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Προϋποθέσεις καταλληλότητας γηπέδων 

Α. Τεχνικά θέματα 
1. Προσανατολισμός: Στην περίπτωση που το χωράφι είναι σε πλαγιά, είναι 

προτιμότερο να έχει Νότιο προσανατολισμό. Αυτό δεν αποκλείει και τους παρακάτω 

προσανατολισμούς: Ανατολικό, Δυτικό, Νότιο-Ανατολικό, Νότιο-Δυτικό. Μικρή Βόρεια 

κλίση είναι επίσης αποδεκτή αλλά απαιτείται μεγαλύτερη επιφάνεια για την 

εγκατάσταση. 

Θα πρέπει να γίνει επιτόπιος έλεγχος. 

 

2. Εμπόδια: Στην περίπτωση που υπάρχουν λόφοι δίπλα στο χωράφι θα πρέπει να γίνει 

μελέτη για το κατά πόσο επηρεάζεται η ηλιακή ακτινοβολία. 

Συνήθως δεν επηρεάζει. 

Κτήρια και μεγάλα δένδρα:  Πρέπει να γίνει επιτόπιος έλεγχος. 
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3. Υπέδαφος: Συνήθως δεν υπάρχουν περιορισμοί με το υπέδαφος καθώς είναι εύκολη 
η εγκατάσταση και για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κάποια βράχια. 

 

4. Ρέματα: Καλό είναι να μην υπάρχουν ρέματα σε κοντινή απόσταση. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν θα πρέπει να χωροθετηθούν.  

 

5. Πρόσβαση: Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο γήπεδο από δρόμο.  

 

6. Βιοποικιλότητα: Θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα 
καθώς υπάρχουν ρίσκα που σχετίζονται με την χλωρίδα και την πανίδα. Μπορεί η 
νομοθεσία να το επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις αλλά οι διαδικασίες είναι τόσο 
χρονοβόρες που πρακτικά καθιστούν το έργο μη υλοποιήσιμο.  
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7. Χρήσεις γης: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην πολεοδομία του Δήμου που θα 
γίνει η εγκατάσταση. 

 

8. Άλλα χαρακτηριστικά:  

• Δεν θα πρέπει να είναι δασικό ή αναδασωτέο. 

• Δεν θα πρέπει να είναι γη υψηλής παραγωγικότητας. 

• Δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους. 

• Δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε λατομική ζώνη.  
Τουλάχιστον 500 m από τα όρια της λατομικής περιοχής.  
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Β. Αδειοδοτικά θέματα 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Ν.4951/2022, ΦΕΚ 129Α/4.7.2022: 

Οι Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που εγκαθίστανται από 
αυτοπαραγωγούς (net-metering) σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 
129) εξαιρούνται από Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση ειδικών έργων ή άλλη 
διαπιστωτική απόφαση και απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης Άδειας 
Εγκατάστασης και Λειτουργίας.  

 

 



Περιβαλλοντική κατάταξη 

Για ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σύμφωνα με το ΦΕΚ 
841/Β` 24.2.2022 ισχύουν τα παρακάτω: 

 

• Οι σταθμοί ισχύος έως 1 MW απαλλάσσονται από Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) εκτός αν το έργο εγκαθίστανται σε γήπεδο που 
βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει 
λιγότερο από 100 m από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων. 

• Οι σταθμοί ισχύος από 1 MW έως 10 MW υποβάλλονται σε έκδοση Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ). 

• Οι σταθμοί ισχύος από 10 MW έως 200 MW εμπίπτουν στην κατηγορία Α2 και 
υποβάλλονται σε έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο).  

 



Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε κτήριο 

Σύμφωνα με την YA 16-2-2011, "Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα 
και κτήρια", ΦΕΚ 583Β/14-4-2011:  

 
Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτήρια για ισχύ 
μεγαλύτερη των 100kW, απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ.5219/3.2.2004 (ΦΕΚ Δ’ 114/17.2.2004) 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και απαιτείται η 
συνυποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας του κτηρίου πάνω στο οποίο θα γίνει η 
εγκατάσταση, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. 
 

 



Πρόσβαση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 

Πριν γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να έχετε πάρει όρους σύνδεσης από 
ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ. 

Έργα συνολικής ισχύος μικρότερης των 8 MW  ΔΕΔΔΗΕ 

Έργα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 8 MW  ΑΔΜΗΕ 

Είναι επιθυμητό το δίκτυο Μέσης Τάσης να διέρχεται κατά το δυνατό πλησιέστερα 
στο χώρο εγκατάστασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος διασύνδεσης του 
σταθμού. Θα πρέπει βεβαίως να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να προκύψουν 
κόστη ενίσχυσης της υφιστάμενης γραμμής ή εναλλακτικής όδευσης λόγω 
κορεσμού, οπότε η εγγύτητα δεν θα πρέπει να αποτελεί πανάκεια στην επιλογή 
μας. 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


