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Tι είναι Κανονισμός 

’Αρχή παιδεύσεως καί σοφίας  

ἡ των ’ονομάτων ἐπίσκεψις 



Tι είναι Κανονισμός 

Από τα Λεξικά: 

Κανονισμός: Σύνολο υποχρεωτικών κανόνων 

οι οποίοι ρυθμίζουν τη λειτουργία ενός 

οργανωμένου συνόλου  

 

Νομοθέτημα της Ελληνικής Πολιτείας 

Συνήθως Υπουργική Απόφαση (πιθανώς 

Κοινή) 



Η ανάγκη κανονισμών 

Τοǐς μέν δούλοις ἡ ἀνάγκη νόμος, 

τοǐς δ’ ἐλευθέροις ὁ νόμος ἀνάγκη  
 

Οι κανονισμοί, όπως και όλα τα νομοθετήματα, 

συντάσσονται και τίθενται σε ισχύ για να ρυθμίσουν τις 

σχέσεις ελεύθερων ανθρώπων. 
 

 Άνθρωποι ελεύθεροι από 

― μικροσυμφέροντα,  

― την ημιμάθεια, 

― την αμορφωσιά,  

― το εγώ τους, 

― εν τέλει τη βλακεία, όπως αποδεικνύεται. 



Tί καλύπτουν οι Κανονισμοί 

Οι Κανονισμοί καλύπτουν ανάγκες για 

― ασφάλεια,  

― λειτουργικότητα, 

― οικονομικότητα, 

― σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων 



Νομοθετικό πλαίσιο 

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη σύνταξη εθνικών 

κανονισμών είναι: 

 

― Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες  

― Σχετική εθνική νομοθεσία 

― Ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία συντάχθηκαν 

για να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 



Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι κανονισμοί είναι νομικές πράξεις που 

ορίζονται στο  Άρθρο 288 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Έχουν γενική ισχύ, είναι δεσμευτικοί ως προς 

όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 



Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Οδηγία ανήκει στα νομικά μέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα προκειμένου να εφαρμόσουν τις 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  
 

Πρόκειται για ένα ευέλικτο μέσο το οποίο 

χρησιμοποιείται κυρίως για την εναρμόνιση 

των εθνικών νομοθεσιών.  
 

Καθιστά υποχρεωτική την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος, αλλά αφήνει 

ελεύθερες τις χώρες της ΕΕ να επιλέξουν πώς 

θα το πράξουν. 



Ευρωπαϊκοί κανονισμοί 

Κανονισμός (ΕΕ) 426/2016  

περί συσκευών αερίου (GAR) 
Πρώην Οδηγία 2009/142/ΕΚ (GAD) 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011  

περί προϊόντων δομικών κατασκευών (CPR) 
Πρώην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) 

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 ισχύει για 

εγκαταστάσεις εντός κτιρίων 



Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1 

Οδηγία 2014/65/ΕΕ περί εξοπλισμού υπό πίεση 

(PED)  
Για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar 

 

Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ  

― δεν ισχύει για τους αγωγούς μεταφοράς  

― ισχύει για τις βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις 

(υπό όρους) 



Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2 

Oδηγία 2014/34/ΕΕ ΑΤΕΧ 

για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που 

προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες 

 

Οδηγία 98/37/EK όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2006/42/ΕΚ  

για τις μηχανές και λοιπές ανάλογες διατάξεις 

κατανάλωσης αερίου 

 

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Οδηγία SEVESO IΙI 



Οι Oδηγίες για την ενεργειακή απόδοση 

Oδηγία 2002/91/ΕΚ  

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων 
 

Oδηγία 2006/32/ΕΚ 
Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά 

την τελική χρήση 
 

Ο ΚΕΝΑΚ (του 2010) δεν απαιτεί εγκατάσταση 

των συσκευών εντός κτιρίου 
(και άλλα πολλά, π.χ. θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών) 



Συχνότητα αναθεώρησης 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως τα 

πρότυπα αλλά και όλα τα νομοθετήματα, το 

αργότερο ανά 5ετία, επανεξετάζονται υπό το 

πρίσμα των εξελίξεων, κυρίως τεχνολογικών, 

αλλά και των σχέσεων με τρίτους. 

 

(Παράδειγμα η Οδηγία για το Μεταφερόμενο Εξοπλισμό 

υπό Πίεση, η οποία εναρμονίσθηκε με τις Συμφωνίες 

ADR και RID) 



Κανονισμοί για εσωτ. εγκαταστάσεις 

φυσικού αερίου σε ισχύ 

― Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση 

λειτουργίας έως και 0,5 bar (ΦEK 976 B'/28.3.2012)  

― Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση 

λειτουργίας έως και 1 bar (ΦEK 963 B'/15.7.2003)  

― Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση 

λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση 

λειτουργίας έως και 16 bar  (ΦEK 236 B'/26.3.97)  



Κανονισμοί για εσωτ. εγκαταστάσεις 

υγραερίου σε ισχύ 

― Eσωτερικές εγκαταστάσεις υγραερίου (πλην 

βιομηχανιών-βιοτεχνιών) (ΦEK 1257 B'/3.9.2003) 

― Βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις υγραερίου 

(ΦEK 477 B'/1.7.93)  



Φορέας σύνταξης 

Φορέας σύνταξης είναι το αντίστοιχο Υπουργείο 

 

