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ΓήπεδοΓήπεδο
(παράγραφος 12, άρθρο 2, Ν.4067/12)

Είναι η συνεχόμενη 
έκταση γης που αποτελείέκταση γης που αποτελεί 
αυτοτελές και ενιαίο 
ακίνητο και ανήκει σε έναν η ή
ή σε περισσότερους 
κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε 
περιοχή εκτός 
εγκεκριμένου σχεδίου. 



Οικόπεδο
(παράγραφος 50, άρθρο 2, Ν.4067/12)

Είναι η συνεχόμενη 
έκταση γης που αποτελείέκταση γης που αποτελεί 
αυτοτελές και ενιαίο 
ακίνητο και ανήκει σε έναν 
ή σε περισσότερους 
κυρίους εξ αδιαιρέτου και 
β ί έβρίσκεται μέσα σε 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο ή μέσα στα όριασχέδιο ή μέσα στα όρια 
οικισμού χωρίς σχέδιο. 



Αγροτεμάχιο (γήπεδο)
(άρθρο 1, Ν.674/77 «περί αναδασμού γης»)

Αγροτεμάχιο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται εκτός 
σχεδίου πόλης και διακρίνεται σε :χ ης ρ

Κληροτεμάχιο
Οι εκτάσεις γης, που προήλθαν από παραχώρηση, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της εποικιστικής νομοθεσίας 
(ίσχυε μέχρι το 2012 ο Α Ν 431/68 ο οποίος απαγόρευε(ίσχυε μέχρι το 2012 ο Α.Ν. 431/68 ο οποίος απαγόρευε 
την κατάτμηση κλπ).

Ιδιοκτησία
Η έκταση γης που δεν ανήκει στην κατηγορία του κλήρου.η γης ή η ηγ ρ ήρ



Σχέδιο πόληςχ ης
(παράγραφος 20, άρθρο 3, Ν.4067/12)

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο 
πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή εγκεκριμένη πολεοδομικήπόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή εγκεκριμένη πολεοδομική 
μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό 
πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις και καθορίζει 

- τους ειδικούς όρους δόμησης, 
- τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους 
- τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη τους. 



Ρυμοτομικά σχέδια εφαρμογής (ΡΣΕ)Ρυμοτομικά σχέδια εφαρμογής (ΡΣΕ)
(παράγραφος 1, άρθρο 10, Ν.4269/14)

Με τα Ρ.Σ.Ε. : 
εξειδικεύονται σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων- εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων 
αυτών ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι 
ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων περί ρ μ ς ή ρ χ ρ
χρήσεων γης και όρων δόμησης & 

- καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και 
οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής 
καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής. 



Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα
οικοπέδων (άρθρο 7, Ν.Ο.Κ.)

1 Ο ό δ ά έδ όλ ά δ ί Ν1. Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης μετά τη δημοσίευση του Ν-
1577/85 , θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο όταν: 

α) έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά ) χ χ ρ μβ ρ ή
παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται από τους όρους δόμησης της περιοχής, 

β) ή έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά τον 
κανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το ΝΔ-8/73 αν αυτά είναικανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το ΝΔ-8/73 αν αυτά είναι 
μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφεται στο οικοδομήσιμο 
τμήμα του, κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τμ και ελάχιστη 
λ ά 5 ύλ ξ δ άξ Α θ 25 Ν 1337/83πλευρά 5 μ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αρθ-25 του Ν-1337/83, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

7. Δεν επιτρέπεται η δόμηση ακόμη και σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, 
έστω και κατά το Αρθ-25 του Ν-1337/83 όπως εκάστοτε ισχύει, αν για 
οποιονδήποτε λόγο απαιτείται τακτοποίηση των γειτονικών του οικοπέδων 
και κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, η δόμηση θα η ρ η ης μ ής ηρ ς, η μη η
παρεμποδίσει ή θα δυσχεράνει με οποιονδήποτε τρόπο την τακτοποίηση.



Όροι δόμησης οικοπέδωνΌροι δόμησης οικοπέδων

Μ ά έ ΤΧΣ άθ ή ή ήΜετά την έγκριση των ΤΧΣ, κάθε οικιστική, παραγωγική ή 
άλλη ανάπτυξη επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τις 
χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς πουχρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς που 
καθορίζονται με αυτά. (παρ. 4, άρθρου 7, Ν-4269/14).

Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται 
μόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες μ η χρή η ρ β ς ς
πολεοδομικές διατάξεις. (παρ. 1, άρθρου 4, Ν-4067/12).

Τα οικόπεδα δομούνται σύμφωνα με τους όρους δόμησης που 
ορίζονται γι’ αυτά στο υφιστάμενο σχέδιο πόλης και σύμφωνα 
με οριζόμενα στα άρθρα 11, 12 και 13 του ΝΟΚ.



Αρτιότητα αγροτεμαχίωνΑρτιότητα αγροτεμαχίων
(Π.Δ. 24.5.85 – «εκτός σχεδίου δόμηση»)

Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000τμ και πρόσωπο σε 
κοινόχρηστο δρόμο 25μ (για κατά κανόνα κατάτμηση σε 

όδ ή δ ά ύ Ν 3212/2003)μη παρόδια γήπεδα, μετά την ισχύ του Ν.3212/2003)
Υπάρχουν παρεκκλίσεις εμβαδού μέχρι 750τμ για τα 
παρόδια αγροτεμάχια και αναλόγως του χρόνου ρ γρ μ χ γ ς χρ
δημιουργίας τους και όχι του χρόνου διάνοιξης
Τα παραπάνω μπορεί να μην ισχύουν σε περιοχές που 
υπάρχουν εγκεκριμένα Γ Π Σ και Ζ Ο Ε οι διατάξεις τωνυπάρχουν εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε., οι διατάξεις των 
οποίων κατισχύουν

!!!Το δικαίωμα της δόμησης μπορεί να περιοριστεί μέχρι και 
να καταργηθεί χωρίς την υποχρέωση της πολιτείας για 
αποζημίωσηζημ η



Όροι δόμησης γηπέδωνΌροι δόμησης γηπέδων 
(Π.Δ. 24.5.85 – «εκτός σχεδίου δόμηση»)

Όπως και τα οικόπεδα (στα θέματα των χρήσεων) και επί πλέον οι όροιΌπως και τα οικόπεδα (στα θέματα των χρήσεων) και επί πλέον οι όροι 
δόμησης αποδίδονται από τον αρμόδιο φορέα που εγκρίνει την χρήση :

- Από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για κατοικία και γραφεία – καταστήματα 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 (π.χ. για 200τμ στα 4 στρ ή 600τμ μέγιστο 
στα άλλα δύο)

- Από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνώμη- Από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνώμη 
του αρμόδιου ΣΧΟΠ για τα γεωργο/πτηνοτροφικά κτίρια σύμφωνα με το 
άρθρο 5 (π.χ. μέχρι 30%)

ό ί θ ή ί β ά / β ά- Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα βιομηχανικά / βιοτεχνικά 
κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 4 (30%)

- Από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο για τις εμπορικές αποθήκες μ ρ β μηχ μ η ήρ γ ς μ ρ ς ή ς
σύμφωνα με το άρθρο 9 (20% ή 40%)

- Από τον ΕΟΤ για τις τουριστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 
του ΠΔ 6 10 78 (20%)του ΠΔ-6.10.78 (20%)

- Από το Υπ. Παιδείας για τα εκπαιδευτήρια σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ-
6.10.78 (30%)



Ειδικοί όροι δόμησης γηπέδωνΕιδικοί  όροι δόμησης γηπέδων 

Ειδικούς όρους δόμησης επιβάλουν και οι κάτωθι φορείς :

Η Υ Π Α ά ύ ί έ άζ- Η Υ.Π.Α. σχετικά με το ύψος των κτιρίων σε περιοχές που γειτνιάζουν των 
ιδεατών γραμμών των διαδρόμων προσγείωσης των αεροδρομίων 

- Η Δ.Ε.Η. σχετικά με το ύψος των κτιρίων σε αγροτεμάχια τα οποία 
βρίσκονται εντός της δουλείας διέλευσης των γραμμών μεταφοράς ρεύματος 
υψηλής τάσηςυψηλής τάσης 

- Το Υπ. Π.Ε.Κ.Α. ή το Υπ. Πολιτισμού για ακίνητα που γειτνιάζουν ή μ γ η γ ζ
ιστορικών κτιρίων – μνημείων – έργων τέχνης κλπ 

Τ Υ Π λ ύ ί β ί ό λ ώ ώ- Το Υπ. Πολιτισμού για ακίνητα που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων



Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειώνΤρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών
(Ν.4030/2011)

Ω ί ί άθ έλ δ ή άδ ίΩς απαραίτητα στοιχεία κατάθεσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας είναι :
- η προσκόμιση του τίτλου του ακινήτου αλλά και του Κ.Α.Ε.Κ. αυτού αν έχει 

συνταχθεί κτηματολόγιο 
- η προσκόμιση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης από το οικείο Δασαρχείο 
- η προσκόμιση βεβαίωσης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (για το σύνολο της 

μελέτης ή μόνο της εκσκαφής του αγροτεμαχίου) 
- η έγκριση της Ναυτικής Αρχής για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στην ζώνη των 

Ναυτικών Οχυρών 
- η έγκριση της Διεύθυνσης Φάρων του Υ.Ε.Ν. για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στηνη έγκριση της Διεύθυνσης Φάρων του Υ.Ε.Ν. για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στην 

ζώνη ασφαλείας των φάρων 
- η έγκριση εισόδου – εξόδου ή απαλλαγής της από τον ΟΤΑ για βιομηχανικές 

χρήσεις σε αγροτεμάχια με πρόσωπο σε αγροτικούς δρόμουςχρήσεις σε αγροτεμάχια με πρόσωπο σε αγροτικούς δρόμους
- Τέλος και ειδικά για το τελευταίο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Β.Δ. 465/70, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2006, δεν χορηγείται οικοδομική άδεια για 
την ανέγερση ή λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης ή κατοικίας σετην ανέγερση ή λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης ή κατοικίας σε 
αγροτεμάχιο, αν δεν εγκριθεί πρώτα είτε η κυκλοφοριακή σύνδεσή με την οδό είτε η 
έγκριση εισόδου – εξόδου του στην οδό (ή η απαλλαγή αυτών).



