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(κωλυομένου του τακτικού μέλους), Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Κ. 
Καρατσώλης, Μ. Παπαμιχαήλ 

   
 
ΘΕΜΑ : Ερώτημα για την ερμηνεία του άρθρου 52 παρ. 4 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 

Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών, 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις» 
για οικόπεδα εντός ΒΙΠΕ σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης πριν 
την εφαρμογή του ν. 1337/1983. 

 
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του : 
 
(α) Τα με αρ.πρ. 8862/JTi Hellas ΑΕΒΕ/ΣΕΚΑΠ ΑΕ/22.2.2021 (αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/17606/ 

596/22.2.2021 και αρ.πρ. 8863/ JTi Hellas ΑΕΒΕ/ΣΕΚΑΠ ΑΕ/22.2.2021 έγγραφα της 
REDEPLAN AE με τα συνημμένα τους, 

(β) Το από 21.4.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του 
ΥΠΕΝ. 

 
Με τα (α) σχετικά τέθηκε το ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία της διάταξης της παρ. 4 του 
άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), για οικόπεδα εντός ΒΙΠΕ σε περιοχές που έχουν ενταχθεί 
στο σχέδιο πόλης πριν την εφαρμογή του ν. 1337/1983 και ειδικότερα σχετικά με την ύπαρξη 
υποχρέωσης ή μη των ιδιοκτητών των ως άνω ακινήτων απόδοσης εισφοράς σε γη και χρήμα της 
ιδιοκτησίας τους, στο πλαίσιο της σύνταξης της οικείας πράξης εφαρμογής. 
 
Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το οποίο παραπέμφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ , κατ΄άρθρο 5 παράγραφος 3 του ν. 
4759/2020, το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα, ως εξής: 
 
1.Με το π.δ. 9. 3. 1977 (ΦΕΚ 93 Δ΄/30.3.1977) εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή της 
ΒΙΠΕ Ξάνθης (τότε βιομηχανική ζώνη Δ), η οποία έχει έκταση 1566, 44 στρέμματα και ιδρύθηκε 
βάσει των διατάξεων του νόμου 4558/1965 (Α΄65), η δε οριοθέτησή της έγινε το 1974 και εν 
συνεχεία οριστικοποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 5495/220/20.2.1998 
(Β΄438) «Τροποποίηση ορίων και επέκταση(Γ΄ φάση) της βιομηχανικής περιοχής Ξάνθης, νομού 
Ξάνθης». 
 
2.Με την υπ΄αρ. Φ./α/16.1/2. 4/οικ.16964/1532/27.7.2005 (Β΄1205) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή της ΒΙΠΕ Ξάνθης στις διατάξεις του ν. 2545/1997, για την 
υλοποίηση έργων αναβάθμισης και έγκριση χρηματοδότησής τους από τα ΠΕΠ του Γ΄ΚΠΣ (2000-
2006), ενώ με την υπ΄αρ. Φ./Α.5/21/13087/984/2013 (Β΄2978)απόφαση του τότε Υφυπουργού 
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Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΒΙΠΕ Ξάνθης, 
σύμφωνα με τον οποίο φορέας οργάνωσης και εκμετάλλευσης της ΒΙΠΕ Ξάνθης είναι η ΕΤΒΑ 
Α.Ε., η οποία ασκεί το εκ του νόμου 4458/ 1965 απορρέον δικαίωμα της οργάνωσης και 
εκμετάλλευσης της BΙΠΕ. 
 
3.Δυνάμει του υπ΄αρ. 12751/20.6.1977 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ 
Ξυλά μεταβιβάστηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΚΑΠ Α.Ε» οικόπεδο ιδιοκτησίας του 
Δήμου Ξάνθης, συνολικής επιφάνειας 122 στρεμμάτων, το οποίο είναι χωροθετημένο εντός της 
ΒΙΠΕ Ξάνθης (Ο.Τ. 7), η πολεοδόμηση-ρυμοτόμηση της οποίας είχε ήδη εγκριθεί με το 
προαναφερόμενο από 9.3.1977 προεδρικό διάταγμα (Δ΄93). 
 
4.Το εν λόγω οικόπεδο, ιδιοκτησίας της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, έχει μείνει αναλλοίωτο μέχρι και σήμερα και 
τούτο διότι όλες οι τροποποιήσεις και επεκτάσεις του ρυμοτομικού σχεδίου, που 
επακολούθησαν και έγιναν με το π.δ. 22.1.1981 (Δ΄147), την υπ΄ αρ. 806/29.3.2002 (Δ΄370) 
απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 
την αρ. 3883/7.10.2003 (Δ΄1155) απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης δεν επηρέασαν το οικοδομικό 
τετράγωνο 7. 
 
