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Πξόινγνο
Σν αίζζεκα ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη ζχκθπην ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ε πξνζπάζεηα
γηα απφθηεζή ηεο είλαη θπζηθφ επαθφινπζν. Ζ ηδηνθηεζία είλαη δηθαίσκα πνπ
απνθηάηαη ή ράλεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη ή πεξηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε ζεζκηθφ
πιαίζην. Ζ δπλαηφηεηα ηεο γεο λα εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ν
πεξηνξηζκέλνο ραξαθηήξαο ηεο θαη ε εληαηηθή ηεο ρξήζε, δεκηνπξγεί αλειαζηηθφηεηα
ζηε δηάζεζή ηεο. Απηή ε αλειαζηηθφηεηα πξνζδίδεη ζηε γε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
ππφζηαζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη επηβάιιεη ηε ζέζπηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ
κέζα ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί.
ε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο χθεζεο, λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ ή πιεζσξηζκνχ θαη
ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη, ε ηδηνθηεζία πξνζθέξεηαη σο ν θαιχηεξνο
ηξφπνο άκπλαο έλαληη ηεο απψιεηαο ηνπ ρξήκαηνο. Ζ εμήγεζε είλαη φηη ε γε θαη ε
ηδηνθηεζία ζεσξνχληαη θαηά θαλφλα αγαζά ζηαζεξήο αμίαο ηα νπνία δελ
επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο άιισλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Γη’ απηφ, ηδηαίηεξα
ζήκεξα, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, ε ηδηνθηεζία απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε αμία.
Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδηνθηεζηψλ, κε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία, είλαη ε θαηάηκεζε (θαηα(ηέκλσ) -ηκε(ζηο) -ζε θαηά ην αξρ. ζρ.: ηέκλσ
`θφβσ΄ - ηκῆζηο `θφςηκν΄) κηαο ππάξρνπζαο ηδηνθηεζίαο κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην
πνπ ηζρχεη. Με ηνλ φξν θαηάηκεζε ελλννχκε ηνλ ηεκαρηζκφ, ηε δηαίξεζε κηαο
ηδηνθηεζίαο ή ελφο γεσηεκαρίνπ. Ο πνιπηεκαρηζκφο ηεο γεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ππνβάζκηζε ηνπ πνιενδνκηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ηδηνθηεζίαο. Γη’
απηφ, ζε θάπνηεο ρψξεο, ε θαηάηκεζε απαγνξεχεηαη ηειείσο. ηελ Διιάδα, ε
θαηάηκεζε ησλ γεσηεκαρίσλ επηηξέπεηαη ππφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσηεκαρίνπ, ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο
πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γεσηεκάρην θιπ.
Οη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαηκήζεηο
γεσηεκαρίσλ, βξίζθνληαη δηάζπαξηεο κέζα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ηε παξνχζα
κεηαπηπρηαθή εξγαζία, γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο φιεο ηεο
νηθηζηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαηκήζεηο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί θαη
ηζρχεη ζήκεξα.
πγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην παξαηίζεηαη θαη αλαιχεηαη ε λνκνζεζία πνπ
αθνξά ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαηαηκήζεσλ ησλ νηθηζηηθψλ γεσηεκαρίσλ. Οη
δηάθνξεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη θαηαλεκεκέλεο κε ηξφπν αλάινγν ηεο
αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη πξαγκαηηθά
παξαδείγκαηα θαηαηκήζεσλ θαη γίλεηαη ζχλδεζε ηεο θάζε πεξίπησζεο κε ηελ
αληίζηνηρε λνκνζεζία. Σν ηξίην θεθάιαην πεξηέρεη γεσκεηξηθνχο θαη αλαιπηηθνχο
ηξφπνπο εθαξκνγήο κηαο θαηάηκεζεο αλάινγα κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
γεπέδνπ θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα γίλεη ν ηεκαρηζκφο ηνπ ελ ιφγσ
γεσηεκαρίνπ. ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο θαηάηκεζεο. ην
ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ηεχρνπο, γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ φζσλ
αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα απφ φπνπ πξνθχπηνπλ θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο θαηαηκήζεηο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην δνκεκέλν
θαη αδφκεην πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ αιιά θαη ζην πσο επεξέαζαλ ηελ
i

πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. Σέινο, παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο-ζθέςεηο
γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη θαηαηκήζεηο ησλ
γεσηεκαρίσλ, ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε λνκηθφ επίπεδν.
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Κεθάιαην 1

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Οη θαηαηκήζεηο ζηελ νηθηζηηθή λνκνζεζία
1.1 Δηζαγσγή
Με ηνλ φξν θαηάηκεζε, ελλννχκε ηε δηαίξεζε ελφο γεπέδνπ ζε έλα ή θαη
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, γηα ηε κεηαβίβαζε απηψλ ζε ηξίην. Μπνξεί λα γίλεη
κεηαβίβαζε πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο ζε θάπνην ή θάπνηα δηαθξηηά ηκήκαηα ηεο
αξρηθήο ηδηνθηεζίαο ή θαη κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ζε θάπνην απφ ηα λέα ηκήκαηα
ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο. Σφηε έρνπκε ηε δεκηνπξγία θαη ελφο λένπ απηνηεινχο
αθηλήηνπ1 δηα θαηαηκήζεσο. Γήπεδν, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Γεληθφ Οηθνδνκηθφ
Καλνληζκφ (ΓΟΚ85, Ν.1577/85), είλαη ε ζπλερφκελε έθηαζε γεο πνπ απνηειεί
απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην θαη αλήθεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θχξηνπο εμ
αδηαηξέηνπ. Γηα λα ζεσξεζεί κία έθηαζε σο εληαίν θαη απηνηειέο αθίλεην ζα πξέπεη ε
έθηαζε λα είλαη ζπλερφκελε, δειαδή λα κελ παξεκβάιινληαη άιιεο ηδηνθηεζίεο ή
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, αιιά θαη λα ηζρχεη ην ίδην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζε φιε ηελ
έθηαζή ηνπ. Έηζη, αλ κεηαβηβαζηεί πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ φινπ αξρηθνχ
αθηλήηνπ, δελ επηηειείηαη θαηάηκεζε, θαζψο απφ ηε κεηαβίβαζε απηή δελ αιιάδεη ε
γεσκεηξηθή ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ. Απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε
είλαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζην αξρηθφ αθίλεην. Καηάηκεζε ινηπφλ είλαη ν
θπζηθφο θαη λνκηθφο ηεκαρηζκφο ελφο γεσηεκαρίνπ. Χξόλνο ζπληέιεζεο ηεο
θαηάηκεζεο είλαη ν ρξφλνο κεηεγγξαθήο ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο
κεηαβίβαζεο ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείν. (Κσηνχιαο Η., 2009)
Ζ θαηάηκεζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ην λφκν είηε απφ ηελ ηδησηηθή βνχιεζε.
Παξάδεηγκα θαηάηκεζεο απφ ην λφκν έρνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηκήκα ηνπ
αθηλήηνπ ξπκνηνκείηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο θαη επέξρεηαη λνκηθά κε ηελ
ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίωζεο2. Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα επέξρεηαη θαη πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηεο απαιινηξίσζεο φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ξπκνηνκνχκελνπ αθηλήηνπ ζέζεη
ζε θνηλή ρξήζε ηε λνκή ηνπ ξπκνηνκνχκελνπ ηκήκαηνο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή
δήισζε. Καηάηκεζε κε ηδησηηθή βνχιεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε δηθαηνπξαμία ελ
δσή ή αηηία ζαλάηνπ κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη ζε ηξίην ή ηξίηνπο έλα ή θαη
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο H-2)
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Οη θαηαηκήζεηο ζηελ νηθηζηηθή λνκνζεζία
1.1.1 Καηάηκεζε γεπέδνπ θαη δηθαηνπξαμίεο
Με ηνλ φξν δηθαηνπξαμία θαιείηαη ε δήισζε βνπιήζεσο πνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ
παξαγσγή θάπνηνπ ελλφκνπ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν επέξρεηαη, γηαηί ην ζέιεζε ν
δειψλ. Γήισζε βνπιήζεσο είλαη ε εμσηεξίθεπζε νξηζκέλεο βνπιήζεσο, έηζη ψζηε
λα θαηαζηεί γλσζηή θαη λα παξαρζνχλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην λφκν (Δπίηνκν ιεμηθφ λνκηθήο, 2008). Ζ ζπλήζεο πεξίπησζε θαηάηκεζεο
αθνξά θαηάηκεζε πνπ επέξρεηαη κε ηελ εκπξάγκαηε δηθαηνπξαμία ηεο κεηαβίβαζεο
αθηλήηνπ, πνπ γίλεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη κεηαγξάθεηαη, σο ζπλέπεηα ηεο
ζχλαςεο ελνρηθήο ζχκβαζεο πψιεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. Γεληθά φκσο
κπνξεί λα επέξρεηαη κε κνλνκεξή (δηαζήθε θαη απνδνρή θιεξνλνκηάο) ή πνιπκεξή
(αγνξαπσιεζία θαη κεηαβίβαζε) δηθαηνπξαμία, ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ, επαρζή,
εθφζνλ θαηαβάιιεηαη αληάιιαγκα ή ραξηζηηθή θιπ. Άιισζηε κπνξεί λα κελ
πξφθεηηαη κφλν γηα κεηαβίβαζε νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, αιιά θαη γηα αληαιιαγή
αθηλήησλ, ζπλέλσζε αθηλήησλ, ε νπνία θαη απηή είλαη ζηελ νπζία αληαιιαγή
ηδαληθψλ κεξηδίσλ εθ ησλ ζπλελνπκέλσλ αθηλήησλ, ή δηαλνκή αθηλήησλ ελφο
αθηλήηνπ ; εμσηεξηθεχεη ηε βνχιεζε ηνπ αξρηθνχ ηδηνθηήηε λα κεηαβηβάζεη ηελ
θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζε ηξίην. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθφηεξα κεξηθέο απφ ηηο
θαηεγνξίεο δηθαηνπξαμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθίλεηα.
Μνλνκεξήο ή πνιπκεξήο δηθαηνπξαμία
Οη δηθαηνπξαμίεο δηαθξίλνληαη ζε κνλνκεξείο, δειαδή πεξηέρνπλ ηε δήισζε
βνπιήζεσο ελφο κφλν πξνζψπνπ, φπσο είλαη ε δηαζήθε θαη ε απνδνρή θιεξνλνκηάο,
θαη πνιπκεξείο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηε δήισζε βνπιήζεσο δχν ή πεξηζζνηέξσλ
πξνζψπσλ, δειαδή απαηηείηαη γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο ε ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ
αηφκσλ, φπσο είλαη ε αγνξαπσιεζία. Οη πνιπκεξείο δηθαηνπξαμίεο δηαθξίλνληαη ζε
ζπκβάζεηο, ζπλδηθαηνπξαμίεο θαη ζπιινγηθέο πξάμεηο. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη ζε
δηθαηνπξαμίεο ελ δσή, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη πεξηνπζηαθέο ή πξνζσπηθέο ζρέζεηο
ηνπ αηφκνπ θαη νη νπνίεο επηθέξνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο
φζν αθφκα δεη ν δηθαηνπξαθηψλ, θαη ζε δηθαηνπξαμίεο αηηία ζαλάηνπ, φπνπ
ξπζκίδνληαη νη έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ δηθαηνπξαθηνχληνο γηα ηνλ ρξφλν κεηά ην ζάλαηφ
ηνπ, ζεκείν απφ ην νπνίν θαη επηθέξνπλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο. Άξα, φζν
απηφο δεη, δελ δεκηνπξγνχλ θακία λνκηθή δέζκεπζε απηνχ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη
αληίζηνηρα θαλέλα δηθαίσκα ηξίηνπ. Γηθαηνπξαμία αηηία ζαλάηνπ είλαη ε δηαζήθε
(Α.Κ. 1710, Γεσξγηάδεο Α.,1991).
Γηθαηνπξαμίεο πεξηνπζηαθνύ δηθαίνπ
Γηθαηνπξαμίεο πεξηνπζηαθνχ δηθαίνπ είλαη απηέο κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα
αλαγφκελα ζηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνπξαθηνχληνο. Σέηνηεο είλαη νη
πεξηζζφηεξεο δηθαηνπξαμίεο ηνπ ελνρηθνχ, εκπξάγκαηνο θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ,
φπσο ε πψιεζε θαη ε κίζζσζε πξάγκαηνο, ε ζχκβαζε έξγνπ, ε κεηαβίβαζε
θπξηφηεηαο θηλεηνχ ή αθηλήηνπ, ε δηαζήθε θιπ. (Γεσξγηάδεο Α.,1991)
Γηθαηνπξαμίεο ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο
Δλνρηθέο δηθαηνπξαμίεο είλαη απηέο κε ηηο νπνίεο ζπληζηάηαη, αιινηψλεηαη,
κεηαβηβάδεηαη ή θαηαξγείηαη ελνρηθφ δηθαίσκα, φπσο ε πψιεζε, ε κίζζσζε, ε
αλαδνρή θαη ε αίξεζε ρξένπο θιπ. Δκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίεο είλαη απηέο κε ηηο
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νπνίεο ζπληζηάηαη, αιινηψλεηαη, κεηαβηβάδεηαη ή θαηαξγείηαη εκπξάγκαην δηθαίσκα,
φπσο ε κεηαβίβαζε θηλεηνχ ή αθηλήηνπ, ε παξαρψξεζε ππνζήθεο, ε ζχζηαζε
πξαγκαηηθήο ή πξνζσπηθήο δνπιείαο, ε παξαίηεζε απφ ππνζήθε θιπ. (Γεσξγηάδεο
Α.,1991)
Γηθαηνπξαμίεο επαρζείο θαη ραξηζηηθέο
Αλάινγα κε ην αλ ε επίδνζε γίλεηαη κε αληάιιαγκα ή φρη, νη δηθαηνπξαμίεο
δηαθξίλνληαη ζε επαρζείο θαη ραξηζηηθέο. Δπαρζήο ραξαθηεξίδεηαη ε δηθαηνπξαμία
φηαλ ε επίδνζε γίλεηαη κε αληάιιαγκα, φπσο ρξεκαηηθφ πνζφ. Σέηνηεο είλαη ε
πψιεζε αθηλήηνπ, ε κίζζσζε, ε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ, ην έληνθν δάλεην θιπ.
ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο πψιεζεο σο επαρζήο δηθαηνπξαμία δηαιακβάλνληαη εθηφο
απφ ηε κεηαβίβαζε νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ θαη απηή ηεο αληαιιαγήο αθηλήησλ, ηεο
ζπλέλσζεο αθηλήησλ ε νπνία θαη απηή είλαη ζηελ νπζία αληαιιαγή ηδαληθψλ
κεξηδίσλ εθ ησλ ζπλελνπκέλσλ αθηλήησλ, αιιά θαη ε δηαλνκή αθηλήησλ. Υαξηζηηθή
ραξαθηεξίδεηαη ε δηθαηνπξαμία, φηαλ ε επίδνζε γίλεηαη ρσξίο αληάιιαγκα. Σέηνηεο
δηθαηνπξαμίεο είλαη νη δσξεέο, νη γνληθέο παξνρέο, ην άηνθν δάλεην θιπ. (Γεσξγηάδεο
Α.,1991)
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη θαηαηκήζεηο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εκπξάγκαηεο
δηθαηνπξαμίεο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο
θαηαηκήζεηο γεπέδσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο εθηείλνληαη ρξνλνινγηθά απφ ην 1923
(Ν.Γ/γκα ηνπ 1923), κέρξη θαη ζήκεξα. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ
παξαηίζεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαηαηκήζεσλ
αθηλήησλ (εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο, εληφο δψλεο πφιεσο, εληφο Εψλεο
Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ θιπ) θαζψο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε
ηελ έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο.

1.2 Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα
Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο (1828) έσο θαη πξηλ απφ ην 1923, πνιιά
ξπκνηνκηθά ζρέδηα πνπ εθπνλήζεθαλ δελ δηέπνληαλ απφ θάπνην γεληθφ λνκηθφ
πιαίζην γηα ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο, αιιά αληηκεησπίδνληαλ
μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηε ζέζπηζε γεληθψλ θαλφλσλ
θαη πεξηνξηζκψλ ηφζν γηα ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα φζν θαη γηα ηε δφκεζε νηθνπέδσλ
γίλεηαη κε ην Β.Γ/γκα ηνπ 1842 (25-6-1842) θαη κε ην Νφκν θβ΄ ηνπ 1867“πεξί
εθηειέζεσο ησλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ θαη θσκώλ ηνπ Βαζηιείνπ”. (Αξαβαληηλφο Α.,
2007)
Ζ πνιενδνκηθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα αξρίδεη νπζηαζηηθά λα ζεζπίδεηαη κε ην Ν.Γ.
ηνπ 1923 (ΦΔΚ 228)“πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ, θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη
νηθνδνκήο απηώλ” ην νπνίν απνηέιεζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ζρεδίσλ πφιεσο.
Απνηειείηαη απφ 85 άξζξα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα, κέζα
απφ ηα νπνία ζεζπίδνληαη νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ζχληαμε, έγθξηζε θαη
εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ απηψλ, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηα αθίλεηα γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο, αηζζεηηθήο θαη θαλνληθήο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ, θσκψλ θαη
ζπλνηθηζκψλ, ηηο απαιινηξηψζεηο ησλ αθηλήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζρεδίσλ πφιεσλ, ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνπέδσλ, ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ
δφκεζεο, θαη γεληθά ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ
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δηαηάμεσλ. Με ην παξφλ δηάηαγκα γίλεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ
ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ενηός ζτεδίοσ περιοτές, δειαδή ζε απηέο πνπ έρνπλ
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην β) οικιζμοί προ ηοσ 1923, νη νηθηζκνί νη νπνίνη δελ
έρνπλ εγθεθξηκέλν ζρέδην θαη πθίζηαληαη πξηλ ηεο 17-7-1923 γ) εκηός ζτεδίοσ
περιοτές, νη πεξηνρέο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο.
(Αξαβαληηλφο Α., 2007)
Αθνινχζεζαλ δηάθνξα ζρεηηθά δηαηάγκαηα έσο ην 1975 φπνπ κε ην άξζξν 24 ηνπ
πληάγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε σο ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ε ρσξνηαμηθή
αλαδηάξζξσζε ηεο ρώξαο, ε δηακόξθσζε, ε αλάπηπμε, ε πνιενδόκεζε θαη ε επέθηαζε
ησλ πόιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθώλ γεληθά πεξηνρώλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη
θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη δηαβίσζεο. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 εθδφζεθε ν Ν. 947/79
«πεξί νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ», ν νπνίνο παξά ηηο ζεκαληηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο
ηνπ, αδξαλνπνηήζεθε. ήκεξα ην βαζηθφ πνιενδνκηθφ ζεζκηθφ πιαίζην
πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Ν.1337/83 (ΦΔΚ-33/Α/4-3-83) θαη απφ ην Ν.1577/85 (ΦΔΚ210/Α/18-12-85). Ο Ν.1337/83, “επέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή
αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο”, αλαθέξεηαη θπξίσο ζε επεθηάζεηο ή εληάμεηο
πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ζε πεξηνρέο θχξηαο θαηνηθίαο θαη θαηά θαλφλα πεξηνρέο πνπ
είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. Ο Ν.1337/83 ηξνπνπνηήζεθε αξγφηεξα απφ ην
Ν.2508/1997. Ο Ν.1577/85 απνηειεί ηνλ ηζρχνληα Γεληθό Οηθνδνκηθό Καλνληζκό
(ΓΟΚ). θνπφο ηνπ ΓΟΚ είλαη ν θαζνξηζκόο όξσλ, πεξηνξηζκώλ θαη πξνϋπνζέζεσλ
γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο εληόο ή εθηόο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ
πόιεσλ θαη νηθηζκώλ, ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ην θπζηθό, νηθηζηηθό θαη πνιηηηζηηθό
πεξηβάιινλ, θαζώο θαη λα εμππεξεηείηαη ην θνηλσληθό ζπκθέξνλ φπσο πεξηγξάθεηαη
ζην πξψην άξζξν ηνπ λφκνπ θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ δελ
αλαπηχζζνληαη κε ην Ν.1337/83. Ο ΓΟΚ/85 ηζρχεη ζήκεξα φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ
ην Ν.2831/2000. (Αξαβαληηλφο Α., 2007)

1.3 Αξηηφηεηα Οηθνπέδσλ θαη Καηαηκήζεηο
Οηθόπεδν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1577/85, είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη
κέζα ζε εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην ή κέζα ζηα όξηα νηθηζκνύ ρσξίο εγθεθξηκέλν
ζρέδην. Ωο νηθφπεδα αληηκεησπίδνληαη θαη ηα αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο
νηθηζκνχ πξν ηνπ 1923 ή ζε νηθηζκνχο κε πιεζπζκφ κέρξη 2000 θαηνίθνπο. Όηαλ
αλαθεξφκαζηε ζηνπο όξνπο δόκεζεο θαη ηελ αξηηόηεηα ελφο νηθνπέδνπ ζπλήζσο
ελλννχκε ηα ειάρηζηα επηηξεπφκελα φξηα εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ3 πνπ πξέπεη λα έρεη
ην νηθφπεδν γηα λα είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. Σα φξηα απηά, γηα ηα νηθφπεδα κηαο
πεξηνρήο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Π.Γ/γκα έγθξηζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ4 ηεο

3

Ν.1577/85, άρκρο 2, παράγραφοσ 15: Πρόςωπο οικοπζδου ι γθπζδου είναι το όριο του προσ τουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Στθ παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι ορίηονται οι
κάκε είδουσ δρόμοι, πλατείεσ, άλςθ και γενικά οι προοριηόμενοι για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι,
που κακορίηονται από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο του οικιςμοφ ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ
με οποιονδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
4
Ν.1577/85, άρκρο 2, παράγραφοσ 1: Εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο οικιςμοφ ι ςχζδιο πόλθσ ι
πολεοδομικό ςχζδιο ι πολεοδομικι μελζτθ είναι το διάγραμμα με το τυχόν ειδικό πολεοδομικό
κανονιςμό που ζχει εγκρικεί ςφμφωνα με τισ οικίεσ διατάξεισ και κακορίηει τουσ ειδικοφσ όρουσ
δόμθςθσ, τουσ κοινόχρθςτουσ και δομιςιμουσ χϊρουσ και τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ ςε κάκε τμιμα
ι ηϊνθ του οικιςμοφ.
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Κεθάιαην 1
πεξηνρήο. Έηζη, έλα άξηην νηθφπεδν κπνξεί λα εκπίπηεη ζηελ θαηά θαλόλα αξηηφηεηα
ηεο πεξηνρήο ή ζηελ παξέθθιηζε ηεο πεξηνρήο.
Ζ θαηά θαλφλα αξηηφηεηα πνπ ηζρχεη ζε κία πεξηνρή, θαζνξίδεη θαη ηα κεγέζε ζηα
νπνία είλαη επηηξεπηή ε θαηάηκεζε ελφο κείδνλνο νηθνπέδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2
ηνπ Ν.Γ. 690/48, ην νπνίν αλαιχεηαη παξαθάησ. Ζ θαηά θαλφλα αξηηφηεηα
αλαθέξεηαη ζηα νηθφπεδα, φπσο πξνέθπςαλ κεηά απφ ηπρφλ ξπκνηφκεζή ηνπο απφ
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ή απφ ηνπο
ρψξνπο, πνπ δεζκεχηεθαλ γηα ηελ αλέγεξζε θηεξίσλ θνηλήο σθέιεηαο. (Ρσκαιηάδεο
Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
Ζ θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα, αθνξά νηθφπεδα ηα νπνία πξνυθίζηαληαη ηεο έληαμεο
ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην πφιεο, δειαδή πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
εηδηθνχ δηαηάγκαηνο ξπκνηνκίαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, θαη ζεζπίδεηαη γηα
λα νηθνδνκνχληαη θαη ηα νηθφπεδα ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηα θαηά θαλφλα φξηα
αξηηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ έλα νηθφπεδν δελ ππάγεηαη νχηε ζηνλ θαλφλα, αιιά
νχηε ζηελ παξέθθιηζε ηεο πεξηνρήο, είλαη δπλαηφ λα νηθνδνκεζεί ππφ νξηζκέλεο
ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83, «νηθνδόκεζε ζε κε άξηηα
νηθόπεδα», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Αλαιπηηθφηεξα, ε αξηηφηεηα ησλ νηθνπέδσλ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ ΓΟΚ/85
(Ν.1577/85), ζχκθσλα κε ην νπνίν νηθόπεδν πνπ εληάζζεηαη ζε ζρέδην πόιεο κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, ζεσξείηαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν αλ έρεη ηα ειάρηζηα
όξηα εκβαδνύ θαη πξνζώπνπ, θαηά ηνλ θαλόλα ή θαηά παξέθθιηζε, ηα νπνία
θαζνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή θαη αλ κέζα ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπ κπνξεί λα
εγγξαθεί θάηνςε θηεξίνπ κε ηελ ειάρηζηε επηθάλεηα θαη ηελ ειάρηζηε πιεπξά, εθόζνλ
θαζνξίδεηαη από ηνπο όξνπο δόκεζεο ηεο πεξηνρήο (άξζξν 6, παξ.1). Σν ζρήκα ηνπ
θηεξίνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.1577/85 (φπσο
πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν.2831/2000), πξέπεη λα είλαη νξζνγψλην θαζψο
φπνπ από ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία απαηηείηαη λα είλαη νηθνδνκήζηκν ην νηθόπεδν, ε
εγγξαθή ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα απηνύ θάηνςεο θηεξίσλ νξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ,
λνείηαη σο ζρήκα ην νξζνγώλην. Με ηελ παξ. 1 πξνζδηνξίδεηαη ε αξηηφηεηα
νηθνπέδσλ γηα πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη ζε ζρέδην πφιεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
ΓΟΚ/85 ήηνη κεηά ηελ 18-12-1985.
Με ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ε αξηηφηεηα ησλ
νηθνπέδσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ήδε εληφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λφκνπ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη νηθόπεδν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε ξπκνηνκηθό
ζρέδην θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ ζεσξείηαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν: α)
όηαλ πξόθεηηαη γηα νηθόπεδν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ
απηνύ, αλ έρεη ηα ειάρηζηα όξηα εκβαδνύ θαη πξνζώπνπ θαηά ηνλ θαλόλα ή θαηά
παξέθθιηζε πνπ ηζρύνπλ ζηε πεξηνρή β)όηαλ πξόθεηηαη γηα νηθόπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη
κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, αλ έρεη ηα ειάρηζηα όξηα εκβαδνύ θαη πξνζώπνπ
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηνλ θαλόλα ζηελ πεξηνρή ή εθείλα πνπ αλαθέξεη ην λ.δ. 8/1973 αλ
απηά είλαη κεγαιύηεξα θαη ζπγρξόλσο αλ κπνξεί λα εγγξάθεηαη ζην νηθνδνκήζηκν
ηκήκα ηνπ θάηνςε θηεξίνπ κε ειάρηζηε επηθάλεηα 50η.κ. θαη ειάρηζηε πιεπξά 5κ. κε ηελ
επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1337/1983.
χκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2α, νηθφπεδα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ
θαηάηκεζε πξηλ ή θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ εηδηθνχ Γ/ηνο ξπκνηνκίαο πνπ ηζρχεη ζηε
5

Οη θαηαηκήζεηο ζηελ νηθηζηηθή λνκνζεζία
πεξηνρή, αιιά πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.8/1973 (ΓΟΚ/73) θαη έρνπλ ηα θαηά θαλφλα φξηα
αξηηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, αθνχ πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ
ΓΟΚ/73 ε θαηάηκεζε έπξεπε λα γίλεηαη ζηνλ θαλφλα ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ην
Γ/γκα ξπκνηνκίαο. Αλ φκσο δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Γ/ηνο θαη κεηά ηελ
ηζρχ ηνπ ΓΟΚ/73, ζα έπξεπε ην νηθφπεδν λα πιεξνί ηα φξηα αξηηφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο δόκεζεο5 ηεο πεξηνρήο θαζψο ν θαλφλαο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ/γκα
ξπκνηνκίαο, θαηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.8/1973, απνηεινχζε ηελ παξέθθιηζε ηεο πεξηνρήο
(παξ. 3, άξζξν16 ηνπ Ν.8/1973). (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
Με ηελ παξάγξαθν 2β νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα θαηάηκεζεο γηα πεξηνρέο
πνπ ήηαλ εληφο ζρεδίνπ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΟΚ/85 θαη κεηά ηελ ηζρχ απηνχ.
Γίλεηαη ζαθέο φηη ηίζεληαη απφ ην λνκνζέηε ηα κεγαιχηεξα δπλαηά φξηα γηα ηηο
θαηαηκήζεηο απηέο. Έηζη, θαηάηκεζε νηθνπέδνπ ζε πεξηνρή φπνπ ηα φξηα αξηηφηεηαο
πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Γ/γκα ξπκνηνκίαο είλαη κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα
ηνπ ζπζηήκαηνο δφκεζεο πνπ ίζρπε ζηελ πεξηνρή, πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
φξηα αξηηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δφκεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην νηθφπεδν πνπ
δεκηνπξγείηαη θαη απηφ πνπ απνκέλεη, πξέπεη λα έρνπλ ηα θαηά θαλφλα φξηα
αξηηφηεηαο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ/γκα ηεο πεξηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη
ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ θαη ηνπ απνκέλνληνο λα εγγξάθεηαη
θάηνςε νξζνγσλίνπ θηεξίνπ ειάρηζηεο επηθάλεηαο 50η.κ. θαη ειάρηζηεο πιεπξάο 5κ..
(Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
Ζ παξ. 3 νξίδεη φηη: νηθόπεδα πνπ έρνπλ πξόζσπν ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύνπλ δηαθνξεηηθά ειάρηζηα όξηα εκβαδνύ
θαη πξνζώπνπ ζεσξνύληαη άξηηα εθόζνλ έρνπλ ηα κηθξόηεξα από απηά, εθηόο αλ από
εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ
δηακπεξνχο νηθνπέδνπ κε δηαθνξεηηθά φξηα αξηηφηεηαο ζε θαζέλαλ απφ ηνπο δχν
δξφκνπο πνπ έρεη πξφζσπν ην νηθφπεδν, ζεσξείηαη άξηην εθφζνλ έρεη ηα κηθξφηεξα
απφ απηά. Παξ’ φια απηά, ζε πεξίπησζε θαηάηκεζεο ηέηνησλ νηθνπέδσλ, ηζρχεη ε
παξάγξαθνο 2β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.1577/85 πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, θαζψο ε
παξ. 3 αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελα νηθφπεδα. Σέινο, ε παξάγξαθνο 4 αθνξά ηα
γσληαθά νηθφπεδα ηα νπνία ιφγσ απφηκεζεο θαηά ηελ επηβνιή ζηνψλ έραζαλ ηελ
αξηηφηεηά ηνπο. Ο λφκνο εμαθνινπζεί λα ζεσξεί απηά ηα νηθφπεδα άξηηα θαη
νηθνδνκήζηκα.
1.3.1 Απαγόξεπζε θαηάηκεζεο νηθνπέδσλ (άξζξν 2 Ν.Γ. 690/48)
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48 (πεξί ζπκπιεξώζεσο
ησλ πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ δηαηάμεσλ), απαγνξεύεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο
νηθνπέδσλ, επαγόκελε ηε δεκηνπξγία νηθνπέδσλ κε άξηησλ, είηε θαηά ην ειάρηζην
εκβαδόλ είηε θαηά ην ειάρηζην πξόζσπν ή ην βάζνο. Έηζη, ηφζν ην νηθφπεδν πνπ
δεκηνπξγείηαη, φζν θαη ην ελαπνκέλνλ θνκκάηη ζηνλ πσιεηή, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο
θαηά θαλφλα φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη λα κπνξεί λα εγγξαθεί ζε απηά
θάηνςε νξζνγσλίνπ θηεξίνπ ειάρηζηεο επηθάλεηαο θαη ειάρηζηεο πιεπξάο εθφζνλ
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο. Σν βάζνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
σο άλσ παξάγξαθν δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο αξηηφηεηαο κεηά ηελ ηζρχ
5

Τα οικοδομικά ςυςτιματα ι τα ςυςτιματα δόμθςθσ, αποτζλεςαν το βαςικότερο όρο δόμθςθσ κατά
τθν ιςχφ του ΓΟΚ/73.
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Κεθάιαην 1
ηνπ Ν.1577/85. Ζ απαγφξεπζε
δεκηνπξγία κε άξηηνπ νηθνπέδνπ
ρσξίο κεηαβίβαζε δελ ππάξρεη
κεηαβίβαζε ησλ ήδε κε άξηησλ
Κσηνχιαο Η., 2009)

αλαθέξεηαη έκκεζα ζηελ θαηάηκεζε θαη ηε
πνπ πξνέθπςε απφ κεγαιχηεξε έθηαζε, θαζψο
θαηάηκεζε. Αληηζέησο, δελ απαγνξεχεηαη ε
νηθνπέδσλ. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1,

