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ΦΕΚ Β΄ 4825 της 
24.12.2019  
Απόφαση με 
αριθ. 130414 
των Υφυπουργών 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Πε-
ριβάλλοντος και 

Ενέργειας για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος 
(ΔΔΡ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάλυση του κειμένου αυτής της Υπουργι-
κής Απόφασης, οι επισημάνσεις, οι προτάσεις και οι ερ-
μηνείες που ακολουθούν είναι προσωπικές θέσεις και 
απόψεις των Αντώνη Σαλευρή και Γιώργου Σαρρή. Δεν 
δημιουργούν Νομοθετική τεκμηρίωση!  

Αρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης Φ Α΄ 50/ 
12081/642/2006 (Β’ 1222) «Θέματα Ασφάλειας των 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Κα-
θιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφο-
ρικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Επισήμανση: Από την Υπουργική Απόφαση αυτή του 
2006 αντικαθίσταται μόνο το Αρθρο 1. Τα υπόλοιπα 
Αρθρα (Αρθρο 2 για θεμελιακή γείωση, Αρθρο 3 για 
τα επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις της 
παρούσας απόφασης και Αρθρο 4 για τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής) παραμένουν σε ισχύ και αμετάβλη-
τα. 

«Αρθρο 1
Προστασία από ηλεκτροπληξία με εγκατάσταση Διά-
ταξης ή Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ)
1. Ως τερματική γραμμή νοείται η ηλεκτρική γραμμή που 
αναχωρεί από ηλεκτρικό πίνακα διανομής και τροφοδο-
τεί ηλεκτρικές συσκευές, αυτοματισμούς, ρευματοδότες. 
Δεν νοείται ως τερματική γραμμή, η ηλεκτρική γραμμή 
που τροφοδοτεί ηλεκτρικούς πίνακες διανομής.

Επισήμανση: Διαχωρίζονται οι ηλεκτρικές γραμμές 
τροφοδοσίας ηλεκτρικών πινάκων από αυτές που τρο-
φοδοτούν τερματικά κυκλώματα - ηλεκτρικές κατανα-
λώσεις = τερματικές γραμμές.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του 
παρόντος άρθρου,
α) H προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας με ΔΔΡ με ονο-
μαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερ-
βαίνει τα 30 mA, είναι υποχρεωτική για το σύνολο των 
τερματικών γραμμών σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρ-
μογής του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία 
προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ανε-
ξαρτήτως του προτύπου ή του κανονισμού που διέπει 
την κατασκευή τους και ανεξαρτήτως από το χρόνο κα-
τασκευής τους.

Επισημάνσεις: 
- Απαιτείται εγκατάσταση ΔΔΡ με ΙΔΝ <=30mA για να 
παρέχεται προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από άμε-
ση και από έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Με βάση το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, στην απαί-
τηση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τερματικές γραμ-
μές των ΕΗΕ των Αρθρων 103.1 και 103.2, είτε αυτές 
έχουν κατασκευαστεί με το πρότυπο αυτό είτε με τον 
ΚΕΗΕ, αλλά προβλέπονται και οι νεότερες - μελλοντι-
κές εκδόσεις του προτύπου, με τις επιφυλάξεις των πα-
ραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.  
- Η ισχύς αυτής της Υπουργικής Απόφασης είναι ανα-
δρομική. Αρα έχει εφαρμογή και σε όλες τις ΕΗΕ που 
έχουν κατασκευαστεί και πριν την Απόφαση αυτή. 
- Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 
531.2.1.1 του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:Η δι-
άταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος πρέπει να λει-
τουργεί ανεξάρτητα από την τάση της γραμμής ή την 
τάση μιας βοηθητικής πηγής.

β) Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας πραγματοποιεί-
ται με μία ή περισσότερες ΔΔΡ, με ονομαστικό διαφορικό 
ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, λαμβά-
νοντας υπόψη τις απαιτήσεις για επιλογή και εγκατάστα-
ση ΔΔΡ του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία 
προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Επισήμανση: Οι βασικές απαιτήσεις για επιλογή και 
εγκατάσταση των ΔΔΡ περιγράφονται στο άρθρο 531.2 
του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Το αν η προστα-
σία έναντι ηλεκτροπληξίας πρέπει να πραγματοποιεί-
ται με μία ή περισσότερες ΔΔΡ και από ποιους τύπους, 
αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 531.2.1.2 του 
προτύπου. 

γ) Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας τερματικών 
γραμμών, όπως περιγράφεται στην περίπτωση β) της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται πρόσθετα με τα 
άλλα μέτρα προστασίας έναντι του συνόλου των κινδύ-
νων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή του  κανονι-
σμού που διέπει την κατασκευή τους.

