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Αξηζκφο 256/2018  

 

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) Π. Κ. ηνπ Δ., 2) Α. ραο Δ. Κ., θαηνίθσλ ... (αξ. ηδ. …) θαη 3) 

Δ. ραο Π. Γ., θαηνίθνπ ... (αξ. ηδ. …), νη νπνίεο εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπο Παληειή Υαηδεραξαιάκπνπο. 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 7-1-2014 αίηεζε θαζνξηζκνχ νξηζηηθήο ηηκήο 

κνλάδνο απνδεκίσζεο απαιινηξίσζεο ησλ ήδε αλαηξεζηβιήησλ θαη άιισλ 

πξνζψπσλ, κε δηαδίθσλ ζηελ παξνχζα δίθε (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 15-9-2014 (δηά ησλ πξνηάζεσλ) αληαίηεζε ηνπ ήδε 

αλαηξεζείνληνο.  

Δθδφζεθε ε 64/2015 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.  

Ο πιεξεμνχζηνο ησλ αλαηξεζηβιήησλ δήηεζε ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο 

θαη ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 1 ηνπ ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ 

παξαβηάζηεθε θαλφλαο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ (εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ) ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, θαη νη εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ δηθαηνπξαμηψλ. Ο 

θαλφλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη, αλ δελ εθαξκνζηεί ελψ ζπλέηξεραλ νη πξαγκαηηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ή αλ εθαξκνζηεί ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη αλ εθαξκνζηεί εζθαικέλα, ε δε παξαβίαζε 

εθδειψλεηαη είηε κε ςεπδή εξκελεία, είηε κε θαθή εθαξκνγή, δειαδή κε εζθαικέλε 



ππαγσγή. Με ην ιφγν αλαίξεζεο απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ 

(παξαβίαζε θαλφλα ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ) ειέγρνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λφκσ βάζηκνπ ηεο αγσγήο ή ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ 

δηαδίθσλ, θαζψο θαη ηα λνκηθά ζθάικαηα θαηά ηελ έξεπλα ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο. 

Διέγρεηαη, δειαδή, αλ ε αγσγή, έλζηαζε θ.ιπ. νξζψο απνξξίθζεθε σο κε λφκηκε ή 

αλ, θαηά παξάβαζε νπζηαζηηθνχ θαλφλα δηθαίνπ, έγηλε δεθηή σο λφκηκε ή 

απνξξίθζεθε ή έγηλε δεθηή θαη’ νπζίαλ. Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 559 αξηζκ. 14 

ηνπ ΚΠνιΓ αλαίξεζε επηηξέπεηαη θαη αλ ην δηθαζηήξην παξά ην λφκν θήξπμε ή δελ 

θήξπμε αθπξφηεηα, έθπησζε απφ ην δηθαίσκα ή απαξάδεθην, θαηά ηελ έλλνηα δε ηεο 

δηάηαμεο απηήο, ε αθπξφηεηα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ρψξα ελψπηνλ ηνπ δηθάζαληνο 

δηθαζηεξίνπ θαη λα ραξαθηεξίδεηαη σο δηθνλνκηθή. 

Καηά ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2882/ 2001 "ΚΩΓΙΚΑ 

ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ": "1. Αξκφδην λα 

πξνζδηνξίζεη πξνζσξηλψο ηελ απνδεκίσζε είλαη ην Μνλνκειέο Δθεηείν ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε απαιινηξηνχκελε έθηαζε ή ην κεγαιχηεξν κέξνο 

απηήο... 3. Ο αξκφδηνο δηθαζηήο πξνζδηνξίδεη δηθάζηκν πξνο ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

ζε ρξφλν φρη βξαρχηεξν απφ είθνζη κέξεο, νχηε καθξφηεξν απφ ζαξάληα εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο θαη ζπγρξφλσο δηαηάζζεη λα γίλεη, κε επηκέιεηα ηνπ αηηνχληνο θαη 

δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν, επίδνζε, ζε φζνπο θέξνληαη σο ηδηνθηήηεο ζηνλ 

θηεκαηνινγηθφ πίλαθα θαη γεληθά ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο 

απηήο καδί κε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηθαζίκνπ θαη ηελ θιήζε εκθάληζεο ζε 

απηήλ. Δάλ εθείλνο πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε είλαη θάηνηθνο αιινδαπήο ή 

άγλσζηεο δηακνλήο ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε είλαη πελήληα εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν, παξαηεηλνκέλνπ αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηθαζίκνπ. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί απαιινηξηψζεσλ πξνο εθαξκνγή ζρεδίσλ πφιεσλ θαη αλάπηπμε 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ν δηθαζηήο πξνζδηνξίδεη δηθάζηκν ζε ρξφλν φρη βξαρχηεξν απφ 

εμήληα εκέξεο νχηε κηθξφηεξν απφ νγδφληα εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. 4. 

Όηαλ εθείλνη πνπ θέξνληαη σο ηδηνθηήηεο ζηνλ θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ππεξβαίλνπλ 

ηνπο εθαηφ (100), ε θιήηεπζή ηνπο γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Δπηπιένλ ε αίηεζε, καδί κε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηθαζίκνπ, 

ηνηρνθνιιάηαη, δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν, ζην 

θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ ή 

ηεο θνηλφηεηαο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ηα απαιινηξηνχκελα. Η 

ηνηρνθφιιεζε πηζηνπνηείηαη κε έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην γξακκαηέα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ην γξακκαηέα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, αληηζηνίρσο. Η 

εηδνπνίεζε, ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη ην δηθαζηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αίηεζε, ε ηνηρνθφιιεζε απηήο, ε δηθάζηκνο, πεξίιεςε ηνπ αηηήκαηνο θαη πεξίιεςε 

ηεο απαιινηξησηηθήο πξάμεο, δεκνζηεχεηαη ζε ηξεηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ 

εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα ή ζε δχν πνπ εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζε κία πνπ εθδίδεηαη 

ζηελ Θεζζαινλίθε, φηαλ ε απαιινηξηνχκελε έθηαζε ή ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηήο 

βξίζθεηαη ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Βφξεηαο Διιάδαο, θαζψο θαη ζε 

κία εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ε απαιινηξηνχκελε έθηαζε ή ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο. Δάλ έρεη 

ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ή παξάιεηςε ή πιεκκέιεηεο 



ηεο θαηά ην πξψην εδάθην θιήηεπζεο δελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο δίθεο κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 5. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα παξέκβεη κε δήισζή ηνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο θακία πξνδηθαζία. Η δήισζε 

θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη πεξηέρεη ην φλνκα, ην επψλπκν, ην παηξψλπκν θαη 

ηελ θαηνηθία ηνπ παξεκβαίλνληνο ή, πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηελ 

επσλπκία θαη ηελ έδξα απηνχ. Η δήισζε πεξηέρεη επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν πξνβάιιεη δηθαηψκαηα ν 

ελδηαθεξφκελνο. 6. 

Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο επηηξέπεηαη κφλν κηα θνξά γηα ζνβαξφ ιφγν θαη 

ηδηαίηεξα εάλ πηζαλνινγείηαη φηη θάπνηνο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο δελ θιήζεθε 

νχηε παξελέβε ζηε δίθε. Σν δηθαζηήξην νξίδεη ηε λέα δηθάζηκν κέζα ζηηο δεθαπέληε 

επφκελεο κέξεο θαη δηαηάζζεη ηελ ρσξίο θιήζε εκθάληζε ζε απηήλ ησλ 

παξηζηακέλσλ δηαδίθσλ, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ήδε θιεζεί. Δπίζεο δηαηάζζεη, 

εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν ηελ επίδνζε, κε επηκέιεηα ηνπ αηηνχληνο, πέληε εκέξεο 

πξηλ απφ ηε λέα δηθάζηκν, ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ηπρφλ δελ έρεη εηδηθψο θιεζεί, 

αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο καδί κε θιήζε πξνο εκθάληζε, κε ηελ πνηλή ηνπ 

απαξάδεθηνπ ηεο ζπδήηεζεο σο πξνο απηφλ θαη ηεο θαηαδίθεο ηνπ αηηνχληνο ζηε 

δηθαζηηθή δαπάλε. Δάλ εθείλνο πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε είλαη θάηνηθνο 

αιινδαπήο ή άγλσζηεο δηακνλήο, ε πξνζεζκία πξνο εκθάληζε ζηε λέα δηθάζηκν είλαη 

ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ απηήλ, παξαηεηλνκέλνπ αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπδήηεζεο κεηά ηελ αλαβνιή". 

Πεξαηηέξσ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 εδ. β’ ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα, 

"Όπνηνο δελ θιεηεχζεθε, νχηε έιαβε κέξνο ζηε δίθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη κε αίηεζε ηελ αμίσζή ηνπ γηα θαζνξηζκφ 

κεγαιχηεξεο νξηζηηθήο απνδεκίσζεο, θαηά ην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κέζα 

ζε πέληε (5) έηε απφ ηε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ 

απνδεδεηγκέλα έρεη ιάβεη γλψζε, κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηφηε πνπ απηφο έιαβε 

γλψζε". 

Πεξαηηέξσ απφ ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 παξ. 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ λ. 

2971/2001, 19 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 6 ηνπ λ. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), 17 θαη 20 ηνπ 

πληάγκαηνο, 6 παξ. 1 ηεο ΔΓΑ θαη 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 

ΔΓΑ ζπλάγεηαη, φηη ν εηθαδφκελνο ηδηνθηήηεο ή εθείλνο ν νπνίνο αμηψλεη 

δηθαηψκαηα ζην απαιινηξησκέλν αθίλεην, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθάζηεθε εξήκελ 

ζηε δίθε πξνζσξηλνχ θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο, γηαηί γηα ηελ 

θιήηεπζή ηνπ ηεξήζεθε κφλν ε δηαδηθαζία ησλ εδαθίσλ β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΑΑΑ (ηνηρνθφιιεζε αίηεζεο κε πξάμε νξηζκνχ δηθαζίκνπ ζην 

θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδεο θ.ιπ.), αιιά παξαιείθζεθε ε θαηά 

ην πξψην εδάθην ηεο απηήο παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη Κψδηθα θιήηεπζή ηνπ, 

κε λφκηκε επίδνζε δηθνγξάθνπ αίηεζεο, ζεσξείηαη φηη δελ θιεηεχηεθε θαη δελ έιαβε 

κέξνο ζηε δίθε ηεο πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο (ΑΠ 1249/2007). 

Με ηνλ πξψην (Α1, 2) ιφγν αλαηξέζεσο πνπ αθνξά ηελ ηξίηε αλαηξεζίβιεηε Δ. ρήξα 

Π. Γ., σο θπξία ηνπ κε ... αθηλήηνπ, ην αλαηξεζείνλ απνδίδεη ζηελ πξνζβαιινκέλε 

απφθαζε, ηηο πιεκκέιεηεο εθ ηνπ άξζξνπ 559 πεξ. 1 θαη 14 ΚΠνιΓ θαη εηδηθφηεξα σο 



πξνο ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 παξ. 4 εδ. β’ , 19 παξ. 

4 εδ. γ’ , δ’ λ. 2882/2001, κε ηελ παξαδνρή φηη ε ηξίηε αλαηξεζίβιεηε δελ είρε 

θιεηεπηεί ζηηο δίθεο ηνπ πξνζσξηλνχ θαη ηνπ νξηζηηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκήο κνλάδαο 

απνδεκηψζεσο ηνπ κε ... αθηλήηνπ ηεο, δηφηη δελ είρε επηδνζεί ζηελ ίδηα ην δηθφγξαθν 

ηεο αηηήζεσο, αλ θαη είραλ γίλεη νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη ηνηρνθνιιήζεηο θαη 

δηφηη δελ θήξπμε απαξάδεθηε ηελ αίηεζε ηεο ηξίηεο αλαηξεζίβιεηεο ιφγσ 

δεδηθαζκέλνπ πνπ πξνηάζεθε θαη απέξξεε απφ ηηο απνθάζεηο 238/2011 θαη 93/2013 

ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κππαξηζζίαο θαη Σξηκεινχο Δθεηείνπ Καιακάηαο 

αληίζηνηρα, κε ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο γηα ην 

άλσ αθίλεην, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη γηα ηελ θιήηεπζή ηεο (ηξίηεο 

αλαηξεζίβιεηεο) ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηνηρνθνιιήζεσλ 

(άξζξ. 19 παξ. 4 εδ. γ’ λ. 2882/2001). 