Γενικά Πολεοδομικά ΣχέδιαΓενικά Πολεοδομικά Σχέδια
(άρθρο 4, Ν.2508/97) - καταργήθηκε

Τα όρια των Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα όρια των ΟΤΑ και 
με άξονα τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό πλαίσιο μ ξ ς ς ρ γρ μμ
των ανώτερων επιπέδων σχεδιασμού, προσδιορίζονται 
μέσα σε αυτά :
Ο έ δ ή ί (Π Ε Π ) βάλλΟι περιοχές ειδικής προστασίας (Π.Ε.Π.) και επιβάλλονται 
χρήσεις και γενικοί όροι δόμησης
Οι περιοχές που απαιτείται έλεγχος και περιορισμός τηςΟι περιοχές που απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της 
οικιστικής εξάπλωσης (Π.Ε.Π.Δ.)
Τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης
Οι προς πολεοδόμηση περιοχές



Τοπικά Χωρικά ΣχέδιαΤοπικά Χωρικά Σχέδια
(άρθρο 7, Ν.4269/14)

1. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων και 
διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται οι γενικές χρήσεις γης, οι 
γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, 
όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου ΟΤΑ.ξη ργ η ης ρ χής ς ρ β μ

3. Με τα ΤΧΣ καθορίζονται για εκάστη δημοτική ενότητα οι ακόλουθες 
ί ώκατηγορίες περιοχών: 

α) Οικιστικές Περιοχές 
β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτωνβ) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
γ) Περιοχές Προστασίας 
δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης



Επιπτώσεις των Τ.Χ.Σ. στις αξίες

Με την ένταξη αγροτεμαχίου στο Τ.Χ.Σ. και σε περιοχή 
επέκτασης σχεδίου πόλης η αξία του συνήθως διπλασι-επέκτασης σχεδίου πόλης, η αξία του συνήθως διπλασι
άζεται και μπορούμε να εφαρμόζουμε υπολειμματική 
μέθοδο με n=10
Απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με χρήση 
διαφορετική από την εγκεκριμένη με το T.X.Σ. (παρ. 4, 
άρθρου 7, Ν.4269/14, η οποία δεν ισχύει για τα παλιά 
Γ.Π.Σ. προ του 1997)
Η ή Γ Π Σ ή λλ ή ή ήΗ ανατροπή των Γ.Π.Σ. ή η αλλαγή της γενικής χρήσης 
επιτρέπεται μόνο με νομοθετική ρύθμιση (Σ.τ.Ε. 3756/00)
και τα Τ Χ Σ αναθεωρούνται ανά 5ετίακαι τα Τ.Χ.Σ. αναθεωρούνται ανά 5ετία.



Ζώνες Οικιστικού ΕλέγχουΖώνες Οικιστικού Ελέγχου
(αρθρ. 29, Ν.1337/83)

Οι Ζ.Ο.Ε. καθορίζονται με Π.Δ/τα και ορίζουν ειδικούς 
όρους δόμησης όπως :όρους δόμησης όπως :

- ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης αγροτεμαχίων 
- αρτιότητα αγροτεμαχίωναρτιότητα αγροτεμαχίων
- συντελεστής δόμησης, μέγιστη δόμηση
- χρήσεις γης- χρήσεις γης

Μπορούν μόνο να επεκταθούν και ισχύουν «στο διηνεκές»Μπορούν μόνο να επεκταθούν και ισχύουν «στο διηνεκές» 
εκτός αν «ενσωματωθούν» σε Τ.Χ.Σ. και τροποποιηθούν 
αν κριθεί απαραίτητο. ρ ρ η



Παραδείγματα Ζ.Ο.Ε.

Π.Δ. 10.10.85 (Ζ.Ο.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης – ελάχιστο 
εμβαδόν για κατάτμηση αγροτεμαχίων τα 10στρ)μβ γ μη η γρ μ χ ρ)
Π.Δ. 16.08.1988 (καθορισμός κατώτατου ορίου κατάτμησης 
και λοιπών όρων στην περιοχή της Ν. Καλλικράτειας)
Ζώνη προστασίας Αξιού - Ζώνη Προστασίας Αγίου Όρους 
(πλήρης απαγόρευση δόμησης)

αλλά και :
το από Ιανουάριο 2002 σχέδιο Π Δ/τος περί καθορισμούτο από Ιανουάριο 2002 σχέδιο Π.Δ/τος περί καθορισμού 
χρήσεων γης της Περιαστικής Ζώνης Θεσ/νίκης, σύμφωνα 
με το οποίο εκδίδονται όλα τα νέα Γ.Π.Σ./Ζ.Ο.Ε. όπως το :
- Π.Δ. 26.11.2007 (Ζ.Ο.Ε. Δήμου Μίκρας)



Δίκτυο NATURA 2000Δίκτυο NATURA 2000
(http://natura2000.eea.europa.eu/#)

Σύμφωνα με το άρθρο 3, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
συστήθηκε ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών 
ζωνών, σε συμμόρφωση δε προς την Οδηγία αυτή, εκδόθηκε η κ.υ.α. 
33318/98 για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας.ς
Στην Ελλάδα περιλαμβάνει 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας
σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Special Protection Areas - SPA) 

θ ίδ 241 ό ύ δ ίτης ορνιθοπανίδας και 241 οικοτόπους σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ ή Ειδικές Ζώνες Προστασίας (Special Areas of
Conservation - SAC) για τα υπόλοιπα είδη και το περιβάλλον. 
Η ελάχιστη αρτιότητα και κατάτμηση ορίζεται στα 10στρ με 
παρέκκλιση τα 4στρ για τα προ της 31.3.2011 (άρθρο 9 Ν-3937/11) 



Συνθήκη RAMSARΣυνθήκη RAMSAR

Η μεγάλη οικολογική σημασία των υδροβιότοπων αναγνωρίστηκε 
παγκόσμια με την υπογραφή της «Σύμβασης για τους υγρότοπους
Διεθνούς σημασίας ως Ενδιαιτήματος για Υδρόβια Πουλιά» στιςΔιεθνούς σημασίας ως Ενδιαιτήματος για Υδρόβια Πουλιά» στις 
2.2.1971 στην πόλη RAMSAR της Περσίας. Η Σύμβαση Ramsar
υπογράφηκε και από την Ελλάδα και επικυρώθηκε από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο με το Ν Δ 191/19 11 1974 ΦΕΚ 350Α/74Κοινοβούλιο με το Ν.Δ. 191/19-11-1974 ΦΕΚ-350Α/74.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της σύμβασης Ραμσάρ, υδροβιότοποιμφ μ ρ ρ ρ ης μβ ης μ ρ, ρ β
(ή υγροβιότοποι ή υγρότοποι), «είναι εκτάσεις καλυπτόμενες φυσικά ή 
τεχνητά, μόνιμα ή εποχιακά από στάσιμα ή ρέοντα γλυκά, υφάλμυρα ή 
αλμυρά νερά, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων πουαλμυρά νερά, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων που 
καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, του οποίου το βάθος δεν υπερβαίνει τα 
6 μέτρα κατά την άμπωτη».



Ελληνικός κατάλογος των προστατευόμενων η ς γ ς ρ μ
περιοχών της Σύμβασης Ramsar

1. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και Δάσος Στροφυλιάς
2. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου2. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
3. Αμβρακικός Κόλπος
4. Λίμνη Μικρής Πρέσπας
5. Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους
6. Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια 
7 Λί νη Κερκίνης7. Λίμνη Κερκίνης
8. Δέλτα Νέστου
9. Λίμνη Βιστωνίδα - Λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγοςμ η μ ρ γ ς
10. Λίμνη Ισμαρίδα & σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Θράκης
11. Δέλτα Έβρου



Άλλα δίκτυα προστασίας (Ν.3937/2011 «για ρ ς ( γ
την διατήρηση της βιοποικιλότητας») 

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves). 

Π έ ί ύ (N )Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves). 

Φυσικά πάρκα (Natural parks) με διάκριση σε εθνικά πάρκα (NationalΦυσικά πάρκα (Natural parks) με διάκριση σε εθνικά πάρκα (National
parks) και περιφερειακά πάρκα (Regional parks). 

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management
areas) με διάκριση σε Ειδικές Ζώνες διατήρησης (ΕΖ/) (Special Areas of
Conservation), Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection ), ς ής ρ ς ( ) ( p
Areas) και Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) (Wildlife refuges). 

Π ό ί (P t t d l d / )Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και 
προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations).



πολεοδομικές & νομικές δεσμεύσεις 
στα ακίνητα

Β ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΒ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Άδειες δόμησηςΆδειες δόμησης
(άρθρο 4, Ν.4067/12)

'Αδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 
δόμησης, όπως κατεδάφιση κατασκευών, εκσκαφές ή επιχώσεις
μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, ανέγερση, προσθήκη, 
επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για κοπή δέντρωνΈγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για κοπή δέντρων, 
τοποθέτηση ικριωμάτων, εξωτερικούς χρωματισμούς, εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις, επισκευή στεγών, απλής περιτοίχισης, 
συρματοπερίφραξης κλπσυρματοπερίφραξης κλπ
Δεν απαιτείται ΑΔ ή ΕΕΜΚ αλλά η προ 48 ωρών ενημέρωση για 
εσωτερικές διασκευές, αλλαγή δαπέδων / κουφωμάτων, μικρές 
διαμορφώσεις αυλής, τοποθέτηση κλιματιστικών κλπ



Κτίρια νομίμως υφιστάμενα
(άρθρο 23, Ν.4067/12)

ΑΑ έέ θ ίθ ί όό άδάδ ήή θ ώθ ώ ύύΑνΑν έχειέχει ανεγερθείανεγερθεί μεμε νόμιμηνόμιμη άδειαάδεια ήή αναθεώρησηαναθεώρηση καικαι σύμφωνασύμφωνα μεμε
τουςτους όρουςόρους αυτήςαυτής
ΑνΑν έχειέχει νομιμοποιηθείνομιμοποιηθεί μεμε τηντην παρπαρ.. 88..55,, άρθράρθρ.. 88,, ΝΝ..15121512//8585 ήή τηντην παρπαρ..χχ μ μ ημ μ η μμ ηη ρρ ρ ρρ ρ ήή ηη ρρ
22,, άρθράρθρ.. 2626,, ΝΝ..40144014//1111
ΑνΑν προϋπήρχεπροϋπήρχε τηςτης εγκρίσεωςεγκρίσεως τουτου σχεδίουσχεδίου πόληςπόλης καικαι συγχρόνωςσυγχρόνως
οποιουδήποτεοποιουδήποτε κανονισμούκανονισμού δομήσεωςδομήσεως στηνστην περιοχήπεριοχή αυτούαυτού (προ(προ τουτουοποιουδήποτεοποιουδήποτε κανονισμούκανονισμού δομήσεωςδομήσεως στηνστην περιοχήπεριοχή αυτούαυτού (προ(προ τουτου
19231923 γιαγια τατα εντόςεντός σχεδίουσχεδίου καικαι προπρο τουτου 19281928 γιαγια τατα εκτός)εκτός)
αν προϋφίσταται του ΒΔ/9-8-55 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν-
1337/83 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-
4178/13»
αν πρόκειται για κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί νεότερα μνημεία ήαν πρό ειται για τίρια που έχουν χαρα τηρισθεί νεότερα μνημεία ή
διατηρητέα είτε στο σύνολο, είτε μόνο τμήματα αυτών όπως ιδίως
όψεις, φέρουσα τοιχοποιία
αν ρόκει αι για κ ίριο ου έχει ανεγερθεί ε ις δια άξεις για ααν πρόκειται για κτίριο που έχει ανεγερθεί με τις διατάξεις για τα
ακραία οικόπεδα στα παλιά σχέδια πόλης



Αυθαίρετες κατασκευέςΑυθαίρετες κατασκευές
(παρ. 5, άρθρο 4, Ν.4067/12)

Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται 
ή έχει εκτελεστεί: 

α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής 
κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση όπως ορίζονται στο παρόν άρθροκλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, 

β) καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, β) ρβ η ης μ ής ς ή ης ς μη ης,

γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και 

δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών 
όπως αυτές καθορίζονταιόπως αυτές καθορίζονται. 



