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Παρακάτω,  τίθενται  ορισμοί  και  έννοιες  που  συνήθως  χρησιμοποιούνται  από  τους 

Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα ‐ εμπράγματα δικαιώματα 

ΑΚΙΝΗΤΟ  

 Ακίνητο  πράγμα  είναι  το  έδαφος  και  τα  συστατικά  του  μέρη  (Α.Κ.  άρθ.  948  ).  Συστατικό  μέρος 

πράγματος είναι εκείνο που δεν μπορεί να αποχωριστεί από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη αυτού 

του  ίδιου  ή  του  κυρίου  του  πράγματος  ή  χωρίς  αλλοίωση  της  ουσίας  ή  του  προορισμού  του  δεν 

μπορεί  να  είναι  ιδιαιτέρως  αντικείμενο  κυριότητας  ή  άλλου  εμπράγματου  δικαιώματος  (Α.Κ.  άρθ. 

953). 

Συστατικά του ακινήτου (Α.Κ. άρθρο. 954) είναι 

1. τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το έδαφος, ιδίως οικοδομήματα, 

2. τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται με το έδαφος, 

3. το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή, 

4. οι σπόροι με τη σπορά και τα φυτά με τη φύτευση. 

Έτσι,  ακίνητο  π.χ.  είναι  ένα  οικόπεδο  αδόμητο  ή  μία  μονοκατοικία  με  το  οικόπεδό  της  ή  μία 

πολυκατοικία με το οικόπεδό της αλλά και το διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Επίσης ακίνητο π.χ. 

είναι και ένας αγρός (χωράφι). 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

 Ιδιαίτερη  τοπική  ονομασία  της  περιοχής  του  ακινήτου.  Αν  υπάρχει,  είναι  γνωστή  στις  τεχνικές 

υπηρεσίες  του  Δήμου  ή  της  Κοινότητας.  Το  τοπωνύμιο  είναι  χρήσιμο  σε  περιπτώσεις  

που  δεν  υπάρχουν  ονομασίες  δρόμων,  συνήθως  στις  εκτός  σχεδίου  και  οικισμού  περιοχές. 

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 

 Εδαφική  έκταση  κάθε  είδους.  Στην  έννοια  «γεωτεμάχιο»  περιλαμβάνονται  όλες  οι  εδαφικές 

εκτάσεις  ανεξαρτήτως  χρήσης  ή  θέσης,  όπως  τα  εντός  σχεδίου  ή  οικισμού  οικόπεδα,  τα  εκτός 

σχεδίου  γήπεδα  (αγροτεμάχια,  χέρσα,  βοσκότοποι,  αγροί,  δάση  και  δασικές  εκτάσεις  κλπ.) 

Σημειώνεται,  ότι  με  τις  διατάξεις  του  ΓΟΚ/85  (Ν.1577/85,  γίνεται  περαιτέρω διάκριση  της  έννοιας 

του  γεωτεμαχίου σε  γήπεδο  και  οικόπεδο,  (μη αναφερόμενου  του όρου  γεωτεμάχιο  στο  ΓΟΚ  ενώ 

είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο Κτηματολόγιο). Έτσι γήπεδο και στη γλώσσα των συναλλαγών 

αγροτεμάχιο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει 

σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου (άρθρο 2, παρ. 12), και οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο, 

που  βρίσκεται  μέσα  στο  εγκεκριμένο  ρυμοτομικό  σχέδιο  ή  μέσα  στα  όρια  οικισμού  χωρίς 

εγκεκριμένο σχέδιο (άρθρο 2, παρ. 13).  

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 

 Εμβαδόν γεωτεμαχίου είναι η οριζόντια επιφάνεια του  . Το «οριζόντια» παρότι προφανές για τους 

τεχνικούς,  αναφέρεται  γιατί  σε  έντονα  κεκλιμένα  εδάφη  έχουν  διατυπωθεί  ερωτήματα  από  τους 

πολίτες. 
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ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

Σε  περίπτωση  που  δηλώνεται  ολόκληρο  κτίριο  (π.χ.  μονοκατοικία  σε  οικόπεδο),  ως  εμβαδόν 

λαμβάνεται  ολόκληρη  η  επιφάνειά  του,  δηλαδή  το  σύνολο  των  επιφανειών  των  ορόφων  του 

περιλαμβανομένων και των εξωτερικών τοίχων (μικτό εμβαδόν). 

