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Άγιον Όρος  820 επ. 
Αγροτικός Κώδιξ  827 επ. 
Αγωγή 

αποζηµίωσης (105 ΕισΝΑΚ) λόγω ελλείψεων του κτηµατολογικού πίνακα  136 επ. 
για απαιτήσεις από µεταβολές του απαλλοτριωθέντος µέχρι την ανάκληση  307 
επ. 
κατά την τακτική διαδικασία για την αναγνώριση των δικαιούχων  558 επ. 
καταψηφιστική για την καταβολή της αποζηµίωσης  166 επ. 
του αληθινού κυρίου κατά του αναγνωρισθέντος ως δικαιούχου της αποζηµίωσης 
549 επ. 
του εκµισθωτή για απόδοση του µισθίου µετά τη συντέλεση  227 επ. 

´Αδεια οικοδοµική  (βλ. ∆όµηση) 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός  307, 378, 555 
Αεροδρόµια 

αεροδρόµιο Ελληνικού  301 
αεροδρόµια Κρήτης  768 επ. 
αεροδρόµιο Σπάτων  835 επ. 
Ολυµπιακή αεροπορία  839 
ραντάρ  81, 120, 1191 

Αιγιαλός  844 επ., 1110 επ. 
Αίτηση ακύρωσης (πράξης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης) 

αναστολή εκτέλεσης  117 επ. 
αρµοδιότητα - δικαιοδοσία του ΣτΕ  111 επ. 
διαδικασία - έννοµο συµφέρον - οµοδικία  114 επ. 
προθεσµία  111 επ. 
προσβαλλόµενες πράξεις  113 επ. 

Αίτηση ακύρωσης (πράξης παρακατάθεσης της αποζηµίωσης)  198 
Αίτηση ακύρωσης (χωροθέτησης - έγκρισης περιβαλλοντικών όρων)  1208 επ. 
Αιτιολογία 

της απόφασης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης  293, 306 
της απόφασης καθορισµού αποζηµίωσης λόγω µείωσης της αξίας του 

                                                           
266 Οι αριθµοί υποδηλώνουν αριθµό σελίδας.  
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αποµένοντος  362 επ. 
της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης  99 επ. 

Ακρόαση 
του ιδιοκτήτη πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης  92 επ. 
του καθού η απαλλοτρίωση πριν από την ανάκλησή της  292 

Αλβανία  807 
Αλιεία  860 επ. 
Άλση  823  

βλ. επίσης ∆άση και δασικές εκτάσεις 
Αναγγελία απαιτήσεων  211 επ. 
Αναγνώριση δικαιούχων 

αρµόδιο δικαστήριο - αίτηση - διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου  538 επ. 
δεδικασµένο ως προς τα απαλλοτριωθέντα  546 επ. 
δεδικασµένο ως προς τον δικαιούχο  549 επ. 
διεκδικήσεις δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου  543 επ. 
δικαιούχος της αποζηµίωσης  541 επ. 
δικαστική δαπάνη - αµοιβή δικηγόρου  557 επ. 
διοικητική αναγνώριση  562 επ. 
ένδικα µέσα κατά απόφασης  558 
ενοχική αξίωση του αληθινού δικαιούχου κατά του εισπράξαντος την αποζηµίωση  
549 επ. 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1101 επ. 
κατά τη διαδικασία του β.δ. 29/30.4.1953  753 επ. 
κατά τη διαδικασία του ν.δ. 3979/1959  792 επ. 
κτηµατογράφηση  (ν.δ. 797/1971) 662 επ., 666 επ. 
παραποµπή στην τακτική διαδικασία  558 επ. 
συγχρόνως µε την καταψηφιστική αγωγή  174 επ. 
συγχρόνως µε τον καθορισµό της αποζηµίωσης 534 (άρθρο 26 § 3 ΚΑΑΑ), 686 
(άρθρο 95 του ν. 1892/1990), 720 (β.δ. 29/30.4.1953), 792 (ν.δ. 3979/1959) 

Αναδασµός 
αγροτικός 866 επ. 
αστικός 884 επ. 

Αναδάσωση  (βλ. ∆άση και δασικές εκτάσεις) 
Αναίρεση 

δικαστική δαπάνη  530 επ. 
δικόγραφο - οµοδικία - έννοµο συµφέρον  524 επ. 
κλήτευση και παράσταση διαδίκων ενώπιον του ´Αρειου Πάγου  528 επ. 
λόγοι αναίρεσης  510 επ. 
προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης  507 επ., 656 (ν.δ. 797/1971) 

Ανάκληση απαλλοτρίωσης (αυτοδίκαιη)  243 επ. (ΚΑΑΑ), 594 επ. (ν.δ. 797/1971), 694 
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επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
διαδικασία ενώπιον του Εφετείου (ν.δ. 797/1971)  611 επ. 
διαχρονικό δίκαιο  270 επ. 
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο  280, 606 επ. (ν.δ. 797/1971) 
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος  265 επ. 
κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης µετά την ανάκληση  288, 613 επ. 
νοµιµοποίηση αιτούντος - διάδικοι - οµοδικία  282 επ. 
παραίτηση από το δικαίωµα  265 επ. 
ποιος δικαιούται να επικαλεσθεί την αυτοδίκαιη ανάκληση  280 επ. 
προθεσµία για να επέλθει η αυτοδίκαιη ανάκληση  597 επ. (τριετία από την κήρυξη 
- ν.δ. 797/1971), 600 επ. (έργα µείζονος σηµασίας - ν.δ. 797/1971), 915 επ. 
(αρχαία), 248 επ., 602 επ. (σχέδια πόλεων) 
προθεσµία για την άσκηση αίτησης βεβαίωσης της αυτοδίκαιης ανάκλησης  610 
προθεσµία για την κατάθεση τυχόν διαφοράς µεταξύ προσωρινής και οριστικής 
αποζηµίωσης  257 επ. 
προσφυγικές απαλλοτριώσεις  1224 επ. 

Ανάκληση απαλλοτρίωσης  (πριν από τη συντέλεση µε νέα πράξη της ∆ιοίκησης)  247 
επ. 

Ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης 
απαιτήσεις από µεταβολές του απαλλοτριωθέντος µέχρι την ανάκληση  307 επ. 
απαλλοτρίωσης υπέρ ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α., επιχειρήσεων που ανήκουν στο 
∆ηµόσιο και σε ν.π.δ.δ. ή σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας  295 επ. 
απαλλοτρίωσης υπέρ ιδιωτών ή ν.π.ι.δ.  304 επ. 
γενικές προϋποθέσεις  292 επ., 702 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 

Ανάπηροι πολέµου  823 
Ανήλικος   440 επ. 
Αντικειµενική αξία  400 (άρθρο 15 § 6 ΚΑΑΑ), 400 επ., 686 (άρθρο 95 § 2 του ν. 

1892/1990) 
Αντιπαροχή  304 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)  886 επ. 
Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (Α.Ε.∆.)  140, 141, 205, 270 επ., 606 
Αοριστία 

αγωγής καταψηφιστικής για την καταβολή της αποζηµίωσης  168 
αγωγής του αληθινού κυρίου κατά του εισπράξαντος την αποζηµίωση  556 επ. 
αιτήµατος για µείωση της αξίας του αποµένοντος  356 επ. 
αίτησης για την αναγνώριση των δικαιούχων  539 επ. 
αίτησης για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  470 

Αποβολή του καθού η απαλλοτρίωση 
αίτηση  219 επ., 712 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
αποβολή κατόχου κατά το ν. 1337/1983 (επέκταση σχεδίου)  1334 επ. 
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εκτέλεση απόφασης - ένδικα µέσα - δεδικασµένο  225 επ., 712 επ. (β.δ. 
29/30.4.1953) 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1105 επ. 
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος  223 επ. 
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής 226 επ. 