Διατάξεις για τα αυθαίρεταΔιατάξεις για τα αυθαίρετα
(άρθρο 17, Ν.1337/83)

Τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγείρονται μετά την 31-1-83 κατεδαφίζονται
υποχρεωτικά από τους κυρίους ή συγκυρίους τους, έστω και αν έχει
αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσμα κατοικείται ή χρησιμοποιείται μεαποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσμα κατοικείται ή χρησιμοποιείται με
οποιονδήποτε τρόπο.
Εκτός από την κατεδάφιση επιβάλλεται (άρθρο 26 Ν-4178/13) :

α πρόστιμο ανέγερσης (30%*Τ Ζ *επιφάνεια)α. πρόστιμο ανέγερσης (30% Τ.Ζ. επιφάνεια)
β. πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου (5%*Τ.Ζ.*επιφάνεια / έτος)

Πρ ν α ό ην κα εδάφ η δεν ε ρέ ε αΠριν από την κατεδάφιση δεν επιτρέπεται:
α) η μεταβίβαση τους ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σ' αυτά ή στο

οικόπεδο, πάνω στο οποίο κατασκευάστηκαν. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται
κατά παράβαση των ανωτέρω θεωρείται αυτοδίκαια και εξαρχής άκυρηκατά παράβαση των ανωτέρω θεωρείται αυτοδίκαια και εξαρχής άκυρη

β) η σύνδεσή τους με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης,
αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών (παρ.10 Ν.1337/83).



Διατάξεις για τα αυθαίρεταΔιατάξεις για τα αυθαίρετα
(άρθρο 1, Ν.4178/13)

1.     Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως  
άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε 
ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει η , χ ρ η ή ή χ
εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Στην παραπάνω 
απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

2.   Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα 
ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν 
εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: 

α)  που υφίστανται προ της 30-11-55, ημερομηνίας ισχύος του ΒΔ/9-8-55
β) που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξειςβ)  που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-720/77 (ΦΕΚ-297/Α/77)  
γ)  που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.5 του Αρθ-16 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83) ή των παρ.8 και 
παρ.10 του Αρθ-9 του Ν-1512/85 (ΦΕΚ-4/Α/85)  



διατάξεις για τα αυθαίρεταδιατάξεις για τα αυθαίρετα
(άρθρο 1, Ν.4178/13)

δ)   που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Αρθ-
15, Αρθ-16, Αρθ-20 και Αρθ-21 του Ν-1337/83

ε)   που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Αρθ-4 του Ν-3399/05 (ΦΕΚ-255/Α/05)

στ) που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης σύμφωνα με τιςστ) που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν-3775/09 (ΦΕΚ-122/Α/09) ή του Ν-3843/10 (ΦΕΚ-
62/Α/10) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και 
ό θέ ό όυπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου

ζ)   που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού 
προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού ρ μ ή χ β η
προστίμου ή του σχετικού παραβόλου εφόσον ορίζεται κατά τις 
διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του Ν-4014/11 και υπό 
τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου (ΦΕΚ-209/Α/11)τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου (ΦΕΚ 209/Α/11). 



Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Ν-3661/08)Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Ν 3661/08)
Κανονισμός Ενεργ. Απόδ. Κτιρίων (Αποφ-5825/10)

Ενεργειακή απόδοση κτιρίου είναι η ποσότητα ενέργειας που πράγματι 
καταναλώνεται για την θέρμανση, την παραγωγή θερμού νερού, την 
ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό (παρ. 2, άρθρο 2).
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου εκδίδεται από τον 
Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων και αποτυπώνει την ενεργειακήΕνεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων και αποτυπώνει την ενεργειακή 
απόδοση ενός κτιρίου (παρ. 5, άρθρο 2).
Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
όδ ίζ ΚΕΝΑΚ ( 1 ά θ 4)απόδοσης που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (παρ. 1, άρθρο 4).

Στα υφιστάμενα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική 
ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που η, η ργ ή η ς β μ ζ , β μ
αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές 
καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (άρθρο 5)καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (άρθρο 5).
Αναμένονται πρόστιμα ανά έτος στα ενεργοβόρα ακίνητα (?).



Ηλεκτρονική Ταυτότητα ΚτιρίωνΗλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων 
(Ν-3843/10)

Γ όλ ί ί ά "Τ ό Κ ί " ίΓια όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η "Ταυτότητα Κτιρίου", η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου,η μ ή ρ
β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας
γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
δ. τα σχέδια κατόψεων
ε, στ, ζ. τα έντυπα ελέγχου των μελετών των εγκαταστάσεων
η το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις τουη. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του 
κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του, 
θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, 
ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Ανα ένε αι να ξεκινή ει εν ός ου 2015 η εφαρ ο ή ου θε ού ηςΑναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2015 η εφαρμογή του θεσμού της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο θα κατοχυρώνεται 
σημαντικά η ακίνητη ιδιοκτησία, αυξάνοντας την πραγματική της αξία.



πολεοδομικές & νομικές δεσμεύσεις 
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Γ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΓ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ



εμπορική αξία (market value) 
(πρότυπο 1 των Ε.Ε.Π.)

είναι η τιμή, στην οποία η γη και τα κτίρια θα μπορούσαν 
να πουληθούν με ιδιωτικό συμβόλαιο, ανάμεσα σ' έναν η μ μβ , μ
πρόθυμο πωλητή και σε έναν ανεξάρτητο αγοραστή, που 
ενεργεί εντός των πλαισίων της αγοράς την ημέρα της 
εκτίμησηςεκτίμησης, 
τίθεται κατά βάση η παραδοχή ότι το ακίνητο προσφέρεται 
δημόσια στην αγορά, ότι οι συνθήκες αγοράς επιτρέπουν ημ η γ ρ , ή ς γ ρ ς ρ
μια κανονική εκποίηση και ότι για τη διαπραγμάτευση της 
πώλησης διατίθεται μια κανονική χρονική διάρκεια, σε 
σχέση με το είδος του ακινήτουσχέση  με το είδος του ακινήτου.

(ελεύθερη μετάφραση)(ελεύθερη μετάφραση)



Εφαρμογή στην Ελληνική 
πραγματικότητα

Εμπορική αξία υπάρχει σε ένα ακίνητο όταν ταυτίζονται :Εμπορική αξία υπάρχει σε ένα ακίνητο όταν ταυτίζονται :

η νομική του ταυτότητα (τίτλος κτήσης)η μ ή η ( ς ή ης)
&

η πολεοδομική του ταυτότητα (οικοδομική άδεια)
με

την υπάρχουσα κατάσταση (αυτοψία)



τι κάνουμε στην πράξη μ η ρ ξη
(σε κάθε περίπτωση)

Αν οι αυθαιρεσίες είναι νομιμοποιήσιμες ή 
αναστρέψιμες, υπολογίζουμε το συνολικό κόστος 

ί ή ά ( όνομιμοποίησης ή αποκατάστασης (πρόστιμα και 
εργασίες)και το αφαιρούμε από την εμπορική 
αξία

Αν οι αυθαιρεσίες είναι μη νομιμοποιήσιμες ή 
αναστρέψιμες, δεν εξάγουμε εμπορική αξία
αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. «σε 
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας 
δόμησης σε ακίνητο με αυθαίρετες κατασκευές 

δ ύ θ ύ δ έπου δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, δεν έχουν 
εξαιρεθεί από κατεδάφιση, δεν έχει ανασταλεί η 
κατεδάφισή τους με τις εκάστοτε ισχύουσες 
δ άξ ί θ έ ή δ έδιατάξεις περί αυθαιρέτων ή δεν έχουν 
κατεδαφιστεί»



τι κάνουμε στην πράξη μ η ρ ξη
(όσο ισχύει ο Ν.4178/13)

Αν οι αυθαιρεσίες έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης μεΑν οι αυθαιρεσίες έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με 
οποιαδήποτε διάταξη, τις συμπεριλαμβάνουμε στην εμπορική αξία 
(περαιωμένες υποθέσεις με τον Ν.4014 μεταφέρονται οποτεδήποτε 
απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία ΥΑ 2254/13)απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία – ΥΑ 2254/13). 

Αν οι αυθαιρεσίες δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13, 
ξά δ ή ή ξί ί ( ό ά )εξάγουμε ενδεικτική εμπορική αξία στο ακίνητο (νόμιμα + παράνομα), 
υπολογίζουμε το κόστος της ρύθμισης και το αφαιρούμε από αυτήν.

Επίσης υπολογίζουμε ενδεικτικά και τα πρόστιμα ανέγερσης και 
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
Ν.4178/13 και τους τύπους :

- Πρόστιμο ανέγερσης χώρων = 0,30 * Ε * Τ.Ζ.
- Πρόστιμο διατήρησης χώρων ανά έτος = 0,05 * Ε * Τ.Ζ.

Για εγκαταστάσεις = με αναλυτικό προϋπολογισμό του παραρτ Β του- Για εγκαταστάσεις = με αναλυτικό προϋπολογισμό του παραρτ. Β του 
ιδίου νόμου.



τι κάνουμε στην πράξη μ η ρ ξη
(μετά το πέρας του Ν.4178/13)

Αν οι αυθαιρεσίες έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης μεΑν οι αυθαιρεσίες έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με 
οποιαδήποτε διάταξη ή υπάγονται στις περιπτώσεις Α, Β, Γ του άρθρου 9 
του Ν.4178/13, τις συμπεριλαμβάνουμε στην εμπορική αξία. 

Αν οι αυθαιρεσίες έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης για 30 χρόνια με την 
διάταξη της παραγράφου Δ του άρθρου 9 του Ν.4178/13, τις 

λ βά ή ξί ί ή ί ύσυμπεριλαμβάνουμε στην εμπορική αξία με μία μικρή απομείωση αφού 
αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά την συμπλήρωση της 
ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του Ν.3843/10.

Αν οι αυθαιρεσίες έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης για 30 χρόνια με την 
διάταξη της παραγράφου Ε του άρθρου 9 του Ν.4178/13, τις 
συμπεριλαμβάνουμε στην εμπορική αξία με μία απομείωση που εκφράζει 
το κόστος εξαγοράς συντελεστή δόμησης ίσου με την υπέρβαση δόμησης 
από την Τράπεζα Γης, αφού αυτές μόνο τότε εξαιρούνται οριστικά της 

(κατεδάφισης (προφανώς και μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του 
κτιρίου κατά τις διατάξεις του Ν.3843/10).



