
 !"#$!%&'%

!"#$%. 101195 
   ()*+,-. ,/+ )+0+,-. /1/+234)+. 5+/ 2+. 67),28+,-. 
)5,/2/4294)+.. 

 # :"#:;(#%
!<!"=:>?% @!' &"&<A:%&B< 

 &'()*+, -./01:
1. 2() ). 4622/2019 «3.#*45#6/ 7"8*(,: ("98):;1, 

54#*(-"9<+ 6+# =#+>8)4#+ *1, 7-?@")1;1,, *:) 6-?4"-
)1*#6A) ("98):) 6+# *1, 64)*"#6B, =1%/;#+, =#(<61;1,» 
(!’C133).

2. 2( ..=. 81/2019 «DE;*+;1, ;-9'A)4-;1, %4*()(-
%+;<+ 6+# 6+*8"91;1 F.(-"94<:) 6+# 6+$("#;%/, +"-
%(=#(*B*:)C- G4*+>("8 -.1"4;#A) 6+# +"%(=#(*B*:) 
%4*+HE F.(-"94<:)» (!’C119).

3. 2( ..=. 83/2019 «I#("#;%/, !)*#."(@="(- *1, 7--
?@")1;1,, F.(-"9A), !)+.51":*A) F.(-"9A) 6+# 
F>-.(-"9A)» (!’C121).

4. T( ..=. 147/2017 «J"9+)#;%/, *(- F.(-"94<(- J#-
6()(%<+, 6+# !)8.*-H1,» (!’C192).

5. 2( 8"$"( 47 *(- ). 4605/2019 «3)+"%/)#;1 *1, 45-
51)#6B, )(%($4;<+, %4 *1) J=19<+ (33) 2016/943 *(- 
3-":.+K6(E 7(#)(?(-5<(- 6+# *(- D-%?(-5<(- *1, 81, 
L(-)<(- 2016 ;'4*#68 %4 *1) ."(;*+;<+ *1, *4')(9):-
;<+, 6+# *:) 4.#'4#"1%+*#6A) .51"(>("#A) .(- =4) 
@'(-) +.(6+5->$4< (4%.("#6/ +./""1*() +./ *1) .+-
"8)(%1 +./6*1;1, '"B;1 6+# +.(685-0B *(-, (EELC157 
*1, 15.6.2016)C- G@*"+ 9#+ *1) 4.#*8'-);1 *(- @"9(- 
*(- F.(-"94<(- J#6()(%<+, 6+# !)8.*-H1, 6+# 8554, 
=#+*8H4#,» (!’C52).

6. 2( 8"$"( 22 *(- ). 1682/1987 «G@;+ 6+# /"9+)+ 
+)+.*-H#+6B, .(5#*#6B, 6+# 8554, =#+*8H4#,» (!’C14).

7. To) ). 4483/1965 «.4"< 6+*+"9B;4:, *(- -.('"4-
:*#6(E 7"+*#6(E 35@9'(- *:) 4;:*4"#6A) 1546*"#6A)
496+*+;*8;4:) 6+# 855:) *#)A) =#+*8H4:)» (!’C118).

8. 21) -.’ +". 41392/13189/3281/20.07.1976 +./>+;1 
«.4"< 4.+)45@9'(- *:) 4;:*4"#6A) 1546*"#6A) 496+*+-
;*8;4:)» (M’C965).

9. 21) -./ ;*(#'4<+ N.7.5/1816/88/27.02.2004 +./>+-
;1 «!)*#6+*8;*+;1 *(- #;'E()*(, 7+)()#;%(E 3;:*4"#-
6A) O546*"#6A) 396+*+;*8;4:) (7.3.O.3.) %4 *( P"/*--
.( 3QJ2 HD 384 6+# 8554, ;'4*#6@, =#+*8H4#,» (M’C470).

10. 21) -./ ;*(#'4<+ N.50/503/168/19.04.2011 +./>+-
;1 «2"(.(.(<1;1 *1, -.’C+". 115239/25702/3627 *1, 21 
I46. 1965/11 L+). 1966 (M’ 8) +./>+;1, *(- F.(-"9(E 
M#(%1'+)<+, “P4"< 4"%1)4<+, *:) =#+*8H4:) *(- R/%(- 
4483/65”» (M’C844).

11. 21) -./ ;*(#'4<+ N.!’50/12081/642/26.07.2006 
(M’C1222) 6(#)B -.(-"9#6B +./>+;1 «S@%+*+ !;>854#-
+, *:) 3;:*4"#6A) O546*"#6A) 396+*+;*8;4:) (3.O.3.). 
7+$#@":;1 -.('"@:;1, 496+*8;*+;1, =#+*8H4:) =#+-
>("#6(E "4E%+*(, 6+# 6+*+;64-B, $4%45#+6B, 94<:;1,», 
/.:, *"(.(.(#B$164 %4 *1) 130414/16.12.2019 6(#)B 
-.(-"9#6B +./>+;1 «396+*8;*+;1 I#+*8H4:) I#+>(-
"#6(E T4E%+*(,» (M’C4825).

12. 21) +)8961 ?45*<:;1, *(- $4;%#6(E .5+#;<(- ;'4*#-
68 %4 *1 %45@*1, *1) 6+*+;64-B, *1) *"(.(.(<1;1, *1 ;--
)*B"1;1 6+# *() @549'( *:) 1546*"#6A) 496+*+;*8;4:).

