
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ηης 27 επη. /7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ'631) 
 

Σετνικός Κανονιζμός για ηον ηρόπο καηανομής δαπανών κενηρικής θέρμανζης ζε κηίρια 
ποσ περιλαμβάνοσν περιζζόηερες ηης μιας ιδιοκηηζίες. 

 
  Δρνηαο ππόςε: 
 
  1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 6 ηνπ Ννκ. 1512/1985 (ΦΔΚ 4/Α) θαη εηδηθόηεξα ηελ παξ. 7 απηνύ. 
 
  2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ννκ. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά όξγαλα" (ΦΔΚ 137/Α). 
 

  3. Τελ ππ' αξηζ. 708/1985 γλσκνδόηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξόηαζε ησλ 
Υπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο θαη Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, απνθαζίδνπκε: 
 
 
 
ΣΕΥΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 
  Αρθρο 1. 

 
  1. ΓΔΝΙΚΑ 
 
  1.1. Ο θαλνληζκόο απηόο αθνξά ζηνλ ηξόπν θαηαλνκήο αλά ηδηνθηεζία ησλ δαπαλώλ θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο θηηξίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο. 

 
  1.2. Η Κεληξηθήο ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ηεο πξνεγνπκέλεο πεξίπησζεο (1.1.) είλαη θνηλόρξεζην 
αγαζό θαη ν ηξόπνο θαηαλνκήο ησλ δαπαλώλ ηεο ζηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο γίλεηαη σο εμήο: 
 
  2. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
 
  2.1. Σηνηρεία ηνπ θηηξίνπ 

 
  2.1.1. Οιηθέο βαζηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ  
 
  Qβ.νι  [Κcαl/h]. 
 

  Qβ.νι = Qνι -Σ (QFi + Qαi) 

                       i 
 
  όπνπ, 
  Qνι.     (KcαΙ/h) νη νιηθέο ζεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ, όπσο 
           πξνθύπηνπλ από ηελ κειέηε ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ (1)  
  i(-)     δείθηεο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο πνπ από ηε κειέηε πξνβιέπεηαη 
           όηη ζεξκαίλεηαη. 

  QFi      (Κcαl/h) : νη ζεξκηθέο απώιεηεο δηα κέζνπ ησλ εμσηεξηθώλ 
           αλνηγκάησλ (πόξηεο, παξάζπξα θ.α.) ηεο ηδηνθηεζίαο i όπσο 
           πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ (1). 
  Qαi      (Κcαl/h) νη ζεξκηθέο απώιεηεο ραξακάδσλ ησλ εμσηεξηθώλ 
           αλνηγκάησλ ηεο ηδηνθηεζίαο i όπσο πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε 
           ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. 
    (1)    Σπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνζαπμήζεηο ιόγσ πξνζαλαηνιηζκνύ 

           δηαθνπώλ θιπ.  
 

  2.1.2. Δηδηθέο βαζηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ. 
 
  [Κcαl/m3h] 
 

           QΒ * νι 
  qβ = ------------ 
              ΣVi 
               i 
 



  όπνπ Vi [m3) ν όγθνο ηεο ηδηνθηεζίαο i όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαζηάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 
  2.2. Σηνηρεία ησλ ηδηνθηεζηώλ 

 
  2.2.1. Θεξκηθέο απώιεηεο Qi (Κcαl/h) πνπ επηβαξύλνπλ ηελ ηδηνθηεζία i 
 
  Qi = Vi * qB * QFi * Qαi  
 
  2.2.2. Σπληειεζηήο επηβαξύλζεσλ εi ηεο ηδηνθηεζίαο i 
 

         Qi 
  εi = ---- 
        ΣQi 
 
  ν εi είλαη ραξαθηεξηζηηθόο ζπληειεζηήο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα πνπ 
ζπλνδεύνπλ ηε κειέηε θαηαλνκήο δαπαλώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 
  2.2.3. Σπληειεζηήο παξακέλνπζαο επηβαξύλζεσο fi (-) ηεο ηδηνθηεζίαο i  

 
        Q’i 
  fi = ---- 
        Qi 
 

  όπνπ Q’i  (Κcαl/h) νη ζεξκηθέο απώιεηεο πνπ επηβαξύλνπλ ηελ ηδηνθηεζία i ζε πεξίπησζε πνπ 
παξνρή ζέξκαλζεο ζε απηήλ από ην δίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο δηαθόπηεηαη. Ο ζπληειεζηήο fi 
είλαη ραξαθηεξηζηηθόο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο θαη αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηε 
κειέηε θαηαλνκήο δαπαλώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ fi βιέπε παξ. 4. 
 
