
Περιεχόμενα

1  Διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων............................................................. 1

 1.1.    ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384 «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»  ...............................................................................................2

 1.2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ...........4
 1.2.1.  Συχνότητα Ελέγχων και Επανελέγχων ........................................................4
 1.2.2.  Έντυπα Ελέγχου και Επανελέγχου  .............................................................4
 1.2.3.  Παραλαβή και Έλεγχος δικαιολογητικών από Δ.Ε.Η. ................................6
 1.2.4.  Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384 .........10
 1.3.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ...............11
 1.3.1. Υποχρεωτική εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος ..................11
 1.3.2.  Θεμελιακή γείωση  .....................................................................................12
 1.3.3.  Χρωματισμός αγωγών πολυπολικών καλωδίων ........................................13
 1.4.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ..........13
 1.4.1.  Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α΄ 143/17-06-2011) ....................................................13
 1.4.2.  Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων ..................16

2  Μέτρα προστασίας για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384 ........................................................ 23

 2.1.   ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ....................................24
 2.1.1.  Συνδυασμένη προστασία από άμεση και έμμεση επαφή ..........................24
 2.1.2.  Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.) ....................................................25
 2.1.3.  Προστασία έναντι άμεσης επαφής ............................................................27
  2.1.3.1.  Μόνωση ενεργών μερών .............................................................28
  2.1.3.2.  Προστασία με περιβλήματα ή φράγματα ....................................29
  2.1.3.3.  Προστασία με εμπόδια................................................................30
  2.1.3.4.  Προστασία με εγκατάσταση σε μη προσιτή θέση ......................30
 2.1.4.  Προστασία έναντι έμμεσης επαφής...........................................................31
  2.1.4.1.  Προστασία με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης ................32
   2.1.4.1.1.  Σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ .......................32
   2.1.4.1.2.  Σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ .......................37

00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   ix00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   ix 10/7/2012   3:19:14 μμ10/7/2012   3:19:14 μμ



Γ. Σ. Τσακιράκις - Ν. Μ. Κιμουλάκης: Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεωνx

   2.1.4.1.3.  Σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ ........................39
   2.1.4.1.4.  Γειώσεις και αγωγοί προστασίας – Ισοδυναμικές 
    συνδέσεις ...................................................................40
  2.1.4.2.  Προστασία με χρήση υλικού κλάσης II ή με ισοδύναμη 
   προστασία  ...................................................................................44
  2.1.4.3.  Προστασία με εγκατάσταση σε μη αγώγιμους χώρους ..............44
  2.1.4.4.  Προστασία με αγείωτες ισοδυναμικές συνδέσεις .......................45
  2.1.4.5.  Προστασία με ηλεκτρικό διαχωρισμό ........................................46
 2.2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ..........................................47

3  Οπτική επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  ...................... 51

 3.1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΟΤ HD384 ........52
 3.2.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
 ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ CENELEC ES59009 ................................53

4  Δοκιμές και μετρήσεις για τον έλεγχο των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων με βάση το ΕΛΟΤ HD384 ................................... 61

 4.1.  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΥΡΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ..........................62
 4.1.1.  Προδιαγραφές δοκιμής  .............................................................................63
  4.1.1.1.  Όργανα ελέγχου της συνέχειας των αγωγών προστασίας ..........65
 4.1.2.  Αποτελέσματα δοκιμών εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών 
  προστασίας  ..............................................................................................66
 4.1.3.  Διαδικασία διεξαγωγής δοκιμών και μετρήσεων ......................................67
  4.1.3.1.  Δοκιμή ελέγχου της συνέχειας των αγωγών προστασίας ΡΕ......68
   4.1.3.1.2. Εναλλακτικός έλεγχος συνέχειας των αγωγών 
    προστασίας σε δίκτυα με ουδετέρωση ......................70
  4.1.3.2.  Δοκιμή ελέγχου της συνέχειας των αγωγών της κύριας 
   και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης ..........................77
 4.2.   ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ...................................................................................................80
 4.2.2.  Προδιαγραφές για την μέτρηση της αντίστασης μόνωσης  ......................82
  4.2.2.2. Όργανα μέτρησης της αντίστασης μόνωσης...............................82
 4.2.3.  Διαδικασία διεξαγωγής δοκιμών και μετρήσεων της αντίστασης 
  μόνωσης  ...................................................................................................84
  4.2.3.1.  Βασική σειρά μετρήσεων αντίστασης μόνωσης .........................84
  4.2.3.2.  Πρόσθετη σειρά μετρήσεων αντίστασης μόνωσης  ....................85