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο
ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ, ζην νπνίν έρεη αλαγεξζεί νηθνδνκή, φηαλ κε ηελ
κεηαβίβαζε θαζίζηαηαη ην νηθφπεδν κε άξηην ή κεηψλνληαη νη ππνρξεσηηθέο
αθάιππηεο απνζηάζεηο ή ν ππνρξεσηηθφο αθάιππηνο ρψξνο θάησ απφ ηα
επηηξεπφκελα φξηα πνπ ίζρπαλ ζηε πεξηνρή θαηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
πγθεθξηκέλα ε παξάγξαθνο 2 έρεη σο εμήο: «Όηαλ, από ηηο θείκελεο πεξί ζρεδίσλ
πόιεσλ δηαηάμεηο, εθηόο ησλ ειαρίζησλ νξίσλ εκβαδνύ θαη δηαζηάζεσλ ησλ
νηθνπέδσλ, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ αθαιύπησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ
νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηεο νηθνδνκήο ή πνζνζηνύ αθαιύπηνπ ηνπ νηθνπέδνπ από ηελ
νηθνδνκή, απαγνξεύεηαη, κεηά ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο, ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν
κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο κέξνπο ηνπ νηθνπέδνπ, θαηά ηξόπν πνπ λα θαζηζηά ην
νηθόπεδν, επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε νηθνδνκή, κε άξηην ή πνπ λα κεηώλεη ηηο
αθάιππηεο απνζηάζεηο ή ην αθάιππην πνζνζηό θάησ από ην επηβεβιεκέλν ειάρηζην
όξην».
ε πεξίπησζε ππαίηηαο θαηάηκεζεο, θαηά παξάβαζε ησλ παξαπάλσ, ν λφκνο νξίδεη
ηελ απηνδίθαηε αθπξφηεηα ησλ κεηαβηβάζεσλ απηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηε παξάγξαθν
3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδνληαη ηα εμήο: θάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ πνπ
έρεη αληηθείκελν κεηαβίβαζε θπξηόηεηαο, ε νπνία απαγνξεύεηαη από ηηο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπο, είλαη απηνδηθαίσο θαη εμ ππαξρήο απνιύησο άθπξε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
κεηαβίβαζε νπζηαζηηθά είλαη ζαλ λα κελ έγηλε πνηέ θαη φηη ν αγνξαζηήο έρεη
αλχπαξθην νηθφπεδν (γλσκνδφηεζε 748/92 ηνπ ΝΚ). Ζ απηνδίθαηε αθπξόηεηα
ζεκαίλεη φηη δελ απαηηείηαη θαλ απφθαζε δηθαζηεξίνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ην άξζξν
180 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, άθπξε δηθαηνπξαμία ζεσξείηαη σο κε γελνκέλε. ε
πεξίπησζε φκσο πνπ ην νηθφπεδν απηφ, ην νπνίν λνκηθά ζεσξείηαη αλχπαξθην, ην
λέκεηαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ πάλσ απφ 20 ρξφληα, ηφηε κε έθηαηε ρξεζηθηεζία6 είλαη
λφκηκα ηδηνθηήηεο ηνπ θαη δελ κπνξεί πιένλ λα ζεσξείηαη σο αλχπαξθην.
(Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-2)
Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νξίδεηαη σο αξκφδηα ππεξεζία γηα λα
απνθαλζεί ηελ παξάλνκε κεηαβίβαζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 ε πνιενδνκηθή
ππεξεζία, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ αξκφδηνο είλαη ν νηθείνο Ννκάξρεο.
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ίζρπζε απφ ηηο 8-5-1948 (εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ Ν.Γ.690/48) έσο ηηο 14-11-1968 φηαλ θαη θαηαξγήζεθε κε ην Α.Ν.
625/68 (παξ. 1 άξζξν 3). Δπαλαθέξζεθε ζε ηζρχ ζηηο 27-7-1977 κε ηε δεκνζίεπζε
ηνπ Ν.651/77 (παξ. 1 άξζξν 6). Έηζη, φζα κε άξηηα νηθφπεδα δεκηνπξγήζεθαλ απφ
θαηαηκήζεηο ζην δηάζηεκα απηφ ησλ 9 ρξφλσλ, έγηλαλ λφκηκα. Δθηφο ηεο επαλαθνξάο
ζε ηζρχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.651/77, πνηληθνπνηήζεθαλ νη
παξαβάζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 690/48 (ε ηζρχο ηεο νπνίαο νπδέπνηε
ζηακάηεζε απφ ηελ εκεξνκελία ζεζπίζεψο ηεο έσο ζήκεξα), ελψ δελ
6

Αςτικόσ Κϊδικασ, άρκρο 1045: Εκείνοσ που ζχει ςτθ νομι του για μια εικοςαετία πράγμα κινθτό ι
ακίνθτο, γίνεται κφριοσ (ζκτακτθ χρθςικτθςία).
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Έηζη, φπνηνο
θάλεη θαηάηκεζε νηθνπέδνπ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κε άξηηνπ
νηθνπέδνπ, είηε θαηά ην ειάρηζην εκβαδφ, είηε θαηά ην ειάρηζην πξφζσπν, δελ έρεη
πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά ηζρχεη κφλν ε απηνδίθαηε αθπξφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο. Οη
πνηλέο πνπ νξίδνληαη γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξ. 2 είλαη πνηλή θπιάθηζεο θαη
ρξεκαηηθή πνηλή θαηά ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ κεζηηψλ θαη απηψλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο
πξάμεηο απηέο αιιά θαη θαηά ησλ εθπξνζψπσλ ή δηεπζπληψλ ή εληεηαικέλσλ
δηεπζπληψλ ή δηνηθεηηθψλ ή γεληθά δηεπζπληψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ
παξάλνκεο πξάμεηο. Αθφκα, πξνβιέπνληαη θπξψζεηο θαη ελάληηα απηψλ πνπ κε ηνλ
ηχπν, ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή άιιν κέζν ελεκέξσζεο
ηνπ θνηλνχ ελεξγνχλ δηαθεκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζε παξάλνκεο θαηαηκήζεηο. Με ην
Ν.2242/94 (ΦΔΚ-162/Α/3-10-94), πξνζηέζεθε εδάθην ζην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν.651/77 ζχκθσλα κε ην νπνίν κε ηηο απηέο πνηλέο ηηκσξνύληαη θαη νη
ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ, νη δηθεγόξνη πνπ παξίζηαληαη, νη ππνζεθνθύιαθεο
πνπ κεηαγξάθνπλ ζπκβόιαηα, θαηά παξάβαζε ηεο σο άλσ απαγνξεύζεσο, θαζώο θαη νη
κεραληθνί πνπ ζπληάζζνπλ ηερληθά ζρέδηα πξνζαξηώκελα ζηα σο άλσ ζπκβόιαηα
(παξ.17, άξζξν 3). (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Κσηνχιαο Η., 2009)
1.3.2 Ννκηκνπνίεζε δηθαηνπξαμηώλ πνπ έγηλαλ πξηλ ην 1977 (άξζξν 6, Ν.720/77)
Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.720/77 (6-10-1977) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 6, ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη: επηηξέπεηαη ε ζύληαμε ησλ νξηζηηθώλ
ζπκβνιαίσλ πώιεζεο αθηλήησλ θαηά παξάβαζε ησλ ελ άξζξσ 4 ηνπ Ν. 651/77
αλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ σο θαη ηεο δηαηάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Ν.Γ.690/48 πεξί ζπκπιεξώζεσο ησλ πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ δηαηάμεσλ εθ’ όζνλ πξν ηεο
ηζρύνο ηνπ Ν.651/77 έρνπλ ζπληαρζεί πεξί ηαύηεο ζπκβνιαηνγξαθηθά πξνζύκθσλα. Τα
αθίλεηα ηαύηα σο θαη πάληα ηα πξν ηεο ηζρύνο ηνπ Ν.651/77 κεηαβηβαζζέληα θαηά
παξάβαζε ησλ αλσηέξσ κλεκνλεπζέλησλ δηαηάμεσλ δύλαληαη λα κεηαβηβάδνληαη
πεξαηηέξσ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ, επηηξάπεθε ε κεηαβίβαζε ησλ
νηθνπέδσλ απηψλ θαη νπζηαζηηθά ήξζε ε απηνδίθαηε αθπξφηεηα ηνπο γηα ηα νηθφπεδα
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ππαίηηα θαηάηκεζε ηελ πεξίνδν 1948-1977. Ζ άξζε απηή,
φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη αληηθαηαζηάζεθε θαη ε αξηηφηεηα θαη νηθνδνκεζηκφηεηα ησλ
νηθνπέδσλ απηψλ. Έηζη, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48 πνπ νξίδεη
ηελ αθπξφηεηα ησλ κεηαβηβάζεσλ πνπ επάγνληαη ηε δεκηνπξγία κε άξηησλ
νηθνπέδσλ, ηζρχεη νπζηαζηηθά κφλν γηα φζα νηθφπεδα δεκηνπξγήζεθαλ κε άξηηα κεηά
ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77 (27-7-1977). (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-2)
1.3.3 Φξόλνο δεκηνπξγίαο νηθνπέδνπ
Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ν ρξφλνο δεκηνπξγίαο ελφο
νηθνπέδνπ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα πνιιέο δηαηάμεηο, φπσο είλαη νη δηαηάμεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ αθπξφηεηα ή ηελ εγθπξφηεηα ηεο θαηάηκεζεο ελφο νηθνπέδνπ νη
νπνίεο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο αξηηφηεηαο γεπέδνπ ζε
εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή, ε νπνία αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, φπνπ
ππάξρνπλ πνιιέο παξεθθιίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ
γεπέδνπ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή γηα ην ζέκα εγθχθιηνο 7/4.3.92 ηεο
δηεχζπλζεο λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (αξηζ. πξση. 9622/1473).
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Κεθάιαην 1
ΘΔΜΑ: Φξόλνο δεκηνπξγίαο νηθνπέδνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηήο θαηά
παξέθθιηζε αξηηόηεηαο θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία απόδεημήο ηνπ
«Δπεηδή θαηά θαηξνχο έρνπλ εθδνζεί εγθχθιηνη αιιά θαη άιια έγγξαθα γηα
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο νηθνπέδσλ,
πξνθεηκέλνπ ; λα εμεηαζηεί εάλ απηά ππάγνληαη ζε δηαηάμεηο "θαηά παξέθθιηζε
αξηηφηεηαο θιπ." πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ζηα ζηνηρεία απφδεημεο ηνπ ρξφλνπ
δεκηνπξγίαο. Παξά ηαχηα νη ππεξεζίεο δελ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηα
ζέκαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζχγρπζε θαη αλαζθάιεηα σο πξνο ην εθαξκνζηέν
δίθαην.
Γηα λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά, επηρεηξείηαη θαησηέξσ ζπζηεκαηηθή
θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ αξ.Γλσκ-113/9/26-2-92 ηνπ
Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είρε
παξαπεκθζεί ην ζέκα γηα γλσκνδφηεζε, σο εμήο:
1. ε πεξίπησζε θαηάηκεζεο, σο ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ζεσξείηαη ν
ρξφλνο κεηαγξαθήο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ.
2. ε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο ή θιεξνδνζίαο, ν ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ
θιεξνλνκνπκέλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηάο, φηαλ ε δήισζε
απνδνρήο θιεξνλνκηάο έρεη γίλεη κεηά ην ρξφλν ηεο θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηαο θαη
δελ ππάξρεη πξνγελέζηεξνο ηίηινο πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα,
γηα ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο ζαλάηνπ
ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ.
3. ε πεξίπησζε χπαξμεο ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πξνζπκθψλνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ
έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πεξί κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηαο
νηθνπέδνπ, ν ρξφλνο κεηαγξαθήο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο.
4. ηηο πεξηπηψζεηο επηθχξσζεο αλσκάισλ δηθαηνπξαμηψλ, σο ρξφλνο δεκηνπξγίαο
ηνπ νηθνπέδνπ, ζεσξείηαη ν ρξφλνο ζχληαμεο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ
(πξνζπκθψλνπ θιπ.) κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηάο ηνπο, αθνχ απηφο αλαθέξεηαη ζηελ
δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία επηθπξψλεη ηε δηθαηνπξαμία κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ
θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζη. Κψδηθα παξ.2 ηνπ Αξζ-15 ηνπ ΝΓ3958/59 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ησλ πεξί θπξώζεσλ πξάμεσλ ηηλώλ
ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη άιισλ ηηλώλ δηαηάμεσλ" (ΦΔΚ-133/Α), παξ.2 ηνπ
Αξζ-2 ηνπ Ν-666/77 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο δηαηάμεσλ ηεο
Δπνηθηζηηθήο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλώλ δηαηάμεσλ".
5. ηηο πεξηπηψζεηο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ γεο ηνπ Αξζ-8 ηνπ Ν-1337/83
ζεσξείηαη απηνηειήο ηδηνθηεζία ηνπ ππφρξενπ εθείλε πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζ'
απηφλ, κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή δηθαζηηθή απφθαζε θιπ. πνπ έρεη κεηαγξαθεί ζην
αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν θαη φρη εθείλε πνπ απφθηεζε κε πξνζχκθσλν κε ην νπνίν
απιά δίλεηαη ππφζρεζε γηα κειινληηθή κεηαβίβαζε.
6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη ε θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα γεπέδνπ γηα ην νπνίν
δελ πθίζηαηαη ηίηινο θπξηφηεηαο ή ν ππάξρσλ ηίηινο δελ απνδεηθλχεη ηνλ ρξφλν
δεκηνπξγίαο ηνπ, ηφηε ε πνιενδνκηθή ππεξεζία, αληί ηεο κέρξη ηψξα δηθαζηηθήο
απφθαζεο ζα απαηηεί λα πξνζθνκίζεη αζξνηζηηθά ν ελδηαθεξφκελνο:
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α) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν, πεξί κε δηεθδηθήζεσο ηνπ
ππφςε γεπέδνπ.
β) Βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο ή ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηνλ ρξφλν
δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ ζπλνδεπφκελε απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ
νηθνπέδνπ ζεσξεκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο ή ην Γήκαξρν.
γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν-1599/85 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή
ηνπο ζπληδηνθηήηεο ηνπ φηη είλαη θχξηνη ηνπ ππφςε γεπέδνπ, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο
απφθηεζήο ηνπ θαζψο θαη ν ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ ηνλ νπνίν επηθαινχληαη γηα ηελ
παξέθθιηζε.
Πξνεγνχκελεο
εγθχθιηνη
πνπ
έρνπλ
εθδνζεί
παχνπλ λα ηζρχνπλ.» (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Ζ-1)

γηα

ην

ίδην

ζέκα

1.3.4 Οηθνδνκεζηκόηεηα κε άξηησλ νηθνπέδσλ (άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/85)
Σα νηθφπεδα ηα νπνία δελ είλαη άξηηα, είηε θαηά ηνλ θαλφλα ηεο πεξηνρήο, είηε θαηά
παξέθθιηζε, κπνξνχλ λα νηθνδνκεζνχλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.1337/83, φπσο
ηζρχεη ζήκεξα. Σα νηθφπεδα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25,
ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνδνκήζηκα θαη φρη σο άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, θαζψο ε
αξηηφηεηα ελφο νηθνπέδνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο θαηά θαλφλα φξνπο δφκεζεο ηεο
πεξηνρήο θαη απφ ηελ παξέθθιηζε πνπ πηζαλφλ ηζρχεη. Οη πξνυπνζέζεηο ψζηε έλα
νηθφπεδν λα ππάγεηαη ζην άξζξν 25 αλαθέξνληαη ζηε παξ. 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία
νηθόπεδα εληόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ πνπ δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο
πξνϋπνζέζεηο αξηηόηεηαο θαηά ηνλ θαλόλα ή ηελ παξέθθιηζε ηεο πεξηνρήο θαη πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξηλ από ηελ ηζρύ ηνπ Ν-651/77 "πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ ΝΓ-349/74
θιπ" κπνξεί θαη' εμαίξεζε λα νηθνδνκεζνύλ εθόζνλ:
α Έρνπλ κηα πιεπξά ηνπο ηνπιάρηζηνλ 5 κ ζε θνηλόρξεζην ρώξν.
β. Μέζα ζ' απηά, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο ζπληειεζηή δόκεζεο ηεο πεξηνρήο θαη κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ ππνρξεσηηθά αθάιππησλ ρώξσλ εγγξάθεηαη θηήξην εκβαδνύ ηνπιάρηζηνλ
50 ηκ θαη ειάρηζηεο πιεπξάο 5 κ.
Αλ δύν ή πεξηζζόηεξα γεηηνληθά νηθόπεδα ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζπλελσζνύλ, ην
νηθόπεδν πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ζπλέλσζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
απηήο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα νηθόπεδα πνπ θαζίζηαληαη κε άξηηα ιόγσ ξπκνηνκίαο
αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν ξπκνηόκεζήο ηνπο.
Τα νηθόπεδα ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γηα ηα νπνία νθείιεηαη εηζθνξά ζε γε, όηαλ
απνκεηώλνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε απηήο ζύκθσλα κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο,
εμαθνινπζνύλ λα εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ εθόζνλ ην ελαπνκέλνλ
νηθόπεδν πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ εδαθίσλ α θαη β.
Σν ηειεπηαίν εδάθην πξνζηέζεθε κε ην Ν.3212/03 (ΦΔΚ 308/Α/31-12-03). χκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, έλα νηθφπεδν ην νπνίν δελ πιεξνί θάπνηνλ απφ ηνπο θαλφλεο
αξηηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ππάγεηαη ζην άξζξν 25, εθφζνλ ηζρχνπλ αζξνηζηηθά θαη νη
άιιεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, νηθφπεδν πνπ έρεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν πξφζσπν
θαηά ηνλ θαλφλα ή θαηά ηελ παξέθθιηζε πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή, αιιά δελ έρεη ην
απαηηνχκελν εκβαδφλ, ππάγεηαη ζην άξζξν 25. Απηφ ηζρχεη θαη φηαλ, ελψ έρεη ην
ειάρηζην απαηηνχκελν εκβαδφ θαηά ηνλ θαλφλα ή θαηά ηελ παξέθθιηζε πνπ ηζρχεη
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ζηελ πεξηνρή, δελ έρεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν πξφζσπν. Βέβαηα, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε, πξψηα εμεηάδεηαη αλ κε ηαθηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ
ΓΟΚ/85, είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζεη θαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν πξφζσπν.
Δθηελέζηεξε αλαθνξά γηα ηηο ηαθηνπνηήζεηο ησλ νηθνπέδσλ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ
θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νηθφπεδν πνπ δελ είλαη άξηην, νχηε θαηά ην εκβαδφλ, νχηε θαη
θαηά ην πξφζσπν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο, ζεσξείηαη
νηθνδνκήζηκν ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν. Σέινο, νηθφπεδν ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε πξν ηεο ηζρχνο ηνπ Ν.651/77, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Γ/ηνο ξπκνηνκίαο
ηεο πεξηνρήο θαη έρεη ηα θαηά παξέθθιηζε φξηα αξηηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ
πεξηνρή, κπνξεί λα ζεσξεζεί νηθνδνκήζηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 25. Σέηνηα είλαη ηα
νηθφπεδα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ππαίηηα θαηάηκεζε κεηά ην Γ/γκα ξπκνηνκίαο
ηεο πεξηνρήο θαη πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77, θαζψο ζην δηάζηεκα 14-11-1968 έσο
27-7-1977 δελ ίζρπε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48 θαη άξα δελ ππήξρε
ππαίηηα θαηάηκεζε θαη απηνδίθαηε αθπξφηεηα αιιά θαη φζα δεκηνπξγήζεθαλ απφ
ππαίηηα θαηάηκεζε ζην δηάζηεκα 8-5-1948 έσο 14-11-1968, αθνχ κε ην Ν.720/77
επεηξάπεη λα κεηαβηβάδνληαη πεξαηηέξσ. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
χκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 25, γηα λα είλαη έλα νηθφπεδν
νηθνδνκήζηκν ζα πξέπεη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή δόκεζεο ηεο πεξηνρήο θαη
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππνρξεσηηθά αθάιππησλ ρψξσλ, λα εγγξάθεηαη θηήξην
εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 50 η.κ. θαη ειάρηζηεο πιεπξάο 5 κ.. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αθνχ
ππνινγηζηεί ν αθάιππηνο ρψξνο, βάζεη ηνπ ζπληειεζηή θάιπςεο πνπ ηζρχεη ζηε
πεξηνρή θαη κε βάζε ην ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή, κπνξεί λα
εγγξαθεί θάηνςε νξζνγσλίνπ θηεξίνπ κε ηα ειάρηζηα κεγέζε εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ
πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε δόκεζε ζηα νηθόπεδα απηά γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηνπο θαλόλεο δόκεζεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη πάληνηε ύζηεξα
από έγθξηζε ηεο αξκόδηαο ΔΠΑΔ, πνπ κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνύο ζηνλ αξηζκό
ησλ νξόθσλ ή ζηνλ όγθν θαη γεληθά ζηε δηακόξθσζε ηνπ θηηξίνπ ζε πεξηπηώζεηο πνπ
βιάπηεηαη εκθαλώο ην πεξηβάιινλ.
Σν άξζξν 25 αξρηθψο αληηθαηαζηάζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.2052/92
(ΦΔΚ 94/Α/5-6-92), ελ ζπλερεία θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφ κε ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ
173/98 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.2742/99 (ΦΔΚ 207/Α/710-99). ήκεξα ηζρχεη φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην Ν.3212/03, “άδεηα δόκεζεο,
πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ”.

1.4 Σαθηνπνίεζε Οηθνπέδσλ θαη Καηαηκήζεηο
Ο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/83, γίλεηαη ζε δχν
θάζεηο. Αξρηθά, ζπληάζζεηαη ην Γενικό Πολεοδομικό Στέδιο (ΓΠ) κε πξσηνβνπιία
ηεο απηνδηνίθεζεο ή ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ νηθείνπ
Ο.Σ.Α., θαη εγθξίλεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε. Μεηά ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
απηήο, ν Τπνπξγφο Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο κε απφθαζε πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, κπνξεί λα αλαζηείιεη ηε ρνξήγεζε
αδεηψλ νηθνδνκήο θαη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ή ζε ηκήκαηά ηεο θαη λα
απαγνξεχζεη ηηο θαηαηκήζεηο ησλ ηδηνθηεζηψλ, πέξα απφ ην νξηδφκελν, ζηελ ίδηα
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απφθαζε, φξην εκβαδνχ. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ γεληθνχ
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα εμάκελν κεηά ηελ
έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο (Ν1337/83, άξζξν 4). ηε δεχηεξε θάζε,
ζπληάζζεηαη ε πολεοδομική μελέηη πνπ πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ γεληθνχ
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε αλαθέξεηαη ζε αθέξαηεο πνιενδνκηθέο
ελφηεηεο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ζην ζχλνιφ
ηεο. Ζ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Ν.Γ. ηνπ
1923, δειαδή κε Π.Γ/γκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ. Μεηά
ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο. Ζ εθαξκνγή
απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχληαμε θαη θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο.
Πεξηερφκελν ηεο πξάμεο εθαξκνγήο είλαη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθηεζεί ε γε θαη λα δηαηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξεη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ Ν.1337/83 θαη θπξίσο γηα ηελ απφθηεζε ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ
ρψξσλ θαζψο θαη λα πινπνηεζεί ν ζρεκαηηζκφο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ φπσο
απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηζθνξώλ ζε γε θαη ρξήκα θαζψο θαη κε ηηο απαηηνχκελεο
ηαθηνπνηήζεηο θαη πξνζθπξώζεηο νηθνπέδσλ θαη ξπκνηνκήζεηο αθηλήησλ.
(Υξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2007, Αξαβαληηλφο Α., 2007)
Ζ ηαθηνπνίεζε απνηειεί κέξνο ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεπζέηεζε ησλ
ηδηνθηεζηψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλέο γηα ηελ πιεξέζηεξε νηθνδνκηθή
εθκεηάιιεπζε ηνπο θαζψο θαη ησλ εδαθηθψλ ηκεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
εηζθνξά ζε γε, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/837. Ζ ηαθηνπνίεζε αθνξά ηελ
αθαίξεζε θαη απνλνκή ηεο θπξηφηεηαο ππέξ ελφο πξνζψπνπ ζε βάξνπο άιινπ,
θαηφπηλ πξνζζαθαίξεζεο εδαθηθψλ ηκεκάησλ. Ζ αλαγθαζηηθή ζπλέλωζε8, ε
αληαιιαγή, ε κεηαθίλεζε ζε άιιε ζέζε θαη ε κεηαβνιή θαηά ην ζρήκα, ην κέγεζνο
θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη ησλ εδαθηθψλ ηκεκάησλ ηεο εηζθνξάο ζε γε,
απνηεινχλ κνξθέο ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηε παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ Ν.1337/83 (απφθαζε 2662/1999 ηνπ ηΔ). πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη
φηη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο, ηα νηθόπεδα πνπ δελ είλαη άξηηα θαηά ην εκβαδόλ ηνπο θαη
δελ κπνξνύλ λα ηαθηνπνηεζνύλ θαηά ην άξζξν 3 παξ.3 ηνπ Ν.Γ.690/48 "πεξί
ζπκπιεξώζεσο ησλ πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ δηαηάμεσλ πξνζθπξώλνληαη ζηα γεηηνληθά
νηθόπεδα ή αληαιιάζζνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηε δεκηνπξγία εληαίσλ εμ αδηαηξέηνπ
νηθνπέδσλ, ή αληαιιάζζνληαη ππνρξεσηηθά κε ίζεο αμίαο νηθόπεδα ή ηδαληθά κεξίδηα
νηθνπέδσλ ή ηκήκαηα δηαηξεκέλεο ηδηνθηεζίαο θαηά ην Ν.3741/29 θαη ην Ν.Γ.1024/71
κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Νόκνπ απηνύ. Τα νηθόπεδα πνπ δελ είλαη άξηηα
θαηά ηηο δηαζηάζεηο ηαθηνπνηνύληαη θαη αλ απηό δελ είλαη δπλαηό εθαξκόδεηαη θαη ζ'
απηό ην πξνεγνύκελν εδάθην. Με ηελ πξάμε εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο ε
ηαθηνπνίεζε ή ε εθαξκνγή ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο γηα ηα
ηκήκαηα ησλ ηδηνθηεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε γηα
7

Η παρ. 8 του άρκρου 8 του Ν.1337/83 προςδιορίηει τθν ιεραρχία κατά τθν οποία διατίκενται τα
εδαφικά τμιματα που προζρχονται από τισ ειςφορζσ των ιδιοκτθςιϊν ςε γθ. Ζτςι, πρϊτα παίρνουν
οικόπεδο από ειςφορά ςε γθ αυτοί που ρυμοτομοφνται εξ’ ολοκλιρου, μετά αυτοί που
ρυμοτομοφνται παραπάνω από τθν υποχρεωτικι τουσ οφειλι ςε γθ και μετά αυτοί τα οικόπεδα των
οποίων δεςμεφτθκαν από χϊρουσ κοινισ ωφζλειασ.
8
Παράγραφοσ 7, άρκρο 18 του Συντάγματοσ: Με νόμο μπορεί να κακιερωκεί θ αναγκαςτικι
ςυνιδιοκτθςία ςυνεχόμενων ιδιοκτθςιϊν αςτικϊν περιοχϊν, εφόςον θ αυτοτελισ ανοικοδόμθςθ
αυτϊν ι μερικϊν από αυτζσ δεν ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ δόμθςθσ που ιςχφουν ι πρόκειται να
ιςχφςουν ςτθ περιοχι αυτι.
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θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρώξνπο θαη πνπ είλαη κεγαιύηεξα ηεο νθεηιόκελεο
εηζθνξάο γεο ή ηα ηκήκαηα ηεο εηζθνξάο ζε γε εθόζνλ δελ είλαη πνιενδνκηθά
αμηνπνηήζηκα ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Καηά ηελ παξαπάλσ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνπέδσλ
επηηξέπεηαη λα κεηαβιεζεί ην ζρήκα θαη ε ζέζε ηνπο ώζηε λα γίλνληαη άξηηα θαη
νηθνδνκήζηκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξόληνο λόκνπ
επηηξέπεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ή έληαμεο, πνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε θνξά
ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε, ε ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ πνπ απνηεινύλ ηελ εηζθνξά γεο,
ε κεηαθίλεζε ζε άιιε ζέζε θαη ε κεηαβνιή θαηά ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο
ηνπο. Δπηηξέπεηαη επίζεο γηα ηνλ ίδην ιόγν θαη ε κεηαθίλεζε ζε άιιε ζέζε ησλ ινηπώλ
ηδηνθηεζηώλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο θαη ε κεηαβνιή ηνπο θαηά ην ζρήκα.
(Υξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2007, Αξαβαληηλφο Α., 2007)
Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.690/48 πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αθνξά ηε
πξνζθχξσζε ηκήκαηνο φκνξνπ νηθνπέδνπ, ε νπνία ππεξβαίλεη ην φξην αξηηφηεηαο
ηεο πεξηνρήο θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% ζε κε άξηην, σο πξνο ην εκβαδφλ, νηθφπεδν ην
νπνίν ππνιείπεηαη κέρξη 25%, ψζηε λα θαηαζηεί άξηην, εθφζνλ ε πξνζθχξσζε απηή
δελ πξνθαιεί πξφβιεκα κε αξηηφηεηαο ζην αξρηθφ νηθφπεδν, ιφγσ κείσζεο ησλ
ππνρξεσηηθψλ αθάιππησλ ρψξσλ ή ηνπ εκβαδνχ ηνπ θάησ απφ ην ειάρηζην. Γηα ηελ
κνλνκεξή πξνζθχξσζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην κε άξηην νηθφπεδν λα
θξίλεηαη σο πξνζθπξσηέν. Έηζη, ζηε παξαπάλσ δηάηαμε δελ εκπίπηνπλ θαηά
παξέθθιηζε νηθφπεδα αιιά νχηε θαη νηθφπεδα ηα νπνία είλαη νηθνδνκήζηκα θαηά ην
άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83.
1.4.1 Αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε νηθνπέδσλ
Μέζν ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ απνηειεί θαη ε αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε, ε νπνία
γίλεηαη βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 690/48. χκθσλα κε ηελ σο άλσ
παξάγξαθν, απαηηείηαη ηα πξνο ζπλέλσζε νηθφπεδα λα είλαη άθηηζηα. Όπσο
αλαθέξζεθε θαη γηα ηε κνλνκεξή πξνζθχξσζε, ηα πξνο ζπλέλσζε νηθφπεδα πξέπεη
λα θξίλνληαη σο κε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, δειαδή λα είλαη πξνζθπξσηέα. Ωο εθ
ηνχηνπ, ε αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε δελ επηηξέπεηαη γηα δχν νηθφπεδα φηαλ ην έλα απφ
ηα δχν ή θαη ηα δχν ππάγνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83, αθνχ απηά είλαη
νηθνδνκήζηκα, αιιά νχηε θαη φηαλ είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα θαηά παξέθθιηζε.
Σν πξνθχπηνλ απφ ηε ζπλέλσζε νηθφπεδν πξέπεη λα είλαη άξηην θαηά θαλφλα. Αλ απφ
ηε ζπλέλσζε δελ πξνθχπηεη άξηην θαηά θαλφλα νηθφπεδν, ηφηε απηά θξίλνληαη σο
πξνζθπξσηέα ζηα φκνξα. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαθείκελα πξνο ζπλέλσζε
νηθφπεδα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε ή ηνπο ίδηνπο ηδηνθηήηεο κε ίζα πνζνζηά
θπξηφηεηαο θαη φια καδί απνηεινχλ έλα άξηην θαηά θαλφλα είηε θαηά παξέθθιηζε
νηθφπεδν, δελ ηίζεηαη ζέκα αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο. Αλ κε ηελ αλαγθαζηηθή
ζπλέλσζε πξνθχςεη νηθφπεδν άξηην θαηά θαλφλα σο πξνο ην εκβαδφλ, αιιά φρη θαη
σο πξνο ην πξφζσπν, επηηξέπεηαη ε ηαθηνπνίεζή ηνπο κε ηα φκνξα βάζεη ησλ
γεληθψλ δηαηάμεσλ ηαθηνπνίεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ζπλέλσζε καηαηψλεηαη.
(Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-2)
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε, είλαη ην πξνθχπηνλ
νηθφπεδν λα έρεη ηελ αξηηφηεηα ηνπ θαλφλα ηεο πεξηνρήο. Παξ’ φια απηά, κε ηε παξ.
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5 ηνπ άξζξν 7 ηνπ Ν.1337/839, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε ην Π.Γ/γκα έγθξηζεο ηεο
πνιενδνκηθήο κειέηεο, λα επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ νηθνπέδσλ κε ηα ειάρηζηα
φξηα αξηηφηεηαο ηεο παξέθθιηζεο. Έηζη, ελψ ζηα παιαηά εγθεθξηκέλα ζρέδηα, δχν ή
πεξηζζφηεξα κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκα νηθφπεδα, φηαλ ζπλελψλνληαη, έπξεπε λα
απνθηνχλ ην θαηά θαλφλα εκβαδφλ θαη ην θαηά θαλφλα πξφζσπν, ζηα ζρέδηα πφιεσο
πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.1337/83 κπνξεί λα γίλεη ζπλέλσζε νηθνπέδσλ
ζηελ παξέθθιηζε, εθφζνλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ θαηά παξέθθιηζε
νηθνπέδνπ απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε. (Υξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2007)
Πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ ε
νθεηιφκελε εηζθνξά ζε γε θάπνηνπ απφ ηα νηθφπεδα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλέλσζε
έρεη εκβαδφλ άξηηνπ θαηά θαλφλα ή θαηά παξέθθιηζε νηθνπέδνπ, νπφηε ζα πξέπεη λα
απνδνζεί ζηνλ ηδηνθηήηε άιιν αθίλεην ίζεο αμίαο.
1.4.1 Απαγόξεπζε ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ πξνεξρόκελσλ από ππαίηηα θαηάηκεζε
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα νηθόπεδα πνπ δελ είλαη άξηηα θαηά ηηο δηαζηάζεηο
ηαθηνπνηνύληαη. Έηζη, νηθφπεδα κε άξηηα σο πξνο ην πξφζσπν ππφθεηληαη ζε
ηαθηνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηα νηθφπεδα απηά πξέπεη λα
πξνζθπξσζνχλ ή λα ζπλελσζνχλ ή λα αληαιιαγνχλ ππνρξεσηηθά κε άιιν αθίλεην
(παξ. 3, άξζξν 3 ηνπ Ν.1337/83). χκθσλα φκσο κε ηε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 25,
«ηαθηνπνίεζε νηθνπέδσλ», ηνπ ΓΟΚ/85, νηθόπεδν άξηην θαηά ηνλ θαλόλα σο πξνο ην
εκβαδόλ, ην νπνίν δελ έρεη ην θαηά παξέθθιηζε ειάρηζην πξόζσπν, αλ δελ κπνξεί λα
ηαθηνπνηεζεί θαηά ηξόπν ώζηε λα απνθηήζεη ην θαηά θαλόλα πξόζσπν, ζεσξείηαη
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν εθόζνλ κε ηελ ηαθηνπνίεζε απνθηήζεη ην θαηά παξέθθιηζε
πξόζσπν ή εάλ κπνξεί λα αλεγεξζεί θηήξην κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν.1337/83. Έηζη, ην κε άξηην θαηά ην πξφζσπν νηθφπεδν ζεσξείηαη άξηην θαη
νηθνδνκήζηκν, εθφζνλ ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπ, θαη βάζεη ηνπ ζ.δ. πνπ ηζρχεη
ζηε πεξηνρή, κπνξεί λα εγγξαθεί θάηνςε θηεξίνπ κε ειάρηζηε επηθάλεηα 50η.κ. θαη
ειάρηζηε πιεπξά 5κ. ηε ζπλέρεηα ηεο παξ. 5 αλαθέξεηαη: (…) εθηόο αλ ε παξαπάλσ
έιιεηςε νθείιεηαη ζε ππαίηηα θαηάηκεζε από ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο δηθαηνπαξόρνπο
ηνπο κε δηθαηνπξαμία ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν.651/77
(ΦΔΚ 207). Αλ φκσο, δελ κπνξεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα απνθηήζεη ην θαηά
θαλφλα ή θαηά παξέθθιηζε πξφζσπν θαη εθφζνλ έρεη δεκηνπξγεζεί πξηλ ηεο ηζρχνο
ηνπ Ν.651/77, δειαδή πξηλ ηηο 27-7-77, θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ηφηε είλαη νηθνδνκήζηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν.1337/83, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. (Υξηζηνθηιφπνπινο Γ., 2007, Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
Σφκνο Ζ-1)
Ζ απαγνξεπηηθή απηή δηάηαμε πεξί ηαθηνπνίεζεο κε άξηησλ νηθνπέδσλ, πνπ
θαηέζηεζαλ έηζη ιφγσ ππαίηηαο θαηάηκεζεο, αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 3 ηνπ
Ν.Γ.690/48. πγθεθξηκέλα, κε ηε παξ. 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε
πξνζθχξσζε ηδησηηθήο νδνχ ή γεληθά θαηαξγεζέληνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε
νηθφπεδν κε άξηην, ψζηε λα θαηαζηεί απηφ άξηην θαη νηθνδνκήζηκν αθφκα θαη αλ ν
πξνο πξνζθχξσζε απηφο θνηλφρξεζηνο ρψξνο έρεη εκβαδφλ άξηηνπ νηθνπέδνπ. ηε
ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη αη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ δελ
9