πολεοδομικές & νομικές δεσμεύσεις 
στα ακίνητα

Δ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΔ. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ -
ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ



Άκυρες δικαιοπραξίες

Η ύπαρξη εμπορικής αξίας (άρα και ο προσδιορισμός της) 
είναι άμεσα συνυφασμένη με την δυνατότητα μεταβίβασης μ φ μ η μ η η μ β β ης
του ακινήτου, η νομική υπόσταση του οποίου δεν πάσχει 
(ή αλλιώς, ο τίτλος κτήσης του ιδιοκτήτη και πωλητή δεν 
είναι αυτοδικαίως άκυρος)είναι αυτοδικαίως άκυρος)

Υπάρχει μία πληθώρα περιπτώσεων, κατά την οποία 
συνταχθέντες τίτλοι ακόμη κι αν έχουν μεταγραφεί δενσυνταχθέντες τίτλοι, ακόμη κι αν έχουν μεταγραφεί, δεν 
παρέχουν κανένα έννομο δικαίωμα και δεν απαιτείται γι’ 
αυτό ούτε καν η ύπαρξη δικαστικής απόφασης! 

Απλώς, δεν υπάρχουν…



Παραδείγματα άκυρων τίτλων

Κατατμήσεις εντός ζώνης οικισμού (αρ.16, Ν.Δ/τος 23)
Ιδιωτικές κατατμήσεις εκτός σχεδίου (αρ 20 Ν Δ/τος 23)Ιδιωτικές κατατμήσεις εκτός σχεδίου (αρ.20, Ν.Δ/τος 23)
Κατατμήσεις σε μη άρτια οικόπεδα (αρ.2, Ν.Δ/τος 690/48)
Κατατμήσεις εντός ΖΟΕ (αρ 29 Ν 1337/83)Κατατμήσεις εντός ΖΟΕ (αρ.29, Ν.1337/83)
Κατατμήσεις κληροτεμαχίων (αρ.1, Α.Ν. 431/68)
Μεταβιβάσεις αυθαιρέτων (αρ 17 Ν 1337/83)Μεταβιβάσεις αυθαιρέτων (αρ.17, Ν.1337/83)
Μεταβίβαση χωρίς υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας σε 
περιοχή κτηματογράφησης (αρ.6, Ν.2242/94)περιοχή κτηματογράφησης (αρ.6, Ν.2242/94)



… και μην ξεχνάμε τα συστατικά της 
ιδιοκτησίας…

νομή και κατοχή (974 ΑΚ) επί πράγματος είναι η φυσική 
εξουσία αυτού και η θέληση αυτού που έχει το πράγμα για τονεξουσία αυτού και η θέληση αυτού που έχει το πράγμα για τον 
εαυτόν του ή ο αποκτήσας την φυσικήν εξουσία του πράγματος 
(κατοχής) είναι νομεύς αυτού, εάν ασκεί την εξουσία διανοία(κατοχής) είναι νομεύς αυτού, εάν ασκεί την εξουσία διανοία
κυρίου, και κυριότητα (973 & 1000 ΑΚ) είναι η έννομη 
εξουσία πάνω στο πράγμα και επέρχεται με έγκυρη κτήση 
αυτής (π.χ. με μεταγραμμένο συμβόλαιο / παραχωρητήριο)

αλλά και τις έννοιες τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας



οριζόντιος συνιδιοκτησίαοριζόντιος συνιδιοκτησία
Ν. 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»

Για πρώτη φορά στο σύγχρονο 
Ελληνικό κράτος και με τον 
παραπάνω νόμο ορίζεται η έννοια της 
οριζόντιας συνιδιοκτησίας ως το 
διφυές δικαίωμα της δημιουργίας φ ς μ ης ημ ργ ς
αυτοτέλειας ή της αποκλειστικής 
κυριότητας σε όροφο ή σε διαμέρισμα
ορόφου οικοδομής (είτε αυτή έχειορόφου οικοδομής (είτε αυτή έχει 
ανεγερθεί είτε πρόκειται να ανεγερθεί 
μελλοντικά) και της αναγκαίας και εξ
αδιαιρέτου συγκυριότητας πάνω στοαδιαιρέτου συγκυριότητας πάνω στο 
έδαφος και στα άλλα κοινής χρήσης 
πράγματα



κάθετος συνιδιοκτησία
Ν Δ 1024/1971 «περί διηρημένης ιδιοκτησίας επίΝ.Δ. 1024/1971 «περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί 

οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου»

Με την πάροδο του χρόνο 
και με την διαπίστωση τουκαι με την διαπίστωση του
νομοθετικού κενού στην 
δυνατότητα δημιουργίας
αυτοτέλειας ή αποκλειστικής 
κυριότητας σε διαφορετικά 
ί ί ίκτίρια, τα οποία ανεγείρονται 

στο ίδιο γήπεδο, 
δημοσιεύτηκε το παραπάνωδημοσιεύτηκε το παραπάνω 
Ν.Δ/γμα, το οποίο ισχύει 
σήμερα μόνο για τα οικόπεδα



νομολογία στην κάθετη συνιδιοκτησίανομολογία στην κάθετη συνιδιοκτησία
(Α.Π. 26/2006)

Σε περίπτωση σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας σε περισσότεραΣε περίπτωση σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας σε περισσότεραΣε περίπτωση σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας, σε περισσότερα Σε περίπτωση σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας, σε περισσότερα 
οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν σε οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν σε 
ενιαίο οικόπεδο, ενιαίο οικόπεδο, αλλά σε ορισμένοαλλά σε ορισμένο και και ξεχωριστό για κάθε ξεχωριστό για κάθε 
συνιδιοκτήτη τμήμα ο κάθε κύριος χωριστής οικοδομήςσυνιδιοκτήτη τμήμα ο κάθε κύριος χωριστής οικοδομής θεωρείταιθεωρείταισυνιδιοκτήτη τμήμα, ο κάθε κύριος χωριστής οικοδομήςσυνιδιοκτήτη τμήμα, ο κάθε κύριος χωριστής οικοδομής,, θεωρείται θεωρείται 
έναντι της πολιτείαςέναντι της πολιτείας,, συγκύριος του όλου οικοπέδου, έναντι δε του συγκύριος του όλου οικοπέδου, έναντι δε του 
συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου άλλης άλλης χωριστής χωριστής 
οικοδομής,οικοδομής, θεωρείταιθεωρείται αυτοτελής κύριος. Κάθε συνιδιοκτήτης τουαυτοτελής κύριος. Κάθε συνιδιοκτήτης τουοικοδομής, οικοδομής, θεωρείται θεωρείται αυτοτελής κύριος. Κάθε συνιδιοκτήτης του αυτοτελής κύριος. Κάθε συνιδιοκτήτης του 
ενιαίου οικοπέδου έχει δικαίωμα να προβεί σε ανέγερση οικοδομής στο ενιαίου οικοπέδου έχει δικαίωμα να προβεί σε ανέγερση οικοδομής στο 
καθορισμένο γι’ αυτόν τμήμα του κοινού οικοπέδου, δικαιούται δε να καθορισμένο γι’ αυτόν τμήμα του κοινού οικοπέδου, δικαιούται δε να 
καλύψει, με την ανέγερση της οικοδομής, τόση επιφάνεια, όση αναλογεί καλύψει, με την ανέγερση της οικοδομής, τόση επιφάνεια, όση αναλογεί ψ , μ η γ ρ η ης μής, η φ , η γψ , μ η γ ρ η ης μής, η φ , η γ
στο στο συμβατικώςσυμβατικώς καθορισμένο ποσοστό συγκυριότητάς του στο ενιαίο καθορισμένο ποσοστό συγκυριότητάς του στο ενιαίο 
οικόπεδο, αφήνοντας δηλαδή ακάλυπτο το ποσοστό εκείνο, οικόπεδο, αφήνοντας δηλαδή ακάλυπτο το ποσοστό εκείνο, που που 
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωμένος να αφήσει, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωμένος να αφήσει, 
ανάλογα με το εμβαδόν και τις διαστάσεις της δικής του ιδιοκτησίας, ανάλογα με το εμβαδόν και τις διαστάσεις της δικής του ιδιοκτησίας, 
και μη υπερβαίνοντας το συντελεστή δόμησης που αναλογεί στην και μη υπερβαίνοντας το συντελεστή δόμησης που αναλογεί στην 
ιδιοκτησία τουιδιοκτησία του..



νομολογία στην κατάτμηση εκτός 
σχεδίου (Σ.τ.Ε. 2657/2007)

Δεν είναι νόμιμη η έκδοση οικοδομικών αδειών για 
δόμηση σε γήπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμησηδόμηση σε γήπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση 
ενιαίου γηπέδου, 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ξ ρ ή ς η ς
δημιουργούμενων με την βούληση του αρχικού ιδιοκτήτη 
των νέων επί μέρους ιδιοκτησιών, 
όταν με αυτήν καθίσταται δυνατή η άμεση ή η έμμεση 
δημιουργία οικιστικού συνόλου, 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση σχεδίου οργανωμένης 
δομήσεώς του.



νομολογία στην δόμηση τυφλών 
γηπέδων

Ο ορισμός της Ο ορισμός της αγροτικής οδούαγροτικής οδού γίνεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 4, γίνεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 4, 
του Π.Δ. 28.11.1929 ΦΕΚ 421/Α΄/1929 και σύμφωνα με αυτόν «αι οδοί αι του Π.Δ. 28.11.1929 ΦΕΚ 421/Α΄/1929 και σύμφωνα με αυτόν «αι οδοί αι 
άγουσαιάγουσαι από χωρίον προςαπό χωρίον προς κτηματικάςκτηματικάς αυτών περιφερείαςαυτών περιφερείας εισίνεισίν αγροτικαίαγροτικαί»»άγουσαιάγουσαι από χωρίον προς από χωρίον προς κτηματικάςκτηματικάς αυτών περιφερείας αυτών περιφερείας εισίνεισίν αγροτικαίαγροτικαί».».

Σε γήπεδα που έχουν δημιουργηθεί πριν την 31-12-03 δεν απαιτείται η 
ύπαρξη προσώπου, απαιτείται όμως προσπέλαση με δικαίωμα δουλείας βάσει 
συμβολαιογραφικού εγγράφου ή με παροχή διόδου βάσει δικαστικής 
αποφάσεως κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (εγκ-46/77 ).φ ς ς ξ ς ( γ )

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΣτΕ-551/08 και ΣτΕ-3504/10 τέθηκε ζήτημα 
ί ώ 2003 ή όαπαίτησης προσώπου και για τις προ του 2003 κατατμήσεις,  με το σκεπτικό 

ότι  οι όροι δόμησης δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι από τους 
ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές (οι αποφάσεις αναφέρονται σε 
κατάτμηση και πρόσβαση με δρόμο εμφαινόμενο ως αγροτικό).



