία κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

• ζηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ γεο ηνπ άξζ.8 ηνπ λ. 1337/83, ζεσξείηαη 

απηνηειήο ηδηνθηεζία ηνπ ππφρξενπ απφ ην ρξφλν, πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζ‟απηφλ κε 

νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή δηθαζηηθή απφθαζε θ.η.ι. πνπ έρεη κεηαγξαθεί ζην αξκφδην 

ππνζεθνθπιαθείν θαη φρη απφ ην ρξφλν πνπ ηελ απέθηεζε κε πξνζχκθσλν, κε ην νπνίν απιά 

δίλεηαη ππφζρεζε γηα κειινληηθή κεηαβίβαζε. 

• ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη ε θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα νηθνπέδνπ, γηα ην νπνίν δελ 

πθίζηαηαη ηίηινο θπξηφηεηαο ή ν ππάξρσλ ηίηινο δελ απνδεηθλχεη ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ, ηφηε 

ε πνιενδνκηθή ππεξεζία, αληί δηθαζηηθήο απφθαζεο, απαηηεί λα πξνζθνκίζεη αζξνηζηηθά ν 

ελδηαθεξφκελνο: 

• πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν, πεξί κε δηεθδηθήζεσο ηνπ ππ‟φςηλ 

νηθνπέδνπ. 

• βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο ή ηνπ δεκάξρνπ γηα ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ 

νηθνπέδνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ζεσξεκέλν απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο ή ην δήκαξρν. 
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• ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο 

ζπληδηνθηήηεο ηνπ, φηη είλαη θχξηνη ηνπ ππ‟φςηλ νηθνπέδνπ, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο απφθηεζήο 

ηνπ θαζψο θαη ν ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηνλ νπνίν επηθαινχληαη γηα ηελ παξέθθιηζε. 

  

55..  ΣΣΟΟΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΑΑ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΟΟΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΩΩΝΝ  

Σν 1923 πξψηε θνξά θαζηεξψζεθε ε ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο 

ζε εθείλεο ηηο δηθαηνπξαμίεο, κε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηκεκάησλ γεο θάησ ησλ 

1.000m2 εληφο πεξηκεηξηθήο δψλεο πφιεο. Σν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα έπξεπε λα θαζνξίδεη ηα 

φξηα ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα "γεηηνληθά θαη ην φινλ γήπεδν" επί πνηλή 

αθπξφηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο επηζχξνπζαο θαη πνηληθή επζχλε.  

ηε ζπλέρεηα κεγάιν βήκα απεηέιεζε ν λ.651/77. Ο λφκνο απηφο εηζάγεη ην γεληθφ θαλφλα ηεο 

ππνρξεσηηθήο πξνζάξηεζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηδηψηε κεραληθνχ ζηηο πσιήζεηο, 

κε ηελ αηηηνινγία, θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ηεο πξνζηαζίαο ησλ αγνξαζηψλ κε ηελ επαθξηβή 

νξηνζέηεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο γλψζεο απφ απηνχο ησλ φξσλ δφκεζεο. 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη (άξζ.5) φηη "ζε θάζε δηθαηνπξαμία, έρνπζα σο αληηθείκελν κεηαβίβαζε 

ιφγσ πψιεζεο νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ, επηζπλάπηεηαη ζην 

πσιεηήξην ζπκβφιαην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ππνγξαθφκελν απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη 

ην ζπληάζζνληα ηνχην κεραληθφ ή ππνκεραληθφ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα κήθε ησλ 

πιεπξψλ, ηα φξηα πξνο ηηο φκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλφκαηα ησλ γλσζηψλ ηδηνθηεηψλ απηψλ θαη 

επίζεο ην εκβαδφ ηνπ πσινχκελνπ αθηλήηνπ. Δπί ηνπ δηαγξάκκαηνο δεινχηαη ππεπζχλσο απφ 

ην ζπληάζζνληα κεραληθφ, εάλ επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ γεσηεκαρίνπ επηηξέπεηαη ή φρη ε 

αλνηθνδφκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Δάλ ην κεηαβηβαδφκελν απνηειεί ηκήκα 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο, βεβαηνχηαη ζην απηφ ζρεδηάγξακκα απφ ην κεραληθφ, εάλ θαη ην 

ελαπνκέλνλ ζηνλ πσιεηή ηκήκα πιεξνί ή φρη ηνπο φξνπο δφκεζεο. 

 

55..11..  ΤΤΠΠΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΖΖ  ΓΓΖΖΛΛΩΩΖΖ  ΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΚΚΟΟΤΤ  

ηα ζπλεκκέλα ζηηο δηθαηνπξαμίεο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο (λ.δ.690/48, λ.651/77, λ.666/77, λ. 1599/86) δειψλεηαη ππεχζπλα απφ ηνλ 

ππνγξάθνληα κεραληθφ: 

• φηη ην νηθφπεδν ηπγράλεη άξηην θαηά θαλφλα ή θαηά παξέθθιηζε θαη νηθνδνκήζηκν ή κε 

άξηην αιιά νηθνδνκήζηκν ή κε άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν. ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδεηαη 

ηκήκα απφ κεγαιχηεξε έθηαζε, δειψλεηαη φηη ηφζν ην κεηαβηβαδφκελν φζν θαη ην ελαπνκέλνλ 

ηκήκα είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. 

• φηη ζην αγξνηεκάρην επηηξέπεηαη ή φρη ε αλνηθνδφκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδεηαη ηκήκα απφ κεγαιχηεξε έθηαζε, δειψλεηαη εάλ θαη 

ην ελαπνκέλνλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα ηκήκα πιεξνί ή φρη ηνπο φξνπο δφκεζεο. 

• ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηκήκαηνο θιεξνηεκαρίνπ, πνπ εληάρζεθε ζην ζρέδην 

πφιεσο, φηη ηφζν ην κεηαβηβαδφκελν φζν θαη ην ελαπνκέλνλ ηκήκα πιεξνχλ ηα θαηά ηηο νηθείεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ. 
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• αλ ην κεηαβηβαδφκελν γεσηεκάρην ππάγεηαη ή φρη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη 

ππφθεηηαη ή φρη ζε εηζθνξά γεο. Ζ εηζθνξά γεο ζπλαξηάηαη κε ηελ θχξσζε ή κε θαη ηελ 

ππνγξαθή ή κε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο νηθνπέδίνλ κεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξηλ απφ ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, 

επηβάιιεηαη ε εμαζθάιηζε ζηε κεηαβηβαδφκελε θαη ζηελ ελαπνκέλνπζα έθηαζε ηνπ 

αλαινγνχληνο ζε θάζε ηκήκα πνζνζηνχ εηζθνξάο γεο, πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαηά ηελ βαζηθή δηάηαμε ηνπ λ.651/77 νθείιεη λα αλαγξάθεη ν 

κεραληθφο ηα κήθε ησλ πιεπξψλ, ηα φξηα πξνο ηηο φκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλφκαηα ησλ 

γλσζηψλ ηδηνθηεηψλ, ην εκβαδφ ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ γεσηεκαρίνπ, λα απεηθνλίδεη ηα επ‟απηνχ 

θηίζκαηα θαη λα ζέηεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπ, ηε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ. 

