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Αξηζκφο 257/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Γ' Πνιηηηθφ Σκήκα  

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Δηξήλε Κηνπξθηζφγινπ - Πεηξνπιάθε, 

Αληηπξφεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Διέλε Γηνλπζνπνχινπ, νθία Νηάληνπ, Γεψξγην 

Υντκέ θαη Ναπζηθά Φξάγθνπ, Αξενπαγίηεο.\ 

πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2017, κε 

ηελ παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Αζαλαζίνπ Ληάπε, γηα λα δηθάζεη κεηαμχ: 

Σνπ αλαηξεζείνληνο: Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε 

απφ ηελ Δκκαλνπέια Παλνπνχινπ, Πάξεδξν ΝΚ, κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 

2 ΚΠνιΓ.  

Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1) Α. Μ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ... (ΑΚΠ 332), 2) Μ. ραο Ν. Υ., ην 

γέλνο Ι. Α., θαηνίθνπ ... (ΑΚΠ 330), 3) . Π. ηνπ Ι., θαηνίθνπ ... (ΑΚΠ 330) θαη 4) Δ. 

Π. ηνπ Ι., θαηνίθνπ ... (ΑΚΠ 330), νη νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν ηνπο ηπιηαλφ Αζαλαζνχιηα κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ. 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 27-7-2014 αίηεζε θαζνξηζκνχ νξηζηηθήο ηηκήο 

κνλάδνο απνδεκίσζεο απαιινηξίσζεο ησλ ήδε αλαηξεζηβιήησλ (κεηά ηελ έθδνζε 

ηεο 238/2011 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κππαξηζζίαο πνπ θαζφξηζε 

πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο), πνπ θαηαηέζεθε ζην Δθεηείν Καιακάηαο θαη 

ζπλεθδηθάζηεθε κε ηελ απφ 9-2-2015 (δηά ησλ πξνηάζεσλ) αληαίηεζε ηνπ ήδε 

αλαηξεζείνληνο.  

Δθδφζεθε ε 65/2015 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Καιακάηαο, ηελ αλαίξεζε 

ηεο νπνίαο δεηεί ην αλαηξεζείνλ κε ηελ απφ 24-3-2016 αίηεζή ηνπ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, κε Δηζεγήηξηα ηελ Αξενπαγίηε Ναπζηθά 

Φξάγθνπ, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ φπσο 

ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Απφ ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 παξ. 2 θαη 3 ηνπ ηζρχνληνο 

πληάγκαηνο θαη 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ (ΔΓΑ), ζπλάγεηαη, φηη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο "πιήξνπο απνδεκίσζεο" ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ηνπ 

απαιινηξηνχκελνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο αίηεζεο θαζνξηζκνχ (πξνζσξηλνχ ή νξηζηηθνχ, ζε πεξίπησζε 

παξάιεηςεο ηνπ πξνζσξηλνχ) ηεο απνδεκίσζεο απηήο, θαζψο θαη ε δαπάλε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ απαιινηξηνχκελνπ αθηλήηνπ, ε νπνία λαη κελ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ, είλαη φκσο ζπλέπεηα ηεο απαιινηξίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο. 



Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 13 παξ. 4 λ. 2882/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

128 παξ. 2 λ. 4070/2012, πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο εθθξεκείο απαιινηξηψζεηο, θαηά 

ην άξζξν 146 παξ. 9 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, "Δάλ απαιινηξησζεί ηκήκα αθηλήηνπ κε 

απνηέιεζκα ε αμία ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνκέλεη ζηνλ ηδηνθηήηε λα κεησζεί ζεκαληηθά 

ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα ή απνδεδεηγκέλσο πθηζηακέλε δεπηεξεχνπζα θαηά πξννξηζκφ 

ρξήζε, κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο θαη 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ην ηκήκα πνπ απνκέλεη ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ε νπνία 

θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ απνδεκίσζε γηα ην απαιινηξηνχκελν. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην δηθαζηήξην, 

ηδίσο, ε θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ απαιινηξίσζε, ε ζεκαληηθή 

επηδείλσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο 

εθκεηαιιεχζεσο απηνχ, φπσο επίζεο φηη ε δεκία ηνπ απνκέλνληνο ζα επέιζεη κεηά 

βεβαηφηεηαο κεηά ηελ απφηκεζε ηνπ απαιινηξηνχκελνπ ηκήκαηνο". Τθίζηαηαη δε 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ απαιινηξίσζε 

θαη φηαλ ράλεη ηελ νηθνδνκεζηκφηεηά ηνπ, ηελ νπνία είρε ην φιν αθίλεην πξν ηεο 

απαιινηξίσζεο. 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 559 εδ. 19 ΚΠνιΓ, ιφγνο αλαίξεζεο γηα έιιεηςε 

λφκηκεο βάζεο ηεο απφθαζεο ηδξχεηαη φηαλ απφ ηηο αηηηνινγίεο ηεο δελ πξνθχπηνπλ 

κε ζαθήλεηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ είλαη αλαγθαία, γηα λα θξηζεί αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο πνπ εθαξκφζηεθε ή δελ 

ζπληξέρνπλ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ηεο, θαζψο θαη φηαλ ε απφθαζε δελ 

έρεη θαζφινπ αηηηνινγίεο ή έρεη αηηηνινγίεο ειιηπείο ή αληηθαηηθέο σο πξνο ην λνκηθφ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία έγηλαλ δεθηά θαη έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζή ηνπ, ην Δθεηείν δέρηεθε αλέιεγθηα ηα 

αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: "Με ηελ ππ' αξηζκ. 7696/23-5-2007 απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ΔηΚ 

(ηεχρνο Αλαγθαζηηθψλ Απαι/ζεσλ, κε αξηζκ. 265/22-6-2007) θαη ηελ ππ' αξηζκ. 

