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πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Δηθαζηέο: Εηξήλε Κηνπξθηζφγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξφεδξν ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, Υαξάιακπν Καιακαηηαλφ, Εηξήλε Καινχ, νθία Νηάληνπ θαη Γεψξγην
Υντκέ,
Αξενπαγίηεο.
πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2017, κε ηελ
παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Αζαλαζίνπ Ληάπε, γηα λα δηθάζεη κεηαμχ:
Σνπ αλαηξεζείνληνο: Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ Θενδψξα
Καξαράιηνπ, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Σεο αλαηξεζίβιεηεο: Π. Ρ.
ηνπ Κ., ζπδ. Θ. Δ., ε νπνία εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Αληψλην
Μπηιηάλε.
Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 28-2-2006 αγσγή ηεο ήδε αλαηξεζίβιεηεο, πνπ
θαηαηέζεθε
ζην
Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν
Μεζνινγγίνπ.
Εθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 15/2008 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη 142/2014 ηνπ
Σξηκεινχο
Εθεηείνπ
Δπηηθήο
ηεξεάο
Ειιάδνο.
Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δεηεί ην αλαηξεζείνλ κε ηελ απφ 15-10-2014 αίηεζή
ηνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη δηάδηθνη
παξαζηάζεθαλ
φπσο
ζεκεηψλεηαη
πην
πάλσ.
Η Εηζεγήηξηα Αξενπαγίηεο νθία Νηάληνπ δηάβαζε ηελ απφ 29-9-2017 έθζεζή ηεο, κε ηελ
νπνία
εηζεγήζεθε
ηελ
απφξξηςε
ησλ
ιφγσλ
αλαίξεζεο.
Η πιεξεμνχζηα ηνπ αλαηξεζείνληνο δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο, ν πιεξεμνχζηνο ηεο
αλαηξεζίβιεηεο ηελ απφξξηςή ηεο, θαζέλαο δε ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε
δηθαζηηθή
δαπάλε.
ΚΕΦΘΗΚΕ
ΤΜΦΩΝΑ
ΜΕ
ΣΟ
ΝΟΜΟ
Η απνδεκίσζε ηνπ ηδηνθηήηε απαιινηξησζέληνο αθηλήηνπ γηα ην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ σο
πξνο ην νπνίν ζεσξήζεθε φηη έρεη ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο ηξίησλ ή (θαη)
απηναπνδεκίσζεο θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο σθέιεηαο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 3 θαη 4
ηνπ λ. 653/1977, ην νπνίν (ηεθκήξην) ήδε θαη λνκνζεηηθψο νξίζηεθε σο καρεηφ (άξζξ. 33 ηνπ
λ. 2971/2001) θαη ην νπνίν αλαηξάπεθε δηθαζηηθψο, δελ έρεη σο βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
105 ηνπ ΕηζΝΑΚ, αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ νξγάλσλ ηνπ
δεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο
απαιινηξίσζεο (ραξαθηεξηζκφο ηκήκαηνο αθηλήηνπ σο απηναπνδεκηνχκελνπ θ.ιπ. ιφγσ
ηεθκαηξφκελεο σθέιεηαο), νη εθ ηεο νπνίαο άιισζηε (παξάλνκεο πξάμεο θ.ιπ.) δηαθνξέο ζα
ππήγνλην ζηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ Δηθαζηεξίσλ (ΑΕΔ 13/1992), αιιά γηα
λφκηκε, θαηά ηηο πξνξξεζείζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 ηνπ λ. 653/77 θαη 33 ηνπ λ. 2971/01,

ελέξγεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ δεκνζίνπ, απνηειεί δε ε απνδεκίσζε απηή κέξνο ηεο πιήξνπο
απνδεκηψζεσο πνπ θαη’ εθαξκνγήλ ηεο ζρεηηθήο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο (άξζξ. 17 παξ. 2
ηνπ πληάγκαηνο) νθείιεηαη γηα ηελ απαιινηξηνχκελε ηδηνθηεζία. Επνκέλσο ε αμίσζε γηα
ηελ απνδεκίσζε απηή, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα πνιηηηθά Δηθαζηήξηα κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ
ηεθκεξίνπ ηεο σθέιεηαο (ήδε άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2971/2001, Οινκ.ΑΠ 10 θαη 11/2004,
11/2011), δελ ππφθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/1995 γεληθή (πεληαεηή)
παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ θαηά ηνπ δεκνζίνπ, νχηε αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΕΚ ηεο
απφθαζεο γηα ηελ απαιινηξίσζε, νπφηε ν ελδηαθεξφκελνο ηδηνθηήηεο ιακβάλεη γλψζε ηνπ
ραξαθηεξηζκνχ ηεο έθηαζήο ηνπ σο απηναπνδεκηνχκελεο (απφ ηα νηθεία θηεκαηνινγηθά
δηαγξάκκαηα θαη πίλαθα). Αιιά, ελφςεη θαη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ λ.