5.Το έτος 2019 γνωστοποιήθηκε από την ΕΤΒΑ ΑΕ στην ΣΕΚΑΠ ΑΕ η πρόθεσή της να προβεί σε 
αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την ΕΤΒΑ Α.Ε., 
δημιουργεί την υποχρέωση της ΣΕΚΑΠ ΑΕ να αποδώσει  εισφορά σε γη και χρήμα, αν και το 
οικόπεδο της τελευταίας ήταν εντός σχεδίου ακόμη και πριν την αγορά του από αυτήν. 
 
6.Μετά ταύτα η ΣΕΚΑΠ ΑΕ υπέβαλε προς την αρμόδια Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την από 24.7.2020 αίτησή της, ζητώντας να της γίνει 
γνωστό αν υφίσταται ή όχι υποχρέωση απόδοσης εισφοράς σε γη και χρήμα κατά τη σύνταξη της 
πράξης εφαρμογής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 52 παράγραφος 3β του ν. 
3982/2011. Επί της αιτήσεως αυτής απάντησε η ανωτέρω Διεύθυνση, με το Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/74905/903/8.9.2020  έγγραφό της, με το οποίο διατύπωσε την άποψη της, που 
συνίσταται στο ότι «η υποχρέωση εισφοράς υφίσταται για τις ιδιοκτησίες που πολεοδομούνται  
εντασσόμενες στο σχέδιο, δηλαδή μεταβάλλονται από αγροτεμάχια σε οικόπεδα, και όχι για 
εκείνες που βρίσκονται ήδη εντός σχεδίου  και... εφόσον η εν θέματι ιδιοκτησία βρίσκεται ήδη 
εντός σχεδίου σύμφωνα με το από 9.3.1977 Π.Δ/γμα δεν εφαρμόζονται επ΄ αυτής οι 
προβλεπόμενες εισφορές σε γη και χρήμα του άρθρου 52 παρ.4  του ν. 3982/2011». 
 
7.Ωστόσο η ΕΤΒΑ Α.Ε. , παρά την ως άνω ρητή τοποθέτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ, 
έχουσα αντίθετη από του θέματος άποψη, υποστήριξε τις αρχικές της απόψεις θεωρώντας ότι 
κατά την επικείμενη σύνταξη της πράξης εφαρμογής του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 η 
ιδιοκτησία της ΣΕΚΑΠ ΑΕ πρέπει να αποδώσει  εισφορά σε γη και χρήμα. 
 
8.Τέλος, η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως ανώτερη 
«Εποπτική Αρχή», και ειδικότερα η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών 
Πάρκων, με το υπ΄αρ.πρ. 5070/18.1.2021 έγγραφό της, ερμηνεύουσα τις επίμαχες διατάξεις του 
άρθρου 52 του ν. 3982/2011, εκφράζει την άποψη ότι η απαίτηση για απόδοση εισφοράς 
επιβάλλεται στις ιδιοκτησίες που πολεοδομούνται εντασσόμενες σε σχέδιο και όχι για εκείνες 
που βρίσκονται ήδη εντός σχεδίου, όπως εν προκειμένω η ιδιοκτησία της ΣΕΚΑΠ A.E. 
 
9.Ενόψει των ανωτέρω και του υποβληθέντος  εν συνεχεία από την ΣΕΚΑΠ ΑΕ αιτήματος, για 
εισαγωγή του ζητήματος της ερμηνείας του άρθρου 52 παράγραφος 4 του ν. 3982/2011,στο 
ΚΕΣΥΠΟΘΑ , το θέμα εισήχθη στο Συμβούλιο, κατ΄άρθρο 47 παράγραφος 2 του ν. 4759/ 2020. 
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10.Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο τροποποίησης των ρυμοτομικών σχεδίων των ΟΥΜΕΔ  
ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 51 του ν. 4178/2013, σύμφωνα με την οποία : 
«2α.Για τις τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των επιχειρηματικών πάρκων ή των 
οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που διέπονται 
από τις διατάξεις του ν. 4458/ 1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/ 1977, καθώς και τις 
διατάξεις του ν. 2545/ 1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/ 2011, δεν 
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 2831/ 2000, όπως ισχύει, 
εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 3982/ 2011.». 
 
11.Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 
(Α΄143), όπως ισχύει, «Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα όρια 
επιχειρηματικών πάρκων και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο οφείλουν να συμμετάσχουν 
στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές 
σε γη και χρήμα». 
 
