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ΛΛααννθθαασσμμέέννοοιι  ττρρόόπποοιι  μμεείίωωσσηηςς    

ττωωνν  δδααππααννώώνν  κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν  

πποολλυυκκααττοοιικκίίααςς  

  
Η ανάγκη περιορισμού των κοινόχρηστων δαπανών  

κατέστη επιτακτική σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή  

των δραστικών περικοπών εισοδημάτων, που επέφεραν  

οι μνημονιακές πολιτικές στη χώρα μας. 
 

Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων υπέστησαν τη μεγαλύτερη 

οικονομική συρρίκνωση, γιατί εκτός από τη μείωση των 

εισοδημάτων τους, επιβαρύνθηκαν με πρωτοφανή 

φορολόγηση. 
 

Σε πολλές πολυκατοικίες επικρατεί στις Γενικές Συνελεύσεις 

η άποψη πως για τη μείωση των κοινόχρηστων δαπανών είναι 

μονόδρομος η κατάργηση: 

α) βασικών παροχών διαβίωσης στο κτίριο και 

β) κάποιων αναγκαίων εργασιών συντήρησης. 
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Λανθασμένοι τρόποι μείωσης των δαπανών 

Οι επικρατούσες λανθασμένες αποφάσεις για τη μείωση των 
κοινόχρηστων δαπανών, λαμβάνονται υπό το κράτος έντονης 
συγκινησιακής φόρτισης (φόβου ή/και θυμού) και θεωρούν ως 
«ιδανική» λύση την κατάργηση κάποιας βασικής παροχής ή 
αναγκαίας συντήρησης. 

1.   Κατάργηση βασικών παροχών   

Αφορούν κυρίως την θέρμανση, τους ανελκυστήρες, την 
ασφάλιση και τους πυροσβεστήρες.  

Τέτοιες αποφάσεις επικρατούν υπό τις εξής δύο συνθήκες, που 
παρουσιάζονται ταυτόχρονα:  

α) Καταχρηστικά, υποστηριζόμενες από την πλειοψηφία των 
συνιδιοκτητών, ενώ ουσιαστικά είναι άκυρες λόγω παράβασης 
του κανονισμού1.   

β) Ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, είτε λόγω πολυετούς 
κακής διαχείρισης, είτε λόγω της υπέρμετρης αύξησης του 
κόστους2. 

1.1   Σβήσιμο κεντρικής θέρμανσης   

Το σβήσιμο της κεντρικής θέρμανσης προκύπτει όταν κάποιοι 
συνιδιοκτήτες αρνούνται να πληρώσουν το ποσοστό που τους 
αναλογεί, είτε για την αγορά πετρελαίου, είτε για την 
πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου. 

 

 

 
1 Είναι έγκυρες μόνο με συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών. 
2 Όπως συνέβη για παράδειγμα με το πετρέλαιο θέρμανσης που το 2013, άγγιξε το 1,40 

€ / λίτρο. 
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 Συνέπειες αυτής της απόφασης: 

1) Είναι ακυρώσιμη, αν δεν συναινέσουν όλοι οι συνιδιο-
κτήτες.  

2) Είναι αναποτελεσματική, γιατί η χρήση εναλλακτικών 
τοπικών μέσων θέρμανσης δεν εξασφαλίζει τα απαιτούμενα 
επίπεδα άνεσης, ενώ μπορεί να κοστίσει σε κάθε διαμέρισμα  
περισσότερο από την κεντρική θέρμανση3.  

3) Δίνει το δικαίωμα αποκοπής από την κεντρική θέρμανση, 
χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων.  

4) Υποβαθμίζει άμεσα το επίπεδο διαβίωσης στο κτίριο, με 
βραχυ-μεσοπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο στην εμπορική αξία 
και τη δυνατότητα αξιοποίησης των ξεχωριστών ιδιοκτησιών. 
 

1.2   Ακινητοποίηση ανελκυστήρα   

Η ακινητοποίηση του ανελκυστήρα προκύπτει συνήθως λόγω 
κακής συντήρησης με επακόλουθη σοβαρή βλάβη, η επισκευή 
της οποίας είναι εξαιρετικά δαπανηρή. 

 Συνέπειες αυτής της απόφασης: 

1) Είναι ακυρώσιμη, αν δεν συναινέσουν όλοι οι συνιδιο-
κτήτες.  