2882/2001 (ΚΑΑ), πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο απαιινηξηψζεηο πνπ θεξχρζεθαλ απφ ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 1971, θαηά ην άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ ίδηνπ λ. 2882/2001, θαη έρνπλ ζπληειεζηεί
πξηλ απφ ηνλ ηειεπηαίν απηφ λφκν (2882/2001) θαη θαηά ηελ νπνία δηάηαμε (10 παξ. 1 λ.
2882/2001) κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ε αμίσζε γηα ηελ είζπξαμε
ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε πξνζσξηλά ή νξηζηηθά παξαγξάθεηαη κεηά δεθαεηία
απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ αθηλήηνπ πνπ απαιινηξηψζεθε (ΑΠ 197/2012). Εμάιινπ ν απφ ηνλ
αξηζ. 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΔ ιφγνο αλαίξεζεο ηδξχεηαη αλ παξαβηάζζεθε θαλφλαο
νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ εζσηεξηθνχ ή δηεζλνχο. Ο θαλφλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη αλ δελ
εθαξκνζζεί, ελψ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ή αλ εθαξκνζζεί, ελψ
δελ
έπξεπε,
θαζψο
θαη
αλ
εθαξκνζζεί
εζθαικέλα
(Οι.ΑΠ.
4/2005).
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Εθεηείν κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζή ηνπ, αλαθνξηθά κε
ηελ παξαγξαθή ηεο απνδεκίσζεο ηνπ κε ... απαιινηξησζέληνο αθηλήηνπ ηεο αλαηξεζίβιεηεο
δέρζεθε, αλειέγθησο, ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: "...Εμάιινπ, απφ ηε ζπληέιεζε
ηεο ελ ιφγσ απαιινηξίσζεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε έιαβε ρψξα ζηηο 29-12-2000, νπφηε
δεκνζηεχζεθε ζην νηθείν ΦΕΚ ε εηδνπνίεζε παξαθαηάζεζεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Δαλείσλ ηεο πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 143/2000
απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μεζνινγγίνπ γηα ηα απαιινηξησζέληα αθίλεηα,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφ ηεο ελάγνπζαο, κέρξη ηελ 8-6-2006, εκεξνκελία άζθεζεο ηεο
θξηλφκελεο αγσγήο, αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην έηνο 2002, νπφηε θαη εθδφζεθε ε
απφθαζε πνπ θαζφξηζε ηελ νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο ησλ απαιινηξησζέλησλ
ηδηνθηεζηψλ δελ είρε παξέιζεη δεθαεηία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ
λ.δ. 797/1971 θαη επνκέλσο ε έλδηθε αμίσζε δελ έρεη παξαγξαθεί, θαζφζνλ ε αμίσζε απηή
ζηεξίδεηαη ζηελ άλσ εηδηθή δηάηαμε θαη φρη ζε απηέο ησλ άξζξσλ 91 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 321/1969
θαη 90 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/1995. Σν πξσηνβάζκην Δηθαζηήξην, ην νπνίν κε ηελ εθθαινχκελε
απφθαζή ηνπ θαηέιεμε ζην ίδην ζπκπέξαζκα, φζνλ αθνξά ηελ πξνβιεζείζα έλζηαζε
παξαγξαθήο, πνπ επαλαιακβάλεηαη κε απηνηειή ιφγν εθέζεσο, ζσζηά εθάξκνζε ην λφκν
θαη φζα αληίζεηα ππνζηεξίδεη ην εθθαινχλ κε ην ζρεηηθφ ιφγν έθεζεο πξέπεη λ’ απνξξηθζνχλ
σο αβάζηκα...". Έηζη, πνπ έθξηλε ην Εθεηείν αλαθνξηθά κε ηελ κε παξαγξαθή ηεο έλδηθεο
αγσγηθήο αμίσζεο γηα είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο, ιφγσ απαιινηξηψζεσο ηνπ κε ...