75062/17704/24-11-2008 απφθαζε ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ (πεξί δηφξζσζεο 

θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ) θεξχρζεθε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο σθέιεηαο, θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο Γαξγαιηάλνη - 

Ρσκαλφο ηεο εζληθήο νδνχ Κππαξηζζίαο - Φηιηαηξψλ - Πχινπ Ννκνχ Μεζζελίαο, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 475.941,60 ηεηξ. κέηξσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ πξψελ 

Γήκσλ Γαξγαιηάλσλ θαη Νέζηνξνο, Σξηθπιίαο θαη Πχινπ, πνπ εηθνλίδεηαη κε 

θιίκαθα 1:500 ζηα απφ Γεθέκβξηνο 2004 θαη αξηζκ. ζρεδίνπ 2.1/13, 2.2/13, 2.3/13, 

2.4/13, 2.5/13, 2.6/13, 2.7/13, 2.8/13, 2.9/13, 2.10/13, 2.11/13, 2.12/13, 2.13/13 

ζπληαρζέληα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη θηεκαηνινγηθφ πίλαθα, πνπ 

ζεσξήζεθαλ ζηηο 14-7-2005 απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Γ. Κ. θαη κεηά απφ δηνξζψζεηο ειέρζεθαλ ζηηο 14-10-

2008 απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ Π. Π. θαη ζεσξήζεθαλ απζεκεξφλ απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ (Γ.Δ.Κ.Δ) Γ. Π.. Με ηελ 

αλσηέξσ πξάμε απαιινηξηψλνληαη ηκήκαηα ησλ ηδηνθηεζηψλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

σο άλσ θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα, θαη νη νπνίεο ζπλνξεχνπλ κε ηελ ππφ 

θαηαζθεπή νδφ Γαξγαιηάλσλ - Ρσκαλνχ. Πεξαηηέξσ, απνδεηθλχεηαη φηη ν πξψηνο εθ 



ησλ αηηνχλησλ, Α. Μ. ηνπ Γ. ηπγράλεη ζπγθχξηνο ζε πνζνζηφ 3/4 εμ' αδηαηξέηνπ ελφο 

αγξνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "..." ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Γαξγαιηάλσλ ηνπ 

Γήκνπ Σξηθπιίαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 14.573,04 ηεηξ. κέηξσλ κε 300 πεξίπνπ εληφο 

απηνχ θπφκελα ειαηφδελδξα, ζπλνξεπφκελνο βφξεηα, ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία 

θιεξνλφκσλ Γ. Μ. θαη ελ κέξεη κε αγξνηηθφ δξφκν, λφηηα κε ηδηνθηεζία Π. Π., 

αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία θιεξνλφκσλ Γ. Μ., δπηηθά, ελ κέξεη κε ηνπο ηειεπηαίνπο θαη 

ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία Γ. Α. θαη λνηηνδπηηθά κε ηδηνθηεζία Γ. Α.. Σν αθίλεην απηφ 

πεξηήιζε ζηνλ αηηνχληα θαηά πνζνζηφ 3/4 εμ' αδηαηξέηνπ δπλάκεη εμ' αδηαζέηνπ 

θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο απφ ηνλ απνβηψζαληα θαηά ην έηνο 1995 παηέξα ηνπ, Γ. Μ., 

αιεζηλφ θαη κε ακθηζβεηνχκελν θχξην απηνχ, ηελ νπνία απνδέρζεθε κε ηελ ππ' 

αξηζκ. .../22-10-1996 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκηάο ηνπ ζπκβ/θνπ Αζελψλ Α. Γ., 

λνκίκσο κεηαγεγξακκέλε ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ 

Πιαηακψδνπο ζηνλ ηφκν 133 θαη κε αξηζκφ …. Σκήκα ηνπ σο άλσ αγξνχ, εκβαδνχ 

3.495,60 ηεηξ. κέηξσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη σο ζπζηαηηθά 75 κεγάια ειαηφδελδξα 

θαη ην νπνίν θέξεη ΑΚΠ 332 απαιινηξηψζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

Γπλάκεη ηεο ππ' αξηζκ. 93/2013 απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ πξνζδηνξίζηεθε 

γηα ην αθίλεην απηφ νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο, ρσξίο θιήηεπζε ηνπ 

αηηνχληνο, ζην πνζφ ησλ 15 επξψ αλά ηεηξ. κέηξν. Σν αγξνηηθφ απηφ αθίλεην, ιφγσ 

ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο ηνπ, πξνζθέξεηαη γηα θάζε είδνπο θαιιηέξγεηα, 

