Άρθρο 127 - Νόμοσ 4495/2017 - Τροποποίηςη διατάξεων του π.δ. 420/1987, του π.δ. τησ 27ησ
Σεπτεμβρίου/ 7ησ Νοεμβρίου 1985 και του ν. 4342/2015
1. Η παρ. 5 του άρκρου 2 του π.δ. 420/1987 (Αϋ 187), θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 30
του ν. 3175/2003 (Αϋ 207) και τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 13 του ν. 3661/2008 (Αϋ 89),
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«5. Για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των κτιρίων τα οποία περιλαμβάνουν
περιςςότερεσ από μία οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ, οι αποφάςεισ των γενικϊν ςυνελεφςεων των
ςυνιδιοκτθτϊν για τθν αλλαγι του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ και τθ ςφνδεςθ με το δίκτυο
φυςικοφ αερίου ι τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεκζρμανςθσ ι γεωκερμίασ ι αντλιϊν κερμότθτασ ι
άλλου ςυςτιματοσ κζρμανςθσ λαμβάνονται, εφόςον προκφπτει ότι θ πιο πάνω αλλαγι βελτιϊνει τθν
ενεργειακι αποδοτικότθτα του κτιρίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.), με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ψιφων του ςυνόλου των
ςυνιδιοκτθτϊν, ανεξαρτιτωσ αν υπάρχει αντίκετθ πρόβλεψθ ςτον κανονιςμό ςχζςεων των
ςυνιδιοκτθτϊν τθσ οικοδομισ. Με τθν ίδια πλειοψθφία λαμβάνεται κάκε άλλθ ςχετικι απόφαςθ για
τθν υλοποίθςθ και ρφκμιςθ των παραπάνω αποφάςεων, ιδίωσ για τθν τροποποίθςθ ι αντικατάςταςθ
των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ, τθν αλλαγι εξοπλιςμοφ, τισ επεμβάςεισ ςτισ όψεισ του
κτιρίου, τθν όδευςθ ςωλθνϊςεων και αγωγϊν, τθν τοποκζτθςθ καπναγωγϊν και καπνοδόχων και εν
γζνει για κάκε απαραίτθτθ μεταρρφκμιςθ, μεταβολι ι επζμβαςθ ςτουσ κοινόκτθτουσ και
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του κτιρίου, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 7
του ν. 2364/1995 (Αϋ 252).
Με τθν ίδια πλειοψθφία και ανεξαρτιτωσ αν υπάρχει αντίκετθ πρόβλεψθ ςτον κανονιςμό ςχζςεων των
ςυνιδιοκτθτϊν τθσ οικοδομισ λαμβάνονται και οι αποφάςεισ για τθ μόνιμθ αποςφνδεςθ από το δίκτυο
κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου κφριων μεμονωμζνων ιδιοκτθςιϊν ςτισ οποίεσ οι ιδιοκτιτεσ τουσ
προτίκενται να τοποκετιςουν ανεξάρτθτθ μόνιμθ εγκατάςταςθ κζρμανςθσ με χριςθ φυςικοφ αερίου ι
να εγκαταςτιςουν αυτόνομο ςφςτθμα τθλεκζρμανςθσ ι γεωκερμίασ ι αντλιϊν κερμότθτασ ι άλλο
αυτόνομο ςφςτθμα κζρμανςθσ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να προκφπτει ότι θ ανεξάρτθτθ
μόνιμθ εγκατάςταςθ κζρμανςθσ βελτιϊνει τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα τθσ ιδιοκτθςίασ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.).
Η απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ των ιδιοκτθτϊν δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτιτωσ αν υπάρχει αντίκετθ
πρόβλεψθ ςτον κανονιςμό ςχζςεων των ςυνιδιοκτθτϊν τθσ οικοδομισ, όταν θ τοποκζτθςθ
ανεξάρτθτθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ διενεργείται από κφριεσ μεμονωμζνεσ ιδιοκτθςίεσ ςε
υφιςτάμενεσ οικοδομζσ οι οποίεσ δεν ζχουν εγκατάςταςθ κεντρικισ κζρμανςθσ».
2. Μετά τθν παρ. 5 του άρκρου 2 του π.δ. 420/1987 προςτίκενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ωσ εξισ:
«6. Κάκε ιδιοκτιτθσ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ και αντίκετθσ
πρόβλεψθσ ςτον κανονιςμό ςχζςεων ςυνιδιοκτθτϊν τθσ πολυκατοικίασ, μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
από το διαχειριςτι τθσ πολυκατοικίασ τθ ςφγκλθςθ ςυνζλευςθσ ςυνιδιοκτθτϊν με κζμα τθ λιψθ
απόφαςθσ για τθν αλλαγι του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ ι τθν αποςφνδεςθ τθσ ιδιοκτθςίασ
του από το ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.
Σε πολυκατοικίεσ όπου δεν υπάρχει διαχειριςτισ ι αν ο διαχειριςτισ τθσ πολυκατοικίασ δεν
ςυγκαλζςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν τθ ςυνζλευςθ, ο ιδιοκτιτθσ ςυγκαλεί τθ ςυνζλευςθ αναρτϊντασ
πρόςκλθςθ ςτθν είςοδο του κτιρίου και κακορίηοντασ τόπο ςυνεδρίαςθσ εντόσ τθσ πολυκατοικίασ και
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ που πρζπει να απζχει τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
ανάρτθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ.

