
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 834/77 
της Βουλευτού Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αφροδίτης Θεοπεφτάτου 
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

«Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη». 
 
Θέμα: Διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων που προάγουν την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. 
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται η διαδικασία, σε εναρμόνιση και με την ευρωπαϊκή 
πρακτική, για την τοποθέτηση μετρητικών διατάξεων ενέργειας και την διευκόλυνση εγκατάστασης 
αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης. Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία βάσει και του 
πρόσφατου νόμου 4342/2015 ο οποίος ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ 
και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ, αφού αποσαφηνίζεται το θέμα της 
λήψης αδειών ή απλών ενημερώσεων που μπορεί να ζητούνται από τις εκάστοτε αρχές και υπηρεσίες 
προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά προβλήματα ως προς το σημείο αυτό. Η προτεινόμενη 
διάταξη συνάδει επίσης με το πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 7 Ν. 4072/2012 για την 
απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης. 
 
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως: 
Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης 
σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος 
νόμου κτίρια καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των 
πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται. 
Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016 
Η προτείνουσα βουλευτής 
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη 
 

ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
της Βουλευτού Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αφροδίτης Θεοπεφτάτου 

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΒ΄ Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 
 
 «Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που κατέθεσα : 
Για τη διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων που προάγουν την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων και για την απαλλαγή από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. 
… «Το ένα είναι ένα γνωστό θέμα, η διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων, 
που προάγουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και περιορίζουν την ενεργειακή φτώχεια. Αυτή η 
ρύθμιση, νομίζω, χρειάζεται στον ν.4342/2015 για τοποθέτηση ρυθμιστικών ή μετρητικών διατάξεων 
ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης. Έχουμε πάρα πολλά ακίνητα που δεν θερμαίνονται 
επαρκώς, μειώνεται η ενεργειακή απόδοση του συνόλου. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα -και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να μπορεί αυτόνομα ένα ακίνητο να επιλέξει τον τρόπο 
που θα θερμανθεί.» 
 

ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): “Ωραία. Είναι είκοσι επτά οι βουλευτικές 
τροπολογίες. Θα σταθώ μία προς μία σε αυτές με δύο λόγια για την κάθε μία αν χρειαστεί…  
Η τροπολογία 834/77 αφορά τη διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων ανεξάρτητων μονάδων που 
προάγουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Είναι αποδεκτή.”. 