Απόγραφο  179 
Αποδείξεις 

αποδεικτικά µέσα  494 επ. 
έκθεση προεκτιµητικής επιτροπής  399 επ., 723 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
κριτήρια διάγνωσης της αξίας  367 επ., 625 επ. (ν.δ. 797/1971) 

Αποζηµίωση 
ανατίµηση µετά τη συντέλεση αλλά πριν από την είσπραξη  277 επ. 
αποζηµίωση επιχείρησης  341 επ. 
αρχαία  349 επ. 
αυτοαποζηµίωση  996 επ. 
δαπάνες α) πριν από την κήρυξη, και β) µετά την κήρυξη έως την πρώτη 
συζήτηση  343 επ. 
έννοια πλήρους αποζηµίωσης  326 επ. 
έξοδα µεταφοράς και επανεγκατάστασης  339 επ. 
επανακαθορισµός της αποζηµίωσης  319 επ., 735 (β.δ. 29/30.4.1953) 
κτίσµατα επί του ορίου της απαλλοτρίωσης  346 επ. 
µείωση της αξίας του αποµένοντος  351 επ., 728 (β.δ. 29/30.4.1953) 
πληρότητα της αποζηµίωσης που οδηγεί στη συντέλεση  256 επ. 
συστατικά του ακινήτου  332 επ. 
φόροι, τέλη χαρτοσήµου κ.λπ.  347 επ., 622 επ. 
βλ. επίσης  Εξόφληση δικαιούχου,  Καθορισµός τιµής µονάδας,  Κρίσιµος χρόνος. 

Αποχέτευση  946, 956, 1033 
´Αρδευση  80, 954 επ. 
Αρµοδιότητα  (καθ’ ύλην και κατά τόπον) 

αγωγή κατά την τακτική διαδικασία για την αναγνώριση των δικαιούχων  558 επ. 
αγωγή κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ για ελλείψεις του κτηµατολογικού πίνακα  141 
επ. 
αγωγή καταψηφιστική για την καταβολή της αποζηµίωσης  167 
αγωγή του αληθινού κυρίου κατά του εισπράξαντος την αποζηµίωση  556 
αίτηση βεβαίωσης της αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης  280, 606 επ. 
(ν.δ. 797/1971) 
αίτηση για την απόδοση της παρακατάθεσης  205 επ. 
αίτηση οριστικού καθορισµού αποζηµίωσης  476, 679 επ. (ν.δ. 797/1971) 
αίτηση προσωρινού καθορισµού αποζηµίωσης  466 επ. 

Αρχαία 
ανάκληση απαλλοτρίωσης  915 επ. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρετήριο                                                              1387 

διατηρητέα  910 επ. 
θέσπιση όρων και περιορισµών - κήρυξη απαλλοτρίωσης  897 επ. 
προσδιορισµός αποζηµίωσης σε απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς 
349 επ. 

Ατέλειες  440 
Αττικό µετρό Α.Ε.  (βλ. Μετρό) 
Αυθαίρετα  334 
Αυτοαποζηµίωση  996 επ. 
Αυτοψία  494, 725 (β.δ. 29/30.4.1953), 734 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
Βέλγιο  807 
Βιβλιοθήκη δηµοτική  951 
Βιοµηχανίες επαρχιακές  924 επ. 
Βιοµηχανικές περιοχές  579 επ., 930 επ. 
Βιότοποι  1206 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη  808 
Βουλγαρία  808 
Βυζαντινορωµαϊκό (προϊσχύσαν του ΑΚ) δίκαιο  82, 238 επ. 
Γαλλία  809 επ. 
Γειτονικά ακίνητα µε τα απαλλοτριωθέντα  109 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)  1184, 1322 επ. 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) 

δόµηση σε απαλλοτριούµενα ακίνητα  1342 επ. 
κατάργηση δουλείας  921 επ. 

Γερµανία  809 επ. 
Γιουγκοσλαβία  810 
Γυµναστήρια  83, 951 
∆ανία  810 επ. 
∆άση και δασικές εκτάσεις  932 επ. 
∆εδικασµένο 

από την απόφαση για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης  612 επ. 
από την απόφαση για την αποβολή του καθού  225 επ. 
από την απόφαση για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  502 επ. 
ως προς τα απαλλοτριωθέντα από απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων  546 επ. 
ως προς τον δικαιούχο από απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων  549 επ. 

∆ήµοι 
απαλλοτρίωση δηµοτικών ακινήτων  949 επ. 
εξόρυξη υλών από δηµοτικά λατοµεία  1066 επ. 
κήρυξη απαλλοτρίωσης από ∆ήµο  951 επ. 
βλ. επίσης  Αποζηµίωση,  Εξόφληση δικαιούχου,  Καθορισµός τιµής µονάδας, 
Συντέλεση. 
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∆ηµοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) 
απαλλοτριώσεις υπέρ ∆.Ε.Η. - συντήρηση δικτύου  978 επ. 
εγκατάσταση υποσταθµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας  980 επ. 
ειδικές περιπτώσεις αποζηµιώσεων (φράγµα Σµοκόβου - ΥΗΕ Μεσοχώρας κ.λπ.)  
983 επ. 
µετατόπιση δικτύου λόγω επέκτασης σχεδίου  983 

∆ηµόσια ωφέλεια  80 επ. 
∆ηµόσιο 

διαδροµή προθεσµιών κατά τις δικαστικές διακοπές  488 επ., 508 
διάθεση ακινήτου ιδιοκτησίας του για το σκοπό της απαλλοτρίωσης  573 επ. 
διάθεση απαλλοτριωθέντος µε το σύστηµα της αντιπαροχής  304 
διεκδικήσεις δικαιωµάτων του στην αναγνώριση των δικαιούχων  543 επ. 
εκπροσώπησή του στις δίκες καθορισµού  394 επ. 
κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτων του  83 

∆ιάδικοι 
εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου  394 επ. 
ενεργητική - παθητική νοµιµοποίηση στον καθορισµό της αποζηµίωσης  373 επ. 
ικανότητα δικαστικής παράστασης στη δίκη καθορισµού τιµής µονάδας  440 επ. 
µη αυτοδίκαιη ανάκληση  282 επ. 
µη διάδικοι στη δίκη για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  236 
µη διάδικοι στη δίκη για τον προσωρινό καθορισµό  647 επ. 
παρέµβαση - προσεπίκληση  389 επ., 729 (β.δ. 29/30.4.1953) 
πληρεξούσιος δικηγόρος στη δίκη του καθορισµού της αποζηµίωσης  441 επ. 
στοιχεία δικογράφου αίτησης καθορισµού της αποζηµίωσης  469 επ. 
στοιχεία δικογράφου αναίρεσης  524 
βλ. επίσης  ∆ιακοπή δίκης,  Κλήτευση, Οµοδικία. 

∆ιαθήκη  84 επ. 
∆ιακοπή δίκης 

καθορισµός τιµής µονάδας  441 
καταψηφιστική αγωγή  169 

∆ιαταγή πληρωµής  180 επ. 
∆ιάταγµα ρυµοτοµίας  679 επ., 1307 επ. 
∆ιατάξεις (µεταβατικές, καταργούµενες, διατηρούµενες)  (βλ. ∆ιαχρονικό δίκαιο) 
∆ιατηρητέα  85, 910 επ. 
∆ιαφυγόντα κέρδη  341 επ. 
∆ιαχρονικό δίκαιο 

αυτοδίκαιη ανάκληση µη συντελεσµένης απαλλοτρίωσης  270 επ. 
µεταβατικές, καταργούµενες, διατηρούµενες διατάξεις  566 επ. (ΚΑΑΑ), 677 επ. 
(ν.δ. 797/1971), 692 επ. (β.δ. 29/30.4.1953), 777 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης  711 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
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∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα  67 επ. 
∆ικαιοδοσία 

αίτηση ακύρωσης  111 επ. 
αίτηση βεβαίωσης της αυτοδίκαιης ανάκλησης  280, 606 (ν.δ. 797/1971) 
αίτηση για τον καθορισµό αποζηµίωσης  424 επ. 
ρύθµιση διακατοχής πριν από τη συντέλεση  185 επ. 

