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ΑΠOΦΑΗ 

 

Θέκα: Δγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ 

Έρνληαο ππφςε: 

 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ αξζ. 9 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηνλ Ν. 2831/2000. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 44, 4, 16 θαη 28 ηνπ Ν. 1577/1985 «πεξί 

Γεληθνχ Oηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 

2831/2000. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 2831/2000. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απφθαζεο 3046/304/30-1/3-2-

1989 (ΦΔΚ 59Γ) «Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο». 

 

Απνθαζίδνπκε 

 

1. Η εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ επηηξέπεηαη πάλσ απφ ην κέγηζην 

χςνο ηεο πεξηνρήο θαη κέζα ζην ηδεαηφ ζηεξεφ ρσξίο ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 

αδείαο, δηφηη νη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο δελ απνηεινχλ νηθνδνκηθφ - δνκηθφ έξγν 

αιιά ζπκπιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην 

ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη είλαη παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε δελ απνηειείηαη απφ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο, επηβάιιεηαη ε ππνβνιή ηερληθήο έθζεζεο θαη ζρεδίνπ 

γεληθήο δηάηαμεο εγθαηάζηαζεο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ 

θαη ηα νπνία αξρεηνζεηνχληαη ζην θάθειν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ έξγνπ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειηαθψλ πάλσ ζε απνιήμεηο 

θιηκαθνζηαζίσλ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΓOΚ ’85, ζε 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη δηαηεξεηέα θηίξηα. 

4. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο 

εηδηθέο δηαηάμεηο θαη φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο. 

 

 

O ΓΔΝΙΚO ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

. ΚΑΜΠΔΛΗ  

 
 

 

 

 

 

 



 

Σν παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεθε σο εμήο: 

 

 

πκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 1945/134/17.1.2003 απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ΤΠΔΥΩΓΔ «Δγθαηάζηαζε ειηαθψλ 

ζεξκνζηθψλσλ». 

ΦΔΚ 917 Β΄ /19.5.2008 

 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 44, 4, 16 θαη 28, 9 παξ. 6 

θαη 22 παξ. 1 ηνπ λ. 1577/1985 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο 

Καλνληζκφο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηνλ 

λ.2831/2000. 

2. Σελ ππΆ αξηζκ. Τ300/2007 (ΦΔΚ 2210/Β΄/14.11.2007) 

απφθαζε κε ζέκα «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ 

ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ζηνπο Τθππνπξγνχο ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 2 ηεο 

ππΆαξηζκ.3046/304/30.1/3.2.1989 (ΦΔΚ 59 Γ΄) απφθαζεο 

«Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο». 

4. Σελ αξηζκ. 1945/134/17.1.2003 απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (Δγθχθιηνο 3/2003). 

5. Σελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ησλ θηηξίσλ. 

6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

απνθαζίδνπκε: 

 

Αξζξν 1 

 

πκπιεξψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ε ππ' αξηζκ. 

1945/134/17.1.2003 απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

σο εμήο: 

1. Η Δγθαηάζηαζε Ηιηαθψλ Θεξκνζηθψλσλ θαη 

Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επηηξέπεηαη πάλσ απφ ην κέγηζην 

χςνο ηεο πεξηνρήο θαη κέζα ζην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη γηα ηελ 

εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ 1.50 κ. πάλσ απφ 

ην επηηξεπφκελν κέγηζην χςνο, ρσξίο ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο 

αδείαο, δηφηη νη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο θαη ηα Φσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

θηηξίνπ θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη είλαη ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο κηθξήο 

θιίκαθαο. 

 

2. Η εγθαηάζηαζε Ηιηαθψλ Θεξκνζηθψλσλ θαη 

Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ επηηξέπεηαη θαη ζηνπο 

αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ νηθνπέδσλ (ζηελ εληφο ζρεδίνπ θαη 

ζηελ εληφο νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην δφκεζεο) κε ηελ επηθχιαμε 

ηνπ αξζ. 23 ηεο ππΆ αξηζκ. 3046/304/89 απφθαζεο 



 

(Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο) πεξί θχηεπζεο νηθνπέδσλ. 

 

3. Σα παξαπάλσ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε ησλ θηηξίσλ φηαλ απηή γίλεη 

ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ. 

 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειηαθψλ θαη 

Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζε απνιήμεηο 

θιηκαθνζηαζίσλ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ αξζξ. 4 ηνπ Γ.Ο.Κ. 

ηνπ 85 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε παξαδνζηαθνχο 

νηθηζκνχο θαη δηαηεξεηέα θηίξηα εθηφο θαη εάλ πξνβιέπνληαη 

απφ ηα δηαηάγκαηα πξνζηαζίαο ησλ νηθηζκψλ ή επηηξέπνληαη 

απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ 

πνπ εθδίδνληαη κε Τπνπξγηθή απφθαζε (εηδηθή ξχζκηζε) θαη 

κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ.». 

 

5. Όια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζε εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρέο θαη εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζε ηπρφλ ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

 

Αξζξν 2 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο 

ηεο. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2008 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΣΑΤΡΟ ΔΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 