Ενίοτε αναθέτει την διαχείριση της σύνταξης σε 

φορείς όπως 

― το ΤΕΕ  

― το Πυροσβεστικό Σώμα για το υγραέριο 

― παλαιότερα η ΔΕΠΑ για το φυσικό αέριο 



Επιτροπή Σύνταξης 

Το Υπουργείο ορίζει τα μέλη της Επιτροπής 

Σύνταξης (εκτός εάν το αναθέσει στον φορέα) 

 

Η Επιτροπή Σύνταξης υποβάλλει το τελικό 

κείμενο εισήγησης, το οποίο το Υπουργείο 

μπορεί να το τροποποιήσει 



Έγκριση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το τελικό κείμενο υποβάλλεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Οδηγίας 

2015/1535/ΕΕ (98/34/ΕΟΚ) και ελέγχεται κυρίως 

ως προς την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων 



Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης 

Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης είναι εκπρόσωποι  

― των εμπλεκόμενων φορέων  

― του ΕΛΟΤ 

― ενδεχομένως Πανεπιστημίων 



Προσόντα των μελών της Επιτροπής 

Τα μέλη της Επιτροπής Σύνταξης θα πρέπει να έχουν  
― γνώση και εμπειρία χειρισμού του αντικειμένου 

― γνώση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 

τυποποίησης 

― γνώση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας 

― θεωρητική γνώση του αντικειμένου. 

 

Αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν 

ικανοποιητική λύση μόνο με την πράξη χωρίς την 

επιστήμη, είναι όπως οι καπετάνιοι που πλέουν χωρίς 

πυξίδα και τιμόνι.  

Πάντοτε πρέπει η πράξη να βασίζεται σε καλή θεωρία. 
 

Leonardo da Vinci 



Ελληνική συμμετοχή σε επιτροπές της 

CEN για τα αέρια καύσιμα 

Σε επιτροπές της CEN για τα αέρια καύσιμα 

συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του ΕΛΟΤ 

― εκπρόσωπος των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ 

― εκπρόσωπος της ΕΔΑ Αττικής 

― εκπρόσωπος του ΑΠΘ 

 

Όλοι εκπρόσωποι φορέων ελεγχομένων από 

την Ελληνική Πολιτεία 



Ο ρόλος του ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής 

Πολιτείας 
 

Εκτός από τη συμμετοχή του σε κάθε Επιτροπή, 

υπάρχουν περιπτώσεις ανάθεσης στο ΤΕΕ της όλης 

διαδικασίας σύνταξης κάποιου νομοθετήματος. 
 

Το ΤΕΕ συνέταξε κατά τη 10ετία του 1980 μια σειρά 

σχετικών Τεχνικών Οδηγιών (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες 

υιοθετήθηκαν από την Πολιτεία. 
 

Στο πρόσφατο παρελθόν ασχολήθηκε με άλλα 

αντικείμενα 



Ο ρόλος του ΤΕΕ 

Προσφάτως δημοσιεύθηκε για δημόσια διαβούλευση/ 

κρίση σχέδιο αντικατάστασης του Κανονισμού 

Πυροπροστασίας (Π. Δ. 71/88). 

 

Στην αρχική επεξεργασία συμμετείχε μόνο το κεντρικό 

ΤΕΕ. Τα άλλα τμήματα δεν είχαν ιδέα. 



Εξελίξεις 

Από τη θέση σε ισχύ του τελευταίου Κανονισμού 
(Μάρτιος 2012)  

― έχει παρέλθει η 5ετία, 

― έχουν αναθεωρηθεί Οδηγίες, μάλιστα κάποιες έγιναν 

Κανονισμοί 

― έχει επιβληθεί η εγκατάσταση συσκευών 

συμπύκνωσης στις νέες εγκαταστάσεις 

― έχει προχωρήσει η τεχνολογία και κατ΄ ακολουθία η 

τυποποίηση 



Προβλήματα 1 

Η Δημόσια Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένης της 

Πυροσβεστικής) αλλά και οι Εταιρίες Αερίου θεωρούν 

εαυτούς δεσμευόμενους από τους Ελληνικούς 

Κανονισμούς και όχι από τους Κανονισμούς και τις 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν λάβουν 

έγγραφο από την Κυβέρνηση 



Προβλήματα 2 

Ο κανονισμός για τις Eσωτερικές εγκαταστάσεις 

φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar 

και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar  (ΦEK 236 

B'/26.3.97)  

και ο κανονισμός για τις Βιομηχανικές - βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις υγραερίου (ΦEK 477 B'/1.7.93)  

είναι ντροπή να είναι ακόμη σε ισχύ  

 

Έχω με δική μου πρωτοβουλία υποβάλλει σχέδια 

αναθεώρησης 

Μάλιστα προτείνω ενοποίηση των 2 κανονισμών 

υγραερίου 
 

Οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα οι κανονισμοί μένουν 



Παραδείγματα  διαδικασιών του σήμερα 

Κατά το έτος 2017 δημοσιεύθηκαν για δημόσια 

διαβούλευση/ κρίση  

― Σχέδιο αντικατάστασης του Κανονισμού 

Πυροπροστασίας (Π. Δ. 71/88) 

― Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού για εγκαταστάσεις 

Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) 

 



Εκτιμήσεις προσωπικές 

Τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά 
 

Ερωτηματικό το αν ως κοινωνία επιθυμούμε τη 

βελτίωση 
 

Επιθυμώ σημαίνει 

― εργάζομαι,  

― συνεργάζομαι, 

― διαβουλεύομαι, 

― αναλαμβάνω κόστος, 

― εν τέλει σκέπτομαι και άρα είμαι ελεύθερος. 
 

Η ΚΡΙΣΗ στην Ελλάδα είναι πολιτισμική  