απαιινηξησζέληνο αθηλήηνπ ηεο αλαηξεζίβιεηεο, νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηελ
πξντζρχζαζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 797/1971 θαη ήδε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
10 παξ. 1 ηνπ λ. 2882/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 126 παξ. 4 ηνπ λ. 4070/2012,
θαηά ηελ νπνία ε αμίσζε γηα ηελ είζπξαμε ηεο απνδεκηψζεσο, πνπ πξνζδηνξίζηεθε
πξνζσξηλά ή νξηζηηθά παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε νθηαεηίαο απφ ηελ απνδεδεηγκέλε

θαηάιεςε ηνπ απαιινηξησζέληνο αθηλήηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ παξέιεπζε
δεθαεηίαο απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο. πγθεθξηκέλα απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο
έλδηθεο απαιινηξίσζεο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 29.12.2000 κε ηελ δεκνζίεπζε ζην νηθείν
ΦΕΚ ηεο εηδνπνίεζεο παξαθαηάζεζεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ηεο
πξνζσξηλήο απνδεκηψζεσο, πνπ θαζνξίζζεθε κε ηελ 143/2000 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Μεζνινγγίνπ, δεκνζηεπζείζα ηελ 31.10.2000 κέρξη ηελ 8.6.2006, πνπ
αζθήζεθε ε έλδηθε αγσγή αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ 23.12.2002, πνπ
δεκνζηεχζεθε ε 1207/2002 απφθαζε νξηζηηθήο απνδεκίσζεο, ιφγσ απαιινηξίσζεο, ηνπ
Εθεηείνπ Παηξψλ, δελ παξήιζε δεθαεηία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη παξαγξαθεί ε έλδηθε
αγσγηθή αμίσζε. Εμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 παξ. 7 ηνπ λ. 4070/ 2012 ε παξαπάλσ
δηάηαμε, φπσο αληηθαηαζηάζεθε, ηζρχεη θαη ζηηο ζπληειεζκέλεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λ. 4070/2012 απαιινηξηψζεηο. Επηπξφζζεηα, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ λ.
2882/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 126 παξ. 4 ηνπ λ. 4070/2012, σο εηδηθφηεξε,
θαηηζρχεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 321/1969 θαη 90 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/
1995, πνπ θαζηεξψλνπλ πεληαεηή παξαγξαθή ησλ θαηά ηνπ Δεκνζίνπ αμηψζεσλ. Επνκέλσο
ην Εθεηείν, ην νπνίν κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε απέξξηςε ηελ απφ ην αλαηξεζείνλ
Ειιεληθφ Δεκφζην ππνβιεζείζα έλζηαζε παξαγξαθήο ηεο έλδηθεο αγσγηθήο αμίσζεο γηα
είζπξαμε απνδεκίσζεο, ιφγσ απαιινηξίσζεο, δελ ππέπεζε ζηελ εθ ηνπ αξηζ. 1 ηνπ άξζξνπ
559 ΚΠνιΔ αλαηξεηηθή πιεκκέιεηα ηεο επζείαο παξάβαζεο ησλ νπζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 90 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/1995, 10 παξ. 1 ηνπ λ. 797/1971 θαη 10 παξ. 1 ηνπ λ.
2882/2001 θαη επνκέλσο ν ζρεηηθφο πξψηνο ιφγνο αλαίξεζεο είλαη αβάζηκνο θαη
απνξξηπηένο.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 3 θαη 4 ηνπ λ. 653/1977, πνπ εηζάγνπλ ακάρεην ηεθκήξην
σθέιεηαο, γηα ηα αθίλεηα πνπ απνθηνχλ πξφζνςε επί ησλ δηαλνηγνκέλσλ εζληθψλ νδψλ, ε
ηζρχο ησλ νπνίσλ επεθηάζεθε, κε ην άξζξ. 62 παξ. 9 θαη 10 Ν. 947/ 1979 θαη ζηηο λέεο
ραξάμεηο θαη δηαπιαηχλζεηο ησλ εζληθψλ νδψλ θαη ζηνπο επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο
δξφκνπο, αληίθεηληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ (Πξφζζεηνπ) Πξσηνθφιινπ ηεο Επξσπατθήο
χκβαζεο Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΕΔΑ), ε νπνία κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο κε ην λ.δ.