∆ικαιούχος 
δικαιούχοι και υπόχρεοι σε αποζηµίωση στις απαλλοτριώσεις για την εφαρµογή 
του σχεδίου πόλης  385 επ. 
δικαιούχος της αποζηµίωσης  541 επ. 
δικαιώµατα αληθινού δικαιούχου κατά του εισπράξαντος την αποζηµίωση  549 επ. 
µνεία δικαιούχων στην πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης  148 επ., 707 επ. (β.δ. 
29/30.4.1953) 
βλ. επίσης  Αναγνώριση δικαιούχων,  Εξόφληση δικαιούχου. 

∆ικαστικά µέγαρα  82, 96 (ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ.) 
∆ικαστικές διακοπές  467, 488 επ., 508, 722 
∆ικαστική δαπάνη 

αναγνώριση δικαιούχων  557 επ. 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1114 επ. 
καθορισµός αποζηµίωσης  442 επ., 634 επ. (ν.δ. 797/1971) 

∆ικαστικό ένσηµο 
αγωγή κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ για παραλείψεις του κτηµατολογικού πίνακα  
141 
αίτηση για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης  612 
αίτηση κατά του Τ.Π.∆. για απόδοση της παρακατάθεσης  206 
τακτική αγωγή για την αναγνώριση των δικαιούχων  559 

∆ικηγόροι 
αµοιβή ενεργειών (αναγνώριση δικαιούχων)  557 επ. 
αµοιβή ενεργειών (έλεγχος τίτλων ακινήτου που πρόκειται να απαλλοτριωθεί)  97 
επ. 
αµοιβή ενεργειών (έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες)  1114 επ. 
αµοιβή ενεργειών (καθορισµός τιµής µονάδας)  455 επ. 
αµοιβή ενεργειών (καταψηφιστική αγωγή)  180 
αµοιβή ενεργειών (τακτική αγωγή για την αναγνώριση των δικαιούχων)  561 
κοινά ταµεία δικηγόρων 449 επ. 
παρακρατήσεις δικηγορικών συλλόγων  1009 επ. 
πληρεξούσιος δικηγόρος στη δίκη του καθορισµού της αποζηµίωσης  441 επ. 

∆ίοδος προς οδό 
άρθρο 1012 ΑΚ  917 
άρθρο 1188 ΑΚ  918 επ. 
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∆ιοίκηση 
αιτιολογία πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης  99 επ. 
δεσµευτικότητα της κρίσης της σε τεχνικά θέµατα της πράξης αναλογισµού  418 
επ. 
διακριτική ευχέρεια κήρυξης της απαλλοτρίωσης  91 επ., 726 (κατεπείγουσες κατά 
το β.δ. 29/30.4.1953) 
διακριτική ευχέρεια να προβεί σε ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης  295 
επ. 
εύρος απαλλοτριωτέας έκτασης  107 επ. 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόκτηση του υπό απαλλοτρίωση 
ακινήτου  573 επ. 
υποχρέωση να προβεί στη βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης  278 επ., 285 
επ. 

∆ιοίκηση αλλοτρίων  388 επ. 
∆ιοικητικά δικαστήρια 

αγωγή κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ για παραλείψεις του κτηµατολογικού πίνακα  
141 
αίτηση για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης µη συντελεσµένης 
απαλλοτρίωσης  280, 606 επ. (ν.δ. 797/1971) 

∆ιοικητική αναγνώριση δικαιούχων  562 επ., 672 (ν.δ. 797/1971), 761 επ. (β.δ. 29/ 
30.4.1953) 

∆ιόρθωση απόφασης  501 επ. 
∆όµηση 

αυθαίρετα  334 
δαπάνες έκδοσης άδειας ανοικοδόµησης, εκσκαφών κ.λπ.  343 επ. 
έκδοση οικοδοµικής άδειας µετά την καταβολή αποζηµίωσης για όλα τα 
ρυµοτοµούµενα ή προσκυρούµενα τµήµατα του ακινήτου  166 
κτίσµατα επί του ορίου της απαλλοτρίωσης  346 επ. 
µείωση αξίας αποµένοντος που καθίσταται µη οικοδοµήσιµο  356 επ. 
µεταφορά συντελεστή δόµησης  1070 επ. 
όροι και περιορισµοί κατά τη νοµοθεσία περί αρχαιοτήτων  349 επ. 
σε απαλλοτριούµενα ακίνητα  1342 επ. 

∆ουλεία (προσωπική ή πραγµατική)  918 επ. 
∆ωρεά  84 επ. 
Εγγύηση 

για ανάληψη της αποζηµίωσης  532, 658 επ. (ν.δ. 797/1971), 794 (ν.δ. 3979/1959) 
για την εκτέλεση ξενοδοχειακών έργων  1027 

Εθνικοποίηση  91 
Εισφορά σε γη - Εισφορά σε χρήµα  1330 επ. 
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Εκπροσώπηση 
ελληνικού ∆ηµοσίου στη διαδικασία ανάκλησης απαλλοτρίωσης  254, 292 επ. 
ελληνικού ∆ηµοσίου στις δίκες για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  394 επ. 

Ελάττωµα (νοµικό ή πραγµατικό)  87 επ. 
Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.)  (βλ. Βιοµηχανικές περιοχές) 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  303 
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)  (βλ. Τουρισµός) 
Ένδικα µέσα 

κατά απόφασης για την αναγνώριση των δικαιούχων  558 (κατά την ειδική 
διαδικασία) και  558 επ. (κατά την τακτική διαδικασία) 
κατά απόφασης για αποβολή κατόχου σε επέκταση σχεδίου (ν. 1337/1983)  1335 
κατά απόφασης για αποβολή του καθού  225 επ., 713 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
κατά απόφασης για την απόδοση της παρακατατεθείσας αποζηµίωσης  206 επ. 
κατά απόφασης για τον οριστικό καθορισµό  738 (β.δ. 29/30.4.1953) 
κατά απόφασης για τον προσωρινό καθορισµό  472 

Ενέχυρο  922 
Έννοµο συµφέρον 

για την αναγνώριση της κυριότητας του δικαιούχου  539 
για την άσκηση αίτησης ακύρωσης  114 επ. 
για την άσκηση αναίρεσης  526 επ. 
για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  380 επ. 

Ενοικιοστάσιο  230 
Ένορκες βεβαιώσεις  494 επ. 
Ένσταση (καταβολής εξόδων προηγούµενης δίκης)  152, 478 επ. 
Ένταλµα χρηµατικό  159 
Έξοδα (µεταφοράς και επανεγκατάστασης)  339 επ. 
Εξόφληση δικαιούχου 

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος  159 
καταβολή της αποζηµίωσης  157 επ. 
µεταφορά συντελεστή δόµησης 1070 επ. 
παρακατάθεση της αποζηµίωσης στο Τ.Π.∆.  (βλ. Παρακατάθεση) 
προθεσµία για την κατάθεση τυχόν διαφοράς µεταξύ προσωρινής και οριστικής 
αποζηµίωσης  257 επ. 
συµψηφισµός - ταύτιση προσώπου υποχρέου και δικαιούχου  159 επ. 
τµηµατική εφαρµογή του σχεδίου πόλης  161 επ. 

