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Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να 
κατανοήσουμε τα ειδικότερα θέματα, που 
αφορούν στην ταξινόμηση του χώρου της 
φυσικής γήινης επιφάνειας και που σχετίζονται 
με το διαχωρισμό αυτής σε κατηγορίες 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.  
Κατ’αρχήν γίνεται αναφορά σε θέματα σχετικά 
με το χώρο εθνικής κυριαρχίας των κρατών και 
με το χώρο στον οποίο ασκούνται πρόσθετα 
κυριαρχικά ή περιορισμένα δικαιώματα. 
Ειδικότερα στοιχεία παρατίθενται για το 
χερσαίο χώρο, τα συστατικά αυτού και με 
αναφορά στα δεδομένα του ελληνικού χώρου. 
Ακολουθεί ο διαχωρισμός του χώρου ανάλογα 
με τη βασική χρήση, τη νομική υπόσταση των 
επί μέρους τμημάτων της γης και τον ιδιωτικό ή 
δημόσιο χαρακτήρα της εξουσίας διάθεσης ή 
παρέμβασης με βάση το γεωτεμάχιο, το οποίο 
θεωρείται ως η τρισδιάστατη μονάδα 
διαχωρισμού του χώρου, σε μέρος του οποίου 

ενυπάρχουν ιδιοκτησίες, οι οποίες 
αναπτύσσονται με διατυπωμένη θεσμική 
προστασία και περιορισμούς. 
Τέλος, για την πληρότητα ανάλυσης της 
φυσικής γήινης επιφάνειας γίνεται αναφορά στο 
θαλάσσιο χώρο, στις κατά σειρά ζώνες 
διαχωρισμού και στα διαβαθμισμένα 
δικαιώματα, που υπάρχουν σε κάθε ζώνη καθώς 
και στις θεσμοθετημένες δυνατότητες 
αξιοποίησης του θαλάσσιου βυθού και στην 
οικονομική εκμετάλλευση των πόρων. 
Από τα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτουν οι 
ανάγκες διαχείρισης των επί μέρους τμημάτων 
της φυσικής γήινης επιφάνειας και 
προσδιορίζεται το τμήμα του χώρου, στο οποίο 
πρέπει και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
αναπτυχθεί ένα σύγχρονο σύστημα 
Κτηματολογίου, το οποίο στην Ελλάδα είναι 
συνταγματική επιταγή. 

 
 

 
Η έννοια γενικά του τρισδιάστατου χώρου έχει πολλές σημασίες. Στο παρόν βιβλίο, ως 
τρισδιάστατο χώρο ή απλά χώρο ΧΦ.Γ.Ε.  θεωρούμε το σχετιζόμενο με τη φυσική γήινη 
επιφάνεια (Φ.Γ.Ε.), στον οποίο ο άνθρωπος υπάρχει ή δρα πολιτικά, οικονομικά ή 
καθ’οιονδήποτε άλλον τρόπο υπό, επί ή υπέρ της Φ.Γ.Ε. Σήμερα, ο με την έννοια αυτή 
χώρος είναι αποτέλεσμα των ιστορικών διεργασιών, των δράσεων και των επιδράσεων, που 
συνέβησαν ανά τους αιώνες. 
Ο χώρος της Φ.Γ.Ε. αντιστοιχεί σε συνολική επιφάνεια 510εκ.km2 εκ των οποίων 360εκ.km2 

ή ποσοστό 71% ανήκουν στο θαλάσσιο χώρο και 150εκ.km2 ή ποσοστό 29% ανήκουν στην 
ξηρά.  
Ο ως άνω χώρος ΧΦ.Γ.Ε. περιλαμβάνει i+j αριθμό κρατών, έκαστο των οποίων καταλαμβάνει 
αντίστοιχο της επικράτειάς του χώρο Χε και τον υπολειπόμενο χώρο, που βρίσκεται εκτός 
των ορίων της επικράτειας των κρατών i+j. 
Η νομική φύση του δικαιώματος κάθε κράτους, ως προς το χώρο του Χε, είναι η 
δημιουργούσα "τίτλο ιδιοκτησίας". Σύμφωνα με τη θεωρία της ιδιοκτησίας της πολιτικής 
εξουσίας (object theory) το αντίστοιχο προς το Χε έδαφος θεωρείται "αντικείμενο 
ιδιοκτησίας του κράτους". 

Ο Χώρος της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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Ειδικότερα ο χώρος Φ.Γ.Ε. αποτελείται: 
 
  από τα μη έχοντα επαφή με τη θάλασσα i κράτη του πλανήτη, έκαστο των οποίων 

καταλαμβάνει χώρο Χε. Ο χώρος Χε είναι αντίστοιχος της έκτασης του κράτους, όπως 
αυτή ορίζεται από την περιβάλλουσα γραμμή των συνόρων αυτού με τα γειτονικά 
κράτη. Το σύνολο Σ(Χε)i του χώρου αυτών των i κρατών είναι ένα τμήμα του χώρου 
ΧΦ.Γ.Ε. 

  από τα έχοντα επαφή με τη θάλασσα j κράτη του πλανήτη, έκαστο των οποίων 
καταλαμβάνει χώρο Χε. Ο χώρος Χε είναι αντίστοιχος της έκτασης του κράτους, όπως 
αυτή ορίζεται από την περιβάλλουσα γραμμή των συνόρων αυτού με τα γειτονικά κράτη 
και το προς τη θάλασσα όριο, όπως αυτό ορίζεται στα επόμενα και το οποίο συχνά 
δημιουργεί τμήματα εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων του κράτους. Το σύνολο Σ(Χε)j του 
χώρου αυτών των j κρατών είναι ένα τμήμα του χώρου ΧΦ.Γ.Ε.  

  από το χώρο, στον οποίο τα εν επαφή με τη θάλασσα j κράτη ασκούν ειδικές 
λειτουργικές αρμοδιότητες, όπως είναι: 
 "τα κυριαρχικά δικαιώματα" (sovereign rights), όπως είναι η υφαλοκρηπίδα. 
 "ο έλεγχος και η δικαιοδοσία" (jurisdiction and control) σε θαλάσσιες ζώνες, που 

αναλύονται στα επόμενα, όπως είναι η συνορεύουσα ζώνη και η αποκλειστική 
οικονομική ζώνη. 

  από τον υπόλοιπο χώρο με σύνολο Σ(Χκοιν.). Εδώ και μερικές δεκαετίες καταβάλλεται 
προσπάθεια για να υπάρξει ένα ενοποιημένο νομικό καθεστώς, το οποίο θα διέπει τις 
περιοχές, που βρίσκονται πέραν της δικαιοδοσίας των j κρατών (ανοικτή θάλασσα, 
ατμόσφαιρα, Ανταρκτική). Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εισαχθεί στο λεξιλόγιο 
του διεθνούς δικαίου, που αφορούν στο χώρο, δύο νέοι όροι: 
 "κοινό κτήμα της ανθρωπότητας" (common heritage of mankind), όπως είναι η 

περιοχή του βυθού, που κείται πέραν της δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών. Στην 
περιοχή αυτήν επιτρέπεται η εκμετάλλευση από διεθνή όργανα του ορυκτού 
πλούτου. Όταν λειτουργήσει το προβλεπόμενο σύστημα (ίσως μετά το 2011), ένα 
μέρος από τα οφέλη θα διατίθεται υπέρ των αναπτυσσόμενων κρατών. 

 "πάνδημοι χώροι" (global commons). Στους χώρους αυτούς υπάρχουν βέβαια ειδικές 
ρυθμίσεις για την ανοικτή θάλασσα, την Ανταρκτική κ.τ.λ. αλλά αφορούν στη 
χρήση κατά συγκεκριμένους τρόπους (πλοία, οχήματα, όργανα έρευνας κ.ά.). Δεν 
υπάρχουν όμως εξειδικευμένες διατάξεις, που να προστατεύουν το φυσικό 
περιβάλλον υπέρ των πάνδημων αυτών χωρών. Τη δεκαετία 1980-1990 τα Ην. Έθνη 
έδειξαν ενδιαφέρον για την προστασία των πάνδημων χώρων. Όμως, όπως φαίνεται, 
ο δρόμος για τη νομική προστασία των χώρων αυτών είναι ακόμη μακρύς. 

 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει συνολικά ότι ισχύει η σχέση: 
 

 
 

Από τη σχέση αυτήν είναι φανερό ότι ο χώρος ΧΦ.Γ.Ε. διαχωρίζεται σε ιδιόκτητα των κρατών 
τμήματα και κοινόχρηστα ή κοινής ωφελείας τμήματα κατ’ανάλογο τρόπο, όπως θα δούμε 
στα επόμενα, με το διαχωρισμό του χώρου Χε σε ιδιόκτητα και κοινόχρηστα τμήματα. 
 

 
Ο κατά τα άνω, σε επίπεδο κράτους, εθνικός χώρος ή χώρος της επικράτειας Χε είναι ο 
χώρος εγκατάστασης και δράσης του λαού, άσκησης κατά κανόνα των εξουσιών του 
κράτους και ισχύος της κρατικής έννομης τάξης. Συνολικά ο Χε είναι ο χώρος, στον οποίο 
υπάρχει πλήρης κυριαρχία. Ο χώρος της πλήρους κυριαρχίας ταυτίζεται με την "εδαφική 
κυριαρχία" (territorial sovereignty) ή την "εδαφική αρμοδιότητα" (territorial jurisdiction), 
έννοιες που περιλαμβάνουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που το κράτος ασκεί.  

Ο Εθνικός Χώρος Χε 

ΧΦ.Γ.Ε. = Σ(Χε)i + Σ(Χε)j + Σ(Χκοιν.)
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Εδαφική κυριαρχία καλείται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που  το κράτος ασκεί στο 
έδαφός του. Ο όρος δεν είναι ακριβής, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του κράτους 
ασκούνται υπό, επί και υπέρ του εδάφους, αλλά χρησιμοποιείται ευρύτατα και τονίζει τον 
καθοριστικό χαρακτήρα της κυριαρχίας, που ασκείται στο ορισμένο έδαφος. Γύρω από την 
έννοια της εδαφικής κυριαρχίας έχει διαμορφωθεί ολόκληρο πλέγμα γενικών και ειδικών 
κανόνων, που αντανακλά την επιθυμία για ασφάλεια, ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία 
μεταξύ των κρατών. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική διαμόρφωση, η εδαφική κυριαρχία 
εκδηλώνεται ενιαία, ως η απόλυτη, πλήρης και αποκλειστική εξουσία του κράτους να 
ελέγχει τα πρόσωπα και τα πράγματα, που βρίσκονται στο χώρο του. Η εξουσία αυτή είναι 
πολυδιάστατη με βασικές συνιστώσες τη νομοθετική, τη δικαστική και τη διοικητική 
εξουσία. 
Παρακολούθημα και λογική συνέπεια της εδαφικής κυριαρχίας αποτελεί η αρχή της 
εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους, έννοια που δημιουργεί νομική εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των κρατών σε σχέση με το έδαφός τους. Βέβαια, στο σύγχρονο κόσμο το 
κράτος, σε ορισμένες και καθορισμένες από το δίκαιο περιπτώσεις, ασκεί αρμοδιότητες και 
έξω από το χώρο Χε της επικράτειάς του. Επαναλαμβάνεται στο σημείο αυτό ότι δεν είναι 
τμήματα της επικράτειας του κράτους οι περιοχές, στις οποίες αυτό ασκεί τις αναφερθείσες 
ειδικές λειτουργικές αρμοδιότητες. 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο χώρος Χε κατά μέγιστο αποτελείται από το χερσαίο χώρο 
ΧΧ και τον αντίστοιχο θαλάσσιο χώρο ΧΘ, όπου ασκούνται τα κατά τα άνω πλήρη 
κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (έκθ.1-1). Διευκρινίζεται ότι 
ο χώρος ΧΧ περιλαμβάνει τον κυριολεκτικά χερσαίο χώρο με τα τυχόν υπάρχοντα 
εσωτερικά ύδατα και, όπως θα δούμε στα επόμενα, τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα του 
κράτους. Άρα ισχύει η σχέση: 
 

 
 

Χερσαίος και θαλάσσιος χώρος πλήρους κυριαρχίας. 
 

 
 
 

Έκθεμα  1-1 

Χε = ΧΧ +ΧΘ
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Η εθνική κυριαρχία, η οποία, όπως αναφέρθηκε, εκφράζεται με την απόλυτη, πλήρη και 
αποκλειστική εξουσία του κράτους στο χώρο Χε, μπορεί να υφίσταται περιορισμούς. 
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορούν: 
 
 στους περιορισμούς υπέρ της διεθνούς κοινότητας, που προκύπτουν από την αρχή ότι η 

άσκηση των κρατικών εξουσιών δεν πρέπει και δεν μπορεί να παραβλάπτει τα 
δικαιώματα των άλλων κρατών (διασυνοριακή ρύπανση, πραγματοποίηση πυρηνικών 
δοκιμών). 