εληάζζεηαη δε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ αθηλήησλ πνπ γεηηληάδνπλ (άιια ιηγφηεξν 

άιια πεξηζζφηεξν) κε ηε δηεζλνχο θήκεο ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε, κε ηελ επσλπκία 

"...", ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ πεξηνρή έρεη πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο θαη 

ζπλαθφινπζα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο• επίζεο ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο άξηζηεο 

πνηφηεηαο αθηνγξακκήο ηεο ζάιαζζαο ζηελ πεξηνρή απηή αλαπηχζζνληαη θαη 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κηθξφηεξεο θιίκαθαο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο απμαλφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε αμία ηνπ εδάθνπο ζπλνξεπφκελνπ, κε ην έλδηθν, αθηλήηνπ, 

κε ΑΚΠ 333, ηδηνθηεζίαο Β. Μ. θαζνξίζηεθε νξηζηηθά κε ηελ αλσηέξσ ππ' αξηζκ. 

93/2013 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ ζην πνζφ ησλ 25 επξψ αλά ηεηξ. κέηξν. 

Ωζηφζν, επεηδή ε παξαηεηακέλε ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε 

ηεο δήηεζεο θαη ζπλαθφινπζα θαη ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα, αθφκα θαη ζε ακηγψο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, πξέπεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, ε αμία ηνπ λα πξνζδηνξηζηεί νξηζηηθά ζην πνζφ ησλ 20 επξψ 

αλά ηεηξ. κέηξν, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία, θαηά ηνλ 

θξίζηκν ρξφλν ζπδήηεζεο ηεο παξνχζαο αίηεζεο, ε νπνία απέρεη δχν θαη πιένλ έηε 

απφ ην ρξφλν ζπδήηεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο πεξί νξηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αμίαο απηψλ, ζπλερνχο, σζηφζν, θαη εληεηλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ επεξεάδεη 

άκεζα θαη ηελ αμία ησλ αθηλήησλ, ε νπνία παξνπζηάδεη δηαξθή θζίλνπζα πνξεία, 

παξά ηα αληίζεηα ππνζηεξηδφκελα απφ ηνλ αηηνχληα. Πεξαηηέξσ, απνδεηθλχεηαη φηη νη 

δεχηεξε, ηξίηνο θαη ηέηαξηε εθ ησλ αηηνχλησλ ηπγράλνπλ ζπγθχξηνη ζε πνζνζηφ 

11/24 εμ' αδηαηξέηνπ ε δεχηεξε, Μ. ρήξα Ν. Υ., θαη 1/24 εμ αδηαηξέηνπ ν θαζέλαο απφ 

ηνπο ηξίην θαη ηέηαξηε, . θαη Δ. Π., ελφο ειαηνπεξηβφινπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

"..." θαη ζηελ εηδηθφηεξε ζέζε "..." ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Γαξγαιηάλσλ ηνπ 

Γήκνπ Σξηθπιίαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 33.950 ηεηξ. κέηξσλ, κε 500 πεξίπνπ εληφο 



απηνχ θπφκελα ειαηφδελδξα, ζπλνξεπφκελν λνηηνδπηηθά, δπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά κε 

ηδηνθηεζία θιεξνλφκσλ Α. Β., βφξεηα κε πνηάκη, βνξεηναλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία Κ. 

Α., αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία Μ. Μ. - Κ. θαη λνηηναλαηνιηθά ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία 

Μ. Μ. - Κ. θαη ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία Α. Π.. Σν αθίλεην απηφ πεξηήιζε ζηελ δεχηεξε 

αηηνχζα (Μ. ρήξα Ν. Υ.) θαηά πνζνζηφ 3/12 ή 6/24 εμ' αδηαηξέηνπ δπλάκεη εμ' 

αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο απφ ηνλ απνβηψζαληα θαηά ην έηνο 1972 παηέξα 

ηεο, Ι. Α., θχξην απηνχ (ν νπνίνο θιεξνλνκήζεθε απφ ηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηα ηξία 

ηέθλα ηνπ), ηελ νπνία απνδέρζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. .../15-3-1982 πξάμε απνδνρήο 

θιεξνλνκίαο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Πιαηακψδνπο Υ. Μ., λνκίκσο κεηαγεγξακκέλε 

ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Πιαηακψδνπο ζηνλ ηφκν 115 θαη κε αξηζκφ 

…. Δπίζεο, ζε πνζνζηφ 1/12 ή 2/24 εμ' αδηαηξέηνπ δπλάκεη εμ' αδηαζέηνπ 

θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο απφ ηελ απνβηψζαζα θαηά ην έηνο 1991 κεηέξα ηεο, Μ. ρα Ι. 

Α.., ηελ νπνία (θιεξνλνκία) απνδέρζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. .../2007 πξάμε απνδνρήο 

θιεξνλνκίαο ηνπ ζπκβ/θνπ Πιαηακψδνπο Γ. Γ., λνκίκσο κεηαγεγξακκέλε ζηα απηά 

σο άλσ βηβιία ζηνλ ηφκν 151 θαη κε αξηζκφ 442. Σέινο, ζε πνζνζηφ 1/8 ή 3/24 εμ' 

αδηαηξέηνπ δπλάκεη δσξεάο απφ ηελ αδειθή ηεο Α. Α. ζπδ. Ι. Π., κε ην ππ' αξηζκ. 

