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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών 

καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού» 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Α΄98), 

2. το π.δ. 51/1988 “Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων” (ΦΕΚ Α΄19) όπως συµπληρώθηκε µε την 4041/156/06.02.1989 (ΦΕΚ Β΄89) 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και ισχύει,  

3. τις διατάξεις των άρθρων 6, 8, 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 “Για την προστασία του 

περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδιαίτερα τις διατάξεις 

του άρθρου 8, παρ. 2 και 3, περίπτωση (δ) αυτού, όπως αναριθµήθηκαν µε το άρθρο 8, παρ. 1 

του ν. 3851/2010 “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής” (ΦΕΚ Α΄85), 

4. τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 4241/796/2000 «Επιβολή 

περιορισµών στο είδος των χρησιµοποιουµένων καυσίµων στην περιοχή του Ιστορικού 

Κέντρου της Αθήνας» (ΦΕΚ 239/Β/2000), 

5. τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), 

6. την υποχρέωση επίτευξης των σχετικών στόχων που τέθηκαν στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 

της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23
ης

 

Απριλίου 2009 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και 

την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ 

(ΕΕΕΕ L140/16/5.6.2009), 

7. τις διατάξεις του Νόµου 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε 

θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 

(ΦΕΚ Α’ 85) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 10, 

8. την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄2234) “Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων”, 

9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β



2 

 

 

Άρθρο 1 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

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, θέρµανσης νερού ή παραγωγής ατµού, εξαιρουµένων 

των τοπικών θερµάνσεων: 

α) Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, 

γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας- 

πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, ή άλλους παρεµφερείς µε τα προηγούµενα 

σκοπούς καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρµανσης χώρων εργασίας βιοµηχανικών ή 

βιοτεχνικών ή εµπορικών µονάδων, εφόσον όµως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, 

αποκλειστικά για τη θέρµανση των χώρων αυτών. 

β) Εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατµού σε κτίρια ξενοδοχείων, 

νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεµφερών χρήσεων, γυµναστήρια, 

κολυµβητήρια, πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια. 

Άρθρο 2 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

1. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο 

θέρµανσης ή κίνησης, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, τα αέρια καύσιµα των εκάστοτε νόµιµων τύπων 

προδιαγραφών, καθώς και τα καύσιµα στερεής βιοµάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips και 

άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1. Ειδικά για την περιοχή του 

Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας η χρήση καυσίµου για τη θέρµανση νερού και χώρων των 

κτιρίων της ως άνω περιοχής καθορίζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ αριθµ. 4241/796 (ΦΕΚ 239/Β/2000). 

2. Η χρήση βαρέως πετρελαίου (µαζούτ) στις εγκαταστάσεις του άρθρου 1, καταργείται σε 

ολόκληρη τη χώρα εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους µετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης. Ειδικά για την περιοχή του ηπειρωτικού τµήµατος του νοµού Αττικής, 

της Σαλαµίνας και του νοµού Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού 

ποταµού απαγορεύεται η χρήση µαζούτ στις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 από τη δηµοσίευση 

της παρούσας απόφασης. 

3. Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, στις σόµπες και σε οποιεσδήποτε άλλες 

εγκαταστάσεις θέρµανσης, απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, 

χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και απορριµµάτων ως καυσίµων.  

4. Στα κτίρια µε εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 απαγορεύεται η εγκατάσταση 

και η χρήση καπνοσυλλεκτών. 

Άρθρο 3 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 
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Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρµανσης: το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, 

διατάξεων, µηχανισµών κλπ που παραλαµβάνει θερµική ενέργεια από µια πηγή (εστία 

παραγωγής της θερµότητας) µέσω ενός φορέα µεταφοράς θερµότητας (θερµαντικού µέσου) 

και την κατανέµει σε διάφορους χώρους προκειµένου να καλύψει απώλειες θερµότητας προς 

το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερµοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυµητά επίπεδα. 