Με ην λ.3127/03 επηβάιιεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θάζε 

κεηαβίβαζε. Ζ λέα ξχζκηζε πξνβιέπεη φηη, φζν δηαξθεί ε θηεκαηνγξάθεζε θαη ζην ζηάδην απφ 

ηελ πξψηε αλάξηεζε κέρξη ηηο πξψηεο εγγξαθέο, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ππνρξενχηαη καδί κε ηε 

κεηαγξαπηέα δηθαηνπξαμία λα απνζηείιεη ζηνλ ππνζεθνθχιαθα θαη αληίγξαθν ηνπ 

ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζην ζπκβφιαην θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

γηα λα ην δηαβηβάζεη ν ππνζεθνθχιαθαο πεξαηηέξσ ζην γξαθείν θηεκαηνγξάθεζεο. 

Ζ έλλνηα ηεο δήισζεο ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλαξηάηαη κε ηελ πιεξφηεηα ηεο 

δηθαηνπξαμίαο. Ζ παξάβαζε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο δηθαηνπξαμίαο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πιήξε αθπξφηεηά ηεο. Δλψ ε ζπλνκνιφγεζε δηθαηνπξαμίαο θαηά 

παξάβαζε ηνπ λ.651/77 δελ επεξεάδεη εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ ην θχξνο ηεο 

δηθαηνπξαμίαο, αιιά επηθέξεη θαηά ηνπ παξαβάηε κεραληθνχ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

θπξψζεηο. 

 

55..22..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ  ΣΣΓΓ  

Οη πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο θαη νη πεξηερφκελεο πιεξνθνξίεο ελφο ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο 

πξέπεη λα ην θαζηζηνχλ επαξθέο γηα ην ζθνπνχκελν πξννξηζκφ ηνπ. Οη πξνδηαγξαθέο, πνπ 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ αθξίβεηαο, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα ζχληαμεο ηνπνγξαθηθψλ 

δηαγξακκάησλ, είλαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζ. 106-119 ηνπ π.δ.696/74, Φ.Δ.Κ.301Α. 

Δηδηθφηεξα ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ έθδνζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

π.δ.03.09.1983, Φ.Δ.Κ.394Γ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. Δπί πιένλ ησλ ζηνηρείσλ 

ηα νπνία απφ ην λ.651/77 ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, 

πνπ ζπληάζζεηαη κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαίνπ, είλαη απαξαίηεην λα εκπεξηέρνληαη ζε 

απηφ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Δηδηθφηεξα: 

• γηα πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, εθηφο ηεο απνηχπσζεο ηνπ 

ππ‟φςηλ γεσηεκαρίνπ, είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη: 

o ην πεξίγξακκα ηνπ Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ (Ο.Σ.) θαη ηνπο δξφκνπο, πνπ ην 

πεξηβάιινπλ, κε ηα πιάηε θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπο. Δάλ κπξνζηά ή απέλαληη απφ ην πξφζσπν ή 
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ηα πξφζσπα ηνπ νηθνπέδνπ ή δίπια ηνπ ππάξρνπλ ξπκνηνκνχκελεο ηδηνθηεζίεο, 

απνηππψλνληαη αθξηβψο γηα λα δηαπηζηψλεηαη ν ππάξρσλ θνηλφρξεζηνο ρψξνο. 

o ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ή ησλ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ, ήηνη ην φξην ηνπ γεσηεκαρίνπ κε ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

• γηα πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ην ηνπνγξαθηθφ

 δηάγξακκα, εθηφο ηεο απνηχπσζεο ηνπ ππ‟φςηλ γεσηεκαρίνπ, είλαη απαξαίηεην λα 

πεξηιακβάλεη: 

o νδνηπνξηθφ ζθαξίθεκα, πνπ απεηθνλίδεη ην γεσηεκάρην κε ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο 

απφ θνληηλά ζεκεία (εθθιεζίεο, νηθηζκνχο, δηαζηαπξψζεηο νδψλ θ.η.ι.), θαηά ηξφπν πνπ λα 

κπνξεί εχθνια λα πξνζδηνξίδεηαη ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. Γηα ηελ εληφο δψλεο δφκεζε πξέπεη 

λα απεηθνλίδνληαη νη ηδαληθέο πξνεθηάζεηο ησλ απέλαληη νδψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ θαζψο θαη ε απφζηαζε ηνπ γεσηεκαρίνπ απφ ηπρφλ φξην νηθηζκνχ πξνυθηζηάκελνπ ηνπ 

1923 ή φξην εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη, εάλ ην γεσηεκάρην βξίζθεηαη 

ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ησλ 500m απφ ηε ζάιαζζα. 

o ηε ζέζε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ θηηζκάησλ, πνπ ππάξρνπλ ζην γεσηεκάρην κε 

ραξαθηεξηζκφ (αξηζκφ νξφθσλ θ.η.ι.). 

o ηνπο δξφκνπο, πνπ ηπρφλ ην πεξηβάιινπλ, κε ηα πιάηε, ηηο νλνκαζίεο ηνπο θαη ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο (εζληθέο νδνί, επαξρηαθέο, δεκνηηθέο θ.η.ι.) θαζψο θαη ηελ απφζηαζε ησλ 

νξίσλ απφ ηνλ άμνλα ησλ δξφκσλ απηψλ ή ηεο ηπρφλ παξαθείκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. 

o ηε ζέζε ηνπ γεσηεκαρίνπ σο πξνο θαζνξηζκέλν ή φρη αηγηαιφ θαη ηε λνκνζεηεκέλε 

παξαιία. Απηφ απαηηείηαη πξν ηηο έγθξηζεο επέθηαζεο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή ηεο εθηέιεζεο 

παξάθηησλ έξγσλ (ιηκεληθψλ, ηνπξηζηηθψλ θ.η.ι.) ή ηεο έθδνζεο άδεηαο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

Δθ‟φζνλ νη πξάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε αθίλεηα, πνπ απέρνπλ κέρξη 100m απφ ηελ 

αθηνγξακκή, απαηηείηαη λα γίλεη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ησλ πξάμεσλ απηψλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ 

αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο ζηελ πεξηνρή απηή. 

o ην ηκήκα ηνπ ηπρφλ ξέκαηνο θαη ηηο ηπρφλ γξακκέο πςειήο ηάζεο, ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ 

δηαζρίδνπλ ην γεσηεκάρην. 

o ηελ νξηνγξακκή ηπρφλ δαζηθήο έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηα φξηα ηνπ γεσηεκαρίνπ. 

o ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή, φηαλ ππάξρνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί εληφο 

Ε.Ο.Δ. ή Γ.Π.. θ.η.ι. 