Παράγραφοσ 5, άρκρο 7 του Ν.1337/83: Με τα Π.Δ/τα που εγκρίνεται θ πολεοδομικι μελζτθ μπορεί
να κακορίηονται ςυςτιματα δόμθςθσ, αρτιότθτεσ οικοπζδων και λοιποί όροι και περιοριςμοί
δόμθςθσ κατά παρζκκλιςθ των ςχετικϊν διατάξεων του ΓΟΚ.
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Κεθάιαην 1
εθαξκόδνληαη επί κε άξηησλ νηθνπέδσλ θαηαζηάλησλ ηνηνύησλ ππαηηηόηεηη ησλ
ηδηνθηεηώλ απηώλ ή ησλ δηθαηνπαξόρσλ ησλ δηα ηεκαρηζκνύ κείδνλνο εθηάζεσο
ερνύζεο ην ειάρηζηνλ εκβαδόλ. Δηδηθώο αη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 δελ
εθαξκόδνληαη επί ησλ κε άξηησλ νηθνπέδσλ πεξηειζόλησλ εηο ηνπο ηδηνθηήηαο απηώλ ή
ηνπο δηθαηνπαξόρνπο ησλ ζπλεπεία ηεκαρηζκνύ κείδνλνο εθηάζεσο ερνύζεο ην
ειάρηζηνλ εκβαδόλ δηα δηθαηνπξαμίαο ελ γέλεη ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ ή θαη δηθαζηηθήο
δηαλνκήο. Παξφκνηα πξνυπφζεζε ηίζεηαη θαη γηα ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
ΓΟΚ/85 ζχκθσλα κε ην νπνίν ηκήκαηα νηθνπέδνπ άξηηνπ θαη νηθνδνκήζηκνπ πνπ δελ
επηδέρνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη ηαθηνπνίεζε, αθαηξνχληαη αλαγθαζηηθά θαη
πξνζθπξψλνληαη ζηα γεηηνληθά νηθφπεδα. Ζ πξνζθχξσζε απηή γίλεηαη κφλν αλ ηα
γεηηνληθά νηθφπεδα έρνπλ ην ειάρηζην απαηηνχκελν εκβαδφλ θαη ε πξνζθχξσζε είλαη
απφιπηα απαξαίηεηε γηα λα απνθηήζνπλ ην ηζρχνλ ειάρηζην πξφζσπν θαηά ηνλ
θαλφλα, ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αδχλαην, θαηά παξέθθιηζε. Ζ δηάηαμε απηή
δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε έιιεηςε ηνπ ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ πξνζψπνπ ησλ
γεηηνληθψλ νηθνπέδσλ νθείιεηαη ζε ππαίηηα θαηάηκεζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο
δηθαηνπαξφρνπο ηνπο κε δηθαηνπξαμία ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ Ν.651/77. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
1.4.2 Ταθηνπνίεζε ηπθιώλ νηθνπέδσλ
Όζνλ αλαθνξά ηα “ηπθιά” νηθφπεδα, δειαδή νηθφπεδα ηα νπνία δελ έρνπλ θαζφινπ
πξφζσπν ζε εγθεθξηκέλε νδφ ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, είλαη θαη’ αξρήλ ηαθηνπνηεηέα
ζχκθσλα κε ηε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΓΟΚ/85. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ππ’
αξηζκφλ 764/93 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο10. Δάλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε ηαθηνπνίεζε ηνπ ηπθινχ νηθνπέδνπ, είλαη
δπλαηφλ λα νηθνδνκεζεί σο ηπθιφ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ ελνπνηεκέλνπ άξζξνπ
43-44-45 ηνπ Ν.Γ. ηνπ 1923, δειαδή κπνξνύλ λα ζεσξνύληαη νηθνδνκήζηκα ππό
νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη εηδηθνύο όξνπο, σο πξνο ηελ αλέγεξζε θηεξίσλ επ' απηώλ,
νη νπνίνη ξπζκίδνληαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 ηνπ Ν.651/77, ε πξναλαθεξζείζα δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη επί
απνθιεηζκέλσλ νηθνπέδσλ, θαηαζηάλησλ ηνηνχησλ ππαηηηφηεηη ησλ ηδηνθηεηψλ ή ησλ
δηθαηνπαξφρσλ ησλ, δηα ηεκαρηζκνχ κείδνλνο εθηάζεσο απνηεινχζεο άξηηνλ
νηθφπεδνλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Ν.Γ. 690/48 «πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ
πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ δηαηάμεσλ» δηα δηθαηνπξαμίεο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. ηε
ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ, αλαηξείηαη απηή ε απαγφξεπζε ζε πεξίπησζε πνπ ε
ηαθηνπνίεζε γίλεηαη πξνο φθεινο φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ. Οηθφπεδα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ηπθιά κεηά ηελ ηζρχ ηνπ εηδηθνχ δηαηάγκαηνο ξπκνηνκίαο θαη κεηά
ηελ ηζρχ ηνπ Ν.Γ.690/48 αιιά πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77 θαη έρνπλ ην θαηά θαλφλα
ή θαηά παξέθθιηζε εκβαδφλ ηεο πεξηνρήο, δηθαηνχληαη ηαθηνπνίεζε κε ηα φκνξα γηα
λα απνθηήζνπλ πξφζσπν, είηε θαηά ηνλ θαλφλα είηε θαηά παξέθθιηζε, ζε
εγθεθξηκέλε νδφ ηνπ ζρεδίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ΓΟΚ/85. Αλαιπηηθφηεξα,
ε παξάγξαθνο 5 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ
Ν.2831/2000, αλαθέξεη φηη νηθόπεδν άξηην θαηά θαλόλα ή θαηά παξέθθιηζε σο πξνο
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Παράγραφοσ 2, γνωμοδότθςθ 764/93 του ΝΣΚ: Από τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 24 του
Ν.1577/85, ερμθνευομζνθ ςε ςυνδυαςμό και με τισ λοιπζσ παρατικζμενεσ πιο πάνω διατάξεισ (παρ.2
άρκρου 6 Ν.651/77, παρ. 1 άρκρου 2 Ν.Δ. 690/48, παρ. 1 ενοποιθμζνων άρκρων 43-44-45 Ν.Δ. του
1923), προκφπτει κατά τθν ομόφωνθ γνϊμθ του Γ’ Τμιματοσ του Ν.Σ. Κράτουσ ότι θ διάταξθ αυτι ζχει
εφαρμογι και ςτθν τακτοποίθςθ αποκλειςμζνων οικοπζδων για απόκτθςθ είτε του κατά κανόνα είτε
του κατά παρζκκλιςθ προςϊπου.
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ην εκβαδόλ, ην νπνίν δελ έρεη ην θαηά παξέθθιηζε ειάρηζην πξόζσπν, εάλ δελ κπνξεί
λα ηαθηνπνηεζεί θαηά ηξόπν ώζηε λα απνθηήζεη ην θαηά παξέθθιηζε πξόζσπν ή εάλ ην
νηθόπεδν πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.1337/83, όπσο εθάζηνηε
ηζρύεη, εθηόο εάλ ε παξαπάλσ έιιεηςε νθείιεηαη ζε ππαίηηα θαηάηκεζε από ηνπο
ηδηνθηήηεο ή ηνπο δηθαηνπαξόρνπο ηνπο κε δηθαηνπξαμία ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ κεηά
ηελ ηζρύ ηνπ Ν.651/77. Με ηελ παξαπάλσ δηάηαμε εηζάγεηαη κηα κνξθή
πνηληθνπνίεζεο (απαγφξεπζε ηαθηνπνίεζεο) γηα ηηο ππαίηηεο θαηαηκήζεηο πνπ είραλ
σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηπθινχ νηθνπέδνπ. ηε ζπλέρεηα ηεο παξαγξάθνπ,
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα νηθφπεδα απηά, πνπ αθφκα θαη κεηά ηε πξνζθχξσζε
θαηαξγνχκελεο ηδησηηθήο νδνχ ή γεληθά θαηαξγεζέληνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ
απνθηνχλ ην ειάρηζην, είηε θαηά ηνλ θαλφλα είηε θαηά παξέθθιηζε, απαηηνχκελν
πξφζσπν, λα ζεσξνχληαη νηθνδνκήζηκα εθφζνλ απνθηνχλ ηνπιάρηζηνλ 5,0κ.
πξφζσπν ζε εγθεθξηκέλε νδφ ή νδφ πξνυθηζηάκελε ηνπ 1923 θαη εγγξάθνπλ ζην
νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπο θάηνςε νξζνγσλίνπ θηεξίνπ κε ειάρηζηε επηθάλεηα 50η.κ.
θαη ειάρηζηε πιεπξά 5,0κ. Όζα νηθφπεδα δελ κπνξνχλ δηα ηαθηνπνηήζεσο λα
απνθηήζνπλ πξφζσπν κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα
νηθνδνκεζνχλ κε απφθαζε λνκάξρε, ζα πξέπεη λα κελ πξνέξρνληαη απφ ππαίηηα
θαηάηκεζε κεηά ην Ν.Γ.690/48 θαη φρη κεηά ην Ν.651/77. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
Σφκνο Ζ-1)
ε πεξίπησζε ηπθινχ νηθνπέδνπ, κε θαηά θαλφλα ή θαηά παξέθθιηζε εκβαδφλ, ε
δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ έγηλε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77 ζε εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο
δψλεο πφιεσο θαη εθηφο δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ πεξηνρή, νπνηεδήπνηε εληαρζεί ζε
ζρέδην πφιεσο, κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΓΟΚ/85
κε ηα φκνξά ηνπ γηα λα απνθηήζεη θαη ην ειάρηζην πξφζσπν. Ζ πεξίπησζε απηή δελ
είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.651/77, θαζψο ε έιιεηςε πξνζψπνπ νθείιεηαη
ζε λφκηκε θαηάηκεζε ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή.
Απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ηαθηνπνηήζεσλ νηθνπέδσλ,
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα νηθφπεδα ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ππαίηηα θαηάηκεζε
κείδνλνο έθηαζεο, δελ δηθαηνχληαη ηαθηνπνηήζεσο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ειαρίζησλ
νξίσλ αξηηφηεηαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξηηφηεηάο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν
πξνθχπηνπλ έκκεζεο πνιενδνκηθέο θπξψζεηο γηα ηηο θαηαηκήζεηο, πνπ έγηλαλ κε
παξάλνκν ηξφπν. Απηή ε απαγφξεπζε βέβαηα, ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν ζπληέιεζεο ηεο
θαηάηκεζεο, κε ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη ηα
φζα νξίδνπλ απηέο γηα ηελ πεξίπησζε κε άξηησλ νηθνπέδσλ θαηαζηάλησλ έηζη απφ
ηνπο ηδηνθηήηεο απηψλ ή ηνπο δηθαηνπαξφρνπο ησλ δηα ηεκαρηζκνχ κείδνλνο εθηάζεσο
ερνχζεο ην ειάρηζηνλ εκβαδφλ.
1.4.3 Καηαηκήζεηο πξηλ ηελ θύξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο
Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.2508/1997 “βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε
ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο
13 ζην άξζξν 8 ηνπ Ν.1337/83 θαηά ηo νπνίν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο
νηθνπέδσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη
πξηλ ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα
δεκηνπξγνχκελα νηθφπεδα ε νθεηιφκελε εηζθνξά ζε γε. πγθεθξηκέλα αλαγξάθνληαη
ηα εμήο: «Σηηο πεξηπηώζεηο θαηάηκεζεο νηθνπέδσλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο
κειέηεο θαη πξηλ ηελ θύξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, επηβάιιεηαη, πέξα από ηα ειάρηζηα
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όξηα εκβαδνύ θαη δηαζηάζεσλ, ε εμαζθάιηζε ζηε κεηαβηβαδόκελε θαη ζηελ
ελαπνκέλνπζα έθηαζε ηνπ αλαινγνύληνο ζε θάζε ηκήκα πνζνζηνύ ηεο εηζθνξάο ζε γε
πνπ πξνθύπηεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ. Κάζε δηθαηνπξαμία (ελ δσή ή
αηηία ζαλάηνπ) πνπ έρεη αληηθείκελν κεηαβίβαζε θπξηόηεηαο θαηά παξάβαζε ησλ
αλσηέξσ είλαη απηνδηθαίσο θαη εμ ππαξρήο άθπξε». Ζ παξαπάλσ αλαθεξφκελε
παξάγξαθνο έρεη εθαξκνγή ζε θάζε πεξίπησζε θαηάηκεζεο πνπ γίλεηαη ζήκεξα πξηλ
ηελ πξάμε εθαξκνγήο, είηε δειαδή ε έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο έγηλε πξηλ
ηελ ηζρχ ηνπ Ν.2508/97, είηε έγηλε κεηά. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-2)
Ζ παξαπάλσ εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο εγθπθιίνπ ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ ππ’ αξηζκφλ 21012/1484/12.2.1990. ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ
επηζπλάπηεηαη κε ηελ πξάμε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ, πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα
αλαθέξεηαη αλ ην αθίλεην ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/83 θαη αλ έρεη
ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνρξέσζε εηζθνξάο
ζε γε, πξέπεη λα πξνηείλεηαη πηζαλή ζέζε ηεο εηζθνξάο απηήο. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
Σφκνο Ζ-2)
Με ηελ παξαπάλσ πξνζζήθε, ν λνκνζέηεο δηαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία νηθνπέδσλ
άξηησλ θαη νηθνδνκήζηκσλ, αθφκα θαη κεηά ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη
ηεο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζε γε11 ησλ αθηλήησλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζρέδην
πφιεσο.

1.5 πλερφκελα νηθφπεδα
Οηθνδνκήζηκν νηθφπεδν πθίζηαηαη θαηάηκεζε φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ή νη
ζπληδηνθηήηεο ηνπ απνζπάζνπλ απφ απηφ έλα ηκήκα θαη ην εθπνηήζνπλ ζε ηξίην
δηαηξεηά. Ζ δηαίξεζε ζε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ελφο κεγάινπ ζε εκβαδφλ θαη
πξφζσπν νηθνπέδνπ δε ζπληζηά θαηάηκεζε, εθφζνλ κεηά ηε δηαίξεζε φια ηα ηεκάρηα
πνπ πξνέθπςαλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ή ηνπο ίδηνπο ζπληδηνθηήηεο, θαζψο ηα ηεκάρηα πνπ
πξνθχπηνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ απνηεινχλ μερσξηζηά, απηνηειή νηθφπεδα
ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ νηθνπέδνπ12. Ζ δηαίξεζε απηή ζα απνηεινχζε
θαηάηκεζε, εθφζνλ θάπνην ή θάπνηα απφ απηά εθπνηνχληαλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζε
ηξίηνλ δηαηξεηά. Αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ κεηαβηβάζεη πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ
επί φιεο ηεο έθηαζεο, ηφηε πάιη δελ έρνπκε θαηάηκεζε, θαζψο απιά αιιάδεη ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ νηθνπέδνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο
Ζ-2)
χκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ 430/1991, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ην
ΤΠΔΥΩΓΔ κε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ. 34/71775/3573/8.7.1991 Δγθπθιίνπ, ζε
πεξίπησζε θηίζεσο ζπλερόκελσλ άξηησλ νηθνπέδσλ από ηνλ απηό θύξην, κε
11

«Οι ιδιοκτθςίεσ που περιλαμβάνονται ςε πολεοδομοφμενεσ για πρϊτθ φορά περιοχζσ
υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν με ειςφορά ςε γθ για τθ δθμιουργία των απαραίτθτων
κοινόχρθςτων χϊρων και γενικά τθν ικανοποίθςθ κοινωφελϊν χριςεων και ςκοπϊν…» παράγραφοσ
1, άρκρο 20 του Ν.2508/1997.
12
Παράγραφοι 12 και 13 άρκρου 2 του Ν.1577/85 (ΓΟΚ/85): Γιπεδο είναι θ ςυνεχόμενθ ζκταςθ γθσ
που αποτελεί αυτοτελζσ και ενιαίο ακίνθτο και ανικει ςε ζναν ι περιςςότερουσ κυρίουσ εξ
αδιαιρζτου.
Οικόπεδο είναι κάκε γιπεδο που βρίςκεται μζςα ςτο εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι μζςα ςτα
όρια οικιςμοφ χωρίσ εγκεκριμζνο ςχζδιο.
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δηαθνξεηηθά ζπκβόιαηα, ηα νηθόπεδα απηά δηαηεξνύλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη σο
απηνηειή θαη άξηηα νηθόπεδα δύλαληαη λα κεηαβηβαζζνύλ πεξαηηέξσ, από απόςεσο
εθαξκνγήο ησλ πεξί αξηηόηεηαο ησλ νηθνπέδσλ δηαηάμεσλ θαη ινηπώλ πνιενδνκηθώλ
ηνηνύησλ. Πεξαηηέξσ ν θύξηνο ησλ ζπλερόκελσλ απηνηειώλ νηθνπέδσλ δηθαηνύηαη λα
δεηήζεη ηε δόκεζε ηνπ θαζελόο ρσξηζηά ή θαη ηε δόκεζε απηώλ σο εληαία. Τα
αλσηέξσ εθηηζέκελα πεξί ζπλερόκελσλ νηθνπέδσλ ηζρύνπλ, αλαιόγσο εθαξκνδόκελα
θαη σο πξνο ηα γήπεδα, κε ηελ σο άλσ έλλνηά ηνπο, γηα ηα νπνία σζαύησο νξίδνληαη
όξηα αξηηόηεηαο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή εηδηθήο ηζρύνο. Πξνθεηκέλνπ δε πεξί Εσλώλ
Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ πνπ θπξώζεθαλ κε Π.Γ/ηα, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
Ν.1337/1983, εθόζνλ ζε απηέο πξνβιέπεηαη ε θαηάηκεζε ηεο γεο, ην όξην απηό δελ
αθνξά ζπλερόκελα γήπεδα, θηεζέληα από ηνλ απηόλ θύξην κε ρσξηζηνύο ηίηινπο, γηαηί
ηα γήπεδα απηά δηαηεξνύλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο, ζε ηόπν ώζηε ε ρσξηζηή κεηαβίβαζε ηνπ
θαζελόο απ’ απηά ζε ηξίην πξόζσπν δελ απνηειεί απαγνξεπκέλε από ην λόκν
θαηάηκεζε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ΝΚ θαη ηελ
αληίζηνηρε Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, φκνξα νηθφπεδα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνλ
ίδην ηδηνθηήηε κε δηαθνξεηηθά ζπκβφιαηα, δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο. Έηζη, αλ
δχν ζπλερφκελα νηθφπεδα, άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα θαηά παξέθθιηζε, πεξηέιζνπλ
ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ίδηνπ αηφκνπ, κπνξνχλ εθ λένπ λα κεηαβηβαζζνχλ ζε
δηαθνξεηηθνχο ηδηφθηεηεο ρσξίο λα ζεσξεζεί θαηάηκεζε, θαη κάιηζηα ππαίηηα
θαηάηκεζε, αθνχ ηα δχν νηθφπεδα έρνπλ δηαζηάζεηο θάησ απφ ην θαλφλα ηεο
πεξηνρήο, θαζψο δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαηά ηελ θηήζε ηνπο απφ ηνλ ίδην
ηδηνθηήηε. Ο ηδηνθηήηεο ζπλερφκελσλ ηέηνησλ απηνηειψλ νηθνπέδσλ, ηα νπνία
πεξηήιζαλ ζηελ θηήζε ηνπ κε δηαθνξεηηθά ζπκβφιαηα, κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα ηα
νηθνδνκήζεη σο μερσξηζηά ή σο έλα εληαίν νηθφπεδν. Απηφ έρεη ζεκαζία ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο θιηκαθψλεηαη, αλάινγα κε ην
εκβαδφλ ηνπ νηθνπέδνπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ έλαο ηδηνθηήηεο αγνξάζεη κε ην ίδην
ζπκβφιαην δχν ζπλερφκελα νηθφπεδα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ηνπ κεραληθνχ κε δηαθνξεηηθή αξίζκεζε, ηφηε δελ έρεη δχν μερσξηζηά
νηθφπεδα, αθφκα θαη αλ πεξηγξάθνληαη σο ηέηνηα ζην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ν αξρηθφο ηδηνθηήηεο, ηα δχν νηθφπεδα απηά, ηα είρε σο εληαία θαη
απηνηειή. Γηα λα έρεη ν αγνξαζηήο δχν μερσξηζηά νηθφπεδα, πξέπεη ε κεηαβίβαζε λα
γίλεη κε δχν μερσξηζηά ζπκβφιαηα. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ηα δχν νηθφπεδα πιεξνχλ
ηνπο θαηά θαλφλα φξνπο αξηηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή. Σν ίδην πξέπεη λα
γίλεη θαη ζηε πεξίπησζε φπνπ ν αξρηθφο ηδηνθηήηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δχν
μερσξηζηά θαη απηνηειή νηθφπεδα. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-2)
Όζα αλαθέξζεθαλ, ηζρχνπλ θαη γηα ηα αθίλεηα εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. Σα παξαπάλσ
πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Έλσζεο πκβνιαηνγξάθσλ Θεζζαινλίθεο
(αξηζκφο πξσηνθφιινπ 179, 20.2.2008) κε ζέκα «Γηαηήξεζε ή κε, ηεο απηνηέιεηαο
ζπλερφκελσλ γεπέδσλ πνπ απνθηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο απφ ηνλ ίδην
ηδηνθηήηε». Παξ’ φια απηά, ζηελ απφθαζε ηνπ ΝΚ πνπ πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη
θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο θαηά ηελ νπνία ε ελόηεηα ηνπ νηθνπέδνπ απνξξέεη από
ην όηη ηνύην αλήθεη ζε έλαλ θύξην ή ζε πεξηζζόηεξνπο ζπγθπξίνπο εμ αδηαηξέηνπ θαηά ηα
απηά ηδαληθά κεξίδηα ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπ, ε απηνηέιεηα δε απηνύ ζεκειηώλεηαη ζην
όηη ην αθίλεην έρεη ηδηαίηεξε ππόζηαζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα έλαληη ησλ νκόξσλ
νηθνπέδσλ. Από ηα αλσηέξσ θαηαθαίλεηαη όηη, εθόζνλ ν λόκνο δελ δηαθξίλεη, ν ηξόπνο
ηεο θηήζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνύ δηθαίνπ θαη
κάιηζηα ην αλ ην νηθόπεδν απνθηήζεθε από ηνλ ίδην ηδηνθηήηε κε έλα ή πεξηζζόηεξνπο
ηίηινπο, δε δηαθνξνπνηεί ηελ από πνιενδνκηθήο απόςεσο θαηάζηαζε απηνύ θαη
πεξαηηέξσ όηη νη πνιενδνκηθέο ζπλέπεηεο από ηελ απόθηεζε θαηά θπξηόηεηα
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ζπλερόκελσλ εθηάζεσλ ή από ηελ θαηάηκεζε εληαίνπ αθηλήηνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
σο άλσ αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη δελ
επεξεάδνληαη από ηηο δειώζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, σο πξνο ηελ ύπαξμε ελόο ή
πεξηζζνηέξσλ νηθνπέδσλ ή σο πξνο ηελ θαηάηκεζε απηώλ, εθόζνλ νη δειώζεηο απηέο
δε κεηαβάιινπλ ην πεξηερόκελν θαη ηελ έθηαζε ηεο θπξηόηεηαο, σο εκπξάγκαηνπ
δηθαηώκαηνο. Καηά ηε γλψκε ινηπφλ ηεο κεηνςεθίαο ηνπ ΝΚ, δελ ελδηαθέξεη ην πψο
απνθηήζεθαλ ηα δχν ζπλερφκελα νηθφπεδα απφ ηνλ ίδην ηδηνθηήηε αιιά, εθφζνλ θαη
ζηα δχν ηζρχεη ην ίδην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, απηά απνηεινχλ ζπλερφκελε έθηαζε
γεο. Σν ίδην πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ 1296/2006 απφθαζε ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλ πιείνλα ζπλερόκελα αθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ
θπξηόηεηα ελόο θαη ηνπ απηνύ πξνζώπνπ (ή ζηε ζπγθπξηόηεηα πνιιώλ) ζεσξνύληαη σο
εληαίν αθίλεην, ρσξίο λα αζθεί επηξξνή ην γεγνλόο όηη απηά απνθηήζεθαλ ζε
δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο θαη κε δηαθνξεηηθνύο ηίηινπο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη
πξνεγνύκελε δήισζε ηνπ θπξίνπ γηα ηελ ελνπνίεζή ηνπο. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
Σφκνο Ζ-2, Κσηνχιαο Η., 2009)
Απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζε πεξίπησζε πνπ δχν
δηπιαλά νηθφπεδα πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε, κε ζθνπφ ηε
μερσξηζηή κεηαβίβαζή ηνπο ζην κέιινλ, θαζψο κε ηελ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ
ΝΚ απηφ επηηξέπεηαη, ρσξίο λα ππάξρεη πεξίπησζε λα θξηζεί ε κεηαβίβαζε άθπξε
ιφγσ ππαίηηαο θαηάηκεζεο. Αληίζεηα, ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ν Άξεηνο
Πάγνο, έθξηλε φηη ηέηνηα νηθφπεδα ζεσξνχληαη απηφκαηα σο έλα εληαίν. Ο
αζθαιέζηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο είλαη, θαηά ηε δεχηεξε
κεηαβίβαζε, κε ηελ νπνία πεξηέξρεηαη φκνξν αθίλεην ζηελ θαηνρή ηνπ ηδίνπ
ηδηνθηήηε, θάπνην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο απηνχ λα κεηαβηβαζηεί ζε ηξίην, ψζηε εάλ
κεηέπεηηα ν ηδηνθηήηεο ζέιεη λα κεηαβηβάζεη ην αξρηθφ ηνπ νηθφπεδν ή ην δεχηεξν
θαηά ην πνζνζηφ πνπ ηνπ αλήθεη, λα κελ πξφθεηηαη γηα απαγνξεπκέλε θαηάηκεζε,
θαζψο, ιφγσ δηαθνξεηηθνχ θαζεζηψηνο θπξηφηεηαο ησλ δχν νηθνπέδσλ, απηά ζα
δηαηεξήζνπλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο.

1.6 Καηαηκήζεηο ζε νηθηζκνχο κέρξη 2000 θαηνίθνπο
Οη νηθηζκνί κε πιεζπζκό έωο 2000 θαηνίθνπο νξγαλψλνληαη πνιενδνκηθά
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζην Ν.2508/1997, βηώζηκε νηθηζηηθή
αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ν νπνίνο
ζπκπιήξσζε ην Π.Γ. 24.4/3.5.1985 (ΦΔΚ 181), ηξόπνο θαζνξηζκνύ νξίσλ νηθηζκώλ
ηεο ρώξαο κέρξη 2000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηώλ θαη θαζνξηζκόο νξίσλ θαη
πεξηνξηζκώλ δόκεζήο ηνπο. Ζ αξηηφηεηα ησλ γεπέδσλ εληφο ησλ νηθηζκψλ κε
πιεζπζκφ έσο 2000 θαηνίθνπο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ/ηνο
24.4/3.5.85 (ΦΔΚ 181 Γ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο
14/23.2.1987 (ΦΔΚ 134 Γ). Έηζη, εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ, ζεσξνύληαη άξηηα ηα
νηθόπεδα κε ειάρηζην εκβαδόλ αξηηόηεηαο πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 300η.κ. έσο
2000η.κ.. Μέζα ζηα όξηα απηά κπνξεί λα νξίδνληαη ηνκείο κε δηαθνξεηηθή αξηηόηεηα
νηθνπέδσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν ηπρόλ ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ νηθηζκνύ
ζηνπο ηνκείο απηνύο. Τα σο άλσ εκβαδά νηθνπέδσλ εμεηδηθεύνληαη κε απόθαζε ηνπ
Ννκάξρε, πνπ εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ Φσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη
Πεξηβάιινληνο ηνπ Νόκνπ. Έηζη, είλαη δπλαηφλ, κέζα ζηνλ ίδην νηθηζκφ, λα
πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθνί ηνκείο, κε δηαθνξεηηθά φξηα αξηηφηεηαο. ηε παξ. 1β
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη θαηά παξέθθιηζε εληόο ησλ σο άλσ νξίσλ,
19

