ΑΠΟΦΑΗ
Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Έρνληαο ππφςε:

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ “Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη
ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα” πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005
“Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα” (ΦΔΚ Α’ 98/22.4.2005),

2. ην π.δ. 51/1988 “Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.” (ΦΔΚ A’
19/1.2.1988),

3. ην π.δ. 381/1989 “Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο” (ΦΔΚ Α’ 168/16.6.1989), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα π.δ.
191/1996 (ΦΔΚ Α’ 154/10.7.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΔΚ Α’ 193/2.8.2005),
π.δ. 54/2006 (ΦΔΚ Α’ 58/17.3.2006) ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 27/1996
“πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο” (ΦΔΚ Α’ 19/1.2.1996),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 122/2004 “Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Σνπξηζκνχ” (ΦΔΚ Α’ 85/17.3.20041) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 185/2009
“Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε
«Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ
Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο−Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο
– Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο” (ΦΔΚ
Α’ 213/7.10.2009), ην π.δ. 189/2009 “Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ” (ΦΔΚ Α’ 221/5.11.2009) θαη ην π.δ. 24/2010
“Αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
π.δ. 189/2009” (ΦΔΚ Α’ 56/15.4.2010),

4. ηα π.δ. 89/2010 “Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη
Υθππνπξγψλ” (ΦΔΚ Α’ 154/7.9.2010) θαη 187/7.10.2009 “Γηνξηζκφο
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ” (ΦΔΚ Α’ 214/7.10.2009),

5. ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ππ’ αξηζκ. 2876/7.10.2009 “Αιιαγή ηίηινπ
Τπνπξγείσλ” (ΦΔΚ Β’ 2234/7.10.2009) θαη Υ273/30.9.2010 “Καζνξηζκφο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Νηθνιάνπ εθνπλάθε” (ΦΔΚ B’ 1595/1.10.2010),
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6. ηνλ λ.1577/1985 “Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο” (ΦΔΚ Α’ 210) θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22, 26 θαη 27, φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,

7. ηνλ λ.2244/1994 “Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α΄ 168)
θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 3 παξ. 4 απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα
2 παξ. 7 ηνπ λ.2941/2001 (ΦΔΚ Α΄ 201), 27Α παξ. 9 ηνπ λ.3734/2009 (ΦΔΚ
Α΄ 8) θαη 9 παξ. 8 ηνπ λ.3851/2010 (ΦΔΚ Α΄ 85) θαη ηζρχεη,

8. ηνλ λ.3468/2006 “Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ A’ 129), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ
λ.3851/2010 “Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο” (ΦΔΚ Α’ 85),

9. ην απφ 24.4.1985 π.δ. “Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη
2.000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ
δφκεζήο ηνπο” (ΦΔΚ Γ’ 181/3.5.1985),

10. ην απφ 24.5.1985 π.δ. “Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ησλ
γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ θαη εθηφο
ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ” (ΦΔΚ Γ’
270/31.5.1985),

11. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 31252/1530/20.5.1987 “χζηαζε, ζχλζεζε θαη
ιεηηνπξγία Δπηηξνπψλ Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ)”
(ΦΔΚ Γ’ 482/29.5.1987),

12. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 3046/304/30.1.1989 “Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο”
(ΦΔΚ Γ’ 59/3.2.1989) θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 απηήο,

13. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 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’ 114/17.2.2004), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

14. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ6/Φ1/νηθ.19500/4.11.2004 “Σξνπνπνίεζε θαη
ζπκπιήξσζε ηεο 13727/724/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο πξνο ηελ
αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο
βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία” (ΦΔΚ Β’
1671/11.11.2004) θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 2,

15. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 49828/12.11.2008 “Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ”
(ΦΔΚ Β’ 2464/3.12.2008),
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16. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 40158/25.8.2010 “Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα
θαη θηίξηα ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο” (ΦΔΚ Β’ 1556/22.9.2010),

17. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 36720/25.8.2010 “Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα
εληφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, θαη ζε νηθηζκνχο” (ΦΔΚ Α.Α.Π. 376/6.9.2010),

18. ηηο πεξηπηψζεηο γ) θαη ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο
2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 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”,

19. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδεη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1
Τροποποίηση τοσ άρθροσ 1
της σπ’ αριθμ. 40158/25.8.2010 (ΦΕΚ Β’ 1556) σποσργικής απόυασης
1.
«1.