 στις διεθνείς δουλείες (international servitudes) (στρατιωτικές βάσεις ή ελεύθερη χρήση 
εγκαταστάσεων υπέρ ξένων κρατών, δικαιώματα αλιείας ξένου κράτους εκτός της 
αιγιαλίτιδας ζώνης κ.τ.λ.). 

 στην εκμίσθωση (lease) εδρών σε ξένο κράτος για ορισμένο διάστημα. 
 στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ξένο κράτος (διώρυγα Παναμά). 
 στην αποστρατικοποίηση (demilitarization) υποχρεωτικά για μη διατήρηση ενόπλων 

δυνάμεων σε τμήμα ή σε όλο το έδαφός της. 
 

 
Ο άνθρωπος ζει στο γήινο περιβάλλον. Παρεμβαίνει για να διαμορφώσει τις συνθήκες που 
τον εξυπηρετούν. Οι ανάγκες του σ’αυτό πολλαπλασιάζονται και μετασχηματίζονται δια 
μέσου του χρόνου, γεγονός που επιτείνεται από την αύξηση του πληθυσμού. Η προαγωγή 
του υλικού βίου του ανθρώπου τον αναγκάζει να επενεργεί και να μετασχηματίζει το 
περιβάλλον, ώστε να αξιοποιεί και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις που περικλείει. Έτσι 
μπορούμε να εννοήσουμε την εξελικτική πορεία της σχέσης του ανθρώπου και του φυσικού 
περιβάλλοντος με την εξέλιξη της τεχνολογίας και το μετασχηματισμό των θεσμών και να 
κατανοήσουμε τις προωθητικές δυνάμεις, που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 
κοινωνικών μετασχηματισμών. 
Ο άνθρωπος οφείλει να έχει μεγάλη κατανόηση του χώρου σε όλα τα στάδια της 
μακρόχρονης πορείας αναζήτησης της ευημερίας του, η δε αρμονική σύζευξή του με το 
χώρο είναι και θα παραμείνει βασική προϋπόθεση της ευημερίας του. Ο χώρος θεωρείται 
αγαθό, που εξυπηρετεί λειτουργίες όλων των δραστηριοτήτων και έτσι είναι αντικείμενο 
μελέτης από διάφορες επιστημονικές σκοπιές. Απαιτείται ο συνδυασμός τεχνικών, νομικών 
και οικονομικών γνώσεων για την ανάλυση της συμπεριφοράς του ανθρώπου ως προς το 
χώρο, όπως αυτή αναπτύχθηκε μετά τη δημιουργία της έννοιας της ιδιοκτησίας. 
Ο χερσαίος χώρος ΧΧ περιλαμβάνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, το έδαφος και τα τυχόν 
εσωτερικά ύδατα αυτού. Ως έδαφος γενικά θεωρούμε όλους τους μη παραγόμενους γήινους 
φυσικούς πόρους με τη δεδομένη από τη φύση τους μορφή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το 
με αυτήν την έννοια έδαφος δεν έχει κόστος παραγωγής. Το έδαφος, που είναι αγαθό 
πρωτογενές και άρα δεν έχει κόστος παραγωγής: 

 
 χαρακτηρίζεται από τη σχετική ανελαστικότητα διάθεσής του. 
 παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης. 
 δίνει τις πρώτες ύλες που περικλείει. 
 
Η με οιονδήποτε τρόπο και με πρόσθετο κόστος παρέμβαση του ανθρώπου στη δεδομένη 
από τη φύση μορφή του εδάφους προσδίδει σε αυτό νέες ιδιότητες και δημιουργεί ένα 
βελτιωμένο έδαφος. Συχνά αντί του όρου "έδαφος" χρησιμοποιείται ταυτόσημα ο όρος "γη", 
στην έννοια της οποίας εμπεριέχεται το πρωτογενές έδαφος και επιπροσθέτως 
περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις των ανθρωπίνων παρεμβάσεων κάθε μορφής.  
Η γη συνδέεται με όλους τους τομείς της παραγωγής. Ειδικότερα: 
 
 στην πρωτογενή παραγωγή έχει κυρίαρχο ρόλο και αποτελεί τη βάση του είδους   αυτού 

της παραγωγής, η δε παρουσιαζόμενη φθίνουσα απόδοσή της (diminishing returns) 
εξουδετερώνεται από την τεχνολογική εξέλιξη και από την εντατικοποίηση της χρήσης 
της.  

Ο Χερσαίος Χώρος ΧΧ 
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 στη δευτερογενή παραγωγή επηρεάζει ως προς τη θέση της σε σχέση με τη χωροδιάταξη 
των αγορών πρώτων υλών ή εργατικού δυναμικού και γενικά με την παραγωγή χώρου 
ως στοιχείου εγκατάστασης.  

 στην τριτογενή παραγωγή παίζει βασικό ρόλο, επειδή όλες οι υπηρεσίες αναπτύσσονται 
επ’αυτής. 

 
Η γη είναι φυσικό διαθέσιμο, παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης, έχει σχετική 
ανελαστικότητα διάθεσης και θεωρείται επενδυτικό αγαθό. Άρα η γη έχει νομική, 
οικονομική και κοινωνική διάσταση. Ειδικότερα: 
 
 η νομική διάσταση της γης προκύπτει από τη δυνατότητα των ανθρώπων για μερική ή 

ολική εξουσίασή της. 
 η οικονομική διάσταση της γης προκύπτει από τη θεώρησή της ως οικονομικού αγαθού. 
 η κοινωνική διάσταση της γης προκύπτει, αφ’ενός από τις προηγούμενες συνιστώσες 

και αφ’ετέρου από ειδικότερα χαρακτηριστικά κοινωνικής επιρροής και αντίληψης 
(επαγγέλματα, εισοδήματα, χαρακτήρες, έθιμα κ.ά.). 

 
Ο χερσαίος χώρος ΧΧ του κράτους, στον οποίο ασκούνται πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα, 
συναποτελείται (έκθ.1-1): 
 
 από την κυριολεκτικά χερσαία εδαφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει: 
 το ηπειρωτικό χερσαίο τμήμα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών υδάτων 

αυτού (λίμνες, ποτάμια), το οποίο ορίζεται από την περιβάλλουσα με τα γειτονικά 
κράτη οριογραμμή και το προς τη θάλασσα όριο της ακτογραμμής. 

 κάθε νησιωτικό χώρο οιουδήποτε μεγέθους, που υπάγεται στο παράκτιο κράτος. 
Είναι δεδομένο ότι, κατά το διεθνές δίκαιο, οι νησιωτικοί χώροι διέπονται από το 
ίδιο με το ηπειρωτικό χερσαίο τμήμα καθεστώς. Οι φυσικά διαμορφωμένες περιοχές 
της ξηράς, που περιβρέχονται από θάλασσα και βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια 
των υδάτων κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα, συναποτελούν το νησιωτικό χώρο. 

 από τα θαλάσσια εσωτερικά ύδατα, όπως αυτά ορίζονται και καθορίζονται στα επόμενα. 
 από τον υπερκείμενο των προηγούμενων περιοχών εναέριο χώρο. 

 
Ο νησιωτικός χώρος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποτελείται: 
 
 από νησιά, τα οποία έχουν ανθρώπινη ζωή ή δική τους οικονομική ζωή. Το νησί είναι 

μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς, η οποία περιβρέχεται από ύδατα και 
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα. 

  από τα νησαία εδάφη, τα οποία συνήθως είναι μικρότερα τμήματα, έχουν τη φυσική 
διαμόρφωση των νησιών, αλλά δεν έχουν ή δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη 
διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή. Ο διαχωρισμός της δεύτερης αυτής κατηγορίας 
σε υποκατηγορίες δεν έχει καμία πρακτική σημασία από άποψη διεθνούς δικαίου. 
Παρ’όλα αυτά, είναι χρήσιμο συχνά να υπάρχει διαχωρισμός τους ανάλογα με το 
μέγεθος. Ένας συμβατικός διαχωρισμός των νησαίων εδαφών χωρίς ανθρώπινη ή 
οικονομική ζωή έχει ως εξής: 
 νησίδες:          επιφάνεια άνω των 1.000 στρεμμάτων. 
 βραχονησίδες: επιφάνεια από 1÷1.000 στρέμματα. 
 βράχοι:           επιφάνεια από 0÷1 στρέμματα. 
Συμπληρώνεται ότι οι σκόπελοι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εξαιρούνται από την 
έννοια του νησαίου εδάφους, επειδή εξ ορισμού καλύπτονται από τη μέγιστη 
πλημμυρίδα. 

 
H σύγχρονη Ελλάδα έχει χερσαίο χώρο ΧΧGR, που εκτείνεται: 
 
  από το βορειότερο έως το νοτιότερο σημείο της σε απόσταση 793km. Το βορειότερο 

σημείο αυτής είναι το χωριό Ορμένιο Ορεστιάδας του Ν. Έβρου με γεωγραφικό πλάτος 

Συστατικά 
Χερσαίου 
Χώρου ΧΧ 

Ο Ελληνικός 
Χερσαίος 
Χώρος ΧΧGR 
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φ = 41ο45΄01΄΄. Το νοτιότερο σημείο αυτής είναι το νησί Γαύδος νοτιοδυτικά της 
Κρήτης, με γεωγραφικό πλάτος φ = 34ο48΄11΄΄. 

 από το δυτικότερο έως το ανατολικότερο σημείο της σε απόσταση 992km. Το 
δυτικότερο σημείο αυτής είναι η νησίδα Οθωνοί βορειοδυτικά της Κέρκυρας, με 
γεωγραφικό μήκος λ = 19ο22΄41΄΄. Το ανατολικότερο σημείο αυτής είναι η νησίδα 
Στρογγυλή ανατολικά του Καστελόριζου με γεωγραφικό μήκος λ = 29ο38΄39΄΄. 

 
Ο χώρος ΧΧGR, αν και δεν έχουν γίνει ακριβείς μετρήσεις, έχει επιφάνεια περίπου 
132.000km2 (131.981km2), συνολικό μήκος ακτών περίπου 16.000km και αποτελείται: 
 
 από το ηπειρωτικό τμήμα με επιφάνεια περίπου 107.000km2 (106.780km2) και κατά 

την Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού με συνολικό μήκος ακτών περίπου 
5.000km. 

 από το νησιωτικό τμήμα με επιφάνεια περίπου 25.000km2 (25.180km2) και κατά την 
Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού με συνολικό μήκος ακτών 11.000km. 

 
Από τις μελέτες της υφαλοκρηπίδας και των νησιωτικών συμπλεγμάτων καταδεικνύεται ότι 
ο ελληνικός νησιωτικός χώρος είναι καθαρά αναπόσπαστο τμήμα του ηπειρωτικού χώρου. 
Το νησιωτικό τμήμα του ελληνικού χώρου περιλαμβάνει νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και 
βράχους. Ο νησιωτικός ελληνικός χώρος περιλαμβάνει συνολικά 9.835 εδάφη κάθε 
κατηγορίας (Αιγαίο 7.100, Ιόνιο 1.957, Λιβυκό 720 κ.ά.) εκ των οποίων τα 219 είναι 
κατοικημένα. Για το τμήμα του χώρου αυτού, που περιλαμβάνει τις νησίδες, τις 
βραχονησίδες και τους βράχους, δεν υπάρχει πλήρης συνολική γεωγραφική απεικόνιση και 
καταγραφή πληροφοριών, εκτός εκείνης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν., η οποία 
ικανοποιεί στρατιωτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι όχι μικρός αριθμός εξ αυτών στερείται 
ονομασίας. Ο ακατοίκητος  νησαίος χώρος στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι δημόσιας 
ιδιοκτησίας και μπορεί να είναι ελεύθερος, κατεχόμενος, διεκδικούμενος ή μπορεί να είναι 
μισθωμένος ή παραχωρημένος. Μέρος του χώρου αυτού είναι σήμερα προοδευτικά 
αξιοποιήσιμο. Εκτός όμως των δημοσίων εκτάσεων του ακατοίκητου νησαίου χώρου, 
υπάρχουν και ιδιωτικά νησαία εδάφη, τα οποία έχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, όπως τα 
λοιπά ακίνητα της ελληνικής επικράτειας και τα οποία επίσης είναι προοδευτικά 
αξιοποιήσιμα, αν και ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί, που επηρεάζουν και επιβραδύνουν 
την εξέλιξή τους. 
 
