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1. Για εισαγωγή
   Από το Μάιο του 2011 που νομοθετήθηκε 
η νέα ΥΔΕ έχουν περάσει 3+ χρόνια. Ακόμα 
και αν υπολογίσουμε το μεταβατικό στάδιο 
που ίσχυε παράλληλα και η παλιά ΥΔΕ (μέχρι 
τις 31.10.2011) τα τρία χρόνια με τη νέα ΥΔΕ 
έχουν περάσει. 
   Κατά κοινή ομολογία η Υπουργική Απόφα-
ση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ  884 B 15.05.2011) 

ήταν ένα «θετικό ταρακούνημα» για τον ελληνικό ηλεκτρολογι-
κό κλάδο. Με βάση τις απαιτήσεις που δημιούργησε η παραπάνω 
Υπουργική Απόφαση ο ελληνικός ηλεκτρολογικός κλάδος απέκτησε 
νομοθετημένα πρωτόκολλα ελέγχου, έκθεση παράδοσης και σαφέ-
στερες απαιτήσεις για τη σχεδιαστική τεκμηρίωση των ελεγχόμενων 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
   Από τα πρωτόκολλα ελέγχου προέκυψαν οι ανάγκες για οπτικούς 
ελέγχους αλλά και για δοκιμές και μετρήσεις οπότε προέκυψε και η 
χρήση σύγχρονων και επαγγελματικών οργάνων για μετρήσεις και 
δοκιμές.  Βέβαια υπήρξαν και αντίθετες θέσεις, όπως γιατί να αλλάξουνε 
την ΥΔΕ, μια χαρά ήταν  η παλιά, η νέα είναι δύσκολη και απαιτητική, 
ότι το μεταβατικό στάδιο ήταν μικρό κλπ. Όλα αυτά περάσανε και 
τώρα βρισκόμαστε στον τέταρτο χρόνο εφαρμογής της νέας ΥΔΕ. 
   Όμως για πρώτη φορά στα ελληνικά ηλεκτρολογικά χρονικά έγινε 
εμφανής η ανάγκη για πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους 
της ηλεκτρικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων με βάση τις απαιτή-
σεις κυρίως του προτύπου ΕΛΌΤ HD 384. Αν και το πρότυπο ήταν σε 
ισχύ από το 2004, το μέρος 6 που αναφέρεται στους ελέγχους των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είχε ουσιαστική εφαρμογή μόνο από 
τους ανήσυχους και υπεύθυνους Ελληνες ηλεκτρολόγους, με βάση 
τη γνώση και την εμπειρία του γράφοντος. 
   Βέβαια εκτός από αυτές τις απαιτήσεις προέκυψε και ακόμα μια 
μέσω της νέας ΥΔΕ: Η εκτίμηση και η απόφαση από τον ελεγκτή ηλε-
κτρολόγο για την κατάταξη της ελεγχόμενης εγκατάστασης σε μια 
από τις πέντε νομοθετημένες κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο 
των εγκαταστάσεων με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 
(ΦΕΚ 470/2004). Ετσι με βάση την Απόφαση αυτή ο επανέλεγχος 
θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την 
κατηγορία χώρου και με βάση την εκτίμηση ρίσκου του ελεγκτή 
ηλεκτρολόγου για την κατάσταση της εγκατάστασης. 
   Για να εφαρμοστούν και στην πράξη όλα αυτά, γράφτηκαν άρθρα 
στον ειδικό Τύπο, έγιναν ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια από 
πολλούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, δημιουργήθηκε νέα βιβλιογραφία 
και νέες λογισμικές εφαρμογές. Eχοντας συμμετάσχει ο γράφων σε 
πολλές από αυτές τις προσπάθειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
σκέφτηκε ότι ήρθε ο καιρός για μια μικρή αξιολόγηση (με προσωπική 
οπτική βέβαια) της μέχρι τώρα πορείας, της μέχρι τώρα διαδρομής της 
νέας ΥΔΕ. Η αξιολόγηση αυτή έγινε με βάση στοιχεία και γεγονότα που 
συλλέχτηκαν μέχρι τώρα από τον γράφοντα με αιτία τη νέα ΥΔΕ.
Αναγκαία επισήμανση: Η αξιολόγηση αυτή δεν είναι σε καμία πε-
ρίπτωση αξιολόγηση ποιότητας ούτε έλεγχος τήρησης Νομοθεσίας. 
Είναι μια προσωπική φωτογράφιση και περιγραφή καταστάσεων 
και γεγονότων.
2. Η χρήση και η σωστή συμπλήρωση των νέων εντύπων
   Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά η αρχή είναι το ήμισυ του παντός 
λέει ο λαός μας. Αν και στην αρχή φάνηκαν δύσκολα, η χρήση των 
νέων εντύπων έχει γίνει σήμερα γενικά αποδεκτή. Αυτό που είναι 
ιδιαίτερα θετικό κατά τη γνώμη του γράφοντος είναι το ότι, όλο και 
περισσότεροι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν πλέον υπολογιστή για τη 
συμπλήρωση των νέων εντύπων και για τη δημιουργία των σχεδίων. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια καλύτερη εικόνα των ΥΔΕ.
   Βέβαια διαπιστώνονται ακόμα ελλείψεις και λάθη. Μερικές χαρα-
κτηριστικές περιπτώσεις - επισημάνσεις που έχει μέχρι τώρα εντο-
πίσει ο γράφων από νέες ΥΔΕ που έχει λάβει για διάφορες αιτίες θα 
αναφερθούν στη συνέχεια. 
- Στο βασικό έγγραφο (Υπεύθυνη Δήλωση):
   Όι περισσότερες επισημάνσεις εντοπίζονται στα τεχνικά χαρακτη-

ριστικά της εγκατάστασης. Είτε τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν είναι 
σωστά συμπληρωμένα. Για παράδειγμα, η τάση σε μονοφασικό 
δίκτυο δεν είναι ούτε 240 ούτε 220V. Θα πρέπει να είναι 230V. Εδώ 
παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά σωστά 
συμπληρωμένα.
   Ακολουθεί η κατηγορία χώρου, επόμενος επανέλεγχος για τις μη 
οικιακές εγκαταστάσεις, Για παράδειγμα, η κατηγορία χώρου «κατά-
στημα» δεν είναι σαφής ούτε εντάσσεται στις κατηγορίες που περι-
γράφονται στο Αρθρο 5 της Υ.Α  Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004) 
που απαιτεί η νέα ΥΔΕ. Βέβαια στο θέμα της κατηγοριοποίησης των 
ελεγχόμενων εγκαταστάσεων έχουν εντοπιστεί αρκετά κενά (π.χ. σε 
ποια κατηγορία εντάσσονται τα φωτοβολταϊκά;) αλλά για το θέμα 
αυτό αναμένονται νομοθετικές ρυθμίσεις.  
- Στα πρωτόκολλα ελέγχου:
   Όι περισσότερες επισημάνσεις εντοπίζονται στον οπτικό έλεγχο. 
Για παράδειγμα, εντοπίζονται πρωτόκολλα στα οποία δεν έχουν συ-
μπληρωθεί τα θετικά αποτελέσματα σε όλους τους υποελέγχους, ή αν 
κάποιοι από αυτούς δεν αφορούν  την ελεγχόμενη εγκατάσταση αυτό 
δεν επισημαίνεται ούτε αιτιολογείται. ΄Η εντοπίζονται πρωτόκολλα 
στα οποία ο οπτικός έλεγχος έχει σαφώς αρνητικά αποτελέσματα. 
Εδώ παρουσιάζεται ένας σωστά διατυπωμένος οπτικός έλεγχος 
(εικόνα κάτω αριστερά).
   Ακολουθεί η ασυμφωνία πρωτοκόλλου με τα σχέδια. Για παράδειγμα, 
στο πρωτόκολλο περιγράφονται μικροαυτόματοι για την ασφάλιση 
των ηλεκτρικών γραμμών, όμως στο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα 
εμφανίζονται ασφάλειες τήξεως. Σε μερικά πρωτόκολλα δεν συμπί-
πτουν τα χαρακτηριστικά των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (RCD) 
σε σύγκριση με το μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή οι μετρήσεις 
τους είναι ελλιπείς ή αν δεν υπάρχουν δεν αιτιολογούνται.   
   Eνα μεγάλο ακόμα θέμα στα πρωτόκολλα ελέγχου είναι οι μετρή-
σεις αντίστασης γείωσης. Για παράδειγμα δεν είναι αποδεκτό να 
γράφεται ότι μετρήθηκε αντίσταση γείωσης με βρόχο σφάλματος 
σε δίκτυο TNS. 
- Στις εκθέσεις παράδοσης:
   Όι περισσότερες επισημάνσεις εντοπίζονται στο βαθμό προστασίας 
ΙΡ.  Ιδιαίτερα στους επανελέγχους, σε παλιά ηλεκτρολογικά υλικά, όταν 
δεν είναι γνωστός ο βαθμός προστασίας τους, είναι σωστότερο να 
γράφεται ότι δεν εντοπίζεται, παρά να μην γράφεται, ή να γράφεται, 
για παράδειγμα, σε όλα τα υλικά διαμερίσματος ΙΡ 44.
   Ενα μεγάλο θέμα είναι επίσης ο ορισμός της εγκατεστημένης ισχύος.
Δεν είναι σωστό να προκύπτει με χρήση συντελεστή ετεροχρονισμού.  
Αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν μπορεί να είναι σωστός γιατί περι-
γράφει μια ζητούμενη ή μια υποτιθέμενη απορροφούμενη ισχύ και 
όχι την πραγματική εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης. 
- Στα σχέδια:
   Όι περισσότερες επισημάνσεις εντοπίζονται στις ασυμφωνίες σχεδίων 
με τα πρωτόκολλα ελέγχου. Μια συχνή διαπίστωση έχει περιγραφεί 
πιο πάνω στα πρωτόκολλα ελέγχου. 
   Στη δεύτερη θέση επισημάνσεων στα σχέδια έρχεται η μη χρήση των 
συμβόλων CENELEC, με απλά λόγια, δεν γίνεται σωστό ηλεκτρολογικό 
σχέδιο. Ό γράφων έχει εντοπίσει μέχρι τώρα πολλούς διαφορετικούς 
συμβολισμούς για τη διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) στα σχέδια 
των νέων ΥΔΕ! Μερικά παραδείγματα για αποφυγή:

   Στην επόμενη θέση επισημάνσεων έρ-
χεται η έλλειψη υπομνήματος σχεδίου. 
Το υπόμνημα είναι υποχρεωτικό με βάση 
το άρθρο 2 του Νόμου 4483/1965(ΦΕΚ 
Α 118/Α/65).
   Εκτός από τις επισημάνσεις που έχουν 
περιγραφεί εδώ, εντοπίζονται σε αρκετά 
από τα συμπληρωμένα έντυπα της νέας 
ΥΔΕ και άλλες, όχι τόσο συχνές επισημάν-
σεις με μικρότερη βαρύτητα.
   Γενικά, ο ηλεκτρολογικός κλάδος θα 
πρέπει να εστιάσει περισσότερη προσο-
χή για τη σωστότερη συμπλήρωση των 
εντύπων και στη δημιουργία των σχεδίων της νέας ΥΔΕ.
   Βέβαια μια κλασική θέση - απάντηση που έρχεται συχνά για τις πε-
ρισσότερες από τις παραπάνω επισημάνσεις είναι ότι «μα ο ΔΕΔΔΗΕ τα 
δέχεται, άρα που είναι το πρόβλημα;». Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, 
ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν κάνει τεχνικό έλεγχο ή καλύτερα 
δεν κάνει τεχνική αξιολόγηση στο περιεχόμενο της ΥΔΕ. Αλλά αυτό 
το θέμα θα αναπτυχθεί καλύτερα στην επόμενη ενότητα.  
   Υπάρχει και μια ακόμα θέση που εντοπίζεται σχετικά με τις παραπάνω 
ή για παρόμοιες επισημάνσεις: «Σιγά τις λεπτομέρειες, αφού κανείς δεν 
πρόκειται να ελέγξει την ΥΔΕ μου». Όμως, όπως θα αναλυθεί στη συ-
νέχεια, στην ηλεκτρολογική νομοθεσία έχουν προκύψει νέα δεδομένα, 
νέες απαιτήσεις και για τις ΥΔΕ, οι οποίες αν δεν τηρούνται έχουν σαν 
αποτέλεσμα δυσάρεστες καταστάσεις για τους ηλεκτρολόγους.  
3. Η αντιμετώπιση της νέας ΥΔΕ από τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ
   Με την εφαρμογή στην πράξη της νέας ΥΔΕ έγινε εμφανέστερη 
και η νέα αντιμετώπιση 
της, στην αρχή από τη 
ΔΕΗ και στη συνέχεια 
από τον ΔΕΔΔΗΕ. Μερι-
κές δυσκολίες που εντο-
πίστηκαν στην αρχή σε 
μερικά πρακτορεία της 
ΔΕΗ ξεπεράστηκαν γρήγορα.  Όπως είναι γνωστό, από την 1η Μαϊου 
2012 παραλήπτης και αρχειοθέτης των ΥΔΕ δεν είναι πλέον η ΔΕΗ, 
είναι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επομένως στις ΥΔΕ που συντάσσονται μετά 
την ημερομηνία αυτή αντί για ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να αναφέρεται 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
   Στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για τους ηλεκτρολόγους που συντάσσουν νέες ΥΔΕ: Περιγράφεται 
το πώς θα πρέπει να ελέγχονται οι ΥΔΕ κατά την παραλαβή τους 
από τα κατά τόπους πρακτορεία του ΔΕΔΔΗΕ, όπως επίσης και οι 
απαντήσεις της σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της νέας 
ΥΔΕ. Πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια με στόχο την αποφυγή 
παρερμηνειών και διαφορετικών απόψεων μεταξύ ηλεκτρολόγων και 
υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ κατά την άποψη 
του γράφοντος.
   Ό ΔΕΔΔΗΕ λοιπόν πρέπει να κάνει έναν 
βασικό έλεγχο κατά την παραλαβή μιας 
ΥΔΕ. Εδώ πρέπει να τονιστεί για μια ακόμα 
φορά ότι ο έλεγχος αυτός δεν περιλαμβάνει το κυρίως τεχνικό - ηλε-
κτρολογικό περιεχόμενο της ΥΔΕ. Η ευθύνη του ηλεκτρολόγου που την 
συνέταξε και την υπέγραψε δεν αλλάζει ούτε μειώνεται επειδή η ΥΔΕ 
έχει γίνει δεκτή σε κάποιο πρακτορείο - γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ.
   Ενα θέμα για παράδειγμα: Σε αρχικό έλεγχο εγκατάστασης δεν υπάρχει 
τάση, άρα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο ελέγχου στις 
δοκιμές και τις μετρήσεις. Ό ΔΕΔΔΗΕ παραλαμβάνει την ΥΔΕ με το μη 
ολοκληρωμένο πρωτόκολλο ελέγχου και ηλεκτροδοτεί την εγκατάστα-
ση. Δεν έχει καμία υποχρέωση να ζητήσει στη συνέχεια ολοκληρωμένο 
πρωτόκολλο. Η υποχρέωση αυτή παραμένει στον συντάκτη της ΥΔΕ 
και στον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης. 
   Για ακόμα μια φορά κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί εδώ ο διαχω-
ρισμός των ευθυνών: Ό ΔΕΔΔΗΕ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την 
ηλεκτρική εγκατάσταση του καταναλωτή μετά το μετρητή ηλεκτρικής 
ενέργειας.
   Προς το παρόν (11.2014) ο ΔΕΔΔΗΕ παραλαμβάνει, αρχειοθετεί και 
διατηρεί τις ΥΔΕ. Όμως, όπως διαφαίνεται, αυτό θα αλλάξει με βάση 
τη νέα νομοθεσία η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια. 
4. Η νέα νομοθεσία που ήρθε στη συνέχεια
   Oπως έχει αναφερθεί, το μεταβατικό στάδιο που ξεκίνησε την 
16.05.2011 (κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούσαν να εκδίδονται 
και οι παλιές και οι νέες ΥΔΕ) τε-
λείωσε στις 31.10.2011. Από την  
01.11.2011 πρέπει να εκδίδονται 
μόνο νέες ΥΔΕ.
   Ωστόσο προέκυψε ένας νέος 
Νόμος: Ό Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α’ 
143/17.06.2011). Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του 
Νόμου αυτού προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Μη-
τρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται 
οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες 
δηλώσεις (ΥΔΕ). 
   Το μητρώο αυτό θα βρίσκεται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιο-
μηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (όχι πλέον στον 
ΔΕΔΔΗΕ) και δημιουργείται με βασικό σκοπό τον έλεγχο ποιότητας 
των παρεχόμενων από τους ηλεκτρολόγους υπηρεσιών. 
   Όταν υλοποιηθεί η απαίτηση αυτού του Νόμου θα αλλάξει (ή και 
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θα σταματήσει) ο τρόπος παραλαβής και διαχείρισης των ΥΔΕ από 
τον ΔΕΔΔΗΕ και αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη όλοι οι εμπλε-
κόμενοι με τις ΥΔΕ. Με τη δημιουργία του μητρώου αυτού οι ΥΔΕ θα 
είναι κεντρικά αποθηκευμένες (όχι διασπαρμένες όπως σήμερα στα 
γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την Ελλάδα) και ο εντοπισμός και ο 
έλεγχος τους θα γίνει ευκολότερος και ταχύτερος.
   Όμως εδώ είναι χρήσιμη μια αναλυτικότερη παρουσίαση της πρό-
σφατης (μετά τη νέα ΥΔΕ) ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας:  
α) Ό Νόμος 3982 που αναφέρθηκε παραπάνω, ο οποίος στο  άρθρο 
11 προβλέπει έλεγχο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών: Για 
την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα 
των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκού-
ντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των 
αντίστοιχων υπηρεσιών (άρα οι ηλεκτρολόγοι) ελέγχονται για την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.  
β) Η Υπουργική Απόφαση Φ.Γ.9.6/οικ. 15712/1013 (ΦΕΚ Β 2540/ 
7.11.2011), που αφορά τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασίας 
επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
12 του ν. 3982/2011. Η απόφασηαυτή συμπληρώνει τον Νόμο 3982 
και περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες προστίμων και γενικά 
των κυρώσεων εφόσον εντοπιστούν περιπτώσεις υπηρεσιών κακής 
ποιότητας και αποκλίσεις από τη Νομοθεσία. 
γ) Το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 108 (ΦΕΚ 141Α 12.6.2013) 
και το παράρτημα Ζ για αυτεπάγγελτη επιλογή προς έλεγχο των 
παρόχων ηλεκτρολογικών υπηρεσιών.
   Με βάση όλα αυτά τα νέα Νομοθετήματα οι πιθανότητες να ελεγχθεί 
μια ΥΔΕ αυξάνονται πλέον αρκετά, πολύ περισσότερο από ότι ίσχυε 
πριν μερικά χρόνια. Από ποιες αιτίες μπορεί να προκύψει αυτός ο 
έλεγχος: Αναφέρεται σαφώς στο Νόμο 3982: Είτε αυτεπάγγελτα (από 
την Διεύθυνση Βιομηχανίας) είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από 
αποδέκτες υπηρεσιών (από καταναλωτές) είτε ύστερα από ατύχημα 
ή δυστύχημα που έχει προκύψει σε εγκατάσταση που περιγράφεται 
στην ΥΔΕ. 
   Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει ένας ηλεκτρολόγος αν ελεγχθεί από 
την Διεύθυνση Βιομηχανίας και εντοπιστεί μια ΥΔΕ του με αποκλίσεις, 
αν δεν είναι σωστά συμπληρωμένη; Με βάση την παραπάνω (β) 
Υπουργική Απόφαση, το ελάχιστο πρόστιμο που προκύπτει από τον 
μαθηματικό τύπο που περιέχεται σε αυτήν είναι 2.000 Ευρώ.
   Βέβαια όποιος έφτασε διαβάζοντας εδώ θα αναρωτηθεί: Εφαρμό-
ζεται στην πράξη η παραπάνω Νομοθεσία; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. 
Με λίγο προσεκτικό ψάξιμο στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (https://
diavgeia.gov.gr) διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αποφάσεις προστίμων 
από Περιφέρειες σε ηλεκτρολόγους αλλά και απαλλακτικές με βάση 
τη Νομοθεσία που περιγράφηκε. 
   Για παράδειγμα, ένα απόσπασμα απόφασης ελέγχου:

   Ό τρόπος υπολογισμού του προστίμου που επιβλήθηκε στον ηλε-
κτρολόγο: 

   Και η απόφαση επιβολής του προστίμου προς τον ηλεκτρολόγο:

   Και μια απαλλακτική απόφαση:

   Κλείνοντας την ενότητα αυτή, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η πρό-
σφατη ηλεκτρολογική Νομοθεσία που συνδέεται με την ΥΔΕ έχει νέες 
απαιτήσεις, προβλέπει ελέγχους αλλά και ποινές σε περιπτώσεις 
αποκλίσεων. Για αυτούς τους λόγους η νέα ΥΔΕ θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται με περισσότερη προσοχή από τους συντάκτες της. Μερικές 
κακές συνήθειες με τις οποίες είχε συνδεθεί η παλιά ΥΔΕ θα πρέπει 
να ξεχαστούν από τους υπεύθυνους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους 
όλων των βαθμίδων.  Και μια ακόμα επισήμανση: Αγνοια Νομοθε-
σίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους 
ηλεκτρολόγους
5. Η ενημέρωση των καταναλωτών για τη νέα ΥΔΕ
   Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου 
Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) δεν αφορά μόνο τους εμπλεκόμε-
νους ηλεκτρολόγους, αφορά όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τους τελικούς καταναλωτές, σε όλη την 
ελληνική επικράτεια.

   Ενα τέτοιο θέμα που αφορά εκατομμύρια καταναλωτές και χιλιάδες 
επαγγελματίες ηλεκτρολόγους θα έπρεπε να γίνει ευρύτερα γνωστό 
με συστηματική ενημέρωση.
   Αυτό βέβαια δεν έγινε σε πανελλαδική κλίμακα. Κάποιοι σύνδεσμοι 
ηλεκτρολόγων από όλες τις βαθμίδες έκαναν φιλότιμες προσπάθειες 
ενημέρωσης καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο. 
   Κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο να αναφερθούν εδώ μερικές από αυτές 
τις προσπάθειες που έχουν εντοπιστεί από τον γράφοντα:
-Μια ωραία προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών για την 
νέα ΥΔΕ έγινε από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού 
Χανίων στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι «Νέα τηλεόραση Κρήτης» και 
βρίσκεται στο YouTube.
- Ό Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Θηβών δημιούργησε ένα ωραίο ενη-
μερωτικό έντυπο για την ηλεκτρική ασφάλεια στο οποίο περιέλαβε 
και τη νέα ΥΔΕ.
- Ό Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιού-
χων Ανωτέρας και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης έκανε μια καλή 
προσπάθεια ενημέρωσης καταναλωτών στην έκθεση ΗΛΕΚΤΡΌtec 
2014 και περιέλαβε χρήσιμες πληροφορίες για τη νέα ΥΔΕ στην 
ιστοσελίδα του. 
- Ό Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ξάνθης έχει 
επίσης περιλάβει χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του. 
   Θα ήταν ενθαρρυντικό, εποικοδομητικό και ωφέλιμο να βλέπαμε πα-
ρόμοιες προσπάθειες και από άλλους συνδέσμους ηλεκτρολόγων. 
   Τέλος το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) με την υπο-
στήριξη του ΔΕΔΔΗΕ δημιούργησε ένα ενημερωτικό έντυπο για τους 
καταναλωτές με τίτλο «ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΌΥ ΣΠΙΤΙΌΥ ΣΑΣ;». Το έντυπο αυτό έχει διανεμηθεί σε καταναλωτές 
από τα κατά τόπους γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, από τα καταστήματα 

ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ και από αρκετούς συνδέσμους 
ηλεκτρολόγων.
   Συνολικά, για το θέμα των ελέγχων των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων άρα και της ΥΔΕ 
πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη κατά την άποψη 
του γράφοντος, ώστε να γίνει συνείδηση στους 
καταναλωτές η αξία της, η αναγκαιότητά της 
και η χρησιμότητα της. 
   Μην ξεχνάμε ότι οι σύμβουλοι των καταναλω-
τών, άρα και οι εκπαιδευτές τους στα ηλεκτρο-
λογικά θέματα και βέβαια και για τη νέα ΥΔΕ, 
είναι οι μηχανικοί τους και οι ηλεκτρολόγοι τους 
και μπορούν να συμβάλουν συστηματικά στην κατεύθυνση αυτή.
6. Συμπερασματικά
   Στα τρία αυτά χρόνια που μεσολάβησαν με τη νέα ΥΔΕ, οι Ελληνες 
ηλεκτρολόγοι (οι περισσότεροι) άρχισαν να βλέπουν τους ελέγχους 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με μια καλύτερη οπτική:
- Ελέγχουν τις εγκαταστάσεις τους αποτελεσματικότερα.
- Κάνουν συστηματικές και τεκμηριωμένες μετρήσεις και δοκιμές 
σχετικά με τα μέτρα προστασίας.
- Αξιοποιούν καλύτερα το πρότυπο ΕΛΌΤ HD 384 και τον ΚΕΗΕ συ-
ντάσσοντας πρωτόκολλα ελέγχου.
- Καταλαβαίνουν καλύτερα την ευθύνη τους για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και
- Ενημερώνουν τους τελικούς καταναλωτές για την ασφάλειά τους.
- Τοποθετούν ετικέτες επανελέγχου στους πίνακες διανομής για να 
υπενθυμίζουν στους καταναλω-
τές πότε πρέπει να επανελεγχτεί 
η ηλεκτρική τους εγκατάστα-
ση. 
   Όμως «ο εχθρός του καλού είναι 
το καλύτερο» όπως λέει ο λαός 
μας. Ό ελληνικός ηλεκτρολογι-
κός κλάδος έχει πολλές δυνατό-
τητες και αν θέλει μπορεί να τις 
αξιοποιήσει ώστε να βελτιώνει 
διαρκώς την ασφάλεια των ελ-
ληνικών ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων που κατασκευάζει, επισκευάζει, συντηρεί, τροποποιεί. 
   Σίγουρα το θέμα της νέας ΥΔΕ δεν τελειώνει εδώ. Για όσους έχουν 
ακόμα κενά, απορίες, ερωτήσεις ή αμφιβολίες για τη σωστή διεξαγωγή 
ελέγχων και για τη σωστή συμπλήρωση των νέων ΥΔΕ, υπάρχει πλέον 
πολύ υλικό: Βιβλιογραφία, ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, 
internet κλπ.
   Λιγότερα ατυχήματα και δυστυχήματα από την χρήση του ηλεκτρικού 
ρεύματος, με καλύτερες, ασφαλέστερες, σωστά ελεγμένες και τεκμη-
ριωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ανάδειξη της υπευθυνότητας 
των ηλεκτρολόγων όλων των βαθμίδων με την νέα ΥΔΕ. 

Γιώργος Σαρρής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.)

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ
www.sarrisg.gr, info@sarrisg.gr

Ο "Εγκαταστάτης" κάθε μέρα κοντά σας 
μέσα από τη σελίδα του. Για να έχετε 
άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα 

τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο 
και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.

www.facebook.com/egatastatis