Επανακαθορισµός της αποζηµίωσης  319 επ., 735 (β.δ. 29/30.4.1953) 
Επέκταση σχεδίων  (βλ. Σχέδια πόλεων) 
Επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού (βλ. Κεφάλαια εξωτερικού) 
Επικαρπία  541, 917 επ. 
Επίταξη  1035 επ. 
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Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων  1115 
Επίτροπος απαγορευµένου  441 
Επιχειρήσεις 

διαφυγόντα κέρδη  341 επ. 
έξοδα µεταφοράς και επανεγκατάστασης  339 επ. 
κήρυξη απαλλοτρίωσης  92, 1131 
συστατικά που αποζηµιώνονται  332 επ. 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης  946, 956 
βλ. επίσης Βιοµηχανίες επαρχιακές, Βιοµηχανικές περιοχές. 

Έργα γενικότερης σηµασίας (άρθρο 7Α ΚΑΑΑ)  191 επ. 
Έργα µείζονος σηµασίας (άρθρο 11 του ν.δ. 797/1971)  600 επ. 
Εργοστάσια - βιοτεχνίες  (βλ. Επιχειρήσεις, Βιοµηχανίες επαρχιακές, Βιοµηχανικές 

περιοχές) 
Ερηµοδικία  612 
Εύλογος χρόνος 

ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης υπέρ ∆ηµοσίου κ.λπ. 295 επ. 
σχέδια πόλεων - ανάκληση µη συντελεσµένης απαλλοτρίωσης  248 επ. 
σχέδια πόλεων - αποχαρακτηρισµός κοινωφελών χώρων  1311 επ. 

Εύρος απαλλοτριωτέας έκτασης 
απαλλοτριούµενα ακίνητα  107 επ. 
απαλλοτρίωση κατά ζώνες  588 επ. 
γειτονικά ακίνητα  109 

Ευρωπαϊκή ´Ενωση 
ατοµικά δικαιώµατα  74 
προστασία περιβάλλοντος  1138 επ. 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση της Ρώµης (για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις 
ελευθερίες)  43 επ. 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
δηµοσίευση της απόφασης δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την κήρυξη 
απαλλοτρίωσης  957 επ. 
δηµοσίευση της παρακατάθεσης της αποζηµίωσης  202 επ. 
δηµοσίευση της πράξης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης  286 
δηµοσίευση της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης  109 επ. 

Ζώνες αστικού αναδασµού (Ζ.Α.Α.)  1337 επ. 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

Πέµπτη τροποποίηση (1791)  811 
πρεσβεία  864 επ. 

Ιαµατική πηγή  951 
Ιδιοκτησία 

περιορισµοί ή στέρηση  80 επ., 897 επ., 1090 επ., 1349 επ. 
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συγκυριότητα  95 επ., 198, 283 επ., 555, 559, 951 
Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια  1130 
Ιδρύµατα  84, 97 
Ιερά Μονή του Σινά  822 
Ιεροί ναοί  820 επ. 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  1058 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Μελετών  862, 863 
Ιταλία  811 επ. 
Ιχθυοτροφεία  862 επ. 
Καθορισµός τιµής µονάδας 

ανατίµηση µετά τη συντέλεση αλλά πριν από την είσπραξη της αποζηµίωσης  277 
επ. 
αποδείξεις  494 επ. 
απόφαση καθορισµού τιµής µονάδας  471 
αρµόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστήριο 466 επ. (προσωρινός), 476 
(οριστικός) 
ατέλεια της διαδικασίας  440 
αυτοαποζηµίωση  996 επ. 
δεδικασµένο  502 επ. 
δικαιοδοσία δικαστηρίου  424 επ. 
διόρθωση απόφασης  501 επ. 
ένδικα µέσα κατά της απόφασης για τον οριστικό καθορισµό  738 (β.δ. 
29/30.4.1953) 
ένδικα µέσα κατά της απόφασης για τον προσωρινό καθορισµό  472 
ενιαίος καθορισµός της αποζηµίωσης  434 επ. 
έννοµο συµφέρον για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  380 επ. 
ένσταση (καταβολής εξόδων προηγούµενης δίκης)  478 επ. 
εντός προθεσµίας τεσσάρων ετών από την κήρυξη (έργα µείζονος σηµασίας) 600 
επ. (ν.δ. 797/1971) 
εντός προθεσµίας τριών ετών από την κήρυξη  597 επ. (ν.δ. 797/1971) 
καθορισµός αποζηµίωσης µε ταυτόχρονη αναγνώριση δικαιούχων  538 επ. 
(ΚΑΑΑ), 686 (άρθρο 95 του ν. 1892/1990), 720 (β.δ. 29/30.4.1953), 792 (ν.δ. 
3979/1959) 
κατεπείγουσες απαλλοτριώσεις  643 επ. (ν.δ. 797/1971), 726 επ. (β.δ. 
29/30.4.1953) 
µείωση αξίας αποµένοντος  351 επ., 728 (β.δ. 29/30.4.1953) 
οριστικός καθορισµός  473 επ. (ΚΑΑΑ), 645 επ. (ν.δ. 797/1971), 730 επ. (β.δ. 
29/30.4.1953) 
προσωρινός καθορισµός  463 επ. (ΚΑΑΑ), 640 επ. (ν.δ. 797/1971), 721 επ. (β.δ. 
29/30.4.1953) 
στοιχεία δικογράφου  469 επ., 722 (β.δ. 29/30.4.1953) 
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συµβιβαστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης  531 
συµβιβαστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης µε αναγνώριση δικαιούχων  673 
επ. (ν.δ. 797/1971), 765 επ. (β.δ. 29/30.4.1953)  
τόκοι υπερηµερίας  169 επ. 
βλ. επίσης  Αποζηµίωση,  ∆ιάδικοι,  ∆ικαστική δαπάνη,  ∆ικηγόροι,  
Επανακαθορισµός της αποζηµίωσης,  Κρίσιµος χρόνος,  Οµοδικία,  Προδικασία, 
Φόροι. 

Κάµπιγκ  1029 
Καταβολή αποζηµίωσης  (βλ.  Εξόφληση δικαιούχου) 
Κατάληψη 

έννοµο συµφέρον για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  380 επ. 
πριν από τη συντέλεση - προστασία του καθού  185 επ. 
προσφυγικές απαλλοτριώσεις  1224 επ. 
προσωρινή κατάληψη από την Αττικό Μετρό Α.Ε.  1092 
ως προϋπόθεση για την έγερση καταψηφιστικής αγωγής  168 
ως προϋπόθεση για τη συντέλεση  190 

Καταπίστευµα  542 
Κατάταξη απαιτήσεων  211 επ. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος 

ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης υπέρ ιδιωτών και ν.π.ι.δ.  306 επ. 
αποβολή του καθού  223 επ. 
αυτοδίκαιη ανάκληση µη συντελεσµένης απαλλοτρίωσης  265 επ. 
καθορισµός αποζηµίωσης  478 
καταψηφιστική αγωγή για την καταβολή της αποζηµίωσης  179 
ωφελούµενου παρόδιου ιδιοκτήτη  388 

Καταψηφιστική αγωγή 
αµοιβή ενεργειών δικηγόρου  180 
αοριστία αγωγής  168 
απόγραφο  179 
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο  167 
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος  179 
µε ταυτόχρονη αναγνώριση δικαιούχων  174 επ. 
τόκοι υπερηµερίας  169 επ. 

