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Θέμα: «Ανάλυση Υπουργικής Απόφασης: Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β΄ 4654/08.10.2021)»

Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,
Στις 8.10.2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με Αριθ.: 101195
«Γενικές και Εδικές Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», συνημμένα σας κοινοποιούμε
ανάλυση των Άρθρων της ΥΑ και του εντύπου της ΥΔΕ, στα σημεία που ρυθμίζουν βασικά θέματα
που άπτονται των υποχρεώσεων των συναδέλφων.

Για το Προεδρείο της ΠΟΣΕΗ

Ο Πρόεδρος

Θ. Αγγουράκης

Ο Γ. Γραμματέας

Σ. Μαουσίδης
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Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364
α) Θεσμοθετείται το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την
τροποποίηση και τη συντήρηση των ΕΗΕ (Άρθρο 3 «Απαιτήσεις Ασφάλειας», Παρ.1α).
β) Θεσμοθετείται μεταβατική περίοδος δεκαοκτώ (18) μηνών από την δημοσίευση της ΥΑ, μέσα
στην οποία δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την
τροποποίηση και τη συντήρηση των ΕΗΕ και το προηγούμενο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 (Άρθρο 6
«Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις», Παρ.5).
Συμπερασματικά: από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΥΑ στις 08.10.2021 και μέχρι δεκαοκτώ
(18) μήνες, δηλαδή μέχρι της 08.04.2023, δίνεται περίοδος προσαρμογής για την εφαρμογή του
Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 στην οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατασκευή, τροποποίηση
και συντήρηση των ΕΗΕ και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

ΚΕΗΕ – Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384
α) Ρυθμίζεται ότι οι υφιστάμενες ΕΗΕ ή τμήματα αυτών, ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας
και ορθής λειτουργίας όταν τεκμηριωμένα συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους (Άρθρο 3 «Απαιτήσεις Ασφάλειας», Παρ.2).
Συμπερασματικά: Για τον επανέλεγχο των υφιστάμενων ΕΗΕ που έχουν κατασκευασθεί είτε με
τον ΚΕΗΕ είτε με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Ελέγχου.

Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ)
Ρυθμίζονται οι έλεγχοι των ΕΗΕ στις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Αρχικός Έλεγχος: ο οποίος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής της ΕΗΕ για την αρχική της ηλεκτροδότηση (Άρθρο 4, Παρ.4α)
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Β) Τακτικός Επανέλεγχος: ο οποίος πραγματοποιείται στις ΕΗΕ ανάλογα με το χώρο ή τους
χώρους που λειτουργούν και διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες (Άρθρο 4, Παρ.4β &
Παρ.5):
Κατηγορία Α: ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού
επανελέγχου δέκα (10) χρόνια (Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ «Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ, χρονικά διαστήματα
τακτικών επανελέγχων»).
Κατηγορία Β: ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού
επανελέγχου πέντε (5) χρόνια (Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ «Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ, χρονικά διαστήματα
τακτικών επανελέγχων»).
Κατηγορία Γ: ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές
ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια (Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ
«Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ, χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων»).

Γ) Έκτακτος Έλεγχος: ο οποίος πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις (Άρθρο 4, Παρ.4γ):
α) Έκτακτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30)
ημερών εφόσον προκύψουν:

Περίπτωση 1: Αλλαγή κατηγορίας ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας
κατηγορίας, με βάση τις παραπάνω Κατηγορίες Α, Β & Γ.
Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση α)1: i) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος
έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν ένα διαμέρισμα (Κατηγορία Α1) μετατρέπεται σε
γραφείο (Κατηγορία Β8).
ii) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν ένα κουρείο
(Κατηγορία Β25) μετατρέπεται σε Παντοπωλείο (Κατηγορία Β34).

Περίπτωση 2: Αλλαγή Ιδιοκτήτη ή Καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των Κατηγοριών Β και Γ.
Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση α)2: i) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος
έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν αλλάξει ιδιοκτησία ένα Καφεκοπτείο (Κατηγορία
Β18) ή όταν αλλάξει ιδιοκτησία ένας χώρος κατασκήνωσης/camping (Γ50).
ii) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν αλλάξει
καταναλωτή (χρήστη) ένα γραφείο (Κατηγορία Β8) ή ένα Πρατήριο Υγρών Καυσίμων (Κατηγορία
Γ40).
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β) Έκτακτος Έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά αμέσως μετά από:

Περίπτωση 1: Τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε
προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας ή σε διάταξη γείωσης

Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση β)1: i) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος
έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν αλλαχθεί ο ηλεκτρικός πίνακας
ii) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν υπάρχει
προσθήκη ή/και αφαίρεση ηλεκτρικών γραμμών
iii) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ όταν υπάρχει
αλλαγή στη διάταξη γείωσης π.χ. από τρίγωνο γείωσης σε περιμετρική γείωση ή σε γειωτή
ΕΨΙΛΟΝ, κ.λπ
Περίπτωση 2: Συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ
Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση β)2: Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος
έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, μετά από ηλεκτροπληξία

Περίπτωση 3: Βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός
Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση β)3: Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος
έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν πληγεί η ΕΗΕ μετά από πλημμύρα, πυρκαγιά,
σεισμό, κ.λ.π

γ) Έκτακτος Έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά:

Πριν την επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΕΔΔΗΕ) υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε
περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της
Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση γ): i) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος
έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν πρόκειται για επαγγελματική υπαίθρια ΕΗΕ π.χ
καντίνας σε παραλία όπου μετά το πέρας της σεζόν διακόπτεται η σύνδεση με το δίκτυο
ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεσή της με το δίκτυο για την έναρξη της νέας σεζόν.
ii) Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν πρόκειται για
επαγγελματική υπαίθρια ΕΗΕ, π.χ χώρος ψυχαγωγίας (λούνα Παρκ) όπου μετά το πέρας της σεζόν
διακόπτεται η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεσή της με το δίκτυο
για την έναρξη της νέας σεζόν.
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δ) Έκτακτος Έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά:

Κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή
Παραδείγματα Έκτακτου Ελέγχου για Περίπτωση δ): Διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος
μιας ΕΗΕ και εκδίδεται νέα ΥΔΕ, όταν η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας/Περιφερειακής
Ενότητας δώσει εντολή ελέγχου της ΕΗΕ, μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα.

Μη Οριστικοποιημένη και Οριστικοποιημένη ΕΗΕ
Θεσμοθετούνται οι όροι: «Μη Οριστικοποιημένη» και «Οριστικοποιημένη» ΕΗΕ και καθορίζεται η
υποχρεωτική διαδικασία, για την μετάβαση μιας «Μη Οριστικοποιημένης ΕΗΕ» σε
«Οριστικοποιημένη ΕΗΕ» (Άρθρο 4, Παρ.6):
Μη Οριστικοποιημένη: είναι η ΕΗΕ για την ηλεκτροδότηση της οποίας δεν είναι δυνατή η
ολοκλήρωση του ελέγχου και η συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού
Πρωτοκόλλου για τεχνικούς λόγους (π.χ σε ένα αρχικό έλεγχο για την σύνδεση με το δίκτυο
ηλεκτροδότησης, δεν μπορούν να συμπληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και μετρήσεις στο
Πρωτόκολλο Ελέγχου, αφού η ΕΗΕ δεν ηλεκτροδοτείται).

Οριστικοποιημένη: α) η ΕΗΕ στην οποία είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου και η
συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου (π.χ κατά τον τακτικό
επανέλεγχο μιας ΕΗΕ όπου μπορούν να συμπληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και
μετρήσεις στο Πρωτόκολλο Ελέγχου αφού η ΕΗΕ ηλεκτροδοτείται)
β) η ΕΗΕ η οποία κατά τον έλεγχο είχε χαρακτηρισθεί «Μη Οριστικοποιημένη» (διότι δεν ήταν
δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου και η συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του
σχετικού Πρωτοκόλλου για τεχνικούς λόγους) και αφού συνδέθηκε με το δίκτυο ηλεκτροδότησης
και ολοκληρώθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και μετρήσεις, εκδόθηκε το πλήρως
συμπληρωμένο Πρωτόκολλο Ελέγχου και χαρακτηρίζεται «Οριστικοποιημένη».

Διαδικασία χαρακτηρισμού μιας ΕΗΕ ως «Μη Οριστικοποιημένη» και μετάβασή της σε
«Οριστικοποιημένη»
Μη Οριστικοποιημένη ΕΗΕ: Όταν κατά τον έλεγχο μιας ΕΗΕ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
όλοι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι και μετρήσεις για τεχνικούς λόγους (π.χ αρχικός έλεγχος όταν η ΕΗΕ
δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί), συμπληρώνεται και κατατίθεται η ΥΔΕ με τον χαρακτηρισμό της ΕΗΕ ως
«Μη Οριστικοποιημένη». Στο Πρωτόκολλο Ελέγχου συμπληρώνονται οι έλεγχοι και οι μετρήσεις
που ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν και στις παρατηρήσεις αναφέρονται αναλυτικά τα πεδία
του Πρωτοκόλλου Ελέγχου, τα οποία δεν ήταν δυνατό να συμπληρωθούν κατά τον έλεγχο.