Περιλαµβάνει συνήθως το λέβητα, το σύστηµα διανοµής, τα θερµαντικά σώµατα, το σύστηµα 

προσαγωγής και αποθήκευσης καυσίµου, τον καυστήρα, το δίκτυο απαγωγής των 

καυσαερίων, το χώρο του λεβητοστασίου, τα συστήµατα ρύθµισης και αυτοµατοποίησης της 

εγκατάστασης και τα συστήµατα ασφαλούς λειτουργίας. Στον παρόντα ορισµό 

περιλαµβάνονται  και τα ατοµικά συστήµατα κεντρικής θέρµανσης που δεν διαθέτουν 

απαραίτητα λεβητοστάσιο. 

Τοπική θέρµανση: το σύστηµα θέρµανσης χώρων, στο οποίο η ενέργεια παράγεται και 

προσδίδεται µέσα στον ίδιο χώρο χωρίς την παρεµβολή συστήµατος µεταφοράς (π.χ. τζάκια, 

θερµάστρες, θερµοσυσσωρευτές κ.τ.λ.) 

Λέβητας: η συσκευή στην οποία η χηµική ενέργεια του καυσίµου µε καύση του εντός του 

θαλάµου καύσης µετατρέπεται σε θερµότητα, η οποία παραλαµβάνεται (κατά το δυνατόν) 

από το εργαζόµενο µέσο που ανακυκλοφορεί στο κλειστό δίκτυο και χρησιµοποιείται για τη 

θέρµανση των χώρων καθώς και για τη θέρµανση νερού χρήσης ή παραγωγής ατµού. Για 

τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, συµπεριλαµβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων. Ειδικά 

για τους λέβητες αερίου συµπεριλαµβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων µε βάση την τυποποίηση 

CR 1749 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης.  

Συνήθης λέβητας: ο λέβητας για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να 

περιοριστεί ως εκ του τον σχεδιασµού του. 

 Ατµολέβητας ή ατµογεννήτρια: ο λέβητας, στον οποίο το εργαζόµενο µέσο είναι ο 

ατµός που παράγεται από την ατµοποίηση του νερού τροφοδοσίας του λέβητα. 

Λέβητας χαµηλών θερµοκρασιών: ο λέβητας που µπορεί να λειτουργεί συνεχώς, µε 

θερµοκρασία νερού προσαγωγής από 35 έως 40 
ο
C και που µπορεί υπό ορισµένες 

περιστάσεις (εκ του σχεδιασµού), να συµπυκνώνει τους υδρατµούς που περιέχονται στα 

παραγόµενα καυσαέρια. 

Λέβητας συµπύκνωσης: ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί, ώστε να µπορεί µονίµως να 

συµπυκνώνει µεγάλο µέρος των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια. 

Ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς λέβητα: η ωφέλιµη θερµική ισχύς που καθορίζεται κατά τη 

διαδικασία πιστοποίησης της απόδοσης του λέβητα, την οποία ο λέβητας µπορεί να αποδίδει 

σε συνεχή λειτουργία µε συγκεκριµένο καύσιµο, µε το βαθµό απόδοσης που καθορίζεται 

κατά την διαδικασία πιστοποίησης. Εκφράζεται σε kW. 

Πιεστικός καυστήρας: ανεξάρτητη συσκευή καύσης, στην οποία ο αέρας καύσης 

προσάγεται βεβιασµένα διαµέσου ανεµιστήρα. 

Βαθµός απόδοσης: ο λόγος της θερµότητας που µεταδίδεται στο φορέα µεταφοράς 

θερµότητας του λέβητα, προς την προσδιδόµενη από το καταναλισκόµενο καύσιµο 

θερµότητα, ανηγµένη στην κατώτερη θερµογόνο ικανότητα του καυσίµου. Εκφράζεται σε 

ποσοστό (%). 
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Απώλεια θερµότητας καυσαερίων: το ανεκµετάλλευτο ποσό θερµότητας, εξαιτίας της 

θερµοκρασίας των καυσαερίων, µε την οποία εγκαταλείπει το λέβητα και εξέρχεται στην 

ατµόσφαιρα. Εκφράζεται ως ποσοστό (%) της προσδιδόµενης θερµότητας από το 

καταναλισκόµενο καύσιµο. 

