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ΣΣωωσσττοοίί  ττρρόόπποοιι  μμεείίωωσσηηςς    

ττωωνν  δδααππααννώώνν  κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν  

πποολλυυκκααττοοιικκίίααςς  

  
Οποιαδήποτε απόφαση μείωσης των κοινόχρηστων δαπανών  
είναι σωστή, όταν στοχεύει στα εξής αποτελέσματα: 

α) επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας διαβίωσης στο κτίριο, 

β) χαμηλότερο δυνατό κόστος, 

γ)  εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κοινόκτητου 
εξοπλισμού,  

δ) διατήρηση των κοινόκτητων μερών σε καλή κατάσταση, 

ε) εξάλειψη σπατάλης και κακοτεχνιών. 

 

 

Βασικός στόχος κάθε απόφασης:  
εξασφάλιση της ελάχιστης αναγκαίας ποιότητας,  

με ένα κόστος που μπορεί να πληρώσει                                         
η πλειονότητα των συνιδιοκτητών. 
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1.   Ενέργειες σωστής μείωσης των δαπανών  
Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες νόμιμες ενέργειες δια-
χειριστών,  που απέφεραν σημαντική μείωση των κοινόχρη-
στων δαπανών, αυξάνοντας μάλιστα την ποιότητα διαβίωσης 
στο κτίριο. 
 
1.1 Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Η ετήσια δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα μειώθηκε το πρώτο 
έτος κατά 120,00 €, με την εξής πρωτοβουλία: 
Τοποθέτηση λαμπτήρων αρχικά χαμηλής κατανάλωσης και 
αργότερα Led, σε όλες τις απλίκες ή/και πλαφονιέρες των 
κοινόχρηστων χώρων, που άναβαν για πολλές ώρες καθημε-
ρινά. Σημειωτέον πως οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και 
Led, δεν είναι κατάλληλοι για το φωτισμό των ορόφων, που 
αναβοσβήνει πολλές φορές το 24ωρο. 
 
1.2   Μείωση δαπάνης πετρελαίου θέρμανσης 
  
Μέχρι το 2012, η πολυκατοικία δαπανούσε για πετρέλαιο 
11.000 – 12.000 € το χρόνο, όταν η τιμή του πετρελαίου δεν 
υπερέβαινε τα 0,80 €/λίτρο. 
Από το 2013 και μετά, η δαπάνη για το πετρέλαιο θέρμανσης 
μειώθηκε κατά 4.000 – 7.000 € το χρόνο με τις παρακάτω ενέρ-
γειες του νέου διαχειριστή. 
 
 
 
 
1 Ακόμα και τη χρονιά που η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 1,40€ / λίτρο. 
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1.2.1   Αντικατάσταση μηχανημάτων θέρμανσης 
 
Μετά από αξιολόγηση 7 προσφορών, αγοράστηκαν καινούρια 
μηχανήματα θέρμανσης και συγκεκριμένα:  
λέβητας, καυστήρας και κυκλοφορητής, έναντι 7.500 €.  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πληρωμή του 50% από το 
αποθεματικό και του 50% σε 6 μηνιαίες δόσεις, που αντιστοι-
χούσαν στο συμφωνημένο τρόπο πληρωμής του προμηθευτή. 
Ο προηγούμενος λέβητας ήταν 50ετίας, είχε μέση κατανάλωση 
18 λίτρα την ώρα, και απόδοση κάτω από το 60%, με αποτέ-
λεσμα να μην θερμαίνονται επαρκώς τα διαμερίσματα, παρά 
την εξαιρετικά υψηλή δαπάνη για πετρέλαιο. 
Ο καινούριος λέβητας αποδίδει 92% και έχει μέση κατα-
νάλωση 11-13 λίτρα την ώρα. 

 

Υπολογισμός κέρδους σε ένα χρόνο 
 

Ανάβοντας τη θέρμανση 600 ώρες το χρόνο,  
όταν το πετρέλαιο κόστιζε 0,90 λίτρα/ ώρα, για την ίδια 
απόδοση θέρμανσης, η πολυκατοικία θα πλήρωνε: 
 Με τον καινούριο λέβητα: 600x13x0,90 = 7.020 € 
 Με τον παλιό λέβητα: 600x18x0,90 = 9.720 + 30%  
  (λόγω μειωμένης απόδοσης) = 12.636 € 

Κέρδος σε ένα χρόνο: 12.636 – 7.020 = 5.616 € 
 

Προκύπτει απόσβεση της δαπάνης για καινούρια μηχανήματα 
σε 1,5 χρόνο και ύστερα κέρδος που παραμένει για τα επό-
μενα έτη. 
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1.2.2   Τακτική συντήρηση καυστήρα/λέβητα 
 
Η συντήρηση και ρύθμιση των μηχανημάτων θέρμανσης και 
ιδιαίτερα του καυστήρα-λέβητα είναι υποχρεωτική2 από το 
νόμο και πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο3. 
Η εκτέλεση της τακτικής συντήρησης δεν εξασφαλίζει μόνο την 
ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και την εναρμόνιση με 
τις κείμενες διατάξεις.  
Αυτή η μάλλον περιορισμένη ετήσια δαπάνη (90-110 €), 
ουσιαστικά δεν είναι δαπάνη, αλλά οικονομία, δεδομένου ότι 
εξαλείφει τις απώλειες των μηχανημάτων λόγω κακής 
ρύθμισης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. 
 