Οη θαηαηκήζεηο ζηελ νηθηζηηθή λνκνζεζία
ζεσξνύληαη άξηηα ηα γήπεδα κε όπνην εκβαδόλ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ
παξόληνο, εθόζνλ δελ έρνπλ ην ειάρηζην εκβαδόλ πνπ νξίδεηαη ζηε παξ. 1α.
Οη θαηαηκήζεηο ησλ νηθνπέδσλ ζε νηθηζκνχο κέρξη 2000 θαηνίθνπο πνπ εληάζζνληαη
ή εληάρζεθαλ ζε ζρέδην πφιεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηνπ 1985 θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ
ΓΟΚ/85, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.1577/85 πνπ αλαιχζεθαλ
ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. ε απηέο ηηο θαηαηκήζεηο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν
πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά θαηάηκεζε νηθνπέδνπ ζε νηθηζκφ κε
εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο κεηά ηελ ηζρχ ηνπ ΓΟΚ/85. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη
ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.1577/85, δειαδή ε θαηάηκεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε
βάζε ηνπο θαηά θαλφλα φξνπο δφκεζεο ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο εγθεθξηκέλεο
πνιενδνκηθήο κειέηεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε θαηάηκεζε γίλεηαη εληφο ησλ
νξίσλ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν δελ έρεη γίλεη ε θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη ε
αληίζηνηρε πνιενδνκηθή κειέηε έρεη εγθξηζεί κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.2508/97. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, πέξα απφ ηα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη
πξνζψπνπ, κε ηελ θαηάηκεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηε κεηαβηβαδφκελε θαη ζηελ
ελαπνκέλνπζα έθηαζε, ε αλάινγε ππνρξέσζε γηα εηζθνξά ζε γε βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηζρχεη ε παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 8, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε δηθαηνπξαμία (ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ) πνπ
έρεη αληηθείκελν κεηαβίβαζε θπξηόηεηαο θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ είλαη
απηνδηθαίσο θαη εμ’ ππαξρήο άθπξε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ Ν.2508/97 θαηά ηελ νπνία γηα ηελ εηζθνξά ζε γε εθαξκόδνληαη νη παξάγξαθνη 5
έσο θαη 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83, όπσο ηζρύνπλ, θαη ζπκπιεξώλνληαη κε ηηο
επόκελεο παξαγξάθνπο θαη ην άξζξν 25 ηνπ παξόληνο. ηε πεξίπησζε φκσο πνπ ε
έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο έρεη γίλεη πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.2508/97, ε
θαηάηκεζε γίλεηαη ζηα φξηα αξηηφηεηαο ηνπ θαλφλα ηνπ νηθηζκνχ, ρσξίο λα
ζπλππνινγίδεηαη ε αλαινγνχζα ππνρξεσηηθή εηζθνξά γεο. ε θάζε πεξίπησζε, σο
ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνπέδνπ ζεσξείηαη ν ρξφλνο κεηαγξαθήο ηνπ νξηζηηθνχ
ζπκβνιαίνπ (εγθχθιηνο 7/92 ΤΠΔΥΩΓΔ). (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ε)
Όηαλ απφ θαηάηκεζε νηθνπέδνπ, εληφο νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ έσο 2000 θαηνίθνπο,
ρσξίο εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, πξνθχπηεη νηθφπεδν κε εκβαδφλ κηθξφηεξν
ηνπ θαλφλα ηεο πεξηνρήο, δελ ππάξρεη απηνδίθαηε αθπξφηεηα, θαζψο δελ
θαηαζηξαηεγείηαη αληίζηνηρε δηάηαμε, φπσο είλαη ην άξζξν 2 ηνπ Ν.Γ.690/48, ε
νπνία δελ ηζρχεη ζε νηθηζκνχο έσο 2000 θαηνίθνπο πνπ δελ έρνπλ εγθεθξηκέλν
ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Παξφκνηα είλαη ε πεξίπησζε φπνπ απφ θαηάηκεζε δεκηνπξγείηαη
νηθφπεδν ην νπνίν έρεη ηα φξηα αξηηφηεηαο ηεο παξέθθιηζεο ηεο πεξηνρήο. Γελ
ππάξρεη παξάλνκε θαηάηκεζε, αιιά ηέηνηα νηθφπεδα δελ νηθνδνκνχληαη, γηαηί δελ
ππάγνληαη ζηελ παξέθθιηζε. ηελ παξέθθιηζε ππάγνληαη κφλν νηθφπεδα πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί πξηλ ηελ απφθαζε ηνπ Ννκάξρε κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη ηα φξηα
αξηηφηεηαο ηνπ νηθηζκνχ. Παξάλνκε θαηάηκεζε ππάξρεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
νηθηζκφο έρεη εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ε)
Καηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ Π.Γ/ηνο 24/4-3.5.1985, εάλ ηδηνθηεζία
εκπίπηεη ελ κέξεη εληόο ηνπ νξίνπ νηθηζκνύ θαη ελ κέξεη εθηόο απηνύ, ζεσξείηαη όηη
εληόο ηνπ νξίνπ πεξηιακβάλεηαη ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο κεγέζνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
αξηηόηεηα πνπ ηζρύεη θαηά πεξίπησζε ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ. Με απηφ ηνλ ηξφπν,
νηθφπεδα ηα νπνία έρνπλ ην θαηά θαλφλα εκβαδφλ πνπ ηζρχεη ζηε πεξηνρή θαη
ηέκλνληαη απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην εκβαδφλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ
βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, ππάγνληαη ζηνλ θαλφλα ηεο πεξηνρήο.
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Βέβαηα, απηά νηθνδνκνχληαη κφλν θαηά ην ηκήκα ηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
αξηηφηεηα απηή θαη φρη θαζ’ φιν ην εκβαδφλ απηψλ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη
κεγαιχηεξν (192/1990Ννκηθή Γ/λζε ΤΠΔΥΩΓΔ). Σν εδάθην β ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 5 κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη θαηά παξέθθιηζε εληόο ησλ σο άλσ νξίσλ,
ζεσξνύληαη άξηηα ηα γήπεδα κε όπνην εκβαδόλ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ
παξόληνο εθόζνλ δελ έρνπλ ην ειάρηζην εκβαδόλ πνπ νξίδεηαη ζηε παξ. 1α, ηζρχεη γηα
απηά ηα νηθφπεδα. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Γ/λζεο
ΤΠΔΥΩΓΔ 192/1990, γηα ηε ζεώξεζε θαηά παξέθθιηζε αξηηόηεηαο νηθνπέδσλ πνπ
ηέκλνληαη από όξηα νηθηζκώλ, γίλεηαη δεθηό, όηη ε θαηά παξέθθιηζε αξηηόηεηα ηνπ
άξζξνπ 5 παξ. 1 εδάθην β αθνξά εμίζνπ θαη νηθόπεδα πνπ ηέκλνληαη από ηα όξηα
νηθηζκώλ θαη δε δηαζέηνπλ ηελ θαηά θαλόλα αξηηόηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1. Σηελ
πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ηδηνθηεζία εκπίπηεη ζην ζύλνιό ηεο εληόο ηνπ νξίνπ
ηνπ νηθηζκνύ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ, ν λνκνζέηεο επλνεί
ηε δφκεζε ησλ κηθξψλ νηθνπέδσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα νηθηζκψλ κέρξη
2000 θαηνίθνπο. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ε)
Γηα λα είλαη νηθνδνκήζηκν έλα νηθφπεδν εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκνχ κέρξη 2000
θαηνίθνπο, πξέπεη λα έρεη πξφζσπν ζε θνηλφρξεζην ρψξν ή ζε ρψξν πνπ έρεη ηεζεί ζε
θνηλή ρξήζε. Ο παξαπάλσ ρψξνο πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4κ. θαη λα
εθάπηεηαη θαζ’ φιν ην κήθνο κηαο πιεπξάο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.25.4/16.5.1989 (ΦΔΚ 293 Γ΄).
ηε ζπλέρεηα ηεο παξαγξάθνπ αλαθέξεηαη φηη, φπνπ ην πιάηνο απηό ππνιείπεηαη ησλ 4
κέηξσλ, γηα λα είλαη ην νηθόπεδν νηθνδνκήζηκν, πξέπεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε,
ηεο νπνίαο αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη κε απόδεημε ζηνλ νηθείν ΟΤΑ, λα ηεζεί ζε θνηλή
ρξήζε ισξίδα νηθνπέδνπ ηόζε, ώζηε από ην πξόζσπν ηνπ ελαπνκέλνληνο νηθνπέδνπ
κέρξη ηνλ άμνλα ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ λα επηηπγράλεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2
κέηξσλ. Από ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε εμαηξνύληαη ηα ηκήκαηα ηνπ νηθνπέδνπ πνπ
θαηαιακβάλνληαη από νηθνδνκέο. Σε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο ηα
νηθόπεδα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζπλεθηηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ θαη εθόζνλ ππάξρεη
δηακνξθσκέλνο παξαδνζηαθόο ηζηόο είλαη νηθνδνκήζηκα όηαλ έρνπλ πξόζσπν ζε
θνηλόρξεζην ρώξν νπνηνπδήπνηε πιάηνπο. ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη,
πθηζηάκελν νηθόπεδν θαηά ηε 16.5.1989 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ.
25.4.1989), πνπ δελ έρεη πξόζσπν ζε θνηλόρξεζην ρώξν ή ζε ρώξν πνπ έρεη ηεζεί ζε
θνηλή ρξήζε, γηα λα είλαη νηθνδνκήζηκν πξέπεη λα ηεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ζε θνηλή
ρξήζε, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη κε απόδεημε
ζηνλ νηθείν ΟΤΑ, ισξίδα νηθνπέδνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ, πνπ λα εθάπηεηαη
θαζ' όιν ην κήθνο ηεο κηαο πιεπξάο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ, γηα ηε δεκηνπξγία
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. Ο ρώξνο απηόο πνπ ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε πξέπεη λα ζπλδέεη ηα
νηθόπεδα κε ην πθηζηάκελν ζε θνηλή ρξήζε δίθηπν θπθινθνξίαο ηνπ νηθηζκνύ. Γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ζύλδεζεο απηήο είλαη δπλαηό λα γίλεηαη παξαρώξεζε ζε θνηλή ρξήζε
έθηαζεο πνπ αλήθεη ζε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο είηε απ' επζείαο από ηνπο θπξίνπο απηώλ
είηε κεηά από κεηαβίβαζε ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηδηνθηήηε ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζηεξείηαη
ηε ζύλδεζε. β. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο ηζρύνπλ θαη γηα νηθόπεδα
πνπ δεκηνπξγνύληαη από θαηάηκεζε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην πξόζσπν απηώλ ζηνλ
θνηλόρξεζην ρώξν ή ην ρώξν πνπ έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε είλαη δώδεθα (12) κέηξα
ηνπιάρηζηνλ. Ζ ζέζε ζε θνηλή ρξήζε ισξίδαο νηθνπέδνπ γηλφηαλ κε κνλνκεξή
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, θνηλνπνηνχκελε ζηνλ νηθείν ΟΣΑ κεηά ηνπ ηνπνγξαθηθνχ,
θαη δελ απνηεινχζε θαηάηκεζε ηνπ νηθνπέδνπ, αθνχ δε γίλεηαη κεηαβίβαζε ζε ηξίην
θαη ην ηεζέλ ζε θνηλή ρξήζε ηκήκα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ αξηηφηεηά ηνπ (απφθαζε
ΝΚ ππ’ αξηζκφ 668/1992). Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ, ελψ
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αξρηθά γηλφηαλ κε απφθαζε Ννκάξρε, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.2831/2000, απηφ γίλεηαη
κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. Ο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δφκεζεο
ησλ νηθηζκψλ απηψλ, απαηηεί ηε ζχληαμε θαλνληθήο πνιενδνκηθήο κειέηεο ε νπνία
εγθξίλεηαη κε Π.Γ/γκα.
Ζ δηαδηθαζία δφκεζεο ησλ νηθηζκψλ απηψλ θαη ε ζέζε ζε θνηλή ρξήζε εδαθηθήο
ισξίδαο κε κνλνκεξή πάγηα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, άιιαμε κε ηελ απφθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ππ’ αξηζκφλ 1828/2008. Δηδηθφηεξα, κε ηελ αλσηέξσ
απφθαζε θξίζεθε φηη, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ/ηνο
24/4.3/5.1985, νη νπνίεο νξίδνπλ πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία γηα ηελ παξαρώξεζε
από ηδηώηεο εδαθηθώλ ισξίδσλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζε θνηλή ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηνύλ νηθνδνκήζηκα αθίλεηα ζηεξνύκελα πξνζώπνπ ζε θνηλόρξεζην ρώξν θαη κε
δπλάκελα, θαη’ επέθηαζε, λα δνκεζνύλ βάζεη ηνπ πξνεθηεζέληνο γεληθνύ όξνπ ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ/ηνο 24-4-1985, ν νπνίνο ζηνηρεί πξνο γεληθή αξρή ηνπ
πνιενδνκηθνύ δηθαίνπ, είλαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο παξερνκέλεο κε ην άξζξν 42 παξ. 5
Ν.1337/83 εμνπζηνδνηήζεσο θαη ζπλεπώο αλίζρπξεο, δηόηη παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, απνζπαζκαηηθώο θαη θαηά ηξόπν κε νξζνινγηθό,
κε πξσηνβνπιία ηδησηώλ, πξηλ από ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη’
αληίζεζε πξνο ηηο απνξξένπζεο από ην άξζξν 24 ηνπ Σπληάγκαηνο επηηαγέο. Δπνκέλσο
δελ επηηξέπεηαη εθ’ εμήο, ε θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζέζε ζε θνηλή
ρξήζε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή κνλνκεξή πξάμε, θνηλνπνηεκέλε ζηνλ αξκόδην ΟΤΑ,
εδαθηθήο ισξίδαο νηθνπέδσλ, θείκελσλ εληόο νηθηζκνύ κε πιεζπζκό κέρξη 2000 θαη
ζηεξνπκέλσλ πξνζώπνπ ζε θνηλόρξεζην ρώξν, πξνθεηκέλνπ ηα νηθόπεδα απηά λα
θαηαζηνύλ νηθνδνκήζηκα. Παξ’ φια απηά, κε ηελ ίδηα απφθαζε, ην ηΔ έθξηλε φηη ε
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ/ηνο 24.4.1985, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη κε
ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Π.Γ/ηνο 25.4/16.5.1989, θαηά ηελ νπνία ε δηάζεζε ζε θνηλή
ρξήζε εδαθηθήο ισξίδαο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αληίγξαθν ηεο νπνίαο
θνηλνπνηείηαη ζηνλ νηθείν ΟΣΑ, ηφζε ψζηε απφ ην πξφζσπν ηνπ ελαπνκέλνληνο
νηθνπέδνπ κέρξη ηνλ άμνλα ηνπ πθηζηάκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ λα επηηπγράλεηαη
πιάηνο 2κ. ηνπιάρηζηνλ, επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο εμνπζηνδόηεζεο άξζξνπ 42
παξ. 5 Ν.1337/83 θαη είλαη ζπληαγκαηηθή θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Σπληάγκαηνο, δεδνκέλνπ όηη ε δηάηαμε απηή θαζνξίδεη γεληθό όξν γηα ηε δόκεζε ησλ
αθηλήησλ πξηλ από ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ νηθηζκνύ. Ζ απφθαζε
απηή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πηνζεηήζεθε απφ ην ΤΠΔΚΑ κε ηελ εγθχθιην
1/28-1-2010 κε ηελ νπνία δφζεθε νδεγία πξνο ηηο Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο λα κελ
εγθξίλνπλ πξάμεηο θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Π.Γ/ηνο 24/4. 3/5. 1985 (ΦΔΚ 181Γ) θαη λα κελ εθδίδνπλ νηθνδνκηθέο άδεηεο ζε
ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αλίζρπξσλ
δηαηάμεσλ. Γηα ηε λφκηκε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζηηο ηδηνθηεζίεο απηέο είλαη
αλαγθαίν κε κέξηκλα ησλ νηθείσλ ΟΣΑ, λα εθπνλεζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ πξνο
έγθξηζε ηκεκαηηθέο πνιενδνκηθέο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 128/Α΄), κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη, ζηελ πεξηνρή
κέζα ζηα όξηα ηνπ νηθηζκνύ κπνξεί λα γίλεη θαη αλεμάξηεηε πνιενδνκηθή κειέηε πνπ
κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε ηκεκαηηθή πνιενδνκηθή ξύζκηζε θαηά κήθνο ησλ θπξίσλ
αμόλσλ ή ζε άιια πνιενδνκηθά ελδηαθέξνληα ζεκεία. Με ηε κειέηε απηή θαζνξίδνληαη
θνηλόρξεζηνη, θνηλσθειείο θαη νηθνδνκήζηκνη ρώξνη, ρξήζεηο γεο θαη όξνη θαη
πεξηνξηζκνί δόκεζεο. Ζ εγθχθιηνο αλαθέξεη γηα ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ/ηνο
24.4.1985, φηη κε ηελ ππ. αξ. 1828/2008 απφθαζε θξίζεθε φηη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Π.Γ/ηνο “…ζηνηρεί πξνο
γεληθή αξρή πνιενδνκηθνχ
δηθαίνπ…” θαη ζπλεπψο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Πνιενδνκηθέο
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Τπεξεζίεο. Γειαδή, ηεξείηαη ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο παξαρψξεζεο
ζηνλ νηθείν ΟΣΑ θαη ζέζεο ζε θνηλή ρξήζε ισξίδαο νηθνπέδνπ, θαηά ην κήθνο ηνπ
πξνζψπνπ ηνπ ζε σθιζηάμενο κοινότρηζηο τώρο, ψζηε απηφο ν ρψξνο λα απνθηήζεη
ην αλαθεξφκελν ζηελ παξάγξαθν απηή αλαγθαίν πιάηνο ησλ 4 κέηξσλ θαη ην
νηθφπεδν λα θαηαζηεί νηθνδνκήζηκν σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν (πξφζσπν ζε
θνηλφρξεζην ρψξν πιάηνπο 4 κ. ηνπιάρηζηνλ). Σν ΤΠΔΚΑ εμέδσζε ελ ζπλερεία ηελ
δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην 3/12.3.2010 κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη νη νηθνδνκηθέο άδεηεο
πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηζέλησλ σο αλίζρπξσλ δηαηάμεσλ
είλαη λνκίκσο εθδνζείζεο. Οη άδεηεο απηέο κπνξνχλ λ’ αλαζεσξνχληαη θαηά ηηο
ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη είλαη ζε γλψζε ηνπ φηη νη δηαηάμεηο ησλ
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ/ηνο 24/4-3.5.1985 (ΦΔΚ 181Γ΄) έρνπλ θξηζεί σο
αλίζρπξεο απφ ην ηΔ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ έθδνζε θαη αλαζεψξεζε νηθνδνκηθψλ
αδεηψλ, γηα ηηο νπνίεο είρε ππνβιεζεί θάθεινο κέρξη ηεο εθδφζεσο ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο ηνπ ηΔ. (Κσηνχιαο Η., 2009)

1.7 Καηαηκήζεηο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ
ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθηφο δψλεο πφιεσο θαη εθηφο
δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ (Ε.Ο.Δ.), νη φξνη δφκεζεο νξίδνληαη κε βάζε ην Π.Γ.
24/31-05-1985 (ΦΔΚ 270/Γ΄). χκθσλα κε ην άξζξν 1, “Γεληθέο Γηαηάμεηο”, ηνπ
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο απηνχ, επηηξέπεηαη ε δφκεζε ζε αθίλεηα εθηφο ζρεδίνπ
πφιεσο κε ειάρηζην εκβαδφλ 4.000 ηεηξαγσληθά κέηξα. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3212/2003 πξνζηέζεθε σο επηπιένλ πξνυπφζεζε, γηα ηελ
νηθνδφκεζε εθηφο ζρεδίνπ, ην νηθφπεδν λα έρεη πξφζσπν ζε θνηλφρξεζην δξφκν 25
κέηξα. Όκσο ε λέα απηή ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη γηα γήπεδα πνπ πθίζηαληαη θαηά
ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ13. Γηα γήπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζε
Γηεζλείο, Δζληθέο, Δπαξρηαθέο, Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο νδνχο, απαηηείηαη επηπιένλ
λα έρνπλ πξφζσπν 45 κ. θαη βάζνο 50 κ.. Ωο Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο νδνί, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ζεσξνχληαη νη νδνί πνπ ελψλνπλ νηθηζκνχο ηνπ απηνχ
δήκνπ ή θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ ή νηθηζκνχο νκφξσλ δήκσλ ή Κνηλνηήησλ ή κε
Γηεζλείο Δζληθέο ή Δπαξρηαθέο νδνχο. ε πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ νηθηζκψλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Γεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο
νδνί πνπ ζπλδένπλ απηνχο, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πεξίπησζεο έρνπλ εθαξκνγή
κφλν ζε γήπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ θπξηφηεξε απφ ηηο νδνχο απηέο. Ζ
αλαγλψξηζε ησλ νδψλ απηψλ ζε θπξηφηεξεο ή κνλαδηθέο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ Ννκάξρε, κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη
Πεξηβάιινληνο ηνπ λνκνχ. Γηα ηε δφκεζε ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, νξίδνληαη θαη
νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 24/31-05-1985 πνπ
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ. πγθεθξηκέλα,
αλαθέξεηαη φηη: Καηά παξέθθιηζε από ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ζεσξνύληαη άξηηα
θαη νηθνδνκήζηκα:

13

Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003), άρκρο 23, παρ. 3: Θ περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 1 του από 24/31.5.1985 προεδρικοφ διατάγματοσ, όπωσ αντικακίςταται με τθν παρ. 1 του
άρκρου 10 του νόμου αυτοφ, δεν ιςχφει για γιπεδα που υφίςτανται κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
νόμου αυτοφ.
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Οη θαηαηκήζεηο ζηελ νηθηζηηθή λνκνζεζία
α. Τα γήπεδα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο δώλεο ησλ πόιεσλ, θσκώλ θαη νηθηζκώλ θαη
είραλ ηελ 24-4-77, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ ΠΓ/5-4-77 (ΦΔΚ-133/Γ/77), ειάρηζην
εκβαδό δύν ρηιηάδεο (2000) ηκ.
β. Τα γήπεδα πνπ ηελ 31-5-85, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ ΠΓ/24-5-85, (ΦΔΚ-270/Γ/85)
είραλ πξόζσπν ζε δηεζλείο, εζληθέο, επαξρηαθέο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο νδνύο,
θαζώο θαη ζε εγθαηαιεηκκέλα ηκήκαηα απηώλ θαη ζε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη
εθόζνλ έρνπλ:
αα. Τα γήπεδα πνπ ππάξρνπλ ηελ 12-11-62, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ ΒΓ/24 1062 (ΦΔΚ-142/Γ/62): Διάρηζην πξόζσπν: δέθα (10) κ. Διάρηζην βάζνο: δέθα πέληε
(15) κ. Διάρηζην εκβαδόλ: επηαθόζηα πελήληα (750) ηκ.
ββ. Τα γήπεδα πνπ ππάξρνπλ ηελ 12-9-64, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ ΒΓ/21-7-64
(ΦΔΚ-141/Γ/64): Διάρηζην πξόζσπν: είθνζη (20) κ. Διάρηζην βάζνο: ηξηάληα πέληε
(35) κ. Διάρηζην εκβαδόλ: ρίιηα δηαθόζηα (1200) ηκ.
γγ. Τα γήπεδα πνπ ππάξρνπλ ηελ 17-10-78, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ ΠΓ/6-10 78
(ΦΔΚ-538/Γ/78): Διάρηζην πξόζσπν: είθνζη πέληε (25) κ. Διάρηζην βάζνο: ζαξάληα
(40) κ. Διάρηζην εκβαδόλ: δύν ρηιηάδεο (2000) ηκ.
δδ. Τα γήπεδα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ 17-10-78 κέρξη ηελ 31-5-85:
Διάρηζην εκβαδόλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4000) ηκ.
γ. 'Αξηηα θαη νηθνδνκήζηκα γήπεδα πνπ ειαηηώλνληαη κεηά από απαιινηξίσζε ή
δηάλνημε δηεζλώλ, εζληθώλ ή επαξρηαθώλ νδώλ, ζεσξνύληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα
εθόζνλ κεηά ηελ ειάηησζε απηή έρνπλ ηα όξηα αξηηόηεηαο θαη ηηο ππόινηπεο
πξνϋπνζέζεηο ησλ γεπέδσλ ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηπηώζεσλ (α) θαη (β).
δ. Σε πεξηπηώζεηο αλαδαζκώλ ηα γήπεδα πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη δίλνληαη ζε
δηθαηνύρνπο ζε αληαιιαγή άξηησλ θαη νηθνδνκήζηκσλ γεπέδσλ ζεσξνύληαη άξηηα θαη
νηθνδνκήζηκα, εθόζνλ κεηά ηνλ αλαδαζκό απηόλ έρνπλ ηα όξηα αξηηόηεηαο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο ησλ γεπέδσλ ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηπηώζεσλ (α) θαη (β).
Γηα ην ρξφλν δεκηνπξγίαο νηθνπέδνπ, θαη θαη’ επέθηαζε θαη γεπέδνπ, έρεη εθδνζεί
απφ ηε δηεχζπλζε λνκνζεηηθνχ έξγνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ε εγθχθιηνο 7/1992 ε νπνία
παξαηέζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ. (Κσηνχιαο Η., 2009)
Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ δφκεζεο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο κε ηελ πξνζζήθε ηεο
πξνυπφζεζεο ηα αθίλεηα λα έρνπλ πξφζσπν 25 κέηξα ζε θνηλφρξεζην ρψξν
(Ν.3212/2003), έγηλε γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη παξάλνκεο δεκηνπξγίεο ηδησηηθψλ
δξφκσλ (άκεζα ή έκκεζα), πνπ αληηηίζεληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923
ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ επηηξέπεηαη νηαδήπνηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηνο κέξνπο
ή ηνπ όινπ γεπέδνπ, εθ’ νπ ν ηδηνθηήηεο εζρεκάηηζελ ή αλεγλώξηζε ζρεκαηηζζέληαο
ηπρόλ άλεπ ηεο ζειήζεώο ηνπ θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (ηδησηηθάο νδνύο θαη πιαηείαο
θ.ι.π.), ή δελ εζρεκάηηζελ νπδέ αλεγλώξηζε κελ ηνηνύηνπο, αιιά επηδηώθεη ηνλ
ζρεκαηηζκόλ ή ηελ αλαγλώξηζίλ ησλ δηα ηεο ηνηαύηεο κεηαβηβάζεσο. Δλ ηε ελλνία ηνπ
ζρεκαηηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πεξηιακβάλεηαη ν θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπνλ ηδησηηθή
πξσηνβνπιία ή ζπκθσλία γηλόκελνο πεξηνξηζκόο ή παξαίηεζηο δηθαησκάησλ επί ησλ
εηξεκέλσλ γεπέδσλ επί ησ ηέιεη άκεζνπ ή έκκεζνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ.
Πάζα κεηαβίβαζηο ηεο θπξηόηεηνο γηλνκέλε παξά ηαο αλσηέξσ δηαηάμεηο, είλαη
απηνδηθαίσο άθπξνο. Ζ πεξί αθπξόηεηνο δηάηαμηο απηή ηζρύεη θαη αλ αθόκε δελ εγέλεην
ελ επηζήκσ ηηλί πξάμεη ζαθήο κλεία πεξί ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ εηξεκέλσλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αιι’ εκκέζσο πξνθύπηεη εθ ησλ γελνκέλσλ κεηαβηβάζεσλ όηη
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αύηαη εγέλεην επί ησ ηέιεη ηνπ ηνηνύηνπ ζρεκαηηζκνύ θαη ελ γέλεη ηεο εθαξκνγήο
ηδησηηθνύ ζρεδίνπ ξπκνηνκίαο».
Παξ’ φια απηά, ηα γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθηφο δψλεο πφιεσο θαη εθηφο
Ε.Ο.Δ., κπνξνχλ λα θαηαηκεζνχλ θαη λα κεηαβηβαζηνχλ ζε ηξίηνπο κε νπνηνδήπνηε
εκβαδφλ θαζψο δελ ππάξρεη θάπνηα αληίζεηε ή πεξηνξηζηηθή δηάηαμε, εθφζνλ βέβαηα
δελ πξννξίδνληαη γηα νηθνδφκεζε. Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ/ηνο 690/48,
απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία λένπ κε άξηηνπ νηθνπέδνπ είηε θαηά ηα ειάρηζηα φξηα
εκβαδνχ είηε θαηά ηα ειάρηζηα φξηα πξνζψπνπ. Ζ αλαθεξζείζα δηάηαμε αλαθέξεηαη
ζηα νηθόπεδα, δειαδή ζε θάζε γήπεδν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό
ζρέδην ή κέζα ζηα όξηα νηθηζκνύ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην (παξ. 13, άξζξν 2
Ν.1577/85) ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΓΟΚ. Δπνκέλσο, ε παξαπάλσ απαγφξεπζε
ηνπ Ν.Γ. 690/48 θαζψο θαη ε απηνδίθαηε αθπξφηεηα πνπ νξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 3
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, δελ ηζρχεη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
Σφκνο Ζ-2)
1.7.1 Καηαηκήζεηο εληόο Εώλεο Πόιεσο
Ωο δώλε πόιεωο νξίδεηαη, ε πεξηκεηξηθή δψλε ησλ 500 κέηξσλ γχξσ απφ ηα φξηα
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκνχ πξνυθηζηάκελνπ ηνπ 1923. χκθσλα κε ην
άξζξν 14 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923 “πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ, θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ
Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηώλ” ζηηο δψλεο πφιεσο «νη εξγαζίεο δόκεζεο επηηξέπνληαη
ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο όζνλ αθνξά ζην εκβαδόλ θαη ηηο
δηαζηάζεηο ησλ γεπέδσλ θαη ηνλ όγθν ησλ θηεξίσλ πνπ αλεγείξνληαη ζε απηά». Σα φξηα
ηεο δψλεο πφιεσο δελ είλαη πάληνηε 500 κέηξα, θαζψο κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Ν. Γ/ηνο ηεο 3/17-12-1925,
αλαθέξεηαη φηη: «Τα όξηα ηεο δώλεο ηεο παξ.1 νξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε κε
πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ΚΣΦΟΠ14. Δάλ ηα όξηα δελ έρνπλ νξηζζεί ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην, ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη απηνδηθαίσο δώλε ε
νπνία έρεη πιάηνο πεληαθόζηα κέηξα. Δάλ ην πιάηνο ηεο δώλεο έρεη νξηζζεί, κόλν λα
απμεζεί κπνξεί θαη όρη λα κεησζεί. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην επεθηαζεί κέζα ζηε
δώλε, ζεσξείηαη όηη επεθηείλεηαη θαη απηή απηνδίθαηα ζε θάζε ζέζε επέθηαζεο ηνπ
ζρεδίνπ θαη θαηά πιάηνο ίζν κε ηελ επέθηαζε απηή».( Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ2)
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πξνεγνχκελν εδάθην, ε επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο κέζα
ζηε δψλε πφιεσο πξνθαιεί θαη απηνδίθαηε επέθηαζε ηεο δψλεο θαηά πιάηνο ίζν κε
ηελ αληίζηνηρε επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ εληφο ηεο δψλεο. Απηφ ίζρπε γηα ηηο επεθηάζεηο
πνπ έγηλαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923. ήκεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.1337/83, απηή ε απηνδίθαηε επέθηαζε δελ πθίζηαηαη. ε πεξίπησζε δε πνπ έρεη
θαζνξηζζεί πξηλ ηελ επέθηαζε ή θαζνξίδεηαη ηαπηφρξνλα κε απηή Εψλε Οηθηζηηθνχ
Διέγρνπ, παχεη λα ππάξρεη ε δψλε πφιεσο (ηΔ 3139/95). (Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
Σφκνο Ζ-2)
Γηα ηνπο νηθηζκνχο κέρξη 2000 θαηνίθνπο, δελ νξίδεηαη δψλε πφιεσο θαζψο ζην
άξζξν 25 ηνπ Ν.2508/97 αλαθέξεηαη φηη, ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο
14
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17.7.1923 δελ έρεη εθαξκνγή ζε νηθηζκνύο ησλ νπνίσλ ηα όξηα πξνζδηνξίζηεθαλ θαη’
εθαξκνγή ηνπ από 24.4.1985 Π.Γ/ηνο. Όζνλ αθνξά ηνπο νηθηζκνχο πξν ηνπ 1923
ρσξίο εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, νη νπνίνη νξηνζεηνχληαη κε βάζε ην Π.Γ/γκα
24.4.85 (ΦΔΚ 181/Γ), δειαδή σο νηθηζκνί θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ, εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη ε δψλε πφιεσο απφ ην φξην ηνπ νηθηζκνχ πξν ηνπ 1923 φπσο εθαξκνδφηαλ
πξηλ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθηζκφο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ
θαιχπηεη φιε ηε δψλε πνπ είρε ν νηθηζκφο πξν ηνπ 1923, απηή παχεη λα ηζρχεη.
(Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ε)
Με ην άξζξν 16 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923 πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαηαηκήζεσο
εληφο δψλεο πφιεσο. πγθεθξηκέλα, απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο
ηκεκάησλ γεο, έθηαζεο κηθξφηεξεο ησλ 1.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ε
κεηαβίβαζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπλερφκελσλ γεπέδσλ, ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηε, κε
ζπλνιηθή έθηαζε κηθξφηεξε ησλ 1.000 η.κ., εθ’ φζνλ δε κεηαβηβάδνληαη αδηαίξεηα.
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη θαη ε αθπξφηεηα ησλ κεηαβηβάζεσλ απηψλ
(«πάζα κεηαβίβαζηο γηλνκέλε παξά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη άθπξνο»).
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.651/77 επήιζε θαη ε πνηληθνπνίεζε ησλ
παξαπάλσ κεηαβηβάζεσλ. (Κσηνχιαο Η., 2009)
Ο Ν.1448/1950 (ΦΔΚ 153/50/30-6-1950), πεξί εξκελείαο δηαηάμεσλ ηηλώλ ηνπ από
17-7-1923 Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ νξίδεη φηη ε αιεζήο έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξ. 1 θαη 2 ησλ άξζξσλ 16 θαη 20 ηνπ από ηνπ από 17-7-1923 Ν.Γ. “πεξί ζρεδίσλ
πόισλ” είλαη όηη ε εθ ηνύησλ νξηδνκέλε αθπξόηεο ησλ θαηά παξάβαζηλ απηώλ
γηλνκέλσλ κεηαβηβάζεσλ είλαη απόιπηνο, πάλησο δε αίξεηαη απηή εμ ππαξρήο, αθ’ εο
πξνηάζεη ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλόηεηνο κεηά ζύκθσλνλ γλσκνδόηεζηλ ηνπ
ζπκβνπιίνπ νηθηζκνύ επεθηαζεί ην ζρέδην ηεο πόιεσο θαηά ηελ πεξίπησζηλ ηνπ άξζξνπ
16 ή εγθξηζώζηλ νη ζρεκαηηζζέληεο ή επηδησρζέληεο όπσο ζρεκαηηζζώζηλ θνηλόρξεζηνη
ρώξνη θαηά ηελ πεξίπησζηλ ηνπ άξζξνπ 20, είηε ζπκθώλσο πξνο ηε γηλνκέλε πξόβιεςηλ
απηώλ, είηε άιισο ή δηα ηεο εγθξίζεσο ζρεδίνπ ή επεθηάζεσο ηνπ ζρεδίνπ εηο ηελ
πεξηνρήλ εηο ελ θείληαη ή δηα ηεο κεκνλσκέλεο εγθξίζεσο απηώλ, εάλ θείληαη εληόο
πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ σο έρνπλ ή θαηά δηάθνξνλ δηάηαμηλ θαη ππό όξνπο. χκθσλα
κε ηα παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.720/77 πνπ
θαιχπηεη ην ίδην ζέκα, εάλ ε δεκηνπξγία γεπέδνπ, εληφο δψλεο πφιεσο θαη πξηλ ηελ
ηζρχ ηνπ Ν.651/77, έγηλε θαηά παξάβαζε ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο εληφο
δψλεο πφιεσο, ή εάλ καδί κε απηφ δεκηνπξγήζεθε θαη ηδησηηθφ ξπκνηνκηθφ
(δεκηνπξγία ηδησηηθνχ δξφκνπ), ε απηνδίθαηε αθπξφηεηα πνπ ηζρχεη εμ ππαξρήο γηα
ηηο κεηαβηβάζεηο ηέηνησλ γεπέδσλ, παχεη λα ηζρχεη φηαλ επεθηαζεί ην ζρέδην πφιεο
θαη ζπκπεξηιάβεη ην γήπεδν. ήκεξα φκσο, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77, ε αθπξφηεηα
ηεο κεηαβίβαζεο γεπέδσλ, ε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ θαηαζηξαηεγεί ην θαηψηαην
φξην θαηάηκεζεο εληφο δψλεο πφιεσο, κε ή ρσξίο ηδησηηθφ δξφκν, δε ζεξαπεχεηαη
αθφκα θαη αλ κεηαγελέζηεξα εληαρζνχλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο. (Ρσκαιηάδεο Α.,
2006, Σφκνο H-1)
Όζνλ αθνξά ηε δφκεζε γεπέδσλ εληφο δψλεο πφιεσο, ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Π.Γ/ηνο ηεο 24/31.5.1985 (ΦΔΚ 270/Γ), θαηά παξέθθιηζε ησλ φξσλ δφκεζεο
ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, νξίδεηαη φηη ηα γήπεδα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο δώλεο
ησλ πόιεσλ, θσκώλ θαη νηθηζκώλ θαη είραλ ηελ 24.4.1977, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ
από 5.4.1977 Π. Γ/ηνο (Γ' 133), ειάρηζην εκβαδόλ δύν ρηιηάδεο (2.000) η.κ.
ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα
παξάγξαθν, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ ελδηαθέξεη ην πξφζσπν ή ην βάζνο. Γηα
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γήπεδα φκσο, ηα νπνία δελ πξνυπάξρνπλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ε δφκεζε γίλεηαη
κε βάζε ηνπο γεληθνχο φξνπο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο.
Γήπεδν πνπ βξίζθεηαη ελ κέξεη ζηα φξηα ηεο δψλεο πφιεσο θαη πξνυθίζηαηαη ηεο
εκεξνκελίαο 24.4.1977, πξέπεη ην ηκήκα ηνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο, λα έρεη
ηνπιάρηζηνλ 2000 η.κ. εκβαδφλ ψζηε λα ζεσξείηαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, ζχκθσλα
κε ηελ εγθχθιην 995/231/4.2.1988 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ,
πξνθχπηεη φηη εληφο δψλεο πφιεσο, ην φξην αξηηφηεηαο ησλ γεπέδσλ δε ζπκβαδίδεη κε
ην θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ε)
1.7.2 Καηαηκήζεηο εληόο Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.)
θνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Εωλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ είλαη αθ' ελφο ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αθ' εηέξνπ ε νξγάλσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
νηθηζηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν. Ζ έλλνηα ηεο
Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην άξζξν 29 ηνπ
Ν.1337/83. ηηο ΕΟΔ εμαζθαιίδεηαη απζηεξφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη
ησλ θαηαηκήζεσλ κε πνηληθέο, πεηζαξρηθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. (Αξαβαληηλφο
Α., 2007).
Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ΕΟΔ, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 29, φπσο
ζπκπιεξψζεθε απφ ην κε ηνλ Ν-1512/85 άξζξν 8 παξάγξαθνο 14 αλαθέξνληαη ηα
εμήο: «Με ΠΓ/γκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ Φσξνηαμίαο Οηθηζκνύ
θαη Πεξηβάιινληνο, νξίδνληαη νη πόιεηο θαη νηθηζκνί γύξσ από ηα όξηα ησλ νπνίσλ
θαζνξίδεηαη Εώλε Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ). Με ηα ΠΓ/γκαηα απηά θαζνξίδεηαη θαη
ην πιάηνο ησλ ΕΟΔ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νηθηζκνύ ή ζέζεο ηνπ ή
πξνζδηνξίδνληαη ηα όξηα ηεο ΕΟΔ ζε ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο πνπ δεκνζηεύεηαη κε
ζκίθξπλζε καδί κε ην ΠΓ/γκα. Τν πιάηνο ηεο ΕΟΔ ππνινγίδεηαη από ηα αληίζηνηρα
αθξαία όξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή ηνπ νηθηζκνύ πξν ηνπ 1923. Με ηα
παξαπάλσ ΠΓ/γκαηα θαζνξίδνληαη, καηά ηη ζσγκεκριμένη περίπηωζη οι όροι και
περιοριζμοί τρήζεως γης ή άλλοι όροι και περιοριζμοί, ποσ επιβάλλονηαι μέζα ζηις
ΖΟΕ και ιδιαίηερα ηο όριο εμβαδού, κάηω από ηο οποίο δεν επιηρέπεηαι η
καηάημηζη ηης γης. Τα ΠΓ/γκαηα απηά εθδίδνληαη κεηά από γλώκε ηνπ δεκνηηθνύ ή
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Φσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη
Πεξηβάιινληνο ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Φσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο γηα ην λνκό Αηηηθήο. Τν πιάηνο ηεο ΕΟΔ
κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κπνξεί κόλν λα απμεζεί κε ΠΓ πνπ εθδίδεηαη κε ηνλ ίδην
ηξόπν. Σε πεξίπησζε πνπ επεθηείλεηαη ην πνιενδνκηθό ζρέδην κέζα ζηε ΕΟΔ ή θαη έμσ
από απηή δύλαηαη λα επεθηαζεί ε ΕΟΔ κε ην ΠΓ πνπ εθδίδεηαη κε ηνλ ίδην σο άλσ
ηξόπν». ηε παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ε αθπξφηεηα δηθαηνπξαμηψλ
θαηά παξάβαζε ηεο απαγόξεπζεο θαηαηκήζεσο πνπ νξίδνληαη κε ην Π.Γ/ηα ηεο
παξαγξάθνπ 1. Γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο (δηθαηνπξαθηνχληεο, κεζίηεο, θηι.) νξίδνληαη
πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.

1.8 Τπαίηηεο Καηαηκήζεηο
χκθσλα κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο, σο ππαίηηα θαηάηκεζε
ζεσξείηαη θάζε εθνύζηα θαηάηκεζε κείδνλνο εθηάζεσο νηθνπέδνπ δη’ νηαζδήπνηε
δηθαηνπξαμίαο, εθόζνλ θαηαιήγεη εηο ηελ δεκηνπξγίαλ κε άξηησλ θαη κε νηθνδνκήζηκσλ
νηθνπέδσλ (ηΔ 3273/82). πλνςίδνληαο ηα φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί γηα ηηο
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δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαηαηκήζεσλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο
ππαίηησλ θαηαηκήζεσλ:
1) Όηαλ νηθφπεδν δεκηνπξγείηαη απφ θαηάηκεζε κείδνλνο έθηαζεο κε νπνηαδήπνηε
δηθαηνπξαμία, κεηά ην Γ/γκα ξπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ ΓΟΚ/85
(Ν.1577/85, ΦΔΚ-210/Α/18-12-85) θαη δελ έρεη ηα ειάρηζηα φξηα ηνπ θαλφλα ηεο
πεξηνρήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δηαθξίλνληαη δχν ππνπεξηπηψζεηο: α) Αλ ε ππαίηηα
θαηάηκεζε απηή έγηλε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77 (ΦΔΚ 207/27-7-77), ηφηε δελ
κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί νχηε βάζεη ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ.690/48 νχηε
βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΓΟΚ/85, θαζψο ζεσξείηαη αλχπαξθην νηθφπεδν
ιφγσ ηεο απηνδίθαηεο αθπξφηεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο β) Αλ ε θαηάηκεζε
έγηλε ζην δηάζηεκα απφ 14-11-1968 έσο 27-7-1977, ηφηε δελ ππάξρεη ππαίηηα
θαηάηκεζε, θαζψο ζε εθείλν ην δηάζηεκα ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48 είρε
θαηαξγεζεί κε ηνλ Α.Ν. 625/1968 γηα πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο. ε πεξίπησζε
πνπ ην νηθφπεδν πνπ πξνέθπςε απφ απηή ηε θαηάηκεζε, δειαδή θαηά ην δηάζηεκα
πνπ δελ ίζρπε ε δηάηαμε ηνπ Ν.Γ.690/48, πιεξνί ηνπο θαηά παξέθθιηζε φξνπο
δφκεζεο ηεο πεξηνρήο, ην νηθφπεδν δελ είλαη θαηά παξέθθιηζε άξηην θαη
νηθνδνκήζηκν, θαζψο δελ πξνυθίζηαηαη ηνπ Γ/ηνο ξπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο. Έλα
ηέηνην νηθφπεδν κπνξεί λα νηθνδνκεζεί κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.1337/83 φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη.
2) Όηαλ νηθφπεδν δεκηνπξγείηαη απφ θαηάηκεζε κείδνλνο έθηαζεο κε νπνηαδήπνηε
δηθαηνπξαμία, κεηά ην Γ/γκα ξπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν πξνυπήξρε ηνπ
Ν.1577/85 θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ ΓΟΚ/85 θαη δελ έρεη ηα φξηα αξηηφηεηαο ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΓΟΚ/85.
3) Όηαλ γήπεδν δεκηνπξγείηαη απφ θαηάηκεζε κείδνλνο έθηαζεο κε νπνηαδήπνηε
δηθαηνπξαμία, εληφο δψλεο πφιεσο κε εκβαδφλ κηθξφηεξν ησλ 1000η.κ. θαηά
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.Γ. ηνπ 1923 ή φηαλ δεκηνπξγείηαη εληφο Ε.Ο.Δ. κε
εκβαδφλ κηθξφηεξν απφ ην νξηδφκελν σο θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο. Γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο δψλεο πφιεσο, εθφζνλ ε θαηάηκεζε έγηλε πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77,
δελ ππάξρεη απηνδίθαηε αθπξφηεηα. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο νηθνπέδνπ, πξηλ ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέδην
πφιεσο, εθηφο δψλεο πφιεσο θαη εθηφο Ε.Ο.Δ. δελ ππάξρεη ππαίηηα θαηάηκεζε.
Δπίζεο, ππαίηηα θαηάηκεζε δελ ππάξρεη κέζα ζε νηθηζκφ πξν ηνπ 1923, αθνχ ζηνπο
νηθηζκνχ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην δελ ηζρχεη ην Ν.Γ.690/48. Δθηφο αλ ππάξρεη
δεκηνπξγία ηδησηηθνχ δξφκνπ θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.Γ. ηνπ
1923. ( Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-1)
πγθεληξσηηθά, ε ππαίηηα θαηάηκεζε αλαθέξεηαη ζηηο θάησζη θείκελεο δηαηάμεηο:
1. Παξάγξαθνο 5 άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ.690/48
2. Παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48 κεηά απφ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77
3. Παξάγξαθνη 2 θαη 3 άξζξνπ 6 ηνπ Ν.651/77
4. Παξάγξαθνο 5 άξζξνπ 24 ηνπ Ν.1577/85 (ΓΟΚ/85)
5. Παξάγξαθνο 7 άξζξνπ 24 ηνπ Ν.1577/85
6. Παξάγξαθνο 3 άξζξνπ 25 ηνπ Ν.2508/97
7. Ν.Γ. 1024/71 φπσο ηζρχεη κεηά ηνλ Ν.2052/92
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Κεθάιαην 1
1.8.1 Σηηγκηαία θαηάηκεζε νηθνπέδνπ
Ζ ζηηγκηαία θαηάηκεζε νηθνπέδνπ, αθνξά ηελ θαηάηκεζε ελφο άξηηνπ θαη
νηθνδνκήζηκνπ νηθνπέδνπ, κε ζθνπφ ηε κεηαβίβαζε ηκήκαηνο απηνχ ζε φκνξν
νηθφπεδν, επίζεο άξηηνπ θαη νηθνδνκήζηκνπ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ (π.ρ. ψζηε λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν εκβαδφλ). χκθσλα κε
γλσκνδφηεζε ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο (ππ’ αξηζκ. 1/1987), είλαη
επηηξεπηή ε κεηαβίβαζε κε άξηηνπ ηκήκαηνο νηθνπέδνπ πξνο ηδηνθηήηε όκνξνπ, γηα λα
απνηειέζεη έλα εληαίν, αλ δε ζίγεηαη ε αξηηόηεηα ηνπ αξρηθνύ, δηόηη ε δηα ηεο
κεηαβηβάζεσο θαηάηκεζε ηνπ νηθνπέδνπ, είλαη ζηηγκηαία θαη δελ επάγεηαη ηειηθά ηελ
δεκηνπξγία κε άξηηνπ νηθνπέδνπ, αθνύ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε ζπλέλσζε κε
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν νηθόπεδν. Έηζη, ε κεηαβίβαζε ηκήκαηνο απφ άξηην νηθφπεδν
ζε έλα άιιν φκνξν επίζεο άξηην νηθφπεδν, θξίλεηαη λφκηκε κε ηελ πξνυπφζεζε
βέβαηα φηη δε ζίγεηαη ε αξηηφηεηα ηνπ απνκέλνληνο ππνινίπνπ. Ζ θαηάηκεζε απηή
πνπ γίλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε ην ίδην ζπκβφιαην νλνκάδεηαη ζηηγκηαία
θαηάηκεζε. Με απφθαζε ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο (ππ’ αξηζκ.
931/29.1.1991) γίλεηαη δεθηφ φηη είλαη λόκηκε ε κεηαβίβαζε κε άξηηνπ ηκήκαηνο
αγξνηεκαρίνπ, πξνεξρόκελνπ από θαηάηκεζε κεγαιύηεξνπ άξηηνπ αγξνηεκαρίνπ, κε
επνηθηζηηθνύ, πνπ θείηαη όκσο εληόο Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ ηνπ λνκνύ
Θεζζαινλίθεο πνπ γίλεηαη κε ζθνπό λα ζπλελσζεί κε γεηηνληθό άξηην θαη νηθνδνκήζηκν
αγξνηεκάρην θαη γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζή ηνπ ηειεπηαίνπ θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη από ηε κεηαβίβαζε απηή δε ζίγεηαη ε αξηηόηεηα ηνπ απνκέλνληνο θαηαηκεζέληνο
αγξνηεκαρίνπ. (Κσηνχιαο Η.,2009)
1.8.2 Έιεγρνο Καηαηκήζεσλ
Αξρηθά, ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ πνπ ζπληάζζεη ην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε κεηαβίβαζε. Με ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.651/77 θαιείηαη ν κεραληθφο ή ππνκεραληθφο πνπ ζπληάζζεη
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη «εηο πάζαλ δηθαηνπξαμίαλ έρνπζαλ
σο αληηθείκελνλ κεηαβίβαζηλ ιόγσ πσιήζεσο νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ κεηά ή άλεπ
θηηζκάησλ», λα δειψζεη ππεπζχλσο εάλ επί ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ επηηξέπεηαη ή φρη ε
αλνηθνδφκεζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ην κεηαβηβαδφκελν απνηειεί ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο λα
βεβαηψλεηαη αλ θαη ην ελαπνκείλαλ ηκήκα πιεξνί ή φρη ηνπο φξνπο δφκεζεο. Με ην
Ν.1078/80 πξνζηέζεθε εδάθην ζηελ σο άλσ παξ. 1, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηεο θαηά ην
πξνεγνύκελνλ άξζξνλ ππνρξεώζεσο εμαηξνύληαη αη ιόγσ πσιήζεσο κεηαβηβάζεηο
αγξνηεκαρίσλ, κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ, θεηκέλσλ εηο θαζαξώο αγξνηηθάο πεξηνράο. Ζ
ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο έγηλε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.3481/2006 θαηά ην νπνίν πξνζηέζεθε θαη άιιν εδάθην ην νπνίν νξίδεη φηη, ζηα
ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζπληάζζνληαη γηα αθίλεηα, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε
πεξηνρέο πνπ έρνπλ θηεκαηνγξαθεζεί θαη ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θηεκαηνιόγην, ν
ζπληάζζσλ κεραληθόο ππνρξενύηαη λα βεβαηώλεη αλ ην δηάγξακκα είλαη ζπκβαηό, σο
πξνο ην ζρήκα, ηα όξηα θαη ην εκβαδόλ ηνπ αθηλήηνπ, πξνο ηηο αληίζηνηρεο
θαηαρσξήζεηο ζην θηεκαηνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 13α ηνπ Ν.2664/1998. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη
επαθξηβψο φηη: «εάλ ν ζπληάμαο ην δηάγξακκα θαη νη ζπκβαιιόκελνη δεινύλ ε
βεβαηνύλ, ελ γλώζεη, ςεπδή σο πξνο ηα αλσηέξσ γεγνλόηα, ηηκσξνύληαη κε ηελ πνηλή
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.105/1969 “πεξί αηνκηθήο επζύλεο ηνπ δεινύληνο ή
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Οη θαηαηκήζεηο ζηελ νηθηζηηθή λνκνζεζία
βεβαηνύληνο”»15. Πεηζαξρηθή επζχλε ινγίδεηαη θαη ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν πνπ
ζπληάζζεη ην πσιεηήξην κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. (Ρσκαιηάδεο Α.,
2006, Σφκνο Ζ-2)
Αλαιπηηθφηεξα, ν κεραληθφο πνπ ζπληάζζεη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζα πξέπεη λα
δειψλεη, αλ ην νηθφπεδν είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, ζε πεξίπησζε πνπ
κεηαβηβάδεηαη ηκήκα απφ κείδνλα έθηαζε (θαηάηκεζε), αλ ην κεηαβηβαδφκελν ηκήκα
φζν θαη ην ελαπνκείλαλ πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αξηηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή.
ε κεηαβηβάζεηο αγξνηεκαρίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη αλ επηηξέπεηαη ή φρη ε
αλνηθνδφκεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο
θαηαηκήζεσλ αγξνηεκαρίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη, φπσο θαη ζηελ θαηάηκεζε
νηθνπέδνπ, αλ ην κεηαβηβαδφκελν ηκήκα θαζψο θαη ην ελαπνκέλνλ πιεξνχλ ηνπο
θαλφλεο δφκεζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1337/83, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε
ην άξζξν 25 ηνπ Ν.2508/97, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηάηκεζεο νηθνπέδσλ κεηά ηελ
έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξηλ ηελ θύξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο,
επηβάιιεηαη, πέξα από ηα ειάρηζηα όξηα εκβαδνύ θαη δηαζηάζεσλ, ε εμαζθάιηζε ζηε
κεηαβηβαδόκελε θαη ζηελ ελαπνκέλνπζα έθηαζε ηνπ αλαινγνύληνο ζε θάζε ηκήκα
πνζνζηνύ ηεο εηζθνξάο ζε γε πνπ πξνθύπηεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ,
φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Καηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.651/77 πνπ
πξναλαθέξζεθε, ν κεραληθφο νθείιεη λα αλαγξάθεη ηα κήθε ησλ πιεπξψλ, ηα φξηα
πξνο ηηο φκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλφκαηα ησλ γλσζηψλ ηδηνθηεζηψλ, ην εκβαδφλ ηνπ
κεηαβηβαδνκέλνπ αθηλήηνπ, λα απεηθνλίδεη ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην αθίλεην
(άξζξν 6 Ν.2242/94) θαη λα ζέηεη αθξηβή εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ δηαγξάκκαηνο
ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή. Ο λφκνο νξίδεη ππνγξαθή, φρη κφλν απφ ηνλ κεραληθφ, αιιά
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ήηνη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή. Σέινο, ζην άξζξν
13 ηνπ Ν.3212/2003, αλαθέξεηαη φηη, όπνπ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ε
ππνβνιή βεβαηώζεσλ νηθνδνκεζηκόηεηαο ή αξηηόηεηαο νηθνπέδσλ, ε
νηθνδνκεζηκόηεηα ή αξηηόηεηα βεβαηώλεηαη κε δήισζε κεραληθνύ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.651/77 θαη 1337/83 πάλσ ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα. (Κνηνχιαο Η.,
2009, Ρσκαιηάδεο Α., 2009)
ηε ζπλέρεηα, ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία φηαλ
ππνβιεζεί θάθεινο γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή φηαλ πξφθεηηαη λα
δηελεξγεζεί ηαθηνπνίεζε ή πξνζθχξσζε νηθνπέδσλ. Σφηε, εξεπλάηαη ην θχξνο ησλ
ηίηισλ θπξηφηεηαο ησλ ππφ πξνζθχξσζε ή ηαθηνπνίεζε νηθνπέδσλ θαζψο θαη ε
ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί αξηηφηεηαο ησλ νηθνπέδσλ. ε πεξίπησζε
ππνβνιήο θαθέινπ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, εθφζνλ ην νηθφπεδν είλαη
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαηά παξέθθιηζε, ζα πξέπεη ζην θάθειν λα επηζπλάπηεηαη
θαη ην ζπκβφιαην αγνξάο. ε πεξίπησζε θαηά θαλφλα αξηηφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ,
απηφ δελ είλαη απαξαίηεην. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, Σφκνο Ζ-2)
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Άρκρο 2 του Ν.Δ. 105/1969: Με φυλάκιςιν τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και εν υποτροπι με φυλάκιςιν
τουλάχιςτον δφο ετϊν τιμωρείται όςτισ εν γνϊςει δθλοί ι βεβαιοί ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι
αποκρφπτει τ’ αλθκι δι’ εγγράφου δθλϊςεωσ ι βεβαιϊςεωσ προοριςμζνθσ να παράςχθ πίςτθν προσ
πάςαν Αρχιν ι Υπθρεςίαν ι Νομικόν Πρόςωπον Δθμοςίου Δικαίου ι Οργανιςμόν ι Επιχείρθςιν
δθμοςίου χαρακτιροσ.
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Κεθάιαην 2

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

2

Παξαδείγκαηα Καηαηκήζεωλ
2.1 Δηζαγσγή
Ζ θαηάηκεζε ελφο γεπέδνπ ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο είλαη
κηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ φζνπο εκπιέθνληαη θαη θπξίσο
απφ ηνλ Σνπνγξάθν Μεραληθφ πνπ θαιείηαη λα ζπληάμεη ην απαξαίηεην ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζε φιεο ηηο
δηθαηνπξαμίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο νηθνπέδνπ ή
αγξνηεκαρίνπ, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη αληίζηνηρν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα
ζην νπνίν πξέπεη λα δειψλεηαη απφ ηνλ κεραληθφ αλ ην πξνθχπηνλ αιιά θαη ην
ελαπνκέλνλ ηκήκα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αξηηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή
(άξζξν 5 ηνπ Ν.651/77). Βέβαηα, ν κεραληθφο πνπ ζπληάζζεη έλα ηέηνην δηάγξακκα,
ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλ ε θαηάηκεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ, είλαη λφκηκε
βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηαηκήζεσλ φπνπ ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο παξνπζηάδεη
δπζθνιία. Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ε δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ
κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ εκπιεθφκελν δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν ζε
ζρέζε κε εθείλε ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ πνπ ζπληάζζεη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα
ή αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε εκπιεθφκελνπ επίζεκνπ θνξέα, φπσο είλαη ηα
πνιενδνκηθά γξαθεία. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάιιεινη ηνπ ίδηνπ
πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά θάπνηα δηάηαμε θαηαιήγνληαο ζε
δηαθνξεηηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε.
Ζ παξάζεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο
αθηλήηνπ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πψο εθαξκφδεηαη απηή ζε πξαγκαηηθέο
πεξηπηψζεηο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα θαηαηκήζεσλ
γεπέδσλ εληφο θαη εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε
ηεο θάζε πεξίπησζεο κε ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία.

2.1 Καηάηκεζε νηθνπέδνπ εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο
2.1.1 Παξάδεηγκα 1ν
Σν νηθφπεδν κε αξηζκφ 02 θαη ζηνηρεία ΑΒΓΓΑ (Δηθόλα 2.1α) βξίζθεηαη εληφο ησλ
νξίσλ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ νηθηζκνχ ραξαθηεξηζκέλνπ σο νηθηζκνχ
πξν ηνπ 1923. Με ην Π.Γ/γκα ηνπ 2000, κε ην νπνίν έγηλε ε έγθξηζε ηνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο, νξίζζεθαλ ηξείο ηνκείο. Με ην άξζξν 6 ηνπ
Π.Γ/ηνο νξίζζεθαλ ηα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ θαζψο θαη νη ινηπνί
φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ αλήθνπλ.
Σν νηθφπεδν 02 αλήθεη ζηνλ ηνκέα ΗΗ ζηνλ νπνίν ηα φξηα αξηηφηεηαο θαη νη
πεξηνξηζκνί θαη φξνη δφκεζεο νξίδνληαη σο εμήο:
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1. Διάρηζην πξόζσπν: είθνζη (20) κέηξα
Διάρηζην εκβαδόλ: νθηαθόζηα (800) η.κ.
2. Μέγηζην πνζνζηό θάιπςεο ησλ νηθνπέδσλ ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο
επηθάλεηάο ηνπο.
3. Δπηβάιιεηαη δηάζπαζε ησλ όγθσλ ησλ θηεξίσλ κέρξη ηνλ πιήξε δηαρσξηζκό
ηνπο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θηήξηα όηαλ πξνθύπηεη επηθάλεηα θηεξίνπ
κεγαιύηεξε ησλ 500 η.κ.
4. Σπληειεζηήο δόκεζεο: έμη δέθαηα (0,6)
5. Μέγηζην επηηξεπόκελν ύςνο ησλ αλεγεξζεζνκέλσλ θηεξίσλ: νθηώ (8) κέηξα, ην
νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά δύν (2,00) κέηξα ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ζηέγεο.
Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ, απαηηείηαη όπσο: α) ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα
ηνπ νηθνπέδνπ λα εγγξάθεηαη θάηνςε θηεξίνπ κε ειάρηζηε επηθάλεηα πελήληα (50,00)
η.κ. θαη ειάρηζηε πιεπξά πέληε (5) κέηξα θαη β) ηα νηθόπεδα δε δεκηνπξγήζεθαλ από
θαηάηκεζε πνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνύ από 10.10.1985 π.δ/ηνο
(Γ΄689).
Σν αξρηθφ ππεξάξηην νηθφπεδν είλαη γσληαθφ θαη δηακπεξέο, κε ζπλνιηθφ αλάπηπγκα
πξνζψπνπ 170.65 κ. θαη εκβαδφλ 3300.47 η.κ.. Ο ηδηνθηήηεο δηαίξεζε θαη κεηαβίβαζε
ην αξρηθφ νηθφπεδν κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ 4 λέα θαη απηνηειή νηθφπεδα
02Α, 02Β, 02Γ θαη 02Γ κε ζηνηρεία ΕΒΖΚΕ, ΖΚΘΓΖ, ΔΓΘΗΔ θαη ΑΕΗΔΑ αληίζηνηρα
(Δηθόλα 2.1β).

Δηθόλα 2.1α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ 02.
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Δηθόλα 2.1β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ νηθφπεδν 02
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 02Α, 02Β, 02Γ θαη 02Γ (θίηξηλε γξακκή).

Καζέλα απφ ηα λέα νηθφπεδα έρεη εκβαδφλ πεξίπνπ 825 η.κ., ελψ δχν απφ απηά είλαη
γσληαθά. Καη ηα 4 λέα νηθφπεδα είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, θαζψο πιεξνχλ ηα
φξηα αξηηφηεηαο εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπίζεο, κέζα ζην
νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπο εγγξάθεηαη θηήξην κε ειάρηζηε επηθάλεηα 50 η.κ. θαη
ειάρηζηε πιεπξά 5 κ.. Ζ πξνυπφζεζε πνπ πξναλαθέξζεθε, δειαδή ηα νηθφπεδα λα
κελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θαηάηκεζε πνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνχ απφ 10.10.1985 π.δ/ηνο (Γ΄689), αλαθέξεηαη ζην θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ηεο
δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή θαη ην νπνίν νξίδεηαη ζηα 10
ζηξέκκαηα. Σν αξρηθφ νηθφπεδν, έπεηηα απφ έξεπλα πνπ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη
βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ πξν ηνπ 1923 θαη εθηφο ηεο νξηζκέλεο δψλεο
νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ/γκα πνπ πξναλαθέξζεθε. Σα γσληαθά
νηθφπεδα έρνπλ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πξφζσπν θαη ζηνπο δχν δξφκνπο ζηνπο
νπνίνπο έρνπλ πξφζσπν. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 58415/10528/86 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ,
αλαθέξεηαη φηη (…)δεδνκέλνπ όηη θαηαξγήζεθε θαη ε έλλνηα ηνπ βάζνπο, ζαλ πξόζσπν
ηνπ νηθνπέδνπ ζεσξείηαη όιν ην αλάπηπγκα ηνπ νξίνπ ηνπ πξνο ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν.
Ωο εθ ηνύηνπ ζηα "γσληαθά" νηθόπεδα αξθεί ην έλα "πξόζσπν" λα είλαη άξηην,
ηεξνύκελσλ θαη ησλ ινηπώλ πξνϋπνζέζεσλ αξηηόηεηαο ηεο παξ.2β ηνπ αξζ.6 θαη ηεο
παξ.3 ηνπ αξζ.24 ηνπ ΓΟΚ/85, αθνύ θαη' επέθηαζε εάλ ην έλα "πξόζσπν" ζα είλαη
άξηην, ζα είλαη θαη ην αλάπηπγκα. Έηζη, αθφκα θαη αλ έλα απφ ηα δχν πξφζσπα ήηαλ
άξηην, ην νηθφπεδν ραξαθηεξίδεηαη σο άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. χκθσλα κε ηα φζα
αλαθέξζεθαλ, ε θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ 02 είλαη λφκηκε θαη νη
δηθαηνπξαμίεο κε ηηο νπνίεο έγηλαλ νη κεηαβηβάζεηο ησλ 4 λέσλ νηθνπέδσλ είλαη
έγθπξεο.
ε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθφ νηθφπεδν βξηζθφηαλ ζην κεηαίρκην δχν εθ ησλ ηξηψλ
ηνκέσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξηνρή, ε θαηάηκεζε ζα έπξεπε λα γίλεη κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν. χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΓΟΚ/85, νηθόπεδα πνπ έρνπλ
πξόζσπν ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύνπλ
δηαθνξεηηθά ειάρηζηα όξηα εκβαδνύ θαη πξνζώπνπ ζεσξνύληαη άξηηα, εθόζνλ έρνπλ ηα
ειάρηζηα από απηά εθηόο αλ από εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε. Ζ
παξ. 3 φκσο αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελα νηθφπεδα θαη φρη ζε λενδεκηνπξγνχκελα.
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ηνλ δεχηεξν ηνκέα πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξηνρή, σο φξηα αξηηφηεηαο νξίδνληαη γηα ην
εκβαδφλ 1000 η.κ. θαη γηα ην πξφζσπν 25 κ.. Έηζη, αλ ην φξην ηνπ πξψηνπ ηνκέα
δηέξρεηαη απφ ην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ, ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην
επζχγξακκν ηκήκα ΕΘ (Δηθόλα 2.1β), αθήλνληαο ηα νηθφπεδα 02Γ θαη 02Γ ζηνλ
πξψην ηνκέα θαη ηα νηθφπεδα 02Α θαη 02Β ζηνλ δεχηεξν ηνκέα, ηφηε απφ ηελ
θαηάηκεζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ 4 λέα νηθφπεδα. Απηφ, δηφηη ην
ηκήκα ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δεχηεξν ηνκέα, ζα είρε εκβαδφλ,
ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ, πεξίπνπ 1650 η.κ. θαη άξα δε ζα κπνξνχζε λα
θαηαηκεζεί πεξαηηέξσ ρσξίο λα ππάξμεη ππαίηηα θαηάηκεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.Γ. 690/48.
2.1.2 Παξάδεηγκα 2ν
Σν νηθφπεδν 01, κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΑ θαη εκβαδφλ 1290.80 η.κ. (Δηθόλα 2.2α),
βξίζθεηαη εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. ηελ πεξηνρή ίζρπε ην πξψελ
παληαρφζελ ζχζηεκα δφκεζεο16, κε ειάρηζηα φξηα αξηηφηεηαο 400 η.κ. γηα ην
εκβαδφλ θαη 15 κ. γηα ην πξφζσπν. Ζ έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο
έγηλε κε Β.Γ/γκα, πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ ΓΟΚ/85. Ζ θαηά θαλφλα αξηηφηεηα, ζχκθσλα κε
ην δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, είλαη 300 η.κ. γηα ην εκβαδφλ θαη 14 κ. γηα ην πξφζσπν. Απφ
ηελ θαηάηκεζε ηνπ νηθνπέδνπ πξνθχπηνπλ δχν λέα θαη απηνηειή νηθφπεδα, 01Α θαη
01Β, κε ζηνηρεία ΔΓΕΖΔ θαη ΑΒΓΕΖΑ αληίζηνηρα (Δηθόλα 2.2β). Σν νηθφπεδν 01Α
είλαη δηακπεξέο, κε πξφζσπν 17.60 κ. επί ηεο νδνχ Η. Εήθα θαη 18.30 κ. επί ηεο νδνχ
Αζ. Κεπνπξνχ θαη έρεη εκβαδφλ 620.00 η.κ.. Σν νηθφπεδν 02Β είλαη γσληαθφ θαη
δηακπεξέο κε ζπλνιηθφ αλάπηπγκα πξνζψπνπ 73 κ. εθ ησλ νπνίσλ ηα 29 κ.
βξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ.

Δηθόλα 2.2α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ 01.

16

Ν.Δ. 8/1973, άρκρο 6: Εκ τθσ κζςεωσ των κτθρίων ωσ προσ τα όρια των οικοπζδων διακρίνονται τα
ακόλουκα ςυςτιματα δομιςεωσ: (…) δ) Πανταχόκεν ελεφκερον ςφςτθμα, κακ’ ο τα επί των
οικοπζδων ανεγειρόμενα κτιρια ουδενόσ των ορίων του οικοπζδου εφάπτονται.
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Δηθόλα 2.2β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ νηθφπεδν 01
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 01Α θαη 01Β (θίηξηλε γξακκή).

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε θαηάηκεζεο, έρεη εθαξκνγή ε παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν.1577/85 (ΓΟΚ/85), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νηθφπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη, κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ ΓΟΚ/85, απφ θαηάηκεζε ή ζπλέλσζε κε αξηίνπ ηεκαρίνπ ζεσξείηαη
άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, εθφζνλ έρεη ηηο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο πξνζψπνπ θαη
εκβαδνχ πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ή εθείλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΓΟΚ/73 αλ είλαη
κεγαιχηεξεο θαη ηαπηφρξνλα εθ' φζνλ κέζα ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπ
δεκηνπξγνχκελνπ νηθνπέδνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θηίζκα ειάρηζηεο επηθάλεηαο
50 η.κ. θαη ειάρηζηεο πιεπξάο 5 κ. (Δγθχθιηνο ΤΠΔΥΩΓΔ 20504/2314/12/12-2-86).
Έηζη, ελψ ε θαηάηκεζε έπξεπε λα γίλεη κε βάζε ηνλ θαλφλα πνπ νξίδεηαη απφ ην
δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, δειαδή 300 η.κ. γηα ην εκβαδφλ θαη 12 κ. γηα ην πξφζσπν,
επεηδή ε έγθξηζε έγηλε πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΟΚ/85 (ΦΔΚ 210/ Α/18-12-1985),
ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ηα φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην ΓΟΚ/73 (Ν.Γ/γκα 8/1973, ΦΔΚ
124/Α/09-06-1973), εθφζνλ απηά είλαη κεγαιχηεξα. Έηζη, ε θαηάηκεζε πνπ γίλεηαη
ζήκεξα ζην αξρηθφ νηθφπεδν πξέπεη λα γίλεη κε φξηα αξηηφηεηαο απηά ηνπ πξψελ
παληαρφζελ ζπζηήκαηνο δφκεζεο πνπ είλαη θαη ηα κεγαιχηεξα. Σα δχν λέα νηθφπεδα,
01Α θαη 01Β, πιεξνχλ ηα φξηα αξηηφηεηαο ηνπ παληαρφζελ ζπζηήκαηνο δφκεζεο. ε
πεξίπησζε πνπ ε θαηάηκεζε γηλφηαλ βάζεη ησλ νξίσλ αξηηφηεηαο ηνπ δηαηάγκαηνο
ηεο πεξηνρήο, ε θαηάηκεζε ζα ήηαλ απηνδηθαίσο θαη εμ’ ππαξρήο άθπξε, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 3 ηνπ Ν.Γ. 690/48.
ηα λέα νηθφπεδα εγγξάθεηαη θαη θάηνςε νξζνγσλίνπ θηεξίνπ κε ηηο ειάρηζηεο
δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 2β. ην νηθφπεδν 01Β ππάξρνπλ δχν θηίζκαηα
κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ θάηνςεο πεξίπνπ 105 η.κ.. Με ηελ θαηάηκεζε θαη ηε
δεκηνπξγία ησλ δχν λέσλ νηθνπέδσλ δε γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο
πνπ νξίδεηαη απφ ην δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, ην νπνίν είλαη 40%. Ωο εθ ηνχηνπ, ε
θαηάηκεζε είλαη λφκηκε θαη έγθπξε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 690/48.
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2.1.3 Παξάδεηγκα 3ν
Σν νηθφπεδν 07, κε ζηνηρεία ΑΒΔΕΓΓΑ (Δηθόλα 2.3α), βξίζθεηαη εληφο ξπκνηνκηθνχ
ζρεδίνπ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε Β.Γ/γκα πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 1577/85. ηελ πεξηνρή
ίζρπε ην πξψελ ζπλερέο ζχζηεκα δφκεζεο17, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ/73. Σα φξηα
ηεο θαηά θαλφλα αξηηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, είλαη 250 η.κ. γηα
ην εκβαδφλ θαη 12 κ. γηα ην πξφζσπν, ελψ ηα αληίζηνηρα κεγέζε πνπ ίζρπαλ κε ην
πξψελ ζπλερέο ζχζηεκα είλαη 200 η.κ. θαη 10 κ.. Σν νηθφπεδν θαηαηκήζεθε ζε δχν
λέα νηθφπεδα, 07Α θαη 07Β, κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΑ θαη ΓΓΔΕΓ (Δηθόλα 2.3β), απφ ηα
νπνία ην έλα κεηαβηβάζηεθε ζε ηξίην. Σα δχν λέα νηθφπεδα έρνπλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ
δηαζηάζεηο. Σν νηθφπεδν 07Α έρεη εκβαδφλ 293.12 η.κ. θαη πξφζσπν 18.65 κ., ελψ ην
νηθφπεδν 07Β έρεη εκβαδφλ 293.24 η.κ. θαη πξφζσπν 18.75 κ.. ην αξρηθφ νηθφπεδν
ππάξρεη δηψξνθν θηίζκα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 504 η.κ., ην νπνίν κεηά ηελ θαηάηκεζε
βξίζθεηαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ 07Α.

