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Αγωγός γείωσης (earthing conductor): Ένας αγωγός που συνδέει τον κύριο ακρο-
δέκτη γείωσης με το ηλεκτρόδιο γείωσης.

Αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης (bonding conductor): Ένας αγωγός που εξα-
σφαλίζει ισοδυναμική σύνδεση.

Αγωγός PEN (PEN conductor): Γειωμένος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες 
του αγωγού προστασίας και του ουδέτερου αγωγού |1|.

Αγωγός προστασίας (σύμβολο: PE, protective conductor): Αγωγός απαιτούμενος 
για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων προστασίας και προοριζόμενος για την ηλε-
κτρική σύνδεση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών προς ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα: α) ξένα αγώγιμα στοιχεία· β) κύριο ακροδέκτη γείωση· γ) ηλεκτρόδιο 
γείωσης· και δ) γειωμένο σημείο της πηγής τροφοδότησης ή τεχνητό ουδέτερο 
κόμβο.

Αγωγός φάσης (phase conductor): Ένας αγωγός ενός συστήματος εναλλασσομέ-
νου ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός 
από τον ουδέτερο αγωγό, τον αγωγό προστασίας ή τον αγωγό PEN.

Ακίνητο υλικό (stationary equipment): Ηλεκτρολογικό υλικό του οποίου δεν προ-
βλέπεται η μετατόπιση, δεν έχει χειρολαβές για τη μεταφορά του ή έχει τέτοια 
μάζα που δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί (18 kg και άνω). Ακίνητο υλικό είναι και 
το σταθερό υλικό (βλ. αντίστοιχο ορισμό).

Άμεση επαφή (direct contact): Επαφή ατόμου ή κατοικίδιου ζώου ή ζώου εκτρο-
φής προς ένα ενεργό μέρος.

Αναμενόμενη (μέγιστη) τάση επαφής: βλ. μέγιστη αναμενόμενη τάση επαφής.

Αντίσταση γείωσης συνολική: βλ. συνολική αντίσταση γείωσης.

Αντίσταση του βρόχου σφάλματος προς τη γη: βλ. σύνθετη αντίσταση του βρό-
χου σφάλματος προς τη γη.

Αποζεύκτης (disconnector, isolator): Ένας μηχανισμός διακοπής ο οποίος στην 
ανοιχτή του θέση προσφέρει απομόνωση, δηλαδή διαχωρισμό της εγκατάστασης 
ή συγκεκριμένου μέρους της από κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

1  Αγωγός PEN χρησιμοποιείται μόνο στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TN-C.

ΟΡΙΣΜΟΙ
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2  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Απομόνωση (isolation): Λειτουργία που έχει σκοπό τη διακοπή τροφοδότησης 
όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή ενός τμήματός της και το διαχωρισμό τους 
από κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ασφαλείας.

Αρχή ηλεκτρικής εγκατάστασης (origin of an installation): Σημείο στο οποίο πα-
ρέχεται, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η ηλεκτρική ενέργεια σε μια εγκατά-
σταση |2|. 

Αρχή προσωρινής ηλεκτρικής εγκατάστασης (origin of the temporary electrical 
installation): Σημείο της μόνιμης εγκατάστασης ή άλλης πηγής τροφοδότησης από 
την οποία παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στην προσωρινή ηλεκτρική εγκατάστα-
ση.

Βραχυκύκλωμα: βλ. σφάλμα μόνωσης.

Βρόχος σφάλματος: Ο αγώγιμος δρόμος τον οποίο ακολουθεί το ρεύμα βραχυκυ-
κλώματος (σφάλματος). Ο βρόχος σφάλματος περιλαμβάνει όλα τα αγώγιμα μέρη 
μέσω των οποίων κυκλοφορεί το ρεύμα βραχυκυκλώματος (δηλαδή την πηγή, 
τους ενεργούς αγωγούς, τους αγωγούς προστασίας και ενδεχομένως τμήματα 
εκτεθειμένων αγώγιμων μερών και ξένων αγώγιμων στοιχείων, καθώς και τμήμα 
του εδάφους ή και δομικών στοιχείων, αν το ρεύμα βραχυκυκλώματος διέρ χεται 
από αυτά.)

Γείωση λειτουργίας: Η γείωση ενός τμήματος της εγκατάστασης το οποίο ανή-
κει στο κύκλωμα λειτουργίας. Η γείωση λειτουργίας μπορεί να μην περιλαμβάνει 
άλλες αντιστάσεις εκτός της αντίστασης γείωσης και της αντίστασης του αγωγού 
γείωσης, ή να περιλαμβάνει πρόσθετες ωμικές επαγωγικές ή χωρητικές αντιστά-
σεις. Ανοιχτές γειώσεις δεν μπορούν να θεωρούνται γειώσεις λειτουργίας.

Γείωση προστασίας: Η χωρίς παρεμβολή άλλων αντιστάσεων (πλην της αντί-
στασης γείωσης και της αντίστασης του αγωγού γείωσης) γείωση ενός αγώγιμου 
τμήματος της εγκατάστασης που δεν ανήκει στο κύκλωμα λειτουργίας για την 
προστασία ατόμων και ζώων έναντι υψηλών τάσεων επαφής.

Γη (earth): Η αγώγιμη μάζα της Γης, της οποίας το ηλεκτρικό δυναμικό θεωρείται 
συμβατικά ίσο με το μηδέν.

2  Η αρχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι το κοινό σημείο της με το σύστημα τροφοδότησής 
της. Όταν απαιτείται μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στην ηλεκτρική εγκατά-
σταση από το σύστημα τροφοδότησής της, αρχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι οι ακροδέκτες 
εξόδου της διάταξης μέτρησης. [ΕΕΠ]
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∆έσμη καλωδίων (bunched cables): Τα καλώδια θεωρούνται ότι είναι «σε δέσμη» όταν 
δύο ή περισσότερα καλώδια εγκλείονται μέσα σε μια σωλήνα, οχετό, κανάλι κ.λπ., είτε, 
αν δεν εγκλείονται, δε διαχωρίζονται μεταξύ τους με καθορισμένη απόσταση.

∆ιάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος (RCD, Residual Current Device): Μια 
μηχανική συσκευή διακοπής (ή ο συνδυασμός συσκευών) που έχει ως προορισμό 
το άνοιγμα των επαφών όταν το διαφορικό ρεύμα φτάσει ή υπερβεί μια προκα-
θορισμένη τιμή υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες. Μια διάταξη προστασίας δια-
φορικού ρεύματος είναι δυνατόν να αποτελείται από το συνδυασμό χωριστών συ-
σκευών που προορίζονται να ανιχνεύουν και να εκτιμούν την τιμή του διαφορικού 
ρεύματος και να διακόπτουν ή να αποκαθιστούν σε αγείωτα δίκτυα το κύκλωμα.

∆ιαφορικό ρεύμα (residual current): Το αλγεβρικό άθροισμα των στιγμιαίων τιμών 
των ρευμάτων που διαρρέουν όλους τους ενεργούς αγωγούς ενός κυκλώματος, σε 
ένα σημείο της εγκατάστασης |3|.

∆οκιμές και μετρήσεις σε ηλεκτρική εγκατάσταση: Μέσω των δοκιμών και των 
μετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων προστασίας της ηλε-
κτρικής εγκατάστασης. Με τη χρήση κατάλληλων οργάνων γίνεται η μέτρηση των 
τιμών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που δεν είναι εφικτά να διαπιστω-
θούν από την οπτική επιθεώρηση.

∆ιπλή μόνωση (double insulation): Μόνωση που περιλαμβάνει τόσο βασική όσο 
και επιπρόσθετη μόνωση.

Εγκατάσταση: βλ. ηλεκτρική εγκατάσταση.

Έκθεση (exhibition): Γεγονός το οποίο αποσκοπεί στην παρουσία και/ή πώληση 
προϊόντων κ.λπ., το οποίο μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε κατάλληλη το-
ποθεσία, είτε μία αίθουσα είτε ένα κτίριο είτε μία προσωρινή κατασκευή.

Εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος (exposed conductive part): Αγώγιμο μέρος ενός ηλε-
κτρολογικού υλικού με το οποίο είναι δυνατόν να έλθει κανείς σε επαφή και το 
οποίο δεν είναι ενεργό μέρος, μπορεί όμως να αποκτήσει τάση προς τη γη σε πε-
ρίπτωση σφάλματος μόνωσης |4|.

3  Σε κανονική κατάσταση λειτουργίας το διαφορικό ρεύμα είναι ίσο με το μηδέν ή ίσο με το ρεύμα 
διαρροής προς τη γη. Όταν υπάρχει ένα σφάλμα προς τη γη, το διαφορικό ρεύμα έχει τιμή ίση με το 
ρεύμα σφάλματος. [ΕΕΠ]
4  Θεωρείται εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος και ένα αγώγιμο στοιχείο που δεν αποτελεί μέρος κάποιου 
ηλεκτρολογικού υλικού, αν μπορεί, σε περίπτωση σφάλματος μόνωσης, να αποκτήσει μια τάση προς 
τη γη, όχι απευθείας αλλά μέσω ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους ή άλλου μη ενεργού αγώγιμου 
μέρους ενός ηλεκτρολογικού υλικού. [ΕΕΠ]
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4  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης: Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα με τα οποία δια-
πιστώνεται ότι ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Στον έλεγχο περιλαμβάνονται η οπτική επιθεώρηση, οι 
δοκιμές και οι μετρήσεις.

Έμμεση επαφή (indirect contact): Επαφή ατόμου ή κατοικίδιου ζώου ή ζώου 
εκτροφής προς ένα εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος, το οποίο έχει αποκτήσει τάση 
προς τη γη εξαιτίας ενός σφάλματος μόνωσης.

Εμπόδιο (obstacle): Ένα στοιχείο που εμποδίζει την ακούσια άμεση επαφή, αλλά 
δεν αποτρέπει την επαφή μετά από εσκεμμένη ενέργεια.

Εναλλακτική (εφεδρική) τροφοδότηση: Τροφοδότηση προοριζόμενη να διατηρεί, 
σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της κανονικής τροφοδότησης, τη λειτουργία 
μιας εγκατάστασης ή ενός τμήματός της, για λόγους άλλους από την ασφάλεια 
προσώπων ή αγαθών.

Ενεργό μέρος (live part): Κάθε αγωγός ή αγώγιμο μέρος που προορίζεται να έχει, 
σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, τάση προς τη γη, καθώς και ο ουδέτερος 
αγωγός, όχι όμως, κατά σύμβαση, ο αγωγός PEN.

