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ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Γ’ Πνιηηηθφ Σκήκα 

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Δηξήλε Κηνπξθηζφγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξφεδξν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, Γεκεηξνχια Τθαληή, Υαξάιακπν Καιακαηηαλφ, Δηξήλε Καινχ θαη Γεψξγην 

Υντκέ, Αξενπαγίηεο. 

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

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

Σσλ αλαηξεζεηφλησλ: 1) . ζπδ. Α. Μ., θαηνίθνπ ...), 2) Μ. ρήξαο Α. Ε., ην γέλνο Γ. Π., 

θαηνίθνπ ...), 3) α. Γ. Σ. ηνπ Κ., Α. Σ. ηνπ Κ., θαηνίθσλ ...9), 4) Γ. ζπδ. . Α., ην γέλνο Υ. Π., 

θαηνίθνπ ...), 5) α. Η. Π. ηνπ Γ., Δ. Π. ηνπ Γ., θαηνίθσλ ... ), 6) α. Υ. Σ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., β. 

Γ. Σ. ηνπ Υ., θαηνίθνπ ...), 7) Δ. ζπδ. Δ. Π., ην γέλνο Υ. Σ., θαηνίθνπ ...), 8) Δ. Φ. ηνπ Γ., 

θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 9) α. Π. Φ. ηνπ Β., Υ. Φ. ηνπ Β., θαηνίθσλ ...), 10) α. Δ. ζπδ. 

Α. Ν., Θ. Ν. ηνπ Α., θαηνίθσλ ...), 11) Ν. Μ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 12) Φ. 

ρήξαο Γ. Μ., ην γέλνο Γ. Π., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 13) Γ. Λ. ηνπ Β., θαηνίθνπ ... 

(ηδηνθη. κε αξ. ...), 14) α. Γ. Κ. ηνπ Ν., Υ. Κ. ηνπ Ν., θαηνίθσλ ...), 15) α. Δ. Κ. ηνπ Υ., Υ. Κ. 

ηνπ Γ., Α. ρήξαο Γ. Κ., ην γέλνο Γ. Κ., Α. Κ. ηνπ Γ., Υ. Κ. ηνπ Γ., Δ. Κ. ηνπ Υ., ζπδ. Α. Π., 

θαηνίθσλ ...), 16) Θ. ζπδ. Μ. Μ., ην γέλνο Γ. Υ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 17) Α. Κ. ηνπ 

Ζ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 18) α. Α. Σ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., β. Η. Σ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ 

..., γ. Α. Σ. ηνπ Ν., θαηνίθνπ ..., δ. Γ. Σ. ηνπ Υ., θαηνίθνπ ...), 19) Β. ζπδ. Θ. Φ., ην γέλνο Δ. 

Σ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 20) Δ. Φ. ηνπ Θ., ζπδ. Π. Μ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. 

...), 21) Β. Ε. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 22) α. Γ. Ο. ηνπ Γ., β. Γ. ρήξαο Γ. Ο., ην 

γέλνο Κ. Κ., θαηνίθσλ ...), 23) α. Ν. Ν. ηνπ ., θαηνίθνπ ..., β. . Ν. ηνπ Λ., θαηνίθνπ ..., γ. Β. 

ζπδ. . Ν., ην γέλνο Α. Μ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 24) Δ. ζπδ. Α. Λ., ην γέλνο Γ. Σ., 

θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 25) Β. Κ. ηνπ Α., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 26) α. Π. Σ. 

ηνπ Γ., ζπδ. Θ. Α., β. Η. Σ. ηνπ Γ., θαηνίθσλ ...), 27) Γ. . ηνπ Η., ζπδ. Ν. Μ., θαηνίθνπ ... 

(ηδηνθη. κε αξ. θηεκ. ...), 28) α. Υ. Μ. ηνπ ., β. Ν. Μ. ηνπ ., θαηνίθσλ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 

29) Μ. ζπδ. Α. Γ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 30) Υ. Γ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. 

...), 31) Η. ζπδ. Γ. Κ., ην γέλνο Κ. Σ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 32) Μ. ζπδ. Γ. Κ., ην 

γέλνο Γ. Κ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 33) Δ. Μ. ηνπ Δ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 

34) Δ. Μ. ηνπ Α., ζπδ. Υ. Π., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 35) Φ. ζπδ. Γ. Κ., ην γέλνο Β. Α., 

θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 36) Δ. ζπδ. Α. Α., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 37) α. Α. Α. 

ηνπ Β., θαηνίθνπ ..., β. Α. ρήξαο Γ. Α., ην γέλνο ..., θαηνίθνπ ..., γηα ηνλ εαπηφ ηεο αηνκηθά 

θαη σο αζθνχζεο ηε γνληθή κέξηκλα ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηεο i. Α. Α. ηνπ Γ. θαη ii. Ρ. - Κ. Α. 

ηνπ Γ., θαηνίθσλ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 38) Α. Φ. ηνπ Δ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 39) α. 

Α. ζπδ. Υ. Λ., ην γέλνο Μ. Σ., β. Ά. Λ. ηνπ Υ., θαηνίθσλ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 40) Α. ζπδ. Κ. 

Μ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 41) α. Υ. Γ. ηνπ Κ., β. Μ. ζπδ. Υ. Γ., ην γέλνο Δ. Κ., 

θαηνίθσλ ... [ηδηνθη. κε αξ. ... (γηα πνζνζηφ 9.000/14.924 εμ αδηαηξέηνπ απηήο)], 42) Β. Κ. ηνπ 

Θ., θαηνίθνπ ... [ηδηνθη. κε αξ. ... (γηα πνζνζηφ 1/2 εμ αδηαηξέηνπ απηήο)], 43) Λ. ζπδ. Θ. Μ., 



θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 44) α. Υ. ζπδ. Γ. Μ., ην γέλνο Φ. Α., θαηνίθνπ ..., β. Δ. Β. ηνπ 

Α., θαηνίθνπ ..., γ. Λ. Β. ηνπ Κ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 45) Β. ζπδ. Γ. Α., ην γέλνο Γ. 

Σ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 46) Π. Ν. ηνπ Ζ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 47) Α. Σ. 

ηνπ Γ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...), 48) Β. ζπδ. Β. Π., ην γέλνο Γ. Μ., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. 

κε αξ. ...), 49) Β. Π. ηνπ Ν., θαηνίθνπ ... (ηδηνθη. κε αξ. ...) θαη 50) Γ. Υ. ηνπ Β., θαηνίθνπ ... 