.../2007 ζπκβφιαην δσξεάο ελ δσή ηνπ απηνχ σο άλσ ζπκβ/θνπ, λνκίκσο 

κεηαγεγξακκέλν ζηα ίδηα αλσηέξσ βηβιία ζηνλ ηφκν 151 θαη κε αξηζκφ …. ηε 

ζπλέρεηα ην ίδην αθίλεην πεξηήιζε ζηνπο ινηπνχο δχν αηηνχληεο (αδέιθηα, . θαη Δ. 

Π.) ζε πνζνζηφ 1/24 εμ' αδηαηξέηνπ ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο δπλάκεη θιεξνλνκίαο 

απφ ηελ απνβηψζαζα θαηά ην έηνο 1991 γηαγηά ηνπο, Μ. ρα Ι. Α.., ε νπνία 

θιεξνλνκήζεθε εμ αδηαζέηνπ απφ ηε κεηέξα ηνπο Α. Π., κεηά ηελ απνπνίεζε ηνπ 

θιεξνλνκηθνχ κεξηδίνπ ηεο ηειεπηαίαο θαη ηελ πεξηέιεπζή ηνπ, ζ' απηνχο, ηελ νπνία 

θιεξνλνκία απνδέρζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζκ. .../2007 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο 

ηνπ απηνχ σο άλσ ζπκβ/θνπ, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλε, φπσο αλσηέξσ 

δηαιακβάλεηαη. Σκήκα ηνπ αλσηέξσ αγξνχ, εκβαδνχ 5.658,10 ηεηξ. κέηξσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη σο ζπζηαηηθά 90 κεγάια ειαηφδελδξα θαη 4 κηθξά ειαηφδελδξα θαη ην 

νπνίν θέξεη ΑΚΠ 330, απαιινηξηψζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκ. πξση. …/6-2-2015 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ 

Κππαξηζζίαο ηκήκα, εκβαδνχ 312 ηεηξ. κέηξσλ ηεο αλσηέξσ απαιινηξησζείζαο κε 

ΑΚΠ 330 έθηαζεο, ην νπνίν εκθαίλεηαη θαη απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζε απηφ 

ζρεδηάγξακκα (κε ηα ζηνηρεία Ξ28', Μ1, Ν1', 028α, Ξ28γ, Ξ28β, Ξ28α θαη Ξ28') έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο δαζηθή έθηαζε θαη ζπλεπψο ην Γηθαζηήξην ηνχην πξέπεη, ελφςεη 

ηεο ακθηζβήηεζεο απηήο, λα απέρεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηηνχλησλ (2εο, 3νπ θαη 

4εο) σο δηθαηνχρσλ ηεο απνδεκίσζεο απαιινηξίσζεο γηα ην ηκήκα απηφ. Πεξαηηέξσ, 

δπλάκεη ηεο πξναλαθεξφκελεο ππ' αξηζκ. 93/2013 απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ 

πξνζδηνξίζηεθε θαη γηα ην αθίλεην απηφ νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο, ρσξίο 

θιήηεπζε ησλ αηηνχλησλ, νκνίσο ζην πνζφ 15 επξψ αλά ηεηξ. κέηξν. Όκσο, γηα ηνπο 

ίδηνπο (αθξηβψο) ιφγνπο πνπ εθηέζεθαλ θαη γηα ην φκνξν απαιινηξησζέλ 

πξναλαθεξφκελν αθίλεην, κε ΑΚΠ 332 (ηδηνθηεζίαο ηνπ πξψηνπ αηηνχληνο) ε αμία 

θαη απηνχ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί νξηζηηθά ζην πνζφ ησλ 20 επξψ αλά ηεηξ. κέηξν. 

Δπίζεο απνδεηθλχεηαη φηη κεηά ηελ απαιινηξίσζε απνκέλεη ηκήκα, εκβαδνχ 1.849,48 

ηεηξ. κέηξσλ, ην νπνίν ήηαλ αξρηθά εληαίν κε ην ππφινηπν αγξφθηεκα, πνπ ήηαλ 

άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, φκσο, κεηά ηελ απαιινηξίσζε απνρσξίζηεθε 



(θαηαηκήζεθε) θαη πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 50%, δηφηη 

θαζίζηαηαη πιένλ (θαηά ηνλ δεπηεξεχνληα πξννξηζκφ ηνπ) κε άξηην θαη κε 

νηθνδνκήζηκν, ελψ δπζρεξαίλεηαη θαη ε γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, ιφγσ ηνπ φηη 

κεγάιεο πέηξεο εθζθαθήο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ ηνπ κε ην 

λεναλνηρζέληα, έκπξνζζελ απηνχ, δξφκν. Αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ην θηεκαηνινγηθφ 

δηάγξακκα θαη ηνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, πνπ πξνζθνκίδεη θαη επηθαιείηαη ην 