Επισήμανση: Οι απαιτήσεις προστασίας έναντι ηλε-
κτροπληξίας από άμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα 
(π.χ. καλύμματα, μονώσεις, περιβλήματα), όπως επίσης 
και τα άλλα εκτός ΔΔΡ μέτρα προστασίας (π.χ. ισοδυνα-
μικές συνδέσεις) που περιγράφει το πρότυπο ή ο ΚΕΗΕ 
δεν αναιρούνται ούτε υποβιβάζονται από την Απόφαση 
αυτή.  

3. Από την υποχρέωση προστασίας έναντι ηλεκτροπλη-
ξίας, όπως περιγράφεται στις περιπτώσεις α), β) και γ) 
της παραγράφου 2, εξαιρούνται οι τερματικές γραμμές 
για τις οποίες η προστασία τους με ΔΔΡ δεν είναι εφικτή 
ή επιτρεπτή, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή του 
κανονισμού που διέπει την κατασκευή τους (όπως στην 
περίπτωση συστήματος σύνδεσης γειώσεων ΤN-C).

Επισήμανση: Αυτή η αναφορά περιλαμβάνει μόνο ΕΗΕ 
που τροφοδοτούνται από δικό τους υποσταθμό και δι-
ατηρούν σύστημα σύνδεσης γειώσεων TN-C στις τερ-
ματικές γραμμές τους. Αν και όπου υπάρχουν ΕΗΕ που 
τροφοδοτούνται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και έχουν 
τερματικές γραμμές TN-C αυτές θα πρέπει να μετατρέ-
πονται σε TN-S για να μπορούν να προστατεύονται με 
ΔΔΡ με βάση την παράγραφο 413.1.3.2 του ισχύοντος 
προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

4. Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, όπως περιγρά-
φεται στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 2, 
ηλεκτρικών γραμμών που, ανεξαρτήτως από τον χρόνο 
κατασκευής τους, τροφοδοτούν αποκλειστικά πίνακες 
διανομής, είναι προαιρετική. Εφαρμόζονται, ωστόσο, 
μέτρα προστασίας έναντι του συνόλου των κινδύνων 
με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή του κανονισμού 
που διέπει την κατασκευή τους.

Επισήμανση: Πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις 
προστασίας για τις γραμμές τροφοδοσίας πινάκων 
διανομής, όπως προστασία από άμεση επαφή με το 
ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. καλύμματα, μονώσεις, περιβλή-
ματα), όπως επίσης και τα άλλα μέτρα προστασίας από 
έμμεση επαφή (π.χ. ΔΔΡ με ΙΔΝ> 30mA), οι προβλέψεις 
προστασίας για μηχανικές βλάβες, έναντι πυρκαγιάς 
και άλλες επιδράσεις. 

5. Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, όπως περιγράφε-
ται στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 2, είναι 
προαιρετική στις τερματικές γραμμές των ΕΗΕ στις οποί-
ες εφαρμόζονται ως μέτρα προστασίας από ηλεκτροπλη-
ξία, είτε ο ηλεκτρικός διαχωρισμός, είτε η πολύ χαμηλή 
τάση ασφαλείας (SELV), είτε η πολύ χαμηλή τάση προ-
στασίας (PELV), τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του 
προτύπου ή του κανονισμού που διέπει την κατασκευή 
των εν λόγω τερματικών γραμμών.

Επισήμανση: Οι απαιτήσεις σχετικά με την προστασία 
έναντι ηλεκτροπληξίας με πολύ χαμηλή τάση περιγρά-
φονται στο άρθρο 411.1 του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ 
HD 384. Οι απαιτήσεις σχετικά με την προστασία ένα-
ντι ηλεκτροπληξίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό περιγρά-
φονται στο άρθρο 413.5 του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ 
HD 384.

6. Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, όπως περιγρά-
φεται στην περίπτωση β) και γ) της παραγράφου 2, τερ-
ματικών γραμμών που τροφοδοτούν αποκλειστικά εγκα-
ταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, είναι προαιρετική. 
Στις εν λόγω τερματικές γραμμές εφαρμόζονται μέτρα 
προστασίας έναντι του συνόλου των κινδύνων, με βάση 
τις απαιτήσεις του προτύπου ή του κανονισμού που διέ-
πει την κατασκευή τους.

Επισήμανση: Οι απαιτήσεις προστασίας από άμεση 
επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. καλύμματα, μονώ-
σεις περιβλήματα), όπως επίσης και τα άλλα μέτρα 
προστασίας από έμμεση επαφή ή από μηχανικές βλά-
βες ή έναντι πυρκαγιάς και άλλες επιδράσεις πρέπει να 
τηρούνται και για τις γραμμές αυτές.

7. Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας τερματικών 
γραμμών σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 
α), β) και γ) της παραγράφου 2, είναι προαιρετική, στις 
περιπτώσεις που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό σε βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς, εμπορικούς, 
αποθηκευτικούς, και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους, 
εφόσον ισχύουν σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις ανα-
φορικά με τις τερματικές γραμμές, τους χώρους και τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό:

Επισήμανση: Δίδεται δυνατότητα μη προστασίας με 

ΔΔΡ με ΙΔΝ<= 30mA σε τερματικές γραμμές τροφοδο-
σίας μηχανημάτων σε επαγγελματικούς χώρους αλλά 
με προϋποθέσεις. 

α) οι εν λόγω τερματικές γραμμές τροφοδοτούν αποκλει-
στικά εγκατεστημένο, σταθερό και μόνιμα συνδεδεμένο 
σε αυτές, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,

Επισήμανση: Δεν μπορούν να εξαιρεθούν από την προ-
στασία με ΔΔΡ με ΙΔΝ<= 30mA γραμμές με ρευματοδό-
τες. 

β) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι εγκα-
τεστημένος σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, χώρους 
γραφείων, χώρους εκπαίδευσης,
γ) οι χώροι στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο ηλε-
κτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται 
για διαμονή προσώπων (όπως δωμάτια ξενοδοχείων, νο-
σοκομείων, ιδρυμάτων) ή ως βοηθητικοί χώροι προσω-
πικού (όπως αποδυτήρια, κυλικεία),

Επισήμανση: Προτείνεται στους χώρους  αυτούς να πε-
ριλαμβάνονται και οι χώροι συνάθροισης κοινού (π.χ. 
εκκλησίες, κινηματογράφοι, αεροδρόμια, σιδηροδρομι-
κοί σταθμοί, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, κ.λπ.) 

δ) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι προσβάσι-
μος από ειδικευμένο ή ενημερωμένο προσωπικό ή από 
άτομα υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ή ενημερωμένου 
προσωπικού,

Επισήμανση: Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στους 
χώρους αυτούς μπορεί να είναι το ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό, π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί 
κλπ. Το ενημερωμένο προσωπικό μπορεί αν είναι οι βο-
ηθοί του τεχνικού προσωπικού. Στα άτομα που έχουν 
πρόσβαση στους χώρους αυτούς υπό την επίβλεψη ει-
δικευμένου ή ενημερωμένου προσωπικού, μπορεί να 
είναι το προσωπικό καθαριότητας, οι εργάτες, το υπη-
ρετικό προσωπικό. Εγκαταστάσεις, επεμβάσεις, χειρι-
σμοί, συντηρήσεις του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται 
μόνο από προσωπικό με νομοθετημένα αντίστοιχα δι-
καιώματα.

και επιπρόσθετα, ε) Μέσω μελέτης:
αα) διαπιστώνεται ότι από το πρότυπο ή τον κανονισμό 
που διέπει τις εν λόγω τερματικές γραμμές δεν προκύ-
πτει υποχρέωση προστασίας τους με ΔΔΡ με ονομαστικό 
διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 
mA, 

Επισήμανση: Προτείνεται, η μελέτη να περιγράφει με 
βάση ποιο κανονιστικό πλαίσιο δεν προκύπτει υποχρέ-
ωση προστασίας της ή των περιγραφόμενων τερματι-
κών ηλεκτρικών γραμμών με ΔΔΡ με ΙΔΝ<= 30mA. 

ββ) τεκμηριώνεται ότι η προστασία των εν λόγω τερμα-
τικών γραμμών έναντι ηλεκτροπληξίας όπως περιγράφε-
ται στην περίπτωση β) της παραγράφου 2, προκαλεί ανε-
πιθύμητες αποζεύξεις κατά την κανονική λειτουργία των 
τερματικών γραμμών και του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού που τροφοδοτείται από τις γραμμές αυτές, 

Επισήμανση: Προτείνεται, η μελέτη να περιέχει στοι-
χεία του κατασκευαστή του εξοπλισμού από τα οποία 
να τεκμηριώνεται ότι δεν είναι εφικτή η απρόσκοπτη 
λειτουργία του όταν τροφοδοτείται με ΔΔΡ με ΙΔΝ<= 
30mA. Ελλείψει στοιχείων του κατασκευαστή, προτεί-
νεται η τεκμηρίωση να πραγματοποιείται με χρήση 
αναλυτή ενέργειας του οποίου οι εκτυπώσεις - αποτε-
λέσματα να περιγράφουν τα μεταβατικά φαινόμενα 
που προκαλούν τις ανεπιθύμητες αποζεύξεις.