Κατεπείγουσες απαλλοτριώσεις  643 επ. (ν.δ. 797/1971), 726 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
Κεφάλαια εξωτερικού  1031 επ. 
Κήρυξη απαλλοτρίωσης 

αίτηση ακύρωσης  111 επ. 
αιτιολογία πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης  99 επ. 
ακινήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων  949 επ. 
ακινήτων του ∆ηµοσίου 83 
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απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, Υπουργού των Οικονοµικών κ.λπ.  
105 επ., 572 επ. (ν.δ. 797/1971) 
γενικές προϋποθέσεις κήρυξης της απαλλοτρίωσης  91 επ. 
δηµόσια ωφέλεια  80 επ. 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ  109 επ. 
διάγραµµα οριζοντιογραφίας  578 επ., 643 (άρθρο 18Α § 2 του ν.δ. 797/1971), 
690 (άρθρο 1 § 3 του β.δ. 29/30.4.1953) 
ελάττωµα (νοµικό ή πραγµατικό)  87 επ. 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1095 επ. 
εύρος απαλλοτριωτέας έκτασης  107 επ. 
κατά ζώνες  588 επ. 
κλήτευση και ακρόαση ενδιαφεροµένων  92 επ. 
µαταίωση σκοπού απαλλοτρίωσης πριν από συντέλεση  278 
µνεία δικαιούχων  148 επ., 707 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
νέας απαλλοτρίωσης µετά την ανάκληση  613 επ. 
οικονοµική δυνατότητα του υπερού  93 επ. 
περιορισµοί ή στέρηση ιδιοκτησίας  80 επ. 
πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης - συνέπειες ελλείψεων  128 επ. 
προπαρασκευαστικές ενέργειες της ∆ιοίκηση για απόκτηση του υπό 
απαλλοτρίωση ακινήτου  573 επ. 
προπαρασκευαστικές εργασίες (τοπογραφικά συνεργεία)  152 
πρωτότυπος τρόπος κτήσης  232 επ. 
συγκυριότητα επί του απαλλοτριούµενου ακινήτου  95 επ. 
χρόνος κήρυξης 109 επ. 
βλ. επίσης  ∆ήµοι,  Περιβάλλον, Σχέδια πόλεων. 

Κλήτευση 
διαδίκων ενώπιον του ´Αρειου Πάγου  528 επ. 
διαδίκων στις δίκες καθορισµού της αποζηµίωσης  479 επ. 
δικαιούχων εµπράγµατων δικαιωµάτων στη δίκη της αναγνώρισης των δικαιούχων  
540 επ. 
εκπροσώπηση ελληνικού ∆ηµοσίου  394 επ. 
ελληνικού ∆ηµοσίου στη διαδικασία της αναγνώρισης δικαιούχων  544 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1098 επ. 
και ακρόαση ενδιαφεροµένων πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης  92 επ. 

Κοινά ταµεία δικηγόρων  449 επ., 1009 επ. 
Κοινότητες 

απαλλοτρίωση κοινοτικών ακινήτων  949 επ. 
εξόρυξη υλών από κοινοτικά λατοµεία  1066 επ. 
κήρυξη απαλλοτρίωσης από Κοινότητα  951 επ. 
βλ. επίσης  Αποζηµίωση,  Εξόφληση δικαιούχου,  Καθορισµός τιµής µονάδας, 
Συντέλεση. 
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Κοινόχρηστοι χώροι 
αποζηµίωση κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους  335 
εισφορά για τη δηµιουργία τους σε επέκταση σχεδίου  1330 επ. 
ιδιωτικοί οδοί κ.λπ. που κατέστησαν κοινής χρήσης  1339 επ. 
πρόσδοση κοινόχρηστου χαρακτήρα σε χώρους που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε 
∆ήµο ή Κοινότητα  1309 επ. 
χαρακτηρισµός τους ως χώρου για την ανέγερση σχολείου  1132 επ. 
χρόνος κήρυξης της απαλλοτρίωσης για τη δηµιουργία τους  1307 επ. 

Κοινωνικοποίηση  91 
Κοινωνικός συντελεστής  1336 
Κοινωφελείς χώροι 

εισφορά για τη δηµιουργία τους σε επέκταση σχεδίου  1330 επ. 
χαρακτηρισµός - αποχαρακτηρισµός ακινήτων 1310 επ. 

Κολυµβητήρια  951, 1313 
Κρίσιµος χρόνος (υπολογισµού της αποζηµίωσης) 

επανακαθορισµός της αποζηµίωσης  319 επ., 735 (β.δ. 29/30.4.1953) 
κρίσιµος χρόνος µετά το Συντ. 1975  312 επ. 
κρίσιµος χρόνος πριν από το Συντ. 1975  317 επ. 

Κριτήρια (διάγνωσης της αξίας του απαλλοτριωθέντος)  (βλ. Αποδείξεις) 
Κροατία  812 
Κτηµατογράφηση 

διαδικασία - αρµόδια όργανα - αµοιβές  662 επ. (ν.δ. 797/1971), 666 επ. (ν.δ. 
797/1971), 686 (άρθρο 95 του ν. 1892/1990), 747 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1101 επ. 

Κτηµατολογικό διάγραµµα 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ  110 
οριζοντιογραφίας διάγραµµα  578 επ., 643 (άρθρο 18Α § 2 του ν.δ. 797/1971), 
690 (άρθρο 1 § 3 του β.δ. 29/30.4.1953) 
περιεχόµενο - συνέπειες ελλείψεων στη διαδικασία καθορισµού τιµής µονάδας και 
στη συντέλεση της απαλλοτρίωσης  133 επ. 
περιεχόµενο - συνέπειες ελλείψεων στο κύρος της πράξης κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης  128 επ. 
προπαρασκευαστικές εργασίες (τοπογραφικά συνεργεία)  152 
σε απαλλοτριώσεις υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων  956 επ. 

Κτηµατολογικός πίνακας 
αγωγή αποζηµίωσης (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) για ελλείψεις του  136 επ. 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ  110 
περιεχόµενο - συνέπειες ελλείψεων  στη διαδικασία καθορισµού τιµής µονάδας και 
στη συντέλεση της απαλλοτρίωσης  133 επ. 
περιεχόµενο - συνέπειες ελλείψεων στο κύρος της πράξης κήρυξης της 
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απαλλοτρίωσης  128 επ. 
σε απαλλοτριώσεις υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων  956 επ. 

Λαϊκή κατοικία  1042 επ. 
Λατοµεία  1058 επ. 
Λιµένες  96, 1045 επ. 
Λιµνοθάλασσα  103 
Λουξεµβούργο  813 
Μάρτυρες  500 επ. 
Μαυροβούνιο  813 
Μείωση αξίας αποµένοντος 

αιτιολογία της απόφασης καθορισµού αποζηµίωσης λόγω µείωσης της αξίας του 
αποµένοντος  362 επ. 
αποζηµίωση αποµένοντος  351 επ., 728 (β.δ. 29/30.4.1953) 
εύρος απαλλοτριωτέας έκτασης  107 επ. 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (βλ. Περιβάλλον) 
Μεσίτης  329 
Μεταγραφή 

άρθρο 1192 ΑΚ  922 
προδικασία της δίκης για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  411 επ. 
της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης  217 επ. 

Μεταλλεία  1050 επ. 
Μεταφορά συντελεστή δόµησης  1070 επ. 
Μετρό  

Αττικό  1088 επ. 
Θεσσαλονίκης 1090 

Μίσθωση 
ακίνητα που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και για εγκαταστάσεις των 
Ολυµπιακών Αγώνων  1157 επ. 
εκµετάλλευση απαλλοτριωθέντος µετά τη συντέλεση  231 επ. 
τύχη µίσθωσης µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης  227 επ. 