Με ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε, θαηά ην ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο, γηα ηελ έξεπλα ηεο 

βαζηκφηεηαο ηνπ παξφληνο αλαηξεηηθνχ ιφγνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο, κεηά απφ 

αθαίξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε εηέξνπο αηηνχληεο θαη έηεξα αθίλεηα: "Με ηελ ππφ 

θξίζε αίηεζε δεηείηαη ν νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο απνδεκίσζεο γηα ην κε ... 

αθίλεην, ηα δέληξα θαη ηα ινηπά επηθείκελα θαη ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηφ, ην 

νπνίν απαιινηξηψζεθε αλαγθαζηηθά γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. .../2007 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

πνπ δεκνζηεχηεθε λφκηκα ζην Φ.Δ.Κ. 265/22-6-2007, φπσο απηή δηνξζψζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. .../ .../24-11-2008 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ ζε ηηκέο κνλάδαο απνδεκίσζεο κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ πξνζσξηλά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 238/2011 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κππαξηζζίαο, ν νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηδηαίηεξεο 

απνδεκίσζεο, γηα ηηο ελαπνκείλαζεο εθηφο απαιινηξηψζεσο εδαθηθέο εθηάζεηο, ιφγσ 

απνκείσζεο ηεο αμίαο απηψλ, κεηά ηελ απφηκεζε ησλ απαιινηξηνπκέλσλ ηκεκάησλ 

θαη λα θαηαδηθαζηεί ζην θαζνχ Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ θαηαβνιή ηεο δηθαζηηθήο 

δαπάλεο ηεο αηηνχζαο. Η αίηεζε ζηελ νπνία παξαδεθηά ζσξεχεηαη θαη ην αίηεκα πεξί 

άξζεο ηνπ ηεθκεξίνπ απηναπνδεκίσζεο ηεο παξφδηαο ηδηνθηήηξηαο (αηηνχζαο) θαη 

σθεινπκέλεο ιφγσ ηεο έλδηθεο απαιινηξίσζεο απφ ηελ απφθηεζε πξνζψπνπ ζηελ 

Δζληθή Οδφ θαη αλαγλψξηζεο φηη δελ έρεη θακία σθέιεηα θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλε 

λα ζπκκεηέρεη ζηηο δαπάλεο απαιινηξίσζεο, ψζηε λα ιάβεη απνδεκίσζε γηα ηα ελ 

ιφγσ ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ ηεο... αξκνδίσο εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ... Σν δηθφγξαθν ηεο ππφ θξίζε αίηεζεο θαηαηέζεθε ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ ζηηο 22-1-2014 (βι. ηε κε αξηζκφ …/2014 

έθζεζε θαηάζεζεο επί ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αηηήζεσο), εληφο δειαδή ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ πέληε (5) εηψλ απφ ηε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο, εθφζνλ δελ απνδείρζεθε 

φηη ε αηηνχζα, ε νπνία δελ έιαβε κέξνο ζηε δίθε γηα ηνλ πξνζσξηλφ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο απνδεκίσζεο, θαζφζνλ γηα ηελ θιήηεπζή ηεο ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία ησλ 

εδαθίσλ α’ β’ θαη γ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΑΑΑ θαη νπδέπνηε έιαβε 

θάπνηα θιήζε γηα λα παξαζηεί θαηά ηελ νξηζζείζα γηα ηε ζπδήηεζε απηήο δηθάζηκν, 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γλψζε ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο, έηζη ψζηε απφ ηελ 

απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο, λα ελεξγνπνηεζεί ε ηαζζφκελε απφ ην άξζξν 20 παξ. 2 εδ. 

γ’ ηνπ Ν. 2882/2001 εμάκελε πξνζεζκία απφ ηελ δεκνζίεπζε, ζηηο 27-10-2011, ηεο 



κε επηδνζείζαο ππ’ αξηζκ. 238/2011 νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Κππαξηζζίαο πεξί πξνζσξηλνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο απαιινηξίσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηε ζρεηηθή αμίσζή ηεο... Πεξαηηέξσ είλαη λφκηκε, 

ζηεξηδφκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 ηνπ πληάγκαηνο, 1, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 

18 παξ. 4, 20 παξ. 1, 2, 25 ηνπ Ν. 2882/2001, πιελ ηνπ αηηήκαηνο πεξί νξηζηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο γηα ην έδαθνο ηνπ κε ... αθηλήηνπ (θαη ησλ ινηπψλ 

αθηλήησλ), ησλ δέληξσλ θαη ησλ ινηπψλ επηθεηκέλσλ θαη ζπζηαηηθψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζ’ απηφ, ην νπνίν είλαη απνξξηπηέν σο απαξάδεθην ιφγσ ηνπ δεδηθαζκέλνπ πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2013 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, κε ηελ 

νπνία θαζνξίζηεθε νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο ηφζν γηα ην έδαθνο φζν θαη γηα ηα δέλδξα 

θαη ινηπά επηθείκελα ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ. Πξέπεη, επνκέλσο, θαηά ην κέξνο πνπ 

θξίζεθε λφκηκε, λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ...". Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ν ιφγνο 

αλαηξέζεσο φζνλ αθνξά ηηο αηηηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληνο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ 

νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο απφ ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο 

απαξάδεθηνο ιφγσ εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, δηφηη κε ηελ πξνζβαιινκέλε δελ 

θαζνξίζηεθε νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο γηα ην κε ... αθίλεην, πεξαηηέξσ δε φζνλ αθνξά 

ηηο αηηηάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο 

αβάζηκνο, εθφζνλ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ε αηηνχζα σο εξήκελ δηθαζζείζα 

εδηθαηνχην λα δεηήζεη κε ηελ αίηεζε επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε πξνζβαιινκέλε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο. Με ηνλ ηξίην (Α3) ιφγν αλαηξέζεσο ην 

αλαηξεζείνλ αηηηάηαη ην Δθεηείν, φηη κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζή ηνπ παξαβίαζε 

ην άξζξν 559 αξηζκ. 8 θαη 11 ΚΠνιΓ, δηφηη αθελφο κελ δελ έιαβε ππ’ φςε ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ πεξί γλψζεσο ηεο ηξίηεο αλαηξεζίβιεηεο πεξί ηεο έλδηθεο 

απαιινηξηψζεσο, θαη αθεηέξνπ δελ έιαβε ππ’ φςε ην .../11-9-14 έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεσο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξείαο Πεινπνλλήζνπ, απφ ην νπνίν πξνέθππηε 