Εσωτερικός βαθµός απόδοσης: η διαφορά των απωλειών θερµότητας καυσαερίων από 

την προσδιδόµενη θερµότητα από το καταναλισκόµενο καύσιµο. Εκφράζεται σε ποσοστό (%) 

και υπολογίζεται από τη σχέση: Εσωτ. Βαθµός απόδ. = 100 – απώλειες θερµ. καυσ. (%). 

Καύσιµο Στερεής Βιοµάζας: το στερεό καύσιµο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες 

βιοµάζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1. 

 

Άρθρο 4 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Στις εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, οι οποίες χρησιµοποιούν τα κατά το 

άρθρο 2 επιτρεπόµενα καύσιµα πλην των καυσίµων στερεής βιοµάζας, οι απώλειες 

θερµότητας µε τα καυσαέρια, η κατ' όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε µονοξείδιο του 

άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη 

αιθάλης, και η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας κατ΄όγκο των καυσαερίων σε 

οξυγόνο (O2), ορίζονται ως εξής (Πίνακας 1): 

Πίνακας 1 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ 

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας λόγω 

θερµών καυσαερίων, σε % 
15 15 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας κατ’ 

όγκο των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

ανηγµένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm. 

 

90 

 

90 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας κατ’ 

όγκο των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου (NOx) 

ανηγµένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm. 

 

150 

150 για Υγραέριο      

125 για Φυσικό Αέριο 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του ∆είκτη αιθάλης, κατά 

Bacharach. 
1 

1 για Υγραέριο              

0 για Φυσικό Αέριο 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας των 

καυσαερίων σε οξυγόνο (O2), σε % κ.ο.                          

(Ισχύει µόνο για πιεστικούς καυστήρες) 

7 7 
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2. Για τις νέες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, οι οποίες χρησιµοποιούν καύσιµα 

στερεής βιοµάζας θα πρέπει να πληρούνται κατ΄ ελάχιστο τα όρια απόδοσης και τα ανώτατα 

όρια εκποµπών ρύπων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05, σύµφωνα µε την κλάση 3 (Πίνακας 

2). 

Πίνακας 2 

Μέθοδος 

τροφοδοσίας 

Ονοµαστική 

ισχύς 

Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων 

(εκφρασµένες σε mg/m
3
 και ανηγµένες σε 10 % O2) 

[τιµές εκφρασµένες σε ppm και ανηγµένες σε 10 % O2] 

Βαθµός Απόδοσης 

 (kW) CO 

 

OGC 

(Ολικός 

αέριος 

οργανικός 

άνθρακας)  

Σωµατίδια 

 

ΝΟx  

(εκφρασµένα 

ως ΝΟ2)  

% 

< 50 5000 

[4000] 

150             

[91] 
150 

50 – 150 2500 

[2000] 

100              

[61] 
150 

 

Χειροκίνητη 

150 - 300 1200 

[960] 

100              

[61] 
150 

< 50 3000 

[2400] 

100              

[61] 
150 

50 – 150 2500 

[2000] 

80               

[49] 
150 

 

Αυτόµατη 

150 - 300 1200 

[960] 

80               

[49] 
150 

340           

[166] 

η = 67 + 6log Qn, όπου Qn 

είναι η ονοµαστική ισχύς 

του λέβητα σε kW. 

 

 

Ειδικά για τις υβριδικές εγκαταστάσεις θέρµανσης ή θέρµανσης-ψύξης που κάνουν χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συγκεκριµένα καυσίµων στερεής βιοµάζας και ειδικά για 

τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής της παρούσας Απόφασης, οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

θα πρέπει να πληρούν κατ΄ ελάχιστο τα όρια απόδοσης και τα ανώτατα όρια εκποµπών 

ρύπων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05, σύµφωνα µε την κλάση 2. Μετά την παρέλευση της 

ανωτέρω προθεσµίας οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τα όρια 

απόδοσης και εκποµπών του Πίνακα 2. 