ππφρξεν ζε απνδεκίσζε Διιεληθφ Γεκφζην, ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ κε ΑΚΠ 332, 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.803,30 ηεηξ. κέηξσλ θαζψο θαη ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ κε ΑΚΠ 

330, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3.665,60 ηεηξ. κέηξσλ δελ απνδεκηψλνληαη, θαζφζνλ 

ζεσξείηαη φηη ιφγσ ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηεο παξερφκελεο ζ' απηά σθέιεηαο νη 

ηδηνθηήηεο ηνπο απηναπνδεκηψλνληαη. Ωζηφζν, φπσο θαη ηειεζίδηθα θξίζεθε κε ηελ 

αλσηέξσ ππ' αξηζκ. 93/2013 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ ε εθηέιεζε ηνπ 

αλσηέξσ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ (απηνθηλεηφδξνκνπ), αλεμαξηήησο ησλ 

γεληθφηεξσλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηνπο αηηνχληεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηεο νδνχ, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπληνκφηεξεο 

κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη κεηαθνξάο αγαζψλ, επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ 

(ρ.ζ. 0+000 έσο 11+844,65) θαηαζθεπάδεηαη κε κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ζα 

είλαη ππεξπςσκέλνο ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ην κήθνο ηνπ (θιεηζηφο 

απηνθηλεηφδξνκνο), ηα πξναλαθεξφκελα αθίλεηα δελ απνθηνχλ θαηά άκεζν ηξφπν 

πξφζσπν θαη πξφζβαζε ζ' απηφλ, ζπλεπψο νη αηηνχληεο δελ ζα απνθηήζνπλ άκεζε 

σθέιεηα σο παξφδηνη ζε δηαλνηγφκελε εζληθή νδφ ηδηνθηήηεο θαη επνκέλσο δελ 

ππνρξενχληαη ζε απνδεκίσζε ηξίησλ ηδηνθηεζηψλ νχηε ζε απηναπνδεκίσζε. Καη' 

αθνινπζία φισλ ησλ αλσηέξσ ε ππφ θξίζε αίηεζε πξέπεη λα γίλεη ελ κέξεη δεθηή σο 

θαη θαη' νπζία βάζηκε θαη λα απνξξηθζεί ε αληαίηεζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην δηαηαθηηθφ ηεο παξνχζαο". Έηζη πνπ έθξηλε ν Δθεηείν δηέιαβε ζαθείο 

θαη επαξθείο αηηηνινγίεο σο πξνο ηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ 

αλαηξεζηβιήησλ δεπηέξαο, ηξίηνπ θαη ηεηάξηεο κε αξηζκφ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα 

330, ιφγσ ηεο απσιείαο ηνπ κεηά ηελ απαιινηξίσζε ηεο αξηηφηεηάο ηνπ θαη ηεο 

νηθνδνκεζηκφηεηαο ηνπ, σο πξνο ηελ θαηά ηνλ δεπηεξεχνληα πξννξηζκφ ρξήζε ηνπ, 

αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη δπζρεξαίλεηαη θαη ε γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε ιφγσ ηνπ φηη 

νγθψδε πιηθά εθζθαθήο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ ηνπ κε ηνλ 

λεναλνηρζέληα έκπξνζζελ απηνχ δξφκν, παξά φζα γηα ην αληίζεην ππνζηεξίδεη ην 

αλαηξεζείνλ. Δηδηθφηεξα ην ηειεπηαίν κε ηνλ πξψην ιφγν αλαηξέζεσο απνδίδεη ζηελ 

πξνζβαιινκέλε απφθαζε πιεκκέιεηεο απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ 

επηθαινχκελν φηη πεξηέρεη αλεπαξθείο αηηηνινγίεο: 1) αλαθνξηθά κε ην α) πνηα ήηαλ ε 

αξρηθή έθηαζε ηνπ φινπ αθηλήηνπ πξηλ ηελ απαιινηξίσζε, β) πνηνο ν ρξφλνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ, γ) πνηεο νη πξνυπνζέζεηο κεγίζηνπ νξίνπ νηθνδνκεζηκφηεηάο ηνπ, 

(εάλ είρε δει. πξφζνςε ζε εζληθή νδφ ή ζε νδφ άιινπ ραξαθηήξα θαη πνίνπ, 

παξάπιεπξε ηεο Δζληθήο Δπαξρηαθήο ή Κνηλνηηθήο), φπσο επίζεο θαη κεηά απφ απηή 

γηα ην ελαπνκείλαλ ηκήκα ηεο, 2) δηφηη δελ αλαθέξεηαη ην είδνο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηαιιεχζεσο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επεξξεάδεηαη ην κέγεζνο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηαιιεχζεσο απφ ηελ ελαπφζεζε νγθνιίζσλ ζην φξην ηνπ ελαπνκείλαληνο 

ηκήκαηνο κε ηνλ λεναλνηγέληα δξφκν, 3) δηφηη δελ αλαθέξεη εάλ ε ελαπνκείλαζα 

έθηαζε ηφζν σο πξνο ηνλ γεσξγηθφ φζν θαη σο πξνο ηνλ νηθνδνκηθφ πξννξηζκφ ηεο 



πθίζηαηαη ζεκαληηθή δεκία. Οη αηηηάζεηο φκσο απηέο είλαη απαξάδεθηεο, δηφηη ζηελ 

πιεηηφκελε απφθαζε πεξηιακβάλνληαη παξαδνρέο φηη πξηλ ηελ απαιινηξίσζε ην 

αθίλεην ησλ αλαηξεζηβιήησλ είρε επηθάλεηα 33.950 η.κ. θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ άξηην 