13. 2( 949()/, /*# *( ;'@=#( *1, .+"(E;+, +./>+;1, 
9):;*(.(#B$164 (!.P. 51695/07.05.2021) ;*1) 3-":.+-
K6B 3.#*"(.B %4 6:=#6/ 9):;*(.(<1;1, 2021/275/GR, 
;E%>:)+ %4 *( ..=. 81/2018 (!’C151).

14. 2( +./ 31/05/2021 @99"+>( (FP!R3P 61152/
01.06.2021) *1, 3.#*"(.B, 9#+ .+"('B ;-%.51":%+*#-
6A) .51"(>("#A).

15. 21) +./ 02/06/2021 +.8)*1;1 (202101975.E L 
2021/0275/G R 302) ;*1) +<*1;1 *1, 3.#*"(.B, 9#+ .+-
"('B ;-%.51":%+*#6A) .51"(>("#A)

16. 2#, +./ 04/08/2021 .+"+*1"B;4#, *1, 3.#*"(.B, 
(FP!R3P 89604/09.08.2021 6+# 90472/11.08.2021), 
;E%>:)+ %4 *1 .+". 2 *(- 8"$"(- 5, *1, J=19<+, 
33/2015/1535.

17. 2( 949()/, /*# +./ *#, =#+*8H4#, *1, .+"(E;+, +./-
>+;1, =4) ."(6+54<*+# =+.8)1 ;4 ?8"(, *(- 6"+*#6(E 
."(U.(5(9#;%(E, +.(>+;<V(-%4:

W"$"( 1
D6(./,C- P4=<( 3>+"%(9B,

1. D6(./, *1, .+"(E;+, +./>+;1, 4<)+# 1 $@;.#;1 
94)#6A) 6+# 4#=#6A) +.+#*B;4:) ;'4*#68 %4 *1 %45@*1, 
*1) 6+*+;64-B, *1) *"(.(.(<1;1, *1 ;-)*B"1;1 6+# *() 
@549'( *:) 1546*"#6A) 496+*+;*8;4:).

D*/'(, *1, +./>+;1, 4<)+# 1 =#+;>85#;1 *1, ("$B, 
54#*(-"9<+, *:) 1546*"#6A) 496+*+;*8;4:) 6+# *1, 
+;>854#+, +)$"A.:), VA:) 6+# .4"#(-;<+, @)+)*# 6#)-
=E):) 6+# ?5+?A) .(- 4)=@'4*+# )+ ."(6E0(-) 6+*8 *1 
;6(.(E%4)1 6+# 4E5(9+ ."(?5@0#%1 '"B;1 *:) 496+-
*+;*8;4:) +-*A).
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2. O .+"(E;+ +./>+;1 4>+"%/V4*+# ;*#, 1546*"#-
6@, 496+*+;*8;4#, '+%15B, *8;1, .(- 54#*(-"9(E) %4 
4)+55+;;/%4)( "4E%+ (a.c.) ()(%+;*#6B, *8;1, %@'"# 
6+# 1.000 V B %4 ;-)4'@, "4E%+ (d.c.) ()(%+;*#6B, *8;1, 
%@'"# 6+# 1.500 V 6+# (# (.(<4, +>("(E) ;*#, .+"+68*: 
94)#6@, .4"#.*A;4#,:

+) 6+*(#6<4, 6+# ;-)+>4<, 'A"(#
?) 6*<"#+ 4%.("#6B,, 4.+9945%+*#6B, '"B;1, 6+# ;--

)+>4<, 'A"(#
9) 6*<"#+ /.(- ;*498V()*+# I1%/;#4, F.1"4;<4,
=) 6*<"#+ ;-)8$"(#;1, 6(#)(E .4"#5+%?+)(%@):) 

'A":) 46.+<=4-;1,, -94<+, 6+# 6(#):)#6B, ."/)(#+,
4) 6*<"#+ 6+# 5(#.@, 6+*+;64-@, ?#(%1'+)#6B, B ?#(-

*4')#6B, '"B;1,
;*) +9"(*#6@,, 94:"9#6@,, 6*1)(*"(>#6@, 6+# >-*(6(-

%#6@, 496+*+;*8;4#,
V) 496+*+;*8;4#, >/"*#;1, 1546*"#6A) ('1%8*:)
1) 'A"(# ("9+):%@)1, 6+*+;6B):;1, 6+# ;-)+>4<, 

'A"(# 
$) 4"9(*8H#+ 6+# ."(;:"#)@, 496+*+;*8;4#,
#) 5#%4)#6@, 496+*+;*8;4#, 4H-.1"@*1;1, ;6+>A) 

+)+0-'B,
#+) ;-;*B%+*+ +-*(.+"+9:9B, 1546*"#6B, 4)@"94#+,.
3. O .+"(E;+ +./>+;1 =4) +)*#*<$4*+#, (E*4 $<94# =#-

+*8H4#, *1, 4):;#+6B, )(%($4;<+, .(- +>("(E) ;*1) 
454E$4"1 6-65(>("<+ ."(K/)*:) ;*1) 4;:*4"#6B +9(-
"8.

W"$"( 2
J"#;%(<

X#+ *(-, ;6(.(E, *1, .+"(E;+, +./>+;1, '"1;#%(-
.(#(E)*+# (# .+"+68*: ("#;%(<:

O546*"#6B 396+*8;*+;1: ;E)(5( 1546*"(5(9#6A) -5#-
6A) .(- @'(-) 6+*85515+ 4.#549%@)+ '+"+6*1"#;*#68 
*+ (.(<+ =#+;-)=@()*+# %4*+HE *(-, A;*4 )+ 4.#*45(E) 
;-9646"#%@)( ;6(./.