3. Η κατασκευή του λεβητοστασίου, του συστήµατος αερισµού και του συστήµατος 

απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να πληρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ούτως ώστε να 

είναι εφικτή η ορθή ρύθµιση και λειτουργία των εστιών καύσης. 

Θα πρέπει να εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας. 

Σε εγκαταστάσεις λεβήτων χαµηλών θερµοκρασιών και συµπύκνωσης, πρέπει να 

τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την κατασκευή της καπνοδόχου και για την 

αντιµετώπιση πιθανής συµπύκνωσης των υδρατµών των καυσαερίων. 
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4. Για τη µέτρηση των παραµέτρων του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2, εκτός των 

σωµατιδίων και του ολικού αέριου οργανικού άνθρακα, πρέπει να χρησιµοποιείται 

κατάλληλος ηλεκτρονικός αναλυτής που διαθέτει αισθητήρες αερίων (συνήθως 

ηλεκτροχηµικά στοιχεία). Για τον προσδιορισµό του δείκτη αιθάλης του Πίνακα 1, η µέτρηση 

µπορεί να γίνεται και µε χειροκίνητη συσκευή αναρροφήσεως, αρκεί να τηρείται το πρότυπο 

αναφοράς ΕΛΟΤ 525.1 

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση του 

οργάνου εκτός των µετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια µέσου του οργάνου είτε 

ιδιοχείρως, τα στοιχεία του συντηρητή και η ηµεροµηνία έκδοσης. Το απόκοµµα του 

εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων CO και NOx του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να 

εκφράζονται σε περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο αναφοράς 3% (ή 10% για τη 

βιοµάζα), µε την εφαρµογή των σχέσεων του Παραρτήµατος 2. 

Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται 

ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια 

διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της 

αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει 

να γίνεται από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρµόδια εργαστήρια 

διακρίβωσης, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του 

οργάνου, εκτός και αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθµονόµηση, νωρίτερα.   

5. Οι µετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων 

παραγράφων γίνονται σύµφωνα µε ευρωπαϊκά,  διεθνή ή εθνικά πρότυπα, όπως κάθε φορά 

ισχύουν. 

6. Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη 

ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος 

τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή. 

7. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι 

αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν ωφέλιµη ονοµαστική 

θερµική ισχύ µεγαλύτερη από 180 kW, επιβάλλεται η χρήση διβάθµιων καυστήρων ή 

καυστήρων προοδευτικής έναυσης. 

8. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 – εκτός των 

εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας – στις οποίες είναι αναγκαία 

η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται (µε συνυπευθυνότητα του 

υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήµανση CE σε καυστήρα 

και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα εγκατάσταση, εφόσον η σήµανση 

προβλέπεται από την ελληνική ή ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα 

πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τον εγκαταστάτη του νέου συστήµατος ή το 

συντηρητή, στην καταλληλότητα (ταίριασµα) του καυστήρα που τοποθετείται σε σχέση µε το 

λέβητα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των συσκευών αυτών και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής θα χορηγούν στον υπεύθυνο της 

εγκατάστασης βεβαίωση, όπου θα αιτιολογείται τεκµηριωµένα και επαρκώς η 

καταλληλότητα του καυστήρα που τοποθετήθηκε, σε σχέση µε το λέβητα.  
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9. Ειδικά για τις νέες εγκαταστάσεις θέρµανσης που κάνουν χρήση καυσίµων στερεής 

βιοµάζας, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο εγκαταστάτης υποχρεούται να χορηγεί 

στον υπεύθυνο της εγκατάστασης: α) επίσηµη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του λέβητα, 

ότι ο τοποθετούµενος λέβητας πληροί εκ κατασκευής τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