 

55..33..  ΣΣΑΑ  ΡΡΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΟΟ  ΣΣΓΓ  

Σα ξέκαηα ή ξεχκαηα εμ νξηζκνχ είλαη νη πεξηνδηθψο θαηαθιχδφκελεο κε φκβξηα χδαηα 

πηπρψζεηο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, κε ηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε απνξξνή πξνο ηε ζάιαζζα ησλ 

πιενλαδφλησλ πδάησλ ηεο μεξάο. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θηεξηνδνκηθφ θαλνληζκφ ξέκα είλαη 

θάζε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ζε απνδέθηε θαη αγσγφ ησλ πδάησλ ηεο βξνρήο ή ηεο 

ηήμεο ηνπ ρηνληνχ ή ησλ θπζηθψλ πεγψλ. Κάζε ξέκα εμππεξεηεί ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ πξνο 
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άιινπο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απνδέθηεο, θπζηθνχο ή ηερλεηνχο (ξέκαηα, πνηάκηα, ιίκλεο, 

ζάιαζζα θ.η.ι.), πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξεο ζηάζκεο. 

Άξα εμ αληηθεηκέλνπ, ηα ξέκαηα, φηαλ ππάξρνπλ, απεηθνλίδνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

θαη ζπλνδεχνληαη κε ζρεηηθή δήισζε απφ ηνλ ππνγξάθνληα ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

κεραληθφ. Ζ δήισζε πεξί χπαξμεο ή κε ξέκαηνο ζρεηίδεηαη, αθ‟ελφο κε ην ηζρχνλ ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ησλ ξεκάησλ θαη αθ‟εηέξνπ απφ ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηνλ θηεξηνδνκηθφ θαλνληζκφ (άξζ.6).  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί έξγα ε θπξηφηεηα ηεο θνίηεο απνμεξακέλνπ 

ξέκαηνο αλήθεη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηδηνθηήηεο ππφ ηηο αλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί έξγα, είηε πξηλ, είηε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ α.θ., ε 

επηθάλεηα ησλ ξεκάησλ αλήθεη ζηελ Δ.Τ.Γ.Α.Π., ε νπνία δχλαηαη λα δηαζέηεη απηή ζχκθσλα κε 

ηηο πνιενδνκηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ή θαη θαηά δηάθνξν ηξφπν πξνο εμππεξέηεζε ηδίσλ 

ζπκθεξφλησλ (ιακβαλνκέλνπ πάλησο ππ‟φςηλ φηη πξφθεηηαη γηα θνηλσθειή νξγαληζκφ). 

πλήζσο νη εθηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεπζέηεζε ησλ ξεκάησλ πξνζθπξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηα αληίζηνηρα γεσηεκάρηα. 

  

 

66..  ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΑΑ  

66..11..  ΘΘΔΔΜΜΗΗΚΚΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΔΔ  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ «ζεζκηθψλ γξακκψλ» δειαδή ησλ νξίσλ ησλ θνηλνρξήζησλ (αηγηαινί, 

δξφκνη, πιαηείεο, ιίκλεο, πνηακνί θ.ιπ.) θαη ησλ πξνζηαηεπφκελψλ κε εηδηθέο ζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο ηδησηηθήο θηήζεο αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην (δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο) 

απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ησλ νξίσλ ησλ ηδησηηθήο θηήζεο γεσηεκαρίσλ 

θάζε κνξθήο. 

Με ηνλ φξν «ζεζκηθέο γξακκέο» ελλννχληαη ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα δηαρσξηζκνχ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ αθηλήησλ, δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ή εηδηθψλ ρξήζεσλ θαη  ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθ΄πεο 

γξακκέο είλαη: 

• Ζ γξακκή αηγηαινχ θαη παξαιίαο 

• Ζ γξακκή νξηνζέηεζεο ξέκαηνο 

• Οη γξακκέο απαιινηξίσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ 

(νδηθνί άμνλεο, αεξνδξφκηα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, ιηκάληα θ.ιπ.) 

• Οη ξπκνηνκηθέο γξακκέο εληφο ζρεδίνπ πφιεο θαη νη νξηνγξακκέο νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε 

νηθηζκνχο ρσξίο ζρέδην πφιεο. 

• Σα φξηα ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. 
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66..22..  ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΑΑ  

Τπφ ηνλ φξν «δεκφζηα θηήκαηα», κε ηελ επξχηαηε έλλνηα απηψλ, πεξηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα 

πνπ είλαη πξννξηζκέλα ακέζσο ή εκκέζσο γηα ηελ ρξήζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ απηήο. ε απηά αλήθνπλ φια ηα θηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηα νπνία είλαη (Δ. Γσξήο, 1980): 

• ηα εθηφο ζπλαιιαγήο θαηά ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα (άξζξν 966), δειαδή:  

o  απηά πνπ αλήθνπλ ζε φινπο (ηα θνηλά ηνηο πάζη), 

o απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο θαί 

o απηά πνπ είλαη πξννξηζκέλα γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζησλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή 

ζξεζθεπηηθψλ ζθνπψλ 

• ε ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ. 

χκθσλα κε ην ΑΚ 967 «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο» είλαη ηδίσο: 

• ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, 

• νη δξφκνη, 

• νη πιαηείεο, 

• νη αηγηαινί 

• ηα ιηκάληα θαη νη φξκνη, 

• νη φρζεο πιεχζηκσλ πνηακψλ, 

• νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο. 

