
 

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

1. Το θαμμένο δίκτυο της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου θα πρέπει να είναι μόνο 

συγκολλητό ή με ηλεκτροσύντηξη. 

2. Δεν θα γίνεται αποδεκτή συσκευή αερίου σε χώρο ύπνου, συμπεριλαμβανομένων 

και των μονόχωρων διαμερισμάτων (εντός του χώρου ύπνου αυτών). 

3. Όταν τοποθετείται συσκευή αερίου στον ίδιο χώρο με τζάκι, θα πρέπει ή το τζάκι 

να έχει το δικό του άνοιγμα αερισμού ή να έχει ο χώρος το απαιτούμενο σύμφωνα με το 

ΦΕΚ976 άνοιγμα αερισμού. 

4. Οι συσκευές με οριζόντια απαγωγή καυσαερίων δεν μπορούν να έχουν ονομαστική 

ισχύ μεγαλύτερη από 35kw, όπως και να τοποθετούνται σε νέες οικοδομές. 

5. Επισημαίνεται ότι απαιτούνται βάνες αποκοπής πριν την είσοδο του δικτύου της 

εσωτερικής εγκατάστασης στο κτήριο, ανεξαρτήτου χρήσης. Επιπλέον αυτών, απαιτείται 

σύστημα αποκοπής της εσωτερικής εγκατάστασης έξω από κάθε πόρτα λ/ς όπως και πριν 

από κάθε συσκευή. 

6. Για την διευκόλυνση κατανόησης και ελέγχου της μελέτης παρακαλούμε όπως 

αποτυπώνονται τα κλιμακοστάσια σε όλες τις κατόψεις. 

7. Ο καπναγωγός των συσκευών οριζόντιας απαγωγής καυσαερίων πρέπει να 

εγκαθίστανται πάντα σε ύψος 2μ. πάνω από το επίπεδο εγκατάστασης της συσκευής. 

8. Οι καπναγωγοί δεν επιτρέπεται να αλλάζουν επίπεδο – όροφο. 

 

 



 

9. Θα εξετάζεται, πάντα ιδιαίτερα, η δυνατότητα τροφοδότησης λεβητοστασίων κάτω 

από οδεύσεις διαφυγής κτηρίων. Οι εγκρίσεις, αν είναι εφικτό να δοθούν, πιθανόν να 

περιλαμβάνουν επιπλέον απαιτήσεις και προϋποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση και 

πάντα κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΔΑ και πιθανόν για μερικές εξαιρέσεις και με το 

αρμόδιο πολεοδομικό φορέα. 

10. Δεν θα γίνονται αποδεκτές οδεύσεις δικτύου μέσα από κλειστές ιδιοκτησίες 

ανεξάρτητες από το προς σύνδεση ακίνητο, εξαιρούνται οι αποθήκες και οι κλειστοί 

βοηθητικοί χώρου που βρίσκονται σε άλλο επίπεδο αλλά ανήκουν (και συμβολαιογραφικά) 

στο υπό σύνδεση ακίνητο. Αποδεκτές θα γίνονται μόνο οι οδεύσεις που θα δεσμεύονται 

με συμβολαιογραφική πράξη. 

11. Παρακαλούμε στις μελέτες που αφορούν σε ακίνητα με ιδιομορφία κατασκευής (πχ 

κεκλιμένα οικόπεδα, διαφορά στάθμης δρόμου με ακίνητο κλπ) όπως αναγράφονται οι 

αντίστοιχες στάθμες. 

12. Όταν μελετάται ή τοποθετείται συσκευή σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων θα 

πρέπει να είναι πάντα κλειστού τύπου ( C ) και να τοποθετείται σε ασφαλές ύψος. 

13. Όταν το δίκτυο της εσωτερικής εγκατάστασης οδεύει εντός καναλιού ή επιδαπέδια 

(σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που αναγράφονται στο ΦΕΚ976) παρακαλείστε 

όπως μεριμνάτε για αντιδιαβρωτική προστασία στα σπειρώματα και μηχανική προστασία 

όπου απαιτείται. Για τις οδεύσεις εντός καναλιού θα πρέπει να γίνεται μέριμνα και για την 

απορροή των υδάτων. 