Σε περίπτωση διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως εμβαδόν λαμβάνεται το αναγραφόμενο στον 

τίτλο  κτήσης,  εφόσον  δεν  έχουν  επισυμβεί  μεταβολές  (προσθήκες  κτλ.).  Στο  εμβαδόν  αυτό, 

περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς και οι τοίχοι προς τους κοινοχρήστους χώρους του όλου 

κτιρίου  (π.χ.  πολυκατοικίας),  ενώ  περιλαμβάνεται  μόνο  το  ήμισυ  της  επιφάνειας  των  εσωτερικών 

διαχωριστικών μεταξύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών τοίχων  . Δεν περιλαμβάνονται οι επιφάνειες των 

τυχόν ημι‐ϋπαίθριων χώρων, εφόσον φυσικά δεν έχουν μετατραπεί σε κλειστούς χώρους. 

ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ή ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Είναι η  χωριστή  κυριότητα σε  ένα από  τα περισσότερα αυτοτελή κτίσματα ή σε μέρος αυτών που 

έχουν ανεγερθεί σε ένα ενιαίο γεωτεμάχιο (γήπεδο ή οικόπεδο). Η χωριστή κυριότητα υπάρχει στο 

κτίσμα,  ενώ στο ενιαίο γεωτεμάχιο υπάρχει συνιδιοκτησία κατά κάποιο ποσοστό καθώς και στους 

τυχόν  υπάρχοντες  στεγασμένους  ή  μη  κοινόχρηστους  χώρους.  Τα  αφορώντα  στη  σύσταση 

διηρημένης  ιδιοκτησίας  και  επί  πλειόνων  αυτοτελών  οικοδομημάτων  ανεγειρόμενων  επί  ενιαίου 

οικοπέδου ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του σχετικού Ν.Δ. 1024/10‐11/1971 (ΦΕΚ Α΄232). 

Σημειώνεται,  ότι  υπήρχε  πάντοτε  το  νομικό  ερώτημα,  εάν  επιτρεπόταν  η  σύσταση  κάθετης 

ιδιοκτησίας σε γήπεδα, δηλαδή γεωτεμάχια ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού και όπου 

ίσχυαν οι γενικοί περί εκτός σχεδίου όροι δόμησης. Η ασαφής αυτή δυνατότητα, καταργήθηκε με τις 

διατάξεις  της παρ. 2.α.του άρθρου 6  του Ν. 2052/3‐6‐ 1992  (ΦΕΚ Α΄ 94/5‐6‐1992) «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση  του  νέφους  και  πολεοδομικές  ρυθμίσεις»,  οι  οποίες  πλέον  προβλέπουν  ότι  το  πιο 

πάνω είδος σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας «..... εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός 

σχεδίου πόλεων  ,  εντός ορίων οικισμών προ  του 1923,  καθώς και  εντός ορίων οικισμών κάτω των 

2000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24‐4‐1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ), όπως ισχύει. .........». 

Η  κάθετη  ιδιοκτησία  διακρίνεται  σε  απλή  κάθετη  ιδιοκτησία  και  σύνθετη  κάθετη  ιδιοκτησία. 

ΑΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 Απλή  είναι  η  κάθετη  ιδιοκτησία  (συνιδιοκτησία),  όταν  καθένα από  τα  περισσότερα  κτίσματα  που 

έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από σχετική πράξη σύστασης να ανεγερθούν στο  ίδιο γεωτεμάχιο 

αποτελεί  χωριστή  ιδιοκτησία,  η  οποία  ανήκει  ή  θα  ανήκει  σε  έναν  ή  περισσότερους  από  τους 

συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου. 

Συνήθης  είναι  και  η  περίπτωση όπου αδόμητο  γεωτεμάχιο «διαιρείται»  με  σχετική πράξη,  μεταξύ 

των  συνιδιοκτητών,  σε  επί  μέρους  σαφώς  καθορισμένα  τμήματα,  σε  καθένα  από  τα  οποία,  ο 

αντίστοιχος  συνιδιοκτήτης  επί  του  όλου  γεωτεμαχίου,  έχει  αποκλειστική  χρήση  και  δικαίωμα 

οικοδομικής εκμετάλλευσης ή έχει αποκλειστική χρήση σε ήδη υφιστάμενο κτίσμα που διαχωρίζεται 