Ο χερσαίος χώρος ΧΧGR υποδιαιρείται σε γεωτεμάχια. Η διαμόρφωση των γεωτεμαχίων, που 
μπορεί να απεικονισθεί σε χάρτη, αντανακλά ολόκληρη την οικονομική, κοινωνική, 
θεσμική και νομική επιρροή πάνω στο ΧΧGR χώρο. Η έννοια και ο ορισμός των γεωτεμαχίων 
(land parcel) ή απλούστερα γ διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η έννοια όμως του γεωτεμαχίου 
είναι πολύ βασική για κάθε σύστημα καταγραφής των πληροφοριών της γης, επειδή 
αποτελεί τη μονάδα αναφοράς. Από τους διάφορους διατυπωμένους ορισμούς προκύπτουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά της έννοιας του γεωτεμαχίου, τα οποία δείχνουν ότι το 
γεωτεμάχιο σε ορισμένο χρόνο είναι: 
 
 συνεχόμενο τμήμα γης κάθε χρήσης. 
 μοναδιαίο, συγκεκριμένο και διακριτό. 
 νομικά ή χωροταξικά αυτοτελές και αδιαίρετο. 
 τμήμα που περιλαμβάνει τα συστατικά και τα παραρτήματά του. 
 αντικείμενο άσκησης δικαιωμάτων. 
 αυτόνομα περιγραφόμενο σε τίτλο ιδιοκτησίας με ενιαία λειτουργικότητα ή χρήση, όταν 

αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής και μεταβιβάσιμο. 
 ιδιόκτητο ή για λόγους πληρότητας όλης της επιφάνειας του ΧΧGR, κοινόχρηστο. 
 
Σημειώνεται ότι πολλοί από τους χαρακτηρισμούς αυτούς είναι εύστοχοι, αλλά μερικά από 
τα χαρακτηριστικά αυτά δεν καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων και άρα δεν μπορούν 
να είναι σ’ έναν γενικό ορισμό. Για παράδειγμα αναφέρεται το χαρακτηριστικό της ενιαίας 

Το 
Γεωτεμάχιο 
Μονάδα 
Διαχωρισμού 
του ΧΧGR 
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χρήσης του γεωτεμαχίου, που δεν ισχύει, επειδή σ’ ένα νομικά αυτοτελές αγροτεμάχιο ή σ’ 
ένα οικόπεδο μπορεί να έχουμε διαφορετική χρήση σε επί μέρους τμήματα. 
Κατά γενικευμένο τρόπο το γεωτεμάχιο, ως η τρισδιάστατη μονάδα διαχωρισμού του 
χώρου, είναι το συνεχόμενο τμήμα αυθύπαρκτης ή βελτιωμένης γης ενιαίας 
λειτουργικότητας και κάθε χρήσης, που καθορίζεται με κλειστά όρια, επ’αυτού ασκούνται 
δικαιώματα κάθε μορφής και το οποίο μπορεί να είναι: 
 
 ιδιόκτητο, ήτοι είναι νομικά αυτοτελές, αντικείμενο συναλλαγής, μεταβιβάσιμο, που 

περιγράφεται σε συμβόλαιο και ανήκει σ’ έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το δημόσιο. 

 κοινής χρήσης ή κοινόχρηστο τμήμα ενιαίο ή υποδιαιρέσεις αυτού. 
 

Σημειώνεται ότι τα γεωτεμάχια της πρώτης περίπτωσης απεικονίζουν τα εντός συναλλαγής 
τμήματα του χώρου και αποτελούν τη βάση δημιουργίας των ακινήτων και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ταυτίζονται με αυτά. Επί πλέον σημειώνεται ότι πολλές φορές αντί του όρου 
γεωτεμάχιο χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο όρος: 
 
 εδαφοτεμάχιο, που έχει στενότερη εννοιολογική σημασία. 
 οικόπεδο στην περίπτωση αστικών γεωτεμαχίων.  
 αγροτεμάχιο στην περίπτωση αγροτικών γεωτεμαχίων. 
 δασοτεμάχιο στην περίπτωση δασικών γεωτεμαχίων. 
 κληροτεμάχιο, ως μερική περίπτωση αγροτεμαχίων, που παραχωρήθηκαν με 

παραχωρητήριο ως αγροτικός κλήρος από το ελληνικό δημόσιο σε ακτήμονες 
καλλιεργητές για την αγροτική τους αποκατάσταση.  

 
Όπως αναφέρθηκε, το γεωτεμάχιο είναι η τρισδιάστατη μονάδα διαχωρισμού του χώρου 
(έκθ.1-2) επειδή: 
 
 το συνεχόμενο τμήμα γης έχει τρεις διαστάσεις, ανεξάρτητα αν αυτό απεικονίζεται 

οριζοντιογραφικά σε δύο διαστάσεις. 
 τα συστατικά αυτού μέρη ή τα παραρτήματά του εκτείνονται υπέρ ή επί ή υπό το 

έδαφος. 
 

Ο χώρος υπέρ ή επί ή υπό τη Φ.Γ.Ε. είναι ο χώρος ανάπτυξης των γεωτεμαχίων, τα οποία 
μπορούν να διακριθούν σε τρεις υποπεριπτώσεις με αντίστοιχο χώρο ανάπτυξης. Ειδικότερα 
έχουμε: 
 
 γεωτεμάχια αστικά (γαστ.), με χώρο ανάπτυξής τους που  δημιουργείται από τους 

σχετικά θεσμοθετημένους κανόνες και περιορισμούς ανάπτυξης του αστικού χώρου, 
είτε αυτοί αφορούν στα ιδιόκτητα γεωτεμάχια (max ύψος h, ιδεατό στερεό ανάπτυξη 
κτηρίων), είτε αφορούν στα κοινής χρήσης γεωτεμάχια (υπέργειες ή υπόγειες 
κατασκευές). 

 γεωτεμάχια αγροτικά (γαγρ.), με χώρο ανάπτυξής τους που προκύπτει από τους 
φυσικούς νόμους ανάπτυξης υπέρ ή επί ή υπό το έδαφος των αμιγώς αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων. 

 γεωτεμάχια δασικά (γδασ.), με χώρο ανάπτυξής τους που προκύπτει από τους φυσικούς 
νόμους ανάπτυξης υπέρ ή επί ή υπό το έδαφος κάθε σχετικής επί μέρους χρήσης. 

 
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο χώρος του γεωτεμαχίου υπέρ ή επί ή υπό τη Φ.Γ.Ε. 
ανήκει στον κύριο ή στους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους του γεωτεμαχίου ανεξάρτητα της 
ιδιότητάς του (ιδιωτικό ή δημόσιο). Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν τα ειδικά 
δικαιώματα υπέρ τρίτων, που προβλέπονται συγκεκριμένα για την εκμετάλλευση τμήματος 
των ορυκτών υλών, οι οποίες βρίσκονται επί ή υπό την επιφάνεια του εδάφους. Κατωτέρω 
δίδονται περιληπτικά στοιχεία. 
 



Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ Φ.Γ.Ε.: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ. 

 8

Το γεωτεμάχιο ως τρισδιάστατη μονάδα διαχωρισμού του χώρου  ΧΧGR. 
 

 
 
 
Εκμετάλλευση εδάφους και υπεδάφους 
Λόγω του κατακερματισμού της ιδιοκτησίας της γης και της αδυναμίας των ιδιοκτητών να 
εκμεταλλευθούν τα σπουδαιότερα από οικονομικής σημασίας ορυκτά, οι διάφορες 
νομοθεσίες της ηπειρωτικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, διαχώρισαν τα 
ορυκτά αυτά από την ιδιοκτησία του εδάφους και καθόρισαν ειδικό τρόπο χορήγησης του 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης αυτών. Για την εκμετάλλευση των ορυκτών υλών 
έχουν αναπτυχθεί ειδικά δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται στο μεταλλευτικό κώδικα 
(ν.δ.210/73) και τη λοιπή σχετική νομοθεσία. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ορυκτές 
ύλες δεν ανήκουν οπωσδήποτε στον κύριο του εδάφους, στο οποίο βρίσκονται. Οι ορυκτές 
ύλες, όπως βρίσκονται στη φύση, διακρίνονται από νομική άποψη σε: 
 
 μεταλλευτικά ορυκτά ή μεταλλεύματα κάθε κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτήν 

ανήκουν τα μέταλλα και οι ενώσεις τους, τα ραδιενεργά και ενεργειακά ορυκτά, οι 
πολύτιμοι λίθοι, το θειάφι, τα φυσικά λιπάσματα κ.ά. Η επί του εδάφους κυριότητα δεν 
επεκτείνεται στα μεταλλευτικά ορυκτά, είτε αυτά βρίσκονται επί, είτε υπό την επιφάνεια 
του εδάφους. Τα δικαιώματα της έρευνας και εκμετάλλευσης των ορυκτών αυτών 
ανήκουν στο δημόσιο και μπορεί να παραχωρηθούν σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, εκτός από τις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις, όπου τα δικαιώματα αυτά 
ασκούνται από το δημόσιο. Στο δημόσιο ανήκει το δικαίωμα έρευνας και 
εκμετάλλευσης των ραδιενεργών και ενεργειακών ορυκτών, της σμύριδας, του ορυκτού 
άλατος, των γηγενών αερίων, των φυσικών λιπασμάτων. Ακόμη στο δημόσιο ανήκει το 
δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λοιπών μεταλλευμάτων, που εντοπίζονται 
στον ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο, στους πυθμένες των λιμνών καθώς και σε περιοχές 
που καλούνται μεταλλευτικές περιοχές του δημοσίου, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό με 
διάφορους τρόπους (δωρεές). Στην περίπτωση παραχώρησης δικαιώματος κυριότητας 
μεταλλείου δημιουργείται μεταλλειοκτησία. Η μεταλλειοκτησία αποκτάται σύμφωνα με 
προβλεπόμενη διαδικασία παραχώρησης του μεταλλείου και μετά από θετική 
μεταλλευτική έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας είναι η έκδοση παραχωρητηρίου, το 
οποίο μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. 
Τα μεταλλεία καθώς και τα συστατικά μέρη αυτών είναι ακίνητα, τα οποία 
δημιουργούνται από τη δημοσιοποίηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 
παραχωρητηρίου δια του οποίου παραχωρείται το δικαίωμα κυριότητας επί των 
μεταλλείων. Το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές εμπράγματο δικαίωμα και διακεκριμένο 
από το δικαίωμα κυριότητας επί του εδάφους. Το δικαίωμα κυριότητας 

Έκθεμα  1-2 
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μεταλλειοκτησίας εκτείνεται, αφ’ενός επί της επιφάνειας του εδάφους και αφ’ετέρου 
στον υπό την επιφάνεια χώρο και εις απεριόριστο βάθος.   

 λατομικά υλικά (αδρανή υλικά, μάρμαρα, ασβεστόλιθοι, δολομίτες κ.ά.). Τα λατομικά 
υλικά ανήκουν στους ιδιοκτήτες του εδάφους στο οποίο βρίσκονται και οι οποίοι 
δικαιούνται την έρευνα και εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί 
λατομείων ειδικές διατάξεις. 

 
Ο διαχωρισμός του χώρου ΧΧGR μπορεί να γίνει κατά διάφορους τρόπους, ανάλογα με την 
οπτική γωνία θεώρησής του. Κατωτέρω αναφέρονται τρεις τρόποι διαχωρισμού σε τμήματα 
ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα διακρίνουμε διαχωρισμό του χώρου 
ανάλογα με: 
 
 τη βασική χρήση της γης (υπάρχουσα ή δυνατή). 
 τη νομική υπόσταση των επί μέρους τμημάτων της γης. 
 τον ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα της εξουσίας διάθεσης ή παρέμβασης. 

 
Διαχωρισμός του χώρου ΧΧGR ανάλογα με τη βασική χρήση 
Ο χώρος διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες χρήσεων, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε 
επί μέρους οριζόμενη βασική χρήση ενυπάρχουν τα τυχόν εσωτερικά ύδατα (λίμνες, 
ποτάμια) τα οποία λόγω της μικρής ποσοστιαίας έκτασής τους δεν έχουν αποτελέσει 
χωριστή κατηγορία χρήσης γης (εσωτερικές υγρές επιφάνειες 8 x 10—4 %, παραθαλάσσιες  
υγρές επιφάνειες 3.7 x 10—3 %). Με το σκεπτικό αυτό διακρίνουμε τον αστικό, τον αγροτικό 
και το δασικό χώρο, με αντίστοιχο ισχύον νομικό πλαίσιο, που εξειδικεύει τις επί μέρους 
δυνατότητες χρήσεων και διατυπώνει τους αντίστοιχους περιορισμούς. Οι τρεις βασικές 
κατηγορίες του χώρου ανάλογα με τη χρήση γης είναι: 
 
  ο αστικός χώρος, ο οποίος προκύπτει ως συνδυασμός των αστικών γεωτεμαχίων ή των 

οικοπέδων και των τυχόν επ’αυτών βελτιώσεων και μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με 
την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Ο αστικός, συνεπώς, χώρος αποτελείται από το 
σύνολο των αστικών γεωτεμαχίων ή οικοπέδων (γαστ.). Το αστικό γεωτεμάχιο, κατά τις 
αντιλήψεις των συναλλαγών, προορίζεται για την κάλυψη των αστικών αναγκών των 
ανθρώπων και των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας. 

 ο αγροτικός χώρος, ο οποίος είναι, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών, 
προορισμένος για αγροτική εκμετάλλευση. Ο αγροτικός χώρος συνεπώς αποτελείται 
από το σύνολο των αγροτικών γεωτεμαχίων ή των αγροτεμαχίων (γαγρ.), που έχουν 
διαμορφωθεί κυρίως από φυσικές διανομές. Τα αγροτεμάχια περιλαμβάνουν, είτε το 
βελτιωμένο για τις αγροτικές αποδόσεις έδαφος, είτε οικοδομικές βελτιώσεις νόμιμες 
(σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση) ή μη νόμιμες 
(αυθαίρετες κατασκευές). 

