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Η θαηά ηε δηάηαλε ημο άνζνμο 10 παν.3 ημο Ν.998/79 «Πενί πνμζηαζίαξ δαζώκ θαη 

δαζηθώκ εκ γέκεη εθηάζεςκ ηεξ πώναξ» Β΄/Βάζμηα Γπηηνμπή, πμο έπεη ζογθνμηεζεί με ηεκ 

οπ΄ανηζμ. 9700/543/5-3-2013 απόθαζε Γ.Γ. Α.Δ.Α. θαη ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ ανηζμ.  

29850/1566/14-6-2013 απόθαζε απμηειμύμεκε από ημοξ: 

1. Ακδνεόια Γενάζημμ, Γθέηε Γθεηείμο Αηγαίμο, ςξ Πνόεδνμ. 

2. Καναπμονκαιίδε ηοιηακό, Δαζμιόγμ ηεξ Δ/κζεξ οκημκηζμμύ θαη Γπηζεώνεζεξ Δαζώκ, 

ςξ ηαθηηθό μέιμξ. 

3. Γοαγγειμπμύιμο Γεςνγία, Δαζμιόγμ ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ Ν. άμμο, ςξ ηαθηηθό μέιμξ. 

4. μύμπαζε Γοπναλία, Γεςπόκμ ηεξ Δ/κζεξ Αγνμηηθώκ Τπμζέζεςκ Β.Α., ςξ ηαθηηθό 

μέιμξ. 

ζοκεδνίαζε δεμόζηα ζημ θηίνημ ημο δηθαζηηθμύ μεγάνμο άμμο θαηόπηκ ηεξ οπ’ ανηζμ.  

52987/2260/27-9-2013 πνόζθιεζεξ ημο ακαπιενςηή πνμέδνμο ηεξ επηηνμπήξ, ηεκ 21ε 

Οθηςβνίμο 2013, εμένα Δεοηένα θαη ώνα 09.00, πανμοζία θαη ημο θ. Ανηζηείδμο Μάνημο, 

δαζμπόκμ ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ άμμο, ςξ γναμμαηέα, πνμθεημέκμο κα απμθακζεί επί ηεξ  από 

14/01/2008 εμπνόζεζμςκ πνμζθογώκ ηςκ: 1.πονίδςκα θαη Γοαγγειίαξ ηαονάθε, 

2.Ακαζηαζίμο Σδμύμα θαη 3.Γεςνγίμο Παιαμάνε θαηά ηεξ 7/2007 απόθαζεξ ηεξ 

Α΄Γ.Γ.Δ.Α. άμμο. 

    Καηά ηε ζοδήηεζε πανέζηεζακ ε δηθεγόνμξ Β. ίδενε θαη ε μάνηοναξ .Κμοημηδή ημο θ. 

ηαονάθε θαη μ δηθεγόνμξ θ. Γ. Παπαβαζηιείμο ημο θ. Σδμύμα, ακέπηολακ ημοξ ηζπονηζμμύξ 

ημοξ θαη θαηέζεζακ ζπεηηθά οπμμκήμαηα.  

Η επηηνμπή απμθάζηζε κα γίκεη επηηόπηα αοημρία ζηεκ επίδηθε έθηαζε. 

Σεκ ίδηα μένα ε επηηνμπή ζοκεδνίαζε εθ κέμο πςνίξ ηεκ πανμοζία ηςκ δηαδίθςκ θαη έγηκε ε 

θάηςζη εηζήγεζε από ημκ θ. Καναπμονκαιίδε & ηεκ θ. Γοαγγειμπμύιμο :  

1. Γπεηδή, όπςξ έπεη ήδε θνηζεί, μη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 14 ημο Ν.998/79 ζεζπίδμοκ 

εηδηθή εκδηθμθακή δηαδηθαζία γηα ημκ παναθηενηζμό μηαξ έθηαζεξ ςξ δαζηθή ή με, ώζηε ημ 