303.05 (κλάση 3), β) επίσηµες και επικυρωµένες από τον κατασκευαστή του λέβητα οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης του συστήµατος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεδειγµένα 

για το λέβητα καύσιµα στερεής βιοµάζας, οι συνθήκες αποθήκευσής τους, τα χρονικά 

διαστήµατα κατά τα οποία πρέπει να εκτελείται καθαρισµός της καµινάδας, καθώς και κάθε 

άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι παρέλαβε µαζί µε το 

σύστηµα και έλαβε γνώση των παραπάνω βεβαιώσεων και οδηγιών, τις οποίες θα έχει 

αναρτηµένες σε εµφανές σηµείο του λεβητοστασίου. 

Ειδικά για τις συγκεντρώσεις ολικού αέριου οργανικού άνθρακα (OGC) και σωµατιδίων 

που προβλέπονται στον Πίνακα 2, θα πρέπει να προσκοµίζεται έγγραφο του κατασκευαστή 

του λέβητα ή βεβαίωση αναγνωρισµένου εργαστηρίου ότι, υπό κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας, επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα επίπεδα εκποµπών. 

 

Άρθρο 5 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Η συντήρηση – ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – 

καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιµοποιούµενου καυσίµου, γίνεται από τους 

έχοντες την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ουδείς 

άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης – ρύθµισης, µε συνυπευθυνότητα του 

κατά το άρθρο 6 υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 

παράγραφος (α), η συντήρηση – ρύθµιση γίνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Για τις 

εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος (β) (ανεξάρτητα αν οι ίδιες, εκτός της παραγωγής 

ζεστού νερού χρήσης ή ατµού, χρησιµοποιούνται και για κεντρική θέρµανση κατά την 

χειµερινή περίοδο), η συντήρηση – ρύθµιση γίνεται τουλάχιστον µια φορά ανά εξάµηνο. 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας, η συντήρηση 

επιβάλλεται να γίνεται και σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα, εφόσον αυτό προβλέπεται από 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

2. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη ή 

ίση των 400 kW επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια µέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον 

µία φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο µετρήσεων καυσαερίων, 

θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες 

της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 

παράγραφος (α), ο έλεγχος και η διενέργεια µετρήσεων καυσαερίων ανά µήνα, θα 

διενεργείται από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους µέχρι 30 Απριλίου του επόµενου έτους. 

3. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση (συµπεριλαµβανοµένης και της 

ρύθµισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής 

υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το 

φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνηµµένου στην απόφαση αυτή Παραρτήµατος 1 

και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον κατά το άρθρο 6 υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο 
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συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόµενα προβλήµατα, 

δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του 

συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συµπεριλαµβανοµένων και προβληµάτων ή 

ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγµένες κατά την 

άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. 

 

4. Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωµένα ατοµικά µπλόκ µε 

φύλλα συντήρησης κατά το πρότυπο του Παραρτήµατος 1 (δίφυλλα µε πρωτότυπο και 

αντίγραφο), µε αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα 

υπάρχουν εκτυπωµένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα µπλόκ µε τα φύλλα συντήρησης 

ο συντηρητής θα µπορεί να τα προµηθεύεται από το επαγγελµατικό του σωµατείο, το οποίο 

θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες αρχείο για τα διανεµόµενα φύλλα συντήρησης. 

Εναλλακτικά, µπλόκ µε φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται από επαγγελµατικά 

σωµατεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να θεωρούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης µε την επίδειξη της ισχύουσας άδειας ασκήσεως 

επαγγέλµατος του κάθε συντηρητή. Ειδικά για τις περιπτώσεις των ∆ιπλωµατούχων 

Μηχανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν νοµίµως οι ίδιοι εργασίες 

συντήρησης – ρύθµισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, η θεώρηση των µπλόκ που θα 

χρησιµοποιούν, θα γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ή τις αρµόδιες 

υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, µε την επίδειξη της άδειάς τους 

από την αρµόδια ∆ΟΥ για έναρξη επιτηδεύµατος. Απαγορεύεται η συµπλήρωση φύλλου 

συντήρησης σε φωτοτυπία. 