 ο δασικός χώρος, για τον οποίο προβλέπεται συνταγματική προστασία της χρήσης. Ο 
δασικός χώρος περιλαμβάνει τους παραγόμενους γήινους φυσικούς πόρους με τη 
δεδομένη από τη φύση τους μορφή, αποτελείται από δασικά γεωτεμάχια ή δασοτεμάχια 
προκαθορισμένης ή αποκλειστικής χρήσης και συνεπώς αποτελείται από το σύνολο των 
δασικών γεωτεμαχίων ή δασοτεμαχίων (γδασ.). 

 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει συνολικά ότι ο χώρος ΧΧGR αποτελείται από τρεις βασικές 
χρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εσωτερικά ύδατα. Τα επί μέρους σύνολα του 
χώρου ΧΧGR είναι γαστ., γαγρ., γδασ. και εξ ορισμού ισχύει η σχέση: 
 

  
Η συνολική χερσαία επιφάνεια του εθνικού χώρου είναι περίπου ΧΧGR=132.000km2 με 
γαστ.=7.000km2 ή ποσοστό 5.3%, γαγρ.=37.000km2 ή ποσοστό 28% και γδασ.=88.000km2 ή 
ποσοστό 66.7% περίπου. Στο έκθ.1-3 παρουσιάζεται ενδεικτικά για εποπτικούς λόγους ο 

Διαχωρισμός 
του Χώρου 
ΧΧGR 

ΧΧGR = γαστ.+ γαγρ.+ γδασ.
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διαχωρισμός του χώρου ΧΧGR στα επί μέρους τμήματά του ανάλογα με τις χρήσεις. Οι 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των τιμημάτων αυτών δεν είναι σταθερές και απόλυτα 
ορισμένες και στην ουσία είναι "ελαστικές γραμμές". Ειδικότερα: 
 
 η διαχωριστική γραμμή του ΧΧGR με το θαλάσσιο χώρο είναι, είτε μη ορισμένη, είτε 

μεταβαλλόμενη, λόγω των μεταβολών των ακτογραμμών. 
 η διαχωριστική γραμμή του αστικού και του αγροτικού χώρου είναι μεταβαλλόμενη, 

λόγω της κάλυψης των αυξανόμενων αστικών αναγκών, που ικανοποιούνται, με 
αστικοποίηση του αγροτικού χώρου, είτε με νέες εντάξεις, είτε με τη νόμιμη ή μη 
δόμηση των αγροτικών περιοχών. 

 η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του δασικού χώρου και των άλλων χρήσεων είναι είτε 
άγνωστη, όταν δεν υπάρχει γεωγραφική οριοθέτηση του δασικού χώρου, είτε 
μεταβαλλόμενη, επειδή μέχρι σήμερα ο ορισμός του δασικού χώρου καθορίζεται με 
βιολογικά κριτήρια της κάλυψης του εδάφους. 

 
Διαχωρισμός του χώρου ΧΧGR σε εκτός και εντός συναλλαγής τμήματα 
Με βάση τη συναλλακτική υπόσταση των επί μέρους τμημάτων της γης διακρίνουμε δύο 
κατηγορίες διαχωρισμού του χώρου ΧΧGR. Ειδικότερα έχουμε: 
 
 τα τμήματα εκτός συναλλαγής (γεκτ.συν.), τα οποία λογίζονται κυριολεκτικά ως τα μη 

δυνάμενα να καταστούν αντικείμενο συναλλαγής και τα οποία σύμφωνα με το νόμο 
είναι: 
 τα κοινά σε όλους, όπως είναι η ανοικτή θάλασσα. 
 τα κοινής χρήσης ή κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση 

δημοσίων, δημοτικών ή θρησκευτικών σκοπών, τα οποία είναι στη διάθεση του 
κοινού για να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους. Τα κοινής 
χρήσης ακίνητα έχουν διφυή σχέση: 
- τη σχέση της πολιτείας προς το ακίνητο, με την έννοια της σφαίρας εξουσίας της  
διοίκησης. 

- τη σχέση του ατόμου προς το ακίνητο, ως συνισταμένη της χρήσης των  
κοινόχρηστων ακινήτων. 

Τα κοινής χρήσης ή κοινόχρηστα τμήματα είναι ιδίως οι δρόμοι, οι πλατείες, τα 
άλση, τα λιμάνια, οι όρμοι, οι αιγιαλοί, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους, οι 
υπόνομοι, οι αρχαιότητες κ.ά. Τα κοινόχρηστα, που δεν ανήκουν στους δήμους ή ο 
νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο δημόσιο. 

 τα τμήματα εντός συναλλαγής (γεντ.συν.), τα οποία είναι τα υπόλοιπα τμήματα, που 
αποτελούν αντικείμενο ακίνητης περιουσίας ή ιδιοκτησίας και είναι μεταβιβάσιμα. 

 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει συνολικά ότι ο χώρος XXGR, σε συνάρτηση με τη συναλλακτική 
του υπόσταση, διαχωρίζεται σε δύο τμήματα με επί μέρους σύνολα γεντ.συν., γεκτ.συν. και εξ 
ορισμού ισχύει η σχέση: 
 

 
 

Στο έκθ.1-3 παρουσιάζεται, ενδεικτικά για εποπτικούς λόγους, ο διαχωρισμός του χώρου 
ΧΧGR ανάλογα με τη συναλλακτική του υπόσταση. Είναι αυτονόητο ότι τα εκτός και εντός 
συναλλαγής τμήματα του χώρου ενυπάρχουν σε κάθε μια από τις βασικές χρήσεις, όπως 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων δεν 
είναι σταθερά και απόλυτα ορισμένη και στην ουσία αποτελεί "ελαστική γραμμή". 
Ειδικότερα η οριογραμμή μεταβάλλεται, όταν τα εκτός συναλλαγής τμήματα μπορούν να 
αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτήν (τμήματα δρόμων που προσκυρώνονται με τις νέες 
εντάξεις στο σχέδιο πόλεως) ή όταν κοινόχρηστα τμήματα παραχωρούνται δια νόμου.  
 

ΧΧGR = γεκτ.συν. + γεντ.συν. = γαστ.+ γαγρ.+ γδασ.
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Διαχωρισμός του χώρου ΧΧGR σε ιδιωτικά και δημόσια τμήματα 
Η διάκριση του χώρου σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο είναι διαχωρισμός, που υποδηλώνει 
ότι η εξουσία διάθεσης ή παρέμβασης θεμελιώνεται στην αρχή της δημόσιας ή της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας. Ειδικότερα: 
 
 στον ιδιωτικό χώρο (γιδ.) η εξουσία διάθεσης ή παρέμβασης βρίσκεται στον ιδιώτη 

ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής.  
 στο δημόσιο χώρο (γδημ.) η εξουσία διάθεσης ή παρέμβασης βρίσκεται σε υπερατομικό 

συλλογικό όργανο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για το κράτος ή κάποιο νομικό ή μη 
πρόσωπο δημοσίου χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α., ....). 

 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι συνολικά ο χώρος ΧΧGR αποτελείται από δύο βασικές 
κατηγορίες σε συνάρτηση με τον ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα της εξουσίας διάθεσης ή 
παρέμβασης. Τα  επί μέρους σύνολα είναι γιδ., γδημ. και εξ ορισμού ισχύει η σχέση: 
 

 
 

Διαχωρισμός του ΧΧGR ανάλογα με τη χρήση, τη συναλλακτική 
υπόσταση και την ιδιωτική ή δημόσια εξουσίαση. 

 

 
 
 
Στο έκθ.1-3 παρουσιάζεται, ενδεικτικά για λόγους εποπτικούς, ο διαχωρισμός του χώρου 
ΧΧGR σε ιδιωτικά ή δημόσια τμήματα. Είναι αυτονόητο ότι οι δύο αυτές κατηγορίες 
ενυπάρχουν σε κάθε μια από τις τρεις βασικές χρήσεις γης, που αναλύθηκαν προηγουμένως. 
Τα γδημ. συναποτελούνται από τα εκτός και τα εντός συναλλαγής ακίνητα τμήματα του 
χώρου. Παράλληλα τα γιδ. περιλαμβάνουν τα εντός συναλλαγής τμήματα του χώρου και 
ενυπάρχουν στα εκτός συναλλαγής τμήματα του χώρου στην περίπτωση παραχώρησης 
εξουσιαστικών δικαιωμάτων τμημάτων του χώρου αυτού. Στα δημόσια τμήματα του χώρου, 

Έκθεμα 1-3 

ΧΧGR = γιδ.+ γδημ.= γεκτ.συν.+ γεντ.συν.= γαστ.+ γαγρ.+ γδασ. 
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που περιλαμβάνουν τμήματα εκτός συναλλαγής και τμήματα εντός συναλλαγής, το δημόσιο 
είναι ιδιοκτήτης (εθνικές γαίες, δημόσια κτήματα, μεταλλεία, αδέσποτα, δωρεές υπέρ 
δημοσίου, αγορές από το δημόσιο κ.τ.λ.). Τα εντός συναλλαγής αυτά τμήματα αποτελούν τα 
ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, τα οποία έχουν κεφαλαιουχική αξία. Τα 
ακίνητα αυτά μπορεί να διαχωριστούν: 
 
 σε ακίνητα που είναι "εντός ενεργού συναλλαγής" και τα οποία περιλαμβάνουν κάθε 

μεταβίβαση από και προς το δημόσιο. 
 σε ακίνητα που είναι "εκτός ενεργού συναλλαγής", τα οποία δε μεταβιβάζονται 

(Ζάππειο). 
 

Σημειώνεται ότι υπό την έννοια "δημόσιο" ενυπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς 
κυριότητας των ακινήτων αυτών. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ιδιωτικών και 
δημοσίων τμημάτων δεν είναι σταθερά και απόλυτα ορισμένη και στην ουσία αποτελεί μια 
"ελαστική γραμμή". Ειδικότερα η οριογραμμή μεταβάλλεται, όταν δημόσια τμήματα 
γίνονται ιδιωτικά και αντιστρόφως ή όταν σε μέρος αυτών αμφισβητείται ο ιδιωτικός ή 
δημόσιος χαρακτήρας (κατεχόμενα ακίνητα του δημοσίου).  
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα μεγάλο τμήμα του χώρου ΧΧ περιλαμβάνει τα ιδιόκτητα 
γεωτεμάχια ή απλά γεωτεμάχια. Το τμήμα αυτό του χώρου ΧΧ αναφέρεται στα εντός 
συναλλαγής γεωτεμάχια (γεντ.συν.) και μπορεί να είναι κάθε χρήσης (γαστ., γαγρ., γδασ.) ιδιωτικό 
(γιδ.) ή δημόσιο (γδημ.). Συνέπεια αυτού είναι η ανάπτυξη της έννοιας της ιδιοκτησίας, η οποία 
προστατεύεται και περιορίζεται κατά τα κατωτέρω. 
 
Η έννοια της ιδιοκτησίας και της ακίνητης περιουσίας 
Η ιδιοκτησία είναι ανθρώπινος θεσμός, που υποδηλώνει την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω 
σε ένα αγαθό και εκφράζει την ορισμένη σχέση του προς ένα μέρος του κόσμου της ύλης. 
Το αίσθημα της ιδιοκτησίας θεωρείται σύμφυτο της ανθρώπινης φύσης και άρα η 
προσπάθεια για την απόκτησή της είναι φυσικό επακόλουθο. Η γενική έννοια της 
περιουσίας, συστατικό της οποίας είναι η ιδιοκτησία, είναι το σύνολο των δεκτικών 
χρηματικής αποτίμησης εννόμων σχέσεων (δικαιώματα και υποχρεώσεις) και πραγματικών 
καταστάσεων ενός προσώπου. Περιουσία, με τη στενή έννοια, είναι το σύνολο των 
χρηματικών αποτιμήσεων των δικαιωμάτων ενός προσώπου. Ειδικότερα, ακίνητη περιουσία 
είναι η οικονομική ενότητα, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα ενός προσώπου.  
Η μορφή της ιδιοκτησίας της γης πέρασε πολλά στάδια και επηρεάστηκε από τις ιστορικές 
εξελίξεις. Αρχικά, ο κάτοχος της γης ήταν μεν απόλυτα κύριος, χωρίς όμως να έχει και το 
δικαίωμα της ελεύθερης διάθεσης. Το δικαίωμα αυτό αποκτήθηκε μεταγενέστερα με την 
εξομοίωση της ιδιοκτησίας ακινήτων προς την ιδιοκτησία των κινητών πραγμάτων. 
Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη οικονομική σχολή η ελευθερία του ατόμου και στο θέμα της 
ιδιοκτησίας αποτελεί την ουσία του πολιτισμού και είναι παράγων της ανάπτυξής του. Κατά 
τους σοσιαλιστές, αντιθέτως, η ατομική ιδιοκτησία δημιουργεί ανισότητα και συνθήκες 
οικονομικής επικυριαρχίας και για αυτόν το λόγο δε διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. 
Αποτέλεσμα των διαφόρων τάσεων είναι σήμερα η μείωση της "ελεύθερης ιδιοκτησίας" 
(free hold) και η αύξηση των καλούμενων νόμιμων περιορισμών της. 
Ο απόλυτος χαρακτήρας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας οφείλει να γίνεται σύμφωνα με 
τον οικονομικό και κοινωνικό αυτής προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι η ελευθερία αυτή 
συναρτάται με τη διάθεση και την οικονομική διαχείριση της ιδιοκτησίας, αλλά οι εξουσίες 
επ’αυτής δεν μπορούν να είναι απεριόριστες και ασφαλώς δεν μπορούν να είναι 
καταχρηστικές (εγκατάλειψη ή καταστροφή ακινήτων κ.τ.λ.). Άρα η ιδιοκτησία δημιουργεί 
υποχρεώσεις και η χρήση της πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Το θέμα δεν είναι 
πια αν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην ιδιοκτησία, αλλά ποιοι θα είναι. Η προστασία 
και οι περιορισμοί στο σύγχρονο παρεμβατικό κράτος προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο, το 
δίκαιο της Ε.Ε. και επίσης από το εθνικό δίκαιο και προσδιορίζουν τη μεθοδολογική 
αφετηρία των δεδομένων του κοινωνικού μας σχηματισμού και προσδιορίζουν τη 

Ιδιοκτησία: 
Έννοια, 
Προστασία, 
Περιορισμοί 
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δυνατότητα της ιδιοκτησίας να αποκτάται ή να χάνεται και να προστατεύεται ή να 
περιορίζεται. 
 