(ηδηνθη. κε αξ. ...). Οη ππφ ζηνηρ. 2, 18α, 18β, 18γ, 18δ, 21, 22β, 23α, 24, 26α, 26β, 29, 30, 35, 

37α, 37β, 38, 39α, 39β, 41α, 41β, 44β, 44γ, 47, 48, 49 θαη 50 ησλ αλαηξεζεηφλησλ 

εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπο Θ. Π., πνπ δήισζε ζην αθξναηήξην 

φηη: 

α) νη ππφ ζηνηρ. 3α, 3β, 5α, 5β, 6α, 6β, 7, 8, 9α θαη 9β ησλ αλαηξεζεηφλησλ παξαηηνχληαη απφ 

ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, β) ν Α. Α. ηνπ Γ., ππφ ζηνηρ. 37βi ησλ αλαηξεζεηφλησλ, 

ηνπ νπνίνπ αζθνχζε ηε γνληθή κέξηκλα ε κεηέξα ηνπ Α. ρα Γ. Α., ελειηθηψζεθε, ζπλερίδεη 

αηνκηθψο ηε δίθε θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ ίδην, γ) δηνξζψλεη ην επψλπκν ηνπ 47νπ ησλ 

αλαηξεζεηφλησλ απφ ην εθ παξαδξνκήο αλαθεξφκελν ζηελ αίηεζε "Σ." ζην νξζφ "Σ." θαη δ) 

δηνξζψλεη ην επψλπκν ηνπ γέλνπο ηεο 24εο ησλ αλαηξεζεηφλησλ απφ ην εθ παξαδξνκήο 

αλαθεξφκελν ζηελ αίηεζε "Σ." ζην νξζφ "Σ.". 

Οη ινηπνί ησλ αλαηξεζεηφλησλ δελ παξαζηάζεθαλ, νχηε εθπξνζσπήζεθαλ ζην αθξναηήξην. 

Σνπ αλαηξεζηβιήηνπ: Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ …, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Α. Α., 

Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ δελ θαηέζεζε πξνηάζεηο. 

Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 14-10-2010 αίηεζε πξνζδηνξηζκνχ νξηζηηθήο ηηκήο 

κνλάδνο απνδεκίσζεο ησλ ήδε αλαηξεζεηφλησλ θαη άιισλ πξνζψπσλ, κε δηαδίθσλ ζηελ 

παξνχζα δίθε (κεηά ηελ έθδνζε ηεο 202/2010 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Σξηθάισλ πνπ θαζφξηζε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο), πνπ θαηαηέζεθε ζην 

Δθεηείν Λάξηζαο θαη ζπλεθδηθάζηεθε κε ηελ απφ 9-3-2011 αίηεζε ηνπ ήδε αλαηξεζηβιήηνπ, 

κε ηηο αηηήζεηο άιισλ πξνζψπσλ, κε δηαδίθσλ ζηελ παξνχζα δίθε, θαζψο θαη κε ηηο 

αληαηηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ησλ εθεί δηαδίθσλ. 

Δθδφζεθε ε 560/2014 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Λάξηζαο, ηελ αλαίξεζε ηεο νπνίαο 

δεηνχλ νη αλαηξεζείνληεο κε ηελ απφ 3-12-2015 αίηεζή ηνπο. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη δηάδηθνη 

παξαζηάζεθαλ φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. 

Ο Δηζεγεηήο Αξενπαγίηεο Γεψξγηνο Υντκέο δηάβαζε ηελ απφ 3-11-2017 έθζεζή ηνπ, κε ηελ 

νπνία εηζεγήζεθε λα γίλνπλ δεθηνί ν πξψηνο ιφγνο, θαηά έλα κέξνο ηνπ ηξίηνπ ζθέινπο ηνπ 

θαη ν δεχηεξνο ιφγνο, θαηά ην επηθνπξηθφ δεχηεξν κέξνο ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ θαη θαηά 

ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ, ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο αλαηξέζεσο θαη λα απνξξηθζνχλ, θαηά ηα 

ινηπά, νη ιφγνη ηεο. 

Ο πιεξεμνχζηνο ησλ παξαζηάλησλ αλαηξεζεηφλησλ δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο, ν 

πιεξεμνχζηνο ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ ηελ απφξξηςή ηεο, θαζέλαο δε ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ 

κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Οη 3α, 3β, 5α, 5β, 6α, 6β, 7ε, 8ε, 9α θαη 9β ησλ αλαηξεζεηφλησλ, κε πξνθνξηθή δήισζε ηνπ 

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπο Θ. Η. Π. (ζρεη. ηα ...2016 πιεξεμνχζηα ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ 

Σξηθάισλ Δ. Β. - Π. θαη Αζελψλ Α. Α. Π., αληίζηνηρα), πνπ θαηαρσξίζηεθε ζηα πξαθηηθά ηεο 



παξνχζαο, παξαηηήζεθαλ απφ ην δηθφγξαθν ηεο θξηλφκελεο, απφ 3-12-2015 θαη κε αχμνληα 

αξηζκφ θαηάζεζεο ...-12-2015, αίηεζήο ηνπο (φπσο απηή παξαδεθηά δηνξζψζεθε) γηα 

αλαίξεζε ηεο 560/2014 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Λάξηζαο. Ζ παξαίηεζε απηή έγηλε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 573 παξ. 1, 299, 294 εδάθ. α’ , 297 ηνπ ΚΠνιΓ θαη, 

ζπλεπψο, ε αίηεζε ζεσξείηαη φηη δελ αζθήζεθε σο πξνο απηνχο (άξζξ. 295 παξ. 1 εδάθ. α’ 

ηνπ ίδηνπ Κψδηθα θαη 18 παξ. 1 εδάθ. β’ λ. 2882/2001). 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 94 παξ. 1, 96 παξ. 3, 104 θαη 576 παξ. 1-3 

ΚΠνιΓ, φπσο ην εδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 576 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 62 

ηνπ λ. 4139/2013, ζπλάγεηαη φηη, φηαλ ππάξρεη απιή νκνδηθία, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

είλαη απφληεο νη δηάδηθνη πνπ θέξνληαη φηη άζθεζαλ ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο, ρσξίο λα 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί πιεξεμνπζηφηεηα γηα ηελ άζθεζή ηνπ, ε αλαίξεζε 

απνξξίπηεηαη θαη απηεπαγγέιησο σο απαξάδεθηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη απηνί 

(αλαηξεζείνληεο) έρνπλ θιεηεπζεί λφκηκα απφ εθείλνλ πνπ επηζπεχδεη ηε ζπδήηεζε, ψζηε λα 

είλαη έγθπξε ε ζπδήηεζή ηεο, ελψ ε ππφζεζε ρσξίδεηαη γηα φζνπο εθπξνζσπνχληαη απφ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ή έρνπλ θιεηεπζεί λφκηκα θαη θεξχζζεηαη απαξάδεθηε σο πξνο ηνπο 

ινηπνχο πνπ δελ θιεηεχζεθαλ λφκηκα (ΑΠ 160/2017). ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε απφ ηα 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα ηεο δίθεο, φπσο παξαδεθηά επηζθνπνχληαη (άξζξ. 561 παξ. 2 ΚΠνιΓ), 