νόμιμοι τρόποι δημιουργίας 
κοινόχρηστων δρόμων

Νόμιμοι τρόποι δημιουργίας κοινοχρήστων δρόμων είναι εκτός άλλων και όμιμοι τρόποι δημιουργίας κοινοχρήστων δρόμων είναι εκτός άλλων και 
οι εξής :οι εξής :
δρόμοι που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του Ν Δ 17δρόμοι που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του Ν Δ 17 7/16 8 23 και7/16 8 23 και-- δρόμοι που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του Ν.Δ.17δρόμοι που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του Ν.Δ.17--7/16.8.23 και 7/16.8.23 και 
εφόσον υπάρχει διαπιστωτική πράξη του οικείου Νομάρχη εφόσον υπάρχει διαπιστωτική πράξη του οικείου Νομάρχη 

-- δρόμοι που δημιουργήθηκαν για την μεταφορά αγροτικών δρόμων και δρόμοι που δημιουργήθηκαν για την μεταφορά αγροτικών δρόμων και 
εφόσον υπάρχει διαπιστωτική πράξη του οικείου Νομάρχη εφόσον υπάρχει διαπιστωτική πράξη του οικείου Νομάρχη 

-- δρόμοι που δημιουργήθηκαν από απαλλοτρίωση για πρόσβαση στις ακτές δρόμοι που δημιουργήθηκαν από απαλλοτρίωση για πρόσβαση στις ακτές 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1337/83σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1337/83σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1337/83σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1337/83

Δεν παρέχεται εις τους Δήμους ή τις κοινότητες η δυνατότητα να Δεν παρέχεται εις τους Δήμους ή τις κοινότητες η δυνατότητα να 
«αναγνωρίζουν» ή να «διαπιστώνουν» ότι υφίσταται κοινοτική οδός, οι δε «αναγνωρίζουν» ή να «διαπιστώνουν» ότι υφίσταται κοινοτική οδός, οι δε 
ιδιοκτήτες ακινήτων, ιδιοκτήτες ακινήτων, διδι ων διέρχεται η «αναγνωριζόμενη» οδός, δύνανται ων διέρχεται η «αναγνωριζόμενη» οδός, δύνανται 
να να προσφύγωσινπροσφύγωσιν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και να ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και να ζητήσωσιζητήσωσι την την ρ φ γρ φ γ ηρηρ ζη ήζη ή ηη
αναγνώρισιναναγνώρισιν και προστασία των δικαιωμάτων των, αμφισβητούντες ότι και προστασία των δικαιωμάτων των, αμφισβητούντες ότι 
υφίσταται οδός διερχόμενη δια των ακινήτων των (υφίσταται οδός διερχόμενη δια των ακινήτων των (ΣτΕΣτΕ 40/73).40/73).



κληροτεμάχια και δρόμοι διανομήςκληροτεμάχια και δρόμοι διανομής

Οι αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι προέρχονται από διανομές  αγροκτημάτων ή Οι αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι προέρχονται από διανομές  αγροκτημάτων ή 
αναδασμούς του Υπ Γεωργίας (των οποίων τα διαγράμματα θεωρούνταιαναδασμούς του Υπ Γεωργίας (των οποίων τα διαγράμματα θεωρούνταιαναδασμούς του Υπ. Γεωργίας (των οποίων τα διαγράμματα θεωρούνται αναδασμούς του Υπ. Γεωργίας (των οποίων τα διαγράμματα θεωρούνται 
με Αποφάσεις Νομάρχη), με Αποφάσεις Νομάρχη), 

θεωρούνται κοινόχρηστοι (χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό η έκδοση του θεωρούνται κοινόχρηστοι (χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό η έκδοση του 
αναμενόμενου ΠΔ που ορίζει η παράγραφος 15 του άρθρου 20 του αναμενόμενου ΠΔ που ορίζει η παράγραφος 15 του άρθρου 20 του 
Ν.3937/2011, το οποίο καθορίζει την έννοια του «κοινόχρηστου δρόμου»)Ν.3937/2011, το οποίο καθορίζει την έννοια του «κοινόχρηστου δρόμου»)Ν.3937/2011, το οποίο καθορίζει την έννοια του «κοινόχρηστου δρόμου») Ν.3937/2011, το οποίο καθορίζει την έννοια του «κοινόχρηστου δρόμου») 

αφού εντάσσονται στις κατηγορίες των κοινόχρηστων δρόμων που έχουν αφού εντάσσονται στις κατηγορίες των κοινόχρηστων δρόμων που έχουν 
τεθεί σε κοινή χρήση «με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο  (εγκ.τεθεί σε κοινή χρήση «με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο  (εγκ.--5/2004 και 5/2004 και 
εγγρ.εγγρ.--1256/2005)1256/2005)



νομολογία στους οικισμούς < 2000κατ.νομολογία στους οικισμούς  2000κατ.
(Σ.τ.Ε. 1828/2008)

ΟιΟι διατάξειςδιατάξεις τωντων παρπαρ..22 καικαι παρπαρ..33 τουτου άρθρουάρθρου 66 τουτου ΠΔΠΔ 2424..44..8585,, οιοι
οποίεςοποίες ορίζουνορίζουν προϋποθέσειςπροϋποθέσεις καικαι διαδικασίαδιαδικασία γιαγια τηντην παραχώρησηπαραχώρηση απόαπό
ιδιώτεςιδιώτες εδαφικώνεδαφικών λωρίδωνλωρίδων καικαι τητη θέσηθέση τουςτους σεσε κοινήκοινή χρήση,χρήση,
προκειμένουπροκειμένου νανα καταστούνκαταστούν οικοδομήσιμάοικοδομήσιμά ακίνηταακίνητα στερούμεναστερούμενα
προσώπουπροσώπου σεσε κοινόχρηστοκοινόχρηστο χώροχώρο είναιείναι ανίσχυρες,ανίσχυρες, διότιδιότι παρέχουνπαρέχουν τητηρρ χρηχρη χ ρχ ρ χ ρ ς,χ ρ ς, ρ χρ χ ηη
δυνατότηταδυνατότητα δημιουργίαςδημιουργίας κοινοχρήστωνκοινοχρήστων χώρων,χώρων, αποσπασματικώςαποσπασματικώς καικαι
κατάκατά τρόποτρόπο μημη ορθολογικό,ορθολογικό, μεμε πρωτοβουλίαπρωτοβουλία ιδιωτών,ιδιωτών, πρινπριν απόαπό τηντην
έγκρισηέγκριση πολεοδομικήςπολεοδομικής μελέτηςμελέτης κατ'κατ' αντίθεσηαντίθεση προςπρος τιςτις απορρέουσεςαπορρέουσεςέγκρισηέγκριση πολεοδομικήςπολεοδομικής μελέτης,μελέτης, κατκατ αντίθεσηαντίθεση προςπρος τιςτις απορρέουσεςαπορρέουσες
απόαπό τοτο ΑρθΑρθ--2424 τουτου ΣυντάγματοςΣυντάγματος επιταγέςεπιταγές..

Οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις 
μπορεί και να ανακληθούν!



οικισμοί < 2000 κατ. - νέες διατάξειςοικισμοί  2000 κατ. νέες διατάξεις 
(άρθρο 35 Ν-3937/11)

Η διαδικασία που περιγράφεται από τις καταργούμενες διατάξεις των 
παρ. 2 και 3 αντικαθίσταται, και προβλέπεται, η κύρωση δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από σύνταξη τοπογραφικού 
διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  καθορίζονται με γρ μμ ς μφ μ ς ρ γρ φ ς ρ ζ μ
απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, και την εξέταση της καταλληλότητας των 
χώρων αυτών από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία θέτειΣχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θέτει 
τους όρους για τη     διαμόρφωσή τους και κρίνει κατά περίπτωση την 
αναγκαιότητα υποβολής συμπληρωματικών μελετών. 



οικισμοί < 2000 κατ. – ακραία οικόπεδαοικισμοί  2000 κατ. ακραία οικόπεδα
(άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ-24.4.85)

Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός 
αυτού, τότε στην περίπτωση που το εντός του ορίου τμήμα δεν έχει την 
αρτιότητα που ορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη, θεωρείται ότι εντός ρ η ρ ζ μ η φ η μ ρχη, ρ ς
του ορίου περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί 
στην αρτιότητα αυτή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Έστω το όριο οικισμού με αρτιότητα300τμ τέμνει και δημιουργεί ένα ρ μ μ ρ η μ μ ημ ργ

οικόπεδο οποιουδήποτε μεγέθους (πχ 30τμ) και γήπεδο (π.χ. 470τμ). Τότε 
δομούμε 200τμ κατοικίας στην επιφάνεια των 300τμ (με δυνατότητα 
σύστασης καθέτου) και τα υπόλοιπα τα θεωρούμε αυλή του ενιαίου.σύστασης καθέτου) και τα υπόλοιπα τα θεωρούμε αυλή του ενιαίου.

2. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα το αρχικό γεωτεμάχιο είχε εμβαδόν 2.500τμ, 
δομούμε στα 300τμ οικοπέδου και τα υπόλοιπο γήπεδο είναι άρτιο ως εντός 
ζώ ( ’ ό λ ύ όλ ϋ θέ 2αζώνης (εφ’ όσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της παρ. 2α του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 24.5.85).



ιδιωτικές δασικές εκτάσειςιδιωτικές δασικές εκτάσεις
(Εγγρ-9863/2004 ΥΠΕΧΩΔΕ)

… σας γνωρίζουμε ότι εφόσον έχει εκδοθεί πράξη 
τελεσιδικίας από το αρμόδιο Δασαρχείο και το δασικότελεσιδικίας από το αρμόδιο Δασαρχείο και το δασικό 
τμήμα του γηπέδου σας έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική 
δασική έκταση, η αρτιότητα του γηπέδου σας δεν 
επηρεάζεται από τον χαρακτηρισμό αυτό, πλην όμως το 
δασικό τμήμα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον 

λ ό άλλ ( άλ δό )υπολογισμό της εκμετάλλευσης (κάλυψη και δόμηση) 
εκτός εάν αφορά χρήσεις προβλεπόμενες από το Ν-998/79.



ΝΔ/17.11.1836ΝΔ/17.11.1836
«περί ιδιωτικών δασών»

Α ό ά δ ύ θ ώ δά δ ίΑπό την άποψη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τα δάση διακρίνονται σε : 

Α) Δημόσια (αδιαφιλονίκητα Εθνικά), «οία θεωρούνται κατά τεκμήριο όλα ταΑ) Δημόσια (αδιαφιλονίκητα Εθνικά), «οία θεωρούνται κατά τεκμήριο όλα τα 
δάση, για τα οποία δεν υπεβλήθησαν αρμοδίως και εμπροθέσμως, - έστω 
και αν υπήρχαν, - οι απαιτούμενοι τίτλοι προς αναγνώρισή τους.»

Β) Ιδ ά ί θ ύ δά ί βλήθ δίΒ) Ιδιωτικά «οία θεωρούνται τα δάση για τα οποία επεβλήθησαν αρμοδίως 
εντός της τασσομένης προθεσμίας οι απαιτούμενοι τίτλοι, εξετάστηκαν και 
αναγνωρίσθηκαν ως νόμιμοι και έγκυροι και κατόπιν επισήμως, (δια 
πρωτοκόλλου προφανώς), παρεδόθη η κατοχή τους στους ιδιοκτήτες».  
Ιδιωτικά θεωρούνται επίσης και τα δάση που παραχωρήθηκαν σε τρίτους 
είτε από το Υπουργείο Γεωργίας είτε από την Δ.Α.Π. και δεν έχει 
ακυρωθεί ο τίτλος παραχώρησης.