Ιδιοκτησία: προστασία και περιορισμοί 
Εκ των σπουδαιότερων ατομικών δικαιωμάτων είναι και η ιδιοκτησία. Η προστασία της 
ιδιοκτησίας κατά το δίκαιο της Ε.Ε. έχει διατυπωθεί ποικιλοτρόπως και από το Χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικότερα: 
 
 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμό της περιουσίας του. 
 κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να είναι κύριος των "νομίμως κτηθέντων αγαθών του", να 

τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. 
 η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφ’όσον αυτό 

είναι αναγκαίο για το γενικό συμφέρον. 
 κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του ή μη μόνο για λόγους δημοσίας 

ωφελείας, όταν οι λόγοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τους όρους των γενικών αρχών του 
διεθνούς δικαίου και στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από 
εθνικό νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. 

 έχει καθιερωθεί μια διευρυμένη έννοια της προστατευόμενης ιδιοκτησίας, με 
διευκρινίσεις για τα όρια και τις προϋποθέσεις που δημιουργούν την παρέμβαση του 
κράτους. 

 καθιερώνεται ο κανόνας ότι τα κράτη έχουν δικαίωμα ελέγχου της χρήσης της 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον θεσπίζοντας προς τούτο τους 
αναγκαίους νόμους. 

 έχει κριθεί ότι στην έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται εμπράγματα δικαιώματα 
και ενοχικά δικαιώματα ή γενικότερα κάθε δικαίωμα οικονομικού περιεχομένου. Η 
νομολογιακή αυτή θέση ικανοποιεί της σύγχρονες ανάγκες και εξυπηρετεί τις σύγχρονες 
απαιτήσεις, καθώς σήμερα στην κοινωνική και επιχειρηματική πραγματικότητα τα 
ενοχικής φύσης δικαιώματα έχουν μεγαλύτερη οικονομική και προσωπική αξία από τα 
παραδοσιακά εμπράγματα δικαιώματα. 

 
Ιδιοκτησία: συνταγματική κατοχύρωση 
Η εγγύηση της ιδιοκτησίας ως νομικού θεσμού, η αναγνώριση, η προστασία, το 
περιεχόμενο, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις αυτής ήταν και είναι αντικείμενο 
συνταγματικής κατοχύρωσης. 
Η ακίνητη ιδιοκτησία, κατά τη μακρά και έντονη ιστορική διαδρομή του ελληνικού 
κράτους, απολάμβανε πάντα της κρατικής προστασίας, όπως προκύπτει από ειδικές 
συνταγματικές επιταγές ή από ειδικούς κανόνες στο ισχύον κατά καιρούς νομικό πλαίσιο 
της χώρας. Η πολιτεία βέβαια διατηρεί το δικαίωμα της δήμευσης της χρήσης χάριν 
"τεκμηριωμένα αποδεικνυομένου δημοσίου συμφέροντος". Το Σύνταγμα της Επιδαύρου 
(1822) αναφέρει ότι η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία των νόμων. Τα Συντάγματα του 
1844 και 1864 προστατεύουν την ιδιοκτησία και αναγνωρίζουν κοινωνικούς περιορισμούς, 
με την προϋπόθεση τεκμηριωμένης δημόσιας ανάγκης και με αποζημίωση του ιδιοκτήτη. 
Στο Σύνταγμα του 1907 αναγνωρίζεται επί πλέον το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να προσφεύγει 
στα δικαστήρια, όταν διαφωνεί με την κρατική αποζημίωση. Στο Σύνταγμα του 1911 
διατυπώνεται η κατοχύρωση της ιδιοκτησίας, αλλά και το καταστατικό δικαίωμα της 
πολιτείας για απαλλοτρίωση μετά από προηγούμενη αποζημίωση, που ορίζουν τα 
δικαστήρια, ενώ προβλέπεται θέσπιση ειδικών νόμων για θέματα ιδιοκτησίας και διάθεσης 
μεταλλείων, ορυχείων, ιαματικών πηγών κ.τ.λ. Στους καταστατικούς χάρτες της χώρας που 
ακολούθησαν το 1925, 1926, 1927 και 1952, επαναλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο 
άρθ.17 του Συντάγματος του 1911. Σήμερα η θέληση της πολιτείας εκφράζεται με το ισχύον 
Σύνταγμα του 1975, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2001. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι 
στο ισχύον Σύνταγμα: 
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 αναγνωρίζεται εντονότερα ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας και η ανάγκη 
κρατικών παρεμβάσεων και περιορισμών αυτής με μέτρα χωρίς προσωπική μορφή. 

 θεσπίζονται καταστατικά οι έννοιες της αξίας ακινήτου σε ορισμένο χρόνο και της 
προσόδου. 

 η ιδιοκτησία προσδιορίζεται ως δικαίωμα οικονομικού περιεχομένου, της οποίας  
προστατεύεται η εκμετάλλευση και η ελεύθερη χρήση. 

 γίνονται ρυθμίσεις για τον υπόγειο πλούτο και την υπόγεια υποδομή. 
 απολαμβάνει συνταγματικής προστασίας και η ακίνητη περιουσία του δημοσίου.  
 δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει θετικά και αρνητικά, ενώ παράλληλα 

(άρθ.25) οφείλει να προγραμματίζει και να συντονίζει την οικονομική ζωή και άρα τη 
σχετική με τα ακίνητα. 

 
Ειδικότερα στα άρθ.17, 18 και 24 του Συντάγματος προβλέπεται ότι: 
 
 η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν 

από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 
 κανένας δε στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια, που έχει 

αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει και πάντοτε αφού 
προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το 
απαλλοτριούμενο ακίνητο κατά το χρόνο συζήτησης στο δικαστήριο. 

 προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας 
είναι δυνατόν με ειδική απόφαση του δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή 
προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση 
εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον 
όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους 
εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. 

 όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφελείας ή γενικότερης σημασίας για την 
οικονομία της χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου 
ευρύτερων ζωνών, πέραν από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των 
έργων. 

 νόμος μπορεί να ορίσει ότι, για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ 
του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οργανισμών κοινής ωφελείας και δημοσίων επιχειρήσεων, 
επιτρέπεται να διανοιχτούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος χωρίς 
αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δε θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του 
υπερκείμενου ακινήτου. 

 ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, 
ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και 
υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου. 

 με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση 
των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμνών καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση 
γενικά των εκτάσεων, που προκύπτουν από αποξήρανσή τους. 

 επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ειδικός νόμος, ο αναδασμός 
αγροτικών εκτάσεων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση του εδάφους καθώς και η 
λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της 
ανασυγκρότησης της κατατμημένης μικρής ιδιοκτησίας. 

 τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται 
από το κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας 
αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας καθώς και τον τρόπο και το είδος της 
αποζημίωσης των ιδιοκτητών. 

 με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνιδιοκτησία συνεχόμενων ιδιοκτησιών 
αστικών περιοχών, εφ’όσον η αυτοτελής ανοικοδόμηση αυτών ή μερικών απ’αυτές δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους δόμησης, που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν στην 
περιοχή αυτή. 
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 η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 
κράτους και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της 
αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του κράτους. 
Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, 
εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους 
χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. 

 η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση 
και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη 
ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η 
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι 
δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά 
τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση 
του κράτους. 

 για να αναγνωριστεί μια περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι 
ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς 
αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες 
για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και 
σκοπούς καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει. 

 νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής, που χαρακτηρίζεται 
ως οικιστική, στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο 
σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από 
τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτήρια της περιοχής 
αυτής. 

 

 
Ο θαλάσσιος χώρος διέπεται από το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι κατ’εξοχήν διεθνές 
δίκαιο και αναφέρεται στις εξουσίες των κρατών στο θαλάσσιο χώρο, δηλαδή στις υδάτινες 
ζώνες, στους βυθούς των θαλασσών και μερικώς στον υπερκείμενο αέρα. Η Ελλάδα έχει 
κυρώσει τη σύμβαση Ην. Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας με το ν.2321/95.  
Ο θαλάσσιος χώρος συνολικά περιλαμβάνει μια σειρά από θαλάσσιες χωρικές ζώνες, κάθε 
μια από τις οποίες διέπεται από διαφορετικό καθεστώς. Ξεκινώντας από την ακτή 
συναντάμε: 
 
 τα εσωτερικά ύδατα (internal waters) ή ακριβέστερα τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα. 
 την αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρική θάλασσα (territorial sea) ή χωρικά ύδατα. Στη ζώνη 

αυτήν περιλαμβάνεται και η κυριαρχία στον υπερκείμενο εθνικό εναέριο χώρο (national 
air space). 

 την ανοικτή θάλασσα (high sea). Στη ζώνη αυτήν περιλαμβάνεται και ο υπερκείμενος 
διεθνής εναέριος χώρος (international air space). 

 τη συνορεύουσα ζώνη (contiguous zone), που δικαιούνται τα κράτη να κηρύξουν πέραν 
της αιγιαλίτιδας ζώνης τους. 

 την αποκλειστική οικονομική ζώνη (exclusive economic zone), που δικαιούνται τα 
κράτη να κηρύξουν πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης τους. 

 την υφαλοκρηπίδα (continental shelf), που εκφράζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των 
κρατών σε ορισμένη περιοχή του βυθού της ανοικτής θάλασσας. 

 την περιοχή του διεθνούς βυθού, η οποία χαρακτηρίζεται ως κοινό κτήμα της 
ανθρωπότητας. 

 
Σημειώνεται ότι, κατ’ανάλογο τρόπο με τον ορισμό του γεωτεμαχίου του χερσαίου χώρου 
ΧΧ, μπορεί να ορισθεί (με την έννοια του τμήματος της Φ.Γ.Ε.) και η έννοια του 

Ο Θαλάσσιος Χώρος ΧΘ 
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γεωτεμαχίου του θαλάσσιου χώρου (γΘ), προκειμένου να υπάρχει πολυεπίπεδος 
διαχωρισμός του θαλάσσιου χώρου, ο οποίος να εξυπηρετεί τη διαχείρισή του. 
Επίσης σημειώνεται ότι σε όλες τις ζώνες προβλέπεται καθεστώς προστασίας των ιστορικών 
και πολιτιστικών αγαθών (αρχαιολογικές ζώνες). Στο έκθ.1-4, 1-5 απεικονίζονται τα 
τμήματα των καθορισμένων ζωνών και διαχωρισμού του βυθού, που λεπτομερέστερα 
αναλύονται στα επόμενα. 
 

Απεικόνιση των τμημάτων του βυθού και των καθιερωμένων ζωνών 
του θαλάσσιου χώρου. 