θαη νηθνδνκήζηκν θαηά ηνλ θαλφλα, θαη φρη θαηά παξέθθιηζε φπνπ έρεη ζεκαζία ν 

ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπ αθηλήηνπ (ΠΓ 1985 αξηζ. 1 θαη 2), ζρεηηθψο κε ηα φξηα ηνπ 

(αξρηθνχ) αθηλήηνπ απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε κε χπαξμε 

πξνζφςεσο απηνχ ζε Δζληθή ή επαξρηαθή νδφ, ή θνηλφρξεζην δξφκν, φηη ζην φξην 

ηεο πξνζφςεσο ηνπ ελαπνκείλαληνο πθίζηαηαη λεναλνηγείο δξφκνο, θαη φηη ην αθίλεην 

ηφζν ζηελ αξρηθή κνξθή φζν θαη ην ελαπνκείλαλ είλαη ειαηνπεξίβνιν. Καηά 

ζπλέπεηα ν πξψηνο ιφγνο αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκνο θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 3 θαη 4 λ. 653/1977 "πεξί ππνρξεψζεσο ησλ 

παξφδησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηελ δηάλνημε εζληθψλ νδψλ θ.ιπ.", πνπ εηζάγνπλ ακάρεην 

ηεθκήξην σθέιεηαο γηα ηα αθίλεηα πνπ απνθηνχλ πξφζνςε επί ησλ δηαλνηγφκελσλ 

εζληθψλ νδψλ, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ επεθηάζεθε, κε ην άξζξ. 62 παξ. 9 θαη 10 λ. 

947/1979, θαη ζηηο λέεο ραξάμεηο θαη δηαπιαηχλζεηο ησλ εζληθψλ νδψλ θαη ζηνπο 

επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο δξφκνπο, αληίθεηηαη ζην άξζξν 1 εδάθ. α' ηνπ Πξψηνπ 

(Πξφζζεηνπ) Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΑ), ε νπνία, κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο, εθ λένπ, κε ην λ.δ. 53/1974, απνηειεί 

εζσηεξηθφ δίθαην θαη ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιε δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, 

άξα θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 653/1977, θαη' άξζξ. 28 παξ. 1 ηνπ 

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, ήηνη ξχζκηζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ξεηά πιένλ θαη απφ ην άξζξν 33 λ. 2971/2001. Ήδε, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ λ. 2971/2001, ην ηεθκήξην ηεο σθειείαο ησλ 

ηδηνθηεηψλ θαηά δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 653/1977 είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, καρεηφ 

θαη θξίλεηαη, κεηά ηελ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο, απφ ην αξκφδην γηα ηνλ νξηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο Δθεηείν, θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. Μάιηζηα, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ (33 ηνπ λ. 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 αξηηφηεηα 

θαη νηθνδνκεζηκφηεηα ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ. Δμάιινπ, θαηά 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 19 ΚΠνιΓ, 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. Απφ ηε δηάηαμε απηή, πνπ απνηειεί θχξσζε ηεο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 93 

παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο, πξνθχπηεη φηη ν πην πάλσ ιφγνο αλαίξεζεο ηδξχεηαη φηαλ 

ζηελ ειάζζνλα πξφηαζε ηνπ λνκηθνχ ζπιινγηζκνχ δελ εθηίζεληαη θαζφινπ 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (έιιεηςε αηηηνινγίαο) ή φηαλ ηα εθηηζέκελα δελ θαιχπηνπλ 

φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ εθαξκνζηένπ θαλφλα 



δηθαίνπ γηα ηελ επέιεπζε ηεο έλλνκεο ζπλέπεηαο πνπ απαγγέιζεθε ή ηελ άξλεζή ηεο 

(αλεπαξθήο αηηηνινγία) ή φηαλ αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο (αληηθαηηθή αηηηνινγία). 

Γηα λα είλαη νξηζκέλνο ν ιφγνο απηφο πξέπεη λα δηαιακβάλνληαη ζην αλαηξεηήξην: α) 

νη πξαγκαηηθέο παξαδνρέο ηεο απφθαζεο ή κλεία φηη απηή δελ έρεη θαζφινπ 

αηηηνινγίεο, β) ν ηζρπξηζκφο (αγσγηθφο, έλζηαζε) θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνηάζεθαλ 

γηα ηε ζεκειίσζή ηνπ, σο πξνο ηνλ νπνίν ε έιιεηςε, ε αλεπάξθεηα ή ε αληίθαζε θαη ε 

ζχλδεζή ηνπ κε ην δηαηαθηηθφ θαη γ) εμεηδίθεπζε ηνπ ζθάικαηνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