1.2.3   Καλή ποιότητα πετρελαίου σε καλή τιμή 
 
Η αναζήτηση προμηθευτών πετρελαίου καλής ποιότητας σε 
καλή τιμή, προστατεύει τον καυστήρα από πρόωρη φθορά, 
προσφέρει την αναμενόμενη απόδοση και βεβαίως επιφέρει 
κέρδος στον ετήσιο προϋπολογισμό μιας πολυκατοικίας. 
Για παράδειγμα, σε μία πολυκατοικία που αγοράζει 5.000 
λίτρα πετρελαίου το χρόνο, η διαφορά 0,10 λεπτών/λίτρο, 
σημαίνει 500,00 € το χρόνο. 

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - Άρθρο 1  - ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011 

Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – ρύθμισης και τίθενται όροι σωστής 

λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5, στις ακόλουθες κατηγορίες 

εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης... α) Εγκατα-στάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων 

που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία,…  

3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Άρθρο 5, παρ. 1) - ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011 

… Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος (α), η συντήρηση – ρύθμιση γίνεται 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο… 
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1.2.4   Αποτροπή κλοπής ή νοθείας του πετρελαίου  
Ο εντοπισμός και η  αποτροπή της κλοπής του πετρελαίου 
κατά την παραλαβή, ή και της νοθείας του με νερό, γίνονται 
μάλλον εύκολα, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε επόμενο 
βιβλίο4  της συγγραφέα του παρόντος. 
 

1.2.5   Προσθήκη βελτιωτικού στο πετρέλαιο 
 
Η προσθήκη ενός λίτρου βελτιωτικού ανά 1000 λίτρα 
πετρελαίου, κοστίζει 10,00 € και αποφέρει άμεση και έμμεση 
μείωση των κοινόχρηστων δαπανών. 
α) Άμεση: βελτιώνει τη διεργασία καύσης και μειώνει το 
σημείο πήξεως του πετρελαίου → οικονομία καυσίμου. 
β) Έμμεση: διαλύει την παραφίνη και τη λάσπη →  καθαρό-
τερος καυστήρας και λέβητας → μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
των μηχανημάτων. 
 

1.2.6   Καλή μόνωση σωλήνων  
Ο τακτικός έλεγχος και η αποκατάσταση της μονωτικής 
επένδυσης των σωλήνων νερού εξαλείφει τις θερμικές 
απώλειες → οικονομία καυσίμου. 
  
1.2.7   Μέτρα εξοικονόμησης στα διαμερίσματα 
 
Όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται σε επίπεδο διαχείρισης. 
Στη συνέχεια περιγράφονται οι ενέργειες που μπορούν να 
γίνουν σε κάθε διαμέρισμα. 
 
4 «ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – Οργάνωση και Οικονομικός 
Προγραμματισμός». Θα κυκλοφορήσει στο τέλος Μαίου 2019. 
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Είναι πολύ διαδεδομένη η λανθασμένη πεποίθηση πως η 
ικανοποιητική θερμοκρασία στα διαμερίσματα μιας πολυκα-
τοικίας, επιτυγχάνεται αποκλειστικά αυξάνοντας τις  ώρες λει-
τουργίας της θέρμανσης. 
Στην πραγματικότητα, στα κτίρια που δεν έχουν δομική θερμο-
μόνωση5, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι απώλειες θερμό-
τητας.  
Αυτό σημαίνει, πως για την επίτευξη της ίδιας θερμικής 
άνεσης, η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να λειτουργεί 
καθημερινά πολύ περισσότερες ώρες6 σε μια πολυκατοικία 
χωρίς θερμική μόνωση, σε σχέση με μία άλλη πολυκατοικία 
που έχει θερμομόνωση. 
 
 Συνεπώς, για τη μείωση των κοινόχρηστων δαπανών στις 
πολυκατοικίες που δεν έχουν θερμομόνωση7, το αληθινό 
ζητούμενο είναι η μέγιστη δυνατή μείωση των ωρών λειτουρ-
γίας της κεντρικής θέρμανσης, με ταυτόχρονη αύξηση των  
ωρών που θα διατηρείται στα διαμερίσματα η ζέστη που 
παράγει η θέρμανση → μείωση των απωλειών θερμότητας. 
 