3551)#6/ I<6*-( I#+)(%B, O546*"#6B, 3)@"94#+, (3I-
IO3): *( 3551)#6/ I<6*-( I#+)(%B, O546*"#6B, 3)@"94#-
+,, /.:, +-*/ ("<V4*+# ;*() ). 4001/2011 (!’C179).

3;:*4"#6B O546*"#6B 396+*8;*+;1 (3O3): O546*"#6B 
496+*8;*+;1 .(- *"(>(=(*4<*+# %4 1546*"#6B 4)@"94#+ 
.(- '"1;#%(.(#4<*+# ;4 654#;*/ B -.+<$"#( 'A"( +6#)B-
*(-, 1 (.(<+ .+"@'4*+# +./ *( 3551)#6/ I<6*-( I#+)(%B, 
O546*"#6B, 3)@"94#+, (3IIO3) B +./ ;-;*B%+*+ +--
*(.+"+9:9B,. 2+ 4) 5/9: ;-;*B%+*+ +-*(.+"+9:9B, 
'+%15B, *8;1, +.(*45(E) %@"(, *1, 3O3.

F.4E$-)1 IB5:;1 396+*+;*8*1 (FI3): -.4E$-)1 =B-
5:;1 ;E%>:)+ %4 *#, =#+*8H4#, *1, .+". 1 *(- 8"$"(- 
2, *(- ). 4483/1965 (!’C118).

&549'(, O546*"#6A) 396+*+;*8;4:): @549'(, .(- =#-
4)4"94<*+# %4 ;6(./ *1 =#+.<;*:;1 *1, +;>+5(E, 6+# 
("$B, 54#*(-"9<+, *:) 1546*"#6A) 496+*+;*8;4:).

24')#6B P"(=#+9"+>B: @99"+>( .(- ("<V4# *#, *4')#-
6@, +.+#*B;4#, .(- ."@.4# )+ #6+)(.(#4< @)+ ."(K/), %#+ 
=#4"9+;<+, %#+ -.1"4;<+ B @)+ ;E;*1%+ 6+# *( (.(<( 
6+$("<V4# *+ +.+#*(E%4)+ '+"+6*1"#;*#68 *(- ."(K/-
)*(,, *1, =#4"9+;<+,, *1, -.1"4;<+,, B *(- ;-;*B%+*(,.

P"/*-.(: *4')#6B ."(=#+9"+>B .(- @'4# 496"#$4< +./ 
+)+9):"#;%@)( >("@+ *-.(.(<1;1, 9#+ 4.+)+5+%?+)/-

%4)1 B =#+"6B 4>+"%(9B, 1 *B"1;1 *(- (.(<(- =4) 4<)+# 
-.('"4:*#6B, 46*/, 48) 1 4>+"%(9B *(- 4.#?8554*+# 
)(%($4*#68.

3551)#6/ P"/*-.( 3QJ2 60364 «!.+#*B;4#, 9#+ 154-
6*"#6@, 496+*+;*8;4#,»: P"/*-.( *(- 3QJ2 .(- @'4# 
;-)*+'$4< %4 ?8;1 *+ @99"+>+ 4)+"%/)#;1, *1, 3--
":.+K6B, 3.#*"(.B, O546*"(*4')#6B, 2-.(.(<1;1,
(C ENELEC), *+ (.(<+ ."(@"'()*+# 6-"<:, +./ *1 ;4#"8 
HD 60364 +558 6+# +./ *1 ;4#"8 HD 384 6+# *( (.(<( 
@'4# =1%(;#4-$4< :, 3QJ2 60364:2020.

W"$"( 3
!.+#*B;4#, !;>854#+,

1. G4 *1) 4.#>E5+H1 *1, .+". 3 *(- 8"$"(- 1:
+. J# 3O3 B *%B%+*+ +-*A), *46%+<"4*+# /*# #6+)(-

.(#(E) *#, +.+#*B;4#, +;>854#+, 6+# ("$B, 54#*(-"9<-
+, *1, .+"(E;+, +./>+;1, 6+*8 *1 ;6(.(E%4)1 6+# 
4E5(9+ ."(?5@0#%1 '"B;1 *(-,, 4>/;() ;'4=#8V()*+#, 
6+*+;64-8V()*+#, *"(.(.(#(E)*+#, ;-)*1"(E)*+# 6+# 
45@9'()*+# ?8;4# *:) 94)#6A) 6+# 4#=#6A) +.+#*B;4:) 
*(- ."(*E.(- 3QJ2 60364, B +)*<;*(#'(- =#4$)(E,, B 
4-":.+K6(E, B 4$)#6(E ."(*E.(-, B *4')#6A) ."(=#+-
9"+>A) .(- .+"@'(-) #;(=E)+%( 4.<.4=( +;>854#+,.

?. 2"(.(.(#B;4#, B 4.46*8;4#, ;4 ->#;*8%4)4, 3O3, 
*46%+<"4*+# /*# #6+)(.(#(E) *#, +.+#*B;4#, +;>854#+, 
6+# ("$B, 54#*(-"9<+, *1, .+"(E;+, +./>+;1, 6+*8 *1 
;6(.(E%4)1 6+# 4E5(9+ ."(?5@0#%1 '"B;1 *(-,, 4>/-
;() ;'4=#8V()*+# 6+# -5(.(#(E)*+# ?8;4# *:) 94)#6A) 
6+# 4#=#6A) +.+#*B;4:) *(- ."(*E.(- 3QJ2 60364, B 
+)*<;*(#'(- =#4$)(E,, B 4-":.+K6(E, B 4$)#6(E ."(*E-
.(-, B *4')#6A) ."(=#+9"+>A) .(- .+"@'(-) #;(=E)+-
%( 4.<.4=( +;>854#+,.