 

6.2.1. ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο πεξηιακβάλνληαη φια ηα ππφινηπα δεκφζηα θηήκαηα, πέξα 

απφ ηα θαηά ηα άξζξα 966ΑΚ εθηφο ζπλαιιαγήο αθίλεηα. 

Ζ πεξηνπζία απηή πεξηιακβάλεη θαη άιια αθίλεηα δηεπφκελα απφ εηδηθνχο λφκνπο, ηα νπνία είλαη 

ηα κεηαιιεία, ιαηνκεία, δάζε, δεκφζηεο γαίεο, ηακαηηθέο πεγέο, ηρζπνηξνθεία, αιπθέο θ.α. 

Σα θηήκαηα απηά πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην θπξίσο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

• Απφ δηαδνρή ηνπ Σνπξθηθνχ Γεκνζίνπ. 

• Με αλαγθαζηηθή Απαιινηξίσζε ή κε πκβφιαην αγνξάο. 

• Ωο εγθαηαιεηκκέλα δειαδή εθείλα ησλ νπνίσλ ηελ θαηνρή έπαςε λα έρεη ν ηδηνθηήηεο θαη 

είηε δελ θαηέρνληαη απφ θαλέλαλ είηε θαηέρνληαη απφ ηξίην, κε θχξην, θαηά ηνπ νπνίνπ φκσο δελ 

αζθήζεθε αγσγή απφ ηνλ ηδηνθηήηε. ηα εγθαηαιεηκκέλα ην Γεκφζην γίλεηαη θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ 

κεηά απφ 10 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάιεςεο. 

• Ωο αδέζπνηα, δειαδή σο θηήκαηα ηα νπνία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή εκθαλίδνληαη φηη δελ 

έρνπλ θχξην θαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ πεξηέξρνληαη ζην Γεκφζην. 
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• Ωο πξνεξρφκελα απφ πξνζρψζεηο ηεο ζάιαζζαο (εηδηθέο δηαδηθαζίεο κε έθδνζε Π.Γ.- 

αλαράξαμε - Γεκηνπξγία παιαηνχ αηγηαινχ). 

Σξφπνη θηήζεο ηδησηηθήο πεξνζπίαο απφ ην Γεκφζην 

Γηαδνρή ηνπξθηθνχ δεκνζίνπ Αληαιιαγή 

Καηάιεςε Κηήζε ππφ φξνπο 

Πξφζρσζε Αληαιιάμηκα - Μνπζνπικαληθά 

Δπηρσκάησζε ε εμφθιεζε ρξένπο 

Πξφζθιεζε Απφ ξπκνηφκεζε 

Κνίηε πνηακνχ Γηαιπζείζα κνλή 

Απνμήξαλζε Γηαηαγή ππνπξγνχ 

Δρζξηθή πεξηνπζία Καηάξγεζε ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Αλέθαζελ δεκφζην πκβηβαζκφο 

Υξεζηθηεζία Σκήκα παιαηάο νδνχ 

Αγνξά Απφθαζε Ννκάξρε 

Γσξεά Παξαρψξεζε 

Κιεξνδνζία Αλαγθαζηηθφο αλαδαζκφο 

ρνιάδνπζα θιεξνλνκηά Δγθαηαιειεηκκέλν 

Γήκεπζε Αδέζπνην 

Απαιινηξίσζε Κιεξνλνκηά 

Πιεηζηεξηαζκφο Κνίηε ξέκαηνο 

Πξνζθχξσζε Καζνξηζκφ λέσλ νξίσλ αηγηαινχ - παιηφο αηγηαιφο 

Γηαλνκή Ίδξπκα 

 

6.2.2. ΑΗΓΗΑΛΟ 

Αηγηαιφο είλαη ε δψλε ηεο μεξάο, πνπ βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη 

ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ ηεο. 

6.2.3. ΠΑΡΑΛΗΑ 

Όπνπ ν αηγηαιφο δε κπνξεί ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζπλερφκελεο μεξάο λα εμππεξεηήζεη ην ζθνπφ 

ηεο επηθνηλσλίαο απφ ζάιαζζα ζηε μεξά, ή ζπγθνηλσληαθνχο, εμσξατζηηθνχο θαη ινηπνχο 

θνηλσθειείο ζθνπνχο, επηηξέπεηαη ε δηαπιάηπλζή ηνπ κε ηε πξφζζεηε ισξίδα γεο απφ ηελ 

πξνθείκελε μεξά κέρξη πιάηνπο 50 κέηξα, πνπ αξρίδεη απφ ην πξνο ηελ μεξά φξην ηνπ αηγηαινχ. 

 Αηγηαιφο θαη παξαιία, αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ. Ο κελ αηγηαιφο 

αλήθεη ζηε θπζηθή δεκφζηα θηήζε, ε δε παξαιία είλαη πξντφλ απαιινηξίσζεο. 
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6.2.4. ΠΑΛΑΗΟ ΑΗΓΗΑΛΟ 

«Παιαηφο αηγηαιφο» είλαη ε δψλε ηεο μεξάο, πνπ πξνέθπθε απφ ηε κεηαθίλεζε ηεο αθηνγξακκήο 

πξνο ηε ζάιαζζα, νθείιεηαη ζε θπζηθέο πξνζρψζεηο (εκπιεζκνχο) ή ηερληθά έξγα θαη 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε λέα γξακκή αηγηαινχ θαη ην φξην ηνπ παιαηφηεξα πθηζηάκελνπ αηγηαινχ 

(άξζξν 1 Ν. 2971/2001). 

Ο παιαηφο αηγηαιφο δελ αλήθεη ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα αιιά ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

6.2.5. ΤΓΑΣΑ 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηέρνληαη ηα ειεπζέξσο θαη αελάσο ξένληα χδαηα καδί κε ηελ θνίηε ζηελ 

νπνία ξένπλ. ηελ θαηεγνξία απηή δελ αλήθεη ν ρείκαξξνο, δειαδή ε "εμ φκβξηνπ χδαηνο ξνή", 

θαζψο ιείπεη ην ζηνηρείν ηεο αέλανπ ξνήο. 

6.2.6. ΟΥΘΔ ΠΛΔΤΗΜΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ 

Ο Αζηηθφο Κψδηθαο δελ δίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ φρζεσλ ησλ πιεχζηκσλ πνηακψλ. Αξθείηαη κφλν 

ζηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ σο θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, εθφζνλ 

ελλνείηαη δελ αλήθεη ζε δήκν ή θνηλφηεηα (άξζξν 967,968). Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο φρζεο κε 

πιεχζηκσλ πνηακψλ απηέο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνπο παξφρζηνπο ηδηνθηήηεο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 1072 ΑΚ. 