 

 
 
 
Η κυριαρχία κάθε παράκτιου κράτους εκτείνεται, πέραν από την ηπειρωτική του επιφάνεια 
και τα εσωτερικά του ύδατα, στον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο. Κάθε παράκτιο κράτος έχει 
διαβαθμισμένα δικαιώματα στο θαλάσσιο χώρο, τα οποία αντιστοιχούν στις ανά αποστάσεις 
σχηματιζόμενες θαλάσσιες ζώνες. 
Προς τα παράκτια κράτη εξομοιούνται τα αρχιπελαγικά κράτη (archipelagic states). Τα 
κράτη αυτά αποτελούνται εξ ολοκλήρου από σύμπλεγμα ή συμπλέγματα νησιών, που με τα 
περιβρέχοντα αρχιπελαγικά τους ύδατα αποτελούν γεωγραφική, οικονομική, πολιτική και 
ιστορική ενότητα. Τα δικαιώματα αυτά αντιστοιχούν, ομοίως, στις πέραν των 
αρχιπελαγικών υδάτων ανά αποστάσεις σχηματιζόμενες θαλάσσιες ζώνες. 
Ο θαλάσσιος χώρος έχει μια ποικιλότητα φυσικών χαρακτηριστικών, πόρων και 
αυξανόμενων δραστηριοτήτων και η εκμετάλλευση ή η διαχείρισή του είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα του παράκτιου κράτους. Εκ τούτου, συχνά, η οριοθέτηση του χώρου ΧΘ 
αποτελεί σημείο τριβής από κράτη που έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Για το 
λόγο αυτόν τα δικαιώματα κάθε παράκτιου κράτους ασκούνται σύμφωνα με διεθνείς 
κανόνες, που περιλαμβάνονται στο αναφερθέν διεθνές δίκαιο της θάλασσας. 
Ο θαλάσσιος χώρος, στον οποίο ασκούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου 
κράτους, είναι ο πέραν της περιβάλλουσας των ακτογραμμών και ο πέραν των εσωτερικών 
υδάτων του παράκτιου κράτους χώρος και περιλαμβάνει (έκθ.1-5): 

 
 το θαλάσσιο χώρο ΧΘ, στον οποίο ασκούνται τα κατά τα κατωτέρω πλήρη κυριαρχικά 

δικαιώματα του παράκτιου κράτους, που ονομάζουμε αιγιαλίτιδα ζώνη.     

Έκθεμα 1-4 

Κυριαρχικά 
Δικαιώματα 
των Κρατών 
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 τον πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης θαλάσσιο χώρο, στον οποίο ασκούνται τα κατωτέρω 
κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσίες των παράκτιων κρατών. Ο πρόσθετος αυτός 
χώρος περιλαμβάνει: 
 τη συνορεύουσα ζώνη. 
 την αποκλειστική οικονομική ζώνη. 
 την υφαλοκρηπίδα. 

 
Είναι αυτονόητο ότι ο ορισμός του γεωτεμαχίου, ως μοναδιαίου τμήματος της γης, ισχύει 
κατ’επέκταση και για τα θαλάσσια τμήματα του εθνικού χώρου και για τα τμήματα του 
θαλάσσιου χώρου, στον οποίο ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα ή αρμοδιότητες του 
παράκτιου κράτους. 
 
Ο θαλάσσιος χώρος συνολικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελείται από ζώνες, που 
αυξάνουν διαχρονικά, κυρίως ως αποτέλεσμα του κρατικού επεκτατισμού στη διεκδίκηση 
αρμοδιοτήτων στη θάλασσα (έκθ.1-4, 1-5). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τμηματοποίηση 
του θαλάσσιου χώρου σε διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Στοιχεία για τις αναφερθείσες 
ζώνες κατά σειρά αναφέρονται κατωτέρω: 

 
Τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα 
Αυτά είναι τα ύδατα, που βρίσκονται μεταξύ της ακτής και των σημείων από τα οποία 
αρχίζει η μέτρηση της αιγιαλίτιδας ζώνης. Ως εσωτερικά θαλάσσια ύδατα χαρακτηρίζονται 
κυρίως τα λιμάνια, οι όρμοι και οι λεγόμενοι ιστορικοί κόλποι. Η περιοχή των εσωτερικών 
θαλάσσιων υδάτων εξομοιούται με τη χερσαία περιοχή και το παράκτιο κράτος έχει πλήρη 
κυριαρχία με μόνους περιορισμούς τους προβλεπόμενους από το διεθνές δίκαιο για την 
προσόρμιση και τον ελλιμενισμό των αλλοδαπών πλοίων. Το καθεστώς των εσωτερικών 
θαλάσσιων υδάτων διέπεται κυρίως από το εσωτερικό δίκαιο των παράκτιων κρατών. 
 

Θαλάσσιος χώρος με κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσίες κρατών. 
 

 
 
 
Η αιγιαλίτιδα ζώνη 
Αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρική θάλασσα ή χωρικά ύδατα είναι η θαλάσσια ζώνη πέραν του 
χερσαίου εδάφους και των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων. Στη ζώνη αυτήν το παράκτιο 

Θαλάσσιες 
Ζώνες 

Έκθεμα  1-5 
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κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Ως χερσαίος χώρος νοείται το ηπειρωτικό 
έδαφος, αλλά και κάθε νησιωτικός σχηματισμός, που υπάγεται στο παράκτιο κράτος. Κατά 
το διεθνές δίκαιο τα νησιά διέπονται από το ίδιο με τις ηπειρωτικές περιοχές ενός κράτους 
καθεστώς. Έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη και ο υπερκείμενος του χερσαίου τους χώρου και της 
αιγιαλίτιδας ζώνης τους χώρος αποτελεί τον εναέριο χώρο του κράτους, στο οποίο ανήκει το 
νησί. Ειδικότερα: 
 
 όταν το νησί βρίσκεται μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη, το εσωτερικό όριο της ζώνης 

μετράται από την ακτή του νησιού, που βρίσκεται προς την ανοικτή θάλασσα. 
 όταν η απόσταση ανάμεσα στην ηπειρωτική ακτή και στην απέναντι από αυτήν ακτή 

του νησιού είναι διπλάσια της αιγιαλίτιδας ζώνης, τότε το νησί έχει πλήρες 
καθ’ολοκληρία το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης γύρω του. 

 όταν η απόσταση ανάμεσα στην ηπειρωτική ακτή και την απέναντι από αυτήν ακτή του 
νησιού είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της αιγιαλίτιδας ζώνης, τότε η περιοχή που 
βρίσκεται ανάμεσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της ηπειρωτικής περιοχής και εκείνης του 
νησιού είναι ανοικτή θάλασσα. 

 
Σημειώνεται επίσης ότι τα νησαία εδάφη, τα οποία δεν έχουν ή δεν μπορούν να 
συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή, έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη. 
Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι τα τεχνητά νησιά ή οι πλωτές νησίδες δε θεωρούνται νησαία 
εδάφη και άρα δεν έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη. Στο έκθ.1-6 δίνεται παράδειγμα αιγιαλίτιδας 
ζώνης με νησιά εντός ή εκτός του πλάτους της ζώνης αυτής. 
 

Εξωτερικό όριο αιγιαλίτιδας ζώνης με νησιά, που βρίσκονται σε 
απόσταση μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πλάτος αυτής. 

 

 
 
 
Η κυριαρχία επί της αιγιαλίτιδας ζώνης: 
 
 εκτείνεται στο βυθό και το αντίστοιχο υπέδαφος της αιγιαλίτιδας ζώνης. 
 εκτείνεται στον υπερκείμενο της αιγιαλίτιδας ζώνης εναέριο χώρο. 
 περιορίζεται από το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης, σύμφωνα με διατυπωμένους 

όρους και προϋποθέσεις. 

Έκθεμα 1-6 
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Η αβλαβής διέλευση αναφέρεται στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλοδαπών πλοίων 
εμπορικών ή πολεμικών στις συνήθως καθορισμένες θαλάσσιες διαδρομές και σύμφωνα με 
σχέδια διαχωρισμού της κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι αβλαβής διέλευση αλλοδαπών 
αεροσκαφών πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη δεν υπάρχει.  
 
Ειδικότερα η αβλαβής διέλευση ασκείται υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
 
 έχει περιεχόμενο τη ναυσιπλοΐα, ήτοι δεν περιλαμβάνει τη στάθμευση ή την 

αγκυροβολία, εκτός ανωτέρας βίας ή κινδύνου που απειλεί το πλοίο (distress). 
 δεν πρέπει να προκαλεί με ενέργειες ή παραλείψεις βλάβη στο παράκτιο κράτος. 
 πρέπει να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους. 
 βασίζεται στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους, δικαιοδοσία που μπορεί να είναι 

ποινική, αστική ή να αφορά στη ρύπανση. 
 

Η αιγιαλίτιδα ζώνη, ως βασική συνιστώσα του ΧΘ, οριοθετείται από το εσωτερικό όριο, το 
καθοριζόμενο εύρος ή πλάτος και το εξωτερικό όριο αυτής. 
 
 Εσωτερικό όριο αιγιαλίτιδας ζώνης. Η φυσική ακτογραμμή αποτελεί το φυσικό όριο 

διαχωρισμού του χερσαίου χώρου και του θαλάσσιου χώρου. Η Ελλάδα με τα 
132.000km2 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αναλογία ακτών στην Ευρώπη. Παρά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις, το μήκος των ακτογραμμών του 
ελληνικού χώρου κατανέμεται περίπου σε 5.000km στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας 
και σε 11.000km στο νησιωτικό χώρο. Ειδικότερα, ως εσωτερικά όρια λαμβάνονται οι 
φυσικές γραμμές βάσης και οι ευθείες γραμμές βάσης. 
 Φυσική γραμμή βάσης (normal baseline). Αυτή είναι η γραμμή της κατωτάτης 

ρηχίας κατά μήκος της ακτής, ήτοι τα χαμηλότερα σημεία της αμπώτιδας, όπως 
αυτά σημειώνονται στους αναγνωρισμένους από το παράκτιο κράτος ναυτικούς 
χάρτες μεγάλης κλίμακας. Η φυσική γραμμή βάσης ταυτίζεται με τη φυσική 
ακτογραμμή. Παραστατικά μπορεί να λεχθεί ότι η αιγιαλίτιδα ζώνη, που 
χαράσσεται με βάση τη φυσική γραμμή βάσης, προβάλλει σε ορισμένο πλάτος την 
ακτή μέσα στη θάλασσα. 

 Ευθείες γραμμές βάσης (straight baseline). Σε περίπτωση που η ακτογραμμή 
μεταβάλλεται απότομα ή υπάρχει κατά μήκος πλήθος νησιών, για το εσωτερικό όριο 
χρησιμοποιούνται οι ευθείες γραμμές βάσης. Αυτές είναι νοητές ευθείες γραμμές, 
που συνδέουν κατάλληλα σημεία της ακτογραμμής, όταν, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, η τελευταία παρουσιάζει έντονες κολπώσεις και οδοντώσεις ή 
υπάρχει κατά μήκος της και σε άμεση γειτνίαση με αυτή συστάδα νησιών. Οι 
ευθείες γραμμές βάσης είναι ευθείες γραμμές, που χαράσσονται με συγκεκριμένα 
κριτήρια και μεθοδολογία, περιγράφουν γενικά την κατεύθυνση των ακτών και 
δημιουργούν μια περιβάλλουσα των ακτών γραμμή, που αποτελεί το εσωτερικό 
όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης. Επαναλαμβάνεται στο σημείο αυτό ότι τα ύδατα που 
βρίσκονται μεταξύ των ακτών και των ευθειών γραμμών βάσης είναι τα εσωτερικά 
θαλάσσια ύδατα του παράκτιου κράτους. Αυτό σημαίνει ότι εντός των υδάτων 
αυτών δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης. Στο ισχύον διεθνές δίκαιο 
της θάλασσας περιλαμβάνονται οι γενικοί και οι ειδικοί γεωμετρικοί ή μη κανόνες 
χάραξης των ευθειών γραμμών βάσης. Ειδικότερα κριτήρια αναφέρονται για την 
εκβολή των ποταμών, για τη γεωμετρία των κόλπων, τους λιμένες, τα αγκυροβόλια 
και τους σκοπέλους. Λεπτομερέστερα στοιχεία αναφέρονται για τους κόλπους. 
Σημειώνεται ότι ο κόλπος εξ ορισμού πρέπει να έχει μέγιστο άνοιγμα 24n.m. και 
υδάτινη επιφάνεια τουλάχιστον ίση με  ημικύκλιο, που έχει διάμετρο το άνοιγμα του 
κόλπου. Η ευθεία γραμμή, που ενώνει τα άκρα του στομίου του κόλπου (έκθ.1-7), 
αποτελεί την ευθεία γραμμή βάσης του εσωτερικού ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης. 

 Πλάτος αιγιαλίτιδας ζώνης. Κάθε παράκτιο κράτος καθορίζει το πλάτος της 
αιγιαλίτιδας ζώνης του, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12n.m.  (1 ναυτικό 
μίλι=1n.m.=1.852m) μετρούμενο από το προηγούμενο καθορισθέν εσωτερικό όριο της 
αιγιαλίτιδας ζώνης. Η Ελλάδα νομοθετημένα από το 1936 έχει αιγιαλίτιδα ζώνη 6n.m. 
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και άρα δικαιούται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να την επεκτείνει στα 12n.m. Είναι 
προφανές ότι το πλάτος της καθοριζομένης αιγιαλίτιδας ζώνης (12n.m. ή 6n.m.) 
επηρεάζει τη χάραξη του εσωτερικού ορίου αυτής και κατά συνέπεια τον καθορισμό 
των εσωτερικών θαλασσίων υδάτων. 