από  τα  τυχόν  υπάρχοντα  άλλα  κτίσματα  του  αυτού  ενιαίου  γεωτεμαχίου  καθέτως.  Στη  σύσταση 
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καθορίζεται το ποσοστό επί της συνολικής επιτρεπομένης εκμετάλλευσης, που ο κάθε συνιδιοκτήτης 

δικαιούται  για  το  τμήμα  του,  προσδιορισμένο,  δηλαδή,  κατά  θέση  και  μέγεθος.  Στην  ίδια  πράξη, 

συνήθως,  καθορίζονται  και  άλλα  θέματα  σχετικά  με  π.χ.  την  εξασφάλιση  προσπέλασης  στα  επί 

μέρους  τμήματα  του όλου  γεωτεμαχίου.  Υπογραμμίζεται,  ότι  η αντίστοιχη πράξη σύστασης απλής 

κάθετης  ιδιοκτησίας  ρυθμίζει  τις  μεταξύ  των  συνιδιοκτητών  σχέσεις  και  δεν  επηρεάζει  την  ενιαία 

νομική υπόσταση του γεωτεμαχίου ως προς τα ισχύοντα κατά την Πολεοδομική νομοθεσία για την 

εκμετάλλευσή  του  (ποσοστό  κάλυψης,  συντελεστής  δόμησης  κτλ.).  Σημειώνεται  επίσης,  ότι  στους 

σχετικούς  τίτλους  συνήθως  δεν  αναφέρεται  ο  όρος  «απλή  κάθετη  ιδιοκτησία»,  αλλά  μπορεί  να 

αναφέρεται  ως  κάθετη  ιδιοκτησία  ή  και  χωρίς  κάποιο  προσδιορισμό,  αλλά  με  περιγραφή  των 

στοιχείων που συνιστούν αυτό το είδος ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Οριζόντια  ιδιοκτησία  ή  οριζόντια  συνιδιοκτησία  ή  ιδιοκτησία  κατ’  ορόφους  ή  οροφοκτησία 

υφίσταται  όταν  υπάρχει  κυριότητα  μόνο  σε  αυτοτελές  τμήμα  του  κτιρίου  (όροφο,  διαμέρισμα), 

ανεξάρτητα από τη χρήση του, και αναγκαστική συγκυριότητα στα κοινά μέρη του όλου ακινήτου  , 

δηλαδή  τόσο  του  γεωτεμαχίου  όσο  και  του  κτιρίου  (θεμέλια,  εξωτερικοί  τοίχοι  ,  κλιμακοστάσιο, 

δώμα,  λεβητοστάσιο  κλπ).  Η  οριζόντια  ιδιοκτησία  συνήθως  συνιστάται  με  σχετική 

συμβολαιογραφική  πράξη  σύστασης,  μπορεί,  όμως  να  συσταθεί  και  με  δικαστική  απόφαση  σε 

ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, καθορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της διακεκριμένης οριζόντιας 

ιδιοκτησίας  επί  του  όλου  γεωτεμαχίου,  στο  οποίο  έχει  ή  πρόκειται  να  ανεγερθεί  το  κτίριο.  

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Σύνθετη  είναι  η  κάθετη  ιδιοκτησία  (συνιδιοκτησία),  όταν  περισσότερα  κτίσματα  που  έχουν 

ανεγερθεί  ή  προβλέπεται  από  τη  σχετική  πράξη  σύστασης  να  ανεγερθούν  στο  ίδιο  γεωτεμάχιο 

διαιρούνται και οριζόντια σε ορόφους ή τμήματα ορόφων  (διαμερίσματα) και ο καθένας από τους 

συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου έχει κυριότητα σε όροφο ή τμήμα ορόφου ενός από τα κτίσματα 

και συγκυριότητα στο όλο γεωτεμάχιο. 

Στην  περίπτωση  αυτή,  στην  πράξη  σύστασης,  εκτός  από  το  ποσοστό  συνιδιοκτησίας  επί  του 

τμήματος  του  γεωτεμαχίου,  όπου  έχει  ή  πρόκειται  να  ανεγερθεί  το  κτίριο  στο  οποία  ανήκει  η 

συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, αναφέρεται και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ενιαίου 

γεωτεμαχίου. Το δεύτερο αυτό ποσοστό  (εκφρασμένο συνήθως σε χιλιοστά), είναι το γινόμενο του 

ποσοστού  συνιδιοκτησίας  της  οριζόντιας  ιδιοκτησίας  στο  τμήμα  του  γεωτεμαχίου  επί  το  ποσοστό 

συνιδιοκτησίας της κάθετης ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου, που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό. 