γγ) προσδιορίζεται η λήψη απαιτούμενων μέτρων προ-
στασίας έναντι του συνόλου των κινδύνων με βάση το 
πρότυπο ή τον κανονισμό που διέπει την κατασκευή αυ-
τών των τερματικών γραμμών. Στα εν λόγω μέτρα προ-
στασίας δύναται να περιλαμβάνονται και ΔΔΡ με ονομα-
στικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που υπερβαίνει τα 
30 mA, που επιλέγονται με βάση τις απαιτήσεις του εκά-
στοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ 
για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,

Επισήμανση: Προτείνεται, η  μελέτη να περιγράφει το 
πώς θα τηρηθούν οι απαιτήσεις του Μέρους 4  του ισχύ-
οντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 στις τερματικές γραμμές 
που δεν προστατεύονται με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30mA, όπως 
η τήρηση των μέτρων προστασίας που πρέπει να λη-
φθούν έναντι ηλεκτροπληξίας, έναντι πυρκαγιάς, ένα-
ντι υπερεντάσεων, έναντι μηχανικών καταπονήσεων 
κλπ. 

δδ) προσδιορίζονται σε ειδικό παράρτημα, το οποίο απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, οι τερματικές 
γραμμές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας πα-
ραγράφου καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλι-
σμός που τροφοδοτείται από αυτές.

Επισήμανση: Με βάση αυτό το ειδικό παράρτημα της 

ΚΥΑ για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) - 
Ανάλυση, επισημάνσεις, προτάσεις και ερμηνείες

Των Γ. ΣΑΡΡΗ & Α. ΣΑΛΕΥΡΗ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
 

Αφορά:    Νέα εγκατάσταση  □              Τροποποίηση   □ 
                Επέκταση               □              Επανέλεγχο      □ 
Προς τη .................................................Περιοχή/Πρακτορείο  
................................................................................................. 
Ο υπογράφων ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
................................................................................................. 
δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών των νόμων για 
ψευδή δήλωση, ότι: 
1. Διαθέτω άδεια/βεβαίωση αναγγελίας ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη, η οποία δεν έχει ανακληθεί. 
2. Η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται 
από εμένα σήμερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται  
και περιγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα της ΥΔΕ. 
3. Δίνω την εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 
1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκα-
τάσταση θα λειτουργήσει με ασφάλεια και απρόσκοπτα. 
4. Έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ 
Α΄50/12081/642/26.7.2006 ως ισχύει και υποβάλλονται 
εφόσον απαιτούνται η μελέτη της παραγράφου 7 του    
άρθρου 1 και το Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης 
ΔΔΡ με IΔn≤30mA (ΕΠΕΔΔΡ). 
5.Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγρά-
φονται στη Δήλωση αυτή με βάση την υφιστάμενη νομοθε-
σία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση την 
υφιστάμενη Νομοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλ-
ληλη για χρήση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και των με-
τρήσεων είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και 
αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου. 
6. Έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης: α) για την υποχρέωση επανελέγχου της, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία και β) για την υποχρέωση 
(όπου εφαρμόζεται) της περίπτωσης δ) της παρ. 7 του   
άρθρου 1 της Φ Α′ 50/12081/642/26.7.2006, ως ισχύει. 
7. Ένα ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης αυτής μαζί με το(α) 
ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 
και την έκθεση παράδοσης και, εφόσον απαιτείται, τη μελέτη 
της παραγράφου 7 και το Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ παραδίδονται 
στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα  
πρωτότυπα αυτών για τη .............................................. τα 
οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την  
έκδοσή τους και αναλαμβάνω την ευθύνη της φύλαξης ενός 
αντιγράφου των παραπάνω έως την ημερομηνία του 
επόμενου επανέλεγχου.  
Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ 
1. Μονογραμμικό(ά) εγκατάστασης  
2. Μονογραμμικό(ά) πίνακα(ων)  
3. Πρωτόκολλο(α)  ελέγχου  (σελίδ………..)  
4. Έκθεση παράδοσης  (σελίδ………..) 
Εφόσον απαιτείται: 
 5. Μελέτη της παρ. 7 του της Φ Α′ 50/ 
12081/642/26.7.2006 ως ισχύει (σελίδ……..) 
6. Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ (σελίδ………..) 

 
 
 