ζπεηηθό δήηεμα κα επηιύεηαη θαηά ηνόπμ δεζμεοηηθό ηόζμ γηα ηηξ δημηθεηηθέξ ανπέξ, 

εκώπημκ ηςκ μπμίςκ πνμβάιεη ςξ πνόθνημα μ εκ ιόγς παναθηήναξ ηεξ έθηαζεξ, όζμ θαη 

γηα ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ ηδηώηεξ. Γκόρεη ημο παναθηήνα θαη ηςκ ζοκεπεηώκ ηεξ, ε 

απόθαζε ημο δαζάνπε ή ε απόθαζε ηεξ Α΄βάζμηαξ επηηνμπήξ πμο εθδίδεηαη επί ηςκ 

ακηηννήζεςκ θαη΄ αοηήξ ή ε απόθαζε ηεξ Β΄βάζμηαξ επηηνμπήξ πμο εθδίδεηαη επί 

πνμζθογήξ θαηά ηεξ ηειεοηαίαξ είκαη αμεηάθιεηεξ (ηΓ 3627/2003). ημ ίδημ ημο 

κόμμο αοημύ μνίδμκηαη θαη ηα ελήξ: «1. Γάκ δεκ έπεη θαηανηηζζεί εηζέηη δαζμιόγημκ, μ 

παναθηενηζμόξ πενημπήξ ηηκόξ ή ημήμαημξ ηεξ επηθακείαξ ηεξ γήξ ςξ δάζμξ ή δαζηθήξ 

εθηάζεςξ θαη μ θαζμνηζμόξ ηςκ μνίςκ ημύηςκ δηα ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο 

πανόκημξ κόμμο, ςξ θαη μ πνμζδημνηζμόξ ηεξ θαηεγμνίαξ εηξ ήκ ακήθεη ημ δάζμξ ή ε 

δαζηθή έθηαζηξ θαηά ηαξ εκ άνζνς 4 δηαθνίζεηξ, εκενγείηαη θαη΄αίηεζηκ μημοδήπμηε 

έπμκημξ έκκμμμκ ζομθένμκ ή θαη αοηεπαγγέιηςξ δηά πνάλεςξ ημο θαηά ηόπμο ανμμδίμο 



δαζάνπμο. 2. Η θαηά ηεκ πνμεγμύμεκε πανάγναθμ πνάληξ … δέμκ κα είκαη πνμζεθόκηςξ 

εηημιμγεμέκε… Η πνάληξ αύηε θμηκμπμηείηαη εηξ ημκ οπμβαιιόκηα ηεκ ζπεηηθήκ αίηεζηκ 

ηδηώηε ή κμμηθόκ πνόζςπμκ ή δεμμζίακ οπενεζία, απμζηέιιεηαη δε εηξ ημκ μηθείμκ δήμμκ 

ή θμηκόηεηα θαη εθηίζεηαη επί έκα μήκα μενίμκε ημο δεμάνπμο ή ημο πνμέδνμο ηεξ 

θμηκόηεημξ εηξ ημ δεμμηηθόκ ή θμηκμηηθόκ θαηάζηεμα. Ακαθμίκςζηξ πενί ηεξ ζοκηάλεςξ 

ηεξ ςξ άκς πνάλεςξ θαη ηεξ απμζημιήξ αοηήξ εηξ ημκ μηθείμκ δήμμκ ή θμηκόηεηα μεηά 

πενηιήρεςξ ημο πενηεπμμέκμο ηεξ δεμμζηεύεηαη εηξ δύμ ημοιάπηζημκ ημπηθάξ εθεμενίδαξ 

…. 3. Καηά ηεξ πνάλεςξ ημο δαζάνπμο πενί ήξ μη πνμεγμύμεκαη πανάγναθμη, 

επηηνέπμκηαη ακηηννήζεηξ ημο κμμάνπμο, ςξ θαη πακηόξ έπμκημξ έκκμμμκ ζομθένμκ 

θοζηθμύ ή κμμηθμύ πνμζώπμο, εκηόξ δύμ μεκώκ από ηηξ θαηά ηα ακςηένς πνμξ αοηό 

θμηκμπμηήζεςξ, ή εθόζμκ δεκ ζοκηνέπεη πενίπηςζηξ θμηκμπμηήζεςξ από ηεξ ηειεοηαίαξ 