φηη ε αλαηξεζίβιεηε απηή γλψξηδε ηελ απαιινηξίσζε, αθνχ ζηηο 12-9-2007, είρε 

εηζπξάμεη 10.232 επξψ σο απνδεκίσζε γηα ηελ επίηαμε ηεο ππ’ ... ηδηνθηεζίαο ηεο, 

θαη έηζη έθξηλε παξαδεθηή ηελ αίηεζε ηεο αλαηξεζίβιεηεο σο εκπξνζέζκσο 

αζθεζείζα. Όκσο θαη ν ιφγνο απηφο, φζνλ αθνξά ηηο αηηηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο απφ ηελ πξνζβαιινκέλε, πξέπεη λ’ απνξξηθζεί 

σο απαξάδεθηνο ιφγσ εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, αθνχ κε απηή δελ θαζνξίζηεθε 

νξηζηηθή ηηκή κνλάδαο απνδεκηψζεσο γηα ην κε ... αθίλεην, φζνλ αθνξά δε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο απηφο είλαη αβάζηκνο θαη σο πξνο ηα δχν κέξε 

ηνπ θαη πξέπεη λ’ απνξξηθζεί, δηφηη αθελφο κελ ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε 

αλαθέξεηαη φηη ην δηθαζηήξην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεψο ηνπ εμεηίκεζε (κεηαμχ 

άιισλ) ηα επηθαινχκελα θαη πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα, ρσξίο λα παξαιείςεη θαλέλα, 

αθεηέξνπ δε δηφηη ν λφκνο απαηηεί ηε γλψζε φρη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηηάμεσο αιιά 

ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ είηε πξνζσξηλήο, είηε νξηζηηθήο ηηκήο 

κνλάδνο. 

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 v. 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 ν 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 έθβαζεο ηεο δίθεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο 

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

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

Γεληθήο Γξακκαηέσο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε λφκηκα ζην ππ’ 

αξηζκ. 265/22-6-2007 ηεχρνο Αλαγθαζηηθψλ Απαιινηξηψζεσλ (θχιιν Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβεξλήζεσο), θεξχρζεθε αλαγθαζηηθά απαιινηξησηέα ππέξ ηνπ αηηνχληνο 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη κε δαπάλεο θαη ζε βάξνο απηνχ θαη ησλ παξφδησλ 

ηδηνθηεηψλ, γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηκήκαηνο ... (ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 11+844,65) ηεο Δζληθήο νδνχ Κππαξηζζίαο - 

Φηιηαηξψλ - Πχινπ ζην λνκφ Μεζζελίαο, έθηαζεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 475.941,60 

η.κ., ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ηέσο Γήκσλ ... ηνπ Ν. Μεζζελίαο θαη 

απεηθνλίδεηαη κε θιίκαθα 1:500 ζηα απφ Γεθεκβξίνπ 2004 θαη κε αξηζκνχο ζρεδίσλ 

... θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη ζηνλ αληίζηνηρν θηεκαηνινγηθφ πίλαθα (αξ. 

ηεχρνο 3), ηα νπνία ζπληάρζεθαλ απφ ηνπο Γ. Γ., I. Π. θαη ζεσξήζεθαλ ηελ 14-7-2005 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Γ. Κ.. 

Αθνινχζσο κε ηελ ππ’ αξηζκ. .../.../24-11-2008 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ ηα θηεκαηνινγηθά 



ζηνηρεία ηεο σο άλσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, ζχκθσλα κε ηα αθξηβή 

αληίγξαθα ησλ απφ Γεθεκβξίνπ 2004 θαη κε αξηζκνχο ζρεδίνπ ... αλαπξνζαξκνζκέλα 

θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν αλαπξνζαξκνζκέλν θηεκαηνινγηθφ 

πίλαθα (αξηζκφο ζρεδίνπ 3), ηα νπνία ειέγρζεθαλ ηελ 14-10-2008 απφ ηνλ 

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

Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ (Γ.Δ.Κ.Δ.) ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Γ. Π.. Σα πεξηιακβαλφκελα ζηελ θξηλφκελε αίηεζε (κε 

..., ηεο ηξίηεο αλαηξεζίβιεηεο, ... αθίλεηα), βξίζθνληαη ζηελ έθηαζε πνπ 

απαιινηξηψλεηαη θαη ζηελ νπνία γίλεηαη ε ράξαμε ηνπ λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ, 

εηδηθφηεξα δε ζην ηκήκα ... (ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 11+ 844,65) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηνρή ησλ ηέσο Γήκσλ ... ηνπ Ν. Μεζζελίαο. Οη αλσηέξσ πεξηνρέο αλήθνπλ πιένλ 

ζην ... θαη απνηεινχλ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απηνχ, είλαη δειαδή πιεζηφρσξεο θαη 

έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάινγε αμία, ιακβαλνκέλσλ, φκσο, ππφςε θαη 

ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πεξηνρήο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη απηέο 

γεηηληάδνπλ (άιιεο πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν) κε ηελ Πεξηνρή Οινθιεξσκέλεο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (..., φπνπ έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε κε 

ηελ επσλπκία "...", δηεζλνχο θήκεο, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ πεξηνρή έρεη 

πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο θαη ζπλαθφινπζα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Λφγσ ησλ 

αλσηέξσ θαη εθηεηακέλεο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο αθηνγξακκήο ηεο ζάιαζζαο 

(παξαιίαο), ζηελ πεξηνρή αλαπηχζζνληαη θαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Δπηπιένλ 

ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή θαη ζε απφζηαζε 5 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ … 

βξίζθνληαη επηζθέςηκνη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο. Η εγγχο 

πεξηνρή είλαη θπξίσο γεσξγηθή, πςειήο παξαγσγηθφηεηαο κε εθηεηακέλεο 

θαιιηέξγεηεο ειαηνδέλδξσλ, ηα νπνία ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη 

ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνχκελα θαη αξδεπφκελα, κε κεγάιε απφδνζε παξαγφκελνπ 

πξντφληνο, ελψ ζε θάπνηεο εθηάζεηο ππάξρνπλ θαη θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, 

ππαίζξηεο ή ζε ζεξκνθήπηα, θαζψο θαη ινηπέο δελδξνθαιιηέξγεηεο. Απφ άπνςε 

ππνδνκήο, εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Γ.Δ.Η., 

Ο.Σ.Δ., Ύδξεπζε), εθηφο θεληξηθήο απνρέηεπζεο θαη εμππεξεηείηαη ζπγθνηλσληαθά. 

Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο απφ 26-3-2009 έθζεζεο ειέγρνπ ηεο 

θηεκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ν. Μεζζελίαο θαη ηεο 17-11-2009 δηνξζσηηθήο έθζεζεο 

ειέγρνπ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, θαηφπηλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, φιεο νη ηδηνθηεζίεο 

απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 800 κέηξα απφ ηε ζάιαζζα θαη είλαη αξδεπφκελεο. Με ηελ 

ππ’ αξηζκ. 93/2013 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ θαζνξίζηεθε νξηζηηθή ηηκή 

κνλάδαο γηα ηα σο άλσ αθίλεηα... θαη εηδηθφηεξα ζην πνζφ ησλ 15 επξψ αλά η.κ. γηα 

ην έδαθνο ηνπ κε ... αθηλήηνπ... Αθνινχζσο, σο πξνο ην ζηεξηδφκελν ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 13 παξ. 4 ηνπ ΚΑΑΑ αίηεκα πεξί επηδηθάζεσο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιφγσ 

ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ηκεκάησλ ησλ απαιινηξηνπκέλσλ αθηλήησλ πνπ ζα 

απνκείλνπλ κεηά ηελ απαιινηξίσζε θαη ε νπνία πξνθαιείηαη εμαηηίαο απηήο ιεθηέα 

ηα αθφινπζα: Σα ελαπνκείλαληα ηκήκαηα πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο, γηα ηνπο 

ιφγνπο θαη θαηά ηα πνζνζηά πνπ θαησηέξσ εθηίζεληαη, κε ηε ζεκείσζε φηη γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο κείσζεο ηεο αμίαο θαη θαη’ αθνινπζίαλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο 

απνδεκίσζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνχ έξγνπ (Οι.ΑΠ 31/05 



Γλε 46,727), πνπ ζα είλαη θιεηζηή νδφο κε πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ηελ επηθάλεηα 

ησλ αθηλήησλ αιιά θαη ε πξφβιεςε γηα δεκηνπξγία παξφδσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ ηκεκάησλ θαη ηδηνθηεζηψλ. Δηδηθφηεξα:... Απφ ηελ κε ... ηδηνθηεζία 

κε θεξφκελε έθηαζε πξηλ ηελ απαιινηξίσζε 3.188,52 η.κ., απαιινηξηψλεηαη έθηαζε 

εκβαδνχ 1.525,70 η.κ. (βι. δηνξζσκέλν απφζπαζκα θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα, 

επηζπλαπηφκελν ζην ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ), κε απνηέιεζκα λα απνκέλεη εδαθηθφ ηκήκα εκβαδνχ 1.662,82 

η.κ., ηνπ νπνίνπ λαη κελ δελ κεηαβάιιεηαη ε πνιενδνκηθή θαηάζηαζε νχηε 

εκπνδίδεηαη ε θαηά πξννξηζκφ ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ, πιελ φκσο ιφγσ ηεο 

πςνκεηξηθήο δηαθνξάο απφ ην επίπεδν φπνπ έρεη δηακνξθσζεί ν δξφκνο (1 έσο 5 

κέηξα ςειφηεξα) θαη ηνπ κηθξνχ εκβαδνχ ηνπ πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ θαηά 

πνζνζηφ 15%. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα γίλεη ελ κέξεη δεθηή σο θαη θαη’ 

νπζίαλ βάζηκε ε θξηλφκελε αίηεζε, λα απνξξηθζεί ε ζπλεθδηθαδφκελε αληαίηεζε θαη 

λα θαζνξηζηεί ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηηο ελαπνκείλαζεο εθηάζεηο ησλ αλσηέξσ 

αθηλήησλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα γηα ην θαζέλα πνζνζηά...". Έηζη πνπ έθξηλε ην 

Δθεηείν δηέιαβε ζαθείο θαη επαξθείο αηηηνινγίεο σο πξνο ηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο ηξίηεο αλαηξεζίβιεηεο, κε αξηζκφ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα 120, ιφγσ 

ηεο πςνκεηξηθήο ηνπ δηαθνξάο απφ ην επίπεδν πνπ έρεη δηακνξθσζεί ν δξφκνο 1 έσο 

5 κέηξα πςειφηεξα θαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ εκβαδνχ ηνπ. 

Δηδηθφηεξα ην αλαηξεζείνλ κε ηνλ ηέηαξην (Α4) ιφγν αλαηξέζεσο απνδίδεη ζηελ 

πξνζβαιινκέλε απφθαζε πιεκκέιεηεο απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, 

επηθαινχκελν έιιεηςε?αηηηνινγηψλ, δηφηη δελ πξνζδηνξίδεη πνηά ήηαλ ε θαηά 

πξννξηζκφ ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη πσο επηδξά ζ’ απηή ε πςνκεηξηθή 

δηαθνξά ηνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ην δξφκν ψζηε λα πθίζηαηαη 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 15%, θαζψο θαη εάλ εμ απηνχ ε δεκία είλαη 

"ζεκαληηθή". Οη αηηηάζεηο φκσο απηέο είλαη αβάζηκεο, δηφηη ζηελ πιεηηφκελε 

απφθαζε πεξηιακβάλνληαη παξαδνρέο φηη ε πεξηνρή είλαη θπξίσο γεσξγηθή πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, θαη φηη ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 1 έσο 5 κέηξσλ ηνπ 

ελαπνκείλαληνο απφ ηελ λέα νδφ θαζψο θαη ηνπ κηθξνχ εκβαδνχ ηνπ 1.662,82 η.κ., 

απηφ πθίζηαηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 15% ηεο αξρηθήο ηνπ 

αμίαο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε θιίκαθα ηεο "ζεκαληηθήο" δεκίαο είλαη δπλαηφλ λα 

εθηείλεηαη κεηαμχ 1 θαη 99% ηεο αμίαο ηνπ αξρηθνχ αθηλήηνπ. Καηά ζπλέπεηα ν 

ηέηαξηνο (Α4) ιφγνο αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκνο θαη πξέπεη λ’ 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, αληίθεηληαη 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 σθέιεηαο ησλ 