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ Άξζξνπ 1 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
ε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, αλεμαξηήησο

νηθνδνκεζηκφηεηαο θαη αξηηφηεηαο, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ
ζηαζκψλ αλεμαξηήησο ηζρχνο.
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ αλεμαξηήησο ηζρχνο
εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ππ’ αξηζκ.
49828/12.11.2008 ππνπξγηθήο απφθαζεο “Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ” (ΦΔΚ Β’ 2464/3.12.2008).
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο
ειηαθήο ελέξγεηαο (δίθηπα πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θ.ιπ.)
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ίδηαο ππνπξγηθήο
απφθαζεο, ηα γεληθά θξηηήξηα ηεο λνκνζεζίαο θαη νη ηπρφλ εηδηθνί θαλνληζκνί θαη
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πξφηππα πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ
(π.ρ. γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο).
Δηδηθέο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ άιιεο δηαηάμεηο (π.ρ. ππεξαζηηθή
θπθινθνξία, αεξνδξφκηα θ.ιπ.) εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη, εθηφο εάλ ν
αξκφδηνο θνξέαο εθδψζεη απφθαζε πνπ ξπζκίδεη άιισο ην ζέκα.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα κε
άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκα, νη δνκηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο απνιχησο αλαγθαίεο. Ωο
απνιχησο αλαγθαίεο θαηαζθεπέο λννχληαη: α) ζηπιίζθνο ΓΔΗ, β) νηθίζθνο
εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ αλά 500 kW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο
πξνθαηαζθεπαζκέλνο θαη κε απνιχησο αλαγθαίεο δηαζηάζεηο κέρξη 15η.κ. θαη
ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη θαη 2,5κ. κε ηε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηνπ χςνπο απηνχ
κέρξη 20% ζηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζηαθψλ πεδίσλ δηαλνκήο ησλ
αληηζηξνθέσλ–κεηαζρεκαηηζηψλ, γ) πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα ζηα φξηα ηεο
ηδηνθηεζίαο κέρξη 2,5κ. κε ζπκπαγέο ηνηρείν χςνπο έσο 30 εθ. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο.».
2.
«4.

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ Άξζξνπ 1 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
Η εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηπρφλ νηθίζθνο πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ
πξέπεη λα απέρεη απφ ηα φξηα ησλ γεπέδσλ:
α) απφζηαζε ίζε κε 2,5κ., φηαλ ην κέγηζην χςνο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε
ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή ηερλεηά δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο ησλ γεπέδσλ είλαη κέρξη θαη
2,5κ.
β) απφζηαζε ίζε κε 5κ., φηαλ ην κέγηζην χςνο ηνπ εμνπιηζκνχ ππεξβαίλεη ηα
2,5κ.
Ο ππνινγηζκφο ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο βαζίδεηαη ζηελ πξνβνιή επί ηνπ
νξηδνληίνπ επηπέδνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θσηνβνιηατθνχ εμνπιηζκνχ
γηα φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο πνπ απηφο ιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ.».
3.
«5.

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ Άξζξνπ 1 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ

ζπζηεκάησλ είλαη ε απφδεημε ηεο θπξηφηεηαο ή ηεο λφκηκεο θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ γηα
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.».
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Άρθρο 2
Τροποποίηση τοσ άρθροσ 2
της σπ’ αριθμ. 40158/25.8.2010 (ΦΕΚ Β’ 1556) σποσργικής απόυασης
1.
«1.

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
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’ 114/17.2.2004) ππνπξγηθήο
απφθαζεο, φπσο ηζρχεη.
Οη αλαγθαίεο θαηαζθεπέο πνπ ζπλνδεχνπλ–απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ είλαη: α) ζηπιίζθνο ΓΔΗ, β) νηθίζθνο εγθαηάζηαζεο
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ αλά 500 kW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πξνθαηαζθεπαζκέλνο
θαη κε απνιχησο αλαγθαίεο δηαζηάζεηο κέρξη 15η.κ. θαη ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη θαη
2,5κ. κε ηε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο ηνπ χςνπο απηνχ κέρξη 20% ζηελ πεξίπησζε
εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζηαθψλ πεδίσλ δηαλνκήο ησλ αληηζηξνθέσλ–κεηαζρεκαηηζηψλ,
γ) πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο κέρξη 2,5κ. κε ζπκπαγέο
ηνηρείν χςνπο έσο 30 εθ. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο.
Γελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο εξγαζίεο
απφ ζθπξφδεκα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο παξαπάλσ θαηαζθεπέο, φπσο ζεκειηψζεηο ησλ
βάζεσλ ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ.
Γηα εξγαζίεο φπσο ε ζεκειίσζε ησλ βάζεσλ ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ
ζηνηρείσλ κε παζαιφκπεμε, κε γεψβηδεο, κε ρξήζε βαξπηηθψλ βάζεσλ, αθφκα θαη
φηαλ κέξνο ηνπο (κέρξη 50%) ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηε θπζηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο,
θαζψο θαη πάζεο θχζεσο νηθίζθνη πνπ εδξάδνληαη βαξπηηθά ζην έδαθνο θαη πνπ σο
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνθχιαμε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
ηνπ ζηαζκνχ, δελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θσηνβνιηατθνχ εμνπιηζκνχ
ππεξβαίλνπλ ηα 2,5κ. απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή ηερλεηά δηακνξθσκέλνπ
εδάθνπο ησλ γεπέδσλ, νη βάζεηο ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ πξέπεη λα
είλαη πηζηνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζε αθξαίεο αλεκνπηέζεηο απφ
αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα ή ην πξφηππν DIN ή
άιιν αληίζηνηρν Δζληθφ Πξφηππν ή, ελαιιαθηηθά, λα ππάξρεη γηα απηέο δήισζε
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ζηαηηθήο επάξθεηαο απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ, θαη ηα ζηνηρεία ζπλππνβάιινληαη κε
ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο. Δπηπιένλ,
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο πηζηνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο.».
2.

Τξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 παξ. 2 πεξ. β) σο εμήο:

«β)

Μεηά ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο:

«4.

ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ 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 ηελ
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ,
β)

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη δηάγξακκα θάιπςεο, φπνπ θαίλεηαη ε ζέζε

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηπρφλ άιιεο εγθαηαζηάζεηο
θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην ίδην νηθφπεδν,
γ)

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη,

ην αθίλεην ζην νπνίν πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνλ θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ δελ
βξίζθεηαη ζε δάζνο ή ζε δαζηθή έθηαζε, ζε ξέκα, ζηνλ αηγηαιφ ή ηελ παξαιία, ζε
θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζε πεξηνρή απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο,
δ)

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, εθφζνλ απαηηείηαη,

ε)

βεβαίσζε ραξαθηεξηζκνχ ηεο γεο απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο θαη, εηδηθά γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζε γεσξγηθή γε πςειήο
παξαγσγηθφηεηαο (Γ.Γ.Τ.Π.), άδεηα απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
γηα ην επηηξεπηφ ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζε Γ.Γ.Τ.Π.,
ζη)

απνδεηθηηθφ θνηλνπνίεζεο ηνπ αληηγξάθνπ ηεο παξαπάλσ ππεχζπλεο

δήισζεο θαη ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο
(δαζαξρείν, Κηεκαηηθή Τπεξεζία ή/θαη θαηά πεξίπησζε άιιε αξκφδηα ππεξεζία),
θαζψο θαη ζηελ ππεξεζία Α.Π.Δ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3468/2006 (ΦΔΚ Α’ 129) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.3851/2010 (ΦΔΚ Α΄ 85), θαη ηζρχεη θαη
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δ)

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ

Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2941/2001 (ΦΔΚ Α΄ 201).
Η ππεξεζία εμππεξέηεζεο επελδπηψλ γηα έξγα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(Τ.Α.Π.Δ.) κπνξεί λα ειέγρεη απηεπαγγέιησο δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ απεπζχλνληαο εξσηήκαηα ζηηο θαηά
πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ηα θνηλνπνηεί
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί φηη ην πεξηερφκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο δελ είλαη αιεζέο, πέξαλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζπλεπεηψλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ επηβάιινληαη θαη άιιεο ηπρφλ
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηηο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο.».
3.

Τξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 παξ. 3 σο εμήο:

«3.

ε θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, ε εγθαηάζηαζε

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ αλεμαξηήησο ηζρχνο επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ.
36720/25.8.2010 ππνπξγηθήο απφθαζεο “Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ
πεξηνρψλ, θαη ζε νηθηζκνχο” (ΦΔΚ Α.Α.Π. 376/25.8.2010), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα ηζρχνο
κεγαιχηεξεο απφ 10kW εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή
ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη αληηγξάθνπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση τοσ τίτλοσ
της σπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376) σποσργικής απόυασης
Τξνπνπνηείηαη ν ηίηινο ηεο ππ’ αξηζκ. 36720/25.8.2010 ππνπξγηθήο απφθαζεο σο
εμήο: “Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ
ζπζηεκάησλ επί θηηζκάησλ θαη αθαιχπησλ ρψξσλ απηψλ”.

Άρθρο 4
Τροποποίηση τοσ άρθροσ 1
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της σπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376) σποσργικής απόυασης
1.

Τν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο θαη

ζέξκαλζεο ρψξνπ επηηξέπεηαη κεηά απφ έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο
ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ νηθνπέδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ
θαη εληφο νηθηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Α.Π.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ πεξί θχηεπζεο νηθνπέδσλ.».
2.