Εξοπλισμός κλάσης I (class I equipment): Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του οποίου 
η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας δε στηρίζεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά 
περιλαμβάνει και τρόπους σύνδεσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών του  με 
έναν αγωγό προστασίας της μόνιμης διασυρμάτωσης της εγκατάστασης.

Εξοπλισμός κλάσης II (class II equipment): Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του ο -
ποίου η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας δε στηρίζεται μόνο στη βασική μόνω-
ση, αλλά προβλέπονται σε αυτόν και επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως είναι 
η συμπληρωματική μόνωση. ∆ε γίνεται όμως πρόβλεψη για σύνδεση των εκτεθει-
μένων μεταλλικών μερών του σε αγωγό προστασίας, ούτε στηρίζεται η προστα-
σία του σε προστατευτικά μέτρα που θα ληφθούν στη μόνιμη διασυρμάτωση της 
εγκατάστασης.

Εξοπλισμός κλάσης III (class III equipment): Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του 
οποίου η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας στηρίζεται στην τροφοδοσία του με 
διαχωρισμένη πολύ χαμηλή τάση (ELV), και στον οποίο δε δημιουργούνται τάσεις 
μεγαλύτερες από εκείνες της διαχωρισμένης πολύ χαμηλής τάσης.

Επείγουσα διακοπή: Λειτουργία που έχει σκοπό την εξάλειψη το ταχύτερο δυνα-
τόν ενός μη αναμενόμενου κινδύνου.

Επείγουσα κράτηση (στάση): βλ. επείγουσα στάση.
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Επείγουσα στάση (κράτηση): Επείγουσα διακοπή που έχει σκοπό να σταματήσει 
μια κίνηση που έχει γίνει επικίνδυνη.

Εφεδρική (εναλλακτική) τροφοδότηση: βλ. εναλλακτική τροφοδότηση.

Ηλεκτρική γραμμή: Ένα σύνολο αποτελούμενο από έναν ή περισσότερους αγω-
γούς, καλώδια ή ζυγούς, από τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τη στερέωσή τους 
και, αν είναι αναγκαίο, από τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τη μηχανική προστα-
σία τους.

Ηλεκτρική εγκατάσταση (electrical installation): Ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλι-
κών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα 
μεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ηλεκτρικό κύκλωμα (circuit): Σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών μιας ηλεκτρικής 
εγκατάστασης που τροφοδοτούνται από το ίδιο σημείο και προστατεύονται ένα-
ντι υπερεντάσεων από την ίδια ή τις ίδιες διατάξεις προστασίας.

Ηλεκτροπληξία (electric shock): Παθοφυσιολογικό αποτέλεσμα προκαλούμενο 
από τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα ανθρώπου ή ζώου.

Θέαμα (show): Παρουσίαση ή εκδήλωση σε οποιαδήποτε κατάλληλη τοποθεσία, 
είτε σε μία αίθουσα είτε σε ένα κτίριο είτε σε μια προσωρινή κατασκευή.

Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος (μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα) ενός αγωγού 
(current-carrying capacity of a conductor): βλ. μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα ενός 
αγωγού.

Κινητό υλικό: Ηλεκτρολογικό υλικό που μπορεί να μετατοπίζεται κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας του, παραμένοντας συνδεδεμένο προς το κύκλωμα τροφοδό-
τησής του.

Κύκλωμα διανομής (ενός κτιρίου) (distribution circuit): Κύκλωμα που τροφοδο-
τεί έναν πίνακα διανομής μέσα σ’ ένα κτίριο.

Κύριος ακροδέκτης γείωσης, κύριος ζυγός γείωσης (main earthing terminal, 
main earthing busbar): Ένας ακροδέκτης ή ζυγός που προορίζεται για τη σύνδεση 
των αγωγών προστασίας (περιλαμβανομένων των αγωγών ισοδυναμικής σύνδε-
σης), των αγωγών γείωσης και ενδεχομένως των αγωγών σύνδεσης μιας γείωσης 
λειτουργίας (αν υπάρχει) |5|. (βλ. Σχήμα 2.1)

5  Ο κύριος ακροδέκτης (ή ζυγός) γείωσης μπορεί να είναι ενσωματωμένος στο γενικό πίνακα δια-
νομής της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
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6  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Σχήμα 2.1: (1) Ηλεκτρόδιο γείωσης, (2) σύνδεση με τον ουδέτερο (μόνο σύστημα TN), (3) 
αγωγός γείωσης, (4) κύριος ζυγός γείωσης, (5) κύριος αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης, 
(6) ξένο αγώγιμο μέρος (μεταλλικές σωληνώσεις), (7) ξένο αγώγιμο μέρος (μεταλλικά 
δομικά μέρη), (8) αγωγός προστασίας, (9) αγωγός ισοδυναμικής συμπληρωματικής σύν-
δεσης (εφόσον απαιτείται), (10) ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κλάσης I, (11) ξένο αγώγιμο 
μέρος (οπλισμός κτιρίου, εφόσον απαιτείται).
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Κύριος ζυγός γείωσης, κύριος ακροδέκτης γείωσης: βλ. κύριος ακροδέκτης γείω-
σης.

(Μέγιστη) αναμενόμενη τάση επαφής: Η υψηλότερη τάση επαφής που μπορεί 
να εμφανιστεί σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση στην περίπτωση ενός σφάλματος με 
αμελητέα σύνθετη αντίσταση.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα (ικανότητα μεταφοράς ρεύματος) ενός αγωγού: 
Το μεγαλύτερο ρεύμα που μπορεί να διαρρέει συνεχώς και υπό δεδομένες συνθή-
κες έναν αγωγό χωρίς η θερμοκρασία του να υπερβεί μια προδιαγεγραμμένη τιμή.

Ξένο αγώγιμο στοιχείο (extraneous conductive part): Αγώγιμο αντικείμενο που 
δεν αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το οποίο είναι δυνατόν να με-
ταφέρει ένα δυναμικό (συνήθως το δυναμικό της γης).

Ξηρός χώρος: Ο χώρος που είναι απαλλαγμένος από μόνιμη υγρασία ή παρουσιά-
ζει υγρασία σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις.

Ονομαστική τάση (nominal voltage): Τάση με την οποία χαρακτηρίζεται μια εγκα-
τάσταση ή ένα τμήμα της. Συμβατικά έχουν καθοριστεί τα όρια δύο ονομαστικών 
τάσεων, της «πολύ χαμηλής τάσης» και της «χαμηλής τάσης».

Οπτική επιθεώρηση (ηλεκτρικής εγκατάστασης): Η διερεύνηση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, με την έννοια της διαπίστωσης της σωστής επιλογής των υλικών 
και της σωστής συγκρότησής της.

Ουδέτερος αγωγός (σύμβολο Ν, neutral conductor): Αγωγός που συνδέεται στον 
ουδέτερο κόμβο ενός συστήματος τροφοδότησης και είναι δυνατόν να συμμετέχει 
στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Περίβλημα (enclosure): Ένα στοιχείο που εξασφαλίζει την προστασία ενός υλικού 
από ορισμένες εξωτερικές επιδράσεις και επίσης την προστασία από άμεση επα-
φή προς όλες τις κατευθύνσεις.

Περίπτερο: Χώρος ή προσωρινή κατασκευή που χρησιμοποιείται για παρουσία-
ση, δημοσιοποίηση, πώληση, παιχνίδια κ.λπ.

Πίνακας διανομής (distribution board): Συγκρότημα εξαρτημάτων που περιλαμ-
βάνει μηχανισμούς διακοπής ή προστασίας, που αντιστοιχούν σε ένα ή περισ-
σότερα εξερχόμενα κυκλώματα, που τροφοδοτούνται από ένα ή περισσότερα 
εισερχόμενα κυκλώματα, μαζί με ακροδέκτες για τους ουδέτερους και τους αγω-
γούς προστασίας των κυκλωμάτων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μηχανισμούς 
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8  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

σηματοδότησης ή άλλους μηχανισμούς ελέγχου. Στον πίνακα διανομής μπορεί να 
περιλαμβάνονται και μέσα απόζευξης ή τα μέσα αυτά μπορεί να είναι εγκατεστη-
μένα ξεχωριστά.

Πολύ χαμηλή τάση (ELV, Extra Low Voltage): Τάση που συνήθως δεν ξεπερνά:

(α) τα 50 V στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, όταν μετράται είτε μεταξύ 
αγωγών είτε ως προς τη γη, ή

(β) τα 120 V στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, χωρίς ουσιαστικά κυμάτωση |6|, 
όταν μετράται είτε μεταξύ αγωγών είτε ως προς τη γη.

Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση: Ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία τίθεται 
εντός και εκτός λειτουργίας ταυτόχρονα με το περίπτερο ή την έκθεση με την 
οποία σχετίζεται.

Προσωρινή κατασκευή: Μονάδα ή τμήμα μονάδας που περιλαμβάνει κινητά φο-
ρητά στοιχεία, τοποθετημένα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, και είναι σχεδια-
σμένη έτσι ώστε να προορίζεται για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

Ρεύμα διαρροής προς τη γη (leakage current): Ρεύμα που ρέει από μια  ηλεκτρική 
εγκατάσταση προς τη γη (απευθείας ή μέσω ξένων αγώγιμων στοιχείων) χωρίς να 
υπάρχει σφάλμα μόνωσης |7|.

Ρεύμα διαφυγής: Ρεύμα που ρέει από μια  ηλεκτρική εγκατάσταση προς τη γη 
(απευθείας ή μέσω ξένων αγώγιμων στοιχείων) όταν υπάρχει σφάλμα μόνωσης.

Ρεύμα ηλεκτροπληξίας: Ρεύμα που διέρχεται μέσα από το σώμα ανθρώπου ή 
ζώου και έχει τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να προκαλέσει παθοφυσιολογι-
κά αποτελέσματα.

Ρεύμα κανονικής λειτουργίας (ενός κυκλώματος): Το μεγαλύτερο ρεύμα που 
προβλέπεται να διέρχεται από ένα κύκλωμα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
και για το οποίο έχει μελετηθεί το κύκλωμα.

Ρεύμα (στερεού) βραχυκυκλώματος (fault current): Μια υπερένταση που εμφα-
νίζεται σε ένα κύκλωμα στην περίπτωση σφάλματος μόνωσης με αμελητέα σύν-
θετη αντίσταση μεταξύ των ενεργών αγωγών, οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας, έχουν μια διαφορά δυναμικού.