00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   x00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   x 10/7/2012   3:19:15 μμ10/7/2012   3:19:15 μμ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi

 4.3.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ  .........88
 4.3.1.  Προδιαγραφές μέτρησης αντίστασης μονωτικών δαπέδων και τοίχων ....88
 4.3.2.  Αποτελέσματα δοκιμής αντίστασης μόνωσης δαπέδου και τοίχων  ...............89
 4.3.3.  Διαδικασία διεξαγωγής της μέτρησης αντίστασης μόνωσης δαπέδων 
  και τοίχων  .................................................................................................90
 4.4.  ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
 ΤΗΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ»  ...........................91
 4.4.1.  Έλεγχος «αυτόματης διακοπής της τροφοδότησης» στο Σύστημα ΤΝ .....91
  4.4.1.1.  Εξακρίβωση των χαρακτηριστικών της διάταξης προστασίας 
   στο Σύστημα ΤΝ .........................................................................92
  4.4.1.2.  Μέτρηση σύνθετης αντίστασης Zs βρόχου σφάλματος 
   στο Σύστημα ΤΝ .........................................................................92
  4.4.1.3.  Προδιαγραφές μέτρησης σύνθετης αντίστασης Zs 
   στο Σύστημα ΤΝ .........................................................................93
  4.4.1.4.  Αποδεκτά αποτελέσματα μέτρησης σύνθετης αντίστασης Zs 
   στο Σύστημα ΤΝ .........................................................................95
  4.4.1.5.  Διαδικασία διεξαγωγής της μέτρησης σύνθετης αντίστασης Zs 
   στο Σύστημα ΤΝ .........................................................................97
  4.4.1.6. Μέτρηση της Zs σε κύκλωμα που προστατεύεται από Δ.Δ.Ρ 
   στο Σύστημα ΤΝ .........................................................................99
 4.4.2. Έλεγχος «αυτόματης διακοπής της τροφοδότησης» στο Σύστημα ΤΤ ...101
  4.4.2.1.  Διατάξεις διαφορικού ρεύματος στο Σύστημα ΤΤ ....................102
  4.4.2.2.  Διατάξεις προστασίας από υπερεντάσεις στο Σύστημα ΤΤ ......103
 4.4.3.  Μέτρηση της αντίστασης γείωσης ..........................................................103
  4.4.3.1.  Προδιαγραφές οργάνων μέτρησης αντίστασης γείωσης ..........104
 4.4.4.  Μέθοδοι μέτρησης αντίστασης γείωσης .................................................105
  4.4.4.1.  Μέθοδος μέτρησης με την χρήση δύο βοηθητικών 
   ηλεκτροδίων ..............................................................................106
   4.4.4.1.1.  Εντοπισμός της ζώνης μηδενικού δυναμικού 
    μεταξύ των βοηθητικών ηλεκτροδίων .....................109
  4.4.4.2 Προσεγγιστική μέθοδος μέτρησης με την χρήση δύο 
   βοηθητικών ηλεκτροδίων και αμπεροτσιμπίδας ....................... 111
  4.4.4.3 Προσεγγιστική μέθοδος μέτρησης με τη χρήση 
   δύο αμπεροτσιμπίδων ...............................................................112
  4.4.4.4.  Προσεγγιστική μέθοδος μέτρησης αντίστασης γείωσης 
   μέσω του βρόχου Ν-ΡΕ .............................................................114
 4.4.5.  Έλεγχος λειτουργίας Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος (RCD) ................115

00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   xi00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   xi 10/7/2012   3:19:15 μμ10/7/2012   3:19:15 μμ



Γ. Σ. Τσακιράκις - Ν. Μ. Κιμουλάκης: Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεωνxii

5  Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων του ελέγχου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων   ............................................................................ 119

 5.1.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .................................................................121
 5.1.1. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ...122
 5.1.2.  Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης ....................................128
 5.1.3.  Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
  κατά ΕΛΟΤ HD384 .................................................................................131
  5.1.3.1.  Μέρος 1. Διαπιστώσεις Οπτικού Ελέγχου ................................133
  5.1.3.2.  Μέρος 2. Αποτελέσματα Δοκιμών ............................................133
  5.1.3.3.  Μέρος 3. Καταγραφή Μετρήσεων ............................................134
 5.1.4. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά Κ.Ε.Η.Ε. ........138
 5.2.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ...............................................139
 5.2.1.  Επανέλεγχος τυπικής οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης .....................139