6.2.7. ΓΑΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΔ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΚΣΑΔΗ 

Σα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ή ηνπ Κξάηνπο ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ (π.ρ. ΟΣΑ) ή ηδησηψλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ). 

Σα κε δεκφζηα απηά δάζε δηαρσξίδνληαη ζε: 

• Ηδηψηεο 

• ΟΣΑ 

• πλεηαηξηζκνχο 

• Μνλαζηεξηαθά. 

 

Σα  Γεκφζηα δάζε πεξηήιζαλ ζην θξάηνο κε: 

• απφ δηαδνρή απφ ην ηνπξθηθφ δεκφζην. 

• βάζεη απφθαζεο ηεο επί ησλ δηαθηινληθνπκέλσλ δαζψλ επηηξνπήο ηεο ζπζηαζείζεο δηα 

ηνπ Ν.Γ. ηεο 17-11-1836 

• βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

• απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, αγνξέο θ.ιπ. 

• απφ ρξεζηθηεζία, δειαδή κέζσ ηεο επί ηξηαθνληαεηίαο ζπλερνχο λνκήο δηα πξάμεηο 

ελεξγνχκελσλ επ' νλφκαηηηνπ δεκνζίνπ επί δαζηθήο έθηαζεο ε νπνία αλήθε πξνγελέζηεξα ζε 

ηδηψηε ή λνκηθφ πξφζσπν. 
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Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζε Ηδησηηθά ζηεξίδεηαη ζε: 

• απφθαζε νξηζηηθήο θαη ηειεζίδηθεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζε αληηδηθία κε ην 

δεκφζην 

• απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηεο ζπζηαζείζεο δηα ηνπ Ν.Γ. ηεο 17-11-1836 

• απφθαζε ηνπ παξά ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Ν. 2201/1920 

• απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ε νπνία θαη εθδφζεθε κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ Ηδηνθηεζηψλ Γεκνζίσλ Γαζψλ (Α.Ν. 1747/1939 θαη άξζξν 140 Β.Γ. 

4 /1961) 

• απφ παξαρψξεζε εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 49 

ηνπ Ν. 4173 /1929 θαη ηνπ Ν. 5263 /1931. 

  

Γηαθηερφκελα είλαη  ηα δάζε  ησλ νπνίσλ  ε ςηιή θπξηφηεηα αλήθεη ζην δεκφζην θαη ε δηαθαηνρή 

-  εθκεηάιιεπζε θαη επηθαξπία ηνπ δάζνπο ζε ηδηψηε, ζε δαζηθφ ζπλεηαηξηζκφ ή ζε ΟΣΑ. 

6.2.8. ΛΑΣΟΜΔΗΑ 

Βάζεη ηνπ Νφκνπ 669/77 (ΦΔΚ Α' 277) «Πεξί εθκεηαιιεχζεσο Λαηνκείσλ» θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ, σο «Λαηνκεία» λννχληαη νη ηφπνη απφ ηνπο νπνίνπο εμνξχζζνληαη ηα 

ιαηνκηθά νξπθηά.  

 

66..33..  ΦΦΟΟΡΡΔΔΗΗ  ΓΓΗΗΑΑΥΥΔΔΗΗΡΡΗΗΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤΗΗΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΟΟΤΤ  

Οη  ζεκαληηθφηεξνη θνξείο θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο 

είλαη: 

• Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αζηηθά θαη αγξνηηθά,, αηγηαιφο - παξαιία, αληαιιάμηκα θηήκαηα, 

απαιινηξηψζεηο, θιεξνδνηήκαηα, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (δάζε, επνηθηζηηθέο εθηάζεηο, ιηβάδηα, 

ρνξηνιίβαδα, ηρζπνηξνθεία,θιπ) 

• Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (αθίλεηα γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, ζηξαηφπεδα, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (δηθαζηηθά θηίξηα, 

θπιαθέο, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (δξφκνη, πιαηείεο, 

πεδνδξφκηα, γέθπξεο, ζήξαγγεο, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (εθθιεζίεο, ζρνιεία, 

γπκλαζηήξηα, ζηάδηα, κνπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

(θξαηηθνί αεξνιηκέλεο, κεηαιιεία, ιαηνκεία, αιπθέο) 
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• Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο 

ππέξ ηεο Πξφλνηαο γηα παξαρψξεζε ζε δηθαηνχρνπο απνθαηάζηαζεο) 

• Τπνπξγείν Τγείαο (λνζνθνκεία) 

• Δηαηξεία Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ ΑΔ (πξψελ ΚΔΓ θαη ΔΣΑ) 

• Ληκεληθά Σακεία, Οξγαληζκφο, Ληκέλνο Πεηξαηά, Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, 

θιπ. 

• Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (ΟΣΔ, ΟΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, θιπ.) 

• Ο.Σ.Α. (Αζηηθά, αγξνηηθά, βνζθήζηκεο γαίεο). 

 

66..44..  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΑΑ  ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΔΔΗΗΟΟΤΤ  ΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΩΩΝΝ  

6.4.1. ΓΖΜΟΗΑ ΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα αθίλεηα πνπ πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην απφ ηε δηαδνρή ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ (6 Ηνπιίνπ 1827 θαη ηα Πξσηφθνιια ησλ εγγπεηξηψλ Γπλάκεσλ (4 

Απξηιίνπ 1826 θαη 22 Μαξηίνπ 1829). 

• Απνθηήζεθαλ κε λφκηκν ηίηιν (ζπκβφιαηα θ.ιπ.) ή κε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ, κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο (παξαθαηάζεζε απνδεκίσζεο). 

• Σα εγθαηαιεηκκέλα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο αθίλεηα κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο απφ 

ηελ θαηάιεςή ηνπο απφ ην Γεκφζην (άξζξν 34 Α.Ν. 1539/1938). 

• Σα αδέζπνηα θαη ησλ άλεπ θιεξνλφκνπ απνβησζάλησλ (άξζξν 972 Α. Κ. θαη παξ. ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 1539/1938). 

• Σα γήπεδα, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θπζηθέο ή ηερλεηέο (ζπλεπεία έξγσλ) πξνζρψζεηο 

ζηε ζάιαζζα, ηελ κεγάιε ιίκλε θαη ηα πιεχζηκα πνηάκηα θαη πξνθχπηνπλ σο Παιαηφο Αηγηαιφο 

ή παιαηά φρζε, κεηά απφ ζρεηηθφ θαζνξηζκφ νξίσλ αηγηαινχ, παξαιίαο θαη παιαηνχ αηγηαινχ ή 

φρζεο, παξφρζηαο δψλεο θαη παιαηάο φρζεο (άξζξν 3 θαη επφκελα ηνπ Ν.2971/2001, νη νπνίεο 

αληηθαηέζηεζαλ απηέο ηνπ A. Ν. 2344/1940 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26α ηνπ Ν.2386/1996). 