Δηθόλα 2.3α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ 07.

17

Ν.Δ. 8/1973, άρκρο 6: Εκ τθσ κζςεωσ των κτθρίων ωσ προσ τα όρια των οικοπζδων διακρίνονται τα
ακόλουκα ςυςτιματα δομιςεωσ: (…) Συνεχζσ ςφςτθμα, κακ’ ο τα επί των οικοπζδων ανεγειρόμενα
κτιρια εφάπτονται αμφοτζρων των πλάγιων ορίων.
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Δηθόλα 2.3β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ νηθφπεδν 07
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 07Α θαη 07Β (θίηξηλε γξακκή).

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη εθαξκνγή ε παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΓΟΚ/85, κε
ηε δηαθνξά φηη ηψξα ηα κεγαιχηεξα φξηα αξηηφηεηαο νξίδνληαη απφ ην δηάηαγκα
ξπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη φρη απφ απηά πνπ νξίδνληαλ βάζεη ηνπ ΓΟΚ/73. Έηζη,
ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, σο φξηα γηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ
εθαξκφζηεθαλ ηα κεγέζε 250 η.κ. θαη 12κ.. χκθσλα κε ην δηάηαγκα ξπκνηνκίαο ηεο
πεξηνρήο, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο νξίδεηαη ζην 1.8, ελψ ε κέγηζηε επηηξεπφκελε
θάιπςε ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 70%. Σα φξηα απηά δελ παξαβηάδνληαη ζην
λενδεκηνπξγεκέλν νηθφπεδν απφ ην θηήξην πνπ πξνυπάξρεη ζην αξρηθφ νηθφπεδν,
αιιά ζπλερίδνπλ λα ηεξνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ ίζρπε, ζα έπξεπε λα
αιιάμεη ε ζέζε ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ ε θαηάηκεζε ηνπ νηθνπέδνπ, έηζη ψζηε ην
θηήξην λα βξεζεί ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ ην νπνίν ζα πιεξνχζε ηα
σο άλσ φξηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηθαηνπξαμία κε ηελ νπνία επέξρεηαη ε
θαηάηκεζε ζα ήηαλ άθπξε βάζεη ηνπ Ν.Γ. 690/48.
Καη ζηα δχν πξναλαθεξζέληα παξαδείγκαηα, ε εθαξκνγή ηεο παξ. 2β δελ παξνπζίαδε
θάπνηα δπζθνιία, θαζψο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο ήηαλ μεθάζαξν ην ηη
έπξεπε λα εθαξκνζηεί. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ δελ ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν
φξηα αξηηφηεηαο, εκβαδφλ θαη πξφζσπν, κεγαιχηεξα, ηφηε ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα
ήηαλ πην πνιχπινθε. Αλ, ζην παξάδεηγκα πνπ παξαηέζεθε πξνεγνπκέλσο, ην φξηα
ηεο θαηά θαλφλα αξηηφηεηαο ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην
αληίζηνηρν δηάηαγκα ξπκνηνκίαο δελ ήηαλ 250 η.κ. γηα ην εκβαδφλ θαη 12 κ. γηα ην
πξφζσπν, αιιά ήηαλ 250 η.κ. θαη 8 κ., ηφηε δελ είλαη μεθάζαξν, βάζεη ηεο παξ. 2β, αλ
ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζηελ θαηάηκεζε ηα φξηα ηνπ πξψελ ζπλερνχο ζπζηήκαηνο
δφκεζεο, φπνπ γηα ην πξφζσπν ε αξηηφηεηα είλαη κεγαιχηεξε, δειαδή 10 κ., ή αλ
πξέπεη λα ηεξεζνχλ εθείλα πνπ νξίδνληαη απφ ην δηάηαγκα ξπκνηνκίαο, θαζψο
νξίδνπλ ην κεγαιχηεξν εκβαδφ, δειαδή 250 η.κ.. ε αληίζηνηρε πεξίπησζε, ην
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο απνθάλζεθε φηη επεηδή ε αξηηόηεηα νηθνπέδνπ
πξνζδηνξίδεηαη εθ ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ εκβαδνύ, γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο πξνβιεπόκελεο από ην Ν.Γ/γκα 8/73 δηάηαγκα αξηηόηεηαο ζηελ πεξηνρή, ζα πξέπεη
λα είλαη κεγαιύηεξα ησλ ηζρπόλησλ ζ’ απηήλ θαη ην ειάρηζην όξην πξνζώπνπ θαη ηνπ
εκβαδνύ (γλσκνδόηεζε 101/98). Έηζη, εθφζνλ ηα νξηδφκελα ειάρηζηα φξηα
αξηηφηεηαο, κε ην Ν.Γ/γκα 8/73, δελ είλαη κεγαιχηεξα απηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην
δηάηαγκα ξπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη σο πξνο ηα δχν κεγέζε, δειαδή σο πξνο ην
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εκβαδφ θαη σο πξνο ην πξφζσπν, δε δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξηνρή. Ζ
απφθαζε απηή έγηλε δεθηή απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ. ε πεξίπησζε φκσο θαηάηκεζεο,
βάζεη ηεο γλσκνδφηεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αλ
γίλεη πξνζβνιή ηεο άδεηαο κε αίηεζε αθπξψζεσο ζην ηΔ, ηφηε κπνξεί λα απνθαλζεί
δηαθνξεηηθά γηα ην ζέκα ην ηΔ θαη λα αθπξψζεη ηελ θαηάηκεζε. Ο αζθαιέζηεξνο
ηξφπνο θαηάηκεζεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη λα δηαηεξνχληαη ηα κεγαιχηεξα
φξηα αξηηφηεηαο απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ νξίσλ βάζεη ηνπ ΓΟΚ/73 θαη βάζεη ηνπ
δηαηάγκαηνο ξπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο. Έηζη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ζα
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θαηάηκεζε σο φξηα 250 η.κ. γηα ην εκβαδφλ θαη 10 κ. γηα ην
πξφζσπν. (Ρσκαιηάδεο Α., 2006, ηφκνο Ζ-1, ζει. 109-202)
2.1.4 Παξάδεηγκα 4ν
Σν νηθφπεδν 04, κε ζηνηρεία ΘΒΓΓΔΕΗΘ (Δηθόλα 2.4α) θαη εκβαδνχ 1513.58 η.κ.,
βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο κε εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. ηελ πεξηνρή, εθθξεκεί
ε θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Σα θαηά θαλφλα φξηα αξηηφηεηαο πνπ νξίδνληαη
ζηελ πεξηνρή είλαη 600 η.κ. γηα ην εκβαδφλ θαη 18 κ. γηα ην πξφζσπν. Σν νηθφπεδν
είλαη γσληαθφ κε ζπλνιηθφ αλάπηπγκα πξνζψπνπ 76.90 κ.. Απφ ην αξρηθφ νηθφπεδν
πξνθχπηνπλ κε θαηάηκεζε ηα νηθφπεδα 04Α θαη 04Β, κε ζηνηρεία ΑΖΗΘΑ θαη
ΑΒΓΓΔΕΖΑ (Δηθόλα 2.4β). Καζέλα απφ ηα νηθφπεδα έρεη εκβαδφλ 756.79 η.κ.. Σν
νηθφπεδν 04Α είλαη γσληαθφ, κε πξφζσπν 36.79 κ. επί ηεο κίαο νδνχ θαη 20.55 κ. επί
ηεο άιιεο. Σν νηθφπεδν 04Β έρεη πξφζσπν 19.56 κ..

Δηθόλα 2.4α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ 04.
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Δηθόλα 2.4β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ νηθφπεδν 04
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 04Α θαη 04Β (θίηξηλε γξακκή).

Σα νηθφπεδα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/83, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έγηλε ε
πνιενδφκεζε ηεο πεξηνρήο. Σν αξρηθφ νηθφπεδν, φπσο θαη ηα πξνθχςαληα απφ ηελ
θαηάηκεζε, δελ έρεη νθεηιή γηα εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. ε πεξίπησζε πνπ ππήξραλ
ππνρξεψζεηο ζε εηζθνξά ζε γε ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο, ε θαηάηκεζε έπξεπε λα γίλεη
κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζηα δεκηνπξγνχκελα νηθφπεδα ε νθεηιφκελε
εηζθνξά ζε γε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/8318. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, πξέπεη λα πξνηείλεηαη θαη πηζαλή ζέζε ηεο εηζθνξάο απηήο ζην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηε δηθαηνπξαμία κε ηελ νπνία
επέξρεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο απηήο έρεη εθδνζεί απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ ε εγθχθιηνο
21012/1484/12.2.1990. Απφζπαζκα ηεο εγθπθιίνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
ΘΔΜΑ: Υπνρξεώζεηο ζε εηζθνξά γεο ησλ ηδηνθηεζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από θαηάηκεζε
κεηά ηελ 10.3.82
«Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83 ζρεηηθά
κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο γεο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ; δηάζεζή ηεο, πξνθχπηεη
φηη ε εηζθνξά γεο απνηειεί πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο απηή έρεη
δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο ζην ζρέδην θαη φηη ζην πνζνζηφ απηφ
εκπεξηέρεηαη ππνρξεσηηθά ην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ δεζκεχζεθε απφ ην Γ/γκα
έληαμεο γηα θνηλφρξεζην ρψξν – θνηλσθειή ρψξν. Ζ ρξνληθή ινηπφλ ζηηγκή ζηελ
νπνία αλάγεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ή πξνο ηελ ηδηνθηεζία
18

Ν.1337/83, άρκρο 8, παρ. 13: Στισ περιπτϊςεισ κατάτμθςθσ οικοπζδων μετά τθν ζγκριςθ τθσ
πολεοδομικισ μελζτθσ και πριν τθν κφρωςθ τθσ πράξθσ εφαρμογισ, επιβάλλεται, πζρα από τα
ελάχιςτα όρια εμβαδοφ και διαςτάςεων, θ εξαςφάλιςθ ςτθ μεταβιβαηόμενθ και ςτθν εναπομζνουςα
ζκταςθ τοφ αναλογοφντοσ ςε κάκε τμιμα ποςοςτοφ τθσ ειςφοράσ ςε γθ που προκφπτει βάςει των
διατάξεων του άρκρου αυτοφ. Κάκε δικαιοπραξία (εν ηωι ι αιτία κανάτου) που ζχει αντικείμενο
μεταβίβαςθ κυριότθτασ κατά παράβαςθ των ανωτζρω είναι αυτοδικαίωσ και εξ υπαρχισ άκυρθ. Η
παραπάνω παράγραφοσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 25 του Ν.2508/1997 και ζχει
εφαρμογι ςε κάκε περίπτωςθ κατάτμθςθσ που γίνεται ςιμερα.
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(ζχγθξηζε νθεηιφκελεο εηζθνξάο θαη δέζκεπζεο ζχκθσλα κε ην Γ/γκα) είλαη ε
ζηηγκή ηεο έληαμεο – κε ππνινγηζκφ ηεο νθεηιφκελεο εηζθνξάο βάζεη ηνπ
ηδηνθηεζηανχ θαζεζηψηνο ηεο 10.3.82, ελψ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζκνχ, ε
βεβαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ν ηξφπνο δηεπζέηεζήο ηνπο, γίλεηαη κεηαγελέζηεξα
κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο ηδηνθηήηεο θαηά ηνλ
ρξφλν θχξσζήο ηεο. Καηά ηε ζχληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα έρεηε
ππφςε ζαο ηα παξαθάησ γηα πεξηπηψζεηο πνπ έγηλαλ λφκηκεο θαηαηκήζεηο ζην
δηάζηεκα 10.3.82 θαη θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο:
1) Δθόζνλ ε θαηάηκεζε έγηλε πξηλ ηελ έληαμε, ε ζπλνιηθή ππνρξέσζε εηζθνξάο
γεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά ηελ 10.3.82, θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηηο ηδηνθηεζίεο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάηκεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο
ηδηνθηεζίεο, ζπγθξίλεηαη ε αλαινγνχζα εηζθνξά κε ηε δέζκεπζε γηα θνηλφρξεζην
ρψξν – θνηλσθειή ρψξν πνπ ππέζηε θαηά ηελ έληαμε.
2) Δθόζνλ ε θαηάηκεζε έγηλε κεηά ηελ έληαμε, ππνινγίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απφ
ή πξνο ηελ αξρηθή ηδηνθηεζία ηε ζηηγκή ηεο έληαμεο ηεο θαη θαηαλέκνληαη ζηηο λέεο
ηδηνθηεζίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάηκεζε σο εμήο:
2α) Δθφζνλ ε νθεηιφκελε εηζθνξά ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο ηζνχηαη κε ηελ
δεζκεπζείζα επηθάλεηά ηεο γηα θνηλφρξεζην ρψξν (Δ=Ρ) δει. ε αξρηθή ηδηνθηεζία
δελ έρεη ππνρξεψζεηο νχηε δηθαηψκαηα ιφγσ εηζθνξάο γεο, ηφηε νχηε νη λέεο
ηδηνθηεζίεο έρνπλ ηέηνηεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα (Δ= εηζθνξά ζε γε, Ρ=
ξπκνηνκνχκελν).
2β) Δθφζνλ ε νθεηιφκελε εηζθνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ δεζκεπζείζα επηθάλεηα
ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο (Δ<Ρ), δει. ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο γηα
εθρψξεζε νηθνπεδηθνχ ηκήκαηνο ίζνπ κε (Δ-Ρ), ηφηε ε ίδηα ππνρξέσζε ππάξρεη θαη
γηα ηα νηθνπεδηθά ηκήκαηα ησλ λέσλ ηδηνθηεζηψλ θαη ζα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά
πξνο απηά.
2γ) Δθφζνλ ε νθεηιφκελε εηζθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δεζκεπζείζα επηθάλεηα
ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο (Δ<Ρ), δει. ε αξρηθή ηδηνθηεζία δελ έρεη ππνρξεψζεηο ιφγσ
εηζθνξάο, αιιά έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή απνθαηάζηαζεο, ιφγσ απαιινηξίσζεο
γηα θ.ρ. – θνηλσθειή ρψξν ηκήκαηφο ηεο, ίζνπ κε (Ρ-Δ), ηφηε θαη νη λέεο ηδηνθηεζίεο
σο πξνο κελ ηα νηθνπεδηθά ηνπο ηκήκαηα πνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα θ.ρ. – θνηλσθειή
ρψξν ζα έρνπλ δηθαίσκα απνθαηάζηαζεο ή απνδεκίσζεο γηα επηθάλεηα (Ρ-Δ) πνπ ζα
θαηαλεκεζεί αλαινγηθά πξνο απηά ηα δεζκεπζέληα ηκήκαηα.» (Ρσκαιηάδεο Α., 2006,
ηφκνο Ζ-2, ζει. 190-191)
θνπφο ηεο εγθπθιίνπ είλαη λα απνθεπρζνχλ ηα θαηλφκελα θαηά ηα νπνία
κεηαβηβάδνληαλ ξπκνηνκνχκελα ηκήκαηα πνπ ελ ζπλερεία νη ηδηνθηήηεο ηνπο
δεηνχζαλ απνθαηάζηαζε ζε άιιν νηθφπεδν εληφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ
πνιιαπιάζηαο αμίαο. Απφ ηελ άιιε, νη ξπκνηνκνχκελεο ηδηνθηεζίεο ζπλέρηδαλ λα
έρνπλ ππνρξέσζε γηα εηζθνξά ζε γε, ε νπνία έπξεπε λα δνζεί αλαινγηθά απφ ην κε
ξπκνηνκνχκελν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ζα ήηαλ λα κε
κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. χκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ εγθχθιην, κε ηελ έληαμε κηα πεξηνρήο ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην, ηα
ξπκνηνκνχκελα ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ εηζθνξά ζε γε είλαη θαηά θάπνην ηξφπν
είδνο εθηφο ζπλαιιαγήο, αθνχ δελ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε, αιιά πεξηέξρεηαη ζηνλ
νηθείν Γήκν ακέζσο κε ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην. Αληίζεηα, νηθφπεδν ην
νπνίν ξπκνηνκείηαη εμ νινθιήξνπ ή δεζκεχεηαη εμ νινθιήξνπ γηα θνηλσθειή ρψξν,
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κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε ηξίην, θαζψο ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ν ηδηνθηήηεο.
(Ρσκαιηάδεο Α., 2006, ηφκνο Ζ-2)
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο εηζθνξάο γεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξαπάλσ εγθχθιην αιιά θαη κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/8319, σο
ηδηνθηεζία λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ ηδηνθηεζηψλ γεο ελφο θαη ηνπ απηνχ ηδηνθηήηε
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα φξηα ηεο έληαμεο πεξηνρήο. ε πεξίπησζε θαηάηκεζεο πξηλ
ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε ηδηνθηεζία κε ην εκβαδφλ
πνπ είρε ζηηο 10.3.1982, αδηαθφξσο πξνο ηηο κεηαβνιέο πνπ ηπρφλ επήιζαλ ζην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κεηαγελέζηεξα. Έηζη, αλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξάμεο
εθαξκνγήο, δηαπηζησζεί ε δεκηνπξγία λέσλ ηδηνθηεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
θαηάηκεζε κείδνλνο έθηαζεο κεηά ηηο 10.3.1982, ν ππνινγηζκφο ηεο εηζθνξάο ζα
γίλεη κε βάζε ην εκβαδφλ ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο θαη φρη κε βάζε ηα εκβαδά ησλ
λέσλ ηδηνθηεζηψλ20. ηε ζπλέρεηα, επηκεξίδεηαη αλαινγηθά ην πνζνζηφ εηζθνξάο ηεο
αξρηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα εκβαδά ησλ λέσλ ηδηνθηεζηψλ, φπσο έρνπλ πξνθχςεη κεηά
απφ ηελ θαηάηκεζε. Απηή ε ξχζκηζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ν ππνινγηζκφο
ηεο ππνρξέσζεο κηαο ηδηνθηεζίαο γηα εηζθνξά ζε γε γίλεηαη θιηκαθσηά.
πγθεθξηκέλα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ Α’ θαηνηθίαο, ε εηζθνξά ζε γε
απνηειείηαη απφ πνζνζηφ επηθαλείαο θάζε ηδηνθηεζίαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο
εμήο:
1. Σκήκα ηδηνθηεζίαο κέρξη 250 η.κ. 
πνζνζηφ 10%
2. Σκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 250 η.κ. κέρξη 500 η.κ.  πνζνζηφ 20%
3. Σκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 500 η.κ. κέρξη 1000 η.κ.  πνζνζηφ 30%
4. Σκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 1000 η.κ. κέρξη 2000 η.κ.  πνζνζηφ 40%
5. Σκήκα ηδηνθηεζίαο απφ 250 η.κ. κέρξη 500 η.κ.  πνζνζηφ 20%
6. Σκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 2000 η.κ.  πνζνζηφ 50%
7. Γηα απηνηειείο ηδηνθηεζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 10000 η.κ. πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ
ηδηνθηήηε, γηα ην ηκήκα ηνπο πάλσ απφ 10000 η.κ. πνζνζηφ 60%. Σα
παξαπάλσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηδηνθηεζίεο εμ αδηαηξέηνπ θαηά ην πνζνζηφ

19

Ν.1337/83, άρκρο 8, παρ.5 όπωσ ιςχφει ςιμερα: Ωσ εμβαδά ιδιοκτθςιϊν για τον υπολογιςμό τθσ
ςυμμετοχισ ςε γθ λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτθςίεσ ςτισ 10-3-82. Για τθν εφαρμογι
τθσ παρ.4, ωσ ιδιοκτθςία νοείται το άκροιςμα των ιδιοκτθςιϊν γθσ ενόσ και του αυτοφ ιδιοκτιτθ που
περιλαμβάνονται ςτα όρια τισ προσ ζνταξθ περιοχισ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ τθσ
πολεοδομικισ ενότθτασ. (…)Κατ' εξαίρεςθ, όταν τμιματα τθσ πολεοδομικισ ενότθτασ υπάγονται ςε
κακεςτϊσ διαφορετικϊν υποχρεϊςεων ειςφορϊν, το παραπάνω άκροιςμα μπορεί να αναφζρεται
ςτα τμιματα τθσ πολεοδομικισ ενότθτασ με το ίδιο κακεςτϊσ ειςφορϊν. Σε περίπτωςθ εξ αδιαιρζτου
ςυνιδιοκτθςίασ τα ποςοςτά ειςφοράσ γθσ εφαρμόηονται ςτο εμβαδόν που αντιςτοιχεί ςτο ιδανικό
μερίδιο κάκε ςυνιδιοκτιτθ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί μζχρι τθν 10-3-82.
Κατ' εξαίρεςθ, τα ποςοςτά ειςφοράσ ςε γθ εφαρμόηονται ςτο εμβαδόν που αντιςτοιχεί ςτο ιδανικό
μερίδιο κάκε ςυνιδιοκτιτθ ι ςε αυτοτελζσ οικόπεδο που δθμιουργικθκε μετά τθν 10θ Μαρτίου 1982
αν θ κτιςθ τουσ επιλκε από επαγωγι κλθρονομιάσ μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςε ΦΕΚ τθσ
πολεοδομικισ μελζτθσ.
20
Επειδι, από τθν αδιάςτικτθ γραμματικι διατφπωςθ τθσ ωσ άνω διατάξεωσ τθσ παρ. 5 του άρκρου
8 του Ν.1337/83 και τον ςκοπό του νομοκζτου, ο οποίοσ απζβλεψε ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ
κατατμιςεωσ των ιδιοκτθςιϊν και τθν αποφυγι των παρεπομζνων δυςχερειϊν τθσ πραγματϊςεωσ
των ςτόχων του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ςχετικϊσ με τθν εξεφρεςθ καταλλιλων ςε μζγεκοσ, ςχιμα
και διαμόρφωςθ οικοπζδων από τθν άποψθ του υπολογιςμοφ τθσ ειςφοράσ οποιαδιποτε κατάτμθςθ
οικοπζδου που ζγινε μετά τθν 10.3.1982, είτε ςτθρίηεται ςε δικαιοπραξία εν ηωι είτε ςε
δικαιοπραξία αιτία κανάτου. (Βλ.ΣτΕ 3264/1996, 1745/1997, 2826/1999, 3186/2000, 1264/2001)
(Χριςτοφιλόπουλοσ Δ., 2007, ςελ.77)
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ζπληδηνθηεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε γεο κεγαιχηεξε ησλ 10000 η.κ..
(Δγθχθιηνο 30 ΤΠΔΥΩΓΔ)
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, εάλ ε αξρηθή ηδηνθηεζία 04 ηνπ παξαδείγκαηνο
είρε ππνρξέσζε ζε εηζθνξά γεο, απηή ζα ππνινγηδφηαλ γηα ην εκβαδφ ησλ 1513.58
η.κ. θαη έπεηηα ζα θαηαλεκφηαλ αλαινγηθά ζηηο δχν λέεο ηδηνθηεζίεο 04Α θαη 04Β. Ζ
ππνρξέσζε γηα εηζθνξά γεο ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη: γηα ηα πξψηα 250 η.κ.
250 10%  25 η.κ. γηα ην ηκήκα απφ 250 η.κ. έσο 500 η.κ. είλαη 250  20%  50 η.κ.
γηα ην ηκήκα απφ 500 η.κ. έσο 1000 η.κ. είλαη 500  30%  150 η.κ. ελψ γηα ηα
ππφινηπα 1000 έσο 1513.58 είλαη 513.58  40%  205.4 η.κ. ,δειαδή ζπλνιηθά 430.4
η.κ.. Άξα, ζε θάζε κία θαηλνχξγηα ηδηνθηεζία ζα αλαινγνχζε ππνρξέσζε εηζθνξάο
215.2 η.κ.. Αλ φκσο ε θαηάηκεζε είρε γίλεη πξηλ ηηο 10.3.1982, ηφηε ε αληίζηνηρε
ππνρξέσζε γηα ηηο ηδηνθηεζίεο 04Α θαη 04Β ζα ήηαλ πεξίπνπ απφ 152 η.κ.. ην
παξάδεηγκα δελ ππνινγίζηεθαλ ην εκβαδφλ ηνπ ξπκνηνκνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο
αξρηθήο ηδηνθηεζίαο. ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ ε αξρηθή ηδηνθηεζία είρε
ππνρξέσζε γηα εηζθνξά ζε γε, ε θαηάηκεζε ζα ήηαλ άθπξε, θαζψο αλ αθαηξεζεί ην
νθεηιφκελν εκβαδφλ απφ ηα λενδεκηνπξγεζέληα νηθφπεδα, απηά δε ζα είραλ ην θαηά
θαλφλα ειάρηζην εκβαδφλ. Απφ ην παξάδεηγκα θαίλεηαη ην πφζν επεξεάδεη κηα
θαηάηκεζε ε ηπρφλ εηζθνξά ζε γε πνπ κπνξεί λα νθείιεη ε αξρηθή ηδηνθηεζία, φηαλ
δελ έρεη γίλεη ε θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο.

2.2 Καηάηκεζε νηθνπέδνπ εληφο νηθηζκνχ κέρξη 2000 θαηνίθνπο
2.2.1 Παξάδεηγκα 1ν
Αξρηθφ νηθφπεδν Α (Δηθόλα 2.5α), κε εκβαδφ 814 η.κ., βξίζθεηαη εληφο νξίσλ
νηθηζκνχ, θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ. Με απφθαζε Ννκάξρε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 8.9.1986 γίλεηαη ε επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ
νηθηζκνχ θαη νξίδνληαη νη φξνη δφκεζεο. Γηα ηα γήπεδα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνχ, ηζρχνπλ νη γεληθνί φξνη δφκεζεο πνπ
πξνζδηνξίδνληαη ζην Π.Γ/γκα ηεο 24.4.85 (ΦΔΚ 181/Γ/3.5.85), ηξόπνο θαζνξηζκνύ
νξίσλ νηθηζκώλ ηεο ρώξαο κέρξη 2000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηώλ θαη θαζνξηζκόο
όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο. Ωο ειάρηζην εκβαδφλ αξηηφηεηαο ησλ γεπέδσλ πνπ
βξίζθνληαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, νξίδνληαη ηα 300 η.κ.. Γηα ηα γήπεδα πνπ
βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, αιιά εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ,
νξίδεηαη σο φξην αξηηφηεηαο ηα 1000 η.κ.. Απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ νηθνπέδνπ Α,
πξνθχπηνπλ δχν κηθξφηεξα νηθφπεδα, Α1 θαη Α2 (Δηθόλα 2.5β), κε εκβαδφ 334 η.κ.
θαη 480 η.κ..
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Δηθόλα 2.5α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ Α.

Δηθόλα 2.5β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ νηθφπεδν Α
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε Α1 θαη Α2 (θίηξηλε γξακκή).

ηα δχν λέα νηθφπεδα, Α1 θαη Α2, ππάξρνπλ θηίζκαηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 54 η.κ. θαη
120 η.κ. αληίζηνηρα. Ζ θάιπςε ησλ δχν νηθνπέδσλ δελ ππεξβαίλεη ην 70%, φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ/ηνο ηεο 24.4.198521. Καη ηα δχν νηθφπεδα έρνπλ
πξφζσπν ζε θνηλφρξεζην ρψξν (δξφκν), πιάηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 3.25 κ. έσο
4.25 κ.. Όπσο φκσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ν παξαπάλσ ρψξνο πξέπεη
λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξα θαη λα εθάπηεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο κηαο
πιεπξάο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ. Όπνπ ην πιάηνο απηφ ππνιείπεηαη ησλ 4 κέηξσλ,
γηα λα είλαη ην νηθφπεδν νηθνδνκήζηκν, πξέπεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ηεο
νπνίαο αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ νηθείν ΟΣΑ, λα ηεζεί ζε θνηλή
ρξήζε ισξίδα νηθνπέδνπ ηφζε, ψζηε απφ ην πξφζσπν ηνπ ελαπνκέλνληνο νηθνπέδνπ
21

Παράγραφοσ 2α, άρκρο 5 του Π.Δ/τοσ τθσ 24.4.1985 όπωσ ιςχφει ςιμερα: Το μζγιςτο ποςοςτό
κάλυψθσ των γθπζδων ορίηεται ςε 70% τθσ επιφάνειάσ τουσ.
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κέρξη ηνλ άμνλα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ λα επηηπγράλεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2
κέηξσλ. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ζειήζεη θάπνηνο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δχν
νηθνπέδσλ λα εθδψζεη λέα νηθνδνκηθή άδεηα, πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ θαζ’ φιν ην
κήθνο ηνπ πξνζψπνπ ησλ δχν νηθνπέδσλ, ην πιάηνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δξφκνπ απφ ην
πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ έρεη πιάηνο 2 κ.. Αλ απηφ δελ
ηζρχεη, ζα πξέπεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε ισξίδα νηθνπέδνπ,
θαηάιιεινπ πιάηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη πηζαλφ ην αξκφδην πνιενδνκηθφ
γξαθείν λα αξλεζεί ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, αλ πξψηα δελ απνθηήζεη ν δξφκνο ην
θαηάιιειν πιάηνο.
Βέβαηα, κπνξεί ε έιιεηςε απηή ηνπ απαηηνχκελνπ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ λα νθείιεηαη
ζηηο απέλαληη ηδηνθηεζίεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ην
πιάηνο ησλ 2 κ. κεηαμχ πξνζψπνπ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ άμνλα ηνπ θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ, δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο.
ε πεξίπησζε γσληαθνχ νηθνπέδνπ, δελ αξθεί λα εμαζθαιηζζεί ην πιάηνο ησλ 4 κ.
κφλν γηα ηνλ έλα δξφκν ζηνλ νπνίν έρεη πξφζσπν ην γσληαθφ νηθφπεδν. χκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζκφ 192/1990 γλσκνδφηεζε ηεο λνκηθήο δηεχζπλζεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ην
απαηηνύκελν ειάρηζην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ησλ 4 κ. λνείηαη ζην ζπλνιηθό
αλάπηπγκα ηνπ πξνζώπνπ, δειαδή πξνο όινπο ηνπο δξόκνπο ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
πνπ βιέπνπλ ηα νηθόπεδα.
2.2.2 Παξάδεηγκα 2ν
Αξρηθφ νηθφπεδν Α1, γσληαθφ θαη δηακπεξέο, κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΕΑ (Δηθόλα 2.6α)
θαη εκβαδφλ 2000.48 η.κ., βξίζθεηαη εληφο νξίσλ νηθηζκνχ θαη εληφο εγθεθξηκέλνπ
ζρεδίνπ. Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ θαη ησλ φξσλ δφκεζεο ηνπ νηθηζκνχ έγηλε κε
απφθαζε Ννκάξρε ζηηο 24.6.1987. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
νηθηζκνχ νξίζζεθαλ δχν ηνκείο, ζπλεθηηθφ22 θαη κε ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ,
κε δηαθνξεηηθά φξηα αξηηφηεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ/ηνο 24.4/3.5.8523. ηνλ
νηθηζκφ ηζρχνπλ νη γεληθνί φξνη δφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 24.4/3.5.85.
Ωο ειάρηζην εκβαδφλ αξηηφηεηαο ησλ νηθνπέδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζπλεθηηθφ
ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ νξίδνληαη ηα 300 η.κ., ελψ γηα ηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζην
κε ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ νξίδεηαη σο φξην αξηηφηεηαο ηα 1000 η.κ.. Απφ ην
αξρηθφ νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη ζην ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, έγηλε θαηάηκεζε
θαη κεηαβηβάζηεθαλ 2 ηκήκαηά ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηήηεο. Έηζη, πξνέθπςαλ 3
λέα απηνηειή νηθφπεδα, Α1΄, Α2 θαη Α3 (Δηθόλα 2.6β), κε ζηνηρεία ΖΒΓΓΘΚΖ,
ΑΖΚΗΑ θαη ΗΚΘΔΕΗ εκβαδνχ 783.10 η.κ., 431.73 η.κ. θαη 785.65 η.κ. αληίζηνηρα.

22

Άρκρο 4, Π.Δ/τοσ 24.4/3.5.85: Συνεκτικό τμιμα οικιςμοφ νοείται το τμιμα που αποτελείται
τουλάχιςτον από 10 οικοδομζσ, οι οποίεσ δεν απζχουν μεταξφ τουσ ανά δφο, απόςταςθ μεγαλφτερθ
από 40 μ. Ωσ οικοδομι νοείται κάκε κτίςμα ανεξάρτθτα από τθ χριςθ του με εμβαδόν τουλάχιςτον
10 τ.μ.
23
Άρκρο 5, Π.Δ/τοσ 24.4/3.5.85 όπωσ τροποποιικθκε από το Π.Δ. 14/23.2.1987 (ΦΕΚ 134/Δ): Εντόσ
των ορίων οικιςμοφ κεωροφνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιςτο εμβαδόν αρτιότθτασ που μπορεί να
κυμαίνεται από 300 μζχρι 2000 τ.μ. Μζςα ςτα όρια αυτά μπορεί να ορίηονται τομείσ με διαφορετικι
αρτιότθτα οικοπζδων, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ο τυχόν ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ του οικιςμοφ
ςτουσ τομείσ αυτοφσ. Τα παραπάνω εμβαδά οικοπζδων εξειδικεφονται με απόφαςθ του νομάρχθ
που εκδίδεται μετά από γνϊμθ του ΣΧΟΠ του νομοφ.
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Δηθόλα 2.6α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ (πξάζηλε γξακκή).