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 Α  Χαρακτηριστικές λειτουργίας διατάξεων προστασίας από υπερένταση  ............................................................................ 151

Β  Ωμική αντίσταση αγωγών με μόνωση PVC ............................... 157

Γ  Μέτρηση γειώσεων  ...................................................................... 159

Παρ.Γ.1.  Μέθοδος μέτρησης σημειακής γείωσης (ηλεκτρόδιο ράβδου/σταυρού, 
τρίγωνο, πλάκα, γειωτής Ε) ...........................................................................159

Παρ.Γ.2.  Μέθοδος μέτρησης εκτεταμένης γείωσης (θεμελιακή, περιμετρική, 
πλέγμα κ.λπ.)  ...............................................................................................162

Παρ.Γ.3.  Μέθοδοι μέτρησης ειδικής αντίστασης εδάφους  .........................................165
 Μέθοδος WENNER   .....................................................................................165
 Μέθοδος SCHLUMBERGER .......................................................................168

Βιβλιογραφία  ....................................................................................... 169

00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   xii00_CONT ep hlektr egatastaseon.indd   xii 10/7/2012   3:19:15 μμ10/7/2012   3:19:15 μμ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

Διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα πρέπει να 
ακολουθήσει έλεγχος τόσο σε σχέση με την λειτουργία της, όσο και σε σχέση με το αν 
αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκτός του αρχικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής, θα πρέπει να πραγματοποιούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα και επανέλεγχοι 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης, για να επαναβεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις που τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία επιβάλλουν ή να διαπιστωθούν 
τυχόν φθορές που μπορεί να έχουν προκύψει με το πέρασμα του χρόνου και οι οποίες θα 
πρέπει να αποκατασταθούν.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη, την κατασκευή, τον έλεγχο και 
επιθεώρηση καθώς και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνο-
νται κατά κύριο λόγο στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. 

Επιπλέον θέματα που σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθορίζονται από 
μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων πολλά από τα οποία έχουν υιοθετηθεί και από τον Ελ-
ληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), αλλά και με βάση νομοθετικές ρυθμίσεις και 
υπουργικές αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί.

Στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που σχετίζονται με 
τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. 
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 1.1.   ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384 «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC, σε συνεργασία με 
τους εθνικούς φορείς τυποποίησης των κρατών μελών της, έχει μεταξύ άλλων, εκδώσει 
και πρότυπα που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα κείμενα αυτά είναι τα έγ-
γραφα εναρμόνισης της σειράς HD 384 της CENELEC, τα οποία βασίζονται στα διεθνή 
πρότυπα της σειράς IEC 60364. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζουν 
τους Εθνικούς Κανονισμούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων στις απαιτήσεις αυ-
τών των Ευρωπαϊκών Προτύπων της CENELEC.

Τα Έγραφα Εναρμόνισης της σειράς HD 384 εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Τε-
χνική Επιτροπή TC64 «Electrical Installations of buildings» στο έργο της οποίας συμ-
μετέχει ως εθνικός φορέας της Ελλάδας και ο ΕΛΟΤ. Η Τεχνική Επιτροπή EΛΟΤ/ ΤΕ82 
«Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων», προσάρμοσε το CENELEC HD 384 στα ελληνι-
κά δεδομένα και εξέδωσε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 με τίτλο «Απαιτήσεις για ηλεκτρι-
κές εγκαταστάσεις», το οποίο αφορά στη μελέτη, στην κατασκευή, στις αλλαγές, στις 
προσθήκες και στους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Στις 5 Μαρτίου 2004 δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470Β/5-3-04), με την οποία αντικαθίσταται ο παλαιός Κανονισμός 
από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και συστήνεται στον ΕΛΟΤ μόνιμη ομάδα εργασίας με 
σκοπό τη συνεχή ενημέρωση του, τη βελτίωσή του και την εισήγηση στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης για την έκδοση διευκρινιστικών ή τροποποιητικών διατάξεων.

Η εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 είναι υποχρεωτική από τις 28 Φεβρουαρίου 
2006. 

Τα επιμέρους κεφάλαιά του, ακολουθούν τη δομή των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών 
Εγγράφων Εναρμόνισης. Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 περιλαμβάνει τα εξής 
μέρη:

1. Μέρος 1. Γενικά 
2. Μέρος 2. Ορισμοί 
3. Μέρος 3. Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων 

Κεφάλαιο 31. Συνθήκες χρήσης, τροφοδοτήσεις και δομή
Κεφάλαιο 32. Εξωτερικές επιδράσεις
Κεφάλαιο 33. Συμβατότητα
Κεφάλαιο 34. Δυνατότητα συντήρησης
Κεφάλαιο 35. Εφεδρικές τροφοδοτήσεις
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4. Μέρος 4. Μέτρα προστασίας για ασφάλεια
Κεφάλαιο 41. Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
Κεφάλαιο 42. Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων
Κεφάλαιο 43. Προστασία έναντι υπερεντάσεων
Κεφάλαιο 45. Προστασία έναντι μειώσεων της τάσης
Κεφάλαιο 46. Απομόνωση και διακοπή
Κεφάλαιο 47. Εφαρμογή των μέτρων προστασίας
Κεφάλαιο 48.  Επιλογή των μέτρων προστασίας σε συνάρτηση με τις 

εξωτερικές επιδράσεις
5. Μέρος 5. Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

Κεφάλαιο 51. Γενικοί κανόνες
Κεφάλαιο 52. Ηλεκτρικές γραμμές

Τμήμα 523. Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα
Κεφάλαιο 53. Όργανα προστασίας και ελέγχου

Τμήμα 537. Διατάξεις απομόνωσης και διακοπής
Κεφάλαιο 54. Γειώσεις και αγωγοί προστασίας
Κεφάλαιο 55. Υπόλοιπος εξοπλισμός
Κεφάλαιο 56. Τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας 

6. Μέρος 6. Έλεγχος των εγκαταστάσεων
7. Μέρος 7. Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις

Τμήμα 700. Εισαγωγή
Τμήμα 701. Λουτρά
Τμήμα 702. Κολυμβητικές δεξαμενές
Τμήμα 703. Σάουνες
Τμήμα 704. Εργοτάξια
Τμήμα 705. Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Τμήμα 706.  Χώροι περιορισμένων διαστάσεων με αγώγιμα 

τοιχώματα
Τμήμα 708.  Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και 

τροχόσπιτα
Τμήμα 709. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π32-Α Εξωτερικές επιδράσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Α Μέθοδος μέτρησης της αντίστασης μόνωσης δαπέδων και τοίχων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Β Δοκιμή λειτουργίας διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Γ Μέτρηση της αντίστασης γείωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Δ Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλματος
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 1.2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.2.1.  Συχνότητα Ελέγχων και Επανελέγχων
Η συχνότητα των επανελέγχων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, ορίζεται στο άρθρο 5 της 
απόφασης Φ.7.5/1816/88 (Φ.Ε.Κ. 470\Β 5 Μαρτίου 2004), όπου αναφέρεται ότι:

1. Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, 
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

2. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότη-
ση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την 
εγκατάσταση, ως εξής:

●για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
●για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχι-

στον κάθε επτά (7) χρόνια
●για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο 

(2) χρόνια
●για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο
●για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) του-

λάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, 
πριν από την επανασύνδεση

●για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατά-
στασης

●για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες 
(πλημμύρες, σεισμούς)

●μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
●μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

1.2.2.  Έντυπα Ελέγχου και Επανελέγχου 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, από την 16η Αυγούστου 2011, υιοθετείται συγκε-
κριμένη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη η οποία 
θα πρέπει να κατατίθεται προς την επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ πα-
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ράλληλα υιοθετούνται και συμπληρωματικά έγγραφα όπως η «Έκθεση Παράδοσης Ηλε-
κτρικής Εγκατάστασης» και τα «Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης», τα 
οποία και θα πρέπει να επισυνάπτονται στην Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με μονογραμμικά 
σχέδια του πίνακα διανομής και της κάτοψης του χώρου.

Ειδικότερα, στην Υπ. Απόφαση Φ.50/503/168, ΦΕΚ 844 Τεύχος Β, 16 Μαΐου 2011 
αναφέρονται:

«Άρθρο 1: Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης

 α) Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που υποβάλλεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, στην ηλεκτρική επιχεί-
ρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σύμφωνο με το συνημμένο υπόδειγμα της 
Υ.Δ.Ε. του παραρτήματος της παρούσης απόφασης.

β) Τα περιεχόμενα της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του 
Πρωτοκόλλου ή των Πρωτοκόλλων Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, που παρα-
δίδονται μαζί με την Υ.Δ.Ε. στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρού-
σης απόφασης.

γ) Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που 
συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται:

−  Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων.
−  Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη 

του 1,5 mm2.
−  Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευμα-

τοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το ακίνητο.
−  Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου θα 

αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλε-
κτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, ΔΔΡ κ.λπ.).

δ) Τα παραπάνω έγγραφα (Υ.Δ.Ε., Έκθεσης Παράδοσης και Πρωτόκολλα Ελέγχου) 
κατατίθενται, στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και αντικαθίστανται όταν διενεργείται επανέ-
λεγχος της εγκατάστασης. Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται, ανεξαρτήτως χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων.

Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, οπότε αυτά 
καταχωρούνται σε ενιαία βάση δεδομένων.
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Άρθρο 2: Προκειμένου περί εγκαταστάσεων υποσταθμών ή κινητήρων υψηλής ή μέ-
σης τάσης οι αδειούχοι εγκαταστάτες υποβάλλουν στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας τα παρακάτω:

−  Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση υψηλής ή μέσης τάσης εκτελέστηκε σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

−  Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης
−  Σχέδια που θα περιλαμβάνουν την κάτοψη και την τομή του κτιρίου της εγκατά-

στασης, τοπογραφικό της περιοχής και την ηλεκτρική συνδεσμολογία.

Για τις μετά του υποσταθμού υποβιβασμού τάσης εσωτερικές ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις χαμηλής τάσης ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία για 
τέτοιες εγκαταστάσεις.

Άρθρο 3: Η ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αρνηθεί 
την ηλεκτροδότηση ή να προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης, 
εφόσον από αρμόδιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όργανο διαπιστωθεί απόκλιση 
από τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της εγκατάστα-
σης, και να μην την ηλεκτροδοτεί ή επανασυνδέει μέχρι να υποβληθεί Υ.Δ.Ε. ηλεκτρο-
λόγου ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά 
το χρόνο κατασκευής της.

Η ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αρνηθεί την ηλε-
κτροδότηση ή να προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης, εφό-
σον από αρμόδιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όργανο διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης, 
και να μην την ηλεκτροδοτεί ή επανασυνδέει μέχρι να υποβληθεί Υ.Δ.Ε. ηλεκτρολόγου 
ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το 
χρόνο κατασκευής της».

1.2.3.  Παραλαβή και Έλεγχος δικαιολογητικών από Δ.Ε.Η.
Σχετικά με την υποβολή του νέου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρο-
λόγου (Υ.Δ.Ε.) στη ΔΕΗ Α.Ε. και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέ-
ματος και να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες και παρανοήσεις, δόθηκε σχετική οδηγία 
προς τις αρμόδιες μονάδες του Δικτύου της ΔΕΗ, ώστε κατά την παραλαβή της ΥΔΕ 
και των συνημμένων εντύπων, να ελέγχουν τα επόμενα σημεία, ως προς την ορθότητα 
συμπλήρωσή τους:
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1) Νέα εγκατάσταση 

 Τροποποίηση 

 Επέκταση  
 Επανέλεγχο 

Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο το σωστό πλαίσιο ελέγχου.

2) Περιοχή - πρακτορείο 
Ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί η Μονάδα του Δικτύου στο χώρο ευθύνης της οποίας 
ανήκει η εγκατάσταση.

3) Παραδιδόμενα έγγραφα
– Μονογραμμικό(α) εγκατάστασης
– Μονογραμμικό(α) πίνακα(ων)
– Πρωτόκολλο ελέγχου
– Έκθεση παράδοσης

Ελέγχεται εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πλαίσια ελέγχου (check boxes) και για το Πρω-
τόκολλο(α) ελέγχου και Έκθεσης παράδοσης ότι έχει συμπληρωθεί το πλήθος των σελίδων. 
Παραλαμβάνονται και αρχειοθετούνται τα παραπάνω έγγραφα, χωρίς να γίνεται έλεγχος 
των τεχνικών στοιχείων που δηλώνονται με αυτά.

4) Ημερομηνία υποβολής
Συμπληρώνεται η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται το παραστατικό στην αρμόδια 
Μονάδα του Δικτύου.

5) Στοιχεία Καταναλωτή
Γίνεται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μη-
χανογραφικό μας σύστημα, με την αίτηση ηλεκτροδότησης.

6) Τοποθεσία εγκατάστασης
● Γίνεται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με αυτά που έχουν καταχωρηθεί 
στο μηχανογραφικό μας σύστημα, με την αίτηση ηλεκτροδότησης.

● «Κατηγορία χώρου»: Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο το πεδίο (π.χ. κατοικία, 
χώρος ψυχαγωγίας κοινού, ....κτλ.)

● «Επόμενος επανέλεγχος έως»: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένη η καταληκτική  
ημερομηνία επανελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με την παραπάνω δηλωθείσα 
κατηγορία του χώρου. 
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7) Στοιχεία Εγκαταστάτη
Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και εάν η άδεια που, κατά τη δήλωσή του 
επί της ΥΔΕ, κατέχει ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, του παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία, το δικαίωμα κατασκευής της εν λόγω ΕΗΕ. Δεν θα πραγματοποιείται έλεγχος 
για να διαπιστωθεί ότι ο Εγκαταστάτης κατέχει την άδεια που δηλώνει.

8) Τεχνικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης

α) Τάση, Φάσεις, συχνότητα, dc ή ac
 Ελέγχεται αν έχει συμπληρωθεί,

● «Τάση»: για μονοφασική παροχή 230V, για τριφασική 400 V.
● «Φάσεις»: για μονοφασική παροχή 1 και για τριφασική 3
● «Συχνότητα»: 50 Hz
● «dc ή ac»: ac 

β) Συνολική Εγκατεστημένη ενεργός και φαινομένη ισχύς
● Ελέγχεται αν η συνολική εγκατεστημένη ενεργός ισχύς είναι μικρότερη ή ίση του 
δηλωθέντος ορίου αδείας σε kW του εγκαταστάτη.

● Το πεδίο «φαινομένη ισχύς» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο στις περι-
πτώσεις που υπάρχει μέτρηση της αέργου ισχύος. 

γ) Εγκατεστημένη ισχύς Φωτισμού, Συσκευών και Κίνησης
 Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο τουλάχιστον ένα πεδίο (check box).

δ) Συνολική Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας
  Εφόσον εμπίπτει στην περίπτωση αυτή ελέγχουμε αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο και 
αν είναι ίση με την ισχύς της παραγωγικής διαδικασίας που αναφέρεται στην άδεια 
εγκατάστασης που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, κατά την αρχική ηλεκτροδότηση.

ε) Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα
 Εφόσον υπάρχει, ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο.

στ) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα
  Απαιτείται να είναι συμπληρωμένο ένα πλαίσιο ελέγχου (check box), θετικό ή αρνη -
τικό.
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ζ) Γραμμή γενικού Πίνακα - Μετρητή
  Ελέγχουμε ότι η διατομή της γραμμής γενικού πίνακα καταναλωτή - μετρητή ΔΕΗ είναι 
τουλάχιστον ίση μ’ αυτή που απαιτείται για το πλήρες φορτίο κάθε τυποποιημένης πα-
ροχής όπως κάθε φορά καθορίζεται με τις εσωτερικές οδηγίες Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.

η) Γενική ασφάλεια ή Αυτόματος διακόπτης ισχύος γενικού πίνακα
Ελέγχουμε ότι η γενική ασφάλεια καταναλωτή συνεργάζεται επιλογικά με την ασφάλεια 
του μετρητή ΔΕΗ ή την ασφάλεια του Υ/Σ για περιπτώσεις που σύμφωνα με την Οδηγία 
Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., δεν τοποθετούνται ασφάλειες στο μετρητή.

θ)  Σύστημα σύνδεσης γείωσης
Πρέπει να είναι συμπληρωμένο υποχρεωτικά το πλαίσιο ελέγχου (check box) εκείνο, με 
βάση το οποίο, το δηλούμενο Σύστημα Γείωσης είναι σύμφωνο με αυτό που εφαρμόζε-
ται στην Περιοχή Δικτύου που ανήκει η συγκεκριμένη ΕΗΕ.

9) Ηλεκτροπαραγωγή.
Όταν δηλώνεται ότι υπάρχει:

α) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
● Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς του.
● Στο πεδίο «Μεταγωγικός Διακόπτης» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο 
το πλαίσιο ελέγχου (check box) NAI.

β) Φωτοβολταϊκή Μονάδα
● Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς της.
● Στο πεδίο «Προστασία έναντι νησιδοποίησης» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συ-
μπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) NAI.

● Στο πεδίο «Κατά» συμπληρώνεται VDE 0126. 

γ) Άλλος τύπος
● ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς του.
● Στο πεδίο «Προστασία απόζευξης» πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το 
πλαίσιο ελέγχου (check box) NAI. 

10. Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής

Ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία.
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