Ελεκέρωζε γηα ηοσς θαηαλαιωηές ζτεηηθά κε ηελ λέα Υπεύζσλε Δήιωζε Εγθαηαζηάηε
Η Υπεύζπλε Δήισζε Εγθαηαζηάηε (ΥΔΕ) - είλαη γλσζηή θαη ζαλ
πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ ΔΕΗ-, άιιαμε θαη επηθαηξνπνηήζεθε πξόζθαηα κε
ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011). Η
αιιαγή απηή έγηλε κε ζθνπό λα κεησζνύλ ε ειεθηξνπιεμίεο θαη νη
ππξθαγηέο από ειεθηξηθά αίηηα, λα βειηησζεί ε αζθάιεηα θαη ε πνηόηεηα
ησλ ειεθηξηθώλ καο εγθαηαζηάζεσλ. H πιήξεο εθαξκνγή ηεο λέαο ΥΔΕ
μεθηλά από ηελ 01.11.2011.
Γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Πνιηηείαο θαη
ησλ ειεθηξνιόγσλ παξνπζηάδνληαη εδώ κ εξηθέο απιέο εξσηήζεηο θαη
απαληήζεηο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην ζέκα
απηό:
1. Τη είλαη ε λέα Υπεύζσλε Δήιωζε Εγθαηαζηάηε;
Είλαη ε Υπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ πξνο ηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ νπνία δειώλεη όηη ε εγθαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηήλ:
-Είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε βάζε ηελ ηζρύνπζα ειεθηξνινγηθή Ννκνζεζία .
-Έρεη ειεγρζεί από ηνλ ίδην ηνλ ειεθηξνιόγν πνπ ηελ ππνγξάθεη κε βάζε επίζεο ηελ
ηζρύνπζα ειεθηξνινγηθή Ννκνζεζία.
-Παξαδίδεηαη ε εγθαηάζηαζε από ηνλ ειεθηξνιόγν ζηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρξήζηε ηεο θαη ηνπ
παξέρεη ηελ πξνβιεπόκελε αζθάιεηα από ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά θαη από θαθή ιεηηνπξγία.
Σπλνπηηθά, ζηελ ΥΔΕ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηεο θαη κε ππεπζπλόηεηα ηα
ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηζεθ-απ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ απαηηείηαη από ηελ Ννκνζεζία.
Επνκέλσο δελ πξέπεη λα είλαη έλα ηππηθό ‘’ραξηί’’ αιιά απνηέιεζκα κηα κεζνδηθήο θαη
ππεύζπλεο ειεθηξνινγηθήο εξγαζίαο. Απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ πέληε ζειίδεο (βαζηθό
έγγξαθν, πξσηόθνιιν ειέγρνπ, έθζεζε παξάδνζεο, ει. ζρέδην εγθαηάζηαζεο θαη ει. ζρέδην
πίλαθα).
2. Σε ηη ωθειεί;
-Σην λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο θαη ε Ννκνζεζία πνπ αθνξνύλ ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο έηζη
ώζηε απηέο λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη πξαγκαηηθά
αζθαιείο θαη ιεηηνπξγηθέο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο ρξήζηεο ηνπο,
ώζηε λα κεησζνύλ ηα αηπρήκαηα (ειεθηξνπιεμίεο, ππξθαγηέο από
ειεθηξηθά αίηηα) πνπ πξνέξρνληαη από ην ειεθηξηθό ξεύκα .
-Σην λα εληνπίδνληαη θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζύλεο ηνπο νη
ηδηνθηήηεο, νη ρξήζηεο αιιά θαη νη ειεθηξνιόγνη πνπ δελ ηεξνύλ
ηελ Ννκνζεζία ε νπνία αθνξά ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.
-Σην λα απνδίδνληαη επζύλεο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ
(ειεθηξνπιεμίεο, ππξθαγηέο από ειεθηξηθά αίηηα).
3. Είλαη σποτρεωηηθή;
Φσξίο ΥΔΕ δελ κπνξεί λα ειεθηξνδνηεζεί κηα λέα εγθαηάζηαζε ή κηα παιαηά ζηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε ειεθηξνδόηεζε ηεο ιόγσ αλάγθεο επαλειέγρνπ. Οη απαηηήζεηο απηέο πξνθύπηνπλ
από ηελ Ννκνζεζία, ηζρύνπλ γηα όιε ηελ Ειιάδα θαη γηα όιεο ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ην δίθηπν ειεθηξηθήο επηρείξεζεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(π.ρ. ΔΕΗ)
4. Ποηος ηελ ζσληάζζεη θαη ηη περηιακβάλεη ε λέα ΥΔΕ;
Τελ ζπληάζζεη ν ειεθηξνιόγνο,o νπνίνο:
-Έρεη θαηαζθεπάζεη κηα λέα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε γηα λα ειεθηξνδνηεζεί.
-Έρεη θάλεη αιιαγέο ή πξνζζήθεο ζε κηα ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε γηα λα επηβεβ αηώζεη όηη
είλαη αζθαιήο.
-Επαλειέγρεη κηα ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε γηα λα επηβεβαηώζεη επίζεο όηη είλαη αζθαιήο .
Σηελ ΥΔΕ πεξηιακβάλεηαη όιε ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κεηά ηνλ κεηξεηή ηεο ειεθηξηθήο
επηρείξεζεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία δίδεη ξεύκα ζε θώηα, πξίδεο θαη
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Από ηνλ κεηξεηή μεθηλά θαη ε επζύλε ηνπ ειεθηξνιόγνπ πνπ ζπληάζζεη
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Ελεκέρωζε γηα ηοσς θαηαλαιωηές ζτεηηθά κε ηελ λέα Υπεύζσλε Δήιωζε Εγθαηαζηάηε
ηελ ΥΔΕ. Δελ πεξηιακβάλεηαη ό έιεγρνο αιιά θαη ε επζύλε ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζηελ
ΥΔΕ.
5.

Φρεηάδεηαη αλαλέωζε ε ΥΔΕ;
Υπάξρεη Ννκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο. Με βάζε ηελ
Υπνπξγηθή Απόθαζε Φ.7.5/1816/88 ηεο 27/02/2004 πνπ δεκνζηεύζεθε
ζην ΦΕΚ 470 ηεο 05/03/2004, ε ΥΔΕ είλαη ππνρξεσηηθή γηα αξρηθό έιεγρν
θαη γηα επαλέιεγρν. Ο αξρηθόο έιεγρνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ
από ηελ πξώηε ειεθηξνδόηεζε θάζε εγθαηάζηαζεο ή κεηά από ζνβαξή
ηξνπνπνίεζε ηεο.
Ο επαλέιεγρνο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε, σο εμήο:
- Γηα θαηνηθίεο θαη αλάινγνπο ρώξνπο, ηνπιάρηζηνλ θάζε 14 ρξόληα.
- Γηα θιεηζηνύο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ δελ έρνπλ εύθιεθηα πιηθά,
ηνπιάρηζηνλ θάζε 7 ρξόληα.
- Γηα θιεηζηνύο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο κε εύθιεθηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ θάζε 2 ρξόληα.
- Γηα ρώξνπο ςπραγσγίαο θαη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξόλν.
- Γηα επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ύπαηζξν (πηζίλεο, καξίλεο, θάκπηλγθ)
ηνπιάρηζηνλ θάζε 1 ρξόλν θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο,
πξηλ από ηελ επαλαζύλδεζε,
- Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθόζνλ πξνθύπηεη αιιαγή ρξήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
- Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εθόζνλ ε εγθαηάζηαζε πιεγεί από ζενκελίεο
(πιεκκύξεο, ζεηζκνύο).
- Μεηά από ζνβαξά αηπρήκαηα ή ζπκβάληα (ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία).

6. Ποηες σποτρεώζεης δεκηοσργούληαη γηα ηολ ηδηοθηήηε ή ηολ τρήζηε ηες εγθαηάζηαζες;
Ο ηδηνθηήηεο ή ν ρξήζηεο θάζε ειιεληθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο:
-Είλαη ππνρξεσκέλνο θαη ππεύζπλνο από ηνλ Νόκν 4483/1965
(ΦΕΚ Α 118/Α/65) αιιά θαη από ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε
Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011) λα δεηά ηελ δηελέξγεηα
επαλειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηεο,
θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ
πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή
ελεκεξώλεηαη κέζσ ηεο ΥΔΕ από ηνλ ειεθηξνιόγν θαη πξέπεη λα
ππνγξάθεη όηη έιαβε γλώζε γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή.
-Είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη γλώζε θαη λα ππνγξάθεη ην ή
ηα πξσηόθνιια ειέγρνπ θαη ηελ έθζεζε παξάδνζεο ηεο ΥΔΕ πνπ έρεη ζπληάμεη ν
ειεθηξνιόγνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ.
-Σε πεξίπησζε ζνβαξώλ αιιαγώλ ή πξνζζεθώλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα
απεπζύλεηαη κόλν ζε αδεηνύρνπο ειεθηξνιόγνπο θαη λα δεηά λέα ΥΔΕ , ηελ νπνία ζα πξέπεη
λα θαηαζέηεη ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί, όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο από ειεθηξηθά αίηηα ό ηδηνθηήηεο
ή ν ρξήζηεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα νξηζηεί ζπλππεύζπλνο θαη άγλνηα Νόκνπ
δελ αηηηνινγείηαη.
7. Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες;
Σπδεηήζηε γηα ην ζέκα απηό κε έλαλ ελεκεξσκέλν αδεηνύρνπ ειεθηξνιόγν, ή κε έλα
επαγγεικαηηθό ζσκαηείν ειεθηξνιόγσλ ηεο πεξηνρήο ζαο.

Γηώξγνο Σαξξήο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Τ.Ε.
www.sarrisg.gr

Μηα αθόκα πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο από ηνλ Γ. Σαξξή, Αύγνπζηνο 2011

2/2