2) Υποβαθμίζει άμεσα το επίπεδο διαβίωσης στο κτίριο, με 
βραχυπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο στην εμπορική αξία και 
τη δυνατότητα αξιοποίησης των ξεχωριστών ιδιοκτησιών. 

3) Ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους ενοίκους των πάνω ορόφων και 
μπορεί να επιφέρει τον «εγκλωβισμό» τους, αν είναι άτομα 
μεγάλης ηλικίας, ή με προβλήματα υγείας. 
 
3 Σε πολλές περιπτώσεις, ο λογαριασμός της ΔΕΗ ενός διαμερίσματος υπερέβη κατά 

πολύ τη δαπάνη συμμετοχής του στην κεντρική θέρμανση. 
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1.3   Ανασφάλιστοι κοινόκτητοι χώροι   

Η αμέλεια ασφάλισης των κοινόκτητων μερών, συνήθως 
αντιβαίνει στους περισσότερους κανονισμούς και προφανώς 
θα έχει πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους 
συνιδιοκτήτες, στην περίπτωση επιζήμιου συμβάντος.    

1.4   Ανύπαρκτοι πυροσβεστήρες   

Η αμέλεια τοποθέτησης πυροσβεστήρων στους  κοινόκτητους  
χώρους, παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, αντιβαίνει 
στους περισσότερους κανονισμούς και προφανώς θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες στην περίπτωση πυρκαγιάς.    

1.5   Απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού 

Η μόνιμη ή περιστασιακή απασχόληση ανασφάλιστου προ-
σωπικού είναι παράνομη και πολύ επισφαλής για το σύνολο 
των συνιδιοκτητών4 και τους εργαζόμενους. 

1.6   Πληρωμές εργασιών χωρίς παραστατικό 

Η πληρωμή εργασιών χωρίς παραστατικό προτείνεται συχνά 
από τεχνίτες, δήθεν για το συμφέρον των πελατών5. 

Είναι παράνομη και ταυτόχρονα επισφαλής για το σύνολο των 
συνιδιοκτητών: μόνο η έκδοση των νόμιμων παραστατικών 
παρέχει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις για την ποιότητα των 
υλικών και των εργασιών. 
 
 
 
 
 
4 Κίνδυνος προστίμου και τυχόν πρόσθετων δαπανών, σε περίπτωση ατυχή-ματος ή 

καταγγελίας. 
5 Δεν θα χρεωθούν το ΦΠΑ. 
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2.   Πλημμελής συντήρηση κοινόκτητων μερών  

Αφορά πρωτίστως τον εξοπλισμό θέρμανσης, τους ανελκυ-
στήρες, τους πυροσβεστήρες, τα φρεάτια αποχέτευσης, την 
καθαριότητα, την απεντόμωση, τον κήπο και την αντικατά-
σταση χαλασμένων εξαρτημάτων.  

2.1   Ανελκυστήρες 

Η πλημμελής συντήρηση των ανελκυστήρων είναι παράνομη, 
δυνητικά επικίνδυνη για τους χρήστες6 και αντιοικονομική: 
έχει ως επακόλουθο τη γρήγορη φθορά πολλών εξαρτημάτων, 
η αντικατάσταση των οποίων στοιχίζει πολύ περισσότερο. 

Σημειωτέον πως η τακτική συντήρηση ενός ανελκυστήρα 
κοστίζει 40,00 – 50,00 € το μήνα. 

2.2   Καθαριότητα 

Η πλημμελής καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων είναι 
επικίνδυνη για την υγεία των ενοίκων και υποβαθμίζει 
γρήγορα το επίπεδο διαβίωσης στο κτίριο. 

2.3   Εξοπλισμός θέρμανσης 

Η πλημμελής συντήρηση του λέβητα-καυστήρα και της 
καπνοδόχου-καπναγωγού, είναι παράνομη, δυνητικά επι-
κίνδυνη για τους χρήστες7 και αντιοικονομική: προκαλεί 
μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και ταχεία φθορά πολλών 
εξαρτημάτων, η αντικατάσταση των οποίων στοιχίζει πολύ 
περισσότερο.     

Σημειωτέον πως η τακτική συντήρηση του λέβητα καυστήρα 
κοστίζει 80,00 – 100,00 € το χρόνο και ο καθαρι-σμός της 
καπνοδόχου/καπναγωγού  κοστίζει 80,00 € κάθε 3-4 χρόνια. 
 
6 Μη ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. 