 

5. Τα αντίγραφα των φύλλων συντήρησης υποχρεούται να διατηρεί στο αρχείο του ο 

συντηρητής για δύο έτη. Το φύλλο συντήρησης ακυρώνεται, στην περίπτωση που έπειτα από 

έλεγχο και µετρήσεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων, προκύψουν παράµετροι εκτός των 

οριακών τιµών των πινάκων του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της 

εγκατάστασης υποχρεούται να εφοδιαστεί µε νέο φύλλο συντήρησης, εντός πέντε ηµερών. 

 

6. Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης, αντίγραφο του φύλλου 

συντήρησης (φωτοτυπία του πρωτοτύπου) και µε την ένδειξη "αρχική λειτουργία" 

υποβάλλεται από τον συντηρητή στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους 

αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση εγκατάστασης µε 

καύσιµο φυσικό αέριο, αντίγραφο του αρχικού φύλλου συντήρησης υποβάλλεται και στην 

εταιρεία παροχής αερίου της περιοχής της εγκατάστασης. 

 

7. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας, έως ότου 

θεσµοθετηθεί κατάλληλο καθεστώς πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες µικρής κλίµακας 

λεβήτων και θερµαστρών βιοµάζας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/28/ΕΚ, 

υπεύθυνοι για τη συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων είναι είτε ο εκάστοτε εγκαταστάτης 

είτε οι αδειούχοι συντηρητές της παρ. 1. 
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Άρθρο 6 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα συντήρησης και την ορθή και ασφαλή λειτουργία του 

συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, είναι κατά 

περίπτωση: 

α) Οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της 

ιδιοκτησίας. 

β) Στο σύστηµα της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπεύθυνος, ως εκπρόσωπος όλων των 

υπόχρεων, είναι ο διαχειριστής. 

γ)  Στην περίπτωση που δεν έχει ορισθεί διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι εξίσου όλοι οι 

χρήστες της εγκατάστασης. 

δ) Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά υπηρεσίες Νοµικών 

Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου, ο τυχόν ορισθείς για το σκοπό αυτό από το καταστατικό ή τον 

οργανισµό ή τη διοίκηση του νοµικού προσώπου υπάλληλος, διαφορετικά ο διευθύνων τη 

στεγαζόµενη µονάδα. 

ε) Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι 

ενεργειακοί υπεύθυνοι που προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ ∆6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122 Β/ 

17-6-08) ή εφόσον δεν έχουν ορισθεί, οι αρµόδιοι για το θέµα αυτό υπάλληλοι, σύµφωνα µε 

τις οικείες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της στεγαζόµενης 

υπηρεσίας ή εκείνοι που ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διαφορετικά υπεύθυνος είναι ο 

προϊστάµενος της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 

 

2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

α) Να φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων και την έγκαιρη εκτέλεση των 

απαιτούµενων εργασιών (συµπεριλαµβανοµένης της τακτικής συντήρησης), ώστε να 

εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να µην προκαλείται 

ρύπανση του περιβάλλοντος ή οχλήσεις στους ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή περιοίκους.  

β) Να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης – ρύθµισης µόνον σε τεχνικούς που διαθέτουν 

την απαιτούµενη άδεια για τις εργασίες αυτές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

γ) Να διατηρούν µε επιµέλεια επί πενταετία, τα κατά το άρθρο 5 παρ. 3 φύλλα 

συντήρησης – ρύθµισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχων των αρµοδίων 

υπηρεσιών ελέγχου. 

δ) Να διατηρούν το χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να µην αποθηκεύουν ξένα προς 

το χώρο αντικείµενα κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση και εργασία των 

συνεργείων συντήρησης και των υπηρεσιών ελέγχου. 

