
25 Αςγούζηος 2010 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΘΕΜΑ: “Έγκπιζη ειδικών όπων για ηην εγκαηάζηαζη θωηοβοληαϊκών 

ζςζηημάηων και ηλιακών ζςζηημάηων ζε γήπεδα και κηίπια ζε εκηόρ ζσεδίος 

πεπιοσέρ” 

Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2244/1994 “Ρχζκηζε ζεκάησλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α‟ 168), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.2941/2001 (ΦΔΚ Α‟ 201), ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ.3734/2009 (ΦΔΚ Α‟ 8), 

θαη ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3851/2010 (ΦΔΚ Α‟ 85) θαη ηζρχεη.  

2. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3212/2003 “Άδεηα δφκεζεο, 

πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ” (ΦΔΚ Α‟ 308).  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ) θαη ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο 

2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 

ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ. 3734/2009 “Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην 

Τδξνειεθηξηθφ Έξγν Μεζνρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α‟ 8).  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 λ.1577/1985 (ΦΔΚ Α 210), φπσο ηζρχεη.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ‟ αξηζκ. 49828/2008 “Έγθξηζε εηδηθνχ 

πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ” (ΦΔΚ Β‟ 2464).  

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ‟ αξηζκ. 5219/3-2-2004 “Καζνξηζκφο εξγαζηψλ 

δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηηο νπνίεο αληί ηεο έθδνζεο άδεηαο δφκεζεο απαηηείηαη 

Έγθξηζε Δξγαζηψλ. Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά” (ΦΔΚ Γ‟ 114), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 16095/8-4-2008 “πκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 

5219/3.2.2004 απφθαζεο Τθππνπξγνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ „Καζνξηζκφο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ηηο νπνίεο αληί ηεο έθδνζεο 

άδεηαο δφκεζεο απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ. Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά” (ΦΔΚ B‟ 925) θαη ηζρχεη.  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 63/2005 “Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα” (ΦΔΚ Α‟ 98).  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 381/1989 “Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Σερλνινγίαο” (ΦΔΚ Α΄ 168), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην π.δ. 191/1996 

“Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 381/1989 “Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο” (ΦΔΚ Α΄ 168)” ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 27/1996 

“πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη 

Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο” (ΦΔΚ Α΄ 19).  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 187/2009 “Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ” (ΦΔΚ Α‟ 214), 

ηνπ π.δ. 189/2009 “Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ” (ΦΔΚ Α‟ 

221), ηνπ π.δ. 24/2010 “Αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009” (ΦΔΚ Α‟ 56), θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

2876/7.10.2009 “Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ” (ΦΔΚ Β‟ 2234).  



11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδεη: 

Άπθπο 1 – Όποι εγκαηάζηαζηρ  
1. ε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ, αλεμαξηήησο ηζρχνο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

17 ηεο ππ‟ αξηζκ. 49828/2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηηο Α.Π.Δ. (ΦΔΚ Β‟ 2464), φπσο ηζρχεη. Γελ απαηηείηαη ηα 

γήπεδα λα είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, εθηφο εάλ δεηνχληαη δνκηθέο θαηαζθεπέο πέξαλ ησλ 

απνιχησο αλαγθαίσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηή. Ωο απνιχησο αλαγθαίεο θαηαζθεπέο 

λννχληαη: α) ζηπιίζθνο κεηξεηήο ηεο Γ.Δ.Ζ., β) νηθίζθνο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ πνπ δχλαηαη λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλνο, κε ηηο 

απνιχησο αλαγθαίεο δηαζηάζεηο θαη κέρξη εκβαδνχ 15η.κ., γ) πεξίθξαμε γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζπξκαηφπιεγκα κέρξη χςνπο 2,5κ. κε ζπκπαγέο ηνηρίν κέρξη 

30εθαηνζηά θαη δ) εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο Φ/Β ζπζηεκάησλ ησλ νπνίσλ θαλέλα 

ζηνηρείν δελ ππεξβαίλεη ηα 2,5κ. απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή ηερλεηά δηακνξθσκέλνπ 

εδάθνπο ησλ γεπέδσλ.  

2. Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ζε θάιπςε ην 60% ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ γεπέδνπ. Ωο θάιπςε, λνείηαη ε πξνβνιή ζην νξηδφληην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θσηνβνιηατθνχ εμνπιηζκνχ, ελψ δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ 

θάιπςε ηα θελά κεηαμχ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ.  

3. ε πεξίπησζε αλέγεξζεο θαη άιισλ ρξήζεσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ γεπέδνπ 

(φπσο θαηνηθία, γεσξγηθέο απνζήθεο θ.ιπ.), απηέο ζπλππνινγίδνληαη ζην παξαπάλσ 

θαζνξηδφκελν πνζνζηφ θάιπςεο, ελψ σο πξνο ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο 

γηα ηηο ρξήζεηο απηέο ζα ηζρχνπλ νη γεληθνί ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ή νη ηπρφλ εηδηθνί φξνη 

θαη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ απφ άιιεο ξπζκίζεηο (Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ, Γεληθά 

Πνιενδνκηθά ρέδηα ή ρέδηα Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο θιπ).  

4. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηπρφλ νηθίζθνπ ηεο πεξίπησζεο β) ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηα φξηα ησλ γεπέδσλ, νξίδνληαη ζην δηπιάζην 

ηνπ χςνπο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 2,5κ.  

5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, είλαη ε απφδεημε ηεο 

θπξηφηεηαο ή ηεο λφκηκεο θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

ζπλφινπ ηπρφλ ζπληδηνθηεηψλ. 

Άπθπο 2 – Διαδικαζία εγκαηάζηαζηρ  
1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, αλεμαξηήησο ηζρχνο, δελ απαηηείηαη ε 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζκ. 

5219/3-2-2004 (ΦΔΚ Γ‟ 114) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο ηζρχεη. Ζ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.) απαηηείηαη εηδηθά κφλν 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.1577/1985, β) ζε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε πξνβιέπεηαη λα γίλεη 

ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη πξνζηαηεχνληαη σο 

πξνο ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε απφ εηδηθά δηαηάγκαηα, θαη γ) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε 

εγθαηάζηαζε πξνβιέπεηαη ζε δηαηεξεηέα θηίξηα.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ‟ αξηζκ. 5219/3-2-2004 απφθαζεο (ΦΔΚ Γ‟ 114) 

ηξνπνπνηνχληαη, σο εμήο:  

α) Ζ πεξίπησζε ηε) ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«ηε. Σνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ, ειηαθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο».  

β) Μεηά ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο:  



«4. ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κέρξη 100kW, ζε γήπεδα πνπ 

δελ βξίζθνληαη ζε δάζνο ή ζε δαζηθή έθηαζε, ζε ξέκα, ζηνλ αηγηαιφ ή ηελ παξαιία, ζε 

θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζε πεξηνρή απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, 

είλαη: α) ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ, β) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:5000 ζπληεηαγκέλν θαηά 

ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη εμαξηεκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα 

Αλαθνξάο ΔΓΑ87 θαη δηάγξακκα θάιπςεο φπνπ θαίλεηαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, γ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη, ην αθίλεην ζην νπνίν πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη ην θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ δελ 

βξίζθεηαη ζε δάζνο ή ζε δαζηθή έθηαζε, ξέκα, ζηνλ αηγηαιφ ή ηελ παξαιία, ζε θαζνξηζκέλν 

αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζε πεξηνρή απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, δ) απνδεηθηηθφ 

θνηλνπνίεζεο ηνπ αληηγξάθνπ ηεο παξαπάλσ ππεχζπλεο δήισζεο θαη ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

ζρεδίνπ, ζην νηθείν δαζαξρείν ή θαηά πεξίπησζε άιιε αξκφδηα ππεξεζία, θαζψο θαη ζηελ 

ππεξεζία Α.Π.Δ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3851/2010 (ΦΔΚ Α‟ 85), ε) έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απηή απαηηείηαη.  

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε Τπεξεζία ΑΠΔ κπνξεί λα ειέγρεη απηεπαγγέιησο δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β ζηαζκψλ απεπζχλνληαο εξσηήκαηα ζηηο 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε απηήλ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο πνιενδνκηθή ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 

πξνβεί ζηηο λφκηκεο ελέξγεηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ην πεξηερφκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο δελ είλαη αιεζέο, 

πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλεπεηψλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ επηβάιινληαη θαη άιιεο ηπρφλ 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηηο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο.»  

3. ε θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ αλεμαξηήησο ηζρχνο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο ή ζέξκαλζεο ρψξνπ, 

επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

π.α. ππ΄αξηζκ…. «Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, θαη ζε νηθηζκνχο» 

(ΦΔΚ ….).  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα ηζρχνο κεγαιχηεξεο 

απφ 10kW εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη 

αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

Άπθπο 3 – Καηαπγούμενερ διαηάξειρ  
Ζ ππ‟ αξηζκ. 29116/2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε “Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 

δφκεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 1, 4 θαη 7 ηνπ απφ 24.5.1985 Π.Γ. (ΦΔΚ Γ‟ 270), θαζψο θαη εηδηθέο απνζηάζεηο απφ 

ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ Π.Γ. θαη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ απφ 24.4.1985 Π.Γ. (ΦΔΚ Γ΄181)” (ΦΔΚ ΑΑΠ 344) θαη θάζε 

άιιε αληίζεηε δηάηαμε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, θαηαξγείηαη. 

Άπθπο 4 – Έναπξη ιζσύορ  
Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο.  

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ζ Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

Κσλζηαληίλα Μπηξκπίιε 