δελ απνδεηθλχεηαη φηη νη 1ε, 4ε, 10α, 10β, 11νο, 12ε, 13νο, 14α, 14β, 15α-ζη, 16ε, 17νο, 19ε, 

20ε, 22α, 23β, 23γ, 25νο, 27ε, 28α, 28β, 31ε, 32ε, 33ε, 34ε, 36ε, 40ε, 42νο, 43ε, 44α, 45ε 

θαη 46νο ησλ αλαηξεζεηφλησλ, νη νπνίνη δελ παξαζηάζεθαλ ζην δηθαζηήξην θαηά ηελ 

εθθψλεζε ηεο ππφζεζεο απφ ηε ζεηξά ηνπ νηθείνπ πηλαθίνπ, νχηε θαηέζεζαλ δήισζε ησλ 

άξζξσλ 242 παξ. 2 θαη 573 παξ. 1 ΚΠνιΓ, είραλ ρνξεγήζεη ζηνλ θεξφκελν σο πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν ηνπο Β. Μ. πνπ ππνγξάθεη ην αλαηξεηήξην πιεξεμνπζηφηεηα, ζχκθσλα κε θάπνηνλ 

απφ ηνπο ζπζηαηηθνχο ηχπνπο ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 3 ΚΠνιΓ, γηα ηελ άζθεζε απφ απηνχο ηεο 

έλδηθεο αλαίξεζεο. Δμάιινπ, δελ απνδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ φηη νη ελ ιφγσ αλαηξεζείνληεο 

έρνπλ θιεηεπζεί απφ ηνπο ινηπνχο (απινχο) νκνδίθνπο ηνπο - αλαηξεζείνληεο πνπ 

επηζπεχδνπλ έγθπξα ηε ζπδήηεζε ή απφ ην αληίδηθφ ηνπο - αλαηξεζίβιεην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηε κείδνλα ζθέςε, αθνχ δελ 

απνδεηθλχεηαη φηη νη πην πάλσ αλαηξεζείνληεο θιεηεχζεθαλ απφ ηνπο ινηπνχο αλαηξεζείνληεο 

ή ην αλαηξεζίβιεην, πξέπεη, σο πξνο ηνπο απφληεο απηνχο αλαηξεζείνληεο, λα θεξπρζεί 

απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαηξέζεσο θαη λα δηαηαρζεί, σο πξνο απηνχο, ν 

ρσξηζκφο ηεο ππφζεζεο, κε απνηέιεζκα ε αίηεζε λα εξεπλεζεί πιένλ σο πξνο ηνπο 

ππφινηπνπο κφλν παξηζηάκελνπο αλαηξεζείνληεο. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 127 ΑΚ θαη 63 ηνπ ΚΠνιΓ πξνθχπηεη φηη 

απηφο πνπ ζπκπιήξσζε ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ είλαη ηθαλφο γηα θάζε 

δηθαηνπξαμία θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη ζην δηθαζηήξην κε ην δηθφ ηνπ φλνκα. Δπνκέλσο, 

κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ κέρξη ηνχδε αλίθαλνπ λα παξίζηαηαη ζην δηθαζηήξην κε ην δηθφ ηνπ 

φλνκα δηαδίθνπ, παχεη απηνδίθαηα ε αληηπξνζσπεπηηθή εμνπζία ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ 

ηνπ (δειαδή ησλ γνλέσλ ηνπ πνπ αζθνχλ, απφ θνηλνχ, θαη’ άξζξν 1510 ΑΚ, ηε γνληθή 

κέξηκλα απηνχ θαη, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελφο, απνθιεηζηηθά ηνπ άιινπ) θαη, ρσξίο λα 

κεζνιαβήζεη δηαθνπή ηεο δίθεο, θαη’ άξζξν 286 ΚΠνιΓ, ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ελήιηθνπ πιένλ δηαδίθνπ (ΑΠ 1201/2012). Αλ, κάιηζηα, ε ελειηθίσζή ηνπ 

έιαβε ρψξα κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαη πξηλ 

αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο, ε αλαίξεζε θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο πξέπεη λα 



αζθείηαη απφ απηφλ ή θαη’ απηνχ (αλ ν πιεξεμνχζηνο ηνπ αλαηξεζείνληνο έιαβε γλψζε ηεο 

ελειηθίσζήο ηνπ κέρξη ηελ άζθεζε ηεο αλαίξεζεο), ζην δηθφ ηνπ φλνκα θαη φρη ζην φλνκα 

ηνπ ηέσο αληηπξνζψπνπ ηνπ. Αλ ηπρφλ αζθεζεί ζην φλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ (αληηπξνζψπνπ 

ηνπ), είλαη απαξάδεθηε, εθηφο αλ εγθξηζεί εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνλ ήδε ελήιηθν, σο 

δηθαηνχρν δηάδηθν (ΑΠ 2182/2009, ΑΠ 1166/2009). ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, θέξεηαη πξνο 

ζπδήηεζε ε πξναλαθεξφκελε αλαίξεζε, ε νπνία αζθήζεθε, εθηφο απφ ηνπο άιινπο, θαη απφ 

ηελ 37β αλαηξεζείνπζα Α. ρήξα Γ. Α., αθελφο κελ, αηνκηθά, αθεηέξνπ δε, γηα ινγαξηαζκφ, 

κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηεο Α. Γ. Α., ηνπ νπνίνπ αζθεί, απνθιεηζηηθά, 

ηε γνληθή κέξηκλα. Ο ηειεπηαίνο, κε δήισζή ηνπ πνπ θαηαρσξίζηεθε ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ 

παξνχζα πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, δηά ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ 

ηνπ Θ. Π. (ζρεη. ην παξαπάλσ .../2016 πιεξεμνχζην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Σξηθάισλ Δ. Β. - 

Π.), γλσζηνπνίεζε ζην αλαηξεζίβιεην φηη ελειηθηψζεθε θαη φηη ζπλερίδεη αηνκηθά πιένλ ηελ 

παξνχζα δίθε, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ζην πξφζσπφ ηνπ. Δηδηθφηεξα, απηφο, πνπ έρεη 

γελλεζεί ζηηο 15-7-1995, ήηαλ κελ, θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηεο αλαηξέζεσο (16-12-2015), 

ελήιηθνο θαη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο πνπ ππέγξαςε ην δηθφγξαθν 

ηεο αλαίξεζεο γλψξηδε ή φρη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, αθνχ ν ήδε ελήιηθνο αλαηξεζείσλ, σο 

δηθαηνχρνο δηάδηθνο, ελέθξηλε, εθ ησλ πζηέξσλ, ηελ άζθεζε ηεο αλαίξεζεο, ζχκθσλα θαη κε 

φζα αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ε δίθε ζπλερίδεηαη λφκηκα ζην φλνκά ηνπ. Καηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4 ηνπ λ. 2882/2001, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 128 παξ. 2 λ. 4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α/10-4-2012) θαη εθαξκφδεηαη θαη ζηηο 