6.4.2. ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΑ ΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα ραξαθηεξηζκέλα σο αληαιιάμηκα θηήκαηα κε εηδηθνχο λφκνπο θαη ζπλζήθεο (αληαιιαγέο 

Διιελνηνπξθηθψλ Πιεζπζκψλ) θαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα ζηελ Διιάδα απφ ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο. 

6.4.3. ΔΘΝΗΚΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ 

Δζληθά Κιεξνδνηήκαηα ζεσξνχληαη νη πεξηνπζίεο πνπ δηαηίζεληαη κε πξάμε ελ δσή ή κε δηάηαμε 

ηειεπηαίαο βνπιήζεσο πξνο εθπιήξσζε θνηλσθεινχο ζθνπνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

• Κνηλσθειή Ηδξχκαηα, ηα νπνία είλαη λνκηθά πξφζσπα κε ίδην ηξφπν δηνίθεζεο. 
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• Κεθάιαηα απηνηεινχο δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη πεξηνπζίεο πνπ ε εθηέιεζε εηδηθνχ 

θνηλσθεινχο ζθνπνχ αλαηίζεηαη ζε πθηζηάκελα λνκηθά πξφζσπα. 

• Κιεξνδνηήκαηα ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηα νπνία είλαη 

πεξηνπζίεο πξνο εθηέιεζε θξαηηθνχ ή άιινπ εηδηθνχ ζθνπνχ απφ ην Κξάηνο. 

 

6.4.4. ΥΟΛΑΕΟΤΔ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ 

ρνιάδνπζεο Κιεξνλνκηέο ζεσξνχληαη νη θιεξνλνκηέο γηα ηηο νπνίεο είηε δελ πθίζηαηαη 

θιεξνλφκνο είηε ππάξρεη ακθηζβήηεζε σο ην πξφζσπν απηνχ. 
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Σα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε αλήθεη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

(ΤΠΑΑΣ) είλαη (Ν.4061/2012): 

• Οη δηαζέζηκεο εθηάζεηο θαη νηθφπεδα, δειαδή φζεο εθηάζεηο θαη νηθφπεδα έκεηλαλ 

αδηάζεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απαιινηξησηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αθηε 

κφλσλ γεσξγψλ θαη γεσξγνθηελνηξφθσλ, θαζψο θαη φζεο επαλήιζαλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκφζηνπ, ιφγσ έθπησζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη αλάθιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαρσξεηεξίνπ. 

• Οη ζπλεηαηξηθέο εθηάζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ β.δ.29.10/6.12.1949 «Αγξνηηθφο Κψδηθαο» 

(Α' 342/1952) θαη απηέο πνπ αλαγξάθνληαη σο θνηλφρξεζηεο ζηα θπξσκέλα θηεκαηνινγηθά 

ζηνηρεία ησλ δηαλνκψλ αγξνθηεκάησλ 

• Οη απνζηξαγγηδφκελεο γαίεο, φπσο ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ β.δ. 19.3/24.3.1941 

«Κψδηθαο απνζηξαγγηδφκελσλ γαηψλ» (Α' 84/1941). δ) Σα κπαζηαηλνπρηθά θηήκαηα ηνπ άξζξνπ 

290 ηνπ Αγξνηηθνχ Κψδηθα, 

• Οη εθηάζεηο θηελνηξνθηθήο απνθαηάζηαζεο βάζεη πξάμεσλ απαιινηξηψζεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ θαη' εθαξκνγή ηνπ λ.δ. 203/ 1969 «Κηελνηξνθηθφο Κψδηθαο» (Α' 368/1941) θαη ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2185/1952 (Α' 217/1952). 

 

66..66..  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΑΑ  ΟΟΣΣΑΑ  

Ζ πεξηνπζία ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ κπνξεί λα δηαθξηζεί βαζηθά ζε δχν θαηεγνξίεο: 

• Γεκφζηα (θνηλφρξεζηα - θνηλσθειή)  

Σα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα αλήθνπλ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, εθφζνλ ν λφκνο δελ νξίδεη 

δηαθνξεηηθά. Αιιηψο αλήθνπλ ζην Γεκφζην. 

o Κνηλφρξεζηα: Οδνί, Πιαηείεο, Άιζε, Πάξθα, Κήπνη, Παηδηθέο Υαξέο  

o Κνηλσθειή: νηθφπεδα, πνπ πξννξίδνληαη απφ ην ζρέδην πφιεσο γηα ηελ αλέγεξζε 

δεκφζησλ, δεκνηηθψλ (ή θνηλνηηθψλ) θαη ζξεζθεπηηθψλ θηηξίσλ, νηθφπεδα, πνπ είλαη 
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θαζνξηζκέλα απφ ην ζρέδην γηα ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ θνηλήο σθέιεηαο θηηξίσλ, 

έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, θηίξηα δεκφζησλ γεληθά ιεηηνπξγηψλ (ζρνιεία θ.ιπ.), δεκνηηθά θαη 

θνηλνηηθά κέγαξα, ζέαηξα, βηβιηνζήθεο, κνπζεία, λνζνθνκεία, ινπηξά, γπκλαζηήξηα θαη ρψξνη 

αζιεηηθψλ παηδηψλ, ζθαγεία, λεθξνηαθεία, εθθιεζίεο θ.ιπ. 

