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Ι. Τέσσερα (4) έτη µετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, οι συνεχείς τροπο-

ποιήσεις των σχετικών διατάξεων και η διαρκώς µεταβαλλόµενη νοµολογία κατέ-
στησαν επιτακτική την πλήρως ανανεωµένη δεύτερη έκδοσή του. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, καµιά προσπάθεια συστηµατοποίησης του δι-
καίου των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δεν έχει δροµολογηθεί και ο εντοπι-
σµός των κρίσιµων κάθε φορά διατάξεων δυσχεραίνεται όλο και περισσότερο, 
λόγω της ανεξέλεγκτης και αποσπασµατικής νοµοθετικής παραγωγής, µε απο-
κορύφωµα τον νέο Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 
2882/2001), ο οποίος, σε λιγότερο από τρία έτη από την ψήφισή του, έχει ήδη 
τροποποιηθεί σε τριάντα ένα (31) σηµεία του, µε εννέα διαφορετικούς νόµους 
(2947/2001, 2971/2001, 2985/2002, 2990/2002, 3016/2002, 3027/2002, 
3130/2003, 3175/2003 και 3193/2003). 

Οι συνεχείς τροποποιήσεις του ΚΑΑΑ (ν. 2882/2001) συνοδεύτηκαν από 
την έκδοση πληθώρας άλλων διατάξεων για ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων [άρθρο 10 του ν. 2971/2001 (αιγιαλός και παραλία), άρθρα 6 
επ. του ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν µε τους ν. 2741/1999, 2819/2000, 
2833/2000, 2947/2001, 2992/2002, 3057/2002, 3090/2002 και 3207/2003 (ολυ-
µπιακοί αγώνες), άρθρο 6 § 11 του ν. 2909/2001 και άρθρο 1 του ν. 3027/2002 
(σχολικά κτίρια), άρθρα 18 επ. του ν. 3028/2002 (αρχαία), άρθρα 15 επ. του ν. 
3175/2003 (µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας) κ.λπ.], γεγονότα που, σίγουρα, δεν 
δηµιουργούν την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου, για ταχύρυθµη ανάπτυξη, 
έγκαιρη εκτέλεση έργων, απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων κ.λπ. 

Οι µόνες θετικές διαπιστώσεις οφείλονται στη αφόρητη πίεση την οποία 
ασκεί η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ-
που και τις Θεµελιώδεις Ελευθερίες (Ε∆∆Α) επί της νοµολογίας των ελληνικών 
δικαστηρίων, µε αποτέλεσµα, αργά αλλά σταθερά, να αναγκάζονται να αναθεω-
ρούν τις κρατούσες επί δεκαετίες απόψεις τους και να διευρύνουν την παρεχό-
µενη προστασία προς τον θιγόµενο από την απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη. 

Οι νοµολογιακές όµως αυτές εξελίξεις έχουν διαµορφώσει µια ιδιόρρυθµη 
κατάσταση, λόγω του ότι κατέστησαν κενές περιεχοµένου ή ελλιπείς πολλές δια-
τάξεις του πρόσφατου ΚΑΑΑ (ν. 2882/2001) και άλλων ειδικών νόµων που 
εφαρµόζονται στη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (π.χ. των νό-



µων που καθορίζουν προνόµια υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου και των νοµικών 
προσώπων που εξοµοιώνονται µε αυτό), γεγονός που συνηγορεί στην 
αναγκαιότητα για ριζική και συστηµατική ανασύνταξή τους, ώστε να συµπλεύσει 
η κείµενη νοµοθεσία µε την παρεχόµενη προστασία της ιδιοκτησίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΙΙ. Η παρούσα δεύτερη έκδοση αποσκοπεί και πάλι στο να ενισχύσει το 
νοµικό της πράξης µε εύχρηστο βοήθηµα για τον εντοπισµό των διατάξεων που 
ισχύουν, µε ταυτόχρονη ενηµέρωσή του για τη σχετική βιβλιογραφία και νοµολο-
γία.  

Υπό τις διατάξεις του νέου ΚΑΑΑ (ν. 2882/2001) παρατίθεται η νεότερη βι-
βλιογραφία και νοµολογία, εµπλουτισµένη µε τη βιβλιογραφία και τη νοµολογία 
παρόµοιων διατάξεων του προϊσχύσαντος δικαίου (ν.δ. 797/1971, β.δ. 
29/3.4.1953 κ.λπ.). Παράλληλα, διατηρήθηκαν οι διατάξεις, η βιβλιογραφία και η 
νοµολογία που αφορούσαν το προϊσχύσαν δίκαιο, τόσο για λόγους συγκριτικής 
µελέτης τους, αλλά και γιατί οι συνεχείς µεταβολές της νοµολογίας και της νοµο-
θεσίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων καθιστούν πολλές φορές αιφνιδια-
στικά επίκαιρες απόψεις που µέχρι πρότινος θεωρούντο ως εγκαταλειφθείσες. 

Το ειδικό µέρος έχει εµπλουτιστεί σηµαντικά, µε την παράθεση 
πρόσθετων ειδικών περιπτώσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, αλλά και µε 
την πλούσια νοµολογία των τελευταίων ετών σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων. 

ΙΙΙ. ∆υστυχώς ή ευτυχώς, η ενασχόληση µε το δίκαιο των αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων απαιτεί ολοκληρωτική αφοσίωση και εµπλουτισµό των θεωρη-
τικών αναζητήσεων µε τις εµπειρίες της πράξης. Έτσι, αποτελεί πάντοτε µεγάλη 
βοήθεια για όλους µας στο γραφείο το παράδειγµα ζωής του θείου µου Κώστα 
Χοροµίδη, ο οποίος εξακουλουθεί ακούραστα να υπηρετεί το δίκαιο των αναγκα-
στικών απαλλοτριώσεων, συνδυάζοντας µε τόση επιτυχία την θεωρητική και την 
πρακτική ενασχόληση µε αυτό. 

Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην παρούσα 
δεύτερη έκδοση, αλλά κυρίως τη συνάδελφο Αικατερίνη Κάκκου, για την επιµονή 
και την αφοσίωσή της στην ολοκλήρωση του έργου, καθώς επίσης και τους νέ-
ους συναδέλφους Γεώργιο Γκεσούλη και Νικόλαο Ντόβα για τη συνδροµή τους 
στην επιµεληµένη παρουσίαση του έργου. 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2004 
 