ε) Στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων συστηµάτων, να ελέγχουν κατά πόσο τα 

συστήµατα διαθέτουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 4 παρ. 8 πιστοποίηση CE. 
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στ) Να προµηθεύονται το ενδεδειγµένο για την εγκατάστασή τους καύσιµο, και να 

διατηρούν σε αρχείο όλα τα τιµολόγια ή αποδείξεις προµήθειας καυσίµων, για πέντε 

τουλάχιστον έτη. Ειδικά στις περιπτώσεις χρήσης καυσίµων στερεής βιοµάζας να µεριµνούν 

για την ορθή αποθήκευσή τους ώστε να µην επέρχεται αλλοίωση της ποιότητας και των 

προβλεπόµενων χαρακτηριστικών τους. 

ζ) Να επιτρέπουν την είσοδο και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρµόδιες υπηρεσίες 

ελέγχου. 

Άρθρο 7 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και µέτρων της απόφασης αυτής, γίνεται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις  από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και των κατά τόπους 

Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. (άρθρο 186 ΣΤ, παρ. 21 & 22 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 

87
Α
). 

Άρθρο 8 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των 

άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 98 παρ. 12 

του Ν. 1892/1990, άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 και άρθρο 21 του Ν.4014/2011. 

2. Στις περιπτώσεις παραβάσεων σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης του άρθρου 1α 

που χρησιµοποιούνται µόνο για τη θέρµανση κτιρίων κατοικιών (και όχι ξενοδοχείων, 

νοσοκοµείων, γραφείων κλπ), παρέχεται αρχικά και ανάλογα µε την περίπτωση, εύλογη 

προθεσµία συµµόρφωσης. Η διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων µόνο για 

τις περιπτώσεις αυτές, ακολουθείται εάν µετά την πάροδο της δοθείσης προθεσµίας 

συµµόρφωσης, διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συµµόρφωση. 

3. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαπιστώνεται από τα αρµόδια όργανα ελέγχου 

συνεχόµενες υπερβάσεις των ορίων του άρθρου 4, για περισσότερες από 3 συνεχόµενες 

αυτοψίες εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της 

εγκατάστασης, µέχρις ότου τα αρµόδια όργανα ελέγχου βεβαιώσουν ότι αυτή λειτουργεί 

κανονικά και εντός ορίων. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα κατά το άρθρο 7 

αρµόδια όργανα ελέγχου, ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4 οφείλεται σε ανεπάρκεια ή 

ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης – ρύθµισης της εγκατάστασης θέρµανσης, οι 

κυρώσεις του εδαφίου 1 επιβάλλονται στο συντηρητή που πραγµατοποίησε τη συντήρηση – 

ρύθµιση και υπέγραψε το φύλλο συντήρησης της εγκατάστασης. 

Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης – ρύθµισης των 

εγκαταστάσεων του άρθρου 1 καταλογίζεται όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόµενες στο 

άρθρο 4 προδιαγραφές εκποµπών καυσαερίων και απωλειών θερµότητας δεν τηρούνται παρ' 

ότι έγιναν, για τη συγκεκριµένη περίοδο που προβλέπεται από το άρθρο 5, οι εργασίες 

συντήρησης – ρύθµισης της εγκατάστασης και εκδόθηκε από το συντηρητή φύλλο 

συντήρησης χωρίς να αναφέρονται σε αυτό τυχόν προβλήµατα του συστήµατος ή προτάσεις 
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για επισκευές ή βελτιώσεις. ∆εν καταλογίζεται ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα στον 

συντηρητή, στις περιπτώσεις που η απόκλιση από τα όρια αποδεδειγµένα οφείλεται σε 

πρόσφατη παραλαβή πετρελαίου ή µεγάλη διακύµανση στην πίεση του φυσικού αερίου ή σε 

χρήση ακατάλληλου ή µη επιτρεπόµενου καυσίµου στερεής βιοµάζας ή σε µη γενόµενες 

εργασίες για την βελτίωση του συστήµατος από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, παρότι 

αυτές είχαν προταθεί από το συντηρητή στο φύλλο συντήρησης. 