Η οριστική λύση φαίνεται να είναι η θερμομόνωση των 
εξωτερικών τοίχων, της οροφής της πιλοτής και της ταράτσας, 
που βαρύνει τη συνιδιοκτησία, συνδυασμένη με την τοποθέ-
τηση μονωμένων κουφωμάτων με διπλά τζάμια που βαρύνει 
κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία.  
 
5Σε εξωτερικούς τοίχους, δάπεδα, ταράτσα και κουφώματα. 
6 Και συνεπώς είναι πολύ μεγαλύτερη η δαπάνη για καύσιμα θέρμανσης. 
7 Που είναι η πλειονότητα στη χώρα μας. 
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Πρόκειται για εργασίες που έχουν απαγορευτικό κόστος για 
την πλειονότητα των ιδιοκτητών στην Ελλάδα των μνημονίων.  
Υπάρχουν όμως κάποια εναλλακτικά και πολύ οικονομικά 
μέτρα μείωσης των απωλειών θερμότητας, τα οποία μπορούν 
να εφαρμοστούν σε όλα τα διαμερίσματα. 
Τα μέτρα αυτά είναι: 
1) Εξασφάλιση της μέγιστης αντανάκλασης στο χώρο, της 
θερμότητας που παράγουν τα σώματα καλοριφέρ, με τους 
εξής τρόπους: 
1.1) Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι πίσω από 
έπιπλα ή κουρτίνες ή άλλα διακοσμητικά καλύμματα. 
1.2) Τοποθέτηση ανακλαστικών φύλλων αλουμινίου πίσω από 
τα σώματα: αναφέρονται και ως ανακλαστήρες θερμό-τητας 
καλοριφέρ.  
Τοποθετούνται εύκολα πίσω από τα θερμαντικά σώματα και 
αντανακλούν την θερμότητα στο χώρο, εμποδίζοντας ταυτό-
χρονα την απορρόφησή της από τον τοίχο.  
1.3) Εξαέρωση των σωμάτων, όταν χρειάζεται. 
1.4) Συχνός καθαρισμός των σωμάτων από τη σκόνη. 
2)  Μόνωση σε πόρτες και παράθυρα: 
2.1) Τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας αφρολέξ περιμετρικά, 
όπου ακουμπάνε τα φύλλα στην κάσα και μεταξύ τους. 
2.2) Κλείσιμο κουρτινών και πατζουριών όταν δεν υπάρχει 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, στα βορεινά δωμάτια, όταν φυσάει 
πολύ και οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και αφού 
ανάψει η θέρμανση. 
3) Σωστός αερισμός των χώρων (εξοικονόμηση 16%): 
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3.1) Όχι μισάνοιχτα παράθυρα ή μπαλκονόπορτες για πολλή ώρα. 
Ανοίγοντας τελείως τα παράθυρα, για 10-15 λεπτά, ανανεώνεται 
όλος ο αέρας του χώρου. 
3.2) Κλειστά παράθυρα και μπαλκονόπορτες από την ώρα που θα 
ανάψει η θέρμανση και μετά. Ο ζεστός αέρας κινείται προς τα έξω. 
Το καλύτερο είναι να αερίζονται οι χώροι λίγο πριν ανάψει η 
θέρμανση, ή όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 17 
βαθμούς. 
4) Μόνωση δαπέδων με χαλιά και μοκέτες. 
5) Κατάλληλη ένδυση: τα ρούχα είναι η θερμομόνωση του σώμα-
τος. Συνιστάται προσαρμογή των ενδυματολογικών συνηθειών στις 
κλιματολογικές συνθήκες. 
6) Οι πόρτες των δωματίων συνιστάται να παραμένουν κλειστές, 
από την ώρα που θα ανάψει η θέρμανση.  
7) Μόνωση τοίχων με θερμομονωτικές βαφές:  
Αυτό το μέτρο έχει κάποιο κόστος, αλλά αξίζει να ληφθεί υπόψη, 
τουλάχιστον για μερικά δωμάτια. 
 
1.3   Προληπτική συντήρηση και έντιμοι τεχνίτες 
 
Η καθιέρωση προληπτικής συντήρησης8 και η εύρεση έντιμων και 
έμπειρων τεχνικών, συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των 
κοινόχρηστων δαπανών. 
 
 
 
8 Περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές 
Συνελεύσεις Πολυκατοικίας» https://vivlia-kainotomikis-diaxeirisis-
polykatoikion.gr/product/tomos-1/  
 

https://vivlia-kainotomikis-diaxeirisis-polykatoikion.gr/product/tomos-1/
https://vivlia-kainotomikis-diaxeirisis-polykatoikion.gr/product/tomos-1/