12.Από τις ανωτέρω διατάξεις ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει 
και του νομικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσονται, του σκοπού που εξυπηρετούν και της 
υπαγωγής σε αυτές των πραγματικών περιστατικών που τέθηκαν- κατά τα ανωτέρω 
αναπτυσσόμενα- υπόψιν του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, συνάγονται τα ακόλουθα: 
 
α. Με τις διατάξεις του τρίτου μέρους ( άρθρο 41 επ.) του ν. 3982/2011 προβλέπεται η ίδρυση 
και η λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), τα οποία αποτελούν μετεξέλιξη των 
Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών πάρκων (ΒΕΠΕ) και των Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΠΕ) του 
προγενέστερου νόμου 2545/ 1997 (Α΄254). 
Το άρθρο 52 του εν λόγω νόμου ρυθμίζει τους όρους και τη διαδικασία πολεοδόμησης των 
Επιχειρηματικών Πάρκων, καθορίζει τους συντελεστές δόμησης και κάλυψης, το ελάχιστο 
ποσοστό πρασίνου, κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη διαδικασία 
υπολογισμού, βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών σε γη και χρήμα (βλ. αιτιολογική έκθεση 
του νόμου). Ειδικότερα, το Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί οργανωμένο χώρο υποδοχής 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών δραστηριοτήτων, ο οποίος, κατά το σύστημα του νόμου, 
πολεοδομείται και παύει να αποτελεί εκτός σχεδίου περιοχή, με ανάληψη της σχετικής 
πρωτοβουλίας από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό ΕΑΝΕΠ και κατόπιν εγκρίσεως της 
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου με κοινή υπουργική απόφαση .Στη συνέχεια η περιοχή 
πολεοδομείται  με την κατάρτιση από την ΕΑΝΕΠ  Πολεοδομικής Μελέτης (η οποία περιλαμβάνει 
το πολεοδομικό- ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό) και η οποία εγκρίνεται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ η εφαρμογή της 
πραγματοποιείται με την κατάρτιση από την ΕΑΝΕΠ  της πράξης εφαρμογής , που εγκρίνεται 
επίσης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.τ.Ε. 861/2020, 
2223/2020). Εξάλλου, ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του 
Επιχειρηματικού Πάρκου και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο οφείλουν να συμμετάσχουν 
στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές 
σε γη και χρήμα, οι δε εισφορές σε χρήμα καταβάλλονται μετά την έγκριση της πράξης 
εφαρμογής σε ειδικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ  για την πραγματοποίηση των κοινόχρηστων χώρων 
και των έργων υποδομής. Η αληθής έννοια της διάταξης αυτής της παραγράφου 4 του άρθρου 
52 είναι ότι η υποχρέωση εισφοράς υφίσταται για τις ιδιοκτησίες που πολεοδομούνται  
εντασσόμενες στο σχέδιο, δηλαδή γι΄ αυτές που μεταβάλλονται από αγροτεμάχια σε οικόπεδα 
και όχι για εκείνες που είναι ήδη εντός σχεδίου. 
 
β. Η άποψη αυτή συνεπικουρείται και από την σχετική επί του θέματος νομολογία 
(Σ.τ.Ε.4986/2013, Διοικ.Εφ.Αθηνών 1492/2015), που έχει δεχθεί, καθ΄ ερμηνεία των διατάξεων 
των άρθρων 8 και 12 του ν. 1337/1983 (Α΄33) ότι, εφόσον το ακίνητο ήταν ήδη ενταγμένο στο 
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εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πριν την έναρξη εφαρμογής του σχετικού προεδρικού 
διατάγματος περί εγκρίσεως της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής, μη νομίμως επιβάλλεται στην 
αιτούσα εισφορά σε γη για την ιδιοκτησία της. 
 
γ. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και λαμβανομένου υπόψιν ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 
ιδιοκτησία της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. στο οικοδομικό τετράγωνο 7 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
ΒΙΠΕ Ξάνθης βρίσκεται ήδη εντός αυτού από το έτος 1977 και συνακόλουθα, κατά τα 
προεκτεθέντα, δεν εμπίπτει στη ρύθμιση της προτεινόμενης αναθεώρησης, σύμφωνα δε με τη 
διατύπωση της επίμαχης διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011, όπως 
ισχύει, δεν επιβάλλονται επ΄αυτής οι προβλεπόμενες εισφορές σε γη και χρήμα του άρθρου 52 
παράγραφος 5 και 6 του ν. 3982/2011. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
 
  
  