Στη  δήλωση  του  Ε9,  στην  περίπτωση  της  κάθετης  συνιδιοκτησίας,  κάθε  διακεκριμένο  τμήμα 

οικοπέδου  θεωρείται  ως  αυτοτελές  οικόπεδο.  Έτσι  και  η  περίπτωση  της  σύνθετης  κάθετης 

ιδιοκτησίας έχει στη δήλωση τα στοιχεία της γνωστής οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
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ΟΡΟΦΟΣ 

 Είναι η συνήθης έννοια που εκφράζει τη στάθμη στην οποία βρίσκεται συγκεκριμένη  ιδιοκτησία ή 

χώρος  γενικά,  μέσα  στο  όλο  κτίριο,  δηλαδή  όροφοι  είναι  τα  τμήματα  του  κτιρίου  στα  οποία 

διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ’ ύψος . 

Εφόσον υπάρχει άδεια οικοδομής, ο προσδιορισμός του ορόφου αναφέρεται στην άδεια, εκτός αν 

έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα μεταγενέστερα  (συνήθης περίπτωση υπογείου κατά την άδεια 

το  οποίο  είναι  ισόγειο  στην  πραγματικότητα).  Αν  δεν  υπάρχει  άδεια  οικοδομής  ο  προσδιορισμός 

προτείνεται  πρακτικά  να  γίνεται  με  τους  εξής  κανόνες,  που  καλύπτουν  ένα  σημαντικό  μέρος  της 

περιπτωσιολογίας που απαντάται στην πράξη: 

Οι  όροφοι  καθορίζονται  με  βάση  τη  διαδοχικότητα.  Δηλαδή  πάνω  από  το  Υπόγειο  βρίσκεται  το 

Ισόγειο  μετά  ο  1ος  ή  Α’  όροφος,  μετά  ο  2ος  ή  Β’  κ.ο.κ.  Επίσης  κάτω  από  το  Υπόγειο  (1ο  ή  Α’) 

βρίσκεται το 2ο ή Β’ Υπόγειο, κάτω από αυτό το 3ο ή Γ’ κ.ο.κ. 

Οι  έννοιες  του  ημι‐Υπόγειου  ή  ημι‐Ισογείου  ,  παρότι  βρίσκονται  σε  καθημερινή  χρήση  δεν  έχουν 

υπόσταση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και γι’ αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ο 

όροφος  θα  προσδιορισθεί  με  βάση  τον  προηγούμενο  κανόνα  με  αφετηρία  τον  καθορισμό  του 

ισογείου ορόφου. 

Όσον  αφορά  στον  ορισμό  του  Ισογείου  και  του  Υπογείου  οι  διάφοροι  κατά  καιρούς  ισχύσαντες 

Γενικοί Οικοδομικοί Κανονισμοί (ΓΟΚ/29, ΓΟΚ/55, ΓΟΚ/83 και ΓΟΚ/85) περιλαμβάνουν διαφορετικές 

περιγραφές. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ «υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η 

οροφή βρίσκεται έως 1,50 μέτρα ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους». Ασφαλώς πάνω 

από το οριζόμενο κατά τα ανωτέρω υπόγειο είναι το Ισόγειο και λοιποί όροφοι. 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τέτοιοι  κοινόχρηστοι  χώροι  είναι  τα  κλιμακοστάσια,  τα  λεβητοστάσια,  οι  χώροι  δεξαμενών 

καυσίμων, ο ελεύθερος χώρος επί υποστυλωμάτων στο Ισόγειο (PILOTIS). Προσοχή  όμως, πρέπει να 

δοθεί  για  τις  περιπτώσεις,  όπου  στο  χώρο  της  PILOTIS,  από  τη  σχετική  πράξη  σύστασης  έχουν 

καθοριστεί θέσεις στάθμευσης οχημάτων.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ 

Το δικαίωμα αυτό, για το οποίο στην αντίστοιχη πράξη προβλέπονται και ο/οι δικαιούχοι του, αφορά 

στη δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος σε υπάρχον (ή προς ανέγερση) κτίσμα. Η προσθήκη αυτή δεν 

πραγματοποιείται  άμεσα,  μαζί  δηλαδή  με  το  υπόλοιπο  κτίσμα,  για  πολλούς  λόγους,  μεταξύ  των 

οποίων είναι η βούληση των ιδιοκτητών του υπολοίπου κτίσματος ή του δικαιούχου του υψούν.  