Τν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Γελ δηθαηνινγείηαη ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ ζε αδφκεηα νηθφπεδα,

θαζψο απηέο απνηεινχλ θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άκεζε ή έκκεζε
εμππεξέηεζε ησλ θηηξίσλ ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη επηπιένλ εληάζζνληαη ζην
πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο σο ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 19 θαη 44 ηνπ λ.1577/1985 “Πεξί Γεληθνχ
Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ” (ΦΔΚ Α΄ 210), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
ε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο κεηαπνηεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο πεξηνρέο ΒΙ.ΠΔ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Σερλνπφιεηο θαη άιιεο
κνξθέο Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.ΠΔ.) θαζψο θαη ηα
επηρεηξεκαηηθά πάξθα, θαη ζηνπο νηθηζκνχο ρσξίο ζρέδην, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο
φξνη δφκεζεο (θάιπςε, κέγηζην χςνο, θ.ιπ.) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ δελ απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.) κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 2.».

Άρθρο 5
Τροποποίηση τοσ άρθροσ 2
της σπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376) σποσργικής απόυασης
1.

Τξνπνπνηείηαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 2 σο εμήο:
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«Όξνη θαη δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο,
πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ηζηνξηθά ηκήκαηα πφιεσλ θαη δηαηεξεηέα θηίξηα
πνπ πξνζηαηεχνληαη σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή κνξθνινγία απφ
εηδηθά δηαηάγκαηα».
2.

Τν άξζξν 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«1.

Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο

θαη ζέξκαλζεο ρψξνπ κεηά απφ έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο α) ζε
ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθά ηκήκαηα πφιεσλ θαη
δηαηεξεηέα θηίξηα, εθφζνλ δελ απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηα ζρεηηθά
δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο πξνζηαζίαο ηνπο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο
αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ θαη ζε ζεκεία κε νξαηά απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
θαη β) ζε πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, εθφζνλ δελ απαγνξεχεηαη ε
εγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο θαη ελαξκνλίδνληαη θαηά ην
δπλαηφλ νη εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Γηα ηελ θαηά ηα σο άλσ
εγθαηάζηαζε δελ επηηξέπεηαη ε δηάλνημε λέσλ ή ε δηαπιάηπλζε πθηζηάκελσλ νδψλ.
2.

Η έγθξηζε ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο

Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.). Η Δ.Π.Α.Δ. ειέγρεη ηελ ηήξεζε
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηελ έληαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο ζηνλ
ρψξν, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ην ηνπίν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη
έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
ππνβάιιεηαη ζθαξίθεκα ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ θαη
θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση τοσ άρθροσ 3
της σπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376) σποσργικής απόυασης
1.
«1.

Τν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Η ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ αλεμαξηήησο ηζρχνο θαη ειηαθψλ

ζπζηεκάησλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο ρψξνπ πάλσ ζε θηίξηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 παξ. 17 ηνπ λ.1577/1985, επηηξέπεηαη εθφζνλ γίλεηαη επάλσ ζην δψκα ή ηε
ζηέγε λνκίκσο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ,
πξνζφςεσλ θαη ζθηάζηξσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
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άξζξνπ 11 ηνπ λ.1577/85, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α΄ ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη θαη ηζρχεη.».
2.

Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε ιέμε «πεξηγξάκκαηνο»

απφ ηε ιέμε «φγθνπ».
3.
«4.

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ηα ειηαθά ζπζηήκαηα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο

ρψξνπ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν κε ηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ λ.1577/1985, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη θαη ηζρχεη, εθφζνλ ππάξρνπλ,
έηζη ψζηε λα κελ πξνζβάιιεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.».
4.

H παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:

«Δηδηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζε θηίξηα θαη γηα
ηζρχ κέρξη ησλ 100kW δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, νχηε έγθξηζε εξγαζηψλ
δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη:


έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο

εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ
Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ή ζε άιιν πξνκεζεπηή πνπ ειεθηξνδνηεί ην θηίξην φπνπ
εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληθφ θαη επέρεη ζέζε
ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ηνπο θαζηζηά ππεχζπλνπο θαηά λφκν γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζψο θαη


ππεχζπλε δήισζε φηη δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο

Πνιενδνκηθνχ Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε
γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Π.Α.Δ., απηή θαηαηίζεηαη καδί κε ην έγγξαθν γλσζηνπνίεζεο
εξγαζηψλ.
Γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ δελ απαηηείηαη απηνςία ή άιιε
ελέξγεηα ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο νθείιεη λα
θνηλνπνηεί ηε χκβαζε χλδεζεο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο, πέξαλ ησλ
ινηπψλ απνδεθηψλ.».
5.
«7.

Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζε θηίξηα γηα ηζρχ

κεγαιχηεξε ησλ 100kW, απαηηείηαη ε έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ.5219/3.2.2004 (ΦΔΚ Γ’ 114/17.2.2004)
ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή
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δήισζεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ πάλσ ζην νπνίν ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε,
ππνγεγξακκέλε απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ.».
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