
«5. Το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο επίτευξης των σκο-

πών και υλοποίησης των δράσεών του, µε απόφαση του

διοικητικού του συµβουλίου µπορεί να: 

α) συνάπτει δάνεια µε πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής ή µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και

∆ανείων, τα οποία αποπληρώνονται από µελλοντικές ει-

σφορές των Πράσινων Πόρων. Το προϊ όν των δανείων

αυτών προστίθεται στους λοιπούς πόρους που διαχειρί-

ζεται το Πράσινο Ταµείο. Η σχετική απόφαση του διοικη-

τικού συµβουλίου εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας,

β) συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο

ή µε φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1

του ν. 1256/1982 (Α΄  65), µε αντίστοιχη απεικόνιση

στους προϋπολογισµούς τους.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010

(Α΄  182) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διαδικασίας που προ-

βλέπεται από ειδικές διατάξεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

αποφασίζε ι την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέ-

ντων ποσών στους δικαιούχους δυνάµει εκτελεστών δι-

καστικών αποφάσεων ή κατόπιν σχετικής εισήγησης της

αρµόδιας, για την επιβολή του ποσού που πρέπει να επι-

στραφεί, δηµόσιας υπηρεσίας.

Άρθρο 127

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 άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 (Α΄  187), η

οποία προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του

ν. 3175/2003 (Α΄  207) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 5

του άρθρου 13 του ν. 3661/2008 (Α΄  89), αντικαθίσταται

ως εξής:

«5. Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

των κτιρίων τα οποία περιλαµβάνουν περισσότερες από

µία οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών

συνελεύσεων των συνιδιοκτητών για την αλλαγή του

συστήµατος κεντρικής θέρµανσης και τη σύνδεση µε το

δίκτυο φυσικού αερίου ή την εγκατάσταση συστήµατος

τηλεθέρµανσης ή γεωθερµίας ή αντλιών θερµότητας ή

άλλου συστήµατος θέρµανσης λαµβάνονται, εφόσον

προκύπτει ότι η πιο πάνω αλλαγή βελτιώνει την ενεργει-

ακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

(Κ.Ε.Ν.Α.Κ.), µε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων

του συνόλου των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρ-

χει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισµό σχέσεων των

συνιδιοκτητών της οικοδοµής. Με την ίδια πλειοψηφία

λαµβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποί-

ηση και ρύθµιση των παραπάνω αποφάσεων, ιδίως για

την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάµενων ε-

γκαταστάσεων θέρµανσης, την αλλαγή εξοπλισµού, τις

επεµβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώ-

σεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και κα-

πνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη µεταρρύθµι-

ση, µεταβολή ή επέµβαση στους κοινόκτητους και κοινό-

χρηστους χώρους του κτιρίου, αφού ληφθούν υπόψη και

τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995

(Α΄  252). 

Με την ίδια πλειοψηφία και ανεξαρτήτως αν υπάρχει

αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισµό σχέσεων των συνι-

διοκτητών της οικοδοµής λαµβάνονται και οι αποφάσεις

για τη µόνιµη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρ-

µανσης του κτιρίου κύριων µεµονωµένων ιδιοκτησιών

στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους προτίθενται να τοποθετή-

σουν ανεξάρτητη µόνιµη εγκατάσταση θέρµανσης µε

χρήση φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσουν αυτόνοµο

σύστηµα τηλεθέρµανσης ή γεωθερµίας ή αντλιών θερ-

µότητας ή άλλο αυτόνοµο σύστηµα θέρµανσης. Και στην

περίπτωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη

µόνιµη εγκατάσταση θέρµανσης βελτιώνει την ενεργεια-

κή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

(Κ.Ε.Ν.Α.Κ.). 

Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι

αναγκαία, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη

στον κανονισµό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικο-

δοµής, όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης µόνιµης εγκα-

τάστασης θέρµανσης διενεργείται από κύριες µεµονω-

µένες ιδιοκτησίες σε υφιστάµενες οικοδοµές οι οποίες

δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης.»

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987

προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής: 

«6. Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτή-

τως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης

στον κανονισµό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοι-

κίας, µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή

της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτη-

τών µε θέµα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συ-

στήµατος κεντρικής θέρµανσης ή την αποσύνδεση της ι-

διοκτησίας του από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης

του κτιρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο

5. Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν

ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός

τριάντα (30) ηµερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκα-

λεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο

του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός

της πολυκατοικίας και ηµεροµηνία συνεδρίασης που

πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες από την

ηµεροµηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.

7. Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική από-

φαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ηµερών

από την ηµεροµηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιο-

κτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, µε δική

του δαπάνη, ευθύνη και επιµέλεια και κατά τρόπο που να

µη θίγει τη θέρµανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνι-

διοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το

σύστηµα κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου µε µόνωση

των σωλήνων της κεντρικής θέρµανσης που διέρχονται

από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνοµα µε

το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν

αυτόνοµο σύστηµα θέρµανσης κατά τα οριζόµενα στην

παράγραφο 5. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός εγκαθίσταται

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας

των εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται από τις κείµενες

διατάξεις κατά περίπτωση, και τοποθετείται εντός της

αυτονοµούµενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που
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ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ι-

διοκτήτη. Οι σωληνώσεις της παροχής µπορεί να διέρχο-

νται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρη-

στους χώρους σύµφωνα µε τους όρους των κείµενων

πολεοδοµικών διατάξεων. Πριν από την έναρξη της ε-

γκατάστασης αυτόνοµου συστήµατος θέρµανσης ο ιδιο-

κτήτης της αυτονοµούµενης ιδιοκτησίας γνωστοποιεί

στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την

αποσύνδεσή του από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης

του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της

παροχής µέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης

και την αναµενόµενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστα-

σης. 

8. Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονοµείται µε βάση τις

διατάξεις της παραγράφου 7, απαλλάσσεται από τις δα-

πάνες κατανάλωσης καυσίµου του συστήµατος κεντρι-

κής θέρµανσης του κτιρίου, υποχρεούται όµως να συµ-

µετέχει στ ις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής

του και στις έκτακτες δαπάνες. Με απόφαση της πλειο-

ψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας µπορεί να

αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που

αυτονοµούνται.»

3. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρ-

θρου 2 του π.δ. 420/1987 εφαρµόζεται και για τις οριζό-

ντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστη-

µα κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου χωρίς απόφαση της

πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί µε το

δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές αυ-

τόνοµο σύστηµα θέρµανσης σύµφωνα µε την παρ. 5 του

άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος. Στην περί-

πτωση αυτή, µε την αποσύνδεση δεν πρέπει να θίγεται η

θέρµανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών

και, περαιτέρω, πρέπει να έχει γίνει µόνωση των σωλή-

νων της κεντρικής θέρµανσης στις ιδιοκτησίες που έ-

χουν αποσυνδεθεί. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου α-

φορά σε δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3.3.1 του άρθρου 1

του από 27.9.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆΄  631), ό-

πως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρ-

θρου 30 του ν. 3175/2003 (Α΄  207), διαγράφονται οι λέ-

ξεις «µε χρήση αερίων καυσίµων».

5. Η µη επιβάρυνση µε δαπάνες λειτουργίας και έκτα-

κτες δαπάνες κεντρικής θέρµανσης, που προβλέπεται

στην παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του από 27.9.1985 προε-

δρικού διατάγµατος εφαρµόζεται και για τις οριζόντιες ι-

διοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστηµα κε-

ντρικής θέρµανσης του κτιρίου µε απόφαση της πλειο-

ψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο

φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές αυτόνοµο

σύστηµα θέρµανσης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου

2 του π.δ. 420/1987. Η µη επιβάρυνση που προβλέπεται

στο προηγούµενο εδάφιο αφορά σε δαπάνες που πραγ-

µατοποιούνται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-

µου.

6. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 11 του

ν. 4342/2015 (Α΄  143) η οποία προστέθηκε µε το άρθρο

39 του ν. 4447/2016 (Α΄  241). 

Άρθρο 128 

Στην παρ.6 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄  176)

προστίθεται περίπτωση 6α ως εξής:

«6α) για τους ελέγχους του άρθρου 3 του ν. 3335/2005

(Α΄  95) η ηµερήσια ελεγκτική αποζηµίωση καθορίζεται

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας κατά παρέκκλιση των διατάξε-

ων του παρόντος. Η ως άνω αποζηµίωση καταβάλλεται

µέχρι τις 31.12.2017.»

Άρθρο 129

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/2003 

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3175/2003 (Α΄

207) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: 

«1Α. ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµι-

κού χαµηλής θερµοκρασίας, τα οποία έχουν εκµισθωθεί

έως 29.8.2003, µε απόφαση του αρµόδιου Συντονιστή Α-

ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αί-

τηση του µισθωτή, µπορεί να παρατείνονται ανά πενταε-

τία µε τους ίδιους συµβατικούς όρους εως ότου συµπλη-

ρωθεί 35ετία, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών

συµβάσεων µίσθωσης, οι όροι προστασίας του περιβάλ-

λοντος και οι πρόσθετοι όροι που τίθενται από τις απο-

φάσεις ανανέωσης.»

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 µπορεί να υποβληθεί

και για µισθώσεις οι οποίες έληξαν εντός του έτους

2017.

Άρθρο 130

Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων 

των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγω-

γών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της ι-

διότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέ-

πονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της

παρ. ΙΓ΄  του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄  85), ει-

δικά για το έτος 2016 µπορεί να υποβληθούν µέσα σε

προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος νόµου. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προη-

γούµενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανα-

κριβής, επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζηµίω-

σης για το έτος 2016, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

στον πίνακα Α΄  που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή. 

2. Η τιµή αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρι-

κής ενέργειας, η οποία έχει καθοριστεί πριν από την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς να έχει υπο-

βληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται αναδροµικά µετά την

υποβολή εµπροθέσµως της δήλωσης που αναφέρεται

στην προηγούµενη παράγραφο. 

Άρθρο 131 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (Α΄ 149)

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 3

του ν. 4414/2016 (Α΄  149) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

71

user
Highlight