6  Το συνεχές ρεύμα νοείται ότι είναι χωρίς κυμάτωση όταν δεν περιέχει εναλλασσόμενη συνιστώ-
σα, ή, αν έχει, η ενεργός τιμή της δεν υπερβαίνει το 10% της συνεχούς συνιστώσας.
7  Το ρεύμα διαρροής έχει μια χωρητική συνιστώσα η οποία μπορεί να οφείλεται στη χρήση πυκνω-
τών ή στην κατανεμημένη φυσική χωρητικότητα των καλωδίων (αμελητέα στις συνήθεις εγκαταστά-
σεις). Αν υπάρχει σφάλμα μόνωσης, προκύπτει ρεύμα διαφυγής. [ΕΕΠ]
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Ρεύμα υπερφόρτισης (overload current): Μια υπερένταση που εμφανίζεται σε 
ένα κύκλωμα, χωρίς να υπάρχει σφάλμα μόνωσης.

Σταθερό υλικό (fixed equipment): Ηλεκτρολογικό υλικό στερεωμένο σε συγκεκρι-
μένη θέση, είτε επάνω σε μια βάση στήριξης είτε στα στοιχεία του κτιρίου.

Σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος προς τη γη (earth fault loop impe-
dance): Η σύνθετη αντίσταση του βρόχου μέσω του οποίου, λόγω σφάλματος, 
ρέει ρεύμα προς τη γη, και ο οποίος αρχίζει και τελειώνει στο σημείο του σφάλμα-
τος. Η αντίσταση αυτή συμβολίζεται με ZS.

Στο βρόχο σφάλματος προς τη γη περιλαμβάνονται κατά σειρά τα ακόλουθα μέρη 
της εγκατάστασης, ξεκινώντας από το σημείο του σφάλματος:

– ο αγωγός προστασίας του κυκλώματος και

– ο ακροδέκτης γείωσης της εγκατάστασης και

– ο αγωγός γείωσης της εγκατάστασης και

–  η διαδρομή επιστροφής, η οποία για συστήματα TN είναι μεταλλική, ενώ για 
συστήματα TT ή IT περνά μέσω της γης και

–  η διαδρομή μέσω του γειωμένου ουδέτερου σημείου του μετασχηματιστή 
και

– η περιέλιξη του μετασχηματιστή και

– ο αγωγός φάσης από το μετασχηματιστή μέχρι το σημείο σφάλματος.

Συνολική αντίσταση γείωσης: Η αντίσταση μεταξύ του κύριου ακροδέκτη γείω-
σης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και της γης.

Σύστημα: Ένα ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από μια πηγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και την ηλεκτρική εγκατάσταση. Για λόγους που σχετίζονται με τα Πρότυ-
πα ασφάλειας των ηλεκτρικών συστημάτων, τα συστήματα διαχωρίζονται στους 
ακόλουθους τύπους, που έχουν να κάνουν με τη σχέση της ηλεκτρικής πηγής, με 
τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης και τη γη:
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10  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Σχήμα 2.2: TN-C σύστημα: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, (2) 
ηλεκτρόδιο γείωσης εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται).

TN-C σύστημα: Ένα σύστημα στο οποίο οι λειτουργίες του ουδέτερου και του 
προστατευτικού αγωγού συνδυάζονται σε έναν αγωγό (αγωγός PEN), σε ολόκληρο 
το σύστημα.
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Σχήμα 2.3: TN-S σύστημα: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, (2) 
ηλεκτρόδιο γείωσης εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται).

TN-S σύστημα: Ένα σύστημα το οποίο έχει διαχωρισμένους, σ’ όλη την έκτασή 
του, τους ουδέτερους αγωγούς και τους προστατευτικούς αγωγούς.
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12  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Σχήμα 2.4: TN-C-S σύστημα: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, (2) 
ηλεκτρόδιο γείωσης εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται).

TN-C-S σύστημα: Ένα σύστημα στο οποίο οι λειτουργίες του ουδέτερου και του 
προστατευτικού αγωγού συνδυάζονται σε έναν αγωγό σε μέρος του συστήμα-
τος.
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Σχήμα 2.5: TT σύστημα: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, (2) ηλε-
κτρόδιο γείωσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών της εγκατάστασης.

TT σύστημα: Ένα σύστημα που έχει ένα σημείο της ηλεκτρικής πηγής απευ θείας 
γειωμένο, ενώ τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης συνδέονται σε 
γειω μένο ηλεκτρόδιο, ηλεκτρικά ανεξάρτητο από το αντίστοιχο της πηγής.
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14  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Σχήμα 2.6: IT σύστημα: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, (2) ηλε-
κτρόδιο γείωσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών της εγκατάστασης.

Σφάλμα μόνωσης ή απλά σφάλμα (fault): Μια κατάσταση ενός κυκλώματος κατά 
την οποία ρεύμα περνά μέσω μιας αντικανονικής ή μη σκόπιμης διαδρομής. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται σε καταστροφή ή γεφύρωση της μόνωσης. Στο σημείο του 
σφάλματος η σύνθετη αντίσταση μεταξύ των ρευματοφόρων αγωγών ή μεταξύ 
των ρευματοφόρων αγωγών και των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών των εξο-
πλισμών ή μεταξύ των ρευματοφόρων αγωγών και των αγώγιμων μερών ξένων 
αντικειμένων θεωρείται συμβατικά ότι είναι αμελητέα. Το σφάλμα ονομάζεται και 
βραχυκύκλωμα.

IT σύστημα: Ένα σύστημα που δεν έχει κανένα σημείο του συνδεδεμένο με τη γη 
(ή ένα σημείο του συνδέεται με την παρεμβολή μιας μεγάλης αντίστασης με τη 
γη), ενώ τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης συνδέονται σε γειωμένο 
ηλεκτρόδιο.
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Τάση επαφής: Τάση που εμφανίζεται μεταξύ δύο ταυτόχρονα προσιτών μερών, 
όταν συμβεί ένα σφάλμα μόνωσης.

Ταυτόχρονα προσιτά μέρη (simultaneously accessible parts): Αγωγοί ή αγώγιμα 
μέρη με τα οποία μπορεί να έρθει συγχρόνως σε επαφή ένα άτομο (ή ενδεχομέ-
νως ένα ζώο). Ταυτόχρονα προσιτά μέρη μπορεί να είναι: τα ενεργά μέρη, τα 
εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη, τα ξένα αγώγιμα μέρη, οι αγωγοί προστασίας και τα 
ηλεκτρόδια γείωσης, τα δάπεδα και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου (εκτός αν είναι 
μονωτικά).

Τερματικό κύκλωμα (final circuit): Κύκλωμα που τροφοδοτεί απευθείας ηλεκτρι-
κές συσκευές ή/και ρευματοδότες.

Τροφοδότηση για συστήματα ασφαλείας: Τροφοδότηση προοριζόμενη να διατη-
ρεί, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της κανονικής τροφοδότησης, τη λειτουργία 
συσκευών που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια προσώπων ή την αντιμετώ-
πιση κινδύνων για τα αγαθά.

Υπερένταση (overcurrent): Κάθε ρεύμα που υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή. 
Για τους αγωγούς προκαθορισμένη τιμή του ρεύματος είναι το μέγιστο επιτρεπό-
μενο ρεύμα.

Φράγμα (barrier): Ένα στοιχείο που εξασφαλίζει την προστασία από άμεση επα-
φή προς όλες τις συνήθεις κατευθύνσεις προσέγγισης.

Χαμηλή τάση (LV, Low Voltage): Τάση που συνήθως ξεπερνά την πολύ χαμηλή 
τάση, αλλά δεν ξεπερνά:

(α) τα 1.000 V στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος είτε τα 1.500 V στα κυ-
κλώματα συνεχούς ρεύματος, όταν μετράται μεταξύ αγωγών, ή

(β) τα 600 V στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα 900 V στα κυκλώμα-
τα συνεχούς ρεύματος, όταν μετράται μεταξύ αγωγών και γης.

Χώρος ο οποίος παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης αποκαλείται ο χώρος μέσα στον 
οποίο κατασκευάζονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται υγρές, στερεές ή αέ-
ριες ουσίες οι οποίες είναι εκρηκτικές ή στον οποίο συσσωρεύονται επικίνδυνες 
ποσότητες αερίων, ατμών ή κόνεων που μπορούν να προκαλέσουν μεταξύ τους ή 
μαζί με τον αέρα εκρηκτικά μείγματα.

Χώρος ο οποίος παρουσιάζει κίνδυνο πυρκαγιάς αποκαλείται ο χώρος μέσα 
στον οποίο κατασκευάζονται, επισκευάζονται ή αποθηκεύονται, σε σημαντικές 
ποσότητες, εύκολα αναφλέξιμα υλικά.
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16  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Χώρος προσέγγισης (arm’s reach): Με τη φράση αυτή προσδιορίζεται ο χώρος 
που εκτείνεται από οποιοδήποτε σημείο μιας επιφάνειας όπου συνήθως στέκο-
νται ή κινούνται πρόσωπα μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει κάποιος με το χέρι 
του, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να χρησιμοποιήσει εργαλεία ή σκάλες.
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Θέση πρώτης 
αναφοράς στο 
ΕΛΟΤ HD 384

I Ενδεικνυμένη τιμή ρεύματος βραχυκυκλώματος 434.3.2

I2 Ρεύμα αποτελεσματικής λειτουργίας διάταξης 
προστασίας

433.2

I2.t Ενέργεια διέλευσης βραχυκυκλώματος διάταξης 
προστασίας

434.3.2

IB Ρεύμα κανονικής λειτουργίας κυκλώματος 433.2

Id Ρεύμα σφάλματος αμελητέας σύνθετης αντί-
στασης μεταξύ ενός αγωγού φάσης και ενός 
εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους ή ενός αγωγού 
προστασίας

413.1.5.3

In Ονομαστικό ρεύμα ή επιλεγόμενο ρεύμα ρύθμι-
σης διάταξης προστασίας

433.2

Iz Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα γραμμής 433.2

Iα (α) Ρεύμα που προκαλεί την αυτόματη λειτουρ-
γία της διάταξης προστασίας σε ορισμένο χρό-
νο

413.1.3.4

(β) Μέγιστο ρεύμα σφάλματος προς γη τροφο-
δοτούμενο μόνο από στατό αντιστροφέα

551.4.3.1

I∆ Ρεύμα λειτουργίας διάταξης προστασίας δια-
φορικού ρεύματος

Π.61-Β

I∆n Ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας διά-
ταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος

412.5.1

k Συντελεστής ανύψωσης θερμοκρασίας αγωγών 
κατά τα βραχυκυκλώματα

434.3.2

R Αντίσταση γενικά (Ω) 413.1.6.2

RA Άθροισμα αντιστάσεων γείωσης και του αγω-
γού προστασίας

413.1.4.3

συνεχίζεται

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ
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18  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

RB Αντίσταση γείωσης όλων των ηλεκτροδίων 
γείωσης σε παράλληλη σύνδεση

413.1.3.8

RΓ Αντίσταση γείωσης ηλεκτροδίου Π.61-Γ

RE Ελάχιστη αναμενόμενη αντίσταση επαφής 
του αγωγού φάσης προς τη γη

413.1.3.8

RP Μεταβλητή αντίσταση Π.61-Β

S ∆ιατομή αγωγού 434.3.2

SN ∆ιατομή ουδέτερου αγωγού Πιν. 47-Α

SP ∆ιατομή αγωγού προστασίας Πιν. 54-Ζ

Sph ∆ιατομή αγωγού φάσης Πιν. 47-Α

t ∆ιάρκεια (χρόνος) βραχυκυκλώματος 434.3.2

U Ονομαστική τάση, μεταξύ φάσεων, ενδεικνυμέ-
νη τιμή εναλλασσόμενου ρεύματος

413.1.5.7

Uo Ονομαστική τάση, μεταξύ φάσης και γης, 
ενδεικνυμένη τιμή εναλλασσόμενου ρεύματος

413.1.3.4

UL Οριακή τάση επαφής Π.61-Β

Ux Τάση για τον υπολογισμό της σύνθετης αντί-
στασης δαπέδου ή τοίχου

Π.61-Α

Z Σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος Π.61-∆

Ze Σύνθετη αντίσταση των αγωγών φάσεων και 
του γειωμένου ουδέτερου αγωγού του κυκλώ-
ματος τροφοδότησης στην αρχή της ηλεκτρι-
κής εγκατάστασης

Ε.612.6.3

Z’s Σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος, 
που περιλαμβάνει τον ουδέτερο αγωγό και 
τον αγωγό προστασίας του κυκλώματος

413.1.5.7

Zs Σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος, 
που περιλαμβάνει τον αγωγό φάσης και τον 
αγωγό προστασίας του κυκλώματος

413.1.3.4

Zs(m) H μετρούμενη τιμή της σύνθετης αντίστασης 
του βρόχου του ρεύματος σφάλματος που αρ-
χίζει και τελειώνει στο σημείο του σφάλματος

E.612.6.3

Zx Σύνθετη αντίσταση δαπέδου ή τοίχου Π.61-Α
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ΣΗΜΑΙΝΟΝ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

N Ουδέτερος αγωγός

PE Αγωγός προστασίας

PEN
Γειωμένος αγωγός που συνδυάζει τις λειτουργίες του αγωγού 
προστασίας και του ουδέτερου αγωγού

ΕΑΚ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός

ΕΕΠ Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΕΗΕ Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Κ∆Κ Κτιριοδομικός Κανονισμός

ΚΕΗΕ Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΚΤΣ Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Μ/Σ Μετασχηματιστής Ισχύος

ΜΤ Μέση Τάση

Ν. Νόμος

Ν∆. Νομοθετικό ∆ιάταγμα

Π∆. Προεδρικό ∆ιάταγμα

ΥΑ. Υπουργική Απόφαση

Υ/Σ Ηλεκτρικός Υποσταθμός

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΧΤ Χαμηλή Τάση

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ
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Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται η βασική νομοθεσία που αφορά την 
υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΛΟΤ HD 384 στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

(I).   Αντικατάσταση του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 |8|

Νέο Ελληνικό Πρότυπο για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις [1]

Αντικατάσταση Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων [1.1]

Αντικαθίσταται ο ισχύων Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
(ΚΕΗΕ) με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις», το οποίο βασίζεται στα Έγγραφα Εναρμόνισης της σειράς HD 384 
που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) και το οποίο αποτελεί το Πρότυπο για τη μελέτη, την κατασκευή, τις 
αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην 
Ελλάδα.

Θεμελιακή γείωση [2]

Η θεμελιακή γείωση, όπως αυτή αναφέρεται στο νέο Πρότυπο, πρέπει να εφαρ-
μόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας, όπου αυτή απαιτείται, σε 
όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις γείωσης 
δεν καλύπτονται από τη θεμελιακή γείωση, τότε μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
συμπληρωματικά, και άλλες μέθοδοι γείωσης, όπως αναφέρονται στο Πρότυπο.

8  Με την ΥΑ. Φ.7.5/1816/88/5-3-2004 (ΦΕΚ 470/Β/5-3-2004) τέθηκε σε ισχύ το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Για χρονικό διάστημα δύο χρόνων (δηλαδή μέχρι τις 
4/3/2006) ίσχυαν παράλληλα και τα δύο κανονιστικά κείμενα που αφορούσαν στις ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου έπαψε να εφαρμόζεται ο ΚΕΗΕ.

 ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 

Βασική νομοθεσία 
για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

01_KOYTROYLIS.indd   2101_KOYTROYLIS.indd   21 3/9/2009   1:13:23 μμ3/9/2009   1:13:23 μμ



22  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

Προστασία από υπερτάσεις [3]

Η προστασία των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από φαινόμενα εκ-
δήλωσης υπερτάσεων στο δίκτυο θα αντιμετωπιστεί με συμπληρωματική τροπο-
ποίηση του νέου Προτύπου, εντός μεταβατικής περιόδου δύο ετών |9|. Μέχρι την 
εν λόγω ρύθμιση δύνανται να υιοθετούνται διατάξεις προστασίας οι οποίες δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και ιδιαίτερα 
με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384.

Χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων [4]

Οι χρωματισμοί των καλωδίων χαμηλής τάσης αλλάζουν σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 308 S2 |10|.

Έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων [5]

Τεχνικές απαιτήσεις και μεθοδολογία αρχικών ελέγχων 
και επανελέγχων [5.1]

Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέ-
λεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύ-
που.

Χρόνος πραγματοποίησης αρχικού έλεγχου [5.2]

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδό-
τηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

9  ∆ηλαδή μέχρι 4/3/2006. Μέχρι σήμερα (Μάρτ. 2008) δεν έχει υπάρξει προσθήκη στο Πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384 ή άλλη νομοθετική ρύθμιση που να αφορά στην προστασία των ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων από τις υπερτάσεις.
10  Οι αλλαγές στο χρωματισμό των πόλων των καλωδίων που προβλέπονται από το εν λόγω 
Πρότυπο είναι: (α) εισάγεται το γκρίζο χρώμα ως αγωγός φάσης· (β) το μπλε χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά ως ουδέτερος αγωγός· και (γ) δεν υπάρχει πλέον διαφοροποίηση στα χρώματα των πόλων 
εύκαμπτων και μη εύκαμπτων καλωδίων.
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Χρονικά διαστήματα μεταξύ επανελέγχων ανά εγκατάσταση [5.3]

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την 
εγκατάσταση |11|, ως εξής:

–  Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) 
χρόνια, 

–  για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, του-
λάχιστον 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) 
τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδό-
τησης, πριν από την επανασύνδεση,

–  για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της 
εγκατάστασης,

–  για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεο-
μηνίες (πλημμύρες, σεισμούς),

–  μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία),

– μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Τρόπος διενέργειας αρχικών ελέγχων και επανελέγχων [5.4]

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα διενερ-
γούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων |12|.

11  Σε εκτεταμένες εγκαταστάσεις επιτρέπεται οι επαναληπτικοί έλεγχοι να αντικαθίστανται μέσω 
ενός αντίστοιχου συστήματος ασφαλείας με συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση των συσκευών 
και των εγκαταστάσεων μέσω ειδικευμένων ηλεκτρολόγων. (βλ. παρ. ΣΤ.2 του Παραρτήματος  Π.61-
ΣΤ του Προτύπου)
12  Σχετικά με τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βλ. Παράρτημα 2.Α.
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(II).  Θέματα ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων. Καθιέρωση υποχρέωσης 
εγκατάστασης δια  τάξεων διαφορικού ρεύματος 
και κατασκευής θεμελιακής γείωσης |13|

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού 
ρεύματος [1]

Γενικά  [1.0]

Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για 
πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 
Εγκα  ταστάσεις (ΕΗΕ) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του 
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στη συνέχεια |14|:

Μέγιστο ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας [1.1]

Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να 
εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα 
λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
531.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Εύρος εφαρμογής διατάξεων διαφορικής προστασίας [1.2]

Στις νέες ΕΗΕ και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις ΕΗΕ που κατασκευάζονται με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη 
διαφορικού ρεύματος, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1.1. 

Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέπει να καλύπτουν όλα τα υπό-

13  Με την ΥΑ. ΦΑ50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β/5-9-2006) καθιερώθηκε η υποχρέωση εγκατάστα-
σης διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Με την ίδια 
ΥΑ. επιβλήθηκε η κατασκευή θεμελιακής γείωσης σε όλα τα νεοαναγειρόμενα κτίρια.
14  Ο ορισμός της έννοιας «εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση» (ΕΗΕ) δίνεται στο προοίμιο του άρ-
θρου 30 του Κ∆Κ και ουσιαστικά αναφέρεται μόνο στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικό-
πεδα. Στην έννοια της ΕΗΕ, κατά τον Κ∆Κ, περιλαμβάνονται, επίσης, το τμήμα σύνδεσης με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι ηλεκτρικοί υποσταθμοί και οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Επομένως, η 
υποχρέωση εγκατάστασης διάταξης διαφορικού ρεύματος του άρθρου 1 της Απόφασης δεν αφορά 
τις περιπτώσεις (ζ) [τροχόσπιτων και κάμπινγκ], (η) [εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις] και 
(θ) [μαρίνες] του άρθρου 103.1 του Προτύπου.
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λοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της ΕΗΕ τα οποία δεν καλύπτονται με διάτα-
ξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 |15|.

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος στις παλαιές 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις [1.3]

Για όλες τις παλαιές ΕΗΕ που έχουν κατασκευαστεί με τον προηγουμένως ισχύοντα 
Κανονισμό ΕΗΕ, ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο 
τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον 
μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 1.1. 

Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η εγκατά-
σταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλαιές εγκαταστά-
σεις θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας (δηλαδή μέχρι 5/9/2009).

Ιδιαίτερα σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα γείωσης 
του δικτύου ΤΤ (άμεση γείωση μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να 
ελέγχεται με μέτρηση, όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, η αντίσταση 
της γείωσης πριν από την εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορι-
κού ρεύματος. Αν η τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστα-
σης που θα μετρηθεί δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας της 
ΕΗΕ, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση 
της γείωσης (π.χ., με πρόσθεση ηλεκτροδίων). 

Όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν ληφθεί σε αυτές τις ΕΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση σφάλματος προς εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη, η 
τάση επαφής σε αυτά δε θα ξεπεράσει τα 50 V και η τάση τροφοδότησης στο 
αντίστοιχο τμήμα της ΕΗΕ, στο οποίο εμφανίζεται το σφάλμα, θα διακόπτεται σε 
λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα |16|.

15  Από το συνδυασμό αυτής της παραγράφου και της παρ. 30.0 του Κ∆Κ, καθώς και της παρ. 
202.5.1 (ορισμός «ηλεκτρικού κυκλώματος») του Προτύπου, προκύπτει ότι η διάταξη προστασίας 
διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να καλύπτει την ηλεκτρική εγκατάσταση από την αρχή της, δηλαδή 
να προστατεύει και την ηλεκτρική γραμμή από το μετρητή μέχρι το γενικό ηλεκτρικό πίνακα της 
εγκατάστασης.
16  Η απαίτηση αυτή, για τις παλαιές ΕΗΕ με σύστημα άμεσης γείωσης (ΤΤ), ουσιαστικά επανα-
λαμβάνει την απαίτηση της παρ. 413.1.4 του Προτύπου για τις αντίστοιχες νέες εγκαταστάσεις. 
∆ηλαδή επιβάλλει την πλήρη συμμόρφωση αυτών των ΕΗΕ, ως προς τα μέτρα προστασίας έναντι 
έμμεσης επαφής, με τις προβλέψεις του Προτύπου. Επίσης, επιτρέπει την εφαρμογή του Προτύπου 
σε τυχόν παλιές γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με σύστημα άμεσης γείωσης (TT), στις 
οποίες το νέο Πρότυπο επιβάλλει μέγιστη τάση επαφής 25 V a.c. rms (βλ. παρ. 705.413.1.1).
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Σήμανση και οδηγίες δοκιμών διατάξεων διαφορικού ρεύματος [1.4]

Κοντά στη διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να τοποθετεί-
ται πινακίδα με οδηγίες στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από το χρήστη, 
όπως αναφέρεται στην παρ. 531.2.1.5 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Εξαιρέσεις από την καθολική εφαρμογή διατάξεων 
διαφορικού ρεύματος [1.5]

Στα τμήματα των ΕΗΕ που αναφέρονται στις παρ. 1.2 και 1.3, στα οποία εφαρμό-
ζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία: 

– ηλεκτρικός διαχωρισμός, 

–  πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή τάση προστασίας 
(PELV), η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού ρεύματος 
είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστασίας πληρούν τις απαιτή-
σεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Απαγόρευση παράκαμψης διάταξης διαφορικού ρεύματος [1.6]

Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν 
στις παραπάνω παρ. 1.1 έως και παρ. 1.4, δε θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα 
παράκαμψής τους από το χρήστη |17|.

Θεμελιακή Γείωση [2]

Εύρος εφαρμογής [2.1]

Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, οι οποίες διαθέτουν ΕΗΕ, 
ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, 
η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική |18|.
17  Με τον απόλυτο τρόπο που τίθεται το θέμα εννοείται ότι ο κατασκευαστής της εγκατάστασης 
όχι μόνο δε θα κατασκευάσει τον ηλεκτρικό πίνακα με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει αφ’ εαυτού τη 
δυνατότητα παράκαμψης της διάταξης διαφορικού ρεύματος (π.χ., με την τοποθέτηση διακόπτη 
παράκαμψης «bypass»), αλλά θα πρέπει να λάβει και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο για την αποφυγή 
οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας από τον οποιονδήποτε. Το τελευταίο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο 
με την κατάλληλη σφράγιση του ηλεκτρικού πίνακα (κάτι αντίστοιχο με τις μολυβδοσφραγίδες που 
τοποθετεί η ∆ΕΗ στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας) και τη σχετική μνεία σε ιδιωτικό συμφωνητι-
κό που θα συνυπογραφεί με τον ιδιοκτήτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
18  Στην περίπτωση που η τιμή γείωσης που επιτυγχάνεται με τη θεμελιακή γείωση δεν είναι επαρ-
κής, τότε μπορούν να κατασκευαστούν και συμπληρωματικές γειώσεις άλλου τύπου (βλ. άρθρο 2 
της ΥΑ 1816/2004 και άρθρο 542.2 του Προτύπου).
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Προδιαγραφές κατασκευής θεμελιακής γείωσης [2.2]

Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται 
στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή ∆ιεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα 
σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Εξαιρέσεις κατασκευής θεμελιακής γείωσης [2.3]

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα 
στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δε διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

Κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών [2.4]

Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών δύναται να εφαρμόζε-
ται η απευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.

Επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις 
της παρούσας απόφασης [3]

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα για τη μελέτη, εφόσον αυτή προβλέ-
πεται, την επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτης, την εγκατάσταση και την επίβλεψη 
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις |19|.

19  Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων, βλ. Παράρτημα 3.
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(III).  Κτιριοδομικός Κανονισμός

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |20| [30]

Γενικά  [30.0]

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοι-
χείων (σωλήνες, υλικά, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συσκευές κ.λπ.), που λειτουρ-
γικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στα κτίρια ή 
οικόπεδα, για φωτισμό, θέρμανση, κίνηση, σήμανση και λοιπές εφαρμογές. 

Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι αγωγοί σύνδεσης (μόνιμοι και προ-
σωρινοί) των ακινήτων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί μετασχηματι-
στών, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια |21|, η άνεση των ατόμων που τις χρη-
σιμοποιούν και η ασφάλεια του κτιρίου, καθώς επίσης η ορθή και απρόσκοπτη 
λειτουργία τους. Πρέπει να καλύπτουν με επάρκεια και κατάλληλα τις διάφορες 
χρήσεις, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί για το κτίριο ή το οικόπεδο. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλα και να 
προσαρμόζονται στο είδος της χρήσης που προορίζονται και να είναι εφοδιασμέ-
να με σχετική έγκριση κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία. 

Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων αυτών, η ποιότητα των χρησιμοποι-
ούμενων υλικών και οι ελάχιστες απαιτήσεις για καθεμία από τις εγκαταστάσεις 
αυτές καθορίζονται στους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς και στις αναφερό-
μενες σε κάθε είδος εγκατάστασης παρακάτω παραγράφους. 

20  Το άρθρο 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/∆/1989) αντιστοιχεί στο άρθρο 373 του 
Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας [Π∆. της 14/7/1999 (ΦΕΚ 580/∆/27-7-1999)].
21  Η ασφάλεια των ατόμων και των κτιρίων, δηλαδή η παντελής έλλειψη κινδύνου, είναι ανέφικτη 
και εξαιρετικά αυστηρή απαίτηση. Άλλωστε, στην παρ. 30.1.2 του Κ∆Κ επιβάλλεται ως υποχρεωτική 
η εκτέλεση των ΕΗΕ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, το οποίο, στο Τμήμα 102, ρητά αναφέ-
ρει ότι «… (οι απαιτήσεις του Προτύπου) αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των 
κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν…». Επομένως, για την αποφυγή νομικών περιπλο-
κών συνιστάται να ενσωματώνεται αυτούσιο το Τμήμα 102 του Προτύπου στο ιδιωτικό συμφωνητι-
κό κατασκευής μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.
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Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων [30.1]

Χώροι στους οποίους κατασκευάζονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις [30.1.1]

Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου, που προορίζεται για κατοικία, εργασία ή παραμο-
νή ατόμων, πρέπει να κατασκευάζεται ηλεκτρική εγκατάσταση, που να εξασφαλί-
ζει τη δυνατότητα τεχνητού φωτισμού και τη δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ανεξάρτητα αν η ηλεκτρική αυτή εγκατάσταση συνδεθεί με δημόσιο δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρότυπα και διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής |22| [30.1.2]

Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 
Φ75/1816/88/27-2-04 (ΦΕΚ-470/Β/5-3-04) «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονι-
σμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384 και άλλες σχετικές διατάξεις» και της ΚΥΑ ΦΑ/50/12081/642/06 (ΦΕΚ-1222/Β/5-
9-06) «Θέματα Ασφαλείας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) 
Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κα-
τασκευής θεμελιακής γείωσης», όπως εκάστοτε ισχύουν και πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις του άρθρου αυτού.

Απαιτήσεις για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων [30.1.3]

Ηλεκτροδότηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίων από το δημόσιο δίκτυο δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ-118/Α) ή τις ισχύουσες τροποποιήσεις του. Προκειμένου 
για την ηλεκτροδότηση από ίδιες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας θα τηρούνται και τα 
προβλεπόμενα από το Ν. 1559/1985 (ΦΕΚ-135/Α) |23|.

22  Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου τέθηκαν σε ισχύ με την ΥΑ ΟΙΚ.999/2007 (ΦΕΚ 57/Β/24-1-
2007) και είναι εφαρμοστέες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
23  Ο Ν. 1559/1985 έχει πλέον καταργηθεί. Στη θέση του πρέπει να νοούνται οι εξής βασικοί νόμοι, 
κατά περίπτωση:

(α) Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α) σχετικά με την ηλεκτροπαραγωγή·

(β) Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α) σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· και

(γ) Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α) σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης.
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Χώρος μετρητικών διατάξεων και ηλεκτρικού υποσταθμού στα κτίρια [30.1.4]

Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται χώρος αποκλειστικά για 
την τοποθέτηση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστη-
μάτων κ.λπ.).

Απαγορεύεται η μεταβολή από τον κατασκευαστή ή τους χρήστες του κτιρίου 
των χαρακτηριστικών του χώρου των μετρητών και κάθε κατασκευής που αφορά 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως θα έχουν διαμορφωθεί με τις υποδείξεις 
της ∆ΕΗ. Ο χώρος αυτός και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα σ’ αυτόν 
κατασκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία της ∆ΕΗ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ, οδηγίες προς τους κατασκευαστές κτιρίων και τους ηλεκτρολόγους 
εγκαταστάτες» |24|.
Για την έκδοση της άδειας οικοδομής, όταν ο όγκος της υπερβαίνει τον προβλεπό-
μενο από τους Ν. 4483/65 και 1277/82 (ΦΕΚ 103/Α) ή τις ισχύουσες τροποποιήσεις, 
απαιτείται η γνώμη της ∆ΕΗ για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθ-
μού |25|.

