
Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  

1 E.I.A.X.  03.2014 

www.copper.org.gr 

Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

  Καλώς ήλθατε  

Ενημέρωση καταναλωτών για τους  

ελέγχους οικιακών  

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 
από το 

Ελέγξατε την ηλεκτρική 

εγκατάσταση  

του σπιτιού σας; 

Γιώργος Σαρρής 
Επιστημονικός σύμβουλος του ΕΙΑΧ  
για θέματα ηλεκτρολογίας 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Λίγα λόγια για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) 

  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης 

Χαλκού (ΕΙΑΧ), ιδρύθηκε το 1996 και  

είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός. 

  

Είναι μέλος του European Copper 

Institute (E.C.I.),  

που πρωταρχικό σκοπό έχει το 

σχεδιασμό,  

το συντονισμό και τη διαχείριση των 

πόρων για την προώθηση του χαλκού 

στις Ευρωπαϊκές αγορές.   

 

To EIAX χρηματοδοτείται και 

υποστηρίζεται από τον Διεθνή 

Οργανισμό Χαλκού (International Copper 

Association – I.C.A.) ένα παγκόσμιο 

δίκτυο από 27 Κέντρα Χαλκού.   
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Θέματα της σημερινής παρουσίασης 

  

Κίνδυνοι και προβλήματα από ανέλεγκτες ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις 

 

Τι σημαίνει ηλεκτροπληξία 

 

Τι σημαίνει πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια 

 

Οφέλη από σωστά ελεγμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

 

Ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

 

Συστηματικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι 

 

Οι νομοθετημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους 

 

Το ενημερωτικό έντυπο του ΕΙΑΧ 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Μια Ευρωπαϊκή δράση 

  

Μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

καταναλωτών για ασφαλέστερες οικιακές ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις με τίτλο: 

 

‘’Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι’’ 

Πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή δράση με πρωτοβουλία 

και χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Ανάπτυξης Χαλκού.  

Στην Ελλάδα υλοποιείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ)  

με την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ.  
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Λιγότερες ηλεκτροπληξίες και πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια 

  

Στα πλαίσια αυτής της δράσης έχει 

ξεκινήσει μια ενημερωτική προσπάθεια, με 

βασικό σκοπό την ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για 

συστηματικούς ελέγχους – επανελέγχους 

των οικιακών ηλεκτρικών τους 

εγκαταστάσεων. 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια έχει σαν 

τελικό στόχο την μείωση ηλεκτροπληξιών 

και πυρκαγιών από ηλεκτρικά αίτια στις 

ελληνικές κατοικίες   
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στους κινδύνους και στα προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν από ανέλεγκτες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

κατοικιών: 

Ηλεκτροπληξία (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) σε 

ανθρώπους αλλά και σε ζώα. 

 

Πυρκαγιές ή εγκαύματα από ηλεκτρικά αίτια. 

 

Βλάβες ή καταστροφές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 

συσκευές. 

 

Υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από 

διαρροές. 

 

Νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη – χρήστη ή τον 

ηλεκτρολόγο,  μετά από διαπίστωση ότι η 

εγκατάσταση δεν τηρεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας 

σε περιπτώσεις βλάβης τρίτων αλλά και σε 

περιπτώσεις καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου, 

ειδικά για τον ηλεκτρολόγο  
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Γιατί, πως και πότε το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί  να γίνει 

επικίνδυνο 

Όταν το ρεύμα διαπερνά το ανθρώπινο σώμα και ξεπεράσει  

μια καθορισμένη ένταση γίνεται επικίνδυνο 

 

Το όριο αυτό της έντασης του ρεύματος έχει οριστεί στα 30mA 
(οριακή τιμή: υπάρχουν περιπτώσεις που και αυτά είναι επικίνδυνα)   

 

Οι επικινδυνότερες διαδρομές 

ηλεκτρικού ρεύματος στο  

ανθρώπινο σώμα είναι: 

 

αριστερό χέρι – δεξί χέρι & 

 

αριστερό χέρι – πόδια 

 

Αν αυτό προκύψει, θα πρέπει 

να γίνεται διακοπή του  

ηλεκτρικού ρεύματος  

το ταχύτερο 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Ηλεκτροπληξίες συμβαίνουν αλλά δεν τις μαθαίνουμε… 

04.05.2011 

Ηλεία: Κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα στην αυλή του σπιτιού 

του! 

 

02.05.2011 

Κως: Πέθανε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του από 

ηλεκτροπληξία! 

 

23.06.2012 

Μεσολόγγι: Ξύπνησε και είδε τον πατέρα του, να παθαίνει 

ηλεκτροπληξία!  

 

09.05.2013 

Πάργα: Πατέρας και κόρη έπαθαν  

ηλεκτροπληξία από παλιό ψυγείο! 

 

27.11 2013 

Ρόδος: Πυροσβέστης έπαθε ηλεκτροπληξία  

σε κατοικία στις πλημμύρες της Ρόδου! 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Πως μπορεί να προκύψει ηλεκτροπληξία (ένα παράδειγμα)  
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Πως μπορεί να προκύψει πυρκαγιά από το ηλεκτρικό ρεύμα 

Πυρκαγιά από ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να 

προκύψει:  

 

Από υπερφορτωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

 

Από προσθήκες στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή 

από επισκευές ή αλλαγές  

από αναρμόδιους 

 

Από κακή χρήση  

ηλεκτρικών  

συσκευών  

και ηλεκτρολογικών  

υλικών 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στα οφέλη που προκύπτουν από ασφαλείς – σωστά 

ελεγμένες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Τα οφέλη αυτά μπορεί να είναι: 

Αύξηση ασφάλειας στην χρήση του ηλεκτρικού 

ρεύματος.  

 

Μείωση του ρίσκου για ζημιές και για κακή 

λειτουργία  ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών 

συσκευών. 

 

Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται 

εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται. 

 

Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της 

Νομοθεσίας  
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στο ότι οι ευθύνες για την ασφάλεια των οικιακών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν ανήκουν πλέον στους 

φορείς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 

αλλά στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και 

στους ηλεκτρολόγους τους: 

Θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι, οι φορείς 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν 

ευθύνες ασφάλειας για το δίκτυο μέχρι και τον 

μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

Δεν είναι ελεγκτές ποιότητας και ασφάλειας των 

εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, άρα ούτε 

και των οικιακών.  

 

Οι ευθύνες για την ασφάλεια και γενικά για την 

ηλεκτρική εγκατάσταση μετά τον μετρητή ανήκουν 

στους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων και 

στους ηλεκτρολόγους τους. 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στο ότι η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται μόνο με συστηματικούς 

ελέγχους – επανελέγχους: 

Για κάθε νέα εγκατάσταση, ή μετά από κάθε αλλαγή 

υφιστάμενης εγκατάστασης απαιτείται αρχικός 

έλεγχος της ή αντίστοιχα  επανέλεγχος της, με βάση 

την ισχύουσα Νομοθεσία.  

 

Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται με ευθύνη 

αδειούχου ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα Νόμιμα 

προσόντα.  

 

Επίσης με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, για να 

διατηρηθεί μια εγκατάσταση ασφαλής και νομότυπη  

θα πρέπει να επανελέγχεται με θετικά 

αποτελέσματα  σε χρονικά διαστήματα των οποίων 

τα μέγιστα όρια ορίζονται Νομοθετικά.   

 

Για τις κατοικίες ο επανέλεγχος  τους έχει οριστεί 

κάθε τουλάχιστον 14 χρόνια. 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στο ότι η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται μόνο με συστηματικούς 

ελέγχους – επανελέγχους (συνέχεια): 

Οι επανέλεγχοι θα πρέπει να παραγγέλνονται από τον 

ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης σε αδειούχο 

ηλεκτρολόγο που διαθέτει τα Νόμιμα προσόντα.  

 

Τα αποτελέσματα αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου τα οποία 

αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής  

καταγράφονται από τον ηλεκτρολόγο που την έλεγξε στην 

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).  

 

Η ΥΔΕ πρέπει να υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη ή 

χρήστη της εγκατάστασης και να κατατίθεται εντός έτους 

στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.  

 

Το Μητρώο αυτό τηρείται στις κατά τόπους μονάδες του 

ΔΕΔΔΗΕ έως ότου ολοκληρωθείς η διαδικασία συστάσεως 

του στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας. 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στο ότι η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται μόνο με συστηματικούς 

ελέγχους – επανελέγχους (συνέχεια): 

Με την ΥΔΕ, ο ηλεκτρολόγος που την συνέταξε  

 

και ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης που 

την υπέγραψε  

 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφαλούς 

λειτουργίας της  

 

για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΥΔΕ.   

 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Στόχος η ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι:  

  

Ηλεκτρολογική 

ασφάλεια στο 

σπίτι 

σημαίνει τσεκ απ 

της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης 

του! 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στις νομοθετημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά 

με τους ελέγχους – επανελέγχους ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και οι επιπτώσεις από την μη τήρηση 

τους  

Με τον Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ Ά 118/1965) η 

υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον 

επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

μεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας  

 

στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και  

 

στους ιδιοκτήτες – χρήστες τους  

 

και καθιέρωσε την Υπεύθυνη  

Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)  

Είναι υποχρεωτική για όλες τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του πεδίου 

εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 

384 (νέες) και του ΚΕΗΕ (παλιές) 

 

Αφορά όλους τους εμπλεκόμενους με 

τις εγκαταστάσεις  ηλεκτρολόγους, 

όλων των βαθμίδων (εργολάβους, 

τεχνολόγους μηχανικούς, 

διπλωματούχους μηχανικούς) 

 

Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες και 

χρήστες των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων σε όλη την ελληνική 

επικράτεια γιατί είναι συνυπεύθυνοι 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στις νομοθετημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά 

με τους ελέγχους – επανελέγχους ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και οι επιπτώσεις από την μη τήρηση 

τους 

Εφόσον μετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά 

αίτια, ή μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο  έλεγχο, 

διαπιστωθεί  κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης η μη 

τήρηση της Νομοθεσίας, μπορεί να προκύψουν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον 

ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει 

την ΥΔΕ (Νόμος 3982, ΦΕΚ  Α' 143/2011). 

 

Οικονομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για  τον  

ιδιοκτήτη/ χρήστη της εγκατάστασης εάν  υπάρξει 

βλάβη τρίτων και 

 

την μη ηλεκτροδότηση ή την διακοπή ηλεκτροδότησης 

της εγκατάστασης 

 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Στο ότι η βελτίωση και η 

πιστοποίηση της ηλεκτρικής 

ασφάλειας των οικιακών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  

με συστηματικούς - 

πραγματικούς  

ελέγχους –  

επανελέγχους  

είναι προς το  

συμφέρον όλων!! 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια επικεντρώνεται:  

  

Πρέπει όλοι να 

προσπαθήσουμε για 

την βελτίωση της 

ασφάλειας και της 

νομιμότητας των 

οικιακών  

ηλεκτρικών μας 

εγκαταστάσεων 



Ελέγξατε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας;  
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 

ασφάλεια 

 

Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Το ΕΙΑΧ με την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει  

ένα ενημερωτικό έντυπο  

  

Το έντυπο αυτό: 

 

Διανέμεται από το site και τα 

πρακτορεία του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Από τα σωματεία της ΠΟΣΕΗ 

 

Από τα καταστήματα της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

 

Είναι διαθέσιμο για τους 

συμμετέχοντες 

αυτής της εκδήλωσης 

 

Στα γραφεία και στο site του EIAX 

 http://copperalliance.eu/gr 
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Εισαγωγικά 

 

Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 
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Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Αντί για επίλογο, προσπάθεια για ενημέρωση 

Είμαστε περίπου 11.000.000 Έλληνες  

Χάνουμε μερικές δεκάδες συνανθρώπους μας κάθε χρόνο από 

ηλεκτροπληξίες. Έχουμε και μερικές εκατοντάδες πυρκαγιές 

επίσης κάθε χρόνο από ηλεκτρικά αίτια. 

 

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα θανατηφόρα ατυχήματα  και οι 

πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια είναι πολύ λιγότερα ανά 

10.000.000 κατοίκους. 

 

Η συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών για τους αρχικούς 

ελέγχους και τους επανελέγχους των οικιακών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων θα βοηθήσει να μειωθούν τα ατυχήματα αυτά. 

 

Προσπαθούμε να ενημερώνουμε! 
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Κίνδυνοι 
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Οφέλη από 
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Έλεγχοι 
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απαιτήσεις 
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προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Ενημέρωση για ελέγχους εγκαταστάσεων  

και μια διαφορετική ενημέρωση:  
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Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 
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Οφέλη από 

ελέγχους 

 

Ευθύνες για 
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Συστηματικοί  

Έλεγχοι 

 

Νομοθετημένες  

απαιτήσεις 

 

Ενημερωτική 

προσπάθεια 

 

Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Καλύτερη ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

 

 
 

Αυτές είναι 

επικίνδυνες 

λύσεις! 
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Κίνδυνοι 
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απαιτήσεις 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Τελικός στόχος, σκοπός, αποτέλεσμα 

Με ενημέρωση και λίγη προσοχή 

Χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό ρεύμα με ασφάλεια  

και σιγουριά 
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Κίνδυνοι 

 

Τι σημαίνει 

ηλεκτροπληξία 

 

Πυρκαγιά από 

ηλεκτρ. ρεύμα 

 

Οφέλη από 
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Επίλογος 
Γ. Σαρρής                Ενημέρωση καταναλωτών για ελέγχους οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Σας ευχαριστώ πολύ !! 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ)  
ευχαριστεί την Σιβιτανίδειο Σχολή για αυτήν την 
διοργάνωση 
 
και όλους εσάς για την προσοχή σας  
και για τον χρόνο σας! 
 
Γιώργος Σαρρής 
Επιστημονικός σύμβουλος του ΕΙΑΧ  
για θέματα ηλεκτρολογίας 