ηςκ θαηά ηεκ πνμεγμομέκεκ πανάγναθμκ δεμμζηεύζεςκ, εκώπημκ ηηξ θαηά ημ άνζν.10 

παν.3 επηηνμπήξ ημο Νμμμύ, εηξ όκ εονίζθεηαη ε οπό αμθηζβήηεζηκ έθηαζηξ ή ημ 

μεγαιύηενμκ ημήμα αοηήξ.» 

2. ημ άνζνμ 3 παν.2 ημο Ν.998/79 όπςξ αοηόξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη ζήμενα 

μνίδεηαη όηη «Ωξ δαζηθή έθηαζε κμείηαη ημ μνγακηθό ζύκμιμ άγνηςκ θοηώκ με λοιώδε 

θμνμό πάκς ζηεκ ακαγθαία επηθάκεηα ημο εδάθμοξ, ηα μπμία, μαδί με ηεκ εθεί 

ζοκοπάνπμοζα πιςνίδα θαη πακίδα, απμηειμύκ μέζς ηεξ αμμηβαίαξ αιιειελάνηεζεξ θαη 

αιιειμεπηδναζήξ ημοξ ηδηαίηενε βημθμηκόηεηα (δαζμβημθμηκόηεηα) θαη ηδηαίηενμ θοζηθό 

πενηβάιιμκ (δαζμγεκέξ)», δαζηθή έθηαζε οπάνπεη όηακ ε άγνηα λοιώδεξ βιάζηεζε, ορειή 

ή ζαμκώδεξ, είκαη αναηά (με πμζμζηό ζογθόμςζεξ από 15%-25%). ημ άνζνμ 3 παν.6 

μνίδεηαη όηη δεκ οπάγμκηαη ζηηξ δηαηάλεηξ ημο πανόκημξ κόμμο μη γεςνγηθώξ 

θαιιηενγμύμεκεξ εθηάζεηξ.  

3. ημ άνζνμ 74 παν.3 ημο Ν.998/79 μνίδεηαη όηη: «Πάζα αμθηζβήηεζηξ πενί ημο 

παναθηήνμξ ή ηςκ μνίςκ εθηάζεςξ οπαγμμέκεξ εηξ ηαξ δηαηάλεηξ ηςκ πνμεγμομέκςκ 

παναγνάθςκ, επηιύεηαη οπό ηηξ θαηά ημ άνζνμκ 10 παν.3 επηηνμπήξ». 

4. Γπεηδή, όπςξ πνμεθηέζεθε, μη επηηνμπέξ ημο άνζν.10 παν.3 ημο Ν.998/79 είκαη 

ανμόδηεξ μεηαλύ άιιςκ κα επηιύμοκ δηαθμνέξ ςξ πνμξ ημκ παναθηενηζμό μηαξ έθηαζεξ       

θαηά ηεκ δηαδηθαζία πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 14 ημο ίδημο Νόμμο αδηαθόνςξ ακ αοηή 

είκαη δεμόζηα ή ηδηςηηθή. οκεπώξ ανμμδίςξ θνίζεθε με ηεκ πνάλε ημο Δ/κηή Δαζώκ θαη 

αθμιμύζςξ με ηεκ απόθαζε ηεξ μηθείαξ επηηνμπήξ ε επίμαπε έθηαζε ςξ με δαζηθή θαηά 

ημ άνζνμ 3 παν.6(α) θαη δαζηθή θαηά ημ άνζνμ 3 παν.2 ημο Ν.998/79. 

