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Με την υποστήριξη του

Κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια συµβαίνουν
ηλεκτροπληξίε και πυρκαγιέ από ηλεκτρικά αίτια.
Είναι κρίµα να χάνονται σήµερα ανθρώπινε ζωέ
και περιουσίε από κακή χρήση του ηλεκτρισµού.
Το έντυπο αυτό προσπαθεί να συµβάλλει στην
ευαισθητοποίηση – ενηµέρωση των ιδιοκτητών για
την αποφυγή αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων.
Στόχο είναι η παρουσίαση των κινδύνων που
προκύπτουν από ανέλεγκτε οικιακέ ηλεκτρικέ
εγκαταστάσει και τα οφέλη που µπορούν να
προέρχονται από τον συστηµατικό τακτικό επανέλεγχό του.
Η ενηµερωτική αυτή προσπάθεια γίνεται από το
Ε.Ι.Α.Χ.(*) µε την αρωγή του ∆Ε∆∆ΗΕ (**) και µε την
χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Ανάπτυξη Χαλκού.

Οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που µπορεί
να προκύψουν από µια ανέλεγκτη οικιακή
ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να είναι:
• Ηλεκτροπληξία (τραυµατισµό ή απώλεια ζωή)
σε ανθρώπου αλλά και σε ζώα.
• Πυρκαγιέ ή εγκαύµατα από ηλεκτρικά αίτια.
• Βλάβε ή καταστροφέ σε ηλεκτρικέ ή ηλεκτρονικέ
συσκευέ.
• Υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατο
από διαρροέ.
• Νοµικέ συνέπειε για τον ιδιοκτήτη – χρήστη
ή τον ηλεκτρολόγο, µετά από διαπίστωση ότι η
εγκατάσταση δεν τηρεί τι απαιτήσει τη
Νοµοθεσία σε περιπτώσει βλάβη τρίτων (θανάτου,
σωµατική βλάβη, ζηµία σε εγκαταστάσει/
πράγµατα) αλλά και σε περιπτώσει καταγγελία ή
αυτεπάγγελτου ελέγχου ειδικά για τον ηλεκτρολόγο.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι, σηµαίνει
τσεκ απ τη ηλεκτρική εγκατάσταση

Τα οφέλη που προκύπτουν από µια σωστά
ελεγµένη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση:
• Αύξηση ασφάλεια στην χρήση του ηλεκτρικού
ρεύµατο.
• Μείωση του ρίσκου για ζηµιέ 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 τη Νοµοθεσία.
• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατο
και ενεργή συµµετοχή όλων για µια βιώσιµη ανάπτυξη.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι,
µόνο µε ελεγµένη ηλεκτρική εγκατάσταση

Οι ευθύνε για την ασφάλεια των οικιακών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν ανήκουν στου
φορεί παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού
ρεύµατο, αλλά στου ιδιοκτήτε / χρήστε των
εγκαταστάσεων και στου ηλεκτρολόγου του:
Θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι, οι φορεί
παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατο έχουν
ευθύνε ασφάλεια για το δίκτυο µέχρι τον µετρητή
του ηλεκτρικού ρεύµατο. ∆εν είναι ελεγκτέ ποιότητα
και ασφάλεια των εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, άρα ούτε και των οικιακών.
Οι ευθύνε για την ασφάλεια και γενικά για την
ηλεκτρική εγκατάσταση µετά τον µετρητή ανήκουν
στου ιδιοκτήτε / χρήστε των εγκαταστάσεων
και στου ηλεκτρολόγου του.

Η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται µόνο µε
συστηµατικού τακτικού επανελέγχου:
Για κάθε νέα εγκατάσταση, ή για κάθε υφιστάµενη
εγκατάσταση που τροποποιείται απαιτείται έλεγχο
µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει
να γίνονται µε ευθύνη ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα
ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.
Επίση µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, για να διατηρηθεί
µια εγκατάσταση ασφαλή και νοµότυπη θα πρέπει να
επανελέγχεται µε θετικά αποτελέσµατα σε χρονικά
διαστήµατα των οποίων τα µέγιστα όρια ορίζονται
Νοµοθετικά. Για τι κατοικίε ο τακτικό επανέλεγχό του
έχει οριστεί να διενεργείται κάθε 10 χρόνια κατά µέγιστο.
Οι τακτικοί επανέλεγχοι θα πρέπει να παραγγέλνονται
από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη τη εγκατάσταση
σε ηλεκτρολόγο που, όπω και παραπάνω, διαθέτει τα
ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.
Τα αποτελέσµατα ελέγχων και επανελέγχων τα οποία
αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλή
καταγράφονται από τον ηλεκτρολόγο που την έλεγξε
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε).
Η Υ∆Ε πρέπει να υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη ή
χρήστη τη εγκατάσταση και να κατατίθεται εντό µηνό
στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Προσωρινά
οι Υ∆Ε υποβάλλονται στι κατά τόπου µονάδε του ∆Ε∆∆ΗΕ
έω ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία λειτουργία του
Μητρώου στο www.gov.gr.
Με την Υ∆Ε, ο ηλεκτρολόγο που την συνέταξε και ο
ιδιοκτήτη ή χρήστη τη εγκατάσταση που την υπέγραψε
αναλαµβάνουν την ευθύνη τη διατήρηση τη ασφαλού
και νοµότυπη λειτουργία τη για το χρονικό διάστηµα
ισχύο τη Υ∆Ε.

(*) ΕΙΑΧ: Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξη Χαλκού.
(**) ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. : ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου
∆ιανοµή Ηλεκτρική Ενέργεια Α.Ε.

Οι νοµοθετηµένε απαιτήσει που υπάρχουν
σχετικά µε του ελέγχου – επανελέγχου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι επιπτώσει
από την µη τήρηση του:
Με τον Νόµο 4483/1965 (ΦΕΚ Ά 118/1965) η υποχρέωση
και η ευθύνη για του ελέγχου των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων µεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο
Βιοµηχανία στου κατασκευαστέ των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και του ιδιοκτήτε – χρήστε του.
Οι εγκαταστάτε ηλεκτρολόγοι διενεργούν δοκιµέ,
ελέγχου και µετρήσει, πιστοποιούν την ασφαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία µια εγκατάσταση και
συντάσσουν την Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη
(Υ∆Ε).
Εφόσον µετά από ατύχηµα ή δυστύχηµα από
ηλεκτρικά αίτια ή µετά από καταγγελία ή
αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο
τη εγκατάσταση, η µη τήρηση τη Νοµοθεσία
µπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
• Οικονοµικέ αλλά και ποινικέ κυρώσει για τον
ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει
την Υ∆Ε (Ν.3982, ΦΕΚ Α' 143/2011).
• Οικονοµικέ αλλά και ποινικέ κυρώσει για τον ιδιοκτήτη/
χρήστη τη εγκατάσταση εάν υπάρξει βλάβη τρίτων, και
• τη διακοπή ηλεκτροδότηση τη εγκατάσταση

Η βελτίωση και η πιστοποίηση τη
ηλεκτρική ασφάλεια των οικιακών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε
συστηµατικού τακτικού επανελέγχου
είναι προ το συµφέρον όλων!

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουµε
για την βελτίωση τη ασφάλεια
και τη νοµιµότητα των οικιακών
ηλεκτρικών µα εγκαταστάσεων.
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