Μονές  822 επ. 
Νοµάρχης 

απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης (ν.δ. 797/1971)  572 επ. 
απόφαση κήρυξης δάσωσης ή αναδάσωσης  938 επ. 
έγκριση κήρυξης απαλλοτρίωσης υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων  957 επ. 
εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου  394 επ. 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  946 επ. 
Νοµή  

αδυναµία αναγνώρισης νοµέα ως δικαιούχου της αποζηµίωσης  541 
κατάληψη απαλλοτριωθέντος  185 επ. 
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Νοµικά πρόσωπα 
ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης υπέρ ν.π.δ.δ.  295 επ. 
ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης υπέρ ν.π.ι.δ.  304 επ. 
δικαστική δαπάνη ν.π.δ.δ. ή νοµικών προσώπων των οποίων η νοµική υπηρεσία 
διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ.  442 επ., 634 επ. (ν.δ. 797/1971) 
κατάθεση εκπροσώπου τους ως µάρτυρα  500 

Νοµιµοποίηση 
αιτούντος την αυτοδίκαιη ανάκληση  282 επ. 
ενεργητική - παθητική στον καθορισµό της αποζηµίωσης  373 επ. 
παθητική νοµιµοποίηση του υποχρέου κατά την αντιδικία του καθού µε το Τ.Π.∆. 
για απόδοση της αποζηµίωσης  200 επ. 

Νοσοκοµεία  823 
Ξενοδοχεία (βλ.  Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού) 
Οδοί 

αρµοδιότητα χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού  1181 επ. 
αυτοαποζηµίωση  996 επ. 
δηµοτικές και κοινοτικές  952 επ. 
εθνικές  985 επ. 
επίταξη  1035 επ. 
έργα για τα οποία απαιτείται χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων  
1185 επ. 
ιδιωτικοί οδοί κ.λπ. που κατέστησαν κοινής χρήσης  1339 επ. 
κατασκευή τους επί ακινήτων που αποκτήθηκαν µε κεφάλαια εξωτερικού  1032 επ. 
παρόδιοι ιδιοκτήτες (δικαιούχοι και υπόχρεοι σε αποζηµίωση)  385 επ. 
προς ιδιωτική λατοµική περιοχή  1065 
συντήρηση ή ανακαίνιση µε υλικά από δηµοτικά ή κοινοτικά λατοµεία  1066 επ. 
τµηµατική εφαρµογή του σχεδίου πόλης  161 επ. 

Οθωµανικό δίκαιο  545 επ. 
Οικουµενική διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου  67 επ. 
Ολλανδία  813 επ. 
Ολυµπιακοί αγώνες 

αναγνώριση δικαιούχων - κτηµατογράφηση  1101 επ. 
αποβολή των καθών η απαλλοτρίωση και µισθωτών  1105 επ., 1115 επ. 
δικαστική δαπάνη - αµοιβές δικηγόρων  1104, 1114 επ. 
έξοδα και αµοιβές πραγµατογνωµόνων  1104 επ. 
κήρυξη απαλλοτρίωσης  1093 επ., 1113 επ. 
κλήτευση  1098 επ. 
παρακατάθεση αποζηµίωσης  1104 
προθεσµίες  1098 επ. 

Οµαδική τακτοποίηση  1338 επ. 
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Οµοδικία 
αίτηση ακύρωσης  116 επ. 
αποβολή των καθών  220 
αυτοδίκαιη ανάκληση  282 επ. 
καθορισµός της αποζηµίωσης  392 επ. 

Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)  1117 επ. 
Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας  1120 
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών  67 επ. 
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)  (βλ. Σιδηρόδροµοι) 
Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)  1121 επ. 
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)  1135 επ. 
Οριζοντιογραφίας διάγραµµα  578 επ., 643 (άρθρο 18Α § 2 του ν.δ. 797/1971), 690 

(άρθρο 1 § 3 του β.δ. 29/30.4.1953) 
Οριστικός καθορισµός αποζηµίωσης (απευθείας αίτηση)  504 επ. 
Οριστικός καθορισµός αποζηµίωσης (µετά από προσωρινό καθορισµό)  473 επ. 

(ΚΑΑΑ), 645 επ. (ν.δ. 797/1971), 730 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
αντίθετη αίτηση µε τις προτάσεις  483 επ. 
αυτοτελής αίτηση  480 επ. 
προθεσµία για την άσκηση αίτησης για τον οριστικό καθορισµό  (µη διάδικοι στη 
δίκη του καθορισµού) 236, (διάδικοι στη δίκη του προσωρινού καθορισµού) 488 
επ., (µη διάδικοι στη δίκη του προσωρινού καθορισµού) 647 επ. 
βλ. επίσης  Καθορισµός τιµής µονάδας. 

Ουγγαρία  814 
Οχυρωµατικά έργα  (βλ.  Στρατιωτικά έργα) 
Παιδική χαρά  953 επ. 
Παιδικός σταθµός  114 
Παραγραφή 

αγωγή κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ για παραλείψεις του κτηµατολογικού πίνακα  
142 επ. 
αίτηση για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  238 επ. 
δικαίωµα για είσπραξη της αποζηµίωσης  238, 771 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
προσφυγικές απαλλοτριώσεις (προθεσµίες - παραγραφές)  1224 επ. 

Παραίτηση 
από το δικαίωµα για αυτοδίκαιη ανάκληση  265 επ. 
από το δικόγραφο και από το δικαίωµα για τον καθορισµό αποζηµίωσης  477 επ. 

Παρακατάθεση αποζηµίωσης 
αντιδικία µε Τ.Π.∆.  205 επ. 
βεβαρηµένα ακίνητα (υποθήκες, προσηµειώσεις κ.λπ.)  211 επ. 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ  202 επ. 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1104 
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νοµιµότητα και συνέπειες της παρακατάθεσης  195 επ. 
παρακράτηση και απόδοση δικηγορικής αµοιβής στο δικηγορικό σύλλογο  422 
(άρθρο 18 § 4 ΚΑΑΑ), 449 επ., 1009 επ. 
παροχή εγγύησης για ανάληψη της αποζηµίωσης  532, 658 επ. (ν.δ. 797/1971) 

Παραλία  858 επ. 
Παραρτήµατα  332 επ. 
Παρέµβαση  389 επ., 729 (β.δ. 29/30.4.1953) 
Πάρκιγκ  (βλ. Σταθµοί αυτοκινήτων) 
Πειθαρχικές κυρώσεις  676 (ν.δ. 797/1971), 760 (β.δ. 29/30.4.1953) 
Περιβάλλον 

αίτηση ακύρωσης πράξης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  
1208 επ. 
αλληλεξάρτηση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  1194 επ. 
άρθρο 24 Συντ. και λοιπές συνταγµατικές διατάξεις  1216 επ. 
αρµοδιότητα χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού  1181 επ. 
διαδικασία έγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων  1200 επ. 
έργα για τα οποία απαιτείται χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων 1183 
επ. 
χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων ως προϋποθέσεις κήρυξης 
απαλλοτρίωσης  1197 επ. 

Πίνακας κατάταξης  211 επ. 
Πιστοποιητικό 

του ν. 11/1975 (φόρος ακίνητης περιουσίας)  412 επ. 
φορολογικής ενηµερότητας  210 
φόρου κληρονοµιάς  209 επ. 

Πίστωση αποζηµίωσης  158 
Πλατείες 

αυτοαποζηµίωση  996 επ. 
ιδιωτικοί οδοί κ.λπ. που κατέστησαν κοινής χρήσης  1339 επ. 
παρόδιοι ιδιοκτήτες (δικαιούχοι και υπόχρεοι σε αποζηµίωση)  385 επ. 
τµηµατική εφαρµογή του σχεδίου πόλης  161 επ. 