Ε ράγ α α δικαιώ α α ορούν να υ αθούν όνο α ιδιω ικά δά ηΕμπράγματα δικαιώματα μπορούν να συσταθούν μόνο στα ιδιωτικά δάση 
και όχι στα δημόσια δάση.



ΝΣΚ-400/1996ΝΣΚ 400/1996
«διακατοχή δασικών εκτάσεων»

Γ) Δ ό ί ί ί ί βλ θ ί ί λΓ)  Διακατεχόμενα, που είναι εκείνα για τα οποία είχαν υποβληθεί τίτλοι, 
είχαν κριθεί διοικητικώς πλημμελείς ή ανεπαρκείς και τα επικαλούμενα 
υπό των ιδιωτών δικαιώματα επί των δασών είχαν παραπεμφθεί προς 
επίλυση ενώπιον των Δικαστηρίων με την έννοια της διακατοχής να είναι 
ταυτόσημη με την έννοια της νομής κατά τον Αστικό Κώδικα.

Η διακατοχή (η οποία απαιτεί νομοθετική ρύθμιση κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 17 του Συντάγματος) :

- Είναι η από παλιά υφιστάμενη πραγματική και μόνο κατάσταση
- Δεν γεννά δικαιώματα αλλά η Διοίκηση δεν θεωρεί τον διακάτοχο 

αυθαίρετο κάτοχορ χ
- Δεν αποτρέπει όμως την διοικητική αποβολή
- Δεν δίνει δικαίωμα χρησικτησίας στο (θεωρούμενο δημόσιο) κτήμα
- Φορολογείται ως κληρονομιαίο χωρίς να επάγει στοιχεία αναγνώρισης 

(δεν δεσμεύει την Διοίκηση)



Νομολογία για όμορα γήπεδα ιδίου ιδιοκτήτηΝομολογία για όμορα γήπεδα ιδίου ιδιοκτήτη  
(Ν.Σ.Κ)

Συνεχόμενα άρτια (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) οικόπεδα ή 
γήπεδα, σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου που έχουν γή ρ χ ς ς ή ς ρ μ μ χ χ
περιέλθει με διαφορετικά συμβόλαια στον αυτό κύριο ή σε 
περισσότερους συγκύριους, χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν 
αυτοδικαίως ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο (Γνωμ-67/11ΝΣΚ )αυτοδικαίως ένα ενιαίο οικόπεδο ή γήπεδο (Γνωμ 67/11ΝΣΚ )

Η εν λόγω γνωμοδότηση 67/11 δεν έχει ακόμη γίνει αποδεκτή από την 
διοίκηση, επομένως μέχρι την συναποδοχή της από τον Υπουργό και 
την κοινοποίησή της, εξακολουθεί και εφαρμόζεται το ισχύον νομικό την οινοποίησή της, εξα ο ουθεί αι εφαρμόζεται το ισχύον νομι ό
καθεστώς (Γνωμ-8/12 Εισαγγελέα ΑΠ)



Νομολογία για όμορα γήπεδα ιδίου ιδιοκτήτηΝομολογία για όμορα γήπεδα ιδίου ιδιοκτήτη  
(Σ.τ.Ε. - Ν.Σ.Κ.)

Α ό δ ό ά δ άξ ή θέΑπό το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων και τη σχετική με το θέμα 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ-4895/88 και ΣτΕ-
46/90 ), προκύπτει ότι συνεχόμενες εκτάσεις γης όταν περιέλθουν στον 
ίδιο ιδιοκτήτη χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν όλες μαζί 
πλέον μίαν ενιαία και αυτοτελή ιδιοκτησία έστω και αν περιγράφονται 
στα συμβόλαια ως ξεχωριστά οικόπεδα (Εγκ-31828/1340/25-6-90) 

Σε περίπτωση κτήσεως συνεχομένων άρτιων οικόπεδων ή γηπέδων από 
ό ύ δ ά βόλ ό δ ή ή δτον αυτόν κύριο, με διαφορετικά συμβόλαια, τα οικόπεδα ή γήπεδα 

αυτά διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ως αυτοτελή και άρτια 
οικόπεδα ή γήπεδα δύνανται να μεταβιβασθούν περαιτέρω, από 
απόψεως εφαρμογής των περί αρτιότητας των οικοπέδων διατάξεων και 
λοιπών πολεοδομικών τοιούτων (Εγκ. 34/91 & Γνωμ-430/91 ΝΣΚ)



Νομολογία για όμορα γήπεδα ιδίου ιδιοκτήτηΝομολογία για όμορα γήπεδα ιδίου ιδιοκτήτη  
(Α.Π.)

Σε περίπτωση κτήσεως αρτίων ομόρων οικοπέδων ή γηπέδων με 
διαφορετικό συμβόλαιο από τον ίδιο ιδιοκτήτη, διατηρείται η φ ρ μβ ή η ηρ η
αυτοτέλειά τους (ΑΠ-1296/06) 

Σ ί ή ί ό έδ ή έδ έΣε περίπτωση κτήσεως αρτίων ομόρων οικοπέδων ή γηπέδων με ένα 
ενιαίο συμβόλαιο, δεν διατηρείται η αυτοτέλειά τους, και θεωρείται ότι 
συνενώθηκαν και αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο, έστω και αν καθένα 
περιγράφεται ξεχωριστά στο συμβόλαιο (ΑΠ-1296/06) 

Σε περίπτωση που τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα του αυτού ιδιοκτήτηΣε περίπτωση που τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα του αυτού ιδιοκτήτη 
δεν είναι άρτια, έστω και αν αποκτήθηκαν με διαφορετικά 
συμβόλαια, δεν διατηρούν την αυτοτέλειά τους και εξετάζονται ως 
ενιαία ιδιοκ η ία (ΑΠ 1296/06)ενιαία ιδιοκτησία (ΑΠ-1296/06)



Συνένωση ακινήτων με ανέγερση κτιρίουΣυνένωση ακινήτων με ανέγερση κτιρίου

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης συνεχομένων 
ακινήτων που αποκτήθηκαν με διαφορετικά συμβόλαια 
ζητήσει, όπως έχει δικαίωμα, τη δόμηση των ακινήτων του 
αυτών ως ενιαίου οικοπέδου, δηλαδή ζητήσει την έκδοση 

δ ή δ ί β ί ύ άδ ήοικοδομικής αδείας και προβεί σύμφωνα με την άδεια αυτή 
σε ανοικοδόμηση με βάση τη συνολική επιφάνεια των 
συνεχομένων ακινήτων, όσον αφορά τους όρους δόμησηςσυνεχομένων ακινήτων, όσον αφορά τους όρους δόμησης 
(ποσοστό κάλυψης, συντελεστή δόμησης κλπ) επέρχεται 
συνένωση (ενοποίηση) των ακινήτων αυτών τα οποία 
αναμφισβήτητα αποτελούν πλέον ενιαίο οικόπεδο κατά την 
έννοια του ισχύοντος ΓΟΚ (Γνωμ-414/95).



Συμπέρασμα – Παρατηρήσειςμ ρ μ ρ ηρή ς

Α έ ί ά ί λ δ έ ήΑν έχουμε ακίνητο με άκυρο τίτλο, δεν έχουμε νομική 
υπόσταση του ακινήτου, άρα δεν έχουμε αξία

Αν έχουμε ακίνητο με αναστρέψιμες αυθαίρετες κατασκευές, η 
αξία του είναι μειωμένη κατά το κόστος αποκατάστασης

Αν έχουμε ακίνητο με μη αναστρέψιμες αυθαίρετες 
έ δή ά ό λί λ ί άδκατασκευές επειδή, μετά από καταγγελία ανακαλείται η άδεια 

ανέγερσης και το κτίριο θεωρείται αυθαίρετο, δεν εξάγουμε 
εμπορική αξία, μέχρι την προσκόμιση απόφασης Νομάρχη ότι μ ρ ή ξ , μ χρ η ρ μ η φ ης μ ρχη
εξαιρείται της κατεδάφισης (γιατί π.χ. δεν βλάπτει υπέρμετρα 
το περιβάλλον), με αξιολόγηση όμως του κόστους της 
διαδικασίας και του απαιτούμενη χρόνουδιαδικασίας και του απαιτούμενη χρόνου



πολεοδομικές & νομικές δεσμεύσεις 
στα ακίνητα

Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΕ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ



Α. παρόδια αγροτεμάχιαΑ. παρόδια αγροτεμάχια 

Είναι εκείνα τα αγροτεμάχια
που έχουν πρόσωπο σε
Εθ ή Ε ή ήΕθνική, Επαρχιακή ή
Κοινοτική Οδό.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη
κατηγορία γηπέδων η οποίακατηγορία γηπέδων, η οποία
επηρεάζεται από πολλούς
περιορισμούς δόμησης καιρ ρ μ ς μη ης
διαθέτει την μέγιστη αξία στις
εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.



Π.Δ. 24.5.85 «εκτός σχεδίου δόμηση»

 
Εκτός σχεδίου δόμηση – αρτιότητα κατά κανόνα   

εμβαδόν πρόσωπο βάθοςεμβαδόν πρόσωπο βάθος
πριν 31.12.04 4.000,00τμ - -  
μετά 31.12.04 4.000,00τμ 25,00μ -  
Παρόδια μετά την31.5.85 4.000,00τμ 45,00μ 50,00μΠαρόδια μετά την31.5.85 4.000,00τμ 45,00μ 50,00μ
Εκτός σχεδίου δόμηση – αρτιότητα κατά παρέκκλιση * 
εντός ζώνης 2.000,00τμ - - πριν 24.4.77 
παρόδια 750,00τμ 10,00μ 15,00μ πριν 12.11.62 
παρόδια 1.200,00τμ 20,00μ 35,00μ πριν 12.9.64 
παρόδια 2.000,00τμ 25,00μ 40,00μ πριν 17.10.78 
παρόδια 4.000,00τμ - - 17.10.78 - 31.5.85 

* ύ δ ύ ό έ Ο* ισχύουν αν δεν καταργούνται από μεταγενέστερα Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε.
 