53/1974 απνηειεί εζσηεξηθφ δίθαην θαη ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιε δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθαίνπ, άξα θαη ηεο πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο ηνπ λ. 653/1977 (άξζξ. 28 παξ. 1
πληάγκαηνο). Ωζηφζν, ην ηεθκήξην απηφ δελ θαηαξγείηαη, αιιά εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πιένλ
σο καρεηφ θαη ζπλεπψο, αλ, νη παξφδηνη ηδηνθηήηεο ζεσξνχλ φηη δελ σθεινχληαη απφ ηελ
απαιινηξίσζε, κπνξνχλ λα ην θαηαξξίςνπλ, απνδεηθλχνληαο φηη δελ σθεινχληαη θαη λα
δηεθδηθήζνπλ ηελ αληίζηνηρε απνδεκίσζε, ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά πιένλ θαη απφ ην
άξζξν 33 λ. 2971/2001. Σέινο, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξ. 1 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 2971/2001 πξνθχπηεη φηη ηα ζηνηρεία γηα ηελ σθέιεηα ή κε ηνπ αθηλήηνπ
δηεπξχλνληαη θαη εθηφο απφ ηελ πξφζνςε επί ηεο δηαλνηγφκελεο νδνχ, πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο
653/1977, νξίδνληαη, (ελδεηθηηθά), θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην έξγν ή ζηα
έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δψλε απαιινηξίσζεο, ε δεκηνπξγία επηπηψζεσλ ζηηο ρξήζεηο
ηνπ αθηλήηνπ θαη ε θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αξηηφηεηα θαη νηθνδνκεζηκφηεηα ηνπ
αθηλήηνπ. Καηά δε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 19 ηνπ ΚΠνιΔ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ
ε απφθαζε δελ έρεη λφκηκε βάζε θαη ηδίσο αλ δελ έρεη θαζφινπ αηηηνινγίεο, ή έρεη
αηηηνινγίεο αληηθαηηθέο ή αλεπαξθείο ζε δεηήκαηα πνπ αζθνχλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ
έθβαζε
ηεο
δίθεο
(ΑΠ
410/2015).

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Εθεηείν, αλαθνξηθά κε ηελ αλαηξνπή ηνπ ηεθκεξίνπ
σθειείαο ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ δέρζεθε, αλειέγθησο, ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά:
"...Με ηελ 1061509/6441/0010/13-7-1999 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε. πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΕΚ ηεπρ. Δ’ 612/6-81999), απαιινηξηψζεθε αλαγθαζηηθά γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
ηελ θαηαζθεπή νδνχ πξφζβαζεο ζηε Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ ππέξ θαη κε δαπάλεο ηνπ
ελαγνκέλνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ παξφδησλ ηδηνθηεηψλ εδαθηθή
έθηαζε εκβαδνχ 41.833,21 η.κ., ε νπνία βξίζθεηαη ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο ζηελ
θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Δήκνπ Αληηξξίνπ. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1999 ζπληάρζεθε νξηζηηθφο
θηεκαηνινγηθφο πίλαθαο ησλ αθηλήησλ πνπ απαιινηξηψζεθαλ θαη κε ηελ 143/2000 απφθαζε
ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Μεζνινγγίνπ θαζνξίζζεθε ε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο. Μέζα ζηελ απαιινηξησζείζα έθηαζε
πεξηιακβάλεηαη ην ππ’ ... αθίλεην ηνπ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ
θπξηφηεηα ηεο ελάγνπζαο κε ην δσξεηήξην ζπκβφιαην .../17-9-1964 ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ
Ναππάθηνπ Ι. Π. - Ι. πνπ κεηαγξάθεθε λφκηκα ζηηο 23-9-1964 ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ Ναππάθηνπ, ζηνλ ηφκν … κε αξηζκφ …. Η σο άλσ ηδηνθηεζία βξίζθεηαη
ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο άιινηε Κνηλφηεηαο Αληηξξίνπ θαη εθηφο ηνπ ξπκνηνκηθνχ
ζρεδίνπ απηήο. Πξηλ απφ ηελ απαιινηξίσζε είρε εκβαδφ 4.500 η.κ., ήηαλ δε άξηηα θαη
νηθνδνκήζηκε θαηά θαλφλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Π.Δ. ηεο
24/31-5-1985 θαη είρε πξφζνςε επί ηεο εζληθήο νδνχ .... χκθσλα κε ηνλ θηεκαηνινγηθφ
