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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.473/54/955625/Σ.3880 (1)
 Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ−

ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 

(ΦΕΚ 26/09−02−07, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 

στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 15−07−10 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

δ. Την αριθμ. Υ156/23−12−09 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2520/τ.Β΄/24−12−09) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώ−
τη Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο Μ.Υ. 
Λάζο Μάριο του Γεωργίου (ΑΜ:22710), κλάδου ΤΕ Μη−
χανικών/Ηλεκτρονικής με βαθμό Α΄, του 306 ΕΒΤ, διότι 
προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού επιδεικνύοντας 
απαράμιλλο ζήλο, μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για την 
υπηρεσία, με ευσυνειδησία και χωρίς να φείδεται κόπου 
και χρόνου, επισκεύασε τριάντα (30) βαθμίδες ασυρ−
μάτων, χωρίς εκπαίδευση στην επισκευή και άρση των 
βλαβών τους, με μηδενική οικονομική επιβάρυνση και 
σημαντικό οικονομικό όφελος για την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

    F 

(2)
 Απονομής Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε Μόνιμο 

Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 

(ΦΕΚ 26/09−02−07, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 

στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 15−07−10 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την αριθμ. Υ156/23−12−09 απόφαση Πρωθυπουργού 

(ΦΕΚ 2520/τ.Β΄/24−12−09) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πανα γιώτη 
Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο Μ.Υ. 
Βαρελά Γεώργιο του Ιορδάνη (ΑM: 15246), κλάδου ΔΕ 
Τεχνικού / Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτροτεχνίτη Εσωτερι−
κών Εγκαταστάσεων με βαθμό Α΄, της IV ΤΑΞΥΠ, διότι 
προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού επιδεικνύοντας 
απαράμιλλο ζήλο, μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για 
την υπηρεσία, με ευσυνειδησία και χωρίς να φείδε−
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ται κόπου και χρόνου και κάτω από δύσκολες καιρικές 
συνθήκες, πέτυχε την εγκατάσταση περιμετρικού φωτι−
σμού σε Στρατόπεδο του Ν. Ροδόπης, εξασφαλίζοντας 
έναν πρωτογενή παράγοντα της φυσικής ασφάλειας 
του Στρατοπέδου, στο οποίο διαβιεί το προσωπικό και 
φυλάσσονται τα μέσα, πιστοποιώντας έτσι τις γνώσεις 
του, την άριστη επαγγελματικότητά του και το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης που τον διακρίνει, περιορίζοντας ση−
μαντικά το οικονομικό κόστος της κατασκευής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

    F 

 Αριθμ. 40158
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολ−

ταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γή−
πεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του 

ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσι−
μα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιή−
θηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.2941/2001 
(ΦΕΚ Α΄ 201), την παράγραφο 9 του άρθρου 27Α του 
ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8), και την παράγραφο 8 του άρ−
θρου 9 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ισχύει.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 
ν.3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες δια−
τάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 308).

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ) και στ) της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ 
και 2003/30/ΕΚ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 
«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων 
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχε−
τικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 ν.1577/1985 (ΦΕΚ Α΄ 
210), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 49828/2008 Υπουργικής 
απόφασης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχε−
διασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλ−
λοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2464).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004 Υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός εργασιών δόμησης μι−
κρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδει−
ας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία 
έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» (ΦΕΚ ∆΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16095/8−4−2008 
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5219/3.2.2004 απόφασης 

Υφυπουργού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων ‘Καθορισμός εργασιών μικρής κλί−
μακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και 
απαιτούμενα δικαιολογητικά» (ΦΕΚ Β΄ 925) και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
(ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το π.δ. 191/1996 “Τροποποίηση των διατάξεων του 
Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168)” σε συνδυα−
σμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214), του π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Α΄ 221), του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56), και της απόφασης του Πρω−
θυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β΄ 2234).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Όροι εγκατάστασης

1. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές 
επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, 
ανεξαρτήτως ισχύος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 49828/2008 Υπουργικής 
απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 2464), όπως 
ισχύει. Δεν απαιτείται τα γήπεδα να είναι άρτια και 
οικοδομήσιμα, εκτός εάν ζητούνται δομικές κατασκευές 
πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εγκατάσταση 
αυτή. Ως απολύτως αναγκαίες κατασκευές νοούνται: 
α) στυλίσκος μετρητής της Δ.Ε.Η., β) οικίσκος εγκατά−
στασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων 
που δύναται να είναι προκατασκευασμένος, με τις απο−
λύτως αναγκαίες διαστάσεις και μέχρι εμβαδού 15τ.μ., 
γ) περίφραξη για την προστασία της εγκατάστασης με 
συρματόπλεγμα μέχρι ύψους 2,5μ. με συμπαγές τοιχίο 
μέχρι 30 εκατοστά και δ) εγκατεστημένος εξοπλισμός 
Φ/Β συστημάτων των οποίων κανένα στοιχείο δεν υπερ−
βαίνει τα 2,5μ. από τη στάθμη του φυσικού ή τεχνητά 
διαμορφωμένου εδάφους των γηπέδων.

2. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν σε κάλυψη το 60% της επιφάνειας του 
γηπέδου. Ως κάλυψη, νοείται η προβολή στο οριζόντιο 
επίπεδο του συνόλου των εγκαταστάσεων του φωτο−
βολταϊκού εξοπλισμού, ενώ δεν συνυπολογίζονται στην 
κάλυψη τα κενά μεταξύ των φωτοβολταϊκών συστοι−
χιών.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης και άλλων χρήσεων δο−
μικών κατασκευών εντός του γηπέδου (όπως κατοικία, 
γεωργικές αποθήκες κ.λπ.), αυτές συνυπολογίζονται στο 
παραπάνω καθοριζόμενο ποσοστό κάλυψης, ενώ ως 
προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
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για τις χρήσεις αυτές θα ισχύουν οι γενικοί της εκτός 
σχεδίου δόμησης ή οι τυχόν ειδικοί όροι και περιορισμοί 
που ισχύουν από άλλες ρυθμίσεις (Ζώνες Οικιστικού 
Ελέγχου, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης κ.λπ).

4. Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και 
τυχόν οικίσκου της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 
που πρέπει να τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, 
ορίζονται στο διπλάσιο του ύψους της εγκατάστασης. 
Η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 2,5μ. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την εγκατάσταση των 
Φ/Β συστημάτων, είναι η απόδειξη της κυριότητας ή της 
νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης, καθώς και 
της συμφωνίας του συνόλου τυχόν συνιδιοκτητών.

Άρθρο 2
Διαδικασία εγκατάστασης 

1. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημά−
των, ανεξαρτήτως ισχύος, δεν απαιτείται η έκδοση 
οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμό−
δια Διεύθυνση Πολεοδομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004 (ΦΕΚ Δ΄ 114) Υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει. Η έγκριση της αρμόδιας Επι−
τροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Π.Α.Ε.) απαιτείται ειδικά μόνο στις ακόλουθες πε−
ριπτώσεις: α) στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.1577/1985, β) σε 
περίπτωση που η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει 
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους και προστατεύονται ως προς την πο−
λεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα, και γ) σε 
κάθε περίπτωση που η εγκατάσταση προβλέπεται σε 
διατηρητέα κτίρια.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004 
απόφασης (ΦΕΚ ∆΄ 114) τροποποιούνται, ως εξής:

α) Η περίπτωση ιε) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών 
και φωτοβολταϊκών συστημάτων που εγκαθίστανται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές 
διατάξεις».

β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 
4 ως εξής:

«4. Στην περίπτωση τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών 
συστημάτων μέχρι 100kW, σε γήπεδα που δεν βρίσκο−
νται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αι−
γιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό 
χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης, 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, είναι: α) σύντομη 
περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, που αφορούν 
στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, β) τοπο−
γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 συντεταγμένο κατά 
τις ισχύουσες προδιαγραφές σε ψηφιακή μορφή και 
εξαρτημένο από το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ87 
και διάγραμμα κάλυψης όπου φαίνεται η θέση εγκατά−
στασης του σχετικού εξοπλισμού, γ) υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι, το 
ακίνητο στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει το φω−
τοβολταϊκό σταθμό δεν βρίσκεται σε δάσος ή σε δασική 
έκταση, ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορι−

σμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προ−
στασίας της φύσης, δ) αποδεικτικό κοινοποίησης του 
αντιγράφου της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και του 
τοπογραφικού σχεδίου, στο οικείο δασαρχείο ή κατά 
περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία, καθώς και στην 
υπηρεσία Α.Π.Ε του άρθρου 11 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
85), ε) έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού 
και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στις περιπτώσεις 
που αυτή απαιτείται.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η Υπηρεσία ΑΠΕ μπορεί 
να ελέγχει αυτεπαγγέλτως ζητήματα που σχετίζονται 
με τον τόπο εγκατάστασης των Φ/Β σταθμών απευ−
θύνοντας ερωτήματα στις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή σε είκοσι (20) ημέρες 
από την κοινοποίηση σε αυτήν της υπεύθυνης δήλω−
σης κοινοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στην 
αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης πολεοδομική 
υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στις νό−
μιμες ενέργειες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο 
της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των 
προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού επιβάλ−
λονται και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις 
σχετικές κείμενες διατάξεις.»

3. Σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου, 
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανεξαρτή−
τως ισχύος που δεν εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και ηλιακών 
συστημάτων ψύξης ή θέρμανσης χώρου, επιτρέπεται 
υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 
1 έως 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010 
Υ.Α. «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φω−
τοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων 
σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και 
σε οικισμούς» (ΦΕΚ ΑΑΠ 376/2010). Ειδικότερα για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια 
ισχύος μεγαλύτερης από 10kW εκτός σχεδίου πόλεως 
απαιτείται η συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος 
και αντίγραφο της οικοδομικής άδειας. 

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αριθμ. 29116/2009 Υπουργική απόφαση «Έγκριση 
ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκα−
τάσταση Φ/Β συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατά−
ξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Δ΄ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των 
οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 
4 του ιδίου Π.Δ. και των διατάξεων του άρθρου 7 του 
από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄ 181)» (ΦΕΚ ΑΑΠ 344) και κάθε 
άλλη αντίθετη διάταξη με τις διατάξεις της παρούσας, 
καταργείται.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ