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

καρεηφ θαη θξίλεηαη, κεηά ηελ θήξπμε ηεο απνιινηξίσζεο, 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. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Καιακάηαο κε ηελ πξνζβαιιφκελε 

64/2015 απφθαζε δέρζεθε ηα εμήο θαηά ην ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

βαζηκφηεηαο ηνπ πέκπηνπ (Α5) αλαηξεηηθνχ ιφγνπ: "Μεηαμχ ησλ αθηλήησλ πνπ 

απαιινηξηψζεθαλ πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ κε .... Δπί ηκεκάησλ ησλ σο άλσ 

αθηλήησλ επηβιήζεθαλ κε βάζε ην ηεθκήξην σθέιεηαο ηνπ λ. 653/1977: α) 

ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο απαιινηξηνχκελσλ ηκεκάησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ θαη 

β) ππνρξέσζε απηναπνδεκίσζεο. Η αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ην παξαπάλσ 

έξγν ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ (απηνθηλεηφδξνκνπ) επέθεξε πιενλεθηήκαηα 

θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηεο ζπληνκφηεξεο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη κεηαθνξάο 

αγαζψλ, φκσο, ν απηνθηλεηφδξνκνο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα (ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 

11+844,65), θαηαζθεπάδεηαη κε κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ζα είλαη 

ππεξπςσκέλνο ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα ελαπνκείλαληα 

ηκήκαηα ησλ σο άλσ απαιινηξηνχκελσλ αθηλήησλ λα ζηεξνχληαη άκεζεο πξφζβαζεο 

ζηελ νδφ απηή. 

πλεπψο πέξαλ ηεο έκκεζεο σθέιεηαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ γηα ηνπο αηηνχληεο - θαζψλ ε αληαίηεζε αιιά θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ, ηα πξναλαθεξφκελα αθίλεηα δελ 

απνθηνχλ νπζηαζηηθά θαηά άκεζν ηξφπν πξφζσπν ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν, νπφηε νη 

δηάδηθνη δελ ζα απνθηήζνπλ άκεζε σθέιεηα, σο κε σθεινχκελνη παξφδηνη ηδηνθηήηεο 

θαη επνκέλσο δελ ππνρξενχληαη ζε απνδεκίσζε ηξίησλ ηδηνθηεζηψλ νχηε ζε 

απηναπνδεκίσζε. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ σο 

νπζηαζηηθά βάζηκν ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο, αλαθνξηθά κε ηα 

πξναλαθεξφκελα αθίλεηα". 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 ζηελ 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 πνπ ελαπνκέλνπλ κεηά ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε 

πνπ επηβιήζεθε απφ ην αλαηξεζείνλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην ... ηεο ηξίηεο 

αλαηξεζίβιεηεο 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 ιφγσ 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ "λένπ" δξφκνπ κε ππεξπςσκέλα ζηεζαία αζθαιείαο 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 Οδνχ, παξά φζα γηα ην αληίζεην 

ππνζηεξίδεη ην αλαηξεζείνλ. 

Δηδηθφηεξα ην ηειεπηαίν, κε ηνλ πέκπην (Α5) 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 ηδηνθηεηψλ ησλ αθηλήησλ θαη εηδηθφηεξα θαη ηεο ηξίηεο 

αλαηξεζίβιεηεο γηα ην κε ... αθίλεην, 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 πέκπηνο (Α5) ιφγνο 

αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκ, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

Με ηνλ πξψην (Β1) ιφγν αλαηξέζεσο πνπ αθνξά ηηο αλαηξεζίβιεηεο πξψηε θαη 

δεχηεξε αληίζηνηρα, Π. Κ. ηνπ Δ. θαη Α. ρήξα Δ. Κ., ζπγθπξίεο ηνπ κε ... αθηλήηνπ, 

απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ε πιεκκέιεηα ηεο παξαβηάζεσο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 8 θαη 11 ΚΠνιΓ αληίζηνηρα, δηφηη έθξηλε παξαδεθηή 

ηελ αίηεζή ηνπο, κε ηελ παξαδνρή φηη νη αηηνχζεο δελ έιαβαλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

γλψζε ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο απνδεκηψζεσο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε εμάκελε 

πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 εδ. γ’ λ. 2882/2001 απφ ηελ 27-10-2011 ηεο κε 

επηδνζείζεο 238/2011 νξηζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Κππαξηζζίαο, παξά ην φηη πξνέβαιαλ ηζρπξηζκφ πεξί γλψζεσο απηψλ, γηα ηελ 

απφδεημε ηνπ νπνίνπ εμήηαζαλ κάξηπξα θαη πξνζθφκηζαλ κεη’ επηθιήζεσο ην απφ 

11-9-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεσο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

απφ ην νπνίν πξνέθππηε φηη ε ζπγγελήο ηνπο Δ. Κ., εηζέπξαμε ζηα πιαίζηα ηεο 

επηηάμεσο ηνπ κε ... αθηλήηνπ, ζηηο 21-9-2007, ην πνζφ ησλ 43.247,28 επξψ, ην 

έγγξαθν δε απηφ παξά ην φηη επηθαιέζηεθε θαη πξνζθφκηζε, ην Δθεηείν δελ έιαβε 

ππφςε. Ο ιφγνο απηφο είλαη λφκσ αβάζηκνο θαη πξέπεη λ’ απνξξηθζεί, δηφηη γηα ηελ 

έλαξμε ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο ν λφκνο απαηηεί γλψζε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαζνξηζκνχ είηε ηεο πξνζσξηλήο είηε ηεο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο απνδεκηψζεσο θαη 

φρη γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο επηηάμεσο ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ εθηεζεί 

ζε αληίζηνηρν ιφγν αλαίξεζεο πνπ αθνξά ηελ ηξίηε αλαηξεζίβιεηε. 