• Ηδησηηθή πεξηνπζία, πνπ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΟΣΑ πνπ δελ εμππεξεηνχλ 

άκεζα θαλέλα δεκφζην ζπκθέξνλ (Οηθφπεδα, θηίξηα, δηακεξίζκαηα θαη άιια αζηηθά αθίλεηα, 

Αγξνηεκάρηα, αγξνηηθέο θαηαζθεπέο θαη άιια αγξνηηθά αθίλεηα, Μεηαιιεία, Οξπρεία, Λαηνκεία, 

Ηακαηηθέο Πεγέο, Αιπθέο, Ηρζπνηξνθεία, Γάζε - Γαζηθέο Δθηάζεηο, Βνζθφηνπνη). Ζ δηάθξηζε 

κεηαμχ δεκνηηθήο (δεκφζηαο) θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο έρεη κεγάιε ζεκαζία, γηαηί ζηελ πξψηε 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ δίθαηνπ, ελψ ζηε δεχηεξε ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Δηδηθή θαηεγνξία ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ απνηεινχλ νη Βνζθφηνπνη θαζψο δελ έρνπλ 

δεκφζην ραξαθηήξα, νχηε ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε, αιιά δελ εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη 

νη θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. Με βάζε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιινπο 

λφκνπο ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε - ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηψλ, αθνχ ηεξεζνχλ εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 

 

 

 

 

  

 

77..  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΑΑ    

77..11..  ΟΟΡΡΗΗΜΜΟΟΗΗ  --  ΚΚΑΑΣΣΖΖΓΓΟΟΡΡΗΗΔΔ  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΩΩΝΝ  

Αθίλεην ζχκθσλα κε ην άξζξν 948 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα είλαη «ην έδαθνο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

κέξε». Ωο έδαθνο δελ λνείηαη ε επηθάλεηα νιφθιεξεο ηεο γεο, αιιά κφλν νξηζκέλν ηκήκα 

απηήο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο εδάθνπο γίλεηαη είηε απφ ην λφκν είηε απφ ηελ ηδησηηθή 

βνχιεζε. Ωο ζπζηαηηθά κέξε ελφο πξάγκαηνο ζεσξνχληαη εθείλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

απνρσξηζζνχλ απφ ην θχξην πξάγκα ρσξίο βιάβε ηνπ ζπζηαηηθνχ ή ηνπ θχξηνπ πξάγκαηνο.  

Σα πξάγκαηα επίζεο, δηαθξίλνληαη ζε εληφο ζπλαιιαγήο θαη εθηφο ζπλαιιαγήο. Δθηφο 

ζπλαιιαγήο είλαη ηα θνηλά γηα φινπο πξάγκαηα, ηα νπνία είλαη θνηλήο ρξήζεο θαη πξννξίδνληαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ζθνπψλ. Έηζη, θνηλήο 

ρξήζεο πξάγκαηα είλαη ηα «ειεπζέξσο θαη αελάσο» ξένληα χδαηα, νη δξφκνη, νη πιαηείεο, νη 

αηγηαινί, νη ιηκέλεο, νη φξκνη, νη φρζεο πισηψλ πνηακψλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο. Σα 

θνηλφρξεζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε δηάθνξνπο Ο.Σ.Α. ή ζην ειιεληθφ θξάηνο. 

Δληφο ζπλαιιαγήο είλαη φια ηα ππφινηπα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη εθηφο ζπλαιιαγήο 

(Παηηαζηεξίνπ, 1999). 
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Σν Κηεκαηνιφγην έρεη σο αληηθείκελν θαη ηα αθίλεηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη εληφο, αιιά θαη ηα 

αθίλεηα πνπ είλαη εθηφο ζπλαιιαγήο. Γειαδή, γηα ην Κηεκαηνιφγην ζεσξνχληαη αθίλεηα φρη κφλν 

ηα γεσηεκάρηα, αιιά θαη νη δξφκνη, ηα πνηάκηα θ.ιπ. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε δηάθξηζε ησλ 

αθηλήησλ ζε αζηηθά θαη αγξνηηθά. 

Αζηηθά είλαη ηα αθίλεηα πνπ, θαηά ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ, είλαη πξννξηζκέλα γηα 

αλνηθνδφκεζε, αλεμάξηεηα αλ είλαη νηθνδνκεκέλα ή φρη. Αλξνηηθά, είλαη ηα αθίλεηα πνπ, πάιη 

θαηά ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαιιαγψλ, πξννξίδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαιιηέξγεηα ή 

ζπιινγή θαξπψλ (Παπαζηεξίνπ, 1999). Απηφο είλαη έλαο δηαρσξηζκφο ηνλ νπνίν αθνινπζεί θαη 

ην Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην, θαη θαη' επέθηαζε ραξαθηεξίδεη θαη ηηο πεξηνρέο πνπ απαξηίδνληαη 

απφ ηα αληίζηνηρα αθίλεηα σο αζηηθέο ή αγξνηηθέο θαη απεηθνλίδεη ηηο πεξηνρέο απηέο κε 

δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ηα είδε αθηλήησλ ή ηα ηδηνθηεζηαθά 

αληηέηκελα επί ησλ νπνίσλ αζθνχληαη εκπξάγκαηα είλαη ηα εμήο: 

• Γεσηεκάρην 

• Κάζεηε ηδηνθηεζία 

• Οξηδφληηα ηδηνθηεζία 

• χλζεηε Κάζεηε ηδηνθηεζία (Οξηδφληηα επί θαζέηνπ) 

• Κηίξηα - Κηίζκαηα ρσξίο ζχζηαζε δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο 

• Δηδηθά Ηδηνθηεζηαθά Αληηθείκελα: Πεγαδφηνπνο, Αλψγεην, Τπφζθαθν - χξκαηα Μήινπ, 

Κακάξα, Πεγάδη/Φξέαξ, Γεμακελή, Αληιηνζηάζην,Τδξαγσγείν, Δξεκνλεζίδα, Μχινο, 

Γεψηξεζε, Καηψγεην, Αλσγεηνθαηψγεην, Γηπιφ αλσγεηνθαηψγεην  

• Μεηαιιεία 

• Δηδηθέο Δθηάζεηο: Γξφκνο, Πνηάκη - Ρέκα, Αηγηαιφο, Παξαιία, Λίκλε, Παξφρζηα δψλε 

 

7.1.1. ΓΔΩΣΔΜΑΥΗΟ 

Ωο γεσηεκάρην νξίδεηαη ε ζπλερφκελε έθηαζε γεο, πνπ αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ θαηά θπξηφηεηα ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο. Σν γεσηεκάρην απνηειεί ηε κνλαδηαία επηθάλεηα αλαθνξάο 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Κάζε γεσηεκάρην απεηθνλίδεηαη ζηα θηεκαηνινγηθά 

δηαγξάκκαηα θαη ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ κνλαδηθφ Κσδηθφ Αξηζκφ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ σο 

ηκήκα εδάθνπο, καδί κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηήξα απηνχ, σο 

δαζηθνχ, αγξνηηθνχ ή αζηηθνχ, νηθνδνκεκέλνπ ή κε, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ κε ή ρσξίο εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο νξηδφληησλ ή θάζεησλ απηνηειψλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, θαη αλεμαξηήησο ηεο 

εμππεξέηεζεο κε απηφ ηεο ηδησηηθήο ή ηεο θνηλήο ρξήζεο ή ηεο θνηλήο σθέιεηαο (άξζ.4 

λ.2664/1998). 