δειαδή, αλ πξφθεηηαη γηα παληειή έιιεηςε αηηηνινγίαο, κλεία κφλν ηνχηνπ, αλ 

πξφθεηηαη γηα αλεπαξθή αηηηνινγία, πνία επηπιένλ πεξηζηαηηθά έπξεπε λα 

αλαθέξνληαη ή σο πξνο ηη ππάξρεη έιιεηςε λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ θαη, αλ πξφθεηηαη 

γηα αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, πνίεο είλαη απηέο, ζε ηη ζπλίζηαηαη ε αληίθαζε θαη απφ 

πνχ πξνθχπηεη. Γελ έρεη, φκσο, εθαξκνγή ε παξαπάλσ δηάηαμε, φηαλ νη ειιείςεηο 

αλάγνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη, ηδίσο, ζηελ αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη 

αηηηνιφγεζε ηνπ πνξίζκαηνο πνπ εμάγεηαη απ' απηέο, γηαηί ζηελ θξίζε ηνπ απηή ην 

δηθαζηήξην πξνβαίλεη αλέιεγθηα θαηά ην άξζξν 561 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΓ, εθηφο αλ δελ 

είλαη ζαθέο θαη πιήξεο ην πφξηζκα θαη γηα ην ιφγν απηφλ γίλεηαη αδχλαηνο ν 

αλαηξεηηθφο έιεγρνο. Γειαδή, κφλν ην ηη απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε είλαη 

αλάγθε λα εθηίζεηαη ζηελ απφθαζε πιήξσο θαη ζαθψο θαη φρη γηαηί απνδείρζεθε ή 

γηαηί δελ απνδείρζεθε. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ δελ ζπληζηνχλ παξαδνρέο, κε βάζε ηηο νπνίεο 

δηακνξθψλεηαη ην απνδεηθηηθφ πφξηζκα θαη, ζπλεπψο, δελ απνηεινχλ "αηηηνινγία" 

ηεο απφθαζεο, ψζηε, ζην πιαίζην ηεο ππφςε δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 19 ηνπ 

ΚΠνιΓ, απηή λα επηδέρεηαη κνκθή γηα αληηθαηηθφηεηα ή αλεπάξθεηα, ελψ δελ 

δεκηνπξγείηαη ν ίδηνο ιφγνο αλαίξεζεο νχηε εμαηηίαο ηνπ φηη ην δηθαζηήξην δελ 

αλαιχεη ηδηαηηέξσο θαη δηεμνδηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ πνπ δελ ζπληζηνχλ 

απηνηειείο ηζρπξηζκνχο, νπφηε ν ζρεηηθφο ιφγνο αλαίξεζεο είλαη απαξάδεθηνο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Καιακάηαο κε ηελ πξνζβαιιφκελε 

65/2015 απφθαζε δέρζεθε ηα εμήο θαηά ην ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

βαζηκφηεηαο ηνπ δεχηεξνπ αλαηξεηηθνχ ιφγνπ. "Αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ην 

θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη ηνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, πνπ πξνζθνκίδεη θαη 

επηθαιείηαη ην ππφρξεν ζε απνδεκίσζε Διιεληθφ Γεκφζην, ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ κε 

ΑΚΠ 332, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.803,30 ηεηξ. κέηξσλ θαζψο θαη ηκήκαηα ηνπ 

αθηλήηνπ κε ΑΚΠ 330, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3.665,60 ηεηξ. κέηξσλ δελ 

απνδεκηψλνληαη, θαζφζνλ ζεσξείηαη φηη ιφγσ ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηεο 

παξερφκελεο ζ' απηά σθέιεηαο νη ηδηνθηήηεο ηνπο απηναπνδεκηψλνληαη. Ωζηφζν, 

φπσο θαη ηειεζίδηθα θξίζεθε κε ηελ αλσηέξσ ππ' αξηζκ. 93/2013 απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

(απηνθηλεηφδξνκνπ), αλεμαξηήησο ησλ γεληθφηεξσλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηνπο 

αηηνχληεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηεο νδνχ, 

ππφ ην πξίζκα ηεο ζπληνκφηεξεο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη κεηαθνξάο αγαζψλ, 

επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ (ρ.ζ. 0+000 έσο 11+844,65) θαηαζθεπάδεηαη κε 

κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ζα είλαη ππεξπςσκέλνο ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ην 

κήθνο ηνπ (θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο), ηα πξναλαθεξφκελα αθίλεηα δελ απνθηνχλ 

θαηά άκεζν ηξφπν πξφζσπν θαη πξφζβαζε ζ' απηφλ, ζπλεπψο νη αηηνχληεο δελ ζα 



απνθηήζνπλ άκεζε σθέιεηα σο παξφδηνη ζε δηαλνηγφκελε εζληθή νδφ ηδηνθηήηεο θαη 

επνκέλσο δελ ππνρξενχληαη ζε απνδεκίσζε ηξίησλ ηδηνθηεζηψλ νχηε ζε 

απηναπνδεκίσζε". Με βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο ην Δθεηείν έθξηλε δεθηή σο θαη' 

νπζίαλ βάζηκε ηελ απφ 27-7-2014 αίηεζε ησλ αλαηξεζηβιήησλ θαη απέξξηςε σο θαη' 

νπζίαλ αβάζηκε ηελ κε ηηο πξνηάζεηο αζθεζείζα αληαίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο κε 

