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11..    ΑΑΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

11..11..    ΘΘΔΔΜΜΟΟΘΘΔΔΣΣΖΖΖΖ  ΥΥΡΡΖΖΔΔΩΩΝΝ    

1.1.1. ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 

• Εζληθφ 

• Εηδηθά 

• Πεξηθεξεηαθά 

• Ρπζκηζηηθά 

1.1.2. ΠΟΛΔΟΓΜΗΚΑ ΥΔΓΗΑ (ΓΗΑΥΩΡΗΜΟ ΓΖΜΟΗΩΝ – ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ) 

 ΓΠ – Γεληθά Πνιενδκηθά ρέδηα 

• ΥΟΟΑΠ – ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο 

• Ρπκνηνκηθά  

• Πνιενδκηθέοο Μειέηεο,  

• Οξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ πνξ 1923) 

• Ρπκνηνκηθά ζρέδηα Τπ. Γεσξγίαο 

• Ρπκνηνκηθά ζρέδηα Τπ. Κνηλσληθήο Πξφκλνηαο 

ΖΩΝΕ 

• ΖΟΕ – Ζψλε Οθηζηηθνχ Ειέγρνπ 

• Ζψλε Πφιεο ( απηνδ’ηθαηα πιάηνπο 500 κ.) 

1.1.3. 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 

 

11..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. 
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• 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.  

• 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. 

• 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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22..  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΥΥΩΩΡΡΟΟ  

22..11..  ΟΟΡΡΗΗΜΜΟΟΗΗ  

ΑΓΡΟΣΕΜΑΥΘΟ. Εληαίν, εθηφο ζρεδίνπ ηεκάρην γεο ρξεζηκνπνηνχκλεν γηα θαιιηέξγεηα 

 

22..22..  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΔΔ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΔΔΜΜΑΑΥΥΗΗΩΩΝΝ  

2.2.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ 

• Φπζηθή δηαλνκή 

• πζηεκαηηθή δηαλνκή 

 Δηαλνκή  

 Αλαδαζκφο 

2.2.2. ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΓΗΑΝΟΜΔ ΚΑΗ ΑΝΑΓΑΜΟΗ 

 3.2.2.1 ΟΡΗΜΟΗ 

Δηαλνκή είλαη ε πξάμε ηεο Δηνίθεζεο (Δ.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 

 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 Δηεχζπλζε 

Γεσξγίαο ηνπ αξκφδηνπ θάζε θνξά λνκνχ ή ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο 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. 

2.2.3. 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". Επίζεο νη θνηλφρξεζηνη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ 
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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". 

 

33..  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. 

Εηδηθφηεξα 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. Επί ηνπ δηαγξάκκαηνο δεινχηαη ππεπζχλσο απφ 

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

αλνηθνδφκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Εάλ 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. 

 

33..11..  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.Ε.Κ.301Α. 

Εηδηθφηεξα 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.Ε.Κ.394Δ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. Επί 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. Εηδηθφηεξα: 

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

ππ’φςηλ γεσηεκαρίνπ, είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη: 
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o ην πεξίγξακκα ηνπ Οηθνδνκηθνχ Σεηξαγψλνπ (Ο.Σ.) θαη ηνπο δξφκνπο, πνπ ην 

πεξηβάιινπλ, κε ηα πιάηε θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπο. Εάλ κπξνζηά ή απέλαληη απφ ην πξφζσπν ή 

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. Επίζεο, 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. 

Εθ’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 Δ.Ε.Η. 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 

Ζ.Ο.Ε. ή Γ.Π.. θ.η.ι. 

 

 

44..  ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΑΑ  ΚΚΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΑΑ  

44..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 
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δηαηάμεηο ηδησηηθήο θηήζεο αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ ζην Δεκφζην (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: 

• Η γξακκή αηγηαινχ θαη παξαιίαο 

• Η γξακκή νξηνζέηεζεο ξέκαηνο 

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

(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. 

44..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 Δεκνζίνπ θαη ηα νπνία είλαη (Ε. Δσξήο, 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 Δεκνζίνπ. 