Δηθόλα 2.6β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ νηθφπεδν θαη
ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε Α1, Α2 θαη Α3 (θίηξηλε γξακκή).

Σν αξρηθφ νηθφπεδν, φπσο θαη ηα νηθφπεδα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ θαηάηκεζε,
είλαη άξηηα ζχκθσλα κε ην φξην αξηηφηεηαο πνπ ηζρχεη ζην ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ
νηθηζκνχ. Σα θηίζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην αξρηθφ νηθφπεδν, έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ,
ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ εκβαδνχ ηνπ νηθνπέδνπ, αθφκα θαη κεηά ηε
κείσζε εκβαδνχ, ιφγσ ηεο θαηάηκεζεο.
Αλ ην αξρηθφ νηθφπεδν εθηεηλφηαλ ηφζν ζην ζπλεθηηθφ φζν θαη ζην κε ζπλεθηηθφ
ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, γηα λα πξνθχςνπλ άξηηα νηθφπεδα ε θαηάηκεζε ζα έπξεπε λα
γίλεη έηζη ψζηε ηα λέα νηθφπεδα, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαλ, λα
έρνπλ ην ειάρηζην εκβαδφ πνπ νξίδεηαη σο φξην αξηηφηεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ηνκέα. Απηφ, φκσο, εμαξηάηαη θαη απφ ην εκβαδφ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηνπ
αξρηθνχ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθνληαη ζην ζπλεθηηθφ θαη κε ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ
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νηθηζκνχ. Έηζη, αλ απφ ην εκβαδφ 2000.48 η.κ. ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ, ηα 1100.00
η.κ. βξίζθνληαλ ζην κε ζπλεθηηθφ ηκήκα, κε ειάρηζην φξην αξηηφηεηαο ηα 1000 η.κ.,
ζα κπνξνχζε ην αξρηθφ νηθφπεδν λα θαηαηκεζεί ζε δχν λέα νηθφπεδα, απφ ηα νπνία
ην έλα, κε εκβαδφ ηνπιάρηζηνλ 1000 η.κ., λα βξίζθεηαη ζην κε ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ
νηθηζκνχ. Αλ ην λέν νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπλεθηηθνχ
ηκήκαηνο έρεη εκβαδφ πνιιαπιάζην ησλ 300 η.κ., ηφηε κπνξεί λα θαηαηκεζεί
πεξαηηέξσ. Κάζε πεξίπησζε ηέηνηνπ νηθνπέδνπ, πνπ αλήθεη ηαπηφρξνλα ζε δχν
ηνκείο κε δηαθνξεηηθά φξηα αξηηφηεηαο, είλαη ηδηαίηεξε, θαζψο ν ηξφπνο πνπ
κνηξάδεηαη ην νηθφπεδν κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ, φζνλ αλαθνξά ηε ζέζε θαη ην
εκβαδφ, είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ην αλ κπνξεί λα γίλεη θαηάηκεζή ηνπ.

2.3 Καηάηκεζε γεπέδνπ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή
2.3.1 Παξάδεηγκα 1ν
Σν γήπεδν κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΑ (Δηθόλα 2.7α) βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθηφο
δψλεο πφιεσο θαη εθηφο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ. Σν εκβαδφλ ηνπ γεπέδνπ είλαη
6200.00 η.κ. θαη έρεη πξφζσπν 100 κ. ζε αγξνηηθφ δξφκν. Ωο εθ ηνχηνπ, ην γήπεδν
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αξηηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο βάζεη
ηνπ Π.Γ. 24/31-05-198524. ην γήπεδν πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί βηνκεραληθφ
θηήξην κε εκβαδφ 980.00 η.κ., φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 2.3β. Απφ ηελ
θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ πξνέθπςαλ δχν λέα γήπεδα, 12Α θαη 12Β, κε
ζηνηρεία ΑΔΕΓΑ θαη ΔΒΓΕΔ, κε εκβαδφ 4154.00 η.κ. θαη 2046.00 η.κ. αληίζηνηρα.

Δηθόλα 2.7α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ 12 (πξάζηλε γξακκή).

24

Παράγραφοσ 2, άρκρο 1 του Π.Δ. 24/31-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δϋ) όπωσ ιςχφει μετά το Ν.3212/2003:
Οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ των γθπζδων που βρίςκονται εκτόσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων
πόλεων ι εκτόσ των ορίων των νόμιμα υφιςτάμενων πριν από το ζτοσ 1923 οικιςμϊν που ςτεροφνται
ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι εκτόσ των ορίων των οικιςμϊν μζχρι 2000 κατοίκων κακορίηονται, εφόςον
δεν ορίηεται διαφορετικά για κάκε περιοχι από ειδικζσ διατάξεισ, ωσ εξισ: α) Ελάχιςτο εμβαδόν
γθπζδου 4000 τετραγωνικά μζτρα και πρόςωπο ςε κοινόχρθςτο δρόμο εικοςιπζντε (25) μζτρα
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Δηθόλα 2.7β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ γήπεδν 12
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 12Α θαη 12Β (θίηξηλε γξακκή).

Γηα ηε δφκεζε ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο νξίδνληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί
δφκεζεο αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ην είδνο ηνπ θηεξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα
θαηαζθεπαζηεί. Γηα ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο25, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 24/3105-1985, εθηφο απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, νξίδνληαη ηα
εμήο: α) ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ θηεξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ από ηα όξηα ηνπ γεπέδνπ
δέθα (10) κ., β) κέγηζην πνζνζηό θάιπςεο ησλ γεπέδσλ ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο
επηθάλεηάο ηνπο, γ) κέγηζηνο αξηζκόο νξόθσλ ηξεηο (3), κε κέγηζην ύςνο έληεθα (11)
κέηξα, κεηξνύκελν από ην γύξσ θπζηθό ή δηακνξθσκέλν έδαθνο, δ) ν ζπληειεζηήο
δόκεζεο ηνπ γεπέδνπ νξίδεηαη ζε ελλέα δέθαηα (0,9) θαη ν ζπληειεζηήο ηεο θαη' όγθν
εθκεηάιιεπζεο ζε 3,3. ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 24/31-05-1985 αλαθέξνληαη θαη θάπνηεο
πεξηπηψζεηο παξεθθιίζεσλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο
δφκεζεο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 2.3, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ βηνκεραληθνχ
θηεξίνπ πιεξνχληαη νη φξνη δφκεζεο ηνπ άξζξνπ 4, θαζψο ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο
ησλ 10 κ., βάζεη ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θηήξην
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3738.6 η.κ. θαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή θάιπςεο κπνξεί λα
θαηαζθεπαζηεί θηήξην πνπ λα θαιχπηεη επηθάλεηα 1246.2 η.κ. ηεο ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο ηνπ γεπέδνπ 12Α, φπσο απηφ πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ
αξρηθνχ γεπέδνπ. Έηζη, ην γήπεδν 12Α είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ
βηνκεραληθνχ θηεξίνπ πνπ θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Σν γήπεδν 12Β δελ
είλαη άξηην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε. Παξ’ φια απηά, δελ
ππάξρεη ππαίηηα θαηάηκεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48, θαζψο απηφ
δελ έρεη ηζρχ γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 1688/81
απφθαζε ηνπ ηΔ26.
25

Άρκρο 4 Π.Δ. 24/31/05/1985: Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ
κεωροφνται τα βιομθχανικά κτιρια, κακϊσ και οι αποκικεσ και δεξαμενζσ που καταςκευάηονται ςτο
ίδιο γιπεδο. Για τθ χωροκζτθςθ αυτϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ Αποφ-69269/5387/90.
26
Κατά τθν ζννοια τθσ διατάξεωσ του άρκρου 2 του Ν.Δ. 690/48, που ςκοπεί ςτο να αποκλειςκεί θ
δθμιουργία οικοπζδων μθ άρτιων, ςε ςχζςθ προσ οριςμζνο ςχζδιο και των εισ αυτό ιςχυόντων όρων
δόμθςθσ, θ δι’ αυτισ κεςπιηομζνθ απαγόρευςισ κατατμιςεων, αφορά μόνον ςε ιδιοκτθςίεσ
περιλαμβανομζνασ εντόσ ςχεδίου πόλεωσ, οι οποίεσ και μόνον ζχουν το χαρακτιρα του οικοπζδου
για τισ οποίεσ και μόνον είναι νοθτι θ ζννοια τθσ αρτιότθτοσ. (ΣτΕ 1688/81)
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαηκεζεί γήπεδν
πνπ βξίζθεηαη ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή, κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε θηεξίνπ ζε θάπνην
απφ ηα λενδεκηνπξγεζέληα γήπεδα, πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ
εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2 σο θαη 7 ηνπ
Π.Γ. 24/31-05-1985, ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ησλ γεπέδσλ
ησλ θείκελσλ ζηηο εθηόο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ θαη εθηόο ησλ νξίσλ
ησλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκώλ, αλάινγα κε ηε κειινληηθή
ρξήζε ηνπ θηεξίνπ θαη ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο.
2.3.2 Παξάδεηγκα 2ν
Σν αγξνηεκάρην 182 (Δηθόλα 2.8α), κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΑ, βξίζθεηαη εληφο Εψλεο
Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ. Με Π.Γ/γκα πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 21/11/85 ζηελ εθεκεξίδα
ηεο θπβέξλεζεο, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα φξηα ηεο ΕΟΔ27, εληφο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην
παξαπάλσ αγξνηεκάρην. Δληφο ηεο ΕΟΔ νξίζηεθε θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ηα 10
ζηξέκκαηα. Απφ θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ νηθνπέδνπ, πξνέθπςαλ ηα αγξνηεκάρηα
182Α θαη 182Β, κε ζηνηρεία ΑΒΕΔΑ θαη ΓΓΔΕΓ αληίζηνηρα (Δηθόλα 2.8β).

Δηθόλα 2.8α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ αγξνηεκαρίνπ 182 (πξάζηλε γξακκή).

27

Ν. 1337/83, άρκρο 29, παρ. 1: Με ΠΔ/γματα που εκδίδονται με πρόταςθ του Υπουργοφ
Χωροταξίασ Οικιςμοφ και Περιβάλλοντοσ, ορίηονται οι πόλεισ και οικιςμοί γφρω από τα όρια των
οποίων κακορίηεται Ηϊνθ Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ). Με τα ΠΔ/γματα αυτά κακορίηεται και το
πλάτοσ των ΗΟΕ ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οικιςμοφ ι κζςθσ του ι προςδιορίηονται τα όρια
τθσ ΗΟΕ ςε χάρτθ κατάλλθλθσ κλίμακασ που δθμοςιεφεται με ςμίκρυνςθ μαηί με το ΠΔ/γμα. Το
πλάτοσ τθσ ΗΟΕ υπολογίηεται από τα αντίςτοιχα ακραία όρια του εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλεωσ ι του
οικιςμοφ προ του 1923.(…)
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Δηθόλα 2.8β Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ γήπεδν 12
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 182Α θαη 182Β (θίηξηλε γξακκή).

Σν αξρηθφ αγξνηεκάρην έρεη εκβαδφλ 20400 η.κ., ελψ ηα πξνθχςαληα έρνπλ εκβαδφ
10200 η.κ. ην θαζέλα. Έηζη, ε κεηαβίβαζε ελφο απφ ηα δχν λέα αγξνηεκάρηα ή ε
κεηαβίβαζε πνζνζηνχ εμ’ αδηαηξέηνπ ζε έλα απφ ηα δχν αγξνηεκάρηα, κε ηελ νπνία
επέξρεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ αγξνηεκάρηνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ΕΟΔ, είλαη λφκηκε θαη επηηξεπηή. ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα απφ ηα
δχν λέα αγξνηεκάρηα δελ πιεξνχζε ην θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο, δειαδή
πξνέθππηε κε εκβαδφλ κηθξφηεξν ησλ 10 ζηξεκκάησλ, ηφηε ε κεηαβίβαζε ζα
ελέπηπηε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.1337/83, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία δηθαηνπξαμίεο πνπ θαηαξηίδνληαη θαηά παξάβαζε ηεο απαγόξεπζεο θαηαηκήζεσο
θάησ από ηα όξηα πνπ νξίδνληαη κε ην Π.Γ. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνύ είλαη άθπξεο.
Οη δηθαηνπξαθηνύληεο, νη κεζίηεο, όζνη κεζνιαβνύλ ζε ηέηνηεο δηθαηνπξαμίεο, νη
ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη ππνζεθνθύιαθεο πνπ ζπληάζζνπλ ή κεηαγξάθνπλ ηέηνηα
ζπκβόιαηα, ηηκσξνύληαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λόκνπ απηνύ. Ζ
παξ. 8 πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν νξίδεη φηη νη ηδηνθηήηεο ή εληνιείο
θαηαζθεπήο απζαηξέησλ θαη νη εξγνιάβνη θαηαζθεπήο ηνπ ηηκσξνύληαη κε πνηλή
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από πέληε ρηιηάδεο
(5000) επξώ κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50000) επξώ, αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ
απζαίξεηνπ έξγνπ θαη ην βαζκό ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ ή πνιηηηζηηθνύ
πεξηβάιινληνο. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξνύληαη θαη νη κεραληθνί πνπ εθπόλεζαλ ηηο
κειέηεο ή έρνπλ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αλ δηαπηζησζεί όηη νη κειέηεο δελ
εθπνλήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπόλεζε ηνπο ή ζύκθσλα κε
ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο
θάιπςεο ή αλ δηαπηζησζεί όηη νη εξγαζίεο δόκεζεο δελ εθηειέζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο
κειέηεο πνπ ππνβιήζεθαλ ή ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ
δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο. Αλ ε πην πάλσ πξάμε έρεη γίλεη από
ακέιεηα, ηηκσξνύληαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έλα (1) έηνο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή
από δύν ρηιηάδεο (2000) επξώ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10000) επξώ. Γηα απιέο ππεξβάζεηο
άδεηαο θαηαζθεπήο κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή κεησκέλε.
Όηαλ έλαο ηνπνγξάθνο κεραληθφο θαιείηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα
αγξνηεκαρίνπ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα επηζπλαθηεί ζε ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο κε ην
νπνίν επέξρεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ, φπσο ζην παξάδεηγκα πνπ
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πξναλαθέξζεθε, πξέπεη λα γίλεηαη εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ
αγξνηεκαρίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην αγξνηεκάρην βξίζθεηαη εληφο ΕΟΔ, πξέπεη λα
δίλεηαη πξνζνρή ζην νξηδφκελν σο θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο, θαζψο, ζε αληίζεηε
πεξίπησζε, εθηφο ηεο αθπξφηεηαο ηεο κεηαβίβαζεο, ν κεραληθφο ζα ππνζηεί ηηο
θπξψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
2.3.2 Παξάδεηγκα 3ν
Σν αγξνηεκάρην 546, κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΑ (Δηθόλα 2.9α), βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο
500 κ. απφ ηα φξηα κηθξήο πφιεο κε εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Σα φξηα ηεο
δψλεο δελ έρνπλ νξηζζεί κε Π.Γ/γκα, αιιά ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη απηνδηθαίσο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 3/17-12-1925 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε
ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αξρηθνχ
αγξνηεκάρηνπ κεηαβηβάδεη ηκήκα ηνπ, εκβαδνχ 2550 η.κ.. Απφ ηε κεηαβίβαζε απηή,
επέξρεηαη θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ θαη πξνθχπηνπλ δχν λέα αγξνηεκάρηα
546Α θαη 546Β, κε ζηνηρεία ΑΒΕΔΑ θαη ΓΓΕΔΓ αληίζηνηρα (Δηθόλα 2.9β). Σα δχν
λέα γήπεδα έρνπλ εκβαδφ 4050 η.κ. θαη 2550 η.κ. αληίζηνηρα.

Δηθόλα 2.9α Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο κε ην νπνίν επήιζε ε θαηάηκεζε
ηνπ αξρηθνχ αγξνηεκαρίνπ 546 (πξάζηλε γξακκή).
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Δηθόλα 2.9 Λεπηνκέξεηα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ην αξρηθφ γήπεδν 546
θαη ηα λενδεκηνπξγεκέλα απφ ηε θαηάηκεζε 546Α θαη 546Β (θίηξηλε γξακκή).

Ζ θαηάηκεζε πνπ γίλεηαη εληφο δψλεο πφιεσο, είλαη λφκηκε ζχκθσλα κε ηα φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923, θαζψο σο θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο
νξίδνληαη ηα 1000 η.κ.. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε κεηαβίβαζε ζα ήηαλ άθπξε. Σν
αγξνηεκάρην 546Α, ην νπνίν παξακέλεη ζηελ θαηνρή ηνπ αξρηθνχ ηδηνθηήηε, πιεξνί
ηνπο θαλφλεο αξηηφηεηαο γηα ηα γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ (ειάρηζην εκβαδφλ 4000 η.κ.
θαη πξφζσπν 25 κ. ζε θνηλφρξεζην ρψξν). Δθφζνλ δελ ππάξρεη Π.Γ/γκα κε ην νπνίν
λα νξίδνληαη δηαθνξεηηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο, ην αγξνηεκάρην 564Α
κπνξεί λα νηθνδνκεζεί κε βάζε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ. 24.5.85 (ΦΔΚ 270/Γ'). Σν
αγξνηεκάρην 564Β δελ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί. Θα κπνξνχζε λα νηθνδνκεζεί, αλ
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πξναλαθεξζέληνο Π.Γ/ηνο ππήξρε θαηά
ηελ 24-4-77, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ ΠΓ/5-4-77 (ΦΔΚ-133/Γ/77) θαη είρε εκβαδφ
2000 η.κ.. Δθφζνλ ην αγξνηεκάρην δεκηνπξγείηαη ζήκεξα απφ θαηάηκεζε δελ
ππάγεηαη ζηελ παξαπάλσ παξέθθιηζε πνπ ηζρχεη γηα γήπεδα εληφο δψλεο πφιεσο. ε
πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Γ.Π.. ηεο πεξηνρήο κειινληηθή έληαμε ηνπ
αξρηθνχ αγξνηεκαρίνπ ζην ζρέδην πφιεο, ηφηε είλαη πηζαλφλ ην αγξνηεκάρην 546Β λα
θαηαζηεί άξηην κεηά απφ ηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. Απηφ βέβαηα δελ
ζα ίζρπε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αγξνηεκάρην δεκηνπξγνχληαλ κε εκβαδφ κηθξφηεξν
απφ 1000 η.κ., φπσο αλαιχζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, εθφζνλ ε θαηάηκεζε
γίλεηαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.651/77. Ζ αθπξφηεηα ησλ κεηαβηβάζεσλ απηψλ δε
ζεξαπεχεηαη κε κεηαγελέζηεξε έληαμε ησλ αγξνηεκαρίσλ ζε ζρέδην πφιεσο, φπσο
γηλφηαλ παιαηφηεξα βάζεη ηνπ Ν.1448/50.
Αλ ζηε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην αξρηθφ αγξνηεκάρην, ππήξρε εγθεθξηκέλε δψλε
νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, ε θαηάηκεζε ζα έπξεπε λα γίλεη ζχκθσλα κε ην θαηψηαην φξην
πνπ νξίδεηαη απφ ηε ΕΟΔ, θαζψο ε δψλε νηθηζηηθνχ ειέγρνπ ππεξηζρχεη ηεο δψλεο
πφιεσο θαη σο πξνο ην φξην θαηάηκεζεο θαη σο πξνο ην φξην αξηηφηεηαο, εθφζνλ
απηφ νξίδεηαη. πλέλσζε αγξνηεκαρίσλ κπνξεί λα γίλεη εληφο δψλεο πφιεσο. Αλ ην
πξνθχπηνλ αγξνηεκάρην πξννξίδεηαη γηα αλνηθνδφκεζε, ζα πξέπεη λα έρεη εκβαδφλ
ηνπιάρηζηνλ 4000 η.κ..
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ

3

Δθαξκνγή Καηαηκήζεωλ
3.1 Δηζαγσγή
Καηάηκεζε ελφο γεσηεκαρίνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, είλαη ν θπζηθφο θαη λνκηθφο
ηεκαρηζκφο ηνπ γεσηεκαρίνπ ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα επηκέξνπο ηκήκαηα.
Δπνκέλσο, ε θαηάηκεζε ελφο γεπέδνπ, εθηφο απφ ηε λνκηθή ηεο δηάζηαζε, δελ παχεη
λα είλαη έλα γεσκεηξηθφ πξφβιεκα. Σν γεσκεηξηθφ πξφβιεκα κηαο θαηάηκεζεο
έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα πνιπγσληθνχ, ζηε γεληθή πεξίπησζε, ζρήκαηνο
γεσηεκάρην ζα ηεκαρηζηεί ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα θαηάιιεια ηκήκαηα. Σα
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ απηψλ ηκεκάησλ-γεσηεκαρίσλ πεξηγξάθνληαη
ζηε δηθαηνπξαμία βάζεη ηεο νπνίαο επέξρεηαη θαη λνκηθά ε θαηάηκεζε. πλήζσο, νη
δηθαηνπξαμίεο πεξηγξάθνπλ έλα αθίλεην κε βάζε ηε ζέζε ηνπ, ην εκβαδφλ ηνπ θαη ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ. Έηζη, ν κεραληθφο ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα
ζπληάμεη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο θαηάηκεζεο, πξέπεη λα ιχζεη ην γεσκεηξηθφ
πξφβιεκα πνπ πξναλαθέξζεθε έρνληαο σο ζηνηρεία ην εκβαδφλ ηνπ λένπ ή ησλ λέσλ
γεσηεκαρίσλ θαη ην εκβαδφλ πνπ απνκέλεη ζηελ αξρηθή ηδηνθηεζία. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ην εκβαδφλ ησλ λενδεκηνπξγνχκελσλ γεσηεκαρίσλ, αλαθέξεηαη σο
πνζνζηφ ηνπ εκβαδνχ ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο. Βέβαηα, ε θαηάηκεζε γίλεηαη πάληα
βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Έηζη, φηαλ ε
θαηάηκεζε αθνξά γήπεδα πνπ βξίζθνληαη εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ
ή γεληθά πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ην ηκήκα πνπ ζα απνθνπεί λα έρεη θαη πξφζσπν
νξηζκέλνπ κήθνπο επί θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ηίζεηαη έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ζηνλ
γεσκεηξηθφ ηεκαρηζκφ ηνπ γεσηεκαρίνπ ν νπνίνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε.
Ζ εθαξκνγή, ινηπφλ, ηεο θαηάηκεζεο ελφο γεσηεκαρίνπ, αθνξά ηελ εχξεζε ηεο ζέζεο
ησλ ζεκείσλ ηα νπνία νξίδνπλ ηα φξηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ αξρηθνχ
γεσηεκαρίνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεληαη γεσκεηξηθέο θαη αλαιπηηθέο
κέζνδνη γηα ηελ θαηάηκεζε ελφο γεσηεκαρίνπ ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο σο πξνο ην
ζρήκα ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ θαη ην επηζπκεηφ εκβαδφ ησλ λενδεκηνπξγνχκελσλ
γεπέδσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχληαη γλσζηέο νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ
ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ. Δπίζεο, ζεσξνχληαη γλσζηά
γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ γεπέδνπ (κήθε πιεπξψλ, εκβαδφλ γεπέδνπ θιπ.) ηα νπνία
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ έκκεζα απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ ή άκεζα
απφ ηε κέηξεζή ηνπο ζην πεδίν ή θαη απφ ηε κέηξεζή ηνπο κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ
ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ.
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3.2 Καηάηκεζε ηξηγσληθνχ γεπέδνπ
3.2.1 Καηάηκεζε ζε δύν επηκέξνπο γήπεδα ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνύ
ηελ γεληθφηεξε πεξίπησζε, απφ ηε θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ, δεηείηαη ε
δεκηνπξγία δχν λέσλ γεπέδσλ ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνχ Δ1 θαη Δ2 ( E1  E2 ). Έζησ
γήπεδν ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο κε ζηνηρεία ΑΒΓΑ θαη εκβαδφλ Δ. Γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο θαηάηκεζεο, αξθεί λα βξεζεί ζεκείν Κ επί ηνπ πξνζψπνπ ΒΓ ηνπ γεπέδνπ ΑΒΓΑ
ηέηνην ψζηε ηα ηξηγσληθά γήπεδα ΑΚΒΑ θαη ΑΚΓΑ πνπ ζα πξνθχςνπλ (Σρήκα 3.1α)
λα είλαη εκβαδνχ Δ1 θαη Δ2 αληίζηνηρα.

1
Γηα ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΚΒΑ ηζρχεη: E1        (2  E1 ) 
2
Σν εκβαδφ Δ1 είλαη γλσζηφ, ελψ ην χςνο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΚΒΑ κπνξεί λα ππνινγηζηεί
1
2 E
απφ ηνλ ηχπν ηνπ εκβαδνχ ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ ΑΒΓΑ: E       
2


ρήκα 3.1 α) Αξηζηεξά θαίλεηαη ην ηξηγσληθφ γήπεδν ΑΒΓΑ θαη ε ζέζε ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ Κ.
β) Γεμηά θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ θνηλνχ νξίνπ  θαη ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ Κ.

Οκνίσο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ην κήθνο ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΚΓ.
Γλσξίδνληαο ην κήθνο ελφο απφ ηα δχν επζχγξακκα ηκήκαηα, ΒΚ ή ΚΓ, κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ην δεηνχκελν ζεκείν Κ.
Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Κ κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο
ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ θαη απφ ηηο ππνινγηζκέλεο απνζηάζεηο S BK ή S .
πγθεθξηκέλα, απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ ππνινγίδεηαη ε γσλία
δηεχζπλζεο a ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΒΓ. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ Κ ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο:

x  x  SBK  sin a
y  y  SBK  cos a
Όπνπ ε γσλία δηεχζπλζεο a ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε tan a  tan a 

(3.1)
(3.2)

x  x
.
y  y
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Έζησ φηη ε θαηάηκεζε έπξεπε λα γίλεη απφ επζεία ε νπνία λα δηέξρεηαη απφ
ζπγθεθξηκέλν θνηλφ φξην  ησλ δχν λέσλ γεπέδσλ (Σρήκα 3.1β). Σν ζεκείν , κπνξεί
λα είλαη θάπνην ηερλεηφ ή θπζηθφ φξην (κηθξφ θηίζκα, πεγάδη, δέληξν θιπ.). Γηα λα
νξηζζεί ε επζεία, αξθεί λα βξεζεί ε ζέζε ηνπ δεχηεξνπ ζεκείνπ Κ.

2  E1
1
Γηα ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΚΑ ηζρχεη: E1       
.
2

Γλσξίδνληαο ηελ απφζηαζε ΑΚ κπνξεί λα γίλεη ε ράξαμε ηνπ δεχηεξνπ ζεκείνπ Κ.
Ζ επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηα ζεκεία  θαη Κ, είλαη ε δεηνχκελε επζεία.
3.2.2 Καηάηκεζε ζε δύν επηκέξνπο γήπεδα ίζνπ εκβαδνύ
ηελ απινχζηεξε πεξίπησζε, απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ γεπέδνπ πξνθχπηνπλ δχν λέα
γήπεδα κε ίδην εκβαδφλ θαη ίδην πξφζσπν. Γηα λα πξνθχςνπλ ηα δχν λέα γήπεδα,
αξθεί λα βξεζεί ην κέζν Μ ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΒΓ (Σρήκα 3.2a). Απφ ηηο
γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ γεπέδνπ Β (x B , yB ) θαη Γ (x  , y ) ,
κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ (x  , y ) , ε απφζηαζε

S θαζψο θαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Μ απφ ηα ζεκεία Β θαη Γ.
Γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ ηζρχεη:

x  x
y  y
θαη yM  yB  
,
2
2
φπνπ xB  xM  x θαη yB  xM  y

xM  xB 

(3.3)

Γηα ηηο απνζηάζεηο S θαη S ηζρχεη:
S
S  S    ( x  x )2  ( y  y )2
2

( 3.4)

ρήκα 3.2 α) Αξηζηεξά θαίλεηαη ην ηξηγσληθφ γήπεδν ΑΒΓΑ θαη ε δηάκεζνο ΑΜ πνπ ρσξίδεη ην
ηξίγσλν ζε δχν ηζεκβαδηθά γήπεδα. β) Γεμηά θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ Υ ην νπνίν
ρσξίδεη ην αξρηθφ γήπεδν ζε ηξία ηζεκβαδηθά γήπεδα.
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα βξεζεί θαη λα πινπνηεζεί ην ζεκείν Μ. Σν ΑΜ
είλαη ε δηάκεζνο ηνπ γεπέδνπ ΑΒΓΑ θαη άξα ηα επηκέξνπο γήπεδα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ θαηάηκεζε ΑΒΜΑ θαη ΑΓΜΑ έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ (Δ1=Δ2).
Δίλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαη 3 ηζεκβαδηθά γήπεδα. Αξθεί λα βξεζεί ε ζέζε ελφο
ζεκείνπ Υ, εζσηεξηθά ηνπ ηξηγσληθνχ γεπέδνπ, έηζη ψζηε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα
ΥΑ, ΥΒ θαη ΥΓ, απφ ην δεηνχκελν ζεκείν Υ πξνο ηηο θνξπθέο ηνπ γεπέδνπ, λα
ρσξίζνπλ ην ηξηγσληθφ γήπεδν ζε ηξία λέα ηζεκβαδηθά γήπεδα.
Γηα λα ππνινγηζηεί ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Υ εληφο ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ, ραξάζζνπκε
παξάιιειε επζεία ε πξνο ηε βάζε ηνπ γεπέδνπ ΒΓ, ζε απφζηαζε ίζε κε ην 1/3 ηνπ,
απφ ηεο θνξπθήο Α, χςνπο ηνπ ηξηγψλνπ (Σρήκα 3.2β). Κάζε ηξηγσληθφ γήπεδν πνπ
έρεη θνξπθή ζεκείν ηεο επζείαο ε θαη βάζε ηε ΒΓ ζα έρεη εκβαδφ ίζν κε ην 1/3 ηνπ
αξρηθνχ γεπέδνπ. Οκνίσο, ραξάζζνπκε επζεία δ παξάιιειε ζηελ πιεπξά ΑΒ θαη ζε
απφζηαζε ίζε κε ην 1/3 ηνπ χςνπο ηνπ ηξηγψλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θνξπθή Γ.
Κάζε ηξηγσληθφ γήπεδν πνπ έρεη θνξπθή ζεκείν ηεο επζείαο δ θαη βάζε ηελ ΑΒ, ζα
έρεη εκβαδφ ίζν κε ην 1/3 ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ. Έηζη, ε ηνκή ησλ δχν επζεηψλ νξίδεη
ην δεηνχκελν ζεκείν Υ (Σρήκα 3.2β). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θαηάηκεζεο
πξνυπνζέηεη φηη θαη νη ηξεηο πιεπξέο ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ έξρνληαη ζε επαθή κε
θνηλφρξεζην ρψξν, δειαδή φιε ε πεξίκεηξνο απνηειεί πξφζσπν ηνπ γεπέδνπ.

3.3 Καηάηκεζε ηεηξάπιεπξνπ γεπέδνπ
3.3.1 Καηάηκεζε ζε δύν επηκέξνπο γήπεδα ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνύ
Απφ ηε θαηάηκεζε ηεηξάπιεπξνπ γεπέδνπ, δεηείηαη ε δεκηνπξγία δχν λέσλ γεπέδσλ
ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνχ Δ1 θαη Δ2 αληίζηνηρα. Έζησ ηπραίν γήπεδν κε ζηνηρεία
ΑΒΓΓΑ θαη κε εκβαδφ Δ. Απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ πξνθχπηνπλ δχν
λέα γήπεδα κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά επί ηνπ εκβαδνχ Δ ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ. Έζησ
φηη ην πξψην γήπεδν έρεη εκβαδφ E1   %  E θαη ην δεχηεξν έρεη εκβαδφ

E2   %  E .
Σν δεηνχκελν είλαη λα βξεζεί ην ζεκείν Κ, επί ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ
ΑΒΓΓΑ, έηζη ψζηε ην επζχγξακκν ηκήκα ΘΚ λα ρσξίδεη ην αξρηθφ γήπεδν ζε δχν
επηκέξνπο γήπεδα κε ηα δεηνχκελα εκβαδά (Σρήκα 3.3). Σν ζεκείν Θ βξίζθεηαη επί
ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ ΑΒ θαη απέρεη απφ ηελ θνξπθή Α απφζηαζε
S   %  S θαη απφ ηελ θνξπθή Β S   %  S .
Έζησ φηη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ είλαη γλσζηή. Ζ επζεία ΘΚ ρσξίδεη ην αξρηθφ γήπεδν
ζε δχν λέα γήπεδα ην εκβαδφ ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηφ (Δ1 θαη Δ2). Ζ επζεία πνπ
ελψλεη ην ζεκείν Κ κε ηελ θνξπθή Α ηνπ γεπέδνπ ρσξίδεη ην λέν γήπεδν ΑΘΚΓΑ ζε
δχν ηξηγσληθά ηκήκαηα (δηαθεθνκκέλε γξακκή ζην Σρήκα 3.3). Οκνίσο θαη ε επζεία
πνπ ελψλεη ην ζεκείν Κ κε ηελ θνξπθή Β. Γηα ην εκβαδφ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΚΘΑ
ηζρχεη:


1
 1

 EABKA
E      sin(1 ) 
      sin(1 )  άξα E 
100
2
100  2
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Οκνίσο, γηα ην εκβαδφ ηνπ ηξηγψλνπ ΘΚΒΘ ηζρχεη:


1
 1

 EABKA
E      sin( 2 ) 
      sin( 2 )  άξα E 
100
2
100  2

Δπίζεο ηζρχεη:

E 
E 


100



100

 E 

 E 


100



100

 E  E 

 E  E 

Σειηθά πξνθχπηεη φηη E 


100


100



100

 ( E  E )

θαη

 ( E  E )

 ( E  E ) ή (100   )  E    E .