  3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

  3.1. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο 
 
  3.1.1. Σε θηίξηα ρσξίο κεηξεηέο παξνρήο ζεξκόηεηαο, νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηαλέκνληαη κε 
ηα παξαπάλσ πνζνζηά π (%) 
 

πι = fι * ει * 100 

 
                  1 - ΣFι * ει    
  πi = εi * ------------------  * 100 
                    1 - Σει  
 
κε i δηάθνξν ηνπ ι 
 

 όπνπ ι νη ηδηνθηεζίεο πνπ ζα είλαη θιεηζηέο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα θαη πνπ ε παξνρή 
ζέξκαλζεο δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά. 
 
  Σηελ πεξίπησζε πνπ ζεξκαίλνληαη όιεο νη ηδηνθηεζίεο είλαη Σει =0 νπόηε  
 
  πi = εi * 100 
 

  3.1.2. Σε θηίξηα κε κεηξεηέο ηεο παξνρήο ζεξκόηεηαο ζε θάζε κία ηδηνθηεζία νη δαπάλεο 
ιεηηνπξγίαο θαηαλέκνληαη κε ηα παξαθάησ πνζνζηά π (%) 

 
                        Mi 
  πi = [fi*εi + ------  * (1-Σfi*εi)] * 100 
                       ΣMi 

 
  όπνπ Μi ε δηαθνξά ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηή ηεο ηδηνθηεζίαο i αλάκεζα ζηελ ηειεπηαία θαη ηελ 
πξνεγνπκέλε θαηαγξαθή. Η παξαπάλσ ζρέζε θαιύπηεη θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί 
πξνζσξηλή δηαθνπή ζηε ζέξκαλζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηδηνθηεζηώλ ι από ην δίθηπν ηεο 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζα είλαη Μι = 0, νπόηε ε παξαπάλσ ζρέζε γίλεηαη 
γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ι. 



 
  πι = fι * ει * 100 

 
  3.2.’Δθηαθηεο δαπάλεο  

 
  Η θαηαλνκή ησλ έθηαθησλ δαπαλώλ γίλεηαη κε ηα παξαθάησ πνζνζηά π(%)  
 
  πi = εi * 100 
 
  πνπ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θηηξίσλ κε κεηξεηέο ζεξκόηεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε 
θηηξίσλ ρσξίο ηέηνηνπο κεηξεηέο, θαζώο θαη γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ι πνπ ε παξνρή ζέξκαλζεο από ην 

δίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά. 
  3.3. Καηαλνκή δαπαλώλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο. 
 
  3.3.1. Ιδηνθηεζίεο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη από ηνλ θαλνληζκό ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθεηώλ ηεο 
νηθνδνκήο, ε δπλαηόηεηα λα απνζπλδεζνύλ κόληκα από ην δίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ 
θηηξίνπ θαη πνπ δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε κόληκε εγθαηάζηαζε δελ επηβαξύλνληαη νύηε κε δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο νύηε κε έθηαθηεο δαπάλεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
"Αλεμαξηήησο ζρεηηθήο πξνβιέςεσο ζηνλ θαλνληζκό ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηώλ  ηνπ θηηξίνπ, νη 

δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ηζρύνπλ θαη ζε ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο απνζπλδένληαη κόληκα 
από ην δίθηπν θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 420/1987 θαη δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε κόληκε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο κε 
ρξήζε αεξίσλ θαπζίκσλ." *** 
 

***[Τν εληνο "…" εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3175/2003 (ΦΔΚ 
207Α)] 
 
 
  Οη ζπληειεζηέο εi ησλ ππόινηπσλ ηδηνθηεζηώλ ζα αλακνξθώλνληαη ζε: 
                   1 
  εi = εi * -------- 

                1-Σεα 
 
κε  i δηάθνξν ηνπ α 
 
  όπνπ α νη ηδηνθηεζίεο πνπ ζα απνζπλδεζνύλ κόληκα θαη ζεξκαίλνληαη κε αλεμάξηεηε 

εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο. Τα πνζνζηά θαηαλνκήο π ησλ έθηαθησλ δαπαλώλ θαη ησλ δαπαλώλ 

ιεηηνπξγίαο ζηηο ηδηνθηεζίεο i πνπ ζα παξακείλνπλ ζε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο ππνινγίδνληαη πάληνηε κε ηηο ζρέζεηο ησλ παξ. 3.1.1., 3.1.2. θαη 3.2. αιιά κε ηνπο 
αλακνξθσκέλνπο ζπληειεζηέο ε'i ζηε ζέζε ησλ εi. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηδηνθηεζηώλ πνπ ζα 
απνζπλδεζνύλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν από ην δίθηπν ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα κνλώζνπλ ηνπο ζσιήλεο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ δηέξρνληαη από ηελ 
ηδηνθηεζία ηνπο. Οη δαπάλεο κόλσζεο ησλ παξαπάλσ ζσιήλσλ, θαζώο θαη νη έθηαθηεο 
δαπάλεο ηεο ηδηνθηεζίαο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο. 

 
  Οη ππόινηπεο έθηαθηεο δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ επεηδή απνζπλδέζεθε κόληκα κία ή 
πεξηζζόηεξεο ηδηνθηεζίεο θαηαλέκνληαη ζε όιεο ηηο ηδηνθηεζίεο, αλάινγα κε ηα πνζνζηά πi πνπ 
ίζρπαλ πξηλ από ηελ απνζύλδεζε. 
 
  3.3.2. Ιδηνθηεζίεο, πνπ ε ζέξκαλζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη από ηε κειέηε, δελ επηβαξύλνληαη κε 
δαπάλεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 
  4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ fi 

 
  Ο ζπληειεζηήο fi ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε. 
 
  fi = σ - (ρ + y + z) 

 
  Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ σ,ρ,y θαη z δίλνληαη παξαθάησ. 
 
  4.1. Τηκέο ηνπ σ  
 
  4.1.1. Κηίξηα κε ζεξκνκόλσζε ζύκθσλε κε ην ζρεηηθό θαλνληζκό θαη γηα  



 
  - ηδηνθηεζίεο ζην ηζόγεην ή εκηππόγεην : σ = 0,60 

  - ηδηνθηεζίεο ζε ελδηάκεζν όξνθν : σ = 0,65 
  - ηηο ππόινηπεο ηδηνθηεζίεο δειαδή εθείλεο πνπ ην 50% ηνπιάρηζηνλ ηεο 

νξνθήο ή ηνπ δαπέδνπ ηνπο απνηειεί εμσηεξηθή επηθάλεηα : σ = 0,55 
 
  4.1.2. Κηίξηα ρσξίο ζεξκνκόλσζε ζύκθσλε κε ην ζρεηηθό θαλνληζκό θαη γηα  
   
  - ηδηνθηεζίεο ζην ηζόγεην ή εκηππόγεην: σ = 0,50 
  - ηδηνθηεζίεο ζε ελδηάκεζν όξνθν : σ = 0,55 
  - ηηο ππόινηπεο ηδηνθηεζίεο όπσο ραξαθηεξίδνληαη ζηελ παξ. 4.1.1.:σ = 0,45  

 
  4.2. Τηκέο ηνπ ρ  
 
  Γηα ηδηνθηεζίεο κέζα από ηηο νπνίεο: 
 
  - Γηέξρνληαη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο γηα πεξηζζόηεξα από ηα 2/3 ησλ ζεξκαληηθώλ 

ζσκάησλ : ρ=0 
  - Γελ δηέξρνληαη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ή δηέξρνληαη γηα ιηγόηεξα από ην 1/3 ησλ 

ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ : ρ=0,06 
  - Γηα ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο δηέιεπζεο ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ : ρ=0,03 
 
  4.3. Τηκέο ηνπ y 
  Γηα ηδηνθηεζία εκβαδνύ F πνπ είλαη: 

 
  F >= 110 m2                : y = 0 
  75 m2 <= F < 110 m2   : y = 0,04 
  40 m2 <= F < 75 m2     : y = 0,08 
  F < 40 m2                    : y = 0,12 
 
  4.4. Τηκέο ηνπ  z 

 
                Fεμ,i  
  Αλ ζF = -----------  θαη όπνπ: 
                Fπαξ,i  
 

  Fεμ,i    : ε εμσηεξηθή παξάπιεπξε επηθάλεηα ηεο ηδηνθηεζίαο i, ρσξίο ηελ νξνθή θαη ην δάπεδν. 

  Fπαξ,i  : ε ζπλνιηθή παξάπιεπξε επηθάλεηα ηεο ηδηνθηεζίαο i, ρσξίο ηελ νξνθή θαη ην δάπεδν  
                 
  γηα ηδηνθηεζία κε ζF: 
 
  ζF <= 0,20                      : z=0 
  0,20 <ζF <= 0,35               : z=0,05 
  0,35 < ζF <=0,50               : z=0,10 

  0,50 < ζF <= 0,65              : z=0,15 
  ζF > 0,65                       : z=0,20 
 
 
  Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο εμσηεξηθήο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο ζπλππνινγίδεηαη θαη ε επηθάλεηα 
πνπ ζπλνξεύεη κε ρώξνπο πνπ δε ζεξκαίλνληαη (θνηλόρξεζηνη ρώξνη, απνζήθεο, θξεάηηα 
αλαιθπζηήξσλ θ.α.), αθνύ πνιιαπιαζηαζηεί κε ην ζπληειεζηή 0,5. 

 
 

  Αρθρο 2. 
 
  1. Η κειέηε θαηαλνκήο δαπαλώλ θεληξηθήε ζέξκαλζεο ζπληάζζεηαη από κεραληθό, πνπ έρεη από 
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ δηθαηώκα ζύληαμεο κειεηώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπο αλαγθαίνπο ππνινγηζκνύο ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν άξζξν θαη ηνπ πίλαθα θαηαλνκήο 
πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο ζηηο δαπάλεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο (ιεηηνπξγίαο θαη 
έθηαθηεο) όπσο ην ππόδεηγκα πνπ δεκνζηεύεηαη κε ην παξόλ δ/γκα. 
 
  Η ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο (ζεξκαληηθή επηθάλεηα ησλ ζσκάησλ) θαη ηεο έλδεημεο ΙΣΦΥΣ 
ΛΔΒΗΤΑ, πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη πξναηξεηηθά. 



 
  2. Η κειέηε απηή ζπλππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Υπεξεζία καδί κε ηα 

πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 
 

  3. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ επηθάλεηα ή ην είδνο ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ θαηά ην ζηάδην 
ηεο θαηαζθεπήο ή θαη νπνηεδήπνηε κεηαγελέζηεξα επηβάιιεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα 
θαηαλνκήο κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξαγκαηνπνηνύληνο ηε κεηαβνιή. 
  
  4. Ο επηκεξηζκόο ησλ δαπαλώλ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζηνπο θαηά λόκν ππόρξενπο κπνξεη λα 
γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν πνπ κεηαγξάθεηαη, πεξηιακβαλόκελνο ζηνλ θαλνληζκό ησλ 
ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεζηώλ ηεο νηθνδνκήο. 

 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ 
 
  Ι. ΣΥΜΒΟΛΑ 
  ---------- 

 
  Qνι (Κcαl/h)   : Οη νιηθέο ζεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε 

    ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ (1). 
  i (--)         : Γείθηεο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο πνπ από ηε κειέηε πξνβιέπεηαη όηη  
    ζεξκαίλεηαη. 
  QFi (Kcαl/h)   : Οη ζεξκηθέο απώιεηο δηα κέζνπ ησλ εμσηεξηθώλ αλνηγκάησλ (πόξηεο, 
     παξάζπξα θ.α.) ηεο ηδηνθηεζίαο i, όπσο πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε  

    ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ (1) 
  Qαi (Κcαl/h) : Οη ζεξκηθέο απώιεηεο ραξακάδσλ ησλ εμσηεξηθώλ αλνηγκάησλ, όπσο  
    πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. 
  QΒνι (Κcαl/h)  : Οη νιηθέο βαζηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ 
  qΒ (Κcαl/h)    : Οη εηδηθέο βαζηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ 
  Vi (m3)        : Ο όγθνο ηεο ηδηνθηεζίαο i 
  Qi (Kcαl/h)    : Θεξκηθέο απώιεηεο πνπ επηβαξύλνπλ ηελ ηδηνθηεζία i 

  εi (-)         : Σπληειεζηήο επηβάξπλζεο ηεο ηδηνθηεζίαο i 
  F εμ,i (m2)    : Η εμσηεξηθή παξάπιεπξε επηθάλεηα ηεο ηδηνθηεζίαο i 
    (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επηθάλεηα πνπ ζπλνξεύεη κε ρώξνπο πνπ δελ  
    ζεξκαίλνληαη αθνύ πνιιαπιαζηαζηεί κε ζπληειεζηή 0,5) ρσξίο ηελ νξνθή  
    θαη ην δάπεδν. 

  F παξ,i(m2)     : Η ζπλνιηθή παξάπιεπξε επηθάλεηα ηεο ηδηνθηεζίαο i ρσξίο ηελ νξνθή θαη ην  

    δάπεδν 
  ζFi (-)         : Ο ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο παξάπιεπξεο επηθάλεηαο πξνο ηε ζπλνιηθή  
    παξάπιεπξε επηθάλεηα ηεο ηδηνθηεζία i (Fεμ.i Fπαξ,i). 
  σ (-)           : Σπληειεζηήο ζρεηηθόο κε ηελ ύπαξμε ή όρη ζεξκνκόλσζεο ζύκθσλα κε ηνλ  
    θαλνληζκό θαη ηε ζέζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζην θηίξην. 
 
 

 
  Αρθρο 4. 
 
  Η ηζρύο ηνπ παξόληνο δ/ηνο αξρίδεη: 
 
  α) γηα ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 2 δύν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 

 
  β) γηα ηηο ινηπέο δηαηάμεηο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
  Σηνλ Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, αλαζέηνπκε ηε 
δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο. 
 

 
 

Αζήλα 27-9-1985 
 
 