2. F>#;*8%4)4, 3O3 B *%B%+*+ +-*A), #6+)(.(#(E) 
*#, +.+#*B;4#, +;>854#+, 6+# ("$B, 54#*(-"9<+,, 6+*8 
*1 ;6(.(E%4)1 6+# 4E5(9+ ."(?5@0#%1 '"B;1 *(-,, 
4>/;() *46%1"#:%@)+ ;-%%(">A)()*+# %4 *#, *4')#6@, 
+.+#*B;4#, *1, )(%($4;<+, .(- <;'-4 6+*8 *() '"/)( 
6+*+;64-B, *(-,.

3. P"(K/)*+ .(- 4%.<.*(-) ;*#, =#+*8H4#, *1, 4)+"%(-
)#;%@)1, *4')#6B, )(%($4;<+, *1, 3-":.+K6B, &):;1, 
6+# >@"(-) ;B%+);1 CE, #6+)(.(#(E) *#, +.+#*B;4#, *1, 
.+"(E;+, +./>+;1, .(- *+ +>("(E).

W"$"( 4
&549'(# 3;:*4"#6A) O546*"#6A) 396+*+;*8;4:)

1. X#+ =#+.<;*:;1 6+# *46%1"<:;1 *1, +;>+5(E, 6+# 
("$B, 54#*(-"9<+, *:) 3O3, +.+#*4<*+# 1 =#4)@"94#+ 
+"'#6(E 45@9'(-, *+6*#6A) 4.+)45@9':) 6+# @6*+6*:) 
45@9':). J# @549'(# =#4)4"9(E)*+# %4 ?8;1 *#, *4')#6@, 
+.+#*B;4#, *1, )(%($4;<+, *(- '"/)(- 6+*+;64-B, *:) 
3O3 B *%1%8*:) +-*A), 6+$A, 6+# *:) 5(#.A) =#+*8H4-
:) +;>854#+, .(- *#, +>("(E).

2. D-)+6/5(-$+ *:) 45@9':) *1, ."(19(E%4)1, 
.+".C1, ;-)*8;;4*+# FI3 9#+ *1) 3O3, %4 4-$E)1 *(- 
@'()*+ *( )/%#%( ."(, *(E*( =#6+<:%+, ;E%>:)+ %4 *( 
-./=4#9%+ *(- P+"+"*B%+*(, L. 2+ +)+96+<+ ;*(#'4<+ 
*46%1"<:;1, .(- ;-)(=4E(-) *1) FI3, +)+>@"()*+# 
+)+5-*#68 ;*+ -.(=4<9%+*+ *(- P+"+"*B%+*(, L.

3. 2+ 1546*"(5(9#68 ;'@=#+ *1, 3O3 .(- ;-)(=4E(-) 
*1) FI3, .4"#5+%?8)(-): 
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+. *1 $@;1 *:) ;*+$4"A) 1546*"#6A) ;-;64-A), 6#-
)1*B":) 6+# %1'+)1%8*:),

?. *#, =#+="(%@, *:) 1546*"#6A) 9"+%%A), 4>/;() (# 
+9:9(< *(-, @'(-) =#+*(%B <;1 B %49+5E*4"1 *(- 1,5 
mm2, (# (.(<4, 6+*8 *1 =#4)@"94#+ *+6*#6A) 4.+)45@9-
':) 6+# @6*+6*:) 45@9':) =E)+*+# )+ 4<)+# 4)=4#6*#6@,, 
949()/, .(- 4.#;1%+<)4*+#,

9. *1 $@;1 *:) =#+6(.*A), "-$%#;*A), 6(%?<:) .<4;1,, 
+)#')4-*A), $4"%(;*+*A), >:*#;*#6A), "4-%+*(=(*A), 
5(#.(E 1546*"#6(E 4H(.5#;%(E 6+# .#)86:), ;*( 'A"( 
496+*8;*+;B, *(-,,

=. .5B"4, %()(9"+%%#6/ ;'@=#( *(- .<)+6+ B *:) .#)8-
6:) /.(- +)+9"8>()*+# (# =#+*(%@, *:) 6+5:=#A;4:) 
*:) 1546*"#6A) 9"+%%A), *+ '+"+6*1"#;*#68 *(- .4"#4-
'/%4)(- 1546*"(5(9#6(E -5#6(E (+;>854#4,, =#+6/.*4,, 
I#+*8H4#, I#+>("#6(E T4E%+*(,, 6.5..) 6+# 1 .4"#9"+>B 
*:) 6-65:%8*:) .(- *"(>(=(*(E)*+#.

2%B%+*+ 3O3 .(- @'(-) 6+*+;64-+;*4< %4 =#+>("4*#-
6@, *4')#6@, +.+#*B;4#, *1, )(%($4;<+,, 4.#;1%+<)()*+# 
4%>+)A, ;*+ 1546*"(5(9#68 ;'@=#+.

4. J# @549'(# *1, .+". 1 +>("(E) ;4:
+. +"'#6/ @549'(, ( (.(<(, ."+9%+*(.(#4<*+# %4*8 *1) 

(5(65B":;1 *:) 4"9+;#A) 6+*+;64-B, *1, 3O3 9#+ *1) 
+"'#6B 1546*"(=/*1;B *1,,

?. *+6*#6/ 4.+)@549'(, ;E%>:)+ %4 *+ ."(?54./%4)+ 
;*1) 4./%4)1 .+". 5,

9. @6*+6*( @549'(, ( (.(<(, ."+9%+*(.(#4<*+#:
++) 4)*/, '"()#6(E =#+;*B%+*(, 30 1%4"A), 4>/;() 

."(6E04#:
i) +55+9B 6+*19("<+,, B +55+9B '"B;1, (-.(6+*19(-

"<+,) *1, 3O3 4)*/, *1, <=#+, 6+*19("<+,, %4 ?8;1 *1) 
6+*19("#(.(<1;1 *1, .+". 5, *(- .+"/)*(, 8"$"(-,

ii) +55+9B #=#(6*B*1 B 6+*+)+5:*B ;*#, .4"#.*A;4#, 
3O3 *:) 6+*19("#A) M 6+# X *(- P+"+"*B%+*(, LL.

??) +%@;:, %4*8 +./:
i) *"(.(.(<1;1 4.< ->#;*8%4)1, 3O3 .(- +>("8 ;4 

1546*"#6/ .<)+6+, ;4 ."(;$B61 B +>+<"4;1 -5#6A) 
.(- 8.*()*+# *1, 1546*"#6B, +;>854#+,, B ;4 =#8*+H1 
94<:;1,,

ii) ;-%?8) ;(?+"(E +*-'B%+*(, .(- ;'4*<V4*+# 8%4;+ 
%4 *1) 3O3, /.:, 1546*"(.51H<+,

iii) ?5+.*#6/ ."(, *1) 3O3 949()/,, /.:, .51%%E"+, 
.-"6+9#8, ;4#;%/,, 6.5..

99) ."#) *1) 4.+)+;E)=4;1 ;*( 3IIO3 -.+<$"#+, 
4.+9945%+*#6B, 3O3, ;4 .4"<.*:;1 =#+6(.B, 1546*"(-
=/*1;B, *1,,

==) 6+*/.#) +.+<*1;1, B 4)*(5B, 45@9'(- +./ +"%/-
=#+ +"'B.

5. J# 3O3, +)85(9+ %4 *( 'A"( B *(-, 'A"(-, .(- 
54#*(-"9(E), =#+6"<)()*+# ;4 *"4#, ?+;#6@, 6+*19("<4, 
!, M 6+# X, 68$4 %<+ +./ *#, (.(<4, .4"#5+%?8)4# @)+ ;E-
)(5( +"#$%1%@):) 'A":) 54#*(-"9<+,, ;E%>:)+ %4 *( 
P+"8"*1%+ LL. 78$4 6+*19("<+ !, M 6+# X, 6+$("<V4# *( 
%@9#;*( '"()#6/ =#8;*1%+ %@'"# *1) ."+9%+*(.(<1;1 
*(- 4./%4)(- *+6*#6(E 4.+)45@9'(- *:) 3O3.

6. X#+ *1) 1546*"(=/*1;1 %1 1546*"(=(*1%@)1, 3O3 
/.(-, 9#+ *4')#6(E, 5/9(-,, ( @549'(, =4) 4<)+# =--
)+*/) )+ (5(651":$4< %4 *1 ;-%.5B":;1 /5:) *:) 
."(?54./%4):) .4=<:) *(- ;'4*#6(E P":*(6/55(- 

(B P":*(6/55:)) 35@9'(-, +)+>@"()*+# +)+5-*#68 
;*#, .+"+*1"B;4#, *+ .4=<+ .(- =4) ;-%.51"A$16+) 
6+*8 *1) 45496*#6B =#+=#6+;<+ 6+# -.(?8554*+# FI3 1 
(.(<+ >@"4# *1) @)=4#H1 «%1 ("#;*#6(.(#1%@)1». G4 *1) 
@)+"H1 *1, 1546*"(=/*1;1,, +.+#*4<*+# 1 ;-%.5B":;1 
/5:) *:) .4=<:) 45@9'(- *(- ;'4*#6(E P":*(6/55(- (B 
P":*(6/55:)) 35@9'(-, %4 ?8;1 *+ +.(*45@;%+*+ *:) 
+)*<;*(#':) =(6#%A) 6+# %4*"B;4:) 6+# ;-)*8;;4*+# 
)@+ FI3 %4 *1) @)=4#H1 «("#;*#6(.(#1%@)1», 1 (.(<+ 
-.(?8554*+# 4)*/, ;+"8)*+ .@)*4 (45) 1%4"A) +./ *1) 
1546*"(=/*1;1. O ("#;*#6(.(#1%@)1 FI3 ;-)(=4E4*+# 
%/)( +./ *( ;-%.51":%@)( ;4 /5+ *+ .4=<+ *(- P":*/-
6(55( (B P":*/6(55+) 35@9'(-, 4>/;() =4) @'4# 4.@5$4# 
%4*+?(5B ;*1) 3O3 9#+ *1) (.(<+ +.+#*4<*+# -.(?(5B 
4.#6+#"(.(#1%@)1, ;-)(=4-*#6B, *46%1"<:;1,.