7. Αν θ ςυνζλευςθ ςυνιδιοκτθτϊν λάβει αρνθτικι απόφαςθ ι δεν λάβει απόφαςθ εντόσ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ ςφγκλθςισ τθσ, ο ιδιοκτιτθσ που ηιτθςε τθ ςφγκλθςι τθσ
δικαιοφται, με δικι του δαπάνθ, ευκφνθ και επιμζλεια και κατά τρόπο που να μθ κίγει τθ κζρμανςθ
των ιδιοκτθςιϊν των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν, να αποςυνδζςει τθν ιδιοκτθςία του από το ςφςτθμα
κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου με μόνωςθ των ςωλινων τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ που διζρχονται
από τθν ιδιοκτθςία του και να τθ ςυνδζςει αυτόνομα με το δίκτυο φυςικοφ αερίου ι να εγκαταςτιςει
ςε αυτιν αυτόνομο ςφςτθμα κζρμανςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5. Ο απαιτοφμενοσ
εξοπλιςμόσ εγκακίςταται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων,
όπωσ ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά περίπτωςθ, και τοποκετείται εντόσ τθσ
αυτονομοφμενθσ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ ι ςε χϊρο που ανικει ςτθν κυριότθτα ι ςτθν αποκλειςτικι
χριςθ του ιδιοκτιτθ. Οι ςωλθνϊςεισ τθσ παροχισ μπορεί να διζρχονται από τθν πρόςοψθ του κτιρίου
ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ των κείμενων πολεοδομικϊν διατάξεων.
Πριν από τθν ζναρξθ τθσ εγκατάςταςθσ αυτόνομου ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ο ιδιοκτιτθσ τθσ
αυτονομοφμενθσ ιδιοκτθςίασ γνωςτοποιεί ςτουσ υπόλοιπουσ ςυνιδιοκτιτεσ τθσ πολυκατοικίασ τθν
αποςφνδεςι του από το ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου, τον τρόπο όδευςθσ των
ςωλθνϊςεων τθσ παροχισ μζχρι τθν ιδιοκτθςία του και το χρόνο ζναρξθσ και τθν αναμενόμενθ
διάρκεια των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ.
8. Οριηόντια ιδιοκτθςία που αυτονομείται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7, απαλλάςςεται από
τισ δαπάνεσ κατανάλωςθσ καυςίμου του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου, υποχρεοφται
όμωσ να ςυμμετζχει ςτισ κοινζσ δαπάνεσ προλθπτικισ ςυντιρθςισ του και ςτισ ζκτακτεσ δαπάνεσ. Με
απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ των ςυνιδιοκτθτϊν τθσ πολυκατοικίασ μπορεί να αποφαςιςτεί θ πλιρθσ
απαλλαγι των ιδιοκτθςιϊν που αυτονομοφνται».
3. Η απαλλαγι του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 8 του άρκρου 2 του π.δ. 420/1987 εφαρμόηεται και για
τισ οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ που ζχουν αποςυνδεκεί από το ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου
χωρίσ απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ των ιδιοκτθτϊν και ζχουν ςυνδεκεί με το δίκτυο φυςικοφ αερίου ι
ζχει εγκαταςτακεί ςε αυτζσ αυτόνομο ςφςτθμα κζρμανςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 2 του
ίδιου προεδρικοφ διατάγματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, με τθν αποςφνδεςθ δεν πρζπει να κίγεται θ
κζρμανςθ των ιδιοκτθςιϊν των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν και, περαιτζρω, πρζπει να ζχει γίνει μόνωςθ των
ςωλινων τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ ςτισ ιδιοκτθςίεσ που ζχουν αποςυνδεκεί. Η απαλλαγι του πρϊτου
εδαφίου αφορά ςε δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου.
4. Στο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 3.3.1 του άρκρου 1 του από 27.9.1985 προεδρικοφ διατάγματοσ (Δϋ
631), όπωσ το εδάφιο αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 30 του ν. 3175/2003 (Αϋ 207),
διαγράφονται οι λζξεισ «με χριςθ αερίων καυςίμων».
5. Η μθ επιβάρυνςθ με δαπάνεσ λειτουργίασ και ζκτακτεσ δαπάνεσ κεντρικισ κζρμανςθσ, που
προβλζπεται ςτθν παρ. 3.3.1 του άρκρου 1 του από 27.9.1985 προεδρικοφ διατάγματοσ εφαρμόηεται
και για τισ οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ που ζχουν αποςυνδεκεί από το ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ του
κτιρίου με απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ των ιδιοκτθτϊν και ζχουν ςυνδεκεί με το δίκτυο φυςικοφ αερίου
ι ζχει εγκαταςτακεί ςε αυτζσ αυτόνομο ςφςτθμα κζρμανςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 2 του
π.δ. 420/1987. Η μθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο αφορά ςε δαπάνεσ που
πραγματοποιοφνται μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου.
6. Καταργείται θ παρ. 8 του άρκρου 11 του ν. 4342/2015 (Αϋ 143) θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39
του ν. 4447/2016 (Αϋ 241).