ηελ αηηηνινγία φηη δελ ζπληξέρεη γηα ηα αθίλεηα ησλ αλαηξεζηβιήησλ πνπ απέκεηλαλ 

κεηά ηελ απαιινηξίσζε ην ηεθκήξην ηεο σθειείαο. Με ηηο παξαδνρέο ηνπ απηέο ην 

Δθεηείν δελ παξαβίαζε εθ πιαγίνπ ηηο πξναλαθεξφκελεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, 

λνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε, ελψ δηέιαβε ηελ 

απφθαζή ηνπ ζαθείο, επαξθείο θαη ρσξίο αληηθάζεηο αηηηνινγίεο, σο πξνο ηα 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ 

ην απνδεηθηηθφ ηνπ πφξηζκα, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν αλαηξεηηθφο έιεγρνο σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα ή κε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, σο 

πξνο ηελ αλππαξμία σθέιεηαο ζηα ηκήκαηα ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ αλαηξεζηβιήησλ πνπ 

ελαπνκέλνπλ κεηά ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πνπ επηβιήζεθε απφ ην 

αλαηξεζείνλ, θαη' αλαηξνπή ηνπ καρεηνχ, πιένλ, ηεθκεξίνπ σθέιεηαο ησλ ηδηνθηεηψλ 

ησλ πην πάλσ αθηλήησλ θαη, ζπλεπψο, δελ ζηεξείηαη απφ λφκηκε βάζε. Δηδηθφηεξα, κε 

θξηηήξηα, θαζνξηζηηθά ηεο έιιεηςεο άκεζεο σθέιεηαο απηψλ, πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, 

ηε κε απφθηεζε, απφ ηα εδαθηθά ηκήκαηα πνπ ελαπνκέλνπλ κεηά ηελ απαιινηξίσζε, 

πξνζψπνπ ζηνλ δηαλνηγφκελν "θιεηζηφ" απηνθηλεηφδξνκν κε κεηαιιηθά ζηεζαία 

αζθαιείαο θαη ππεξπςσκέλν ζε νιφθιεξν ζρεδφλ ην κήθνο ηνπ ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, ηε δπζρέξεηα ηεο άλεηεο θαη άκεζεο πξφζβαζήο ηνπο ζ' απηφλ θαηέιεμε 

ζην ζαθέο θαη επαξθέο απνδεηθηηθφ πφξηζκά ηνπ φηη νη απαιινηξησκέλεο επίδηθεο 

ηδηνθηεζίεο δελ απνθφκηζαλ θακία σθέιεηα απφ ηελ απαιινηξίσζε θαη ηε δηάλνημε 

ηεο ελ ιφγσ νδνχ, θαη φηη δελ πθίζηαηαη γη' απηέο ηεθκήξην σθέιεηαο απφ ηελ 

απαιινηξίσζε θαη ηε δηάλνημε ηεο παξαπάλσ νδνχ, παξά φζα γηα ην αληίζεην 

ππνζηεξίδεη ην αλαηξεζείνλ. Δηδηθφηεξα ην ηειεπηαίν κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο 

αλαηξέζεσο απνδίδεη ζηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε πιεκκέιεηεο απφ ηνλ αξηζκφ 

19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, επηθαινχκελν φηη θέξεη κε λφκηκε άιισο αλεπαξθή 

αηηηνινγία, δηφηη ζέηεη πξνυπφζεζε σθειείαο ησλ αλαηξεζηβιήησλ απνθιεηζηηθά ην 

εάλ απνθηνχλ πξφζσπν ζηνλ δηαλνηρζέληα απηνθηλεηφδξνκν θάηη φκσο πνπ κε βάζε 

ην λφκν δελ κπνξνχζε λα ζπκβεί σο νδνχ ηαρείαο θπθινθνξίαο. Καηά ζπλέπεηα ν 

δεχηεξνο ιφγνο αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκνο, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ θαη 

πξέπεη λα απνξξηθζεί. Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ ε θξηλφκελε αίηεζε αλαηξέζεσο 

πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη λα θαηαδηθαζηεί ην αλαηξεζείνλ πνπ ληθήζεθε ζηελ 

πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πνπ θαηέζεζαλ θαη πξνηάζεηο 

(άξζξν 176, 183, 189 παξ. 1, 191 παξ. 2 ΚΠνιΓ) κεησκέλσλ φκσο θαηά ην άξζξν 22 

παξ. 1 λ. 3693/1957, δνζέληνο φηη ε απνθιείνπζα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 4 ηνπ λ. 2882/2001, δελ έρεη, εθαξκνγή ζηε δίθε ηεο 

αλαηξέζεσο, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη, φζνλ αθνξά ζηε δηθαζηηθή δαπάλε, νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 έσο 193 ηνπ ΚΠνιΓ (άξζξν 22 παξ. 3 λ. 2882/2001).  

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απνξξίπηεη ηελ απφ 24 Μαξηίνπ 2016 θαη κε αχμνληα αξηζκφ θαηαζέζεσο …/2016 



αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα αλαίξεζε ηεο 65/2015 απνθάζεσο 

ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Καιακάηαο. Καη  
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