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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1     
     Καταχώρηση εγγραπτέας πράξης που επιφέρει χωρική 

μεταβολή μετά από αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ή 
προσκύρωσης 
  

 
Προδικασία απαλλοτρίωσης 
• Αίτηση 
• Τεχνική έκθεση 
• Κτηματολογικός πίνακας 
• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με τους 

εμπλεκόμενους Κ.Α.Ε.Κ. 
• Εγκριτική απόφαση νομάρχη 
• Λεκτικό πράξης τακτοποίησης 
• Διάγραμμα πράξης τακτοποίησης  

 
 

 



Διάγραμμα  7527/2004  

πράξης τακτοποίησης 

προσκυρούμενο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ 

Φ.Ε.Κ. 362/τ.Α.Α.Π.Θ./24-11-14 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ  

για τα (4) τμήματα (124,80m2)  

Φ.Ε.Κ.362/τ.Α.Α.Π.Θ./24-11-14 
ρυμοτομούμενα 



 



Διόρθωση 
γεωτεμαχίου 

1122008 βάσει 
ρυμ. γραμμής 

Τμήμα προς 
ενσωμάτωση στον 

ΚΑΕΚ ειδικής 
έκτασης ΕΚ260001 

Τμήμα προς 
ενσωμάτωση στον 

ΚΑΕΚ 
190441122008 

Διόρθωση 
γεωτεμαχίου 

1122001 βάσει           
ρυμ. γραμμής 

Διορθώσεις στα γεωτεμάχια βάσει ρυμοτομίας και απαλλοτριώσεων  



Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών 



Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις  
Α. Χωρική μεταβολή γεωτεμαχίων μετά από αποζημίωση λόγω  
     ρυμοτομίας και προσκύρωσης: 

1. Το προσκυρούμενο τμήμα προστίθεται στο γεωτεμάχιο που έχει  
    καταβάλλει την αποζημίωση 
 
2. Το ρυμοτομούμενο τμήμα αποδίδεται στο γεωτεμάχιο του οδικού  
     δικτύου και στα εμπράγματα δικαιώματα του Δ.Θ. 
    (καταβάλλων την αποζημίωση) 
 

 
 

3. Στο διάγραμμα μεταβολών σημειώνεται ο πίνακας με συν/νες 
γεωτεμαχίων πριν τη χωρική μεταβολή (βάσει κτηματογραφικών 
αποσπασμάτων) και συν/νες γεωτεμαχίων μετά τη χωρική μεταβολή 

 
4. Τεχνική έκθεση περιγράφει τα τμήματα που αφαιρούνται/προστίθενται 
    στα γεωτεμάχια 
 
5. Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες απαιτείται συναίνεση των 

ιδιοκτητών των εκάστοτε γεωτεμαχίων (απόφαση Δ.Σ. για το Δ.Θ.) 
 



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Πράξη της οποίας ζητείται η καταχώρηση με τα σχετικά έγγραφά 
της   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

(ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η τροποποίηση του 
ρυμοτομικού διατάγματος) 

Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού διατάγματος από χώρο 
πρασίνου σε οικοδομήσιμο χώρο) σε συμμόρφωση 
δικαστικής απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου 

α) τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του "Χώρου Πρασίνου"  και  
     τη δημιουργία οικοδομήσιμου χώρου με στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ1     
     σε ξεχωριστό οικοδομικό τετράγωνο 
 

β) τη δημιουργία πεζόδρομου με στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ1  
     (με τον οποίο υλοποιείται η  οφειλόμενη από πλευράς αιτούντων    
     εισφορά σε γη εμβαδού 201,35 τ.μ.) ο οποίος διαχωρίζει τον  
     οικοδομήσιμο χώρο από τον "Χώρο Πρασίνου" 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ 

Άρ.20 Ν.2508/1997   
όπως τροποποιήθηκε  

με το Ν.3212/2003 (Α' 308)  
και όπως ισχύει σήμερα  

με το Ν.4315/2014 

Ιδιοκτησία 
βάσει τίτλου   
με στοιχεία     

Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η 

Οικοδομήσιμος 
χώρος με 
στοιχεία  

Τ1-Τ2-Τ3-Τ4  

Πεζόδρομος 
με στοιχεία 
Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-
Τ5-Τ6-Τ7-Τ8  

Απόσπασμα διαγράμματος από ΦΕΚ τροποποίησης 
 



Γεωτεμάχια αρχικών εγγραφών του  
Κτηματολογικού Γραφείου στην περιοχή ενδιαφέροντος 

 
Περίπτωση που γειτονικά γεωτεμάχια αποδόθηκαν στο Δ.Θ. 