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. 
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4.2.1. 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. 

 

4.2.2. ΑΗΓΗΑΛΟ 

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

ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ ηεο. 

4.2.3. 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. 

4.2.4. 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 

Δεκνζίνπ. 

4.2.5. 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. 

4.2.6. 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 Δεκφζην, 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. 

4.2.7. 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: 

• Θδηψηεο 
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• ΟΣΑ 

• πλεηαηξηζκνχο 

• Μνλαζηεξηαθά. 

Δηαθηερφκελα 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. 

44..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 Εζληθήο Άκπλαο (αθίλεηα γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, ζηξαηφπεδα, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ (δηθαζηηθά θηίξηα, 

θπιαθέο, θιπ.) 

• Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο 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 Δηθηχσλ 

(θξαηηθνί αεξνιηκέλεο, κεηαιιεία, ιαηνκεία, αιπθέο) 

• Τπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο 

ππέξ ηεο Πξφλνηαο γηα παξαρψξεζε ζε δηθαηνχρνπο απνθαηάζηαζεο) 

• Τπνπξγείν Τγείαο (λνζνθνκεία) 

• Εηαηξεία Αθηλήησλ ηνπ Δεκνζίνπ ΑΕ (πξψελ ΚΕΔ θαη ΕΣΑ) 

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

θιπ. 

• Επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (ΟΣΕ, ΟΕ, ΔΕΗ, ΕΤΔΑΠ, ΕΤΑΘ, θιπ.) 

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

55..  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΑΑ    

55..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 
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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. Εθηφο 

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. 

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

(Παηηαζηεξίνπ, 1999). 

Σν Κηεκαηνιφγην έρεη σο αληηθείκελν θαη ηα αθίλεηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη εληφο, αιιά θαη ηα 

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

ηα γεσηεκάρηα, αιιά θαη νη δξφκνη, ηα πνηάκηα θ.ιπ. Επίζεο 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 Ειιεληθφ 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 Εζληθνχ 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 

• Εηδηθά Θδηνθηεζηαθά Αληηθείκελα: Πεγαδφηνπνο, Αλψγεην, Τπφζθαθν - χξκαηα Μήινπ, 

Κακάξα, Πεγάδη/Φξέαξ, Δεμακελή, Αληιηνζηάζην,Τδξαγσγείν, Εξεκνλεζίδα, Μχινο, 

Γεψηξεζε, Καηψγεην, Αλσγεηνθαηψγεην, Δηπιφ αλσγεηνθαηψγεην  

• Μεηαιιεία 

• Εηδηθέο Εθηάζεηο: Δξφκνο, Πνηάκη - Ρέκα, Αηγηαιφο, Παξαιία, Λίκλε, Παξφρζηα δψλε 

 

5.1.1. 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 
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φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Κάζε γεσηεκάρην απεηθνλίδεηαη ζηα θηεκαηνινγηθά 

δηαγξάκκαηα θαη ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ κνλαδηθφ Κσδηθφ Αξηζκφ Εζληθνχ 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). 

5.1.2. ΚΑΘΔΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

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

νηθφπεδν, ην νπνίν αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ή ζπγθπξηφηεηα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

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)). 

5.1.3. 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. 

5.1.4. 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. 

5.1.5. 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 
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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 «ΕΘΔΘΚΟ ΘΔΘΟΚΣΗΘΑΚΟ 

ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ». Πεξηγξαςηθά νξίδνληαη σο γεσηεκάρηα κε 12ςήςην ΚΑΕΚ θαη εηδηθή 

παξαηήξεζε πνπ αλαςέξεη ηνπο ΚΑΕΚ ησλ γεσηεκαρίσλ κε ηα νπνία εκπιέθνληαη. Εςφζνλ 

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

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

ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ πνιπγψλνπ (εςφζνλ είλαη πινπνηεκέλν), είηε ζεκεηαθά. 

Εάλ 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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66..  ΔΔΝΝΣΣΤΤΠΠΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΖΖ  ΟΟΓΓΖΖΓΓΗΗΑΑ  

ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΓΚΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

 

 