Πλειστηριασµός  88 επ. 
Πνευµατικό κέντρο  230, 951, 953 
Ποινικές κυρώσεις  564 επ., 676 (ν.δ. 797/1971), 757 (β.δ. 29/30.4.1953) 
Πολεοδοµικές απαλλοτριώσεις (βλ. Σχέδια πόλεων) 
Πολεοδοµική µελέτη (Π.Μ.)  1322 επ. 
Πολωνία  814 επ. 
Πορτογαλία  815 
Πράγµατα εκτός συναλλαγής  82 επ., 1006, 1310 
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Πραγµατογνώµονες 
αµοιβή πραγµατογνώµονα 498 επ., 739 (β.δ. 29/30.4.1953) 
ελεύθερη εκτίµηση πραγµατογνωµοσύνης  736 (β.δ. 29/30.4.1953) 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1104 επ. 
προθεσµία από την κατάθεση πραγµατογνωµοσύνης για τη συζήτηση της 
υπόθεσης  499 επ. 
υποχρέωση διεξαγωγής  494, 734 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 

Πρακτικά  390, 493, 501, 529 επ. 
Πράξη 

βεβαίωσης της αυτοδίκαιης ανάκλησης  278 επ. 
κήρυξης της απαλλοτρίωσης (αιτιολογία)  99 επ. 
κήρυξης της απαλλοτρίωσης (συνέπειες ελλείψεων του κτηµατολογικού πίνακα και 
του κτηµατολογικού διαγράµµατος)  128 επ. 
προσβαλλόµενη µε αίτηση ακύρωσης  113 επ. 
προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης  1318 επ. 
χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων  1181 επ. 

Πρεσβείες (βλ. Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής) 
Προδικασία 

αντικειµενική αξία  400 (άρθρο 15 § 6 ΚΑΑΑ), 400 επ. 
εγγραφή στα βιβλία µεταγραφών  411 επ. 
πιστοποιητικό ν. 11/1975 (φόρος ακίνητης περιουσίας)  412 επ. 
προεκτιµητική επιτροπή  399 επ., 723 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
τήρηση προδικασίας στη δίκη του προσωρινού και του οριστικού καθορισµού της 
αποζηµίωσης  413 επ., 727 (β.δ. 29730.4.1953) 
του άρθρου 8 του ν. 1539/1938 περί δηµοσίων κτηµάτων  560 

Προεκτιµητική επιτροπή  399 επ., 629 επ. (ν.δ. 797/1971), 723 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
Προθεσµία 

για να επέλθει η αυτοδίκαιη ανάκληση  597 επ. (τριετία από την κήρυξη - ν.δ. 
797/1971), 600 επ. (έργα µείζονος σηµασίας - ν.δ. 797/1971), 915 επ. (αρχαία), 
248 επ., 602 επ. (σχέδια πόλεων) 
για την ανάκληση συντελεσµένης απαλλοτρίωσης 295 επ., 304 επ., 702 επ. (β.δ. 
29/30.4.1953) 
για την άσκηση αίτησης ακύρωσης της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης  111, 
584 επ. 
για την άσκηση αίτησης βεβαίωσης της αυτοδίκαιης ανάκλησης  610 
για την άσκηση αίτησης για τον οριστικό καθορισµό της αποζηµίωσης  488 επ., 
730 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 
για την άσκηση αναίρεσης  507 επ., 656 (ν.δ. 797/1971) 
για την κατάθεση τυχόν διαφοράς µεταξύ προσωρινής και οριστικής αποζηµίωσης  
257 επ. 
έργα για τους ολυµπιακούς αγώνες  1098 επ. 
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Προικώο  379 επ., 541, 918 
Προπαρασκευαστικές 

ενέργειες της ∆ιοίκησης για απόκτηση του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου  573 επ. 
εργασίες (τοπογραφικά συνεργεία) 152 

Προσεπίκληση  389 επ. 
Προσηµείωση  (βλ. Υποθήκη) 
Προσκύρωση  (βλ. Σχέδια πόλεων) 
Προσύµφωνο  87 
Προσφύγων αποκατάσταση  1219 επ. 
Προσωρινός καθορισµός αποζηµίωσης  463 επ., 721 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 

βλ. επίσης  Καθορισµός τιµής µονάδας. 
Προτάσεις 

αµοιβή δικηγόρου για τη σύνταξή τους  180 (καταψηφιστική αγωγή),  457 επ. 
(καθορισµός τιµής µονάδας),  557 (αναγνώριση δικαιούχων - ειδική διαδικασία),  
561 (αναγνώριση δικαιούχων - τακτική διαδικασία) 
αντίθετη αίτηση µε τις προτάσεις για τον οριστικό καθορισµό  483 επ. 
στη δίκη της βεβαίωσης της αυτοδίκαιης ανάκλησης  611 επ. (ν.δ. 797/1971) 
στη δίκη του οριστικού καθορισµού της αποζηµίωσης  480 

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας  815 επ. 
Πρώτο πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α  45 επ. 
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής  226 επ. 
Πρωτότυπος τρόπος κτήσης  218 επ., 232 επ., 1338 επ. 
Πώληση 

η απαλλοτρίωση ως νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα  87 επ. 
κλήση ενδιαφεροµένων να υποδείξουν κατάλληλα ακίνητα  98 επ. 
ύπαρξη ή µη υποχρέωσης της ∆ιοίκησης να διερευνήσει τη δυνατότητα εξαγοράς 
του ακινήτου πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσής του  573 επ. 

Ραντάρ  (βλ. Αεροδρόµια) 
Ρουµανία  816 
Ρυµοτοµία  (βλ. Σχέδια πόλεων) 
Σερβία  817 
Σιδηρόδροµοι 

αποστάσεις από σιδηροδροµικές γραµµές  81 
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος  378, 462, 638 

Σλοβακία  818 
Σλοβενία  818 επ. 
Σταθµοί αυτοκινήτων (πάρκιγκ)  951, 1090 
Στρατιωτικά έργα 

αιτιολογία πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης  104 
εκπροσώπηση ελληνικού ∆ηµοσίου  398 
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επίταξη  1039 
κήρυξη απαλλοτρίωσης  85, 97, 1315 
κτηµατογράφηση  665 

Συγκυριότητα  (βλ.  Ιδιοκτησία) 
Συµβιβαστικός 

προσδιορισµός της αποζηµίωσης  531 
προσδιορισµός της αποζηµίωσης µε αναγνώριση δικαιούχων  673 επ. (ν.δ. 
797/1971), 765 επ. (β.δ. 29/30.4.1953) 

Συµψηφισµός   
αποζηµίωσης  159 επ. 
δικαστικής δαπάνης  442 επ., 634 επ. (ν.δ. 797/1971) 

Συναγωγές Ισραηλιτικών Κοινοτήτων  825 επ. 
Σύνταγµα 

της Επιδαύρου  806 
της Τροιζήνος  806 
του ´Αστρους  806 
του 1844  806 
του 1864  806 
του 1911  805 
του 1927  804 επ. 
του 1952  802 επ. 

Σύνταγµα του 1975 
κείµενο των άρθρων 17, 18, 20, 24, 106 και 117 Συντ.  37 επ. 
συνταγµατικότητα των διατάξεων για τη δικαστική δαπάνη  442 επ. 
συνταγµατικότητα των διατάξεων για τη µείωση της αξίας του αποµένοντος  728 
(β.δ. 29/30.4.1953) 
συνταγµατικότητα των διατάξεων για την ανάκληση συντελεσµένης 
απαλλοτρίωσης  295 επ., 703 (β.δ. 29/30.4.1953) 
συνταγµατικότητα των διατάξεων για την αυτοαποζηµίωση  996 επ. 
συνταγµατικότητα των διατάξεων για την παρακράτηση και την απόδοση 
δικηγορικής αµοιβής στο κοινό ταµείο δικηγόρων  449 επ. 
συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 395/1974  294 
συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2344/1940  852 επ. 
συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 10 § 3 του ν. 1955/1991  1090 επ. 
συνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 1337/1983  1339 επ. 