εθθξεκείο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, απαιινηξηψζεηο (άξζξ. 146 παξ. 9 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ), "εάλ απαιινηξησζεί ηκήκα αθηλήηνπ κε απνηέιεζκα ε αμία ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

απνκέλεη ζηνλ ηδηνθηήηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα ή απνδεδεηγκέλσο 

πθηζηάκελε 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 ιακβάλνληαη 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". Απφ ηε δηάηαμε απηή, ζπλδπαδφκελε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 17 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, 

ζπλάγεηαη φηη γηα λα είλαη πιήξεο ε απνδεκίσζε, ε νπνία νθείιεηαη σο αληάιιαγκα γηα ηε 

ζηέξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ αμία ηνπ απαιινηξησκέλνπ 

ηκήκαηνο ηνπ αθηλήηνπ, αιιά θαη ηε δεκία, ηελ νπνία πθίζηαηαη ν ηδηνθηήηεο, επεηδή ην 

ηκήκα πνπ ηνπ απνκέλεη, κεηά ηελ απαιινηξίσζε, γίλεηαη άρξεζην ή κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε 

αμία ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηελ νπνία ην ηκήκα πνπ απνκέλεη πθίζηαηαη ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ή θαζίζηαηαη άρξεζην, ν ηδηνθηήηεο ηνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ παξνρή ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο, είηε θαηά ηε δίθε ηνπ πξνζσξηλνχ 

θαζνξηζκνχ, είηε θαη’ απηήλ ηνπ νξηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο, γηα ην ηκήκα 

πνπ απαιινηξηψζεθε. Πεξαηηέξσ, ε αηηηνινγία ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ επηδίθαζε 

ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ζεσξείηαη αλεπαξθήο αλ: α) δελ ελέρεη πξνζδηνξηζκφ ησλ ηκεκάησλ 

πνπ ελαπέκεηλαλ, ήηνη αλαθνξά γηα ην εκβαδφλ ηνπο θαη ηα ινηπά πξνζδηνξηζηηθά ηνπο 

ζηνηρεία θαη β) δελ αλαθέξεη ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε ησλ ηκεκάησλ πνπ απνκέλνπλ, 



θαζψο θαη ηε, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, δπλαηφηεηα ή κε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο ρξήζεο απηήο θαη κε πνίεο πξνυπνζέζεηο (ΑΠ 205/2017, ΑΠ 1619/2010). Δπηπιένλ, γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο, θαηά ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, αλ ην αθίλεην, ηκήκα 

ηνπ νπνίνπ απαιινηξηψζεθε, είρε πξηλ απφ ηελ απαιινηξίσζε, έζησ θαη δεπηεξεπφλησο, σο 

πξννξηζκφ ηελ νηθνδφκεζε, πξέπεη, γηα ηελ επδνθίκεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ πνπ 

απνκέλεη, λα απνδεηθλχεηαη, ζσξεπηηθά, φηη ην ελ ιφγσ αθίλεην πιεξνχζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ, ηνπο φξνπο δφκεζεο θαηά θαλφλα ή θαηά παξέθθιηζε θαη φηη ην ηκήκα απηνχ 

πνπ απνκέλεη, κεηά ηελ απαιινηξίσζε, δελ είλαη πιένλ άξηην νχηε θαηά παξέθθιηζε ή είλαη 

κελ άξηην αιιά φρη νηθνδνκήζηκν (ΑΠ 205/2017, ΑΠ 96/2015, ΑΠ 1290/2009). Δμάιινπ, 

θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 19 ηνπ 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 δηάηαμε απηή, 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, σο εθ ηνχηνπ, 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 εξεπλψκελε πεξίπησζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Λάξηζαο, κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε 560/2014 απφθαζή ηνπ, αθνχ ζπλεθδίθαζε, θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 7εο-3-

2014, δεθαεπηά (17) απηνηειείο αηηήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 1) ηελ απφ 14-10-2010 (κε 



αξηζκφ θαηάζεζεο ...2010) αίηεζε (θαη) ησλ αλαηξεζεηφλησλ θαη 2) ηελ απφ 9-3-2011 (κε 

αξηζκφ θαηάζεζεο ...2011) αίηεζε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ, θαζψο θαη αληαηηήζεηο θαη 

παξεκβάζεηο πνπ αζθήζεθαλ κε ηηο πξνηάζεηο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ α) νξηζηηθήο ηηκήο 

κνλάδαο απνδεκίσζεο ησλ αλαθεξφκελσλ αθηλήησλ ησλ αλαηξεζεηφλησλ πνπ 

απαιινηξηψζεθαλ αλαγθαζηηθά, ππέξ θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ παξφδησλ σθεινχκελσλ ηδηνθηεηψλ, γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, θαη β) 

ηδηαίηεξεο, θαη’ άξζξ. 13 παξ. 4 λ. 2882/2001, απνδεκίσζεο θ.ιπ., ηηο νπνίεο, ηειηθά, έθαλε, 

ελ κέξεη, δεθηέο, δέρζεθε, θαη’ αξράο, ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, θαηά ην κέξνο 

πνπ ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα αλαηξεηηθή δίθε θαη σο πξνο ηηο απαιινηξησκέλεο 

ηδηνθηεζίεο ησλ παξηζηάκελσλ κφλν αλαηξεζεηφλησλ: "Με ηελ 

1012559/667/Γ0010/20.02.2009 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΩΓΔ πνπ δεκνζηεχηεθε λφκηκα..., θεξχρζεθε ε αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηκήκαηνο απφ Υ.Θ. 122+380,00 έσο Υ.Θ. 135+176,00 ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Κεληξηθήο 

Διιάδαο E-65... έθηαζεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 886.090,61 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζην Ννκφ 

Σξηθάισλ. Ζ απαιινηξηνχκελε έθηαζε εηθνλίδεηαη ζε θιίκαθα 1:1.000 ζηα... θηεκαηνινγηθά 

δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, ηα νπνία ζπληάρζεθαλ απφ 

ην κειεηεηηθφ γξαθείν... Σα απαιινηξηνχκελα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ δεκ. 

ελνηήησλ ... (Β ηκήκα) ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο θαη ... ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ. Ζ λέα νδφο 

αξρίδεη αλαηνιηθά ηεο πθηζηάκελεο Δζληθήο Οδνχ Σξηθάισλ - Ησαλλίλσλ, λφηηα ηνπ νηθηζκνχ 

..., βαίλεη βνξεηνδπηηθά, πεξλψληαο αλάκεζα απφ ηνπο νηθηζκνχο ..., παξάιιεια θαη δπηηθά 

ηεο ΔΟ Γξεβελψλ - Σξηθάισλ θαη πιεζίνλ ηεο πθηζηακέλεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. 