5. Η άζθεζε θαηά απόθαζεξ ηεξ Α΄/βάζμηαξ Γ.Γ.Δ.Α. ζοκεπάγεηαη ηεκ μοζηαζηηθή 

επακελέηαζε ηεξ οπόζεζεξ από ηε Β΄/βάζμηα Γ.Γ.Δ.Α. θαη δεκ οπόθεηηαη ζε μπμηαδήπμηε 

δέζμεοζε από ηεκ θνίζε ημο πνςημβάζμημο μνγάκμο (ηΓ 4251/09). 

Η επίδηθε έθηαζε 01,02,03 πμο θαηά ημ έημξ 1945 απμηειμύζε εκηαία έθηαζε (πενηθναγμέκε 

με λενμιηζηά) παναθηενίζηεθε με ηεκ ανηζμ. 1651/8-11-2001 πνάλε παναθηενηζμμύ ςξ με 

δαζηθή. Η επηηνμπή ελέηαζε όιεξ ηηξ εκζηάζεηξ θαη έθακε αοημρία ζηεκ πενημπή. Καηά ηεκ 

αοημρία ηεξ ζοκμιηθήξ παναπάκς έθηαζεξ, δηαπηζηώζεθε ημ εκηαίμ αοηήξ  με ιηζόθηηζημοξ 

ημίπμοξ πενημεηνηθά (01,02,03), ζημ μεκ (01) & (02) είπακ γίκεη ζπίηηα θαη είπε θαζανηζηεί μ 

πώνμξ, εκώ ημ (03) έθενε αθόμε δαζηθή βιάζηεζε θαη μέζα ζ΄αοηό ημ ημήμα θαίκμκηαη 

βαζμίδεξ, ιηζμζςνμί, δηάζπανηεξ ειηέξ θαη ζοθηέξ. ηηξ Α/Φ έημοξ 1945 θαίκεηαη όηη ζε 

μηθνό μένμξ ηεξ δοηηθήξ θαη ακαημιηθήξ έθηαζεξ κα οπάνπεη δαζηθή βιάζηεζε. ηηξ Α/Φ 

έημοξ 1960 μόκμ ζημ ακαημιηθό μένμξ (εκηόξ ημο 03) θαίκεηαη μηθνό θμμμάηη δαζηθήξ 

βιάζηεζεξ. 



Ωξ εθ ημύημο πνέπεη κα απμννηθζεί ε πνμζθογή ημο Γεςνγίμο Παιαμάνε θαη ημο 

Ακαζηαζίμο Σδμύμα θαηά ηεξ ανηζμ.7/2007 απόθαζεξ ΑΈ.Γ.Δ.Α. θαη κα δηαηενεζεί ζε ηζπύ 

μ παναθηενηζμόξ πμο δόζεθε με ηεκ ανηζμ. 1651/8-11-2001 πνάλε παναθηενηζμμύ ημο 

Δ/κηή Δαζώκ Ν. άμμο. Γλαηνεί ημ ημήμα με ζημηπεία (Γ17,Γ18,…,Γ44,Γ17) εμβαδμύ 702,33 

η.μ. από ηεκ 1651/08-11-2001 Πνάλε Υαναθηενηζμμύ. Γπεηδή ηενήζεθακ μη όνμη 

δεμμζίεοζεξ ημο με ανηζμ. 151/02-02-1987 εγγνάθμο ηεξ οπενεζίαξ μαξ, με ηεκ δεμμζίεοζε 

ηεξ Α’Γ.Γ.Δ.Α, παναθηενίδμομε ημ ακςηένς ημήμα ςξ με δαζηθό δηόηη ζηηξ Α/Φ ημο 1945 θαη 

1960 εμθακίδεηαη κα μεκ θένεη δαζηθή βιάζηεζε. 

Να γίκεη δεθηή ε πνμζθογή ηςκ θ.θ.πονίδςκα θαη Γοαγγειίαξ ηαονάθε θαηά ηεξ 7/2007 

απόθαζεξ ηεξ Α’Γ.Γ.Δ.Α, ςξ πνμξ ημ ημήμα με ζημηπεία (Γ17,Γ18,…,Γ44,Γ17) εμβαδμύ 

702,33 η.μ.. 