 



 
ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου υπό στοιχεία 65-69-71-72-73-66-65 

 
 

Πρώτη φάση χωρικής μεταβολής 
 

 
Διόρθωση από το  γεωτεμάχιο αρχικών εγγραφών στην 
 ιδιοκτησία όπως σημειώνεται στην κανονιστική πράξη 

 
 



-ΚΑΕΚ αρχικών εγγραφών 
-Αρχική ιδιοκτησία 
-Γεωτεμάχια ιδιοκτησίας Δ.Θ. 
   



Αφαιρούνται τμήματα: 
α) Γ’,Γ, 71,72’,72,73’,Ε,Δ,Γ,Γ’   
     από ΚΑΕΚ   
     19044XXXXXXX 
β) 73’,73,66,Ζ’,73’  
     από ΚΑΕΚ    
     19044XXXXXXX 

Προστίθενται τμήματα: 
α) Ζ’Ζ,Η,65’,65,Ζ’ 
     από ΚΑΕΚ    
    190441111111 (Δ.Θ.) 
β) 65’,Α,Β,Γ’,69’,69,65,65’  
    από ΚΑΕΚ  
    19044ΕΚXXXXX (Δ.Θ.) 



 
Ιδιοκτησία βάσει κανονιστικής πράξης (ΦΕΚ σημειακής 

τροποποίησης)  
 
 
 
 
 

Δεύτερη φάση χωρικής μεταβολής 

 
Διόρθωση από τα όρια της ιδιοκτησίας όπως σημειώνεται στην 

κανονιστική πράξη στα όρια του οικοπέδου όπως ορίζεται από 

το διάταγμα τροποποίησης και στα όρια των πεζόδρομων γύρω 

από αυτό 

 





Περίπτωση όπου ιδιοκτησία κανονιστικής πράξης θίγει 
ιδιοκτησίες τρίτων κατά τις αρχικές εγγραφές 



Αρχική ιδιοκτησία Α-Β-Γ-Δ-
Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α συμπίπτει με 
την εξωτερική ρυμοτομική 
γραμμή που ορίζει τον 
πεζόδρομο 

Διάγραμμα το οποίο συνοδεύει το ΦΕΚ 
αποχαρακτηρισμού 



Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος  
μετά τη χωρική μεταβολή 

Πεζόδρομοι εντός 
ορίων γεωτεμαχίου  

•Χωρική μεταβολή 
πραγματοποιήθηκε μόνο 
κατά τον οικοδομήσιμο 
χώρο 
•Παράλειψη πρώτης φάσης 
κατά την διαδικασίας της 
χωρικής μεταβολής 
•Τμήμα πεζοδρόμων 
προκύπτει από την διαφορά 
του οικοδομήσιμου χώρου 
και του αρχικού γεωτεμαχίου 
•Δεν ζητήθηκε η συναίνεση 
των τρίτων 



Β. Στην περίπτωση του αποχαρακτηρισμού μετά από άρση απαλλοτρίωσης, 
η χωρική μεταβολή λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις: 

1. Πρώτη φάση : Χωρική μεταβολή από τα όρια του γεωτεμαχίου των 
αρχικών εγγραφών στα όρια της ιδιοκτησίας όπως εμφανίζεται στην 
κανονιστική πράξη (ΦΕΚ αποχαρακτηρισμού) 

2. Δεύτερη φάση : Χωρική μεταβολή από τα όρια της ιδιοκτησίας της 
πράξης στα όρια του οικοδομήσιμου χώρου και των πεζόδρομων 
γύρω από αυτόν. 

3. Τελικό διάγραμμα μεταβολών πίνακας με συν/νες γεωτεμαχίων κατά  
την πρώτη φάση (γεωτεμάχια σε σχέση με ιδιοκτησία πράξης) και  
πίνακες με συν/νες γεωτεμαχίων κατά τη δεύτερη φάση (συν/νες 
γεωτεμαχίων σε σχέση με Ο.Τ. και πεζόδρομους) 

4. Όταν η ιδιοκτησία της κανονιστικής πράξης θίγει τα όρια των 
γεωτεμαχίων που αποδόθηκαν με τις αρχικές εγγραφές σε τρίτους 
απαιτείται πρώτα η σχετική συναίνεση των ιδιοκτητών και μετά η 
διαδικασία της χωρικής μεταβολής  

 

Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις 



...ευχαριστούμε για την προσοχή σας... 

Γκινίδη Παναγιώτα  - Βαρβατάκη Νίκη 
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