πίλαθα απαιινηξηψζεθε απφ ηελ ηδηνθηεζία απηή έθηαζε 1.429,80 η.κ., απφ ηελ νπνία ηκήκα
εκβαδνχ 900,57 η.κ. πξνζδηνξίζζεθε σο απηναπνδεκηνχκελν θαη’ εθαξκνγή ηνπ ηεθκεξίνπ
ηνπ άξζξνπ 1 λ. 653/1977... Μεηά ηελ απαιινηξίσζε απέκεηλε ζηελ ελάγνπζα έθηαζε
3.070,20 η.κ. ε νπνία έρεη πξφζσπν ζηελ εζληθή νδφ ... 70,23 κέηξσλ θαη βάζνο θπκαηλφκελν
κεηαμχ 36 κέηξσλ (ζηε δπηηθή πιεπξά) θαη 70 κέηξσλ ζηελ αλαηνιηθή. Σν ηκήκα πνπ
απέκεηλε ζηελ ελάγνπζα κεηά ηελ απαιινηξίσζε, ην νπνίν είρε απνθηεζεί απφ απηήλ πξηλ
απφ ηηο 17-10-1978 έρεη κελ εκβαδφλ άλσ ησλ 2.000 η.κ. θαη πξφζνςε επί ηεο νδνχ ... άλσ
ησλ 25 κέηξσλ, πιελ φκσο δελ έρεη ην απαηηνχκελν βάζνο άλσ ησλ 40 κέηξσλ ψζηε λα
ζεσξείηαη σο εθ ηνχηνπ, θαηά παξέθθιηζε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν. Απνδείρζεθε φηη ην
ελαπνκείλαλ κεηά ηελ απαιινηξίσζε ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ ηεο ελάγνπζαο - εθεζηβιήηνπ, δελ
σθειείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζφζνλ ε θαηαζθεπαζζείζα εζληθή νδφο ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξνπζηάδεη πςνκεηξηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ ηδηνθηεζία ηεο
ελάγνπζαο... Σν θαζηεξνχκελν απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 3 ηνπ λ. 653/1977
ηεθκήξην σθειείαο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Ε.Ο. πνπ δηαλνίγεηαη ή
βειηηψλεηαη αλαηξάπεθε, θαζφζνλ απνδείρζεθε φηη κε ηελ έλδηθε απαιινηξίσζε ην αθίλεην
ηεο ελάγνπζαο δελ σθειήζεθε, αθνχ θαη πξηλ απφ ηελ απαιινηξίσζε είρε πξφζνςε επί ηεο
εζληθήο νδνχ .... Είλαη δε γλσζηφ φηη νη θιεηζηνί απηνθηλεηφδξνκνη ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη
επί ππεξπςσκέλνπ αλαρψκαηνο δελ σθεινχλ ηα απνκέλνληα εθηφο απαιινηξίσζεο
αγξνηεκάρηα. Επνκέλσο ε ελάγνπζα δελ έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δαπάλεο ηεο
απαιινηξίσζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 653/1997, αιιά πξέπεη
λα απνδεκησζεί πιήξσο απφ ην ελαγφκελν, κε βάζε ηελ νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο
πνπ νξίζζεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Εθεηείνπ Παηξψλ (54.034,2 επξψ = 900,57 η.κ.
επί 60 επξψ αλά η.κ.)...". Έηζη πνπ έθξηλε ην Εθεηείν δηέιαβε ζηελ απφθαζή ηνπ ζαθείο,
επαξθείο θαη ρσξίο αληηθάζεηο αηηηνινγίεο, πνπ θαζηζηνχλ εθηθηφ ηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν σο

πξνο ηελ νξζφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ
απνδεηθηηθνχ πνξίζκαηνο πεξί ειιείςεσο ηεθκεξίνπ σθειείαο γηα ηελ κε ... ηδηνθηεζία ηεο
αλαηξεζίβιεηεο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ απψιεηα ηεο αξηηφηεηαο θαη νηθνδνκεζηκφηεηαο,
αθνχ ιφγσ ειιείςεσο ηνπ απαηηνχκελνπ κεηά ηελ απαιινηξίσζε βάζνπο ησλ 40 κέηξσλ δελ
ζεσξείηαη θαηά παξέθθιηζε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, ζηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά, πνπ
παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπαζζείζα νδφο ζε ζρέζε κε ηελ ηδηνθηεζία ηεο αλαηξεζίβιεηεο θαη
ζην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ αθίλεην είρε πξφζνςε επί ηεο εζληθήο νδνχ ..., πξηλ απφ ηελ
έλδηθε απαιινηξίσζε. Επνκέλσο ν δεχηεξνο απφ ηνλ αξηζ. 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΔ ιφγνο
αλαίξεζεο ιφγσ ειιείςεσο λφκηκεο βάζεο σο πξνο ηελ έιιεηςε ηεθκεξίνπ σθέιεηαο πξέπεη
λ’
απνξξηθζεί.
Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ πξέπεη λ’ απνξξηθζεί ε αίηεζε αλαίξεζεο, λα θαηαδηθαζζεί ην
αλαηξεζείνλ ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο αλαηξεζίβιεηεο (άξζξα 176, 183
ΚΠνιΔ), πνπ θαηέζεζε θαη πξνηάζεηο, κεησκέλε, φκσο, θαη’ άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ λ.
3693/1957,
φπσο,
εηδηθφηεξα,
νξίδεηαη
ζην
δηαηαθηηθφ.
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