ρεδφλ φια ηα απαιινηξηνχκελα είλαη αγξνί πνηηζηηθνί, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο 

αλαδαζκνχο ησλ εηψλ 1972 - 1973. Οη θαιιηέξγεηεο πνπ, σο επί ην πιείζηνλ, ππάξρνπλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή είλαη ζηηεξά, βακβάθη θαη θαιακπφθη. Ζ ράξαμε ηνπ δξφκνπ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νδεχεη παξάιιεια (δπηηθά) ηεο πθηζηάκελεο Δζληθήο Οδνχ Σξηθάισλ 

- Ησαλλίλσλ. Ζ πεξηνρή είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη εθηφο νηθηζκψλ. Πνιενδνκηθά δελ 

είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη ρσξνζεηεκέλε. Έηζη, σο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο πεξηνρή, έρεη φιεο ηηο 

δπλαηέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ρξήζεηο. ήκεξα νη πξσηεχνπζεο ρξήζεηο είλαη γεσξγηθέο. 

Δκπνξηθέο ρξήζεηο ππάξρνπλ θπξίσο ζε αθίλεηα πνπ εθάπηνληαη ηεο ΔΟ. Οηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη. ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα απαιινηξηνχκελα, ζηα 

νπνία είλαη δπλαηή ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε, είηε δηφηη έρνπλ εκβαδφλ πάλσ απφ 4.000 η.κ. 

θαη είηε δηφηη έρνπλ εκβαδφλ κηθξφηεξν, πιελ φκσο έρνπλ πξφζνςε ζε δξφκν, δελ 

απνδείρζεθε φηη πθίζηαηαη σο δεπηεξεχνπζα ρξήζε ε νηθνπεδηθή αμηνπνίεζε. Οη 

κεηαβηβάζεηο ζηελ πεξηνρή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Δπηθξαηεί πιήξεο αθηλεζία ζηηο 

κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, ραξαθηεξηζηηθή βέβαηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη εηθαδφκελνη 

ηδηνθηήηεο δελ κπφξεζαλ λα πξνζθνκίζνπλ ζπκβφιαηα κεηαβηβάζεσλ εγγχο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

απαιινηξίσζεο. Γειαδή ε δήηεζε ησλ απαιινηξηνπκέλσλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε...". ηε 

ζπλέρεηα, ην Δθεηείν, αλαθνξηθά κε ην αίηεκα ησλ αλαηξεζεηφλησλ γηα θαζνξηζκφ ηδηαίηεξεο 

απνδεκίσζεο γηα ηα ηκήκαηα ησλ αθηλήησλ ηνπο πνπ απέκεηλαλ κεηά ηελ απαιινηξίσζε, 

αθνχ δέρζεθε φηη φια απηά ηα αθίλεηα απνηεινχλ πνηηζηηθνχο αγξνχο, παξαζέηνληαο ην 

εκβαδφλ πνπ απηά είραλ πξηλ απφ ηελ απαιινηξίσζε, θαζψο θαη εθείλν πνπ ηνπο απέκεηλε 

κεηά ηελ απαιινηξίσζε, απέξξηςε, σο νπζηαζηηθά αβάζηκν, ην ελ ιφγσ αίηεκα, θξίλνληαο 

φηη δελ ππέζηεζαλ κείσζε ηεο αμίαο ηνπο ηα (ελαπνκείλαληα) εδαθηθά ηκήκαηα ησλ 



απαιινηξησκέλσλ αθηλήησλ κε ηνπο αξηζκνχο ηνπ νηθείνπ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα (ΑΚΠ): ... 

(σο πξνο έθηαζε 1.506, 62 ηεηξ. κέηξσλ), ... (σο πξνο έθηαζε 18.959,01 ηεηξ. κέηξσλ), ... (σο 

πξνο έθηαζε 6.370, 21 ηεηξ. κέηξσλ), ..., ησλ νπνίσλ θχξηνη θέξνληαη νη αλαηξεζείνληεο, 

αληίζηνηρα: 2ε, 18νη, 21νο, 22β, 23α, 24ε, 26νη, 29ε, 30νο, 35ε, 37νη, 38νο, 39νη, 41νη, 44β-γ, 

47νο, 48ε θαη 49νο, ρσξίο, φκσο, λα πξνζδηνξίδεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ πθίζηαληαη 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Δηδηθά, γηα ην ΑΚΠ … αθίλεην (ησλ ... ησλ αλαηξεζεηφλησλ) δέρζεθε 

ηα εμήο: "...απφ αξρηθή έθηαζε 13.375,87 η.κ., αγξνχ πνηηζηηθνχ, κε πξφζνςε ζε δχν 

αγξνηηθνχο ρσκαηφδξνκνπο, απαιινηξηψλεηαη εδαθηθή έθηαζε, εκβαδνχ 6.513,98 η.κ. Ζ 

ηδηνθηεζία ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα. Σν έλα έρεη εκβαδφλ 6.370,21 η.κ. κε πξφζνςε ζηνλ 

βνξηλφ ρσκαηφδξνκν. Σν άιιν ηκήκα έρεη εκβαδφλ 491,68 η.κ. θαη έρεη πξφζνςε ζηνλ λφηην 

ρσκαηφδξνκν. Σν κηθξφηεξν ηκήκα πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ θαηά 80%, δηφηη ε 

αξρηθή, πξν ηεο απαιινηξηψζεσο, εληαία θαη αδηαίξεηε, ηδηνθηεζία θαηαηκήζεθε ζηηο δχν σο 

άλσ κεξηθφηεξεο εδαθηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο είλαη απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο, θαη έηζη είλαη 

πιένλ αδχλαηε ηφζν ε πξφζβαζε απφ ηε κία έθηαζε ζηελ άιιε φζν θαη ε εληαία ρξήζε θαη 

εθκεηάιιεπζή ηνπο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα δελ ππέζηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ...". Κξίλνληαο, 

φκσο, έηζη, ην Δθεηείν, σο πξνο ηα παξαπάλσ αθίλεηα, δειαδή κε ην λα κελ θαζνξίζεη 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηα ηκήκαηα απηά ησλ αθηλήησλ ησλ αλαηξεζεηφλησλ πνπ απέκεηλαλ 

κεηά ηελ απαιινηξίσζε, ππέπεζε ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 19 ΚΠνιΓ, δηφηη 

παξαβίαζε, εθ πιαγίνπ, κε αλεπαξθείο θαη αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, ηελ πξναλαθεξφκελε, 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4 λ. 2882/2001 θαη ζηέξεζε ηελ απφθαζή 

ηνπ απφ λφκηκε βάζε. πγθεθξηκέλα, ην Δθεηείν: 1) αλ θαη δέρεηαη φηη ηα αθίλεηα απηά-

πνηηζηηθνί αγξνί πνπ ε θχξηα-πξσηεχνπζα, θαηά πξννξηζκφ, ρξήζε ηνπο είλαη ε αγξνηηθή 

(θαιιηέξγεηα κε ζηηεξά, βακβάθη θαη θαιακπφθη) δελ πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο (πνπ 

επηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη λα είλαη ζεκαληηθή), δελ αηηηνινγεί ηελ θξίζε ηνπ απηή, αλ, 

δειαδή, είλαη δπλαηή, θαη κεηά ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ίδηαο 

ρξήζεο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη 2) επηπιένλ, σο πξνο ην ΑΚΠ … αθίλεην, ελψ 

δέρεηαη φηη ην έλα ηκήκα ηνπ, εκβαδνχ 491,68 ηεηξ. κέηξσλ, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ 

απαιινηξίσζε, πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ (θαη κάιηζηα θαηά πνζνζηφ 80%) κε ηελ 

πξνπαξαηηζέκελε αηηηνινγία, ήηνη φηη ε αξρηθή εληαία θαη αδηαίξεηε ηδηνθηεζία θαηαηκήζεθε 

ζε δχν κεξηθφηεξεο εδαθηθέο εθηάζεηο, πνπ είλαη, φκσο, απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο κε 

ζπλέπεηα λα είλαη αδχλαηε, αθελφο κελ, ε πξφζβαζε απφ ηε κία έθηαζε ζηελ άιιε, αθεηέξνπ 

δε, ε εληαία ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο, αθνινχζσο, θξίλεη, αληηθαηηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

παξαδνρή ηνπ, φηη ην δεχηεξν ελαπνκέλνλ εδαθηθφ ηκήκα, εκβαδνχ 6.370,21 ηεηξ. κέηξσλ, 

δελ πθίζηαηαη (ζεκαληηθή) κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, αλεμάξηεηα, βέβαηα, θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ε θξίζε ηνπ απηή, σο πξνο δεχηεξν εδαθηθφ ηκήκα, είλαη αλαηηηνιφγεηε, φπσο πξνεθηέζεθε. 

πλεπψο, ν πξψηνο ιφγνο ηεο αλαίξεζεο, απφ ην άξζξν 559 αξηζκ. 19 ΚΠνιΓ, είλαη βάζηκνο, 

θαηά ην ηξίην ζθέινο ηνπ, κε ην νπνίν απνδίδνληαη ζηελ πιεηηφκελε απφθαζε νη αηηηάζεηο 

απηέο, ελψ παξέιθεη ε έξεπλα ηνπ ίδηνπ, πξψηνπ, ιφγνπ, θαηά ην πξψην θαη ην δεχηεξν 

ζθέινο ηνπ, απφ ην άξζξν 559 αξηζκ. 1 εδάθ. α’ θαη 8 εδάθ. β’ ΚΠνιΓ, αληίζηνηρα, θαζφζνλ 

ε αλαηξεηηθή εκβέιεηα ηνπ πην πάλσ ιφγνπ, θαηά ην ηξίην ζθέινο ηνπ, πνπ έγηλε δεθηφο ζην 

ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ηνχηνπ ηεο πιεηηφκελεο κε ηελ αλαίξεζε απφθαζεο, θαζηζηά 

αιπζηηειή ηελ εμέηαζε ησλ ιφγσλ απηψλ, ε παξαδνρή ησλ νπνίσλ νδεγεί ζην ίδην 

απνηέιεζκα. Καηά ηα ινηπά, νη πξνβαιιφκελεο, απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, 

αηηηάζεηο ησλ ππφινηπσλ αλαηξεζεηφλησλ γηα αλεπάξθεηα ησλ αηηηνινγηψλ ηεο 



αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο, πνπ απέξξηςε ην αίηεκα θαζνξηζκνχ ηδηαίηεξεο, θαη’ άξζξ. 

13 παξ. 4 λ. 2882/2001, απνδεκίσζεο, κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ εκπνδίδεηαη ε πξσηεχνπζα 

ρξήζε - αγξνηηθή θαιιηέξγεηα ησλ ελαπνκελφλησλ εδαθηθψλ ηκεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηα 

ΑΚΠ ... (σο πξνο έθηαζε 4.312,94 ηεηξ. κέηξσλ), ... αθίλεηα, φπσο νη αηηηάζεηο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζηηο 142ε έσο θαη 146ε ζειίδεο ηνπ αλαηξεηεξίνπ, δελ εξεπλψληαη πιένλ, 

δεδνκέλνπ φηη, αθελφο κελ, νξηζκέλνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαηξεζείνληεο 

παξαηηήζεθαλ απφ ην δηθφγξαθν ηεο αλαίξεζεο, αθεηέξνπ δε, σο πξνο άιινπο θεξχρζεθε 

απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε θαη δηαηάρζεθε ν ρσξηζκφο ηεο ππφζεζεο, φπσο έρεη πξνεθηεζεί ζηηο 

δχν πξψηεο ζθέςεηο ηεο παξνχζαο. 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ αξηζκνχ 17 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ ε ίδηα ε 

απφθαζε πεξηέρεη αληηθαηηθέο δηαηάμεηο. Ζ αληίθαζε κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη ζην δηαηαθηηθφ ηεο ίδηαο απφθαζεο θαη δελ αξθεί ε χπαξμε αληίθαζεο ζην 

αηηηνινγηθφ απηήο ή κεηαμχ ηνπ αηηηνινγηθνχ θαη ηνπ δηαηαθηηθνχ. Δηδηθφηεξα, ε αληίθαζε 

ζην δηαηαθηηθφ δεκηνπξγεί ηνλ πξναλαθεξφκελν ιφγν αλαίξεζεο φηαλ πξνθαιείηαη ηέηνηα 

ανξηζηία, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία εθηειεζηφηεηαο ηεο απφθαζεο ή ε πξφθιεζε ηεο 

ζθνπνχκελεο δηάπιαζεο ή ε χπαξμε βεβαηφηεηαο ζηηο ζρέζεηο ησλ δηαδίθσλ κε ην 

δεδηθαζκέλν (ΑΠ 87/2013). Αλ ε αληίθαζε ππάξρεη ζην αηηηνινγηθφ ή αλάκεζα ζην 

αηηηνινγηθφ θαη ην δηαηαθηηθφ θαη έρεη κνξθή αλεπαξθψλ ή αληηθαηηθψλ αηηηνινγηψλ ηδξχεηαη 

ν απφ ηνλ αξηζκφ 19 ιφγνο, ελψ, αλ ππάξρεη κεηαμχ εθείλσλ πνπ έγηλαλ δεθηά θαη ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο (ζπιινγηζηηθφ άικα), ηδξχεηαη ν απφ ηνλ αξηζκφ 1 ιφγνο (ΑΠ 637/2017, ΑΠ 

634/2017, ΑΠ 639-638/2016). Ζ πιεκκέιεηα απηή ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο πξνηείλεηαη, 

πξψηε θνξά, ζηνλ Άξεην Πάγν, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζθάικα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ 

απφθαζε (άξζξν 562 παξ. 2 εδάθ. β’ ΚΠνιΓ). Δμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ αξηζκνχ 9 