14. Η εγκατάσταση συσκευών τύπου Α σε εσωτερικό χώρο για συνολική εγκατεστημένη 

ισχύ 14-50kw απαιτεί χοάνη απαγωγής καυσαερίων και ανάλογα με τον χώρο 

εγκατάστασης πιθανόν και πρόβλεψη για ανιχνευτή CO. 

 



 

15. Δεν θα γίνεται αποδεκτή η εγκατάσταση συσκευών αερίου στις εισόδους των 

σπιτιών κυρίως αυτές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οδεύσεις διαφυγής ή 

εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής. 

16. Παρακαλούμε όπως σημειώνετε τα ανοδικά και καθοδικά σημεία στη μελέτη όπως 

και τη στήριξη του δικτύου. 

17. Παρακαλούμε όπως αποτυπώνετε ή αναγράφετε στην μελέτη τον αερισμό σχετικά 

με κάθε όδευση δικτύου ή χώρο εγκατάστασης συσκευής. 

18. Δεν θα γίνεται αποδεκτή η όδευση δικτύου αερίου άλλης χρήσης από χώρο 

λεβητοστασίου χωρίς πυράντοχη γυψοσανίδα, πλην αυτής που αφορά στη λειτουργία του 

λεβητοστασίου. 

19. Όταν η όδευση της εσωτερικής εγκατάστασης γίνεται από κλιμακοστάσιο απαιτείται 

άνοιγμα αερισμού 150μ2 σε σημείο ανώτερο από αυτό που οδεύει το δίκτυο της 

εσωτερικής εγκατάστασης. Προτείνεται να δημιουργείται στην απόληξη του 

κλιμακοστασίου. 

20. Ο αερισμός των λεβητοστασίων θα υπολογίζεται με τον τύπο που αναγράφεται στο 

ΦΕΚ976 μόνο για τα υφιστάμενα κτήρια. Οι νέες οικοδομές θα πρέπει να συντάσσονται 

πάντα με τον ισχύον κτηριοδομικό κανονισμό και με την σχετική με αυτόν ισχύουσα 

νομοθεσία. 

21. Για εγκατάσταση συσκευών σε κοινόχρηστο χώρο, επιπλέον των όσων αναφέρονται 

στο ΦΕΚ976, απαιτείται και η συναίνεση του 100% των συνιδιοκτητών. Κατά την σύνταξη 

της μελέτης να γίνεται αναφορά και στο πλήθος και την θέση των λοιπών συσκευών. 

 

 



 

22. Αν το δίκτυο της εσωτερικής εγκατάστασης οδεύει πολύ κοντά σε ηλεκτρικά ρολόγια 

ή κάποιο πιθανό σημείο σπινθηρισμού παρακαλούμε όπως αυτό αναγράφεται στην μελέτη 

με ειδική αναφορά στον τρόπο όδευσης και στήριξης του δικτύου. 

23. Η σύνδεση των συσκευών μπορεί να γίνει με όλους τους τρόπους που 

αναγράφονται στο ΦΕΚ976, ειδικά όμως για την σύνδεση με εύκαμπτο σύνδεσμο 

σημειώνεται ότι είναι αποδεκτό μήκος συνδέσμου τα 100εκ. για τις κουζίνες, εστίες, 

φούρνους και τα 20εκ. Για όλες τις άλλες συσκευές. 

24. Στις κατόψεις θα πρέπει πάντα να αποτυπώνεται ο τρόπος πρόσβασης της 

συσκευής και τα όμορα σε αυτή ανοίγματα. 

25. Προσοχή στις γειώσεις. Σημειώνεται ότι η πληθώρα των εσωτερικών 

εγκαταστάσεων αερίου γειώνεται μέσω της συσκευής αερίου και της σύνδεσης αυτής σε 

πρίζα με την θεμελιακή γείωση του κτηρίου. 

26. Όταν η μελέτη θα αφορά σε λεβητοστάσιο θα πρέπει να υποβάλλεται πάντα η 

κάτοψη του υπερκείμενου ορόφου με σημειωμένη την θέση του λεβητοστασίου, των 

κοινόχρηστων διαδρόμων και των εισόδων των διαμερισμάτων. 

 