7.1.2. ΚΑΘΔΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Κάζεηε ηδηνθηεζία, ε νπνία ξπζκίδεηαη κε ην Ν.Γ. 1024/1971, πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζε 

νηθφπεδν, ην νπνίν αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή ζπγθπξηφηεηα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
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ζπληδηνθηήηεο, έρνπλ αλεγεξζεί πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νηθνδνκέο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

(νιφθιεξε) αλήθεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εμ' αδηαηξέηνπ ζπγθχξηνπο ηνπ νηθνπέδνπ ή ζηνλ 

κνλαδηθφ θχξην ηνπ φινπ αθηλήηνπ, θαη' απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε 

αλαγθαζηηθή ζπγθπξηφηεηα θαηά αλάινγε κεξίδα ζην εληαίν νηθφπεδν (θαη ηνπο ινηπνχο 

θνηλφθηεηνπο ρψξνπο)). 

7.1.3. ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Οξηδφληηα ηδηνθηεζία ή νξηδφληηα ζπληδηνθηεζία ή ηδηνθηεζία θαη' νξφθνπο ή νξνθνθηεζία 

θαιείηαη ην απηνηειέο ηδηνθηεζηαθφ αληηθείκελν, φξνθνο νηθνδνκήο ή δηακέξηζκά ηνπ, επί ηνπ 

νπνίνπ ππάξρεη απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα, ζπλδπαζκέλε κε αλαγθαζηηθή ζπγθπξηφηεηα ζην 

θνηλφθηεην έδαθνο (νηθφπεδν θ.ιπ.) θαη ζηα ηπρφλ ινηπά θνηλφθηεηα θαη θνηλφρξεζηα κέξε ηνπ 

φινπ αθηλήηνπ. 

7.1.4. ΤΝΘΔΣΖ ΚΑΘΔΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Ζ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΔΠΗ ΚΑΘΔΣΟΤ 

χλζεηε θάζεηε ηδηνθηεζία θαιείηαη, θάζε απηνηειήο νηθνδνκή πνπ είλαη θηηζκέλε κέζα ζην 

εληαίν νηθφπεδν θαη είλαη ρσξηζκέλε ζε νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο. 

7.1.5. ΔΗΓΗΚΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

Ωο εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα ζεσξνχληαη νη εμ εζηκηθνχ δηθαίνπ δεκηνπξγνχκελεο ηδηφηππεο 

ζρέζεηο ρσξηζηήο ηδηνθηεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν θχξηνο επί ηνπ εδάθνπο δελ είλαη 

αλαγθαία θαη θχξηνο ησλ επ' απηψλ θηηζκάησλ, ηα νπνία ζπληζηνχλ απηνηειή ηδηνθηεζηαθά 

αληηθείκελα. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε έθηαζε ηνπ εηδηθνχ 

ηδηνθηεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ δελ αθνινπζεί ηα φξηα ηνπ γεσηεκαρίνπ πνπ είλαη πινπνηεκέλα ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. Σα ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα πνπ δηέπνληαη απφ ην αλσηέξσ δίθαην, είηε 

εθηείλνληαη πάλσ απφ άιιν γεσηεκάρην (αλψγεηα), είηε άλσζελ δξφκνπ (θακάξεο), είηε θάησ 

απφ άιιν γεσηεκάρην ή δξφκν (ππφζθαςα) ή ζε αηγηαιφ (ζχξκαηα) θαη έρνπλ δηθαίσκα 0% επί 

ηνπ εδάςνπο. Σα θαηψγεηα (αθίλεηα πνπ ν αέξαο ηνπο, φινο ή ηκήκα, απνηειεί μέλε ηδηνθηεζία 

δει. αλψγεην) έρνπλ δηθαίσκα 100% επί ηνπ εδάςνπο. 

ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην λεξφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία σο απηνηειή ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα 

ζεσξνχληαη ηα πεγάδηα νη δεμακελέο θ.ά. Απηά απνδίδνληαη ζεκεηαθά (ρσξίο εκβαδφλ), ζην 

γεσηεκάρην εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζηνχλ νξζά, θαηά ηε παξαιαβή δήισζεο ηδηνθηεζίαο εηδηθνχ 

ηδηνθηεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 

δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή 

ησλ γεσηεκαρίσλ πνπ βξίζθνληαη θάησζελ ησλ αλσγείσλ, ησλ δξφκσλ άλσζελ ησλ νπνίσλ 

ππάξρεη θακάξα, ησλ γεσηεκαρίσλ εληφο ησλ νπνίσλ ππάξρεη πεγάδη-δεμακελή, ησλ εηζφδσλ 

ππνζθάςνπ θαζψο θαη ησλ γεσηεκαρίσλ ζην ππέδαθνο ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ππφζθαςα. 

Σα απηνηειή ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα ζεκαίλνληαη κε ηε ςξάζε «ΔΗΓΗΚΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ». Πεξηγξαςηθά νξίδνληαη σο γεσηεκάρηα κε 12ςήςην ΚΑΔΚ θαη εηδηθή 

παξαηήξεζε πνπ αλαςέξεη ηνπο ΚΑΔΚ ησλ γεσηεκαρίσλ κε ηα νπνία εκπιέθνληαη. Δςφζνλ 

πξνζθνκίδεηαη ηνπνγξαςηθφ δηάγξακκα, απνδίδνληαη ρσξηθά, ηα αλψγεηα θαη νη θακάξεο σο 

πνιχγσλα , ζε δηαςνξεηηθφ επίπεδν απφ ηα γεσηεκάρηα. Οη ΚΑΔΚ ησλ αλσγείσλ-θακάξσλ, είηε 

ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ πνιπγψλνπ (εςφζνλ είλαη πινπνηεκέλν), είηε ζεκεηαθά. 
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Δάλ δελ πξνζθνκίδεηαη ηνπνγξαςηθφ δηάγξακκα, ζπιιέγεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ε 

απαηηνχκελε πιεξνςνξία, ψζηε λα απνηππσζνχλ ηα ελδεηθηηθά φξηα ησλ εηδηθψλ ηδηνθηεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα. 
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88..  ΔΔΝΝΣΣΤΤΠΠΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΖΖ  ΟΟΓΓΖΖΓΓΗΗΑΑ  

ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΓΚΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

 

 