εδάθ. γ’ ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ ην δηθαζηήξην άθεζε αίηεζε 

αδίθαζηε. Ωο "αίηεζε", θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, λνείηαη θάζε απηνηειήο αίηεζε 

ησλ δηαδίθσλ, κε ηελ νπνία δεηείηαη ε παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο, ππφ νπνηαδήπνηε λφκηκε 

κνξθή απηήο, πνπ δεκηνπξγεί αληίζηνηρε εθθξεκφηεηα δίθεο. Σέηνηα αίηεζε είλαη ηδίσο ε ηεο 

αγσγήο, ηεο αληαγσγήο, ηεο θχξηαο παξέκβαζεο, ηεο απηνηεινχο πξφζζεηεο παξέκβαζεο, ηεο 

αλαθνπήο, ηεο ηξηηαλαθνπήο θαη θάζε έλδηθνπ κέζνπ (ΑΠ Οινκ. 25/2003, ΑΠ 1004/2015), 

φπσο θαη ε αίηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξηζηηθήο απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ 

απαιινηξησκέλσλ αθηλήησλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο ή ηεο ηδηαίηεξεο, θαη’ άξζξ. 13 παξ. 4 

λ. 2882/2001, απνδεκίσζεο (ΑΠ 998/2011, ΑΠ 21/2010, ΑΠ 124/2009). Καηά ηελ αιεζηλή 

έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απ’ απηήλ ιφγνπ 

αλαίξεζεο, απαηηείηαη ε παληειήο ζησπή ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο ζε απηνηειή αίηεζε ησλ 

δηαδίθσλ λα ππάξρεη φρη κφλν ζην αηηηνινγηθφ αιιά θαη ζην δηαηαθηηθφ, ελψ ν παξψλ ιφγνο 

δελ ηδξχεηαη, φηαλ ην δηθαζηήξην παξέιεηςε λα απαληήζεη ζε ηζρπξηζκφ αφξηζην, κε λφκηκν ή 

αιπζηηειή πνπ, ζπλεπψο, δελ αζθεί επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο ή ζε λνκηθά 

επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ (ΑΠ 360/2010, ΑΠ 850/2009). Αλ απφ ην δηαηαθηηθφ πξνθχπηεη 

φηη ε αίηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο απνξξίθζεθε ζην ζχλνιφ ηεο, κνινλφηη δελ ππάξρεη 

εηδηθή αηηηνινγία σο πξνο φια ηα αηηήκαηα (ζησπεξή απφξξηςε), δελ ηδξχεηαη ν πξνθείκελνο 

ιφγνο (ΑΠ 850/2009, ΑΠ 528/2009, ΑΠ 826/2007). ηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε, κε ηνλ 

δεχηεξν (θαη ηειεπηαίν) ιφγν ηεο αλαίξεζεο, ν 50νο ησλ αλαηξεζεηφλησλ Γ. Υ. ηνπ Β., ν 

νπνίνο θέξεηαη φηη είλαη θχξηνο ηνπ ... αθηλήηνπ θαη, ζπλαθφινπζα, δηθαηνχρνο ηεο ζρεηηθήο 

απνδεκίσζεο, απνδίδεη ζηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε αηηηάζεηο πνπ ζπλίζηαληαη, θαη’ 



εθηίκεζε φζσλ δηαιακβάλνληαη ζην ιφγν απηφλ (βι., ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαη άξζξ. 562 παξ. 

4 ΚΠνιΓ πεξί απηεπάγγειηεο έξεπλαο ηνπ ιφγνπ απηνχ), ζην φηη, αλ θαη ν ίδηνο είρε 

παξαζηαζεί ζην Δθεηείν, δεηψληαο γηα ην απαιινηξησκέλν ... αθίλεηφ ηνπ, α) λα θαζνξηζηεί 

νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο, β) λα θαζνξηζηεί ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ην ηκήκα 

ηνπ αθηλήηνπ ηνπ πνπ απέκεηλε κεηά ηελ απαιινηξίσζε θαη γ) λα αλαηξαπεί ην, καρεηφ 

πιένλ, ηεθκήξην σθέιεηαο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, θαη’ άξζξ. 33 παξ. 1 λ. 2971/2001, έρνληαο 

ππνβάιεη γη’ απηφ, καδί κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαηνχρνπο, ηελ πξναλαθεξφκελε, απφ 

14-10-2010, απηνηειή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη σο 98νο αηηψλ, ην Δθεηείν, κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζή ηνπ, ελψ έθξηλε παξαδεθηά θαη λφκηκα ηα παξαπάλσ, ππφ ζηνηρ. β’ 

θαη γ’ , αηηήκαηά ηνπ, απνξξίπηνληαο, ζηε ζπλέρεηα, ην β’ αίηεκα σο νπζηαζηηθά αβάζηκν θαη 

δερφκελν ην γ’ αίηεκα σο νπζηαζηηθά βάζηκν, ζεψξεζε φηη δελ είρε αζθεζεί απ’ απηφλ 

απηνηειήο αίηεζε ή αληαίηεζε γηα θαζνξηζκφ νξηζηηθήο απνδεκίσζεο (90ε θαη 91ε ζειίδεο 

ηεο απφθαζεο), κε απνηέιεζκα 1) λα θαζνξίζεη ηελ νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο γηα 

ην αθίλεηφ ηνπ ζε 2,85 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, ήηνη ζε κηθξφηεξν πνζφ απφ εθείλν πνπ 

θαζνξίζηεθε (3,50 επξψ αλά ηεηξ. κέηξν) γηα ηηο αλαθεξφκελεο, παξαθείκελεο θαη νκνεηδείο, 

απαιινηξησκέλεο ηδηνθηεζίεο θαη 2) λα αθήζεη αδίθαζηε ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, 

ππνπίπηνληαο, έηζη, ζηηο αλαηξεηηθέο πιεκκέιεηεο, αθελφο κελ, απφ ηνπο αξηζκνχο 17, αιιηψο 

19, αθεηέξνπ δε, απφ ηνλ αξηζκφ 9 εδάθ. γ’ ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ. Ο ιφγνο απηφο, θαηά ην 

πξψην ζθέινο ηνπ, απφ ηελ θχξηα αηηίαζε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 17 ΚΠνιΓ, είλαη, 

πξσηίζησο, απαξάδεθηνο, δηφηη δελ πξνζδηνξίδεηαη πνία είλαη ε αληίθαζε πνπ ππάξρεη ζην 

δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο, ε νπνία, θαη κφλν απηή, ηδξχεη ηνλ παξφληα ιφγν αλαίξεζεο. Δίλαη, 

φκσο, βάζηκνο, θαηά ηα ινηπά, σο πξνο ην ίδην ζθέινο ηνπ, θαηά ηελ επηθνπξηθή, απφ ην 

άξζξν 559 αξηζκ. 19 ΚΠνιΓ, αηηίαζε, δηφηη, φπσο πξνθχπηεη, απφ ηελ παξαδεθηή 

επηζθφπεζε, θαη’ άξζξ. 561 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηηθψλ 

εγγξάθσλ, ε αηηίαζε απηή, πνπ αλάγεηαη ζε αληηθάζεηο θαη αλεπάξθεηεο ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο 

πιεηηφκελεο εθεηεηαθήο απφθαζεο, είλαη βάζηκε, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ζηελ απφθαζε απηή 

θαη ηδίσο ζηελ 74ε ζειίδα ηεο ξεηά αλαθέξεηαη φηη νη αηηνχληεο ηεο παξαπάλσ, απφ 14-10-

2010, απηνηεινχο αίηεζεο (πνπ αλαγξάθεηαη ππφ ην ζηνηρ. Δ - βι. θαη 3ε ζειίδα ηεο 

απφθαζεο), κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 98νο αηηψλ, ήδε 50νο ησλ αλαηξεζεηφλησλ, δεηνχλ θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ νξηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα ηα απαιινηξησκέλα αθίλεηά ηνπο. Άξα, είλαη 

βάζηκνο ν ίδηνο ιφγνο θαη θαηά ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζην άξζξ. 559 αξηζκ. 9 

εδάθ. γ’ ΚΠνιΓ, αθνχ, κνινλφηη ν αλαηξεζείσλ απηφο δήηεζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξηζηηθήο 

απνδεκίσζεο γηα ηελ απαιινηξησκέλε ... ηδηνθηεζία ηνπ (βι. 274ε έσο 276ε θαη 298ε - 299ε 

ζειίδεο ηεο απφ 14-10-2010 αίηεζεο), ην Δθεηείν άθεζε, ηειηθά, αδίθαζην ην αίηεκά ηνπ 

απηφ. 

Μεηά απφ απηά, αθνχ ε θξηλφκελε αίηεζε αλαίξεζεο γίλεη δεθηή, θαηά παξαδνρή σο 

βάζηκσλ ηνπ πξψηνπ ιφγνπ ηεο, θαηά ην ηξίην ζθέινο ηνπ, θαη ηνπ δεχηεξνπ ιφγνπ ηεο, θαηά 

ην επηθνπξηθφ δεχηεξν κέξνο ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ θαη θαηά ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ, 

πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πιεηηφκελε απφθαζε, σο πξνο ηα θεθάιαηα πνπ πξνεθηέζεθαλ θαη σο 

πξνο ηνπο παξηζηάκελνπο δηαδίθνπο θαη λα παξαπεκθζεί ε ππφζεζε, θαηά ηα αλαηξνχκελα 

θεθάιαηά ηεο, γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην δηθαζηήξην, αθνχ είλαη δπλαηή ε ζχλζεζή 

ηνπ απφ άιινπο δηθαζηέο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (άξζξ. 580 παξ. 3 

ΚΠνιΓ), ελψ πξέπεη λα δηαηαρζεί ε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ, πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη 

παξηζηάκελνη αλαηξεζείνληεο, ζ’ απηνχο (άξζξν 495 παξ. 4 εδάθ. ε’ ηνπ ΚΠνιΓ, φπσο ηζρχεη 



θαη εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα ππφζεζε πξηλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 1 άξζξν ηξίην ηνπ 

λ. 4335/2015 πνπ ηζρχεη, θαη’ άξζξ. 1 άξζξν έλαην παξ. 2 θαη 4 απηνχ, γηα ηα έλδηθα κέζα 

πνπ θαηαηίζεληαη απφ 1-1-2016). Σέινο, ην αλαηξεζίβιεην πνπ ληθήζεθε ζηε δίθε πξέπεη λα 

θαηαδηθαζηεί ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ησλ παξηζηάκελσλ αλαηξεζεηφλησλ, πνπ 

θαηέζεζαλ πξνηάζεηο, θαηά ην λφκηκν θαη βάζηκν αίηεκά ηνπο (άξζξα 176, 183, 189 παξ. 1, 

191 παξ. 2 ΚΠνιΓ), κεησκέλσλ, φκσο, θαη’ άξζξ. 28 παξ. 5 λ. 2579/1998 θαη 22 παξ. 1 λ. 

3693/1957 (πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 52 αξηζκ. 18 ΔηζΝΚΠνιΓ), ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 12 λ. 1738/1987 θαη αξηζκ. 2 ηεο 134423 νηθ/8-12-1992 

θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 11/Β/20-1-1993), 

φπσο νξίδεηαη ζην δηαηαθηηθφ. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θεσξεί φηη ε αίηεζε αλαίξεζεο δελ αζθήζεθε σο πξνο ηνπο 3α, 3β, 5α, 5β, 6α, 6β, 7ε, 8ε, 9α 

θαη 9β ησλ αλαηξεζεηφλησλ. 

Κεξχζζεη απαξάδεθηε ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο σο πξνο ηνπο 1ε, 4ε, 10α, 10β, 11ν, 12ε, 

13ν, 14α, 14β, 15α-ζη, 16ε, 17ν, 19ε, 20ε, 22α, 23β, 23γ, 25ν, 27ε, 28α, 28β, 31ε, 32ε, 33ε, 

34ε, 36ε, 40ε, 42ν, 43ε, 44α, 45ε θαη 46ν ησλ αλαηξεζεηφλησλ. 

Γηαηάδεη ην ρσξηζκφ ηεο ππφζεζεο σο πξνο απηνχο. 

Αλαηξεί, θαηά ηα ινηπά, ηελ 560/2014 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Λάξηζαο, σο πξνο 

ην θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο θαη σο πξνο ηνπο παξηζηάκελνπο 

δηαδίθνπο ηεο πξνθείκελεο δίθεο (2ε, 18α-δ, 21ν, 22β, 23α, 24ε, 26α, 26β, 29ε, 30ν, 35ε, 

37νπο, 38ν, 39α, 39β, 41α, 41β, 44β, 44γ, 47ν, 48ε, 49ν θαη 50ν). 

Παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε, θαηά ηα αλαηξνχκελα θεθάιαηά ηεο, ζην 

Σξηκειέο Δθεηείν Λάξηζαο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ άιινπο δηθαζηέο, πιελ απηψλ πνπ 

εμέδσζαλ ηελ παξαπάλσ απφθαζε. 

Γηαηάδεη ηελ επηζηξνθή ζηνπο παξηζηάκελνπο αλαηξεζείνληεο ηνπ παξαβφινπ πνπ έρνπλ 

θαηαζέζεη. 

Καη 

Καηαδηθάδεη ην αλαηξεζίβιεην ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ησλ παξηζηάκελσλ αλαηξεζεηφλησλ, 

ηελ νπνία νξίδεη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ. 

ΚΡΗΘΖΚΔ θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2018. 

ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 16 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


