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Ι. ´Oσο κοινότυπο και αν ακούγεται, νιώθω και εγώ την ανάγκη να επαναλάβω 
την κοινή διαπίστωση όσων ασχολούνται κατά τις τελευταίες δεκαετίες µε το δίκαιο 
της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ότι δηλαδή οι πολίτες αυτής της χώρας και οι 
λειτουργοί του δικαίου ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα από την ακατάσχετη 
πολυνοµία και την αντιφατική νοµολογία που διακρίνει την εφαρµογή του θεσµού. 

Τα αίτια για την πρωτοφανή ανασφάλεια δικαίου που έχει δηµιουργηθεί σχετικά 
µε την προστασία του συνταγµατικά προστατευόµενου δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, 
το εννοιολογικό περιεχόµενο της οποίας έχει διευρυνθεί µε τη νοµολογία του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ευρ∆∆Α), θα πρέπει 
κυρίως να αναζητηθούν: 

α) στην έλλειψη συστηµατικής επιστηµονικής καλλιέργειας του δικαίου της 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία µε την 
εκτεταµένη πρακτική εφαρµογή του, µε αποτέλεσµα η πλειονότητα των νοµικών να 
στερείται της απαραίτητης εξοικείωσης για την αποτελεσµατική και επιτυχή 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά το χειρισµό των σχετικών 
υποθέσεων, 

β) στην αποτυχία των προσπαθειών συστηµατοποίησης του δικαίου της 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και προσαρµογής του στις συνταγµατικές επιταγές 
και στις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, καθώς τα σχέδια νόµων που προετοίµασαν 
οι Επιτροπές του 1976 (άρθρο 2 § 7 του ν. 255/1976) και του 1983 (κοινή Υ.Α. 
0.536/273/21/22.10.1983 Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονοµικών), κατακρίθηκαν 
ως προσπάθειες αντιµετώπισης των δυσλειτουργιών της κρατικής µηχανής και 
προστασίας των ταµειακών συµφερόντων του ∆ηµοσίου, χωρίς να µπορέσουν τελικά 
να ολοκληρώσουν τη διαδροµή έως την ψήφισή τους ως νόµων του Κράτους, 

γ) στη συχνότητα µε την οποία η ∆ιοίκηση καταφεύγει αποσπασµατικά στην 
τροποποίηση των κείµενων διατάξεων, επιδιώκοντας -τις περισσότερες φορές- να 
καλύψει µε τον τρόπο αυτό την αδυναµία για ολοκληρωµένη και έγκαιρη προε-
τοιµασία των υπηρεσιών της, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράµµατα 
εκτέλεσης των έργων, και 

δ) στη συχνή µεταστροφή της νοµολογίας, χωρίς αναλυτική και πειστική αι-
τιολογία, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη γενικών αρχών στο δίκαιο της 
απαλλοτριώσεως, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που δηµιουργεί υπόνοιες ακόµη και 
για την ύπαρξη ανεπίτρεπτων σκοπιµοτήτων. 

 

ΙΙ. Επιδίωξη του παρόντος έργου δεν είναι η συστηµατική παρουσίαση του 
θεσµού από θεωρητική άποψη, αποστολή που εκπληρώνει εδώ και είκοσι πέντε έτη 
το έργο του Κώστα Χοροµίδη «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση» (έκδ. Α´ 1975, έκδ. Β´ 
1989 και έκδ. Γ´ 1997). Αντιθέτως, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί ο νοµικός της 



πράξης (δικηγόρος, δικαστής κ.λπ.) µε εύχρηστο συµπλήρωµα - βοήθηµα, το οποίο 
θα του παρέχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει εύκολα και γρήγορα τις κρίσιµες κάθε 
φορά διατάξεις, µε ταυτόχρονη κατ’ άρθρο ενηµέρωσή του για τη σχετική 
βιβλιογραφία και νοµολογία. 

´Εχω πλήρη επίγνωση τόσο των περιθωρίων γλωσσικής βελτίωσης του 
παρόντος έργου, όσο και των αναρίθµητων δυνατοτήτων εµπλουτισµού της ύλης και 
βελτίωσης της πληρότητάς του, ευελπιστώ όµως στην ευµενή κρίση όσων θα 
προστρέξουν σ’ αυτό, πιστεύοντας ότι το έργο περιλαµβάνει το βασικό κορµό του 
δικαίου της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, τόσο από νοµοθετική όσο και από 
βιβλιογραφική και νοµολογιακή άποψη. 

 

ΙΙΙ. Θα πρέπει να επισηµάνω ότι η προσπάθειά µου αυτή δεν θα είχε ξεκινήσει 
και δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς τις εµπειρίες και τα επιστηµονικά ερεθίσµατα που 
προσφέρει η καθηµερινή απασχόληση στο γραφείο του θείου µου Κώστα Χοροµίδη, 
που εδώ και τρεις δεκαετίες συνδυάζει την επαγγελµατική µε την επιστηµονική του 
δραστηριότητα, συµβάλλοντας στην οριοθέτηση των εννοιών του δικαίου της 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή µε 
ανάγνωση αποσπασµάτων του βιβλίου και υποδείξεις τους για την καλύτερη πα-
ρουσίασή του, το δικηγόρο Νικόλαο Αποστολάκη που ανέλαβε τη φιλολογική επι-
µέλειά του, καθώς επίσης και την κ. Πηνελόπη Κουρτίδου για τη δακτυλογράφηση 
µεγάλου τµήµατος του κειµένου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη δικηγόρο ´Αννα 
Τσαµουρτζή - Χοροµίδη και τον ασκούµενο δικηγόρο Γεώργιο Σφαιρόπουλο για την 
πολύπλευρη συνδροµή τους στην ολοκληρωµένη παρουσίαση του έργου.  

 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2000 