Πνόεδνμξ: ομθςκώ 

Γ.μύμπαζε: ομθςκώ 

Η Γπηηνμπή ιαμβάκμκηαξ οπόρε ημοξ ηζπονηζμμύξ ηςκ πνμζθεογόκηςκ, ηεκ επηηόπηα 

αοημρία, ηεκ ακςηένς εηζήγεζε ηςκ θ. Καναπμονκαιίδε & ηεξ θ.Γοαγγειμπμύιμο, ημκ 

ζπεμαηηζζέκηα θάθειμ με ηα ζπεηηθά έγγναθα ζημηπεία, θαζώξ θαη ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Ν.998/79 όπςξ ηνμπμπμηήζεθακ θαη ηζπύμοκ ζήμενα.    

   

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Δ Γ Ζ 

 

 

 Απορρίπτει ομόφωνα ηηξ πνμζθογέξ ηςκ Γεςνγίμο Παιαμάνε θαη Ακαζηαζίμο Σδμύμα.  

Δέχεται ομόφωνα ηεκ πνμζθογή ηςκ θ.θ. πονίδςκα θαη Γοαγγειίαξ ηαονάθε,  θαηά ηεξ 

7/2007 απόθαζεξ Α΄Γ.Γ.Δ.Α. Νμμμύ άμμο, πμο αθμνά έθηαζε με ζημηπεία  

(Γ17,Γ18,…,Γ44,Γ17) εμβαδμύ 702,33 η.μ., ε μπμία βνίζθεηαη ζηε ζέζε «Κμομανηώκαξ» 

πενηθένεηαξ Σ.Κ. Βαζέμξ, όπςξ απεηθμκίδεηαη ζημ από Ιμύιημ 2001 ημπ/θό δηάγναμμα ημο 

μεπακηθμύ Υνήζημο Παιαημθαζηνίηε, παναθηενίδεη αοηή ςξ με δαζηθή ακήθμοζα ζημ πεδίμ 

εθανμμγήξ ημο άνζνμο 3 παν. 6(α) ημο Ν. 998/79 όπςξ αοηόξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη 

ζήμενα.  

Αθονώκεη ημ ανηζμ. 151/2-2-1987 έγγναθμ ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ Ν.άμμο μόκμ ςξ πνμξ ημ 

ημήμα έθηαζεξ με ζημηπεία  (Γ17,Γ18,…,Γ44,Γ17) εμβαδμύ 702,33 η.μ.  

Δηαηενεί ζε ηζπύ ηεκ οπ’ ανηζμ. 1651/8-11-2001 Πνάλε παναθηενηζμμύ ημο Δ/κηή Δαζώκ 

Ν.άμμο γηα ηεκ παναπάκς έθηαζε, ελαηνμομέκμο ημο ημήμαημξ με ζημηπεία 

(Γ17,Γ18,…,Γ44,Γ17) εμβαδμύ 702,33 η.μ.    

Αθονώκεη ηεκ ανηζμ.7/2007 απόθαζε ηεξ ΑΈ.Γ.Δ.Α. μόκμ ςξ πνμξ ημ ημήμα έθηαζεξ με 

ζημηπεία  (Γ17,Γ18,…,Γ44,Γ17) εμβαδμύ 702,33 η.μ.                                                                 

      Η πανμύζα απόθαζε δεκ επέπεη ζέζε ακοπανλίαξ εμπναγμάηςκ δηθαηςμάηςκ ημο 

Δεμμζίμο ή ηδηςηώκ μύηε απμηειεί ζημηπείμ απόδεηλεξ ηδηςηηθμύ εμπνάγμαημξ δηθαηώμαημξ, 

αθμνά μόκμ ηεκ μμνθή θαη ημκ παναθηήνα ηεξ έθηαζεξ, ηςκ μπμίςκ ζύμθςκα με ηεκ παν. 1 

ημο άνζνμο 2 ημο Ν.998/79 έπεηε έκκμμμ ζομθένμκ κα γκςνίδεηε. 
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