Σελίδα 5 από 12

Μετάβαση Μη Οριστικοποιημένης ΕΗΕ σε Οριστικοποιημένη: Με την έναρξη ηλεκτροδότησης της
ΕΗΕ απαιτείται η ολοκλήρωση του ελέγχου της και η συμπλήρωση όλων των πεδίων μετά τους
απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις στο Πρωτόκολλο Ελέγχου. Μέσα σε διάστημα σαράντα
πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότησή της, συντάσσεται νέα ΥΔΕ με τον χαρακτηρισμό της
ΕΗΕ ως «Οριστικοποιημένης» η οποία συνοδεύεται μόνο από το Πρωτόκολλο Ελέγχου,
συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του, εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβολή στην ΕΗΕ η οποία
υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ.

Μεταβατικές, Καταργούμενες και Λοιπές Διατάξεις
Στις μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις ρυθμίζονται τα παρακάτω (Άρθρο 6):
α) Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή μέχρι και
της 7.10.2021, ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου,
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανέλεγχου (Άρθρο 6,
Παρ.1).
Παράδειγμα: Μια ΥΔΕ που έχει υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι και της 7.10.2021 και αφορά
κατοικία, διατηρεί σε ισχύ το χρονικό διάστημα επανελέγχου της που ίσχυε με την προηγούμενη
κατηγοριοποίηση των χώρων, δηλαδή τακτικός επανέλεγχος μέχρι δεκατέσσερα (14) χρόνια
β) Για τις ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή
από 8.02.21 μέχρι και 7.10.21, δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν στο ΔΕΔΔΗΕ εντός τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή το αργότερο μέχρι και της 7.01.22 (Άρθρο 6,
Παρ.2).
γ) Μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ
με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση υποβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε διάστημα τριάντα (30)
ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της Παρ. 6 του Άρθρου 4 η οποία αφορά τις ΥΔΕ
Οριστικοποίησης της ΕΗΕ μετά την ηλεκτροδότησή τους, που έχουν μέγιστο διάστημα υποβολής
στο ΔΕΔΗΔΕ σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ηλεκτροδότηση. Αντίγραφο της ΥΔΕ και της
συνοδευτικής τεκμηρίωσής της, τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή (χρήστη) της ΕΗΕ
και από τον συντάκτη της (Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο), τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της
επόμενης ΥΔΕ (Άρθρο 6, Παρ.3).
δ) Μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ
με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν
τροφοδοτούνται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΕΔΔΗΕ), δηλαδή αυτόνομες ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, τηρούνται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή και από το συντάκτη τους
(Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο) (Άρθρο 6, Παρ.4).
ε) Στις εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν.4170/2020
«Προώθηση Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
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Συγκεκριμένα στο Άρθρο 27 «Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων
επαναφόρτισης Η/Ο - Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» του Ν.4710/2020: «Οι
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται,
λειτουργούν και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», ή στα αντίστοιχα
ισοδύναμα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα».
Δηλαδή, ειδικά για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σημείων επαναφόρτισης
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 και δεν
ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για αυτές, η μεταβατική περίοδος εφαρμογής των δεκαοκτώ (18)
μηνών του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364.

Παράρτημα I της ΥΑ «Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
(ΥΔΕ)»
Με το Παράρτημα I της ΥΑ:
α) Θεσμοθετείται η νέα ΥΔΕ, η οποία αποτελείται πλέον από δύο (2) σελίδες και το έντυπο
«Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364», το οποίο θα
εφαρμόζεται μετά από δεκαοκτώ (18) μήνες όταν το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 θα γίνει υποχρεωτικό
στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση των ΕΗΕ.
β) Μετονομάζεται το προηγούμενο έντυπο της «Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης» σε
«Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)», στο οποίο περιέχονται
κάποιες μικρές προσθήκες.
γ) Διατηρούνται τα έντυπα ως προς τις ονομασίες: «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής
Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ», «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά
ΕΛΟΤ HD 384» και το «Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)». Τα παραπάνω
έντυπα στη νέα ΥΑ, περιέχουν κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα.