7. O FI3 %4 *+ ;*(#'4<+ *1, ;-)(=4-*#6B, *46%1"<:-
;B, *1, -.(?855()*+# %4 4-$E)1 *(- ;-)*86*1 *1, FI3 
;*( «3)#+<( G1*"A( O546*"#6A) 396+*+;*8;4:)» *(- 
8"$"(- 11 *(- ). 3982/2011 (!’C143).

8. J I#+'4#"#;*B, *(- 3IIO3 %.("4< )+ +")1$4< *1) 
1546*"(=/*1;1 B *1) 4.+)+;E)=4;1 *1, 496+*8;*+;1, 
;4 +-*/, B )+ ."(?4< ;4 =#+6(.B *1, 1546*"(=/*1;B, 
*1,, %@'"# )+ -.(?51$4< FI3 ;E%>:)+ %4 *#, =#+*8H4#, 
*1, 64<%4)1, )(%($4;<+,.

9. J# =#+*8H4#, *1, .+"(E;+, +./>+;1, =4) 4.1"48-
V(-) *1) 4>+"%(9B *:) =#+*8H4:) *1, .+". 1 *(- 8"-
$"(- 6 *(- ).C4483/1965 (!’C118).

W"$"( 5
396+*+;*8;4#, %@;1, 6+# -015B, *8;1,

1. O546*"#6@, 496+*+;*8;4#, %@;1, 6+# -015B, *8;1, 
=4) 4%.<.*(-) ;*( .5+<;#( *:) +.+#*B;4:) +;>854#+, 
6+# 45@9'(- *:) 8"$":) 3 6+# 4 *1, .+"(E;+, +./>+-
;1,.

2. X#+ *1 =#+;E)=4;1 #=#:*#6A) -.(;*+$%A), 496+*+-
;*8;4:) 6+# 6#)1*B":) G@;1, 28;1, (G2) %4 *( 3IIO3, 
;-)*8;;4*+# F.4E$-)1 IB5:;1 +./ *(-, @'()*4, *( 
)/%#%( =#6+<:%+, %4 *1) (.(<+ ?4?+#A)4*+# /*# 1 496+*8-
;*+;1 G2 .(- -5(.(<1;+), 46*45@;*164 6+# 45@9'$164 
;E%>:)+ %4 *#, *4')#6@, +.+#*B;4#, 6+# ."(=#+9"+>@, 
.(- 6+$("<V4# ( I#+'4#"#;*B, *(- I#6*E(- I#+)(%B, *1, 
O546*"#6B, 3)@"94#+,.

3. O .+"+.8): F.4E$-)1 IB5:;1 -.(?8554*+#, %4 
4-$E)1 *(- ;-)*86*1 *1,, ;*( «3)#+<( G1*"A( O546*"#-
6A) 396+*+;*8;4:)» *(- 8"$"(- 11 *(- ). 3982/2011.

4. X#+ *#, 1546*"#6@, 496+*+;*8;4#, '+%15B, *8;1, 
.(- *"(>(=(*(E)*+# %@;: #=#:*#6A) -.(;*+$%A) *1, 
.+"+.8): .+". 2, #;'E(-) *+ ."(?54./%4)+ ;*1) .+-
"(E;+ +./>+;1.

W"$"( 6
G4*+?+*#6@,, 6+*+"9(E%4)4, 
6+# 5(#.@, =#+*8H4#,

1. X#+ *#, FI3 .(- @'(-) -.(?51$4< ."#) *1) @)+"H1 
#;'E(, *1, .+"(E;+, +./>+;1,, #;'E(-) *+ ."(?54-
./%4)+ 6+*8 *1) @6=(;B *(-, '"()#68 =#+;*B%+*+ 
4.+)45@9'(-, %4 *1) ."(U./$4;1 /*# =4) @'4# ."(6E04# 
+.+<*1;1 =#4)@"94#+, @6*+6*(- 4.+)45@9'(-.

2. FI3 .(- @'(-) 46=($4< @:, 6+# 4))@+ (9) %B)4, 
."#) *1) @)+"H1 #;'E(, *1, .+"(E;+, +./>+;1, 6+# 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ61498 24E'(, B’ 4654/08.10.2021

=4) @'(-) -.(?51$4<, %.("(E) )+ -.(?51$(E) 4)*/, 
*"#A) (3) %1)A) +./ *1) @)+"H1 #;'E(, *1, .+"(E;+, 
+./>+;1,. X#+ *#, FI3 +-*@, #;'E(-) *+ ."(?54./%4)+ 
6+*8 *1) @6=(;B *(-, '"()#68 =#+;*B%+*+ 4.+)45@9'(-, 
%4 *1) ."(U./$4;1 /*# =4) @'4# ."(6E04# +.+<*1;1 =#-
4)@"94#+, @6*+6*(- 4.+)45@9'(-.

3. G@'"# *1) @)+"H1 54#*(-"9<+, *(- «3)#+<(- G1*"A-
(- O546*"#6A) 396+*+;*8;4:)», (# FI3 %4 *1 ;-)(=4--
*#6B *(-, *46%1"<:;1 6+$A, 6+# (# F.4E$-)4, I15A;4#, 
*1, .+". 2 *(- 8"$"(- 5, 4H+6(5(-$(E) )+ -.(?855(-
)*+# ;*() I#+'4#"#;*B *(- 3IIO3 4)*/, *"#8)*+ (30) 1%4-
"A) +./ *1) @6=(;B *(-,, %4 *1) 4.#>E5+H1 *1, .+". 6 
*(- 8"$"(- 4 :, ."(, *( '"/)( -.(?(5B, *(-,. !)*<-
9"+>( *:) FI3 6+# *1, ;-)(=4-*#6B, *(-, *46%1"<:;1, 
*1"4<*+# +./ *() #=#(6*B*1 6+# *() 6+*+)+5:*B *1, 3O3 
6+$A, 6+# +./ *() ;-)*86*1 *(-,, *(-58'#;*() %@'"# *1) 
-.(?(5B *1, 4./%4)1, FI3.

4. G@'"# *1) @)+"H1 54#*(-"9<+, *(- «3)#+<(- G1*"A-
(- O546*"#6A) 396+*+;*8;4:)», (# FI3 %4 *1 ;-)(=4--
*#6B *(-, *46%1"<:;1, .(- +>("(E) ;4 3O3 .(- =4) 
*"(>(=(*(E) 6+# =4) *"(>(=(*(E)*+# +./ *( 3IIO3, 

*1"(E)*+# +./ *() #=#(6*B*1 6+# *() 6+*+)+5:*B 6+$A, 
6+# +./ *() ;-)*86*1 *(-,.

5. X#+ '"()#6/ =#8;*1%+ =@6+ (6*A (18) %1)A) +./ 
*1) @)+"H1 #;'E(, *1, .+"(E;+, +./>+;1,, =E)+*+# )+ 
4>+"%/V()*+# 6+# (# =#+*8H4#, *1, .+". 1 *(- 8"$"(- 1 
6+# *:) 8"$":) 3 6+# 4, *1, -.(-"9#6B, +./>+;1, -./ 
;*(#'4<+ N.7.5/1816/88/2004 (M’C470) 6+#, ;-)+6/5(-$+, 
)+ =#4)4"94<*+# ( +"'#6/, @549'(, ?8;4# *:) =#+*8H4:) 
+-*A).

6. X#+ *#, 496+*+;*8;4#, >/"*#;1, 1546*"#6A) ('1%8-
*:) #;'E(-) *+ +)+>4"/%4)+ ;*() ). 4710/2020 (!’C142), 
#=#+<*4"+ ;*+ 8"$"+ 22, 24, 27 6+# 65.

7. G4 *1) @6=(;1 *1, .+"(E;+, +./>+;1,, 6+*+"9(E-
)*+# (# =#+*8H4#, *1, -.(-"9#6B, +./>+;1, -./ ;*(#'4<+ 
N.7.5/1816/88/2004, 46*/, +-*A) *1, .+".  1 *(- 8"$"(- 
1, 6+# *:) 8"$":) 3 6+# 4, (# (.(<4, 6+*+"9(E)*+# =@6+ 
(6*A (18) %B)4, %4*8 *1) @)+"H1 #;'E(, *1, .+"(E;+, 
+./>+;1,.

8. G4 *1) @6=(;1 *1, .+"(E;+, +./>+;1, .+E(-) 
)+ #;'E(-) (# =#+*8H4#, *1, -.(-"9#6B, +./>+;1, -./ 
;*(#'4<+ N.50/503/168/2011 (M’C844).
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ   ΔΗΛΩΣΗ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ)
Μη οριστικοποιημένη   □                           Οριστικοποιημένη    □   
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ένα από τα πεδία: «Μη οριστικοποιημένη» ή «Οριστικοποιημένη»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α     Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ     Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η
Ο Ν Ο Μ Α                                 ................................................................................................

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο                                 ................................................................................................

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ / ΕΠΑΓΓ. ΕΓΚ/ΣΗΣ         ................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ................................................................................................

e- mail ................................................................................................

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ / ΒΕΒ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ                ................................................................................................
ΑΔΑ  (Δι@ύγεια)                ................................................................................................
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                ................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ                ................................................................................................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  /  ΟΜΑΔΑ                ................................................................................................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                               ................................................................................................

ΤΥΠΟΣ & ΑΡ. ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ              ................................................................................................

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α     Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η  και   Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η
e-mail:Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο Ιδιοκτήτη 

…………………………………………………………………………….. Τηλέφωνο:

e-mail:Όνομα ή Επωνυμία / Επώνυμο Καταναλωτή 
(συμπληρώνεται εφόσον δε συμπίπτει με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη) 

……………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο:

Τ Υ Π Ο Σ    Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ 

Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ □□ 
Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Ε  Π  Α  Ν  Ε  Λ  Ε  Γ  Χ  Ο  Σ □□
Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ □□
Αιτία έκτακτου ελέγχου :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Σ    Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Ε Π Α Ν Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
μέχρι : 

Αιτιολόγηση χρονικού διαστήματος (εφόσον απαιτείται): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α     Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    ............................................................................................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  / Κωδικός    .................................................................... /......................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    ............................................................................................
Δ Η Μ Ο Σ     ............................................................................................
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΔΙΟΙΚ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ    ............................................................................................
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.    ............................................................................................

   ΟΡΟΦΟΣ  ...........  ΑΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ....................
ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤ/ΝΕΣ  (για αυτόνομη ηλεκτρ. εγκ/ση)     ............................................................................................

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α   Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ

Τάση (V)  /  Φάσεις(η)  /  Συχνότ. (Hz)  /  d.c ή a.c : ............   /   ..............   /  ............  /  .............. 
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς ενεργός / φαινόμενη : ..................  KW      /    ......................  KVA
Ανάλυση εγκατεστημένης ισχύος   ( KW ) :    Φωτισμού  και σταθ. ηλ. συσκευών :  ................

        Ηλεκτρικών  Μηχανημάτων :  ................
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας : ..................   KW   (όπου εφαρμόζεται)
Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα : ..................   KW   (εάν υπάρχει)   

Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα : ΝΑΙ □□   ΟΧΙ □□   

Ηλεκτροδότηση σταθμού ή σταθμών φόρτισης Η/Ο :  ΝΑΙ □□     ΟΧΙ □□   

Γραμ. γενικ. πίνακα.  –  μετρητή (πλήθος x διατ.αγωγών) : ............................… x .................................   mm2

Περιγραφή γεν. ασφάλ. ή αυτ. διακ/τη ισχύος γεν. πίνακα : ........................................................................   Α

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

ΑΥΤΟΠΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  
            Διασυνδεδεμένο σύστημα (π.χ. φωτοβολταϊκό)       □ Παραγ. Ισχύς   ………………….  kw
             Αυτόνομη ηλεκτρική εγκατάσταση □ Παραγ. Ισχύς   …………………   kw 
             Εφεδρικά συστήματα  (Η/Ζ)                                      □ Παραγ. Ισχύς   …………………   kw

Ο συντάκτης της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔΕ), ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης με τα ανωτέρω στοιχεία, δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών 
του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι:
1. Διαθέτω άδεια/βεβαίωση αναγγελίας η οποία δεν έχει ανακληθεί.
2. Η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση (ΕΗΕ) παραδίδεται από εμένα σήμερα σε ασφαλή λειτουργία, όπως αναλύεται και περιγράφεται στη 

συνοδευτική τεκμηρίωση της ΥΔΕ.
3. Δίνω την εγγύηση, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 4483/1965, όπως ισχύει, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει με ασφάλεια 

και απρόσκοπτα.
4. Έχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις της τεχνικής νομοθεσίας για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έχουν εκτελεστεί, εντός των επιτρεπόμενων ορίων της άδειας 

/ βεβαίωσης αναγγελίας που διαθέτω, οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, έχω συμπληρώσει το(α) πρωτόκολλο(α) 
ελέγχου που αφορά(ούν) στην ηλεκτρική εγκατάσταση και την κρίνω ασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου, των 
δοκιμών και των μετρήσεων είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αναλύονται στο(α) Πρωτόκολλο(α) Ελέγχου.

5. Έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή για την υποχρέωση τακτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση την κείμενη 
νομοθεσία.

6. Αντίγραφο της ΥΔΕ και της παρακάτω συνοδευτικής τεκμηρίωσης, παραδίδονται στον ιδιοκτήτη και στον καταναλωτή και αναλαμβάνω την ευθύνη της 
τήρησης πλήρους αντιγράφου των παραπάνω έως την ημερομηνία του επόμενου τακτικού επανελέγχου της εγκατάστασης.

Εγκατάσταση με ηλεκτροδότηση κατά τον έλεγχο:       ΝΑΙ □□   ΟΧΙ* □□   
*Απαιτείται η  υποβολή οριστικοποιημένης  ΥΔΕ εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45)  ημερών από την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης,  με  
Πρωτόκολλο (ή Πρωτόκολλα) Ελέγχου συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του 

Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η

1. Μονογραμμικό(ά)  εγκατάστασης    (κατά CENELEC)         □
2. Μονογραμμικό(ά)  πίνακα(ων)         (κατά CENELEC)         □
3. Πρωτόκολλο(α)  ελέγχου:     ΚΕΗΕ  (σελ…..)                  □
   ΕΛΟΤ HD 384  (σελ. ….)      □      ΕΛΟΤ 60364  (σελ. ….)      □
                                                   (σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας)

Ο Δηλών ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 
( Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία, σφραγίδα )

4. Καταγραφή στοιχείων ΕΗΕ                           ( σελ. …. . )      □
    Εφόσον απαιτείται : 
5. Μελέτη της παρ. 7 του άρθρου 1 της απόφασης

   Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006,  ως ισχύει (σελ. ……….)              □ 
                 και

6. Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ (σελ. ...)                                     □

Θεωρήθηκε (άρθρο 2, παράγ. 2, του ν.4483/1965, όπως ισχύει)
(αριθ. πρωτ., ημ/νία)
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Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)       Σελίδα  1  από  …...

Καταγραφή Στοιχείων ΕΗΕ
Νο ……………….

Ιδιοκτήτης     □         Καταναλωτής      □
Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο

…………………………………………………………….

Αρ. παροχής: 

...................................................
Διεύθυνση: 
……………………………………

Κατηγορία Εγκατάστασης (περιγραφή) :
 
....................................................................

Κωδικός : .…...........…....

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
Όνομα  / Επώνυμο

………………………………………..

………………………………………..

Αριθ. Άδειας / Βεβ. αναγγελίας: 

…………………………………….

Ειδικότητα / Ομάδα: …………..

Κατηγορία: …...........…....……..
         

                      Χώρος/τμήμα 

                     εγκατάστασης

Αριθμός ηλεκτ.

συσκευών, & ηλ. 

εξοπλισμού, μηχανημάτων

Σύ
νο
λο

Ισ
χύ
ς 
φω

τι
σμ

ού
 &

 
ηλ

. σ
υσ
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υώ

ν 
 (k

W
)

Ισ
χύ
ς 
ηλ
εκ
τρ
ικ
ώ
ν 

μη
χα
νη
μά

τω
ν 

(k
W

)

Πίνακας διανομής

Διακόπτης απλός

Διακόπτης διπλός