Σν αλαηξεζείνλ κε ηνλ δεχηεξν (B2) ιφγν αλαηξέζεσο, πνπ αθνξά ηηο απηέο σο άλσ, 

πξψηε θαη δεχηεξε αλαηξεζίβιεηεο, απνδίδεη ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε 

πιεκκέιεηεο απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ 



ηδηαίηεξεο απνδεκηψζεσο γηα ην ελαπνκείλαλ ηκήκα ηνπ κε ... αθηλήηνπ, 

επηθαινχκελν αλεπαξθή άιισο αληηθαηηθή αηηηνινγία, δηφηη δελ πξνζδηνξίδεη πνηά 

ήηαλ ε θαηά πξννξηζκφ ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη πσο επηδξά ζ’ απηή ε 

πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ ελαπνκείλαληνο ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ην δξφκν, ψζηε λα 

πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 10%, θαζψο θαη εάλ εμ απηνχ ε δεκία 

είλαη "ζεκαληηθή". ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Δθεηείν κε ηελ πξνζβαιινκέλε 

απφθαζε, δέρζεθε ηα εμήο θαηά ην ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο γηα ηελ έξεπλα ηεο 

βαζηκφηεηαο ηνπ αλαηξεηηθνχ απηνχ ιφγνπ: "Σα πεξηιακβαλφκελα (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ην κε ... αθίλεην) ζηελ θξηλφκελε αίηεζε βξίζθνληαη ζηελ έθηαζε πνπ 

απαιινηξηψλεηαη θαη ζηελ νπνία γίλεηαη ε ράξαμε ηνπ λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ, 

εηδηθφηεξα δε ζην ηκήκα ... (ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 11+ 844,65) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηνρή ησλ ηέσο Γήκσλ ... ηνπ Ν. Μεζζελίαο. Οη αλσηέξσ πεξηνρέο αλήθνπλ πιένλ 

ζην ... θαη απνηεινχλ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απηνχ, είλαη δειαδή πιεζηφρσξεο θαη 

έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάινγε αμία, ιακβαλνκέλσλ, φκσο, ππφςε θαη 

ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πεξηνρήο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη απηέο 

γεηηληάδνπλ (άιιεο πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν) κε ηελ Πεξηνρή Οινθιεξσκέλεο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (..., φπνπ έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε κε 

ηελ επσλπκία "..." δηεζλνχο θήκεο, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ πεξηνρή έρεη 

πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο θαη ζπλαθφινπζα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Λφγσ ησλ 

αλσηέξσ θαη εθηεηακέλεο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο αθηνγξακκήο ηεο ζάιαζζαο 

(παξαιίαο), ζηελ πεξηνρή αλαπηχζζνληαη θαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Δπηπιένλ 

ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή θαη ζε απφζηαζε 5 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ ... 

βξίζθνληαη επηζθέςηκνη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο. Η εγγχο 

πεξηνρή είλαη θπξίσο γεσξγηθή, πςειήο παξαγσγηθφηεηαο κε εθηεηακέλεο 

θαιιηέξγεηεο ειαηνδέλδξσλ, ηα νπνία ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη 

ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνχκελα θαη αξδεπφκελα, κε κεγάιε απφδνζε παξαγφκελνπ 

πξντφληνο, ελψ ζε θάπνηεο εθηάζεηο ππάξρνπλ θαη θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, 

ππαίζξηεο ή ζε ζεξκνθήπηα, θαζψο θαη ινηπέο δελδξνθαιιηέξγεηεο. Απφ άπνςε 

ππνδνκήο, εμππεξεηείηαη απφ ηα δίθηπα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Γ.Δ.Η., 

Ο.Σ.Δ., Ύδξεπζε), εθηφο θεληξηθήο απνρέηεπζεο θαη εμππεξεηείηαη ζπγθνηλσληαθά. 

Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο απφ 26-3-2009 έθζεζεο ειέγρνπ ηεο 

θηεκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ν. Μεζζελίαο θαη ηεο 17-11-2009 δηνξζσηηθήο έθζεζεο 

ειέγρνπ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, θαηφπηλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, φιεο νη ηδηνθηεζίεο 

απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 800 κέηξα απφ ηε ζάιαζζα θαη είλαη αξδεπφκελεο. Με ηελ 

ππ’ αξηζκ. 93/2013 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ θαζνξίζηεθε νξηζηηθή ηηκή 

κνλάδαο γηα ηα σο άλσ αθίλεηα θαη δε ζην πνζφ ησλ 19 επξψ αλά η.κ. γηα ην έδαθνο 

ηεο κε A...... Αθνινχζσο, σο πξνο ην ζηεξηδφκελν ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4 

ηνπ ΚΑΑΑ αίηεκα πεξί επηδηθάζεσο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ ηκεκάησλ ησλ απαιινηξηνπκέλσλ αθηλήησλ πνπ ζα απνκείλνπλ κεηά ηελ 

απαιινηξίσζε θαη ε νπνία παξαθαιείηαη εμαηηίαο απηήο ιεθηέα ηα αθφινπζα: Σα 

ελαπνκείλαληα ηκήκαηα πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη θαηά ηα 

πνζνζηά πνπ θαησηέξσ εθηίζεληαη, κε ηε ζεκείσζε φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κείσζεο 

ηεο αμίαο θαη θαη’ αθνινπζίαλ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο απνδεκίσζεο ιακβάλεηαη 



ππφςε θαη ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνχ έξγνπ (Οι.ΑΠ 31/05 Γλε 46,727) πνπ ζα είλαη 

θιεηζηή νδφο κε πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ηελ επηθάλεηα ησλ αθηλήησλ αιιά θαη ε 

πξφβιεςε γηα δεκηνπξγία παξφδσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

ηκεκάησλ ησλ ηδηνθηεζηψλ. Δηδηθφηεξα: 1) Απφ ηελ ... ηδηνθηεζία, κε θεξφκελε 

έθηαζε πξηλ ηελ απαιινηξίσζε 8.323,63 η.κ., ε νπνία ήηαλ άξηηα θαη νηθνδνκήζηκε, 

απαιινηξηψλεηαη έθηαζε εκβαδνχ 3.403,50 η.κ., κε απνηέιεζκα λα απνκέλεη ηκήκα 

εθηάζεσο 4.920,13 η.κ., ην νπνίν λαη κελ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ 

νηθνδνκεζηκφηεηά ηνπ θαη λα είλαη πξφζθνξν γηα ηελ θαηά ηνλ πξννξηζκφ ρξήζε 

ηνπ, δειαδή ηελ αγξνηηθή, πιελ φκσο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 

(10 κέηξα πεξίπνπ ςειφηεξα) απφ ην επίπεδν φπνπ έρεη δηακνξθσζεί ν δξφκνο, 

ζηεξείηαη ηεο απεπζείαο πξφζβαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ 

θαηά πνζνζηφ 10%... Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα γίλεη ελ κέξεη δεθηή σο θαη 