Γηα ηα εκβαδά ησλ ηξηγψλσλ ΑΚΓΑ θαη ΒΚΓΒ ηζρχεη:

1
1
E    1 θαη E    2
2
2
Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθχπηεη:

(100   )   1   2 ή (100   )   1    (   ) 2 .
Σειηθά πξνθχπηεη φηη:

 

   2
(100   ) 1   2

Απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε ππνινγίδεηαη ε ζέζε ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ επί ηεο
πιεπξάο ηνπ γεπέδνπ ΓΓ. Οκνίσο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ απφ
ην γήπεδν ΘΚΓΒΘ (Σρήκα 3.3).

ρήκα 3.3 Σεηξάπιεπξν γήπεδν ΑΒΓΑ θαη ε ζέζε ηεο επζείαο ΚΘ πνπ ρσξίδεη ην αξρηθφ γήπεδν ζε
δχν ηζεκβαδηθά ηκήκαηα.
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3.3.2 Καηάηκεζε ζε δύν επηκέξνπο γήπεδα ίζνπ εκβαδνύ
ηελ πεξίπησζε φπνπ γηα ηα εκβαδά ησλ λέσλ γεπέδσλ ηζρχεη Δ1=Δ2 , ν θαζνξηζκφο
ηεο ζέζεο ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ Κ απινπνηείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην
ζεκείν Θ επί ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ ρσξίδεη ηελ πιεπξά ΑΒ ζε δχν ίζα
ηκήκαηα (Σρήκα 3.4).

ρήκα 3.4 Σεηξάπιεπξν γήπεδν ΑΒΓΑ θαη ε ζέζε ηεο επζείαο ΚΘ πνπ ρσξίδεη ην αξρηθφ γήπεδν ζε
δχν ηκήκαηα κε ηα δεηνχκελα εκβαδά.

Σα ηξίγσλα ΑΘΚΑ θαη ΘΚΒΘ έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ. πγθεθξηκέλα ηζρχεη:
1

E       sin(1 ) 
2

1

E       sin( 2 )   E  E
2

sin(1 )  sin(180o  1 )  sin( 2 ) 


Άξα, θαη ηα ηξίγσλα ΑΚΓΑ θαη ΒΚΓΒ ζα έρνπλ ην ίδην εκβαδφ. Απφ ηελ εμίζσζε
ησλ ζρέζεσλ ππνινγηζκνχ ησλ εκβαδψλ ΔΑΚΓΑ θαη ΔΒΚΓΒ πξνθχπηεη:
1

E    1 
2

 1
1

E    2   1   2   
2
1  2

E  E 



Απφ φπνπ ηειηθά πξνθχπηεη ε ζέζε ηνπ δεηνχκελνπ ζεκείνπ Κ. Οκνίσο κπνξεί λα
ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ απφ ην γήπεδν ΘΚΓΒΘ ππνινγίδνληαο ην κήθνο
ηνπ ηκήκαηνο ΚΓ.
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3.4 Καηάηκεζε πνιχγσλνπ γεπέδνπ
Οη πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο πνπ παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο αθνξνχλ εηδηθέο
πεξηπηψζεηο γεπέδσλ, θαζψο, ζηε γεληθφηεξε πεξίπησζε, ην ζρήκα ηνπ γεπέδνπ είλαη
έλα αθαλφληζην πνιχγσλν n πιεπξψλ. Ζ θαηάηκεζε ελφο ηέηνηνπ γεπέδνπ ζε δχν
επηκέξνπο γήπεδα ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνχ, κπνξεί λα γίλεη είηε κε γεσκεηξηθφ ηξφπν,
είηε κε αλαιπηηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ
ηνπ γεπέδνπ.
Έζησ, γήπεδν 6 πιεπξψλ ΑΒΓΓΔΕΑ εκβαδνχ Δ (Σρήκα 3.5). Εεηείηαη ε δεκηνπξγία
δχν λέσλ γεπέδσλ, απφ ηε θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ, κε εκβαδφ Δ1 θαη Δ2
(Δ1+Δ2=Δ). Έζησ φηη ε πιεπξά ΑΕ είλαη ην πξφζσπν ηνπ γεπέδνπ. Αλ ε επζεία πνπ
ρσξίδεη ην αξρηθφ γήπεδν ζηα δχν λέα δεηνχκελα γήπεδα νξίδεηαη απφ ηα ζεκεία Κ
θαη Θ (ζεκεία επί ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ), ηφηε ην έλα απφ απηά, ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζεκείν Κ, ζα βξίζθεηαη επί ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ
(Σρήκα 3.5). Ζ ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ θαζψο θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ κπνξνχλ λα
ππνινγηζζνχλ απφ ηηο γλσζηέο απφ ηελ απνηχπσζε ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ Α
θαη Ε ηνπ γεπέδνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα.
Ζ ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ επί ηεο πιεπξά ΑΕ εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηνπ πξνζψπνπ,
απφ ην ειάρηζην νξηδφκελν απφ ηνπο θαλφλεο αξηηφηεηαο κήθνο, ψζηε ηα γήπεδα πνπ
ζα πξνθχςνπλ λα είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, αιιά θαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. Άξα, ην πξφβιεκα αλάγεηαη ζηελ εχξεζε ηεο ζέζεο ηνπ
ζεκείνπ Θ.

ρήκα 3.5 Πνιπγσληθφ γήπεδν ΑΒΓΓΔΕ θαη ε ζέζε ηεο δεηνχκελεο επζείαο ΚΘ.

Αξρηθά, πξέπεη λα ππνινγηζζεί επί πνηαο πιεπξάο ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ ζα θείηαη ην
ζεκείν Θ. Φέξνπκε ηηο επζείεο πνπ ελψλνπλ ην ζεκείν Κ κε ηηο ππφινηπεο θνξπθέο
ζρεκαηίδνληαο ηξίγσλα (δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ηνπ Σρήκαηνο 3.5).
Απφ ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ θάζε ηξηγψλνπ, ππνινγίδνπκε ην
εκβαδφλ ηνπ θαζελφο κε βάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο:

1 n
E    ( xi  xi 1 )  ( yi  yi 1 )
2 i 1

ή

(3.5)
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1 n
E    xi ( yi 1  yi 1 )
2 i 1

ή

(3.6)

1 n
E    yi ( xi 1  xi 1 ) 28
2 i 1

(3.7)
(Βιάρνο Γ., 1997, ζει. 222-224)

ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλνπκε ην έλα απφ ηα δχν δεηνχκελα εκβαδά, Δ1 ή Δ2, ησλ λέσλ
γεπέδσλ κε ην δηαδνρηθφ άζξνηζκα ησλ ηξηγψλσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.
Έζησ φηη ρξεζηκνπνηνχκε ην εκβαδφ Δ1. Αξρηθά, ζπγθξίλνπκε ην Δ1 κε ην ΔΑΚΒΑ. Αλ
είλαη E1  E , ζεκαίλεη φηη ην ζεκείν Θ βξίζθεηαη επί ηεο ΑΒ. Αλ φκσο είλαη
E1  E ζπλερίδνπκε ηηο ζπγθξίζεηο πξνζζέηνληαο ζην εκβαδφλ ηνπ πξψηνπ
ηξηγψλνπ ην εκβαδφλ ηνπ επφκελνπ ηξηγψλνπ. Γειαδή, ζπγθξίλνπκε ην εκβαδφ Δ1 κε
ην ΔΑΚΒΑ+ΔΒΚΓΒ. Αλ ηζρχεη E1  E  E ηφηε ην ζεκείν Θ βξίζθεηαη επί ηεο
ΒΓ. Αλ φκσο είλαη E1  E  E , ηφηε ζπλερίδνπκε ηηο ζπγθξίζεηο κέρξη ην
άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ δηαδνρηθψλ ηξηγψλσλ λα πξνθχςεη κεγαιχηεξν απφ ην
εκβαδφλ Δ1. Έζησ φηη ην ζεκείν Θ βξίζθεηαη επί ηεο ΓΓ. Απηφ ζεκαίλεη φηη
E1  E  E θαη E1  E  E  E .
Σν δεηνχκελν γήπεδν εκβαδνχ Δ1 ζα απνηειείηαη απφ ηα ηξίγσλα ΑΒΚΑ, ΒΓΚΒ θαη
απφ έλα ηκήκα ηνπ ηξηγψλνπ ΓΓΚΓ ην νπνίν ζα έρεη εκβαδφ E  E1  E  E .
Σν εκβαδφ Δ΄ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε. Απφ ην ηξίγσλν ΓΘΚΓ
έρνπκε:

1
2  E
E       
2

Γλσξίδνληαο ην κήθνο ΓΘ, γλσξίδνπκε θαη ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Θ επί ηεο ΓΓ.
Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη, αθνχ βξεζεί ε πιεπξά ηνπ πνιπγψλνπ επί ηεο νπνίαο
βξίζθεηαη ην ζεκείν Θ, λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ απφ φπνπ
ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Θ. Ζ πξψηε εμίζσζε πξνθχπηεη απφ ηνλ
αλαιπηηθφ ηχπν γηα ην εκβαδφ Δ1.
Δθαξκφδνληαο ηε ζρέζε (3.5) γηα ην εκβαδφ ζην γήπεδν ΑΒΓΘΚΑ πξνθχπηεη:

2  E1  y ( x  x )  y ( x  x )  y ( x  x )  y ( x  x )  y ( x  x )

(3.8)

Αθνχ ην ζεκείν Θ βξίζθεηαη επί ηεο ΓΓ, ε γσλία δηεχζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο ΓΘ ζα
είλαη ίδηα κε ηε γσλία δηεχζπλζεο ηεο πιεπξάο ΓΓ. Άξα, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
δεχηεξνπ ζεκειηψδνπο πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη φηη:

28

Η εφαρμογι των ςχζςεων (3.3) ζωσ και (3.5) απαιτεί θ αρίκμθςθ των κορυφϊν του n-γϊνου να
γίνει με δεξιόςτροφθ φορά, αρχίηοντασ από οποιαδιποτε κορυφι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το
εμβαδόν που κα προκφψει κα ζχει αρνθτικό πρόςθμο.
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x x  x 

y y  y 

x x  x 
x  x x  x
(3.9)
tan(a ) 



y y  y 
y  y y  y

tan(a )  tan(a )


Οη ζρέζεηο (3.8) θαη (3.9), απνηεινχλ έλα ζχζηεκα δχν εμηζψζεσλ κε δχν αγλψζηνπο,
ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ( x , y ) . Απφ ηε ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηνπλ
νη ζπληεηαγκέλεο θαη άξα θαη ε ζέζε ηνπ δεηνχκελν ζεκείνπ Θ.
tan(a ) 

Καη νη δχν κέζνδνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάηκεζε ηνπ εμάγσλνπ γεπέδνπ
ΑΒΓΓΕΔΑ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε γήπεδν κε νπνηνδήπνηε αξηζκφ πιεπξψλ.
Δπίζεο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη γηα ηελ θαηάηκεζε ελφο γεπέδνπ ζε
πεξηζζφηεξα απφ δπν ηκήκαηα. Αλ απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ γεπέδνπ ΑΒΓΓΔΕΑ
έπξεπε λα πξνθχςνπλ 3 λέα γήπεδα κε εκβαδά Δ1 , Δ2 θαη Δ3 , ηφηε ζα έπξεπε λα
νξίζνπκε 4 ζεκεία. Σα ζεκεία Κ1 θαη Κ2 επί ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ηα
ζεκεία Θ1 θαη Θ2 επί ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ γεπέδνπ, εθηφο ηνπ πξνζψπνπ. Αξρηθά, ζα
ηνπνζεηνχληαλ ην ζεκείν Θ1 κε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγηδφηαλ θαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Θ2 κε ηνλ ίδην ηξφπν,
ζεσξψληαο απηή ηε θνξά σο αξρηθφ γήπεδν ην γήπεδν Κ1Θ1ΓΔΕΚ1 (ρήκα 3.6).

ρήκα 3.6 Καηάηκεζε πνιπγσληθνχ γεπέδνπ ζε 3 επηκέξνπο ηκήκαηα.

3.5 Πεξηνξηζκνί ζηε θαηάηκεζε γεπέδσλ
ηηο πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο πνπ παξαηέζεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην δελ ιήθζεθαλ
ππ’ φςε νη ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα
εκθαληζηνχλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηνχκελσλ ζεκείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
θαηάηκεζεο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δηθαηνπξαμία. Οη θαηαξρήλ
πεξηνξηζκνί ηίζεληαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο θαηαηκήζεηο. Γηα ηελ
θαηάηκεζε ελφο νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ,
ηα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα πνπ ηζρχεη ζηε
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πεξηνρή, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ
θαηάηκεζε, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν λνκνζέηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε
θαηάηκεζε ραξαθηεξίδεηαη σο ππαίηηα θαη ηζρχεη απηνδίθαηε αθπξφηεηα γηα ηελ
αληίζηνηρε δηθαηνπξαμία (άξζξν 2, Ν.Γ.690/48). Έηζη, γηα λα γίλεη ε θαηάηκεζε ελφο
νηθνπέδνπ, ζα πξέπεη ην εκβαδφλ θαη ην πξφζσπν ηνπ λα είλαη πνιιαπιάζηα ησλ
αληίζηνηρσλ κεγεζψλ ηνπ θαλφλα ηεο πεξηνρήο. Απφ έλα νηθφπεδν κε ηξηπιάζην
εκβαδφ ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαλφλα πνπ νξίδεηαη ζην δηάηαγκα ηεο πεξηνρήο δε κπνξνχλ
λα πξνθχςνπλ ηξία λέα θαη απηνηειή νηθφπεδα αλ ην αξρηθφ νηθφπεδν δελ έρεη
ηαπηφρξνλα θαη ην ηξηπιάζην, ηνπιάρηζηνλ, κήθνο πξνζψπνπ απφ ην αληίζηνηρν ηνπ
θαλφλα ηεο πεξηνρήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη φξνη δφκεζεο ηεο πεξηνρήο
νξίδνπλ σο επηπιένλ φξν δφκεζεο (εθηφο ησλ ειαρίζησλ νξίσλ εκβαδνχ θαη
πξνζψπνπ) ηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή θάηνςεο θηεξίνπ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο
εληφο ηνπ νηθνδνκήζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ (παξ.1, άξζξν 6, Ν.1577/85).
Παξφκνηνη πεξηνξηζκνί ηίζεληαη γηα θαηαηκήζεηο νηθνπέδσλ εληφο νηθηζκνχ κε
πιεζπζκφ έσο 2000 θαηνίθνπο θαη ζηνπο νηθηζκνχο πνπ πθίζηαληαη πξν ηνπ 1923.
Γηα γήπεδα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο δψλεο πφιεσο θαη εθηφο δψλεο
νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, σο φξηα αξηηφηεηαο ηίζεληαη ηα κεγέζε 4000 η.κ. γηα ην εκβαδφλ
θαη 25 κ. πξφζσπν ζε θνηλφρξεζην ρψξν. Έηζη, ε θαηάηκεζε ελφο γεπέδνπ πνπ
γίλεηαη ζήκεξα πξέπεη λα γίλεη βάζεη ησλ κεγεζψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ψζηε ηα
πξνθχπηνληα απφ ηελ θαηάηκεζε γήπεδα λα κπνξνχλ λα νηθνδνκεζνχλ. Βέβαηα, ζηηο
εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην φξην θαηάηκεζεο,
αληίζηνηρνο ηνπ Ν.Γ. 690/48. Όηαλ φκσο γίλεη θαηάηκεζε κε φξηα κηθξφηεξα απφ ηα
ειάρηζηα πνπ νξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 24/31-05-1985 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα), ηα λέα
γήπεδα πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν σο γεσξγηθή γε.
Ηδηαίηεξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηίζεηαη θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ζε Εψλεο
Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ ή δψλεο πφιεσλ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε Εψλε Οηθηζηηθνχ
Διέγρνπ ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο φπνπ ην θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ηεο γεο νξίδεηαη
ζηα 10 ζηξέκκαηα (Π.Γ. 21-11-1985, ΦΔΚ 689/Γ), ελψ ην αληίζηνηρν θαηψηαην φξην
γηα ηε ΕΟΔ ηνπ Ν. Αηηηθήο νξίδεηαη ζηα 20 ζηξέκκαηα (Π.Γ. 7-7-83, ΦΔΚ 1085/Γ).
Δθηφο φκσο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνπλ νη λνκηθέο δηαηάμεηο, κπνξεί λα
ππάξρνπλ θαη πεξηνξηζκνί απφ ην θπζηθφ ή ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ γεπέδνπ ην νπνίν
πξφθεηηαη λα θαηαηκεζεί. πλήζεο είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ζην αξρηθφ γήπεδν
ππάξρνπλ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα θηίζκαηα ηα νπνία ζέηνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο
σο πξνο ηε ζέζε ηνπ νξίνπ ηεο θαηάηκεζεο. Αλ απφ ηε λνκνζεζία απαηηείηαη θαη ε
δηαηήξεζε νξηζκέλσλ αθάιππησλ απνζηάζεσλ, ηφηε ε θαηάηκεζε γίλεηαη αθφκα πην
δχζθνιε θαη νξηζκέλεο θνξέο αλέθηθηε. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ.690/48,
αλαθέξεηαη φηη: «Όηαλ, από ηηο θείκελεο πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ δηαηάμεηο, εθηόο ησλ
ειαρίζησλ νξίσλ εκβαδνύ θαη δηαζηάζεσλ ησλ νηθνπέδσλ, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε
νξηζκέλσλ αθαιύπησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηεο
νηθνδνκήο ή πνζνζηνύ αθαιύπηνπ ηνπ νηθνπέδνπ από ηελ νηθνδνκή, απαγνξεύεηαη,
κεηά ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο, ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο
κέξνπο ηνπ νηθνπέδνπ, θαηά ηξόπν πνπ λα θαζηζηά ην νηθόπεδν, επί ηνπ νπνίνπ
βξίζθεηαη ε νηθνδνκή, κε άξηην ή πνπ λα κεηώλεη ηηο αθάιππηεο απνζηάζεηο ή ην
αθάιππην πνζνζηό θάησ από ην επηβεβιεκέλν ειάρηζην όξην». Δπνκέλσο, είλαη
δπλαηφ, νηθφπεδν ην νπνίν έρεη δηαζηάζεηο πνιιαπιάζηεο ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ηνπ
θαλφλα ηεο πεξηνρήο, λα κε κπνξεί λα θαηαηκεζεί, ιφγσ ηεο χπαξμεο θηίζκαηνο ε
νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο νξηζκέλσλ
αθάιππησλ απνζηάζεσλ. Δπίζεο, ε χπαξμε θάπνηνπ θνηλνχ θπζηθνχ ή ηερλεηνχ
νξίνπ κεηαμχ ησλ δχν λέσλ ηδηνθηεζηψλ, φπσο θάπνηνπ δέληξνπ ή θάπνηνπ
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κηθξφηεξνπ θηίζκαηνο (π.ρ. θνχξλνο, πεγάδη θιπ.), κπνξεί λα ζέηεη πεξηνξηζκφ ζηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάηκεζε.

ρήκα 3.7 Καηάηκεζε νηθνπέδνπ ζε δχν επηκέξνπο ηκήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα, ιφγσ ζρήκαηνο,
δελ είλαη θαηάιιειν γηα νηθνδνκηθή εθκεηάιιεπζε.

Απφ γεσκεηξηθήο άπνςεο, ε εθαξκνγή κηαο θαηάηκεζεο κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απνηειέζκαηα ηα νπνία λα δεκηνπξγνχλ γήπεδα κε “πξνβιεκαηηθφ” ζρήκα. Έζησ ην
αξρηθφ νηθφπεδν ΑΒΓΑ (Σρήκα 3.7). Απφ ηε θνξπθή Α ηνπ νηθνπέδνπ θαη απφ ην
ζεκείν Κ επί ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νηθνπέδνπ ΑΒ δηέξρεηαη επζεία ε νπνία ρσξίδεη ην
αξρηθφ νηθφπεδν ζε δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. Σα δχν λέα νηθφπεδα, ΑΒΚΑ θαη
ΑΚΓΑ, έρνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην θαλφλα
ηεο πεξηνρήο.
Σα εκβαδά Δ1 θαη Δ2, είλαη ηα εκβαδά πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηθαηνπξαμία βάζεη ηεο
νπνίαο έγηλε ε θαηάηκεζε. Παξ’ φιν πνπ ε θαηάηκεζε έγηλε ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαλ ζηελ αληίζηνηρε δηθαηνπξαμία, ην
ζρήκα ηνπ νηθνπέδνπ ΑΒΚΑ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νηθνδνκηθή εθκεηάιιεπζή
ηνπ ιφγσ ηεο έληνλα νμείαο γσλίαο πνπ ζρεκαηίζηεθε κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ΑΒ θαη
ΑΚ ηνπ λένπ νηθνπέδνπ ABKA (Σρήκα 3.7). Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί αιιάδνληαο ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ. Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο, ζηελ
πεξίπησζε ελφο ηξηγσληθνχ γεπέδνπ, δε ζα πξνέθππηαλ ηα λέα νηθφπεδα κε ηα
δεηνχκελα εκβαδά. Παξφκνηα πξνβιήκαηα είλαη πην εχθνιν λα μεπεξαζηνχλ ζε
γήπεδα κε 4 ή θαη παξαπάλσ πιεπξέο, θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ
επηινγή ησλ ζεκείσλ πνπ ζα νξίζνπλ ηελ επζεία θαηάηκεζεο ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ.
Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε βνχιεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη θπξίσο ε
βνχιεζε ηνπ αξρηθνχ ή ησλ αξρηθψλ ηδηνθηεηψλ πνπ αξθεηέο θνξέο δπζρεξαίλνπλ ην
έξγν ησλ κεραληθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηάηκεζε.
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πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
4.1 πκπεξάζκαηα
Απφ ηε δηάζπαξηε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο
θαηαηκήζεηο γεσηεκαρίσλ γίλεηαη εκθαλέο φηη πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ έγηλε
πξνζπάζεηα γηα θαζνιηθή θαη νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ θαηάηκεζε ησλ
γεσηεκαρίσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο
ρψξαο, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε πνιιά αθφκα άιπηα πνιενδνκηθά δεηήκαηα φπσο
είλαη ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο. Πξνβιεκαηηθή είλαη πνιιέο
θνξέο θαη ε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, αθνχ δελ είλαη ιίγεο νη
πεξηπηψζεηο φπνπ δφζεθε δηαθνξεηηθή εξκελεία γηα ην ίδην ζέκα. Ζ δηαθνξεηηθή
εξκελεία πνπ δίλεηαη απφ επαγγεικαηίεο δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ (π.ρ. κεραληθνί,
λνκηθνί θιπ.) κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ δηαθνξεηηθή νπηηθή
γσλία πνπ έρεη ν θάζε θιάδνο επί ηνπ ζέκαηνο ησλ θαηαηκήζεσλ. Οη δηαθνξεηηθέο
φκσο επίζεκεο απφςεηο πνπ κπνξεί λα δνζνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο θξαηηθνχο θνξείο
(π.ρ. δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο θιπ.), εθθξάδεη ηελ έιιεηςε θαζνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ
πξναλαθέξζεθε θαη βάδεη ηνπο πνιίηεο ζε πεξηπέηεηεο.
Δίλαη πάλησο εκθαλέο φηη ν λνκνζέηεο έρεη πξφζεζε λα πεξηνξίζεη ηηο θαηαηκήζεηο
είηε απμάλνληαο ηα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θάησ απφ ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ε
θαηάηκεζε, είηε νξίδνληαο εηδηθέο δψλεο ζηα φξηα ησλ νπνίσλ πεξηνξίδνληαη νη
θαηαηκήζεηο κέζσ δηαθφξσλ ξπζκίζεσλ.
Ο κεραληθφο πνπ αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν
παξνπζηάδεηαη ε θαηάηκεζε ελφο γεπέδνπ, είλαη πηζαλφ, παξαθηλεκέλνο απφ ηε
βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ησλ ηδηνθηεηψλ αιιά θαη πνιιέο θνξέο απφ ηελ άγλνηα ηεο
λνκνζεζίαο ή αθφκα θαη απφ ηε παξεξκελεία ηεο, λα γίλεη ζπκκέηνρνο ζηελ ηέιεζε
κηαο ππαίηηαο (παξάλνκεο) θαηάηκεζεο. Έλα ηέηνην γεγνλφο κπνξεί λα επηθέξεη
ζνβαξφηαηεο θπξψζεηο. Με ην άξζξν 4 ηνπ Ν.651/77 πνηληθνπνηήζεθαλ νη
παξαβάζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 690/48 ζχκθσλα κε ηελ νπνία "Όηαλ,
απφ ηηο θείκελεο πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ δηαηάμεηο, εθηφο ησλ ειαρίζησλ νξίσλ εκβαδνχ
θαη δηαζηάζεσλ ησλ νηθνπέδσλ, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ αθαιχπησλ
απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηεο νηθνδνκήο ή πνζνζηνχ
αθαιχπηνπ ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηελ νηθνδνκή, απαγνξεχεηαη, κεηά ηελ αλέγεξζε ηεο
νηθνδνκήο, ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο κέξνπο ηνπ
νηθνπέδνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά ην νηθφπεδν, επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε
νηθνδνκή, κε άξηην ή πνπ λα κεηψλεη ηηο αθάιππηεο απνζηάζεηο ή ην αθάιππην
πνζνζηφ θάησ απφ ην επηβεβιεκέλν ειάρηζην φξην". Οη πνηλέο πνπ νξίδνληαη γηα ηηο
παξαβάζεηο ηεο παξ. 2 είλαη πνηλή θπιάθηζεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή θαηά ησλ
ηδηνθηεηψλ, ησλ κεζηηψλ, θαη απηψλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηηο πξάμεηο απηέο αιιά θαη
θαηά ησλ εθπξνζψπσλ ή δηεπζπληψλ ή εληεηαικέλσλ δηεπζπληψλ ή δηνηθεηηθψλ ή
γεληθά δηεπζπληψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ παξάλνκεο πξάμεηο. Με ην
Ν.2242/94 (ΦΔΚ-162/Α/3-10-94) πξνζηέζεθε εδάθην ζην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ
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άξζξνπ 4 ηνπ Ν.651/77 ζχκθσλα κε ην νπνίν κε ηηο απηέο πνηλέο ηηκσξνχληαη θαη νη
ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ, νη δηθεγφξνη πνπ παξίζηαληαη, νη
ππνζεθνθχιαθεο πνπ κεηαγξάθνπλ ζπκβφιαηα, θαηά παξάβαζε ηεο σο άλσ
απαγνξεχζεσο, θαζψο θαη νη κεραληθνί πνπ ζπληάζζνπλ ηερληθά ζρέδηα
πξνζαξηψκελα ζηα σο άλσ ζπκβφιαηα (παξ.17, άξζξν 3). Αλ θαη ην Ν.Γ. 690/48
ηζρχεη κφλν γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ε δήισζε ηνπ Ν. 651/77 πξέπεη λα
ππνγξάθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνπξαμίαο ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα κεηαβίβαζε
ιφγσ πσιήζεσο νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ. χκθσλα κε ηα
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 651/77, επη ηνπ δηαγξάκκαηνο δεινύηαη ππεπζύλσο
ππό ηνπ ζπληάζζνληνο ηνύην κεραληθνύ ή ππνκεραληθνύ εάλ επί ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ
επηηξέπεηαη ε νπ ε αλνηθνδόκεζηο θαηά ηαο θείκελαο πνιενδνκηθάο δηαηάμεηο. Δάλ ην
κεηαβηβαδόκελνλ απνηειεί ηκήκα κεγαιπηέξαο εθηάζεσο, βεβαηνύηαη εηο ην απηό
ζρεδηάγξακκα ππν ηνπ κεραληθνύ ή ππνκεραληθνύ εάλ θαη ην ελαπνκέλνλ εηο ηνλ
πσιεηήλ ηκήκα πιεξνί ή όρη ηνπο όξνπο δνκήζεσο. Απφ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
πξναλαθεξζείζαο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 πξνθχπηεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάηκεζεο
πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ζπληάμαληα ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα αλ ην
κεηαβηβαδφκελν αιιά θαη ην ελαπνκέλνλ θνκκάηη ηνπ αξρηθνχ γεπέδνπ έρνπλ ηα φξηα
αξηηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε φπνπ ππνγξαθεί
ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ςεπδή δήισζε ηνπ Ν. 651/77, ν κεραληθφο ηηκσξείηαη
κε ηελ πνηλή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 105/1969 "πεξί αηνκηθήο επζχλεο ηνπ
βεβαηνχληνο". Άξα, νη κεραληθνί πνπ ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα θαηάηκεζεο γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί σο πξνο ην ηη
δειψλνπλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ηδηνθηήηεο θαη πειάηεο ησλ κεραληθψλ πηέδνπλ
ψζηε λα ππνγξαθεί έλα ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ππαίηηαο θαηάηκεζεο θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ςεπδή δήισζε γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα κελ
εκπίπηεη ε αληίζηνηρε δηθαηνπξαμία ζε δηάηαμε απηνδίθαηεο αθπξφηεηαο. Ο
κεραληθφο, σο επηζηήκνλαο, νθείιεη λα πξάηηεη θαηά ην λφκηκν θαη φρη λα πξάηηεη
θαηά ηε βνχιεζε ηνπ πειάηε ηνπ δηαθηλδπλεχνληαο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα.

4.2 Πξνηάζεηο
Όιε ε πνιενδνκηθή λνκνζεζία είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηνλ Κώδηθα Βαζηθήο
Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο29 (ΚΒΠΝ, ΦΔΚ 580/Γ/27-7-1999), ν νπνίνο δηαηίζεηαη
ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή30. Ο θψδηθαο απηφο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ
εξγαιείν γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε πνιενδνκηθά ζέκαηα,
θαζψο ν θψδηθαο ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Ωζηφζν, ε
αξρεηνζέηεζε ησλ δηαηάμεσλ ζηνλ ΚΒΠΝ γίλεηαη κε ηξφπν αλάινγν ησλ αληίζηνηρσλ
δηαηάμεσλ. Έηζη, φζνλ αθνξά θάπνηα εηδηθά ζέκαηα, φπσο νη θαηαηκήζεηο γεπέδσλ,
δελ ππάξρεη αληίζηνηρν θεθάιαην ζην νπνίν λα ζπγθεληξψλεηαη φιε ε αληίζηνηρε
λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ
εξκελεία θαη εθαξκνγή θάπνηνλ δηαηάμεσλ, εθδφζεθαλ απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ
αληίζηνηρεο δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη αιιά νχηε
29

Κωδικοποιοφνται ςε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κϊδικασ Βαςικισ Πολεοδομικισ Νομοκεςίασ»
νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ που ίςχυαν τθν 13.6.1997 (ζναρξθ ιςχφοσ του Ν. 2508/1997).
30
Ο Κϊδικασ Βαςικισ Πολεοδομικισ Νομοκεςίασ (ΚΒΠΝ), είναι διακζςιμοσ από διάφορεσ
θλεκτρονικζσ πθγζσ του διαδικτφου, όπωσ είναι θ θλεκτρονικι ςελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ
(http://www.minenv.gr) και του Εκνικοφ Τυπογραφείου (http://www.et.gr).
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Κεθάιαην 4
θαη αλαθέξνληαη ζηνλ θψδηθα. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ ΚΒΠΝ έγθεηηαη
ζηελ έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο ελεκέξσζεο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη, θαζψο ζπλερψο
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαηλνχξγηεο ηξνπνπνηεηηθέο ή
ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ή αθφκα θαη θαηλνχξγηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε
δηάθνξα πνιενδνκηθά ζέκαηα νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έγθαηξα ζην
θψδηθα. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ΚΒΠΝ, ε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
γηα εηδηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε θαηάηκεζε γεπέδσλ, θαζψο θαη ε πιαηζίσζε ηνπ
θψδηθα απφ θάπνηεο απαξαίηεηεο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην
ΤΠΔΥΩΓΔ, ζα θαζηζηνχζε ηνλ ΚΒΠΝ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, εηδηθά ζηα ρέξηα
ησλ κεραληθψλ, δίλνληαο λφεκα ζηνλ θαλφλα «άγλνηα λόκνπ δελ ζπγρσξείηαη».
Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή κηαο θαηάηκεζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, γίλεηαη
απφ ηνπο κεραληθνχο, φρη κε ηε ρξήζε θάπνηαο γεσκεηξηθήο κεζφδνπ, αιιά κέζσ
γξαθηθψλ κεζφδσλ. πλήζσο, ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν πνπ
πξνζθέξεηαη απφ ην εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελν ζρεδηαζηηθφ ινγηζκηθφ φπσο είλαη
έλα θιεηζηφ ζρήκα. Κάπνηεο απφ ηηο πιεπξέο ηνπ θιεηζηνχ απηνχ ζρήκαηνο
ηαπηίδνληαη κε θάπνηεο απφ ηηο πιεπξέο ηνπ αξρηθνχ γεσηεκαρίνπ, ελψ νη ππφινηπεο
πιεπξέο ηνπ ζρήκαηνο απνηεινχλ ηα φξηα ηεκαρηζκνχ ηνπ γεσηεκαρίνπ. Όια ηα
παθέηα ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίδνπλ θαη λα
εκθαλίδνπλ ην εκβαδφ ηέηνησλ θιεηζηψλ ζρεκάησλ. Έηζη, κε κηθξέο δηνξζψζεηο ηνπ
ζρήκαηνο, επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί ηαχηηζε κεηαμχ ηνπ δεηνχκελνπ εκβαδνχ θαη
ηνπ εκβαδνχ ηνπ θιεηζηνχ ζρήκαηνο. Αλ θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα
ζχγρξνλα ζρεδηαζηηθά ινγηζκηθά ε ηαχηηζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αξθεηά θαιή
αθξίβεηα, ε γεσκεηξηθή κέζνδνο απνηειεί ηνλ αθξηβέζηεξν ηξφπν γηα ηελ εθαξκνγή
κηαο θαηάηκεζεο. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηεο γεσκεηξηθήο κεζφδνπ ζα δηεπθφιπλε θαη ζα
επηηάρπλε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δεηνχκελσλ ζεκείσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο θαηάηκεζεο. Ζ ζχλζεζε ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ, ζην θαηάιιειν
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε
θάπνην ζρεδηαζηηθφ ινγηζκηθφ ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ηα ππνινγηζκέλα
ζεκεία επί ηνπ ςεθηαθνχ ζρεδίνπ (π.ρ. επί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο), ζα
απνηεινχζε έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο κεραληθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα
θαηαηκήζεσλ γεπέδσλ.
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