 
Χάραξη αιγιαλίτιδας ζώνης σε ακτή με κόλπους ή εσοχές. 

 

 
 
 
 Εξωτερικό όριο αιγιαλίτιδας ζώνης. Το εξωτερικό όριο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

άλλων κρατών στην περιοχή, χαράσσεται με τρεις μεθόδους. 
 Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την παράλληλη χάραξη προς την ακτή στην 

οριζόμενη απόσταση, όταν οι ακτές είναι ευθύγραμμες. 
 Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει μια πολυγωνική γραμμή, που σχηματίζεται με τη 

χάραξη ευθειών γραμμών παράλληλων προς τις γραμμές βάσης στην οριζόμενη 
απόσταση. 

 Η τρίτη μέθοδος προκύπτει από την περιβάλλουσα ημικυκλίων. Ειδικότερα κάθε 
σημείο βρίσκεται σε απόσταση από την ακτή όσο το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης. 
Η μέθοδος αυτή ανταποκρίνεται καλύτερα προς τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου 
της θάλασσας. 

Στην περίπτωση οριοθέτησης του εξωτερικού ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ 
κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, εκτός ειδικών περιπτώσεων, 
ακολουθείται η αρχή της μέσης γραμμής, της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση 
απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης, από τις οποίες μετράται το 
πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης εκάστου από τα γειτονικά κράτη (έκθ.1-8). 
 

Η ανοικτή θάλασσα 
Η ανοικτή θάλασσα ορίζεται αρνητικά και περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της θάλασσας, στα 
οποία δεν περιλαμβάνονται τα εσωτερικά ύδατα των κρατών και η αιγιαλίτιδα ζώνη. 
Θετικά, η ανοικτή θάλασσα ορίζεται ως η θάλασσα, που βρίσκεται πέραν της αιγιαλίτιδας 
ζώνης (εκθ.1-8). Ανεξάρτητα όμως από τους ορισμούς αυτούς, οι διατάξεις για την ανοικτή 
θάλασσα επηρεάζονται από τις τυχόν πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης ζώνες. Η ανοικτή 
θάλασσα είναι ελεύθερη για όλα τα κράτη, οι δε βαθμοί ελευθέριας περιλαμβάνονται σε 
σχετικό διατυπωμένο νομικό καθεστώς. Τα τελευταία χρόνια η ανοικτή θάλασσα υφίσταται 
αλλεπάλληλους περιορισμούς ως προς την έκτασή της, ως προς το περιεχόμενο της αρχής 

Έκθεμα  1-7 
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της παραδοσιακής ελευθερίας των θαλασσών και ως προς την έκταση των δικαιοδοσιών. Με 
τις πρόσφατες εξελίξεις η ανοικτή θάλασσα δεν περιλαμβάνει το βυθό, αλλά μόνο τα ύδατα 
που υπέρκεινται αυτού, λόγω: 
 
 της δημιουργίας του καθεστώτος της υφαλοκρηπίδας. 
 της δημιουργίας της περιοχής του διεθνούς βυθού, του ευρισκομένου πέραν της 

υφαλοκρηπίδας. Επίσης περιλαμβάνει τον υπερκείμενο διεθνή εναέριο χώρο, στον οποίο 
υπάρχουν δικαιώματα των κρατών της διεθνούς κοινότητας. 

 
Χάραξη εξωτ. ορίου αιγιαλίτιδας ζώνης με τη μέθοδο των ημικυκλίων. 

 

 
 

 
Η συνορεύουσα ζώνη 
Η συνορεύουσα ζώνη είναι μέρος της ανοικτής θάλασσας, η οποία έπεται και είναι 
συνορεύουσα προς την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζει μια ενδιάμεση 
κατάσταση μεταξύ των διαφοροποιημένων καθεστώτων της αιγιαλίτιδας ζώνης και της 
ανοικτής θάλασσας. Τα κράτη δικαιούνται να κηρύξουν συνορεύουσα ζώνη, αν αυτά 
ενδιαφέρονται να την εγκαθιδρύσουν με πράξη, που περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
νομοθετική ρύθμιση. Είναι όμως αληθές ότι μικρός αριθμός κρατών έχει κηρύξει 
συνορεύουσα ζώνη. Στη Μεσόγειο έχει κηρύξει συνορεύουσα ζώνη η Ιταλία, η Ισπανία και 
η Μάλτα. Η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει τέτοια ζώνη. Στη συνορεύουσα ζώνη το παράκτιο 
κράτος μπορεί να ασκήσει ορισμένες συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που αναφέρονται σε 
τομείς ρητά θεσπισμένους από τα κείμενα. Οι κυρίαρχες αρμοδιότητες του παράκτιου 
κράτους περιλαμβάνουν την καταστολή των παραβιάσεων της τελωνειακής, φορολογικής, 
μεταναστευτικής και υγειονομικής νομοθεσίας, ήτοι των παραβιάσεων που συνέβησαν ή 
που πρόκειται να συμβούν. Το πλάτος της συνορεύουσας ζώνης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 24n.m. από το εσωτερικό όριο μέτρησης της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι, αν 
ένα παράκτιο κράτος έχει αιγιαλίτιδα ζώνη 12n.m., δικαιούται να έχει συνορεύουσα ζώνη 
12n.m. 
 
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη 
Η ιδέα δημιουργίας της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ξεκίνησε από τα κράτη εκείνα 
που δεν είχαν γεωλογική υφαλοκρηπίδα, επειδή η κλίση του βυθού είναι πολύ μεγάλη σε 
μικρή απόσταση από τις ακτές τους. Αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι η θαλάσσια 
περιοχή, που συνορεύει με την αιγιαλίτιδα ζώνη, έχει πλάτος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

Έκθεμα  1-8 
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τα 200n.m. από το εσωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης και υπάγεται σε ειδικό νομικό 
καθεστώς. Δεδομένου δε ότι το μέγιστο πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι 12n.m., η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη έχει πλάτος 188n.m. Η καθιέρωση της απόστασης των 
200n.m. οφείλεται κυρίως στην εκτίμηση ότι το 99% της παγκόσμιας αλιείας 
πραγματοποιείται σε περιοχές εντός της απόστασης αυτής. Το παράκτιο κράτος εντός της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δραστηριότητες 
οικονομικού περιεχομένου καθώς και υποχρεώσεις. Οι συνήθεις περιπτώσεις 
περιλαμβάνουν: 
 
 την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 
 την αλιεία και την προστασία του ενάλιου πλούτου. 
 την παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα, τους ανέμους. 
 την τοποθέτηση τεχνιτών νησιών και εγκαταστάσεων για τη θαλάσσια επιστημονική 

έρευνα. 
 την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση. 

 
Τα δικαιώματα αυτά ενοποιούν το καθεστώς του εδάφους και του υπεδάφους του βυθού με 
το καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων σε πλάτος 188n.m. πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης. 
Επίσης οι θεσμοί της συνορεύουσας ζώνης και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 
επικαλύπτονται έως τα 24n.m., επειδή οι αντίστοιχοι τομείς δεν έχουν κοινά σημεία 
περιεχομένου. 
Τα τρίτα κράτη έχουν επίσης δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα οποία 
προκύπτουν αρνητικά. Αν το παράκτιο κράτος δεν πραγματοποιεί πλήρη εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τα τρίτα κράτη μπορούν να 
επωφελούνται, με δικαίωμα προτεραιότητας στα περίκλειστα στην περιοχή κράτη και στη 
συνέχεια στα κράτη, που συνήθως αλιεύουν στην περιοχή. 
Για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή 
παρακείμενες ακτές, εκτός ειδικών περιπτώσεων, ακολουθείται η αρχή της μέσης γραμμής. 
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση έχει ληφθεί υπ’όψιν περισσότερο ή λιγότερο η ύπαρξη 
νησιών. Για την οριοθέτηση αυτήν πρέπει να πραγματοποιείται συμφωνία με βάση το 
διεθνές δίκαιο. 
Σήμερα δεκάδες κράτη έχουν κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Ελλάδα δεν έχει 
κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη και έχει μόνο τα γνωστά κυριαρχικά δικαιώματα 
στο έδαφος και στο υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας. Εκ του λόγου αυτού, προκύπτει 
αμφισβήτηση της αρχής κατά την οποία πλοίο που ασχολείται με την έρευνα οφείλει, όταν 
προσκληθεί από τις αρχές του παράκτιου κράτους, να παρέχει στοιχεία περί της φύσης των 
ερευνών, στις οποίες προβαίνει. 
Κατά το διεθνές δίκαιο τα νησιά διέπονται με το ίδιο καθεστώς με το ηπειρωτικό έδαφος 
ενός κράτους. Με τη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας εισάγεται εξαίρεση που 
αφορά στα νησαία εδάφη, τα οποία, ενώ αναγνωρίζεται ότι έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη, 
εξαιρούνται της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. 
 
Η υφαλοκρηπίδα 
Ο βυθός περιλαμβάνει το έδαφος και το υπέδαφος του πυθμένα της θάλασσας, που αποτελεί 
σπουδαίο παράγοντα για την οικονομία της θάλασσας. Για αυτόν το λόγο νομικά ενδιαφέρει 
η κατάτμηση των εκτάσεων του βυθού, που γίνεται, είτε σε συνάρτηση με το βάθος της 
θάλασσας, είτε σε σχέση με την απόσταση από την ακτή. Τα βασικότερα στοιχεία που 
αφορούν στην υφαλοκρηπίδα αναφέρονται κατωτέρω. 
 
 Γεωλογική διάκριση των υφάλων εκτάσεων. Η επιστήμη διακρίνει τέσσερις κυρίως 

περιοχές υφάλων εκτάσεων: την υφαλοκρηπίδα, το υφαλοπρανές, το ηπειρωτικό 
ανύψωμα και την ωκεάνιο άβυσσο. Υπάρχει και η γενικότερη έννοια που ονομάζεται 
υφαλοπλαίσιο (continental margin), που είναι η περιοχή του βυθού, που αρχίζει από την 
ακτή και περιλαμβάνει την υφαλοκρηπίδα, το υφαλοπρανές και το ηπειρωτικό 
ανύψωμα. 
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 η υφαλοκρηπίδα είναι η φυσική υποθαλάσσια προέκταση της ξηράς, που αρχίζει 
από την ακτογραμμή και τελειώνει εκεί που το επικλινές του βυθού γίνεται απότομα 
έντονο. Η κλίση αυτή, με πολλές εξαιρέσεις, παρατηρείται σε βάθος 130÷200m, σε 
απόσταση από την ακτή περίπου 45n.m. και οδηγεί στο υφαλοπρανές. Έτσι λοιπόν, 
η υφαλοκρηπίδα από γεωλογική άποψη αποτελεί ένα πλάτωμα σχετικά ρηχό, 
συνήθως έως το βάθος των 200m, του οποίου η συνολική έκταση αντιστοιχεί στο 
7% του συνολικού βυθού του πλανήτη, ήτοι περίπου 25εκ.km2. 

 το υφαλοπρανές είναι το τμήμα του βυθού, που σε βάθος μεγαλύτερο των 200m 
παρουσιάζει κλίση από 30ο÷45ο και εκτείνεται πέραν του εξωτερικού ορίου της 
υφαλοκρηπίδας. Το υφαλοπρανές εκτείνεται περίπου από βάθος 200÷2.500m και 
καλύπτει συνολική έκταση αντίστοιχη με το 11% του συνολικού βυθού του 
πλανήτη, ήτοι περίπου 39εκ.km2. 

 το ηπειρωτικό ανύψωμα αποτελεί το τμήμα, που σχηματίζεται από κατακρημνίσεις 
ή άλλα γεωλογικά φαινόμενα στη βάση του υφαλοπρανούς. 

 οι ωκεάνιοι άβυσσοι είναι οι πέραν των προηγούμενων εκτάσεων περιοχές, που 
καλύπτουν το υπόλοιπο τμήμα του βυθού, το οποίο αντιστοιχεί στο 82% του 
συνολικού βυθού του πλανήτη, ήτοι περίπου 295εκ.km2. Οι ωκεάνιοι άβυσσοι 
διακρίνονται σε πεδιάδες της αβύσσου (βάθους 2.500÷5.700m) και σε λάκκους της 
αβύσσου (βάθους μεγαλύτερου από 5.700m). 