Συνταγµατικό κείµενο 
του 1968  801 επ. 
του 1973  799 επ. 

Συντέλεση 
ανατίµηση µετά τη συντέλεση αλλά πριν από την είσπραξη της αποζηµίωσης  277 
επ. 
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αφετηρία δεκαοκταµήνου - προθεσµία για την κατάθεση τυχόν διαφοράς µεταξύ 
προσωρινής και οριστικής αποζηµίωσης  257 επ. 
εκµετάλλευση του απαλλοτριωθέντος από τον καθού µετά τη συντέλεση  231 επ. 
εξόφληση του δικαιούχου  157 επ. 
κατάληψη πριν από τη συντέλεση - προστασία του καθού  185 επ. 
κατάληψη ως προϋπόθεση για τη συντέλεση  190 
µαταίωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης πριν από τη συντέλεση  278 
µεταγραφή 217 επ. 
πληρότητα της αποζηµίωσης που οδηγεί στη συντέλεση  256 επ., 712 (β.δ. 
29/30.4.1953) 
προθεσµία για να επέλθει η αυτοδίκαιη ανάκληση  597 επ. (τριετία από την κήρυξη 
- ν.δ. 797/1971), 600 επ. (έργα µείζονος σηµασίας - ν.δ. 797/1971), 915 επ. 
(αρχαία), 248 επ., 602 επ. (σχέδια πόλεων) 
προσφυγικές απαλλοτριώσεις  1224 επ. 
πρωτότυπος τρόπος κτήσης  232 επ. 
συνέπειες ελλείψεων του κτηµατολογικού πίνακα και του διαγράµµατος στη 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης  133 επ. 
τύχη µίσθωσης µετά από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης  227 επ. 

Συστατικά 
ενιαίος καθορισµός της αποζηµίωσης  434 επ. 
έννοια συστατικών που αποζηµιώνονται  332 επ. 
κτίσµατα επί του ορίου της απαλλοτρίωσης  346 επ. 
περιεχόµενο - συνέπειες ελλείψεων  στη διαδικασία καθορισµού τιµής µονάδας και 
στη συντέλεση της απαλλοτρίωσης  133 επ. 
περιεχόµενο - συνέπειες ελλείψεων στο κύρος της πράξης κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης  128 επ. 

Σχέδια πόλεων 
αστικός αναδασµός  (ζώνες αστικοί αναδασµού) 1337 επ., (οµαδική τακτοποίηση) 
1338 επ. 
αυτοδίκαιη ανάκληση µη συντελεσµένης απαλλοτρίωσης  248 επ. 
δικαιούχοι και υπόχρεοι σε αποζηµίωση  385 επ. 
δόµηση σε απαλλοτριούµενα ακίνητα  1342 επ. 
έννοµο συµφέρον για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  380 επ. 
επεκτάσεις σχεδίων πόλεων κατά το ν. 1337/1983  (γενικό πολεοδοµικό σχέδιο - 
πολεοδοµική µελέτη) 1322 επ., (εισφορά σε γη - εισφορά σε χρήµα) 1330 επ., 
(καθορισµός αποζηµίωσης - αποβολή κατόχου) 1334 επ., (κοινωνικός 
συντελεστής) 1336, οικισµοί µε λιγότερους από 2.000 κατοίκους) 1336 επ. 
κήρυξη απαλλοτριώσεων  1307 επ. 
κοινόχρηστοι χώροι µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων (άρθρο 28 του ν. 
1337/1983)  1339 επ. 
µεταγραφή της συντέλεσης  217 επ. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρετήριο                                                              1405 

νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα  87 επ. 
πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης  1318 επ. 
προδικασία για τον καθορισµό τιµής µονάδας 416 επ. 
τµηµατική εφαρµογή του σχεδίου πόλης  161 επ. 
υποχρέωση της ∆ιοίκησης να τροποποιήσει το ρυµοτοµικό σχέδιο µετά την 
αυτοδίκαιη ανάκληση 278 επ., 285 επ. 
χαρακτηρισµός - αποχαρακτηρισµός κοινωφελών χώρων  1310 επ. 
βλ. επίσης  Αποζηµίωση,  Εξόφληση δικαιούχου,  Καθορισµός τιµής µονάδας, 
Συντέλεση. 

Σχολικά κτίρια  (βλ.  Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων) 
Τακτοποίηση  (βλ.  Σχέδια πόλεων) 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  (βλ.  Παρακατάθεση) 
Τεκµήριο 

ανυπαρξίας δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 544 
αυτοαποζηµίωσης (µαχητό ή αµάχητο)  996 επ. 
δικαστικό  495, 854 επ. 

Τόκοι 
καταψηφιστική αγωγή  169 επ. 
οφειλών του Τ.Π.∆.  207 επ., 659 επ. 

Τοπογραφικά συνεργεία  152 
Τουρισµός 

Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)  1016 επ. 
τουριστικές περιοχές  863 

Τούρκικοι τίτλοι κυριότητας  (βλ. Οθωµανικό δίκαιο) 
Τσεχία  819 
Υδρογονάνθρακες  1062 επ. 

βλ. επίσης  Φυσικό αέριο 
´Υδωρ 

ανάγκες άρδευσης - ανάγκες ύδρευσης  954 επ. 
Ειδικό Ταµείο Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης  919 
επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης  946, 956 
ΕΥ∆ΑΠ  91 
κήρυξη απαλλοτρίωσης   82, 919 επ., 954 επ. 
υπολογισµός της αξίας  337 επ. 

Υποθήκη  211 επ., 540, 922 επ. 
Υπουργικό Συµβούλιο  105 επ., 230 
Υπουργός των Οικονοµικών 

απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης  105 επ., 572 επ. (ν.δ. 797/1971) 
εκπροσώπηση του ελληνικού ∆ηµοσίου  394 επ. 

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας  234 
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Φόροι, τέλη κ.λπ. 
αντικείµενο κληρονοµιάς  235 
απαλλαγή πρώτης κατοικίας  1318 
ατέλεια της διαδικασίας για τον καθορισµό της αποζηµίωσης  440 
εισφορά ακινήτου σε Α.Ε.  348 
επί της καθοριζόµενης αποζηµίωσης  347 επ. 
επίδοση στον οικονοµικό έφορο  560 
παράβολο και τέλη ερηµοδικίας  612 
πιστοποιητικό  του ν. 11/1975 (φόρος ακίνητης περιουσίας)  412 επ. 
πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας  210 
πιστοποιητικό φόρου κληρονοµιάς  209 επ. 
φόρος µεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση ανταλλαγής µετά από πράξη 
τακτοποίησης  348, 1321 

Φυσικό αέριο  1346 επ. 
βλ. επίσης  Λατοµεία, Μεταλλεία, Υδρογονάνθρακες. 

Χαρακτηρισµός ακινήτων  (βλ. Κοινωφελείς χώροι) 
Χαρτοσήµου τέλη κ.λπ.  329, 347 
Χορτονοµή  1352 επ. 
Χρόνος κήρυξης της απαλλοτρίωσης 

δηµοσίευση της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο ΦΕΚ  109 επ. 
σχέδια πόλεων  1307 επ. 

Χωροθέτηση  (βλ. Περιβάλλον) 
 
 
 