Παρατηρήσεις & Επισημάνσεις στο νέο έντυπο ΥΔΕ
ΥΔΕ – 1η Σελίδα
α) «Μη Οριστικοποιημένη» ή «Οριστικοποιημένη»: Συμπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω (βλ. σελίδα 5, «Μη Οριστικοποιημένη και
Οριστικοποιημένη ΕΗΕ»).
β) «ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης στη Διαύγεια)»: Ο ΑΔΑ είναι ένας μοναδικός
αλφαριθμητικός κωδικός (π.χ ΩΟΕ7469ΗΣΙ-Α04) ο οποίος συνοδεύει κάθε ανάρτηση στην
Διαύγεια που γίνεται από τους φορείς του Δημοσίου. Η έκδοση επαγγελματικής άδειας
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ή Βεβαίωσης Αναγγελίας, αποτελεί μία διοικητική απόφαση της
αρμόδιας υπηρεσίας και κατά συνέπεια θα πρέπει η σχετική απόφαση να αναρτάται στην
Διαύγεια έχοντας τον σχετικό ΑΔΑ.
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Συνεπώς, ο ΑΔΑ είτε είναι καταγεγραμμένος στην επαγγελματική άδεια Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου ή στη Βεβαίωση Αναγγελίας, είτε σε διαφορετική περίπτωση αναζητείται από την
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (Διεύθυνση Ανάπτυξης) που έχει εκδώσει την επαγγελματική
άδεια ή τη βεβαίωση αναγγελίας.
γ) «Αιτία έκτακτου ελέγχου»: Όταν πρόκειται για έκτακτο έλεγχο συμπληρώνεται η αιτία για την
οποία πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω (βλ.
σελίδες 3 – 5).
δ) «Αιτιολόγηση χρονικού διαστήματος (εφόσον απαιτείται)»: Στο Άρθρο 4, Παρ.4β & Παρ.5 της
ΥΑ καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα την κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ
στις κατηγορίες Α (μέχρι 10 έτη), Β (μέχρι 5 έτη) και Γ (μέχρι 2 έτη).
Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου μιας ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος του ως άνω
μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κατά την κρίση του. Συνεπώς
σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου περιγράφεται μικρότερος χρόνος τακτικού επανελέγχου, θα
πρέπει να συμπληρώνεται και το πεδίο «Αιτιολόγηση χρονικού διαστήματος (εφόσον
απαιτείται)», με την ανάλογη τεχνική αιτιολόγηση.
Εφιστούμε την προσοχή προς τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους που θα αναλάβουν την
ευθύνη να καθορίσουν μικρότερο χρόνο επανελέγχου σε μια ΕΗΕ ώστε (εκτός της περιγραφής της
αιτιολόγησης) απαραιτήτως να έχουν στη διάθεσή τους πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης για την
επιλογή αυτή καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης τήρησης των διατάξεων περί ελέγχου των
ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή/και Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 όταν εφαρμοσθεί).

ΥΔΕ – 2η Σελίδα
α) «Κατηγορία Εγκατάστασης/Κωδικός»: Συμπληρώνεται η κατηγορία της εγκατάστασης (Α ή Β ή
Γ) και ο σχετικός κωδικός σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ «Κατηγοριοποίηση εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων» (π.χ Α/7, Β/42,
κ.λ.π).
β) «Γεωγραφικές Συντεταγμένες (για αυτόνομη ηλεκτρ. εγκ/ση)»: Συμπληρώνονται οι γεωγραφικές
συντεταγμένες όταν η ΥΔΕ αφορά αυτόνομη ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία δεν τροφοδοτεί και
δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΕΔΔΗΕ) (βλ. σελίδα 6, σημείο δ, «Μεταβατικές,
Καταργούμενες και Λοιπές Διατάξεις»).
γ) «Εγκατάσταση με ηλεκτροδότηση κατά τον έλεγχο: ΝΑΙ ή ΟΧΙ»: Συμπληρώνεται αντίστοιχα:
ναι ή όχι και κατά συνέπεια αφορά «Μη Οριστικοποιημένη» ή «Οριστικοποιημένη» ΕΗΕ (βλ.
σελίδα 5, «Μη Οριστικοποιημένη και Οριστικοποιημένη ΕΗΕ»).
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Παράρτημα II της ΥΑ «Κατηγοριοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ

Κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ),
χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων
1. Η κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ και υποκατηγορία, γίνεται με ευθύνη του συντάκτη
της ΥΔΕ.
2. Η κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ μπορεί να αναγράφεται στην ΥΔΕ με συνεπτυγμένη –
κωδικοποιημένη μορφή, π.χ. για την περιγραφή ΕΗΕ σε ανθοπωλείο, δύναται να χρησιμοποιείται
ο κωδικός Β1.
3. Σε περίπτωση που μια ΕΗΕ περιλαμβάνει χώρους που, ως επιμέρους τμήματα, εμπίπτουν σε
περισσότερες της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες (μικτή εγκατάσταση), η ΕΗΕ κατατάσσεται
στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου.
4. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον συντάκτη της ΥΔΕ για λόγους ασφάλειας, ο χρόνος του
επόμενου τακτικού επανελέγχου της ελεγχόμενης ΕΗΕ, μπορεί να ορισθεί μικρότερος από αυτόν
που προκύπτει με βάση το κατωτέρω αναφερόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα ανά κατηγορία.
Στην περίπτωση αυτή, παρατίθεται σχετική αιτιολόγηση επί της ΥΔΕ.

Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού
επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κατοικίες ή διαμερίσματα
Μονοκατοικίες
Μοναστήρια και κοινόβια
Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων
Αποθήκες κατοικιών και ανάλογων χώρων
Χώροι στάθμευσης σε κατοικίες και ανάλογους χώρους
Περιβάλλον χώρος κατοικιών (κήποι, ιδιωτικές πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ κ.λπ)
Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

Β. ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου
πέντε (5) χρόνια.
1.
2.

Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής
Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως
καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες
Βαφεία
Βιομηχανίες
Βιοτεχνίες
Βιβλιοθήκες
Γραφεία
Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής
Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία
Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
Εργαστήρια
Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες
Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια
Καθαριστήρια, σιδερωτήρια
Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ.
εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) έως και 50
ατόμων
Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία
Καφεκοπτεία
Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα
Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής
Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)
Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών
Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων
Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων
Κουρεία, κομμωτήρια
Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κλπ)
Κυλικεία
Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία
Λιμενικά υπόστεγα
Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50)
άτομα σε έναν χώρο
Ξυλουργεία
Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κλπ
Παντοπωλεία
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)
Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια
Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής
Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης
Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)
Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών
Τυπογραφεία
Φαρμακεία
Φούρνοι
Φροντιστήρια
Φωτογραφικές εργασίες
Φωτοτυπικά κέντρα
Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού
Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)
Χώροι διοδίων
Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω
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Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές
ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας
Αεροδρόμια
Αίθουσες δικαστηρίων
Αλυκές
Αμφιθέατρα
Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης
(μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ
Αντλιοστάσια ανοικτά
Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό
Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κλπ
Δημόσιες βιβλιοθήκες
Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική
ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ
Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος
άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)
Εκθέσεις
Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)
Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια
Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών
Θερμοκήπια
Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό
Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων
Ιππικοί όμιλοι
Ιχθυοκαλλιέργειες
Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ.
εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) άνω των 50 ατόμων
Κέντρα διασκέδασης
Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί
Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο
Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού
Κοιμητήρια
Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία
Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)
Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων
Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.
Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής
Μουσεία
Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50)
άτομα σε έναν χώρο
Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών
Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού
δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων
Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων
και γενικότερα φυσικών αιτίων
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42. Πισίνες για το κοινό, σε κλειστούς χώρους, υπαίθριες πισίνες (συμπεριλαμβανομένου των
πισινών που λαμβάνουν χώρα αγώνες όπως υδατοσφαίριση, κλπ)
43. Σιδηροδρομικοί σταθμοί
44. Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
45. Σπήλαια, επισκέψιμα από το κοινό
46. Στρατόπεδα, φυλάκια
47. Υπαίθρια παρκινγκ (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, κλπ)
48. Φυλακές, αναμορφωτήρια, κρατητήρια
49. Χιονοδρομικά κέντρα
50. Χώροι κατασκήνωσης / camping
51. Χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων
52. Χώροι αναμονής επιβατών (αεροδρομίων, σταθμών λεωφορείων / σιδηροδρόμου / τραμ / μετρό /
κλπ)
53. Χώροι καραντίνας (αφορά ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η
μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων)
54. Χώροι πανηγύρεων
55. Χώροι συναυλιών
56. Χώροι συνεδρίων
57. Χώροι υποδοχής προσφύγων
58. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω
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