 Νομικός ορισμός της υφαλοκρηπίδας. Επειδή δεν υπάρχει υποθαλάσσια ομοιομορφία 
των γεωλογικών σχηματισμών, πολλές φορές υποστηρίχθηκε ότι υφαλοκρηπίδα 
θεωρείται το μέρος εκείνο του βυθού που αρχίζει από την αιγιαλίτιδα ζώνη και 
τελειώνει εκεί που η κλίση του βυθού γίνεται πολύ απότομη, ανεξάρτητα από το βάθος 
των υπερκείμενων υδάτων. Έτσι εγκαταλείφθηκε το κριτήριο του βάθους των 200m. 
Από το 1950 εισήχθη το μη σταθερό κριτήριο της δυνατότητας εκμετάλλευσης 
(exploitation). Έτσι υφαλοκρηπίδα εθεωρείτο η περιοχή πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης 
έως το σημείο που το βάθος των υπερκείμενων υδάτων επιτρέπει την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων του βυθού. Το 1958 στη Γενεύη επικράτησαν τα δύο κριτήρια (βάθος 
200m, δυνατότητα εκμετάλλευσης). Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε τότε, η 
υφαλοκρηπίδα εκτεινόταν έως βάθος 200m, εκτός αν η εκμετάλλευση του βυθού ήταν 
σε βάθος μεγαλύτερο των 200m, οπότε η υφαλοκρηπίδα εκτεινόταν ως το σημείο αυτό. 
Το 1982 δόθηκε ο ισχύων σήμερα ορισμός. Κατά τη νέα διατύπωση, που είναι 
αποτέλεσμα πολιτικών συμβιβασμών, η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους 
περιλαμβάνει το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος, που βρίσκεται πέραν της αιγιαλίτιδας 
ζώνης σε όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης του χερσαίου εδάφους του κράτους: 
 έως την εξωτερική κλίση του υφαλοπλαισίου, όταν αυτό είναι σε έκταση 200n.m. 

από το εσωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης. 
 έως 200n.m., όταν το υφαλοπλαίσιο δε φθάνει έως την απόσταση των 200n.m. από 

το εσωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης. 
 σε έκταση, είτε μέχρι τα 350n.m., είτε μέχρι τα 100n.m. πέραν της ισοβαθούς των 

2.500m, είτε μέχρι 60n.m. από τη βάση του ηπειρωτικού ανυψώματος, αν το 
υφαλοπρανές επεκτείνεται πέραν των 200n.m. από το εσωτερικό όριο της 
αιγιαλίτιδας ζώνης. 

Κατά το διεθνές δίκαιο τα νησιά διέπονται από το ίδιο καθεστώς με το ηπειρωτικό 
έδαφος ενός κράτους. Με τη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας εισάγεται 
εξαίρεση που αφορά στα νησαία εδάφη, τα οποία, ενώ αναγνωρίζεται ότι έχουν 
αιγιαλίτιδα ζώνη, εξαιρούνται της υφαλοκρηπίδας. 
Για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες 
ακτές ισχύουν όσα αντίστοιχα αναφέρθηκαν για την οριοθέτηση των προηγούμενων 
ζωνών. Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το νομικό ορισμό της υφαλοκρηπίδας χωρίς να 
υπάρχει αποδεκτή οριοθέτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας του ηπειρωτικού ή 
νησιωτικού χώρου. 

 Οικονομική εκμετάλλευση των πόρων. Η υφαλοκρηπίδα, που περιλαμβάνει το βυθό 
και το υπέδαφος αυτού, είναι εξ ορισμού πλουτοπαραγωγική πηγή και χώρος με 
οικονομική οντότητα. Ο χώρος της υφαλοκρηπίδας, επειδή οι ακτίνες του ήλιου 
διαλύονται έως το βάθος των 200m, περικλείει πλούσιους βιολογικούς πόρους. Συχνά 
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περιλαμβάνει σπουδαία κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιδήρου, χρυσού, 
άνθρακα κ.ά. ή ακόμα μεταλλεύματα  επί της επιφάνειας του βυθού. Το αντικείμενο της 
οικονομικής εκμετάλλευσης της υφαλοκρηπίδας από το παράκτιο κράτος 
κωδικοποιείται σε τρεις κατηγορίες: 
 στα ορυκτά κάθε μορφής (στερεά, υγρά, αέρια), που βρίσκονται στο έδαφος ή στο 

υπέδαφος του βυθού ή βρίσκονται επί του βυθού. 
 στους μη ζώντες οργανισμούς του βυθού (απολιθώματα κ.ά.). 
 στους ζώντες στην επιφάνεια του βυθού οργανισμούς (χλωρίδα, πανίδα). 

 
Τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα αφορούν στα 
δικαιώματα, που έχει το παράκτιο κράτος έξω από το χώρο της πλήρους κυριαρχίας του. Τα 
δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα αυτού: 
 
 είναι κυριαρχικά, συμφυή προς την ιδιότητα του παράκτιου κράτους και αποκλειστικά. 

Κατά συνέπεια δεν εξαρτώνται από την αποτελεσματική άσκησή τους. 
 δεν απαιτούν οποιαδήποτε νομική ενέργεια του παράκτιου κράτους. Οι διάφορες 

διακηρύξεις των κρατών για την υφαλοκρηπίδα έχουν δηλωτικό και όχι συντακτικό 
χαρακτήρα. 

 είναι λειτουργικά (functional) και αναγνωρίζονται για ορισμένο σκοπό, όπως η έρευνα 
και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ο λειτουργικός χαρακτήρας των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων είναι καλό να εξειδικεύεται με αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. 

 
Η περιοχή του διεθνούς βυθού 
Την αντίρροπη προς τον κρατικό επεκτατισμό τάση της διεθνούς κοινότητος εκφράζει η 
προσπάθεια δημιουργίας περιοχής του βυθού, που θα αποτελεί κοινό κτήμα της 
ανθρωπότητας. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το βυθό των θαλασσών (έδαφος και 
υπέδαφος), που βρίσκεται πέραν των ορίων των κρατικών δικαιοδοσιών. Η περιοχή αυτή 
του βυθού, που είναι πέραν της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και πέραν του εξωτερικού 
ορίου της υφαλοκρηπίδας, χαρακτηρίζεται κοινό κτήμα της ανθρωπότητας (common 
heritage of mankind). Οι προσπάθειες έτειναν στην οριοθέτηση της περιοχής, στο θεσμικό 
πλαίσιο και στους όρους εκμετάλλευσης, με πρόνοια για δίκαιη κατανομή των ωφελημάτων 
της εκμετάλλευσης σε όλα τα κράτη ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και ιδιαίτερα στα 
αναπτυσσόμενα κράτη. Η περιοχή αυτή υπάγεται στη "Διεθνή αρχή του βυθού" 
(International Sea-Bed Authority), που λειτουργεί υπό την εποπτεία των Ην. Εθνών και 
επιτρέπει για λογαριασμό της ανθρωπότητας την έρευνα και εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες. 
 

 
Από το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού, που αναφέρεται στην ανάλυση του χώρου της 
Φ.Γ.Ε. και ειδικότερα στις κατηγορίες, στις διακρίσεις και στο διαχωρισμό αυτής και σε 
συνδυασμό με τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα ενός σύγχρονου συστήματος 
Κτηματολογίου, μπορούν να προλεχθούν ορισμένοι κανόνες, να διατυπωθούν σχετικά 
πορίσματα και να εξαχθούν επί μέρους συμπεράσματα. Τα επί μέρους στοιχεία που 
ακολουθούν αναγράφονται προκειμένου ο αναγνώστης να εισαχθεί στα θέματα διαχωρισμού 
του χώρου και στην αντίστοιχη κατανόηση των σχετικών θεμάτων ενός σύγχρονου συστήματος 
Κτηματολογίου. Αυτά πρέπει να επαναμελετηθούν και μετά την ανάγνωση όλων των 
περιεχομένων στο βιβλίο θεμάτων. 
 
 Η έκταση αναφοράς ενός συστήματος Κτηματολογίου πρέπει να περιλαμβάνει όλο το 

χώρο Χε=ΧΧ+ΧΘ και ειδικότερα: 
 το χώρο ΧΧ του συνόλου του ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου 

συμπεριλαμβανομένων και των νησίδων, βραχονησίδων, βράχων, επειδή τα τελευταία 
είναι τμήματα του χώρου ΧΧ και επί πλέον έχουν πολλαπλές ανάγκες διαχείρισης και 
μεταβαλλόμενο χαρακτήρα ανάπτυξης. Τα συστήματα Κτηματολογίου (cadastral 

Προλεγόμενα για το Κτηματολόγιο 
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systems) με την κλασσική τους έννοια αναπτύσσονται στο  χώρο ΧΧ. Στο χώρο ΧΧ 
πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι τυχόν υπάρχοντες αποδεκτοί περιορισμοί της 
εθνικής κυριαρχίας, σύμφωνα με τα ήδη αναφερθέντα. 

 το χώρο ΧΘ, όπου υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα και για τα οποία αναπτύσσονται 
αυξανόμενες ανάγκες χωρικής διαχείρισης. Στο χώρο ΧΘ επεκτείνονται προοδευτικά 
τα κλασσικά συστήματα Κτηματολογίου (marine cadastre), επειδή ο χώρος ΧΘ σήμερα 
περιλαμβάνει πολλαπλότητα χωρικών ελέγχων και αυξανόμενες περιπτώσεις 
εκχώρησης δικαιωμάτων στην ιδιωτική πρωτοβουλία καθώς και αυξανόμενες 
δυνατότητες οικονομικού ενδιαφέροντος (θαλάσσιες και υποθαλάσσιες 
εκμεταλλεύσεις, κατασκευές κ.ά.). Στο χώρο ΧΘ πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι 
τυχόν υπάρχοντες αποδεκτοί περιορισμοί της εθνικής κυριαρχίας, σύμφωνα με τα ήδη 
αναφερθέντα. 

 τον πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης θαλάσσιο χώρο, όταν και όπου ασκούνται 
κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσίες από τα παράκτια κράτη. 

 Εκ του διαχωρισμού του χώρου ανάλογα με τις τρεις βασικές χρήσεις προκύπτει ότι 
υπάρχει ελαστικότητα στις γραμμές διαχωρισμού τους. Για την ανάπτυξη και λειτουργία 
ενός συστήματος Κτηματολογίου, αν και αυτό περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του χώρου, 
είναι απαραίτητη η ανελαστική οριοθέτηση των γραμμών αυτών σε κάθε χρονική στιγμή. 
Ειδικότερα προαπαιτούνται για την ανάπτυξη ενός συστήματος Κτηματολογίου: 
 η οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης, δεδομένου ότι η ζώνη αιγιαλού- παραλίας, όπως 

θα δούμε στα επόμενα,  θεωρείται  κοινόχρηστο τμήμα. 
 η οριοθέτηση κατ’αντικειμενικό τρόπο του δασικού χώρου, δεδομένου ότι η χρήση του 

τμήματος αυτού προστατεύεται συνταγματικά και λόγω της ισχύος του "τεκμηρίου υπέρ 
του δημοσίου", όπως θα δούμε στα επόμενα, επηρεάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
και η αναγνώριση κυριότητας. 

 Εκ του διαχωρισμού του χώρου σε τμήματα εκτός και εντός συναλλαγής προέκυψε ότι 
υπάρχει ελαστικότητα της γραμμής διαχωρισμού τους. Για την ανάπτυξη και λειτουργία 
ενός συστήματος Κτηματολογίου, αν και αυτό περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του χώρου, 
είναι απαραίτητη η ανελαστική οριοθέτηση της γραμμής αυτής σε κάθε χρονική στιγμή. 
Αυτό συνεπάγεται τη συνολική ενημέρωση του συστήματος Κτηματολογίου σε κάθε 
μεταβολή του χαρακτήρα κάθε τμήματος από εντός σε εκτός συναλλαγής και αντίστροφα. 
Αυτό επιβάλλεται επειδή ένα σύστημα Κτηματολογίου πρέπει σε κάθε χρονική στιγμή να 
απεικονίζει με αντικειμενικό τρόπο την πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από 
τη γη και τις επ’αυτής βελτιώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα,  που αναπτύσσονται σε 
κάθε γεωτεμάχιο. 

 Εκ του διαχωρισμού του χώρου σε τμήματα ιδιωτικά ή δημόσια προέκυψε ότι υπάρχει 
ελαστικότητα της γραμμής διαχωρισμού τους. Για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός 
συστήματος Κτηματολογίου, αν και αυτό περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του χώρου, είναι 
απαραίτητη η ανελαστική οριοθέτηση της γραμμής αυτής σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτό 
συνεπάγεται τη συνολική ενημέρωση του συστήματος Κτηματολογίου σε κάθε μεταβολή 
του χαρακτήρα κάθε τμήματος (αδέσποτα) από ιδιωτικό σε δημόσιο και αντίστροφα. Ένα 
μεγάλο θέμα της περίπτωσης αυτής, το οποίο αναλύεται στα επόμενα, είναι η ονομαζόμενη 
"κατεχόμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία του δημοσίου", η οποία από δεκαετίες κατέχεται 
από ιδιώτες. 

 Εκ του ισχύοντος Συντάγματος, μετά την τελευταία αναθεώρησή του, προβλέπεται ότι η 
σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του κράτους, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

 Συνολικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι ένα σύστημα Κτηματολογίου θεωρείται ως το 
βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του χώρου καθ’όλη την έκταση στην οποία ασκούνται 
πλήρη ή περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε κράτους. 
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