  Σύνδεση μετρητή με το δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας [30.1.5]

Για τη σύνδεση του μετρητή με το δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
προβλέπονται και κατασκευάζονται όσα απαιτούνται από τον ισχύοντα κανονι-
σμό της ∆ΕΗ. 

Γενικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
ισχυρών ρευμάτων [30.1.6]

Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών γραμμών επί μονωτήρων [30.1.6.1]

Σε κάθε νέο ή υφιστάμενο κτίριο ή τμήμα κτιρίου που προορίζεται για κατοικία ή 
εργασία ή παραμονή ατόμων (εξαιρουμένων των βιομηχανικών χώρων ή ειδικών 
χώρων όπου η παρουσία ατόμων περιορίζεται σε εξειδικευμένα άτομα χειριζόμε-
να ειδικές εγκαταστάσεις), απαγορεύεται η επί μονωτήρων στήριξη γραμμών των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |26|.

24  Η εν λόγω Οδηγία της ∆ΕΗ, αν και αναζητήθηκε, δε βρέθηκε.
25  Όταν ο όγκος της οικοδομής υπερβαίνει (ή μπορεί να υπερβεί σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους 
δόμησης), τα 2.500 m3, απαιτείται η γνώμη της ∆ΕΗ (βλ. και στη σελίδα 39)
26  Η απαγόρευση αφορά ηλεκτρικές γραμμές αποτελούμενες από γυμνούς αγωγούς, δηλαδή αγω-
γούς χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Με τους γυμνούς αγωγούς εξομοιώνονται και αυτοί που φέρουν πε-
ρίβλημα το οποίο προορίζεται για την προστασία τους από χημικές επιδράσεις.
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Επιτρεπόμενες ηλεκτρικές γραμμές [30.1.6.2]

Οι επιτρεπόμενες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, γραμμές των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων πρέπει να κατασκευάζονται ορατές ή χωνευτές στο επίχρισμα ή 
χωνευτές στο σκυρόδεμα στερεούμενες επί του ξυλοτύπου. Οι ορατές γραμμές 
που βρίσκονται σε ύψος κάτω των 2,40 m στους διάφορους χώρους πρέπει να 
παρουσιάζουν επαρκή μηχανική αντοχή ή να προστατεύονται κατάλληλα. Χωνευ-
τές γραμμές κατασκευάζονται γενικά εντός σωλήνων, εκτός των περιπτώσεων 
όπου χρησιμοποιούνται εγκεκριμένου τύπου καλώδια σε ύψος άνω των 2,40 m 
από το δάπεδο.

Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισμού ή οποιαδήποτε μείωση της δια-
τομής του για τη χωνευτή τοποθέτηση ή στήριξη γραμμών ή συσκευών από τον 
υπεύθυνο εγκαταστάτη, χωρίς άδεια του επιβλέποντα μηχανικού.

Χωνευτές γραμμές τοποθετούνται κυρίως στο επίχρισμα και σε βάθος τουλάχι-
στον 5 mm από την τελική επιφάνεια. Γραμμές μέσα στο σκυρόδεμα (ξυλότυπο) 
επιτρέπονται μόνο μέσα σε χαλυβδοσωλήνες επαρκούς αντοχής ή σε εγκεκριμέ-
νους για τέτοια χρήση πλαστικούς σωλήνες, απαγορευόμενης της κοπής ή παρα-
μόρφωσης του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος κατά την τοποθέτηση των 
σωλήνων |27|.

Hλεκτρικοί πίνακες [30.1.6.3]

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσπελά-
σιμη θέση μέσα στο κτίριο. Οι χωνευτοί ηλεκτρικοί πίνακες απαιτούν τοίχους πά-
χους 15 cm ή μεγαλύτερου.

Αγωγός προστασίας [30.1.6.4]

Ο αγωγός προστασίας πρέπει να καταλήγει σε όλα τα σημεία ρευματοληψίας 
(φωτισμού ή ρευματοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεμένα 

27  (α) Σωλήνες ή άλλα εξαρτήματα που δε βλάπτουν με φυσική ή χημική διαδικασία το σκυρόδεμα 
μπορούν να ενσωματωθούν σ’ αυτό· εξαιρούνται οι επόμενες περιπτώσεις:

1.  Σωλήνες ή εξαρτήματα αλουμινίου δε θα βρίσκονται σε επαφή με το σκυρόδεμα, εκτός αν εί-
ναι επαλειμμένα ή καλυμμένα με κατάλληλα υλικά, που εμποδίζουν την αντίδραση αλουμινίου-
σκυροδέματος ή την ηλεκτρολυτική αντίδραση χάλυβα-αλουμινίου.

2.  Απαγορεύεται η ενσωμάτωση σωλήνων παροχετεύσεων υγρών σε υποστυλώματα ή τοιχώματα. 
(παρ. 14.4 ΚΤΣ)

(β) Σε κατακόρυφα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν επιτρέπεται η κατά μήκος διέλευση 
σωλήνων αποστράγγισης, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ., ούτε καλωδίων εντός της μάζας του σκυ-
ροδέματος. Επίσης δεν επιτρέπεται η εγκάρσια διέλευση σωλήνων μέσω κατακόρυφων στοιχείων σε 
περιοχές πιθανών ή ενδεχόμενων πλαστικών αρθρώσεων. (παρ. 4.1.7.1.γ.[3] ΕΑΚ)
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φωτιστικά σώματα δεν έχουν μεταλλικά μέρη ή τα δάπεδα των χώρων που είναι 
εγκατεστημένα είναι μονωτικά |28|.

Όλοι οι ρευματοδότες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά επαφή γείωσης, σε οποιον-
δήποτε χώρο και αν είναι εγκατεστημένοι.

 Ηλεκτρικοί υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης [30.2]

 Γενικά χαρακτηριστικά χώρων ηλεκτρικού υποσταθμού [30.2.1]

Σε κάθε κτίριο ή χώρο ειδικής χρήσης που πρόκειται να συνδεθεί με το δίκτυο μέ-
σης τάσης (MT) της ∆ΕΗ πρέπει να προβλέπονται οι αναγκαίοι χώροι για το σκοπό 
αυτό. Ο χώρος μέσα στον οποίο προορίζεται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα 
της ∆ΕΗ (κυψέλη εισόδου, εξόδου καλωδίου, κυψέλη προστασίας και κυψέλη μέτρη-
σης) πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ∆ΕΗ. 
Οι ιδιωτικοί χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση μηχανημάτων (πινάκων 
διανομής, μετασχηματιστών κ.λπ.) πρέπει να παρέχουν ευχερή προσπέλαση για 
ανθρώπους σε περίπτωση ανάγκης και δυνατότητα προσκόμισης μηχανημάτων. 

Για την εγκατάσταση του υποσταθμού υποβιβασμού τάσης πρέπει να προβλε-
φθούν οι κατάλληλοι χώροι για την εγκατάσταση: 

– διακοπτών μέσης τάσης (ΜΤ) 
– μετασχηματιστών (Μ/Σ) 
– διανομής χαμηλής τάσης (ΧΤ) 

Από αυτούς οι χώροι διακοπτών ΜΤ και Μ/Σ πρέπει να είναι κλειστοί και κατα-
σκευασμένοι από άκαυστα υλικά με μεταλλικές πόρτες από χαλυβδοέλασμα πά-
χους 1 mm κατ’ ελάχιστο με ανοίγματα αερισμού (περσίδες). 

Το ελάχιστο ύψος του χώρου (κάτω από δοκούς κ.λπ.) πρέπει να είναι 3,00 m.

∆ιάταξη συσκευών στο χώρο του ηλεκτρικού υποσταθμού [30.2.2]

Η διάταξη των συσκευών μέσα στους παραπάνω χώρους πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να εξασφαλίζονται η ευχερής συντήρηση και λειτουργία τους. 

Ειδικά για τον πίνακα ΜΤ, η απόσταση από τον αντικείμενο τοίχο πρέπει να είναι 
1,20 m κατ’ ελάχιστο. 

28  Η απαίτηση που εισάγεται σε αυτό το εδάφιο του Κ∆Κ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ορισμένες 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Ειδικότερα, με βάση το εν λόγω εδάφιο, δεν επιτρέπεται 
στις ΕΗΕ η προστασία με εγκατάσταση σε μη αγώγιμους χώρους (βλ. άρθρο 413.3) ούτε η προστα-
σία με αγείωτες ισοδυναμικές συνδέσεις (βλ. άρθρο 413.4).
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∆ιάταξη μετασχηματιστών [30.2.3]

Η διάταξη των Μ/Σ πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για οποιονδήποτε Μ/Σ η ελάχι-
στη οριζόντια απόσταση μεταξύ του κελύφους της πλευράς ΧΤ και του αντικείμε-
νου τοίχου ή διαχωριστικού πλέγματος να είναι τουλάχιστον 1,20 m. Η αντίστοιχη 
απόσταση μεταξύ του κελύφους του Μ/Σ και του αντικείμενου τοίχου από την 
πλευρά της ΜΤ πρέπει να είναι 0,40 m. Οι άλλες δύο πλευρές εκατέρωθεν του Μ/Σ 
πρέπει να απέχουν από τον αντικείμενο τοίχο 0,80 m κατ’ ελάχιστο η καθεμία. 

Η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση του ψηλότερου σημείου του Μ/Σ και του χα-
μηλότερου σημείου της οροφής πρέπει να είναι 0,40 m.

Πρόσβαση και σήμανση ηλεκτρικού υποσταθμού [30.2.4]

Ο υποσταθμός μετασχηματισμού τάσης θεωρείται διαμέρισμα ηλεκτρικής υπηρε-
σίας, υπό την έννοια του ΚΕΗΕ, και η πρόσβαση στους χώρους του επιτρέπεται 
μόνο στο αρμόδιο προσωπικό |29|. [Σημ.: κατά την έννοια του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 
384.3 ο κωδικός χώρου είναι BA5.]

Οι χώροι του υποσταθμού σημαίνονται υποχρεωτικά με επιγραφές απαγόρευσης 
εισόδου, αναγγελίας κινδύνου και αναγγελίας ψηλής τάσης. 

 Αερισμός και πυροπροστασία χώρων μετασχηματιστών [30.2.5]

Ο χώρος του ή των Μ/Σ πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό (φυσικό ή τεχνη-
τό) για την απαγωγή της θερμότητας των αυτόψυκτων μετασχηματιστών ισχύος. 
Συνιστάται η κατασκευαστική διαμόρφωση του χώρου, ώστε η ψύξη να επιτυγ-
χάνεται με φυσικό εξαερισμό. Απαγορεύεται η μεταβολή των οιωνδήποτε ανοιγ-
μάτων αερισμού από τον κατασκευαστή ή τους χρήστες του κτιρίου, καθώς και 
η παρεμπόδιση του αερισμού με έμφραξη ή κάλυψη των ανοιγμάτων αυτών με 
οποιαδήποτε αντικείμενα.