Άρθρο 9 

TΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η 10315/22.03.1993 

απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Βιοµηχα-

νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας “Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών 

εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού” (ΦΕΚ Β΄369). 

2. Στη παρούσα απόφαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, τα 

Παραρτήµατα  1 και 2 που ακολουθούν. 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της, στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

4. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Αθήνα,      7   /  11   /  2011 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

 

Γ.  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ο∆ΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ………………… 

……………………………………………………… 

2. ΕΙ∆ΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ………………… 

……………………………………………………… 

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΤΗΛ .… 

……………………………………………………… 

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ ………………… 

……………………………………………….    (kW) 

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ …………….(kW) 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / 

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ……………………………………… 

7. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / 

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ……………………………………… 

8. ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ …………………………… GPH 

9. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ……………………………… 

10. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ…………… 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ……............................... 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΣΠΙΝΘΗΡΑ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ – ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 

∆ΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει) 

∆ΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) 

 

*  ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "Χ" 

 

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ………….……… 
O
C 

2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ…………
 O

C 

3. ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ………….…… ppm 

4. ΟΞΕΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ……………….……… ppm 

5. ΟΞΥΓΟΝΟ ……………..……………………..% (κ.ο.) 

6. ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ……………......% (κ.ο.) 

7. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) ……………… 

8. ΕΛΚΥΣΜΟΣ …………………………  mbar (mmΣΥ) 

9. ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ…………………bar 

10. ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ……………………mbar 

11. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ………….…...mbar 

12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ ………………………..mbar 

13. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ……….……..
O
C 

14. ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) …………. 

15. ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙNVERTER 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) ………….…..Hz 

 

∆. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ …………  % 

2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ……………………… % 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ………………… kg/h ή m
3
/h 

4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ …………………  % 

Οι µετρήσεις δείχνουν ότι είναι: 

ΕΝΤΟΣ                      ΕΚΤΟΣ 

Των προβλεπόµενων ορίων 

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 

 
ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ: 

 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………………….…… 

……………………………………………………… 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ. ……………………………… 

……………………………………………………… 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ………………….……..............  

4. ∆.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤ/MAΤΟΣ….…………….. 

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ……………..…… 

2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) …………….…… 

3. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ……… 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3% ή 10% 

Για την αναγωγή των µετρουµένων τιµών περιεκτικότητας µονοξειδίου του άνθρακα (CO), 

οξειδίων του αζώτου (NOx), αέριων οργανικών ενώσεων των καυσαερίων και σωµατιδίων σε 

οξυγόνο αναφοράς O2αναφ 3% ή 10%, εφαρµόζονται οι ακόλουθες σχέσεις: 

 

 

 

 

  
.

.

2

2
.

21

21

µετρ

αναφ

µετρ

O

O
OGCOGC

−

−
=  

 

.

.

2

2
.

21

21

µετρ

αναφ

µετρ

O

O
DustDust

−

−
=  

 

όπου: 

CO    είναι η τιµή της περιεκτικότητας CO σε οξυγόνο αναφοράς 3% ή 10% , 

NOx     είναι η τιµή της περιεκτικότητας NOx σε οξυγόνο αναφοράς 3 ή 10% , 

OGC    είναι η τιµή της περιεκτικότητας OGC σε οξυγόνο αναφοράς 3% ή 10% , 

Dust    είναι η τιµή της περιεκτικότητας σωµατιδίων σε οξυγόνο αναφοράς 3% ή 10%, 

COµετρ.     είναι η µετρούµενη τιµή της περιεκτικότητας CO , 

NOxµετρ.    είναι η µετρούµενη τιµή της περιεκτικότητας ΝOx , 

OGCµετρ.   είναι η µετρούµενη τιµή της περιεκτικότητας OGC, 

Dust µετρ.  είναι η τιµή της περιεκτικότητας σωµατιδίων, 

Ο2 µετρ.     είναι η µετρούµενη τιµή της περιεκτικότητας O2 (σε %). 

O2αναφ    είναι η τιµή αναφοράς της περιεκτικότητας O2 (σε %). 
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