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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

 

Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του 

μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. 

Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί τους 

όρους της έννοιας του πράγματος και κυρίως του όρου του αυθύπαρκτου, 

δηλαδή του εξατομικευμένου. Η εξατομίκευση επέρχεται με την ακριβή 

οριοθέτηση του πράγματος κατά θέση, όρια, πλευρικές διαστάσεις και σχήμα 

που αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα. 

Ως συστατικά μέρη του ακινήτου νοούνται αφ' ενός εκείνα που 

προσδιορίζονται με βάση το γενικό κριτήριο του άρθρου 953 Α.Κ. (σύμφωνα 

με το οποίο συστατικό είναι το μέρος σύνθετου πράγματος που δε μπορεί να 

αποχωρισθεί από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη δική του ή του κυρίου 

πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους ή και των 

δύο) και αφετέρου εκείνα που θεωρούνται συστατικά από το νόμο (954 

Α.Κ.).Αυτά είναι: 

α) Τα πράγματα που συνδέονται στερεά με το έδαφος και ιδιαίτερα τα 

οικοδομήματα, η απόσπαση των οποίων είναι εξαιρετικά δυσχερής. 

 

β) Τα προϊόντα του ακινήτου, εφόσον συνδέονται με το έδαφος (π.χ τά, 

δένδρα, ορυκτά κ.λπ.). 

γ) Το υπόγειο νερό και οι πηγές του. 

δ) Οι σπόροι μετά τη σπορά. 

ε) Τα κινητά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση ενός οικοδομήματος ή 

συναρμόσθηκαν σ' αυτό παράρτημα, σύμφωνα με τις διαλέξεις των άρθρων 

956 και 957 Α.Κ., είναι το κινητό πράγμα το οποίο, χωρίς να είναι συστατικό 

του κυρίου πράγματος, προορίζεται για διαρκή εξυπηρέτηση του οικονομικού 

του σκοπού και τίθεται ήδη σε αντίστοιχη προς το σκοπό αυτό τοπική σχέση 

με το κύριο πράγμα. 

Τυχόν πρόσκαιρος αποχωρισμός του παραρτήματος από το κύριο πράγμα, 

δεν αίρει την ιδιότητά του αυτή.  
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Ο χαρακτηρισμός ενός πράγματος ως συστατικού έχει τις ακόλουθες 

νομικές συνέπειες: 

α) Όσο διαρκεί ο σύνδεσμος του συστατικού με το σύνθετο πράγμα δε μπορεί 

να υπάρξει χωριστή κυριότητα ή χωριστό περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα 

πάνω στο συστατικό. Αντίθετα, η κυριότητα ή τα άλλα εμπράγματα 

δικαιώματα που υπάρχουν στο σύνθετο πράγμα εκτείνονται και στο 

συστατικό. 

β) Κάθε εμπράγματη δικαιοπραξία για το σύνθετο πράγμα περιλαμβάνει κατ' 

ανάγκη και το συστατικό, ακόμη και αυτό που προστέθηκε μετά την 

κατάρτιση της δικαιοπραξίας. 

γ) Τα προϋφιστάμενα εμπράγματα δικαιώματα που υπήρχαν στα συστατικά, 

αποσβήνονται οριστικά με τη σύνδεσή τους με το σύνθετο πράγμα. 

δ) Τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο συστατικό παραμένουν αμετάβλητα 

και μετά τον τυχόν αποχωρισμό τους από το σύνθετο πράγμα. 

ε) Δεν επιτρέπεται η αυτοτελής διεκδίκηση του συστατικού. 

στ) Δεν επιτρέπεται η διανομή συστατικού χωριστά από το κύριο πράγμα. 

ζ) Δεν είναι επιτρεπτή η αυτοτελής κατάσχεση των συστατικών. Αντίθετα η 

κατάσχεση ακινήτου εκτείνεται και στα συστατικά του. 

 

Ζώνη 

γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού το 

οποίο σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (Τ.Ζ.). Οι ζώνες 

διακρίνονται σε: 

α) Κυκλικές Ζώνες : Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά 

τετράγωνα ενός Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος και απεικονίζονται στους 

χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, 

κατά μήκος των αξόνων των δρόμων. 

β) Γραμμικές Ζώνες : Αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο 

πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα 

αυτού. 
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Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε 

ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική 

αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) 

επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α' όροφο της 

οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας 

ίσο με τη μονάδα. 

Αν το ακίνητο, του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία, 

έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους, από τον άξονα των οποίων διέρχεται 

το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί 

αποτελούν όριο δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων ή οικισμών, λαμβάνεται 

η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, 

λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει 

προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές 

των ζωνών τούτων. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη 

λαμβανεται η μεγαλύτερη τιμή. 