Π.Δ. 209/98 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της 

υπεραστικής συγκοινωνίας»

 
αποστάσεις κτιρίων από κατηγορία οδού παραδείγματα άξονα οδού όριο οδού 

Πρωτεύον Εξωτερική περιφερειακή 60 00μ 40 00μΠρωτεύον  Εξωτερική περιφερειακή  60,00μ 40,00μ
Δευτερεύον Ανατολική περιφερειακή 45,00μ 30,00μ Εθνικό Ο.Δ.  
Τριτεύον  Δορκάδα - Λαχανάς 30,00μ - 
Πρωτεύον Σίνδος - Κύμινα 20,00μ - Επαρχιακό Ο.Δ. Δ ύ Κύ Άδ δ 15 00ρχ Δευτερεύον Κύμινα - Άδενδρο 15,00μ -

Δημοτική ή Κοινοτική οδός Πεντάλοφος - Νεοχωρούδα 15,00μ - 
Αγροτική οδός Νεοχωρούδα προς χωράφια θεωρείται πλάγιο όριο 
Ιδιωτική οδός εντός κλήρου που κατατμήθηκε θεωρείται πλάγιο όριο 
Δουλεία οδού 3μ σε επαφή με το όριο  δεν ορίζεται αλλά εκτός αυτής
Οι παράπλευρες οδοί (SR) των οδικών αξόνων εντάσσονται στην χαμηλότερη κατηγορία από αυτήν 
της κύριας οδού και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην θέση του κτιρίου (ασαφής νομολογία). 

 



Π.Δ. 8.7.93 & Ν.4030/11 «τρόπος έκδοσης Ο.Α.»Π.Δ. 8.7.93 & Ν.4030/11 «τρόπος έκδοσης Ο.Α.»

έγκριση της λειτουργικότητας του κτιρίου ειδικής χρήσης 

έγκριση της καταλληλότητας της θέσης του γηπέδου

Απόφαση 6287/2007 Γ.Γ.Π.Κ.Μ. 
κατηγορία οδού αρμοδιότητα 

Πρωτεύον ΔΕΣΕ/ΠΚΜΠρωτεύον  ΔΕΣΕ/ΠΚΜ
Δευτερεύον ΔΕΣΕ/ΠΚΜ Εθνικό Ο.Δ.  
Τριτεύον  ΔΕΣΕ/ΠΚΜ 
Πρωτεύον ΔΤΥ/ΝΑΘΠρωτεύον ΔΤΥ/ΝΑΘΕπαρχιακό Ο.Δ. Δευτερεύον ΔΤΥ/ΝΑΘ 

Δημοτική ή Κοινοτική οδός ΤΥ Δήμων & κοινοτήτων 
Αγροτική οδός ΤΥ Δήμων & κοινοτήτωνΑγροτική οδός ΤΥ Δήμων & κοινοτήτων

 



Β.Δ/τος 465/70 «…περί κυκλοφοριακής 

συνδέσεως των εγκαταστάσεων μετά των οδών»

εγκαταστάσεις ορισμοί παραδείγματα απαιτείται έγκριση 

α. εκείνες που η χρήση 
τους αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση των

ξενοδοχεία, μοτέλ, 
εστιατόρια, τουριστικά 
συγκροτήματα σταθμοίεξυπηρέτηση των 

κινουμένων στις οδούς  
συγκροτήματα, σταθμοί 
αυτοκινήτων, πλυντήρια, 
λιπαντήρια και λοιπές 
ανάλογες εγκαταστάσεις. 

Κατηγορία β. εκείνες που η λειτουργία εργοστάσια, αποθήκες, κυκλοφοριακής 
Α 

β ς η ργ
τους προκαλεί αύξηση του 
φόρτου κυκλοφορίας επί 
των οδών 

ργ , ή ς,
νοσοκομεία, εγκαταστάσεις 
οργανισμών κοινής 
ασφάλειας, υπεραγορές, 
πολυκαταστήματα, κέντρα 
δ δ

φ ρ ής
σύνδεσης 

διασκέδασης ή αναψυχής και 
λοιπές ανάλογες 
εγκαταστάσεις. 

Είναι οι εγκαταστάσεις που 
δεν έχουν σχέση με την

 

Κατηγορία 

Β 

δεν έχουν σχέση με την 
κυκλοφορία επί των οδών 
και η λειτουργία τους δεν 
προκαλεί αύξηση του 
φόρτου κυκλοφορίας επί 

εισόδου -
εξόδου 
οχημάτων φ ρ φ ρ ς

αυτών 
 



Η αξία ενός παρόδιου προσδιορίζεται από :

το είδος της καλλιέργειας που μπορούμε να ασκήσουμε σε 
αυτόαυτό, 
την δυνατότητα δόμησής του (άρτιο και οικοδομήσιμο)
την δυνατότητα έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων γιατην δυνατότητα έγκρισης εισόδου εξόδου οχημάτων για 
την ανέγερση κατοικίας ή εγκαταστάσεων τύπου Β
την δυνατότητα έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσηςτην δυνατότητα έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης 
οχημάτων για την ανέγερση εγκαταστάσεων τύπου Α



κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεωνκυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων 
μετά των οδών

τέσσερα είναι τα κυρίαρχα μεγέθη που την 
επιτρέπουν ή την απαγορεύουν (με αποτέλεσμα ρ ή η γ ρ (μ μ
την απαγόρευση της δόμησής του) :

το πρόσωπο του γηπέδου
ό ύ ή δη ορατότητα του εποχούμενου προς το γήπεδο

η απόσταση του γηπέδου από την κοντινότερη 
διασταύρωση
η ύπαρξη εγκεκριμένης σύνδεσης σε όμορο η ρξη γ ρ μ ης ης μ ρ
γήπεδο και η απόσταση από αυτήν



ελάχιστο πρόσωπο γηπέδου 

(ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης)

κατηγορία οδού τύπος σύνδεσης ελάχιστο πρόσωποκατηγορία οδού τύπος σύνδεσης ελάχιστο πρόσωπο

Πρωτεύον   Α 80,00μ 
Δευτερεύον Β 50,00μ Εθνικό Ο.Δ.  
Τριτεύον Γ 40 00μΤριτεύον Γ 40,00μ
Πρωτεύον Γ 40,00μ 

Επαρχιακό Ο.Δ. Δευτερεύον Δ - 

δΔημοτική ή Κοινοτική οδός Δ -

Αγροτική οδός - - 



ελάχιστα μήκη ορατότητας

ελάχιστη ορατότητα κατηγορία οδού κυκλ. σύνδεση είσοδος - έξοδος 
Πρωτεύον  200,00μ 100,00μ
Δευτερεύον 200,00μ 80,00μ Εθνικό Ο.Δ.  
Τριτεύον  150,00μ 70,00μ 
Πρωτεύον 150,00μ 70,00μ Επαρχιακό Ο.Δ. Δευτερεύον 100,00μ 70,00μ 

Δημοτική ή Κοινοτική οδός 70,00μ 70,00μ 
Αγροτική οδός - - 



ελάχιστη απόσταση από συμβάλλουσα οδό

Δ ί ύ δ ό ά έδΔεν εγκρίνεται σύνδεση όταν οι αποστάσεις του γηπέδου 
είναι μικρότερες των οριζομένων στον παρακάτω πίνακα, από 
του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίαςτου σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας 
ιδρύεται το πρατήριο και άλλης οδού :

απόσταση από συμβάλλουσα οδό κατηγορία οδού 
κυκλ. σύνδεση είσοδος - έξοδος 

Π ύ 200 00Πρωτεύον  200,00μ
Δευτερεύον 200,00μ Εθνικό Ο.Δ.  
Τριτεύον  150,00μ 
Π ύ 150 00 50,00μΠρωτεύον 150,00μΕπαρχιακό Ο.Δ. Δευτερεύον 70,00μ 

Δημοτική ή Κοινοτική οδός 70,00μ 

, μ

Α ή δόΑγροτική οδός - -



ελάχιστη απόσταση από άλλη εγκεκριμένη εν ισχύ 

κυκλοφοριακή σύνδεση

κατηγορία οδού απόσταση 
Πρωτεύον   200,00μ 
Δευτερεύον 150,00μΕθνικό Ο.Δ. 
Τριτεύον  100,00μ 
Πρωτεύον 70,00μΕ ό Ο Δ Πρωτεύον 70,00μΕπαρχιακό Ο.Δ. Δευτερεύον 70,00μ 

Δημοτική ή Κοινοτική οδός - 
Αγροτική οδόςΑγροτική οδός -



Κοινή Κυκλοφοριακή ΣύνδεσηΚοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση

Για γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
απόστασης από άλλη εγκεκριμένη εν ισχύ κυκλοφοριακή 
ύ δ λλά λ ύ όλ όλ θ ίσύνδεση αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες, θα εγκρίνεται 
Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση (ΚΚΣ), όταν: 

υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης για τη 
διαμόρφωση ΚΚΣ είτε 

δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης, αλλά υπάρχει 
συναίνεση των ιδιοκτητών όλων των εμπλεκομένων η η μ μ
γηπέδων, παρεχόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο 



Γωνιακό παρόδιο με αγροτική οδόΓωνιακό παρόδιο με αγροτική οδό

ί ύ δ ύ Πρόσωπο στην κατηγορία κύριας οδού ρ η
αγροτική οδό 

Πρωτεύον   100,00μ 
Δ ύ 80 00Εθ ό Ο Δ Δευτερεύον 80,00μΕθνικό Ο.Δ. 
Τριτεύον  80,00μ 
Πρωτεύον 80,00μό Ο Δ Πρωτεύον 80,00μΕπαρχιακό Ο.Δ. Δευτερεύον 50,00μ 



συμπέρασμασυμπέρασμα

Έ όδ ά ίΈνα παρόδιο αγροτεμάχιο είναι : 

άρτιο όταν πληροί τις προϋποθέσεις του Π Δ 24 5 85άρτιο όταν πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 24.5.85 
(εκτός σχεδίου δόμηση) 

οικοδομήσιμο για κατοικία όταν απομένει οικοδομήσιμο 
τμήμα μετά την εφαρμογή των διατάξεων του  Π.Δ. 
209/98 (Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής ( ήψη μ ρ γ η φ ης ρ ής
συγκοινωνίας)

οικοδομήσιμο για παρόδιες εγκαταστάσεις όταν μπορείοικοδομήσιμο για παρόδιες εγκαταστάσεις όταν μπορεί 
να τύχει έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με την οδό

Πάντα όμως και κατά περίπτωση απαιτείται η έγκριση από το 
Δασαρχείο, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Υ.Π.Α., την Δ.Ε.Η. κλπ



Περιορισμοί θέσης παρόδιου γηπέδουΠεριορισμοί θέσης παρόδιου γηπέδου

Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των λοιπών χρήσεων 
είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή επιτρέπεται από τις χρήσεις γης και 
τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχήτους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή 

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων 
είναι ίδια με αυτή της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με τηείναι ίδια με αυτή της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με τη 
προσθήκη ότι, χορήγηση οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενο 
έλεγχο για την έγκριση ή μη, της εισόδου - εξόδου οχημάτων 
απαγορεύεται  

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση 
εισόδου - εξόδου οχημάτων, στα σχέδια της οικοδομικής άδειας 

λ βά δ ό ό ί ξ ί δπεριλαμβάνεται διαμόρφωση μόνιμης περίφραξης η οποία δεν 
επιτρέπει είσοδο - έξοδο οχήματος 



Κυκλοφοριακή σύνδεση και δικαστήριαΚυκλοφοριακή σύνδεση και δικαστήρια

Για τη διαμόρφωση των ζωνών επιβράδυνσης και επιτάχυνσης δεν 
απαιτείται ιδιόκτητος χώρος πέρα του ελάχιστου προσώπου του 
γηπέδου αλλά είναι δυνατόν οι ζώνες αυτές να διαμορφωθούν σε χώρο 
που παραχωρείται από όμορο γήπεδοπου παραχωρείται από όμορο γήπεδο 

Σε περίπτωση που δεν παραχωρείται οικειοθελώς ο απαιτούμενος 
χώρος η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμόδιουχώρος, η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου 

Σε περίπτωση που η σχετική άρνηση κριθεί αδικαιολόγητη τοΣε περίπτωση που η σχετική άρνηση κριθεί αδικαιολόγητη, το 
παραπάνω δικαστήριο προβαίνει στην έγκριση της υποχρεωτικής 
παραχώρησης της αναγκαίας εδαφικής λωρίδας για τη κατασκευή της 
Κυκλοφοριακής Σύνδεσης ύστερα από καθορισμό και καταβολή φ ρ ής ης ρ ρ μ β ή
εύλογης αποζημίωσης.