Ο χώρος του Μ/Σ πρέπει να διαθέτει είτε λεκάνη επαρκούς χωρητικότητας για τη 
περισυλλογή του λαδιού σε περίπτωση διαρροής, χωρίς όμως να αφήνει στο λάδι 
ελεύθερη επιφάνεια, προς αποφυγή πυρκαγιάς (π.χ. με τοποθέτηση στη λεκάνη 
στρώματος σκύρων κατάλληλου πάχους), είτε κατάλληλη διάταξη απαγωγής του 

29  ∆ιαμέρισμα ηλεκτρικής υπηρεσίας (ορισμός): Ένας χώρος διατεθειμένος αποκλειστικά για διατά-
ξεις παραγωγής, μετασχηματισμού, διανομής ή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρμόδιο ή ενημερωμένο προσωπικό (ορισμός): Καλούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει τις 
απαιτούμενες οδηγίες για την εξυπηρέτηση ή το χειρισμό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που τους 
έχουν εμπιστευτεί, και είναι εξοικειωμένα στο χειρισμό τους και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων 
για την αποφυγή κινδύνων.
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λαδιού από το χώρο. Ακόμα, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πυρόσβεση 
βάσει των ισχύοντων κανονισμών |30|.

Ανοίγματα χώρων μέσης τάσης [30.2.6]

Οι χώροι μέσης τάσης (διακοπτών και μετασχηματιστών) απαγορεύεται να έχουν 
οποιοδήποτε άνοιγμα προς το κλιμακοστάσιο (άνοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, 
γρίλιες κ.λπ).

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται πόρτα, που είναι αναγκαία για την πρόσβαση προς 
αυτό, εφόσον έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.  Είναι στο σύνολό της σιδερένια και όπου έχει λαμαρίνα το πάχος της είναι 1,5 
mm. 

β. ∆εν έχει γρίλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα. 

γ.  Εφάπτεται σε πατούρες της κάσας σε πλάτος τουλάχιστον 25mm. 

δ. Έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση. 

Εναλλακτικά, η πόρτα αυτή αρκεί να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μι-
σής ώρας, όπως προκύπτει από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

Υπαίθριος ή προκατασκευασμένος υποσταθμός [30.2.7]

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή υπαίθριου υποσταθμού ή η τοποθέτηση 
προκατασκευασμένου υποσταθμού επί του γηπέδου ύστερα από άδεια του αρ-
μόδιου πολεοδομικού γραφείου και εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στους γείτονες.

Τυποποιημένοι υποσταθμοί [30.2.8]

Οι αναφερόμενες ελάχιστες αποστάσεις των συσκευών του υποσταθμού από τα 
οικοδομικά στοιχεία δεν ισχύουν προκειμένου περί εγκεκριμένων τυποποιημένων 
υποσταθμών πάσης φύσεως.

30  Στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει σαφής αναφορά για τα μέτρα και τα μέσα πυροπρο-
στασίας που πρέπει να λαμβάνονται στους ηλεκτρικούς υποσταθμούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία, 
όμως, με την 39112/Φ.701.2/12-10-1998 ∆ιαταγή ορίζει ότι τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει 
να λαμβάνονται σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει κατ’ αναλογία να είναι αυτά που αναφέρονται 
στην παρ. 3, εδάφ. 2 και στην παρ. 4  του άρθρου 11 του Π∆. 71/1988 για «επικίνδυνους χώρους» και 
συγκεκριμένα: διαμερισματοποίηση, εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης ή εναλλακτικά, και 
κατ’ εκτίμηση του μελετητή, κατάλληλου αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, καθώς και φορητούς 
πυροσβεστήρες. Ειδικά όμως για τα καταστήματα, ρητά προβλέπεται αυτόματο σύστημα κατάσβε-
σης στους χώρους των ηλεκτρικών υποσταθμών (άρθρο 9, παρ.4.3.(ε) του Π∆. 71/1988).
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 Χώροι ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [30.2.9]

Όταν ένα κτίριο διαθέτει ίδια πηγή ηλεκτροπαραγωγής, για την τροφοδότηση ζω-
τικών φορτίων σε περίπτωση διακοπής της τροφοδότησης από το δίκτυο (∆ΕΗ), 
πρέπει να προβλέπονται αντίστοιχοι χώροι. Οι χώροι αυτοί, που κατατάσσονται 
επίσης σε χώρους ηλεκτρικής υπηρεσίας, πρέπει να είναι κλειστοί, κατασκευασμέ-
νοι από άκαυστα υλικά και με επαρκή αερισμό, φυσικό ή τεχνητό, και να σημαίνο-
νται κατάλληλα. 

Χώροι συσσωρευτών [30.2.10]

Ειδικότερα, χώροι που προορίζονται για τοποθέτηση συσσωρευτών πρέπει να 
έχουν επαρκή εξαερισμό και, εφόσον το απαιτούν οι κανονισμοί, αντιεκρηκτική 
ηλεκτρική εγκατάσταση |31|.

Στατικός υπολογισμός χώρων ηλεκτρικής υπηρεσίας [30.2.11]

Τα δάπεδα των χώρων ηλεκτρικής υπηρεσίας πλην χώρων μετασχηματιστών και 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, πρέπει να υπολογίζονται για φορτίο 500 kp/m2. Τα 
δάπεδα των χώρων Μ/Σ και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών πρέπει να ελέγχονται 
επιπλέον και βάσει των πραγματικών συνθηκών φόρτισης με το συγκεκριμένο μη-
χάνημα (βάρος, τρόπος στήριξης, ταλαντώσεις κ.λπ.). 

Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους από τους οποίους προβλέπεται διέλευση των 
πιο πάνω μηχανημάτων |32|. 

∆ομικές απαιτήσεις για χώρους υποσταθμών [30.2.12]

Οι περιμετρικοί τοίχοι των χώρων των υποσταθμών πρέπει να είναι μπατικοί ή 
σε περίπτωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος να έχουν πάχος τουλάχιστον 
15 cm.

Γειτνίαση με άλλες εγκαταστάσεις [30.2.13]

Μέσα στο χώρο του υποσταθμού, στο πάχος των περιμετρικών τοίχων, κάτω 
από το δάπεδο και στην πλάκα επικάλυψης του Υ/Σ δεν πρέπει να περνά εγκατά-

31  Η ελληνική νομοθεσία δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τις σχετικές απαιτήσεις όσον αφορά τους 
χώρους συσσωρευτών. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50272-2 (Απαιτήσεις ασφαλείας για συσσωρευτές και 
εγκαταστάσεις συσσωρευτών - Μέρος 2: Συσσωρευτές μόνιμης εγκατάστασης) ορίζει, πέραν των 
άλλων απαιτήσεων, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδια-
γραφές για υγρούς χώρους και όχι ως αντιεκρηκτικού (EX) τύπου.
32  Για το στατικό υπολογισμό των χώρων ηλεκτρικής υπηρεσίας, βλ. και παρ. 8 και 9 του Β∆.10-12-
1946, ΦΕΚ 171/Α/1946 (Κανονισμός Φορτίσεων ∆ομικών Έργων).
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σταση ξένη προς τον προορισμό του Υ/Σ (π.χ. σωληνώσεις παροχών, αποχετεύ-
σεων, σωλήνες θέρμανσης κ.λπ.).

 Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων [30.3]

Περιλαμβανόμενες εγκαταστάσεις [30.3.0]

Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων των κτιρίων περιλαμβάνουν: 

– Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις 
– Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις 
– Τηλετυπικές εγκαταστάσεις 
– Ασύρματη επικοινωνία - αναζήτηση προσώπων 
– Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννόησης 
– Ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις 
– Μεταφραστικές εγκαταστάσεις 
– Εγκαταστάσεις σηματοδότησης και ελέγχου 
– Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης 
– Εγκαταστάσεις ασφάλειας 
– Ελέγχου εισόδου 
– ∆ιαρρήξεων 
– Νυχτοφύλακα 
– Εγκαταστάσεις κεντρικού ρολογιού 
– Εγκαταστάσεις οπτικοακουστικής επικοινωνίας 
–  Εγκατάσταση κεραίας λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και 
εγκατάσταση διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων.  

Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις [30.3.1]

 Γενικές απαιτήσεις [30.3.1.1]

Οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινω-
νίας και η προστασία ατόμων από επικίνδυνες τάσεις.

Προδιαγραφές κατασκευής εσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων [30.1.1.2]

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 
εσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων (βλ. ΥΑ 2280/92 ΦΕΚ 767/Β/92) και τον ισχύο-
ντα κανονισμό τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκα-
ταστάσεων (ΦΕΚ 269/Β/8-4-71) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
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Χώροι και απαιτήσεις τοποθέτησης κατανεμητών [30.3.1.3]

Ο κεντρικός κατανεμητής, καθώς και οι κατανεμητές ορόφων των κύριων τηλε-
φωνικών συνδέσεων των κτιρίων πρέπει να τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώ-
ρους και να ασφαλίζονται κατάλληλα, ώστε να μπορούν να είναι προσπελάσιμοι 
μόνο από το αρμόδιο προσωπικό.

Χώρος τηλεφωνητή [30.3.1.4]
Σε μεγάλα κτίρια με δευτερεύουσα τηλεφωνική εγκατάσταση, όπου μέρος ή το 
σύνολο της εισερχόμενης ή εξερχόμενης επικοινωνίας γίνεται μέσω ειδικού προς 
τούτο ατόμου (τηλεφωνητή ή τηλεφωνήτριας), απαιτείται ειδικός χώρος για την 
παραμονή του χειριστή. Στο χώρο αυτό πρέπει να εξασφαλίζονται όλες οι απα-
ραίτητες συνθήκες άνεσης (όπως, π.χ., φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, επιπέ-
δου θορύβου κ.λπ.).

 Απαιτήσεις λειτουργίας τηλετυπικής συσκευής [30.3.1.5]

Απαγορεύεται στο χώρο εργασίας του χειριστή η ύπαρξη τηλετυπικής συσκευής 
με μεγάλο φόρτο εργασίας, εφόσον η στάθμη θορύβου λειτουργίας της είναι τέ-
τοια που να δημιουργεί ενόχληση.