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν 

πρόσοψη στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα 

που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο τού οικοπέδου, σε 

αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν 

ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 

Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι ο συντελεστής που 

εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και 

συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) αυτού. 

Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) Είναι ο συντελεστής (μεγαλύτερος ή 

ίσος με τη μονάδα) που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή ενός 

τμήματος δρόμου μιας συγκεκριμένης ζώνης. 

Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.) είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει την 

αξία του οικοπέδου, μικρότερος ή ίσος ή μεγαλύτερος από τη μονάδα (1). 

Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ.) είναι ο συντελεστής που 

προσδιορίζει το μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου. Είναι 

συνάρτηση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και του 

Συντελεστή Εμπορικότητας (Σ.Ε.) του οικοπέδου. 

Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο.). είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) αξία οικοπέδου 

που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, με Σ.Ε.= 1,0. Είναι συνάρτηση της 

Τιμής Ζώνης (Τ.Ζ.) και του συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.). 
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Πρόσοψη Ακινήτου: Ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές 

του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή 

στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, ως 

προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους 

χώρους. 

Όροφοι Κτιρίων: Ως βάση μέτρησης των ορόφων ενός κτιρίου λαμβάνεται 

το υπόγειο, έτσι όπως αυτό κατά νόμο ορίζεται. Μετά το υπόγειο ακολουθούν 

ισόγειο, Α' όροφος, Β ' όροφος, κ.λπ. 

Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε 

ένα δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών 

γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο 

αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογείου όλοι οι χώροι που τυχόν 

δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι. 

'Οταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε 

δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που 

έχουν πρόσοψη στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης 

των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που 

έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία 

μέτρησης των ορόφων (υπόγειο), στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. 

Οριζόντια ιδιοκτησία που δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από 

τη στάθμη υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπό- γειο. 

Όταν Επαγγελματική Στέγη έχει είσοδο και μία πρόσοψη στο ισόγειο, 

θεωρείται ισόγεια, έστω και αν έχει και άλλη ή άλλες προσόψεις σε δρόμους 

που βρίσκονται σε διαφορετικά, λόγω κλίσεως του εδάφους, επίπεδα. 

Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως 

υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (εγκεκριμένα 

σχέδια) ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά σε κάθε 

τίτλο κτήσης του. Οι ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν 

αποδεικνύεται, με βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι αυτοί 

είναι υπόγειοι. 

Ημιόροφος ή μεσοπάτωμα είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται 

μεταξύ ισογείου και Α' ορόφου και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το 

ισόγειο ή, όταν έχει, αυτή δεν είναι αποκλειστική (έχει και άλλη είσοδο). Για 

τον υπολογισμό τής φορολογητέας αξίας του θεωρείται ως πρώτος (Α ') 

όροφος. 
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Πατάρι μέσα σε αίθουσα επαγγελματικής στέγης (ανοιχτός εξώστης) είναι 

τμήμα ορόφου, του οποίου η προσπέλαση γίνεται αποκλειστικά από τον 

εσωτερικό χώρο της αίθουσας. Πατάρι, επίσης, θεωρείται και ολόκληρος 

όροφος, εφόσον έχει προκύψει ως αυθαίρετη προσθήκη, κατ' επέκταση 

υπάρχοντος ανοικτού εξώστη, και η προαπέλασή του γίνεται αποκλειστικά και 

πάλι από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας. 

 

Πλατεία θεωρείται κάθε κοινόχρηστος χώρος που στο εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πλατεία. Κοινής χρήσης χώροι 

είναι τα τμήματα εδάφους που έχουν παραχωρηθεί ελευθέρως σε κοινή 

χρήση. 

 

 

Δρόμοι θεωρούνται τα κοινής χρήσης τμήματα (λωρίδες) γης, που 

προορίζονται αποκλειστικά για την μετακίνηση προσώπων ή ζώων ή για τη 

μεταφορά πραγμάτων με οποιοδήποτε μέσο και έχουν εγκριθεί από 

ρυμοτομικό σχέδιο δήμου ή με σχετική απόφαση Νομάρχη. 

 

Αίθριο είναι ο εσωτερικός ελεύθερος (στεγασμένος ή μη) χώρος του 

οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το 

κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου. 

 

Διαμπερής στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους 

κοινόχρηστους χώρους (δρόμο, πλατεία κ.λπ.) ανεξάρτητα αν διέρχεται από 

ένα ή περισσότερα οικόπεδα. Τυφλή στοά θεωρείται η στοά που συνδέει 

κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αποτελεί απλώς 

εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της μιας 

εισόδους στον ίδιο δρόμο. 

 

Επιφάνεια ακινήτου είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). 

Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών 

μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι 

κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή 

μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλαδή πολλαπλασιασμένη 

επί 0,90. Στην επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι. 