Β. παραθαλάσσια αγροτεμάχιαΒ. παραθαλάσσια αγροτεμάχια 
(Ν.2971/01)

Αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από
τη θάλασσα και από τις μεγαλύτερες και συνήθεις
αναβάσεις των κυμάτων τηςαναβάσεις των κυμάτων της.
Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον
αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και
πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του
αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της
ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.ξηρ ς μ η ρ φ

Ο αιγιαλός & η παραλία είναι πράγματα 
κοινόχρηστα και δεν επιτρέπεται η κατασκευή 

ά ό ώκτισμάτων εντός αυτών. 
Σε παραλιακές εκτάσεις εκτός σχεδίου, η οικοδομή
τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 30μ από το η χ μ
όριο του αιγιαλού (άρθρο 1, ΝΔ-439/70)



Γ. γήπεδα με αγωγούς 
(φυσικού αερίου ύδρευσης αποχέτευσης και καυσίμων)(φυσικού αερίου, ύδρευσης, αποχέτευσης και καυσίμων)

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ορίζονταιΜε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ορίζονται 
οι διαδρομές για την εγκατάσταση των 
αγωγών μεταφοράς (π.χ. για το φυσικό αέριο
θέ ύ ίζ όη θέση του αγωγού αναγνωρίζεται από την 

ΔΕΠΑ Α.Ε. στο έδαφος με τις γνωστές 
πορτοκαλί επισημάνσεις).

Τα συγκεκριμένα έργα αναγνωρίζονται ως 
προφανούς κοινής ωφέλειας και δεν γεννούνπροφανούς κοινής ωφέλειας και δεν γεννούν 
δικαίωμα αποζημίωσης.

Στις παραπάνω λωρίδες δουλείας διέλευσης 
(εντός /εκτός σχεδίου πόλεως), απαγορεύεται 
κάθε είδους δόμηση σε ζώνη πλάτους ανάλογα ς μη η ζ η ς γ
με τον αγωγό (π.χ. άρθρο 4, Ν.1929/91).



Δ. γήπεδα με δουλεία Δ.Ε.Η.Δ. γήπεδα με δουλεία Δ.Ε.Η.

Όλα τα σχετικά έργα με την παραγωγή και τηνΌλα τα σχετικά έργα με την παραγωγή και την 
μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, 
αναγνωρίζονται ως έργα  δημόσιας ωφέλειας 
(Ν 1468/1950)(Ν-1468/1950).

Η θέση του ακινήτου που καταλαμβάνεται η ή μβ
από τον πυλώνα απαλλοτριώνεται 
αναγκαστικά.

Επί πλέον, συστήνεται αναγκαστική δουλεία 
διέλευσης για την γραμμή μεταφοράς, η οποία 
έχει πλάτος 40μ, 50μ και 100μ αναλόγως της 
τάσης του ρεύματος, για την οποία ισχύουν 
όροι δόμησης κυρίως στο ύψος των κτιρίων, ρ μη ης ρ ς ψ ς ρ ,
που καθορίζονται από την ΔΕΗ (εγγρ.5143/81 
της ΔΕΗ).



Ε. γήπεδα σε 
κορυφογραμμή/υδροκρίτη

Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές, το ανώτατο υψόμετρο των
κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή (παρ. 9, αρθρ. 1, ΠΔμ γ ρ ρβ η ρ φ γρ μμή ( ρ , ρ ρ ,
24.5.85). Απαγορεύεται η ρύθμιση εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης
κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής (παρ. 2.ιστ, αρθρ. 2, Ν.4178/13).

Υδροκρίτης είναι το όριο, το οποίο ορίζει την έκταση που καταλαμβάνει η λεκάνη
απορροής ανάντη μιας δεδομένης διατομής Α υδατορεύματος (παρ. 86, αρθρ. 2,απορροής ανάντη μιας δεδομένης διατομής Α υδατορεύματος (παρ. 86, αρθρ. 2,
ΝΟΚ). Ο υδροκρίτης τέμνει σχεδόν κάθετα τις ισοϋψείς καμπύλες και δεν κινείται
ποτέ παράλληλα προς αυτές και δεν τέμνει ποτέ τους κλάδους του υδρογραφικού
δικτύου. (Αποφ-63234/12).( φ )

Κορυφογραμμή και ο υδροκρίτης, είναι διαφορετικές έννοιες και δεν ταυτίζονται
μεταξύ τους διότι υπάρχει πληθώρα υδροκριτών που δεν διέρχονται από τη μοναδικήμεταξύ τους, διότι υπάρχει πληθώρα υδροκριτών, που δεν διέρχονται από τη μοναδική
κορυφογραμμή μιας περιοχής.



ΣΤ. γήπεδα κοντά σε ρέματαγή ρ μ
(άρθρο 6 κτιριοδομικού & ΣτΕ-899/11)

Α ύ δό έΑπαγορεύεται η δόμηση στο ρέμα και
τηρούμε απόσταση 20μ από αυτό όταν γίνεται
ο προσωρινός καθορισμός του από την
πολεοδομία.
Τα έργα διευθέτησης του ρέματος (που
μειώνουν τις αποστάσεις) γίνονται μόνο ότανμειώνουν τις αποστάσεις) γίνονται μόνο όταν
γίνει ο κανονικός καθορισμός.
Το ρέμα θεωρείται κοινόχρηστη έκταση αλλά

ί έ ί όστην περίπτωση που το ρέμα είναι στο όριο
του γηπέδου, μπορεί να μετρήσει στην
αρτιότητα (πιθανόν).
Το ρέμα επιφέρει κατάτμηση στο αγροτεμάχιο
(στον κανονικό καθορισμό) και σε κάποιες
περιπτώσεις δεν χάνεται η κυριότητα (αστικόςρ ς χ η ρ η ( ς
κώδικας).



Ζ. γη υψηλής παραγωγικότηταςΖ. γη υψηλής παραγωγικότητας

Η ΓΓΥΠ θεωρείται ως μη
ανανεώσιμος φυσικός πόρος και

ύ λλ ήαπαγορεύεται η αλλαγή της
χρήσης της (ΣτΕ-3698/00)

Επιτρέπεται η χορήγηση ΑΔ
μόνο σε παρόδια γήπεδα τηςμόνο σε παρόδια γήπεδα της
ΓΓΥΠ και μόνο για βάθος 200μ
από την οδό (παρ.11α αρθρ. 51η ( ρ ρ ρ
του Ν-4178/13



ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Η εκτός σχεδίου δόμηση δεν είναι δικαίωμα και μπορεί να 
περιορίζεται με κανονιστικές διατάξεις χωρίς την ύπαρξηπεριορίζεται με κανονιστικές διατάξεις χωρίς την ύπαρξη 
δικαιώματος αποζημίωσης, θεωρείται δε πάντα παρέκκλιση,
γίνεται μόνο μετά από έγκριση ειδικών όρων δόμησης, που 
εξαρτώνται από την χρήση των προς ανέγερση κτιρίων και 
απαιτείται μία πληθώρα εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες, 
ύ ά θ 3 1 Π Δ 8 7 93 ΦΕΚσύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1.ι.α του Π.Δ. 8.7.93 ΦΕΚ-

795Δ/92 «περί τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών» και 
τις νέες διατάξεις που ορίζει ο Ν-4030/11 «νέος τρόποςτις νέες διατάξεις που ορίζει ο Ν 4030/11 «νέος τρόπος 
έκδοσης αδειών δόμησης»



πολεοδομικές & νομικές δεσμεύσεις 
στα ακίνητα

ΣΤ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΣΤ. ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
(παράδειγμα)



Ποια είναι η «σωστή» τιμή για τα αγροτεμάχια;Ποια είναι η «σωστή» τιμή για τα αγροτεμάχια;

Η βασική αξία ενός αγροτεμαχίου είναι απόρροια της 
θέσης του και δεν είναι άλλη από την αξία της γης σανθέσης του και δεν είναι άλλη από την αξία της γης σαν 
στοιχείο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με την 
άσκηση σε αυτό κάποιας γεωργικής καλλιέργειας (π.χ. 
σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι, ελαιόδεντρα κλπ) και είναι 
συνάρτηση της εδαφικής σύστασης, της δυνατότητας 
ά δ β λ ώ έ λίάρδευσης, των εγγειοβελτιωτικών έργων, της κλίσης και 
του προσανατολισμού του εδάφους, της πρόσβασης, της 
απόστασης από τα σημεία πώλησης, του καθεστώτος τωναπόστασης από τα σημεία πώλησης, του καθεστώτος των 
επιδοτήσεων αλλά και της αξίας των αγροτικών 
προϊόντων.



Ποια είναι η «σωστή» τιμή για τα αγροτεμάχια;

Μία δεύτερη και μεγαλύτερη αξία διαμορφώνεται για το 
αγροτεμάχιο από την δυνατότητα της οικοδομησιμότητάςαγροτεμάχιο από την δυνατότητα  της οικοδομησιμότητάς
του που δεν είναι άλλη από την αξία της γης όπως αυτή
προκύπτει μετά από την εφαρμογή ενός σεναρίου ρ μ η φ ρμ γή ς ρ
αξιοποίησής της, δηλαδή την κατασκευή ενός κτιρίου και 
την πώλησή του ή την απόκτησή εισοδήματος από την 
χρήση του.



Ποια είναι η «σωστή» τιμή για τα αγροτεμάχια;Ποια είναι η «σωστή» τιμή για τα αγροτεμάχια;

Βασικό στοιχείο της παραπάνω οικοδομησιμότητας είναι η 
επιτρεπόμενη ειδική χρήσης γης (θεσμοθετημένης ήεπιτρεπόμενη ειδική χρήσης γης (θεσμοθετημένης ή 
εγκρινόμενης μετά από έλεγχο), αφού η χρήση γης είναι ο 
πλέον βασικός όρος της εκτός σχεδίου δόμησης, με όλους 
τους υπόλοιπους (κάλυψη, συντελεστής δόμησης, ύψη, 
αποστάσεις από τα πλάγια όρια κλπ) να καθορίζονται από 

ή δ ίζ έ ά ξ ίαυτήν, προσδιορίζοντας έτσι το σενάριο αξιοποίησης.
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