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Α.  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Η  έννοια  της  πλήρους  κυριότητας  αναφέρεται  σε  ακίνητο,  για  το  οποίο  δεν  υπάρχει  δικαίωμα 

επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. Η πλήρης  κυριότητα κυμαίνεται  σε ποσοστά και φθάνει μέχρι  το 

100%  του  ακινήτου,  οπότε  ο  κύριος  καλείται  αποκλειστικός  κύριος  του  ακινήτου. 
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Σε περίπτωση μικρότερου ποσοστού πλήρους κυριότητας του ενός κυρίου επί ακινήτου τότε υπάρχει 

συγκυριότητα, δηλαδή υπάρχει και άλλος ή άλλοι συγκύριοι, κατά το ποσοστό του έκαστος, ώστε το 

συνολικό  ποσοστό  όλων  των  συγκυρίων  να  ανέρχεται  σε  100%  (ή  1000%ο). 

Β.  ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Ψιλή κυριότητα υπάρχει σε ακίνητο όταν, εκτός από την κυριότητα, υπάρχει και επικαρπία από άλλο, 

πλην του ψιλού κυρίου, δικαιούχο. Και στην περίπτωση της ψιλής κυριότητας μπορεί αυτή να είναι 

αποκλειστική ή να υπάρχει συγκυριότητα κατά τις διακρίσεις που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση 

της πλήρους κυριότητας. 

Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αν δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού,  εφόσον ο νόμος δεν ορίζει  κάτι άλλο,  υπάρχει 

ανάμεσά  τους  κοινωνία  κατ’  ιδανικά  μέρη.  Σε  περίπτωση  αμφιβολίας  λογίζεται  ότι  τα  μέρη  αυτά 

είναι ίσα. (Αρθρο 785 Α.Κ.) 

Δ.  ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Αν  η  κυριότητα  του  πράγματος  ανήκει  σε  περισσότερους  εξ  αδιαιρέτου  κατ’  ιδανικά  μέρη, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία. (Αρθρο1113 Α.Κ.). 

Ε.  ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

      1. ΟΙΚΙΣΗ 

Η  προσωπική  δουλεία  της  οίκησης  συνίσταται  στο  εμπράγματο  και  αποκλειστικό  δικαίωμα  του 

δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμά της. Η οίκηση συνιστάται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο αρμόδιο  Υποθηκοφυλακείο. Μπορεί επίσης, να 

συσταθεί  και  με  διαθήκη  ή  με  δωρεά  αιτία  θανάτου.  Επίσης  μπορεί  να  κτηθεί  το  δικαίωμα  της 

προσωπικής  αυτής  δουλείας  με  τακτική  ή  έκτακτη  χρησικτησία.  Η  οίκηση  είναι  αμεταβίβαστη  και 

αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. (Αρθρα 1183 και 1185 Α.Κ.). 

       2. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ 

Η  έννοια  της  επικαρπίας  δίδεται  στο  άρθρο  1142  του  Α.Κ.  Σε  ακίνητα  η  προσωπική  δουλεία  της 

επικαρπίας συνίσταται  στο  εμπράγματο δικαίωμα  του  επικαρπωτή  για πλήρη  χρήση  και  κάρπωση 

ξένου ακινήτου διατηρώντας ακέραιη την ουσία του. Η επικαρπία (άρθρο 1143 Α.Κ.) συνιστάται με 

δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβαση της 

κυριότητάς τους με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση επικαρπίας πάνω σε αυτά. 

Επικαρπία μπορεί να συσταθεί και σε ιδανικό μέρος του ακινήτου  (άρθρο 1144 Α.Κ.). Η επικαρπία  , 

εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά, είναι αμεταβίβαστη. (Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβαστεί σε 

άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας, με την επιφύλαξη της διάταξης του 

άρθρου 1164 Α.Κ.)  Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται με το θάνατο του 

επικαρπωτή.  Επικαρπία  υπέρ  νομικού  προσώπου  εκλείπει  μαζί  με  αυτό.  (Αρθρο  1167  Α.Κ.). 

Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν έχει εγγραφεί 

υποθήκη στην  επικαρπία.  Επίσης,  η  επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση  του δικαιούχου 
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προς τον κύριο ότι παραιτείται, η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή. (Αρθρα 

1168 και 1169 Α.Κ.) 

ΣΤ.  ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

Πάνω  σε  ακίνητο  μπορεί  να  αποκτηθεί  εμπράγματο  δικαίωμα  υπέρ  του  εκάστοτε  κυρίου  άλλου 

ακινήτου  που  να  του  παρέχει  κάποια  ωφέλεια.  Με  την  πραγματική  δουλεία  ο  κύριος  του 

δουλεύοντος  φέρει  το  βάρος  είτε  να  ανέχεται  κάποια  χρησιμοποίηση  από  τον  κύριο  του 

δεσπόζοντος  είτε  να  παραλείπει  ορισμένες  πράξεις,  τις  οποίες  θα  είχε  δικαίωμα  να  επιχειρεί  ως 

κύριος.  Πραγματικές  δουλείες  είναι  ιδίως  η  δουλεία  οδού  (διόδου),  η  δουλεία  διοχέτευσης  ή 

αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή ξύλευσης, κ.α.  

Οι  πραγματικές  δουλείες  συνιστώνται  με  δικαιοπραξία  ή  με  χρησικτησία.  Οι  διατάξεις  για  τη 

χρησικτησία  ακινήτων  και  για  τη  μεταβίβασή  τους  με  συμφωνία  εφαρμόζονται  αναλόγως  και  στη 

σύσταση των πραγματικών δουλειών. 

ΔΕΣΠΟΖΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟ 

Δεσπόζον είναι το ωφελούμενο ακίνητο , του οποίου ο κύριος έχει δικαίωμα πραγματικής δουλείας 

σε  άλλο  ακίνητο,  το  οποίο  θεωρείται  βαρυνόμενο  ή  βεβαρημένο  ακίνητο  από  την  ύπαρξη  της 

πραγματικής αυτής δουλείας και είναι το δουλεύον ακίνητο. 

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ 

Αναδασμός  είναι  η  αφαίρεση,  με  πράξη  της  Πολιτείας,  της  κυριότητας  από  τους  ιδιοκτήτες  των 

ακινήτων  μίας  περιοχής  και  η  αναδιανομή  των  ακινήτων  αυτών  μεταξύ  των  ίδιων  ιδιοκτητών,  με 

σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της αγροτικής γης  (αγροτικός αναδασμός) ή της γης οικιστικών 

περιοχών (αστικός αναδασμός).   

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 

Η  χρησικτησία  είναι  ένας  πρωτότυπος  τρόπος  κτήσης  κυριότητας  πράγματος  και  επομένως  είναι 

εμπράγματο  δικαίωμα.  Ενδιαφέρει  εδώ,  η  κτήση  ακινήτων  με  χρησικτησία,  τακτική  ή  έκτακτη. 

      1.  ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 

Εκείνος  που  έχει  στη,  με  διάνοια  κυρίου,  νομή  του  με  καλή  πίστη  και  με  νόμιμο  τίτλο  ακίνητο 

για  μια  δεκαετία,  γίνεται  κύριος  του  πράγματος  αυτού. Ο  τρόπος  κτήσης  κυριότητας  ακινήτου  με 

τακτική  χρησικτησία  έχει  χρησιμότητα  σε  περιπτώσεις  που,  ενώ  υπάρχει  σχετική  σύμβαση  (π.χ. 

συμβολαιογραφική πράξη ), η σύμβαση αυτή είναι άκυρη για διάφορους λόγους. 

 Έτσι  παρέχεται  η  δυνατότητα  στον  αντισυμβαλλόμενο  να  γίνει  κύριος  του  ακινήτου  με  τακτική 

χρησικτησία. 

      2.  ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 

Εκείνος που έχει στη νομή του με διάνοια κυρίου μια εικοσαετία πράγμα ακίνητο, γίνεται κύριος με 

έκτακτη χρησικτησία.  
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ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ 

Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να 

τον εγκαταστήσει κληρονόμο και τότε έχουμε την έννοια της κληροδοσίας. (Αρθρο 1714 Α.Κ.) 

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 

Το δικαστήριο της κληρονομίας, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, του παρέχει πιστοποιητικό για 

το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομητήριο). Για την έκδοση 

κληρονομητηρίου ακολουθείται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
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