 Απαιτήσεις χώρου τηλεπικοινωνιακού υποσταθμού [30.3.1.6]

Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου που προβλέπεται να εξοπλιστεί με δευτερεύουσα 
τηλεφωνική εγκατάσταση άνω των 150 συνδέσεων πρέπει να προβλέπεται ιδιαί-
τερος χώρος για την εγκατάστασή της [τηλεπικοινωνιακός υποσταθμός]. Ο χώρος 
αυτός πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους, κλειστός, με φωτισμό και αερισμό και 
θερμοκρασίες από 10ο έως 30ο C για όλο το χρόνο. Ο χώρος πρέπει να έχει ελάχι-
στο καθαρό ύψος 3,00 m και το δάπεδό του να είναι υπολογισμένο τουλάχιστον 
για 500 kp/m2. 

Εγκατάσταση κεραίας λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων 
και εγκατάσταση διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων [30.3.2]

Κεντρικό συγκρότημα κεραιών [30.3.2.1]

Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται μόνο ένα κεντρικό συγκρότημα κεραιών λήψης ρα-
διοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων επίγειας και δορυφορικής εκπομπής. 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διασπορά των παραπάνω κεραιών, εφόσον το επι-
βάλλουν τεχνικοί λόγοι, ύστερα από άδεια της Αρχής |33|.

33  Ως Αρχή νοείται η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (βλ. Ν∆.17-7-1923, ΦΕΚ 228/Α/16-8-1923).
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 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκατάστασης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων [30.3.2.2]

Η εγκατάσταση λήψης, ενίσχυσης και διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων νέου 
ή υφιστάμενου κτιρίου με περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες είναι κοινόχρηστη – 
έστω και αν δεν υπάρχει σύστημα οριζόντιας ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Προδιαγραφές κατασκευής κεντρικής κεραίας λήψης
ραδιοτηλεοπτικών σημάτων [30.3.2.3]

Η κεντρική κεραία λήψης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων κτιρίων κατασκευάζεται 
βάσει του τεχνικού κανονισμού εγκατάστασης και λειτουργίας κεντρικής κεραίας 
τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, όπως εκάστοτε ισχύει |34|.

 Αντιμετώπιση ραδιοτηλεοπτικού σκιασμού κτιρίων [30.3.2.4]

Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το ψηλότερο κτίριο 
σκιάζει και εμποδίζει τη λήψη σημάτων ενός ή περισσότερων ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων από το χαμηλότερο κτίριο (ραδιοτηλεοπτικός σκιασμός), μπορεί 
ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση 
της κεντρικής κεραίας του χαμηλότερου κτιρίου σε κατάλληλο σημείο του ψηλού 
κτιρίου, με έξοδα των ιδιοκτητών του χαμηλού κτιρίου.

  Ελάχιστες αποστάσεις εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας 
από ραδιοτηλεοπτικές κεραίες [30.3.2.5]

Οι αγωγοί γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απέχουν οριζόντια ή κατακό-
ρυφα από κεραίες δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης τις καθοριζόμενες στον 
παρακάτω πίνακα ελάχιστες αποστάσεις (σε θερμοκρασία 16 °C και άπνοια):

Τάση αγωγών
ενέργειας σε (V) |35|

Οριζόντια
απόσταση
σε (m)

Κατακόρυφη
απόσταση
σε (m)

Από 0 έως 750 1,25 2,50

Από 750 έως 25.000 2,25 2,50

34  Οι γενικές προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης αναφέρονται στο 
Π∆.10/24-8-1981 ΦΕΚ 451/∆/24-8-1981 (περί κεραιών τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας).

Με την παρ.6.(η) του άρθρ.1 του Ν.2328/1995 ΦΕΚ 159/Α, προβλέφθηκε να εκδοθεί – εντός έξι μη-
νών – ο κανονισμός εγκατάστασης και λειτουργίας κεντρικής κεραίας ραδιοτηλεόρασης με τη μορφή 
Προεδρικού ∆ιατάγματος. Το ∆ιάταγμα αυτό δεν έχει ακόμη εκδοθεί!
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Κεντρική ραδιοτηλεοπτική κεραία οικισμών [30.3.2.6]

Με ειδικούς κανονισμούς μπορεί να επιβάλλεται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή 
τμήματά τους και σε διατηρητέα κτίρια η τοποθέτηση κεντρικής κεραίας τηλεόρα-
σης και ραδιοφωνίας.

Με τους ίδιους κανονισμούς εγκρίνεται η κατασκευή κοινόχρηστης κεραίας σε κα-
τάλληλη θέση (που να μην επηρεάζει το κτίριο ή τον οικισμό) και δικτύου διανομής, 
ώστε το κτίριο ή τα κτίρια να τροφοδοτηθούν με ραδιοτηλεοπτικά σήματα από κα-
λωδιακό εξωτερικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει ειδική έγκριση 
του κρατικού φορέα μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων |36|.

35  Η τάση εννοείται ως προς γη. Βλ. και Κανονισμό για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων 
Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας [Απόφαση 70261/2874 (ΦΕΚ 608/Β/6-10-1967)].
36  Η άδεια για την κατασκευή κοινόχρηστης κεραίας και του καλωδιακού δικτύου δίνεται από την 
αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και προϋποθέτει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας γίνεται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά [Απόφαση 406/22/11-10-2006   
(ΦΕΚ 1666/Β/14-112006)].

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000 ΦΕΚ 46/Α, για την κατασκευή κεραίας 
σταθμού στην ξηρά που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 
ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης απαιτείται 
άδεια. Αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τη δια-
δικασία που ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιο-
τηλεοπτικών σταθμών – πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών – καθίσταται η ΕΕΤΤ.

Ειδικότερα για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας κατασκευής κεραίας απαιτούνται τα εξής: 

•  Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την οικεία Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας στην οποία ενσω-
ματώνεται και η σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την τήρηση των 
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

•  Άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, που αφορά κυρίως τη σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνι-
ακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνο-
τήτων.

•  Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετι-
κών συναφών κατασκευών.

•  Σύνδεση με κοινωφελείς οργανισμούς.

Ενώ απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία της άδειας μιας κεραίας αποτελούν τα χαρακτηριστικά εκ-
πομπής της. 

Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται μόνο οι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 1 στοιχ. Α 
του Ν. 2801/2000, περιπτώσεις:

α)  Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων ∆υνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώ-
ματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

β)  Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασι-
τεχνών.

γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

δ)  Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις.
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40  Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης

(IV). ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ

 Αντικείμενο [101]

Το παρόν Πρότυπο περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά 
τη μελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων.

 Σκοπός [102]

Οι απαιτήσεις του Προτύπου αποσκοπούν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθ-
μό, των κινδύνων που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στις ηλεκτρικές εγκαταστά-
σεις |37|. Η τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού δεν εξασφαλίζει σε όλες τις 
περιπτώσεις την ικανοποιητική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η ορθή 
λειτουργία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη σωστή μελέτη, κατασκευή και συ-
ντήρηση της εγκατάστασης.

 Πεδίο εφαρμογής [103]

 Χώροι [103.1]

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:
α)  των κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες·
β)  των κτιρίων εμπορικής χρήσης·
γ)  των κτιρίων που είναι στη διάθεση του κοινού·
δ)  των κτιρίων και των λοιπών κατασκευών βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης·

ε) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων. 

ζ)  Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμ-
βέλειας (π.χ., εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).

η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία των αναμεταδοτών ραδιοτηλεοπτικών σημάτων απαιτείται η 
χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, καθώς και η εκχώρηση σχετικής συχνότητας από το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. ∆εδομένων της μη έως και σήμερα χορήγησης των προβλεπόμενων εκ 
της κείμενης νομοθεσίας αδειών λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ανά την επικράτεια και τη 
συνεπεία αυτής μη εκχώρηση των σχετικών συχνοτήτων –απαραίτητης προϋπόθεσης για την αδειο-
δότηση των κατασκευών κεραιών των αναμεταδοτών – η συνολική διαδικασία είναι προβληματική.
37  Βλ. υποσημείωση 21 παραπάνω.
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Eνότητα Α: Βασική Νομοθεσία για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 41

ε)  των εγκαταστάσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων·
στ)  των προκατασκευασμένων ή προσωρινών κτισμάτων των χρήσεων α) μέχρι 

ε)·
ζ)  των τροχόσπιτων και των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης·
η)  των εργοταξίων κατασκευής έργων, των εγκαταστάσεων πανηγύρεων και 
παρόμοιων προσωρινών εγκαταστάσεων·

θ)  των λιμένων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

 Κυκλώματα [103.2]

Το Πρότυπο καλύπτει:

α)  τα κυκλώματα τα τροφοδοτούμενα με εναλλασσόμενο ρεύμα με ονομαστική 
τάση μέχρι 1.000 V και τα τροφοδοτούμενα με συνεχές ρεύμα με ονομαστική 
τάση μέχρι και 1.500 V·

β)  τα κυκλώματα, εκτός από τις εσωτερικές συρματώσεις των ηλεκτρικών συ-
σκευών, που λειτουργούν με ονομαστικές τάσεις  που υπερβαίνουν τα 1.000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και προέρχονται από μια ηλεκτρική εγκατάστα-
ση ονομαστικής τάσης κάτω των 1.000 V εναλλασσόμενου ρεύματος·

γ)  όλες τις καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές γραμμές που δεν καλύπτονται από 
τα Πρότυπα τα σχετικά με τις συσκευές κατανάλωσης·

δ)  όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω 
από τα κτίρια·

ε)  τις σταθερές ηλεκτρικές γραμμές που χρησιμεύουν για τηλεπικοινωνία, σή-
μανση, χειρισμούς και τα παρόμοια |38|·

στ)  τις επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν 
κατασκευαστεί πριν την έκδοση του παρόντος Προτύπου.

Πεδίο μη εφαρμογής [103.3]

Το Πρότυπο δεν καλύπτει: τις εγκαταστάσεις έλξης, τις εγκαταστάσεις αυτοκινή-
των και ρυμουλκούμενων οχημάτων (με εξαίρεση τα τροχόσπιτα), τις εγκαταστά-
σεις πλοίων, τις εγκαταστάσεις αεροσκαφών, τις εγκαταστάσεις φωτισμού δημό-
σιων οδών και τις εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένων και δημόσιων παραλιακών 
περιοχών, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικών φρακτών, τις εγκαταστάσεις αντικεραυ-
νικής προστασίας, τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για παραγωγή, μεταφο-
ρά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

38  Βλ. την παρ. 30.3.0 του Κ∆Κ στη σελίδα 39.
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