και 
  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ..................................................... 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 
Αριθ. παροχής εγκατάστασης: .......................................................... 
Ονοματ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: .................................................... 
............................................................................................................ 
Ονοματ. χρήστη εγκατάστασης: ....................................................... 
............................................................................................................ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
Δήμος ή Κοινότ.: ............................................................................... 
Περιοχή/Διαμέρισμα: ........................................................................ 
Οδός – Αριθ.: ....................................................................................  
Τ.Κ.: ....................Όροφος: ................... Αρ. διαμερίσμ.: ................. 
Κατηγορία χώρου: ............................................................................. 
Επόμενος επανέλεγχος έως: .............................................................. 
Άρθρο 5 της Υ.Α  Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 
Αριθμός άδειας/Βεβαίωσης Αναγγελίας: 
............................................................................................................ 
Ειδικότητα: ............................ Ομάδα/Κατηγορία: ........................... 
Ημερομηνία έκδοσης/Χορήγησης: ................................................... 
……………………………............................................................... 
Όριο ισχύος άδειας σε KW: .............................................................. 
Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) .............................. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac …….../….../…….../…...... 
Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόμενη ισχύς: ...............KW/ ……......KVA 
Εγκατεστημένη ισχύς (KW): 
Φωτισμού ..................  Συσκευών ………........  Κίνησης ................ 
Συνολ. εγκατεσ/νη ισχύs παραγωγικής διαδικασίας: .................KW 
(όπου εφαρμόζεται) 
Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα: ................. KW (εάν υπάρχει)   
Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα:  ΝΑΙ □   ΟΧΙ □ 
Γραμ. γενικ. πίν.–Μετρητή(πλήθος x διατ.αγωγών): .........................mm2 
Γεν. ασφάλεια ή Αυτόμ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα: ...............Α 

Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άμεση)ΤΤ □   (Ουδετ/ση)ΤΝ □   ΙΤ □ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει) 
ΕΙΔΟΣ Τάση 

(V) 
Ισχύς 
(KW) 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση)   
Μεταγωγικός διακόπτης :  ΝΑΙ  □   ΟΧΙ  □   
Φωτοβολταϊκή μονάδα   
Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 
Κατά ................................................................... 

  

Άλλος τύπος 
............................................................................ 

  

Προστασία απόζευξης : ΝΑΙ  □    ΟΧΙ  □   
 

 
Θεωρήθηκε  

Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης .............................. 
(Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) 

Ο δηλών ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
 
 

(Σφραγίδα, υπογραφή) 
 

Τόπος …………….……………..  Ημερ/νία .............................. Τόπος …………….……………..  Ημερ/νία ............................ 
 

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης                                                    Σελίδα  1  από  …... 

Έκθεση παράδοσης Nο  
……. 

Ιδιοκτήτης     Χρήστης  

…………………………………………… 
Αρ. παροχής: ......................... 
Διεύθυνση: .............................. 
…………………………………… 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο ……… Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
 
…………………………………………… 

Αριθ. Άδειας/βεβ. αναγγελίας: 
............................................ 
Κατηγορία/Ομάδα: 
…...........………………...… 
Ειδικότητα: …...........…....… 

Κατηγ. Εγκατ/σης:  
…...........….... 

          

                      Χώρος/τμήμα  

                     εγκατάστασης 

Αριθμός ηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 
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ς 
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ΙΡ
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Πίνακας διανομής                     
Διακόπτης απλός                     
Διακόπτης διπλός                     
Διακόπτης αλλε -
ρετούρ ακραίος                     
Διακόπτης 
κομμυτατέρ                     
Ρυθμιστής 
έντασης φωτισμού                     
Μπουτόν                     
Ανιχνευτής 
κίνησης                     
 μονή                     
Πρίζα 
σούκο διπλή                     
 τριπλή                     
Θερμοστάτης 
χώρου                     
                     
                     
                     

Γρ
αμ

μέ
ς 

στ
αθ

ερ
ώ

ν 
ηλ

εκ
τρ

ικ
ώ

ν 
συ

σκ
ευ

ώ
ν 
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Κουζίνα                     
Θερμοσίφωνο                     
Πλυντήριο                     
Κλιματιστικό                     
Ανελκυστήρας                     
                     
                     

Φ
ω

τισ
τικ

ό 
ση

με
ίο

 

Απλό                     
Πολλαπλό                     
>0,5 KW                     

 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW)  
Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιμη προς χρήση σύμφωνα με την 

παρούσα έκθεση παράδοσης      
 

Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης (π.χ. σχέδια)      

              Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                         O παραλαμβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χρήστης   
 
 
 
 

      (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                   (Όνομα, Υπογραφή) 
 
 
 

Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................                   Τόπος.......................................................  Ημερ/νία.........................  

 

Σελίδα  ......  από  ....... 
          

                      Χώρος/τμήμα  

                     εγκατάστασης 

Αριθμός ηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 

                 

Σύ
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ΙΡ
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Πίνακας διανομής                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 μονή                     
Πρίζα 
σούκο διπλή                     
 τριπλή                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Γρ
αμ

μέ
ς 
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ερ
ώ

ν 
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τρ
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ώ

ν 
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Απλό                     
Πολλαπλό                     
>0,5 KW                     

 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW)  
 

 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ                                     Σελίδα  1  από  ....... 

Πρωτόκολλο ελέγχου  Nο …... 
με βάση τον Κανονισμό ΕΗΕ/1955 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 0/12081/642/26.07.2006  
ως ισχύει  

Ιδιοκτήτης     Χρήστης  
 
.......……...........................................…… 

Αρ. παροχής:............................. 
Διεύθυνση:...................................
..................................................… 

Επανέλεγχος  Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
 
………………………………………...…....…….. 

Αριθ. Άδειας/βεβ. αναγγελίας: 
........................................... 
Κατηγορία/Ομάδα: 
…...........………………...… 
Ειδικότητα: …...........…....… 

Κατηγορία Εγκατάστασης 

…………………………………………. 
Αιτία ελέγχου: Επανέλεγχος  Αλλαγή κατηγορίας εγκατ/σης   

Ονομαστική τάση:    ..………….    (V) Δίκτυο τροφοδοσίας: TΤ -Σύστημα  TΝ-Σύστημα  IT-Σύστημα  

1. Οπτικός έλεγχος: 
 

καλά όχι  καλά όχι  
 

καλά όχι 
1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία 

(άρθρα 7, 8, 9 & 10)   1.5. Επιλογή διατομών αγωγών (άρθρα  21, 
22, 125 έως & 134) 

 
  1.9. Μηχανές & εξαρτήματα (άρθρα 104 έως & 113) 

   
1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά  

(άρθρο 11)   1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου & 
γείωσης (άρθρα 21 & 22) 

 
  1.10. Γραμμές εντός οικοδομών (άρθρα 175 έως & 

178)   
1.3. Φωτισμός ασφαλείας, οδηγίες & 

προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 
&14) 

  1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανομής, 
διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 
49) 

 

  1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισμένης 
κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274)   

1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28)   1.8. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων 
προστασίας (άρθρα 50 έως & 61)   1.12. Πινακίδα δοκιμής RCD (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 

της 26/07/2006)   

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
2. Δοκιμές: καλά όχι  καλά όχι  καλά όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιμές διακοπής φάσεων /ουδετέρου   2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων 
διαφορικού. ρεύματος (RCD)   2.3. Δοκιμές λειτουργίας γραμμών   

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
3. Μετρήσεις: 
3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης 

(άρθρα 19,20,21) 
 

καλά 

 
όχι 

 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………….. 
………………………….....…………………….………………………………………….. 

3.5 Αντίσταση γείωσης  …………..Ω 
           (άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006)  

 
Είδος γείωσης:  θεμελιακή    ράβδος ηλεκτρόδιο  

 
(άλλο).................................................  

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

Α
ρ.

 Η
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κτ
ρι

κο
ύ 

Κ
υκ
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μα

το
ς 

Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης,  
Χρήση 

Γραμμή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα-
ση μόνωσης 
Riso (MΩ) 
(άρθρο 304) 

 

Διάταξη προστασίας 
από υπερένταση  

(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 Διάταξη διαφορικού 
ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 
 

3.4 Βρόγχος 
σφάλματος 

Από-
κλιση 

Τύπος καλωδίου 
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Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 
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Ονομα-
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In (A) 

& τύπος 
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(mA) 
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(V) 

Zs (Ω) 

ή 
Ik (A) 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Χρησιμοποιηθέντα 
όργανα μετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός 
.................................. ................... ................................... ............................... ...................... ....................................... 

Αποτελέσματα: 
Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα       
Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα        

Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον 
κεντρικό πίνακα διανομής 
........................................ 

Επόμενος επανέλεγχος έως 
 
....................................... 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της  
Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006, ως ισχύει              ναι     όχι  
   Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                                                 O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης 

 
 
 
 

(Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                           (Όνομα, Υπογραφή) 
 
 
 

Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ημερ/νία.......................... 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384                    Σελίδα  1  από  ....... 
Πρωτόκολλο ελέγχου  Nο …... 
 με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 &  
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 
ως ισχύει  

Ιδιοκτήτης     Χρήστης  
 
.......……………...............................…… 

Αρ. παροχής: ................................ 
Διεύθυνση: .................................... 
……………………………………….. 

Αρχικός έλεγχος  

  Επανέλεγχος   
Κατηγορία Εγκατάστασης 
………………………………………… 

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
 
………………………………………...…....…….. 

Αριθ. Άδειας/βεβ. αναγγελίας: 
.......................................... 
Κατηγορία/Ομάδα: 
…...........………………...… 
Ειδικότητα: …...........…...… 

 Αιτία ελέγχου:  Τροποποίηση  Επέκταση  Αλλαγή κατηγορίας  

Ονομαστική τάση:       ………….    (V)       Δίκτυο τροφοδοσίας: TT-Σύστημα  TN-Σύστημα  IT-Σύστημα  

1. Οπτικός έλεγχος: 
  

καλά όχι  καλά όχι  
 

καλά όχι 
1.1. Μέτρα προστασίας από 

ηλεκτροπληξία   1.5. Όργανα διακοπής & 
απομόνωσης   1.9. Κύρια & συμπληρ.  ισοδυναμικές 

συνδέσεις   
1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά   1.6. Επιλογή υλικού βάσει 

εξωτερικών επιδράσεων   1.10.1Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα 
δοκιμής RCD   

1.3. Επιλογή διατομών αγωγών   1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ   1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών   
1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων 

προστασίας   1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης. 
κυκλωμάτων   1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών   

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………………...………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
. 2. Δοκιμές:  καλά όχι  καλά όχι  καλά όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας   2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ 
κινητήρων    2.5. Δοκιμές λειτουργίας   

2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων 
διαφορικού ρεύματος   2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ 

πριζών    2.6.  Δοκιμές διακοπής & 
απομόνωσης   

Παρατηρήσεις: .................................................................................………....................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
3. Μετρήσεις: 
3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας    

& συνδέσεις κύριας και 
συμπληρ. ισοδυναμικής συνδ. 

καλά 
 

 

όχι 
 

 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… 
…………………….…………………………………………….…………………………… 
.................................................................................................................................. 

3.5. Αντίσταση γείωσης  ……... Ω      Είδος γείωσης:     θεμελιακή     ράβδος ηλεκτρόδιο     (άλλο) ..................................................................  

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

Α
ρ.
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κτ
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ύ 

Κ
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ς 

Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης,  
Χρήση  

Γραμμή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα-
ση μόνωσης  

Riso(MΩ) 

Διάταξη προστασίας 
από υπερένταση 

3.3 Διάταξη διαφορικού  
ρεύματος (RCD) 

3.4 
Βρόγχος 
σφάλμ. 

Από-
κλιση 

Τύπος 
καλωδίου Α
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Χρησιμοποιηθέντα 
όργανα μετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός 
............................... ................... ...................................... ............................... ................... ....................................... 

Αποτελέσματα:  
Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα                                     
Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα        

Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου   
στον κεντρικό πίνακα διανομής   
....................................... 

Επόμενος επανέλεγχος έως  
 
....................................... 

Η  ηλεκτρική  εγκατάσταση  αυτή,  κατά  τον  χρόνο  ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384  &  της Κ.Υ.Α. 
Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006, ως ισχύει              ναι     όχι              

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                      O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης 
 
 
 

(Σφραγίδα,Υπογραφή)                                                                                                                                                        (Όνομα,Υπογραφή) 
 
 
 
Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ημερ/νία.......................... 

 

Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ 
με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ) 

Σελίδα  1  από  ....... 

 

Συνοδεύει το πρωτόκολλο ελέγχου 

Ιδιοκτήτης     Χρήστης  

.......……...........................................… 

….......……........................................... 

 

Αρ. παροχής:............................. 
Διεύθυνση:.......................................
..............................................… 

Νο ….. Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
 
………………………………………...…... 

Αρ. Άδειας/βεβαίωσης αναγγελίας: 
........................................... 
Κατηγορία/Ομάδα: 
…...........………………...… 
Ειδικότητα: …...........…....… 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
α) Οι τερματικές γραμμές του παρακάτω πίνακα τροφοδοτούν αποκλειστικά εγκατεστημένο, σταθερό και μόνιμα συνδεδεμένο σε 
αυτές, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, 
β) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι εγκατεστημένος σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, χώρους γραφείων, χώρους 
εκπαίδευσης, 
γ) Οι χώροι στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται για διαμονή 
προσώπων (όπως δωμάτια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων) ή ως βοηθητικοί χώροι προσωπικού (όπως αποδυτήρια, 
κυλικεία), 
δ) Έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας της υποπερίπτωσης γγ) της περίπτωσης ε) της παραγράφου 7 της Υ.Α.  Φ Α′ 
50/12081/642/26.07.2006, ως ισχύει, 
 
 
 

οι τερματικές γραμμές και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της υποπερίπτωσης δδ) της μελέτης της περίπτωσης ε) της 
παραγράφου 7 του άρθρου 1 της Υ.Α.  Φ Α′ 50/12081/642/26.07.2006, ως ισχύει, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
 

Α
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Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης 
Χρήση 

Περιγραφή τερματικών γραμμών Περιγραφή ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού που τροφοδοτούν 
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Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                                              O παραλαμβάνων ιδιοκτήτης ή χρήστης 

 
 
 

(Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                                        (Όνομα, Υπογραφή) 
 
 
 
 
 

Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ημερ/νία.......................... 
 

  

Τα νέα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη
n ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕΗ (www.poseh.gr)

μελέτης θα πρέπει να συμπληρώνει ο ελεγκτής ηλε-
κτρολόγος το έγγραφο ΕΠΕΔΔΡ που θα επισυνάπτει 
στην ΥΔΕ. Επομένως τερματικά  ηλεκτρικά κυκλώμα-
τα που δεν προστατεύονται με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30mA θα 
πρέπει να περιγράφονται στο πρωτόκολλο ελέγχου, στο 
ειδικό παράρτημα της μελέτης και στο ΕΠΕΔΔΡ (3 φο-
ρές!). 

8. Η μελέτη της περίπτωσης ε) της παραγράφου 7 που 
αφορά στις τερματικές γραμμές της ΕΗΕ που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου, αποτελεί συνο-
δευτικό έγγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη 
(ΥΔΕ) η οποία υποβάλλεται έπειτα από έλεγχο (αρχικό ή 
επανέλεγχο) της εν λόγω ΕΗΕ, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 από-
φασης (Β΄ 470) και της παραγράφου δ του άρθρου 1 της 
αριθμ. Φ.50/503/168/2011 (Β΄ 844) απόφασης.
9. Πλησίον των διατάξεων ΔΔΡ τοποθετείται πινακίδα, 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, με οδηγίες προς 
τον χρήστη της εγκατάστασης για πραγματοποίηση δοκι-
μής της καλής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα 
όπως αυτά καθορίζονται στο υποχρεωτικό από τη νομο-
θεσία πρότυπο ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Επισήμανση: Οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται στην 
παράγραφο 531.2.1.5 του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ 
HD 384.

10. Απαγορεύεται η παράκαμψη (by-pass) των ΔΔΡ.
Επισήμανση: Χωρίς σχόλια!

11. Ιδιαίτερα για τις ΕΗΕ στις οποίες εφαρμόζεται σύστη-
μα γειώσεων ΤΤ (άμεση γείωση), με το σύνολο των μέ-
τρων προστασίας από ηλεκτροπληξία που λαμβάνονται, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΔΔΡ, διασφαλίζεται ότι 
σε περίπτωση σφάλματος αμελητέας σύνθετης αντίστα-
σης μεταξύ ενός ενεργού αγωγού και ενός εκτεθειμένου 
αγώγιμου μέρους ή ενός αγωγού προστασίας, η αυτόμα-
τη διακοπή τροφοδότησης της ηλεκτρικής γραμμής στην 
οποία δημιουργείται το σφάλμα επιτυγχάνεται με βάση 
τις απαιτήσεις του υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προ-
τύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

Επισήμανση: Οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται στην 
παράγραφο 413.1.4 του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 
384. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις εγκατα-
στάσεις των ΕΗΕ αυτών για τις οποίες στις γραμμές με-
τρητή - πίνακα δεν είναι εφικτή η κάλυψη τους από ΔΔΡ 
και μπορεί από σφάλμα μόνωσης έλθει σε επαφή φάση 
με εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη (π.χ. μεταλλικό μέρος 
ηλεκτρικού πίνακα). Επίσης στις ΕΗΕ αυτές σαν βασικό 
μέτρο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας παραμένουν 
οι ΔΔΡ. Ακόμη πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στα θέματα καλής γείωσης, συνέχειας αγωγών προστα-
σίας και ισοδυναμικών συνδέσεων. 

Αρθρο 2
   Το υπόδειγμα της ΥΔΕ του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 
Φ.50/503/168/19.04.2011 απόφασης (Β΄ 844), αντικα-
θίσταται με το υπόδειγμα της ΥΔΕ του Παραρτήματος της 

παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
Επισήμανση: Τα νέα έγγραφα της ΥΔΕ περιέχουν αλλα-
γές και προσθήκες σε σύγκριση με τα παλαιότερα. 

Αρθρο 3
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για τις ΕΗΕ για τις οποίες δεν έχουν εφαρμογή οι δια-
τάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας, 
για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να υποβάλλεται 
και η ΥΔΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήμα-
τος της αριθμ. Φ.50/503/168/19.04.2011 απόφασης (Β΄ 
844), ως ίσχυε κατά την έκδοσή της.

Επισήμανση: Αρα μέχρι την 24.12.2020 ο ΔΕΔΔΗΕ μπο-
ρεί να παραλαμβάνει ΥΔΕ με παλιά έντυπα εφόσον αυ-
τές δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες εξαιρέσεων της 
παραγράφου 7. Μετά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για όλες τις ΥΔΕ μόνο νέα έντυπα 
με βάση το υπόδειγμα της νέας Υπουργικής Απόφασης. 

Συμπερασματικά
   Η Απόφαση αυτή δίδει μια καλύτερη περιγραφή για 
τις απαιτήσεις που αφορούν τις Διατάξεις Διαφορικού 
Ρεύματος με σκοπό πάντα τη βελτίωση της ηλεκτρικής 
ασφάλειας στη χώρα μας.
   Καλή εφαρμογή!

Αντώνης Σαλευρής - Γιώργος Σαρρής
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