7 Μη ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων.  
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2.4   Πυροσβεστήρες 

Η πλημμελής συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι παρά-
νομη8 και επικίνδυνη για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1.4.  

2.5   Φρεάτια αποχέτευσης 

Η πλημμελής συντήρηση των φρεατίων αποχέτευσης δημι-
ουργεί δυσοσμία στους κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να 
εξελιχθεί σε φράξιμο με επακόλουθη εκροή των λυμάτων στο 
υπόγειο. 

Η δυσοσμία υποβαθμίζει άμεσα το επίπεδο διαβίωσης στο 
κτίριο και γενικότερα την εικόνα της πολυκατοικίας. 

2.6   Χαλασμένος εξοπλισμός 

Η πλημμελής αντικατάσταση ή επισκευή καμένων λαμπτή-
ρων, χαλασμένων διακοπτών, ανεπαρκώς στερεωμένων 
απλικών, υδραυλικών εξαρτημάτων με διαρροή, κ.ο.κ., είναι 
σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνη9 και γενικά υποβαθμίζει το 
επίπεδο διαβίωσης στο κτίριο.  

2.7   Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία 

Η πλημμελής εκτέλεση απολύμανσης-απεντόμωσης και 
ενδεχόμενης μυοκτονίας, ιδιαίτερα στο υπόγειο, στο ισόγειο, 
στο δίκτυο αποχέτευσης και τον ακάλυπτο, έχει ως 
επακόλουθο τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση 
εντόμων10 σε όλο το κτίριο, με προφανείς συνέπειες για την 
υγεία και την ποιότητα διαβίωσης των ενοίκων.  
 
8 Η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει έλεγχο και ρύθμιση μια φορά το χρόνο και 

αντικατάσταση του κατασβεστικού μέσου (αναγόμωση) κάθε πέντε χρόνια.  

9 Ανεπαρκής φωτισμός, πτώση απλίκας, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κ.λπ. 

10 Κυρίως κατσαρίδες.  
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Σημειωτέον πως η συνιστώμενη απολύμανση είναι 2 φορές το 
χρόνο και κοστίζει συνολικά 80,00 – 100,00 €. 

2.8   Κήπος 

Η πλημμελής περιποίηση του κήπου έχει ως αποτέλεσμα τον 
πολλαπλασιασμό ζιζανίων και κουνουπιών, τη δημιουργία 
εστιών μόλυνσης11 με απακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας 
διαβίωσης, ιδιαίτερα για τα διαμερίσματα των κάτω ορόφων12 
που αερίζονται και φωτίζονται  από τον ακάλυπτο. 
 
11 Και ίσως τρωκτικών.  

12 Για τα διαμερίσματα του υπογείου και ισογείου η κατάσταση είναι συχνά εξαιρετικά 

ανθυγιεινή. 

  

    
  

ΜΜάάννττρραα  κκήήπποουυ  ππρριινν  ττηηνν  εεππιισσκκεευυήή  
  

ΜΜάάννττρραα  κκήήπποουυ  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιισσκκεευυήή  

  
ΣΣττηηνν  ααρριισσττεερρήή  εειικκόόνναα  φφααίίννεεττααιι  ττμμήήμμαα  ττοουυ  κκήήπποουυ  πποολλυυκκααττοοιικκίίααςς,,  ααππόό  ττοονν  

οοπποοίίοο  ππααίίρρννοουυνν  φφωωςς  κκααιι  ααέέρραα  77  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα  υυπποογγεείίοουυ  κκααιι  ιισσοογγεείίοουυ..    

ΤΤαα  ααυυττοοφφυυήή  φφυυττάά  εείίχχαανν  κκααλλύύψψεειι  ττοο  ππάάννωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  ττοοίίχχοουυ  κκααιι  ττοονν  εείίχχαανν  

δδιιααββρρώώσσεειι,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  ααπποοττεελλοούύσσαανν  ιιδδααννιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  

δδιιααββίίωωσσηηςς  γγιιαα  κκααττσσααρρίίδδεεςς  κκααιι  κκοουυννοούύππιιαα..    

ΕΕσσεείίςς  θθαα  μμέέννααττεε  σσεε  έένναα  δδιιααμμέέρριισσμμαα  πποουυ  φφωωττίίζζεεττααιι  κκααιι  ααεερρίίζζεεττααιι  ααππόό  

έένναανν  αακκάάλλυυππττοο  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη;;  