θαη’ νπζίαλ βάζηκε ε θξηλφκελε αίηεζε, λα απνξξηθζεί ε ζπλεθδηθαδφκελε 

αληαίηεζε θαη λα θαζνξηζηεί ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηηο ελαπνκείλαζεο εθηάζεηο 

ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα γηα ην θαζέλα πνζνζηά...". Οη 

παξαπάλσ παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο θαη νη 

αηηηάζεηο πεξί αλεπαξθνχο άιισο αληηθαηηθήο αηηηνινγίαο είλαη αβάζηκεο, δηφηη ζηελ 

πιεηηφκελε απφθαζε πεξηιακβάλνληαη παξαδνρέο φηη ε πεξηνρή είλαη θπξίσο 

γεσξγηθή πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, θαη φηη ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ησλ 10 

κέηξσλ ηνπ ελαπνκείλαληνο απφ ηελ λέα νδφ θαζψο θαη ηνπ εκβαδνχ ηνπ 4.920,13 

η.κ., απηφ πθίζηαηαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 10% ηεο αξρηθήο ηνπ αμίαο, 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε θιίκαθα ηεο "ζεκαληηθήο" δεκίαο είλαη δπλαηφλ λα εθηείλεηαη 

κεηαμχ 1 θαη 99% ηεο αμίαο ηνπ αξρηθνχ αθηλήηνπ. Καηά ζπλέπεηα ν δεχηεξνο (Β2) 

ιφγνο αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκνο θαη πξέπεη λ’ απνξξηθζεί. 

Με ηνλ ηξίην (Β3) ιφγν αλαηξέζεσο, πνπ αθνξά ηηο απηέο σο άλσ αλαηξεζίβιεηεο, ην 

αλαηξεζείνλ απνδίδεη ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε πιεκκέιεηεο απφ ηνλ αξηζκφ 19 

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

αηηηνινγία σο πξνο ηελ αλαηξνπή ηνπ ηεθκεξίνπ σθέιεηαο ηνπ κε ... αθηλήηνπ. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξνζβαιινκέλε θαηά ην ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο γηα ηελ 

έξεπλα ηεο βαζηκφηεηαο ηνπ παξφληνο αλαηξεηηθνχ ιφγνπ δέρζεθε ηα εμήο: "ηελ 

ζπλέρεηα απνδείρζεθε φηη κεηαμχ ησλ αθηλήησλ πνπ απαιινηξηψζεθαλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ κε .... Δπί ηκεκάησλ ησλ σο άλσ αθηλήησλ επηβιήζεθαλ κε 

βάζε ην ηεθκήξην σθέιεηαο ηνπ λ. 653/1977: α) ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο 

απαιινηξηνχκελσλ ηκεκάησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ θαη β) ππνρξέσζε 

απηναπνδεκίσζεο. Η αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ην παξαπάλσ έξγν ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ (απηνθηλεηφδξνκνπ) επέθεξε πιενλεθηήκαηα θπξίσο ππφ ην 

πξίζκα ηεο ζπληνκφηεξεο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη κεηαθνξάο αγαζψλ, φκσο ν 

απηνθηλεηφδξνκνο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ (ρ.ζ. 0+000 έσο ρ.ζ. 11+844,65), 

θαηαζθεπάδεηαη κε κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ζα είλαη ππεξπςσκέλνο ζηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα ελαπνκείλαληα ηκήκαηα ησλ σο άλσ 

απαιινηξηνχκελσλ αθηλήησλ λα ζηεξνχληαη άκεζεο πξφζβαζεο ζηελ νδφ απηή. 

πλεπψο πέξαλ ηεο έκκεζεο σθέιεηαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ γηα ηνπο αηηνχληεο - θαζψλ ε αληαίηεζε αιιά θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ, ηα πξναλαθεξφκελα αθίλεηα δελ 



απνθηνχλ νπζηαζηηθά θαηά άκεζν ηξφπν πξφζσπν ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν (Οι.ΑΠ 

12/11 Γλε 52,1323), νπφηε νη δηάδηθνη δελ ζα απνθηήζνπλ άκεζε σθέιεηα, σο κε 

σθεινχκελνη παξφδηνη ηδηνθηήηεο θαη επνκέλσο δελ ππνρξενχληαη ζε απνδεκίσζε 

ηξίησλ ηδηνθηεζηψλ νχηε ζε απηναπνδεκίσζε. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη 

λα γίλεη δεθηφ σο νπζηαζηηθά βάζηκν ην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο, 

αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξφκελα αθίλεηα...". Με ηηο παξαδνρέο ηνπ απηέο ην 

Δθεηείν δελ παξαβίαζε εθ πιαγίνπ ηηο πξναλαθεξφκελεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 λ. 2971/2001 σο πξνο ηελ αλαηξνπή ηνπ ηεθκεξίνπ 

σθειείαο ηνπ κε ... αθηλήηνπ, 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 πνπ ελαπνκέλνπλ κεηά 

ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πνπ επηβιήζεθε απφ ην αλαηξεζείνλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη θαη ην ... ησλ πξψηεο θαη δεπηέξαο ησλ αλαηξεζηβιήησλ 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 ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ "λένπ" δξφκνπ 

κε ππεξπςσκέλα ζηεζαία αζθαιείαο, 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 Οδνχ, παξά φζα γηα ην αληίζεην ππνζηεξίδεη ην αλαηξεζείνλ κε ηνλ ηξίην 

(Β3) ιφγν ηεο αλαηξέζεσο απνδίδνληαο ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε πιεκκέιεηεο 

απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, επηθαινχκελν φηη θέξεη κε λφκηκε άιισο 

αλεπαξθή αηηηνινγία σο πξνο ην δήηεκα ηνχην, δηφηη ζέηεη πξνυπφζεζε σθειείαο 

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 παξαπάλσ ιφγνο αλαηξέζεσο είλαη αβάζηκνο 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 (άξζξα 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 64/2015 απνθάζεσο 

ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Καιακάηαο.  

Καη  

Καηαδηθάδεη ην αλαηξεζείνλ Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ πιεξσκή ησλ δηθαζηηθψλ 

εμφδσλ ησλ αλαηξεζηβιήησλ 1) Π. Κ. ηνπ Δ., 2) Α. ρήξαο Δ. Κ. θαη 3) Δ. ρήξαο Π. Γ., 

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

ΚΡΙΘΗΚΔ θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2018. 

ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 2 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

H ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 


