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Εξοικονόμηση ενέργειας στα τεχνικά συστήματα (Εγκατάσταση 

+ Λειτουργία) 
Επιθεωρήσεις 
συστημάτων 
κλιματισμού 
(Άρθρο 15 

2010/31/ΕΕ) 

Απαιτήσεις σε 
τεχνικά 

συστήματα 
κτιρίου (Άρθρο 8 

2010/31/ΕΕ) 

Σύστημα 
πιστοποίησης 
εγκαταστατών 
ΑΠΕ (Άρθρο 14 

2009/28/ΕΚ) 

Σύστημα 
αναγνώρισης 

προσόντων για 
εγκαταστάτες 

(‘Άρθρο 16 
2012/27/ΕΕ)

Επιθεωρήσεις 
συστημάτων 
θέρμανσης 
(Άρθρο 14 

2010/31/ΕΕ) 

Ενεργειακή 
σήμανση και 
οικολογικός 
σχεδιασμός





Ορθή διαστασιολόγηση



Απαιτήσεις συνολικής ενεργειακής απόδοσης, ορθής εγκατάστασης

 Σύστημα θέρμανσης με λέβητα για θέρμανση 

χώρου και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

 Υποδαπέδια θέρμανση 

 Αντλίες θερμότητας για θέρμανση χώρου και για την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

 Ηλιακά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

 Αυτόνομα κλιματιστικά

 Κεντρικές μονάδες κλιματισμού (μη κατοικίες)

 Μονάδες διαχείρισης αέρα (μη κατοικίες)

 Μόνωση σωληνώσεων και αεραγωγών  (μη 

κατοικίες)

 Κυκλοφορητές και αντλίες νερού σε κεντρικά 

συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (μη 

κατοικίες)

 Σύστημα θέρμανσης θερμού αέρα με λέβητα (μη 

κατοικίες)

 Σύστημα θέρμανσης ακτινοβολίας με λέβητα (μη 

κατοικίες)



Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού και συστημάτων 

θέρμανσης με λέβητα 

▪ Η επιθεώρηση γίνεται με βάση τον «Οδηγό 

Επιθεώρησης των Συστημάτων Κλιματισμού»

και τον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων 

Θέρμανσης»

▪ Ο επιθεωρητής είναι γραμμένος σε σχετικό 

κατάλογο και πρέπει να πληροί συγκεκριμένα 

προσόντα

▪ Η επιθεώρηση γίνεται σε καθορισμένα τακτικά 

διαστήματα 



Συχνότητα επιθεώρησης συστημάτων κλιματισμού

Ονομαστικής ισχύος 

εξόδου

Συχνότητα

Μεγαλύτερης

12kW μικρότερης 250kW

5 χρόνια

Ίσης ή μεγαλύτερης των 

250kW

3 χρόνια

Αθροιστικά η ονομαστική 

ισχύς εξόδου υπερβαίνει 

τα 50kW

5 χρόνια



Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα

▪Η επιθεώρηση των συστημάτων 

θέρμανσης μπορεί να διενεργείται 

μόνο από επιθεωρητή συστημάτων 

θέρμανσης 

▪Ο επιθεωρητής είναι γραμμένος σε 

σχετικό κατάλογο και πρέπει να 

πληροί συγκεκριμένα προσόντα

▪Η επιθεώρηση γίνεται με βάση τον 

«Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων 

Θέρμανσης με Λέβητες»



Συχνότητα επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης 

Ονομαστικής ισχύος 

εξόδου λέβητα 

Συχνότητα

Μεγαλύτερης

20kW μικρότερης 100kW

5 χρόνια

Μεγαλύτερης των 100kW

(αερίου καυσίμου)

4 χρόνια

Μεγαλύτερης των 100kW

(υγρού και στερεού 

καυσίμου)

2 χρόνια



Έκθεση επιθεώρησης 



Ρύθμιση και έλεγχος των συστημάτων κλιματισμού και των 

συστημάτων θέρμανσης 

Συστήματα κλιματισμού

Ονομαστικής 

ισχύος εξόδου

Συχνότητα

Μεγαλύτερης

12kW μικρότερης 

250kW

1 χρόνια

Ίσης ή μεγαλύτερης 

των 250kW

2 χρόνια

Αθροιστικά η 

ονομαστική ισχύς 

εξόδου υπερβαίνει 

τα 50kW

2 χρόνια

Συστήματα θέρμανσης 

Ονομαστικής 

ισχύος εξόδου

λέβητα 

Συχνότητα

Μεγαλύτερης

20kW

2 χρόνια



Ικανοί εγκαταστάτες = Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των τεχνικών συστημάτων 

Διαπίστωση των 
ελλείψεων (Build 
Up Skills, δημόσια 
διαβούλευση, 
σχέδια χορηγιών) 

Αξιοποίηση και 
δημιουργία νέων 
μηχανισμών 
επιμορφώσεις 
(Κανονισμοί, 
ΠΕΠ, τεχνική 
εκπαίδευση)  

Βελτίωση των 
ικανοτήτων των 
εγκαταστατών  



Έξυπνα δίκτυα = Έξυπνα κτίρια 

Power

plant
Transmission Distribution

Distribution

Demand side

participation

Power

plant
Transmission

Wind

integration

Energy

storage

Active network

management

PV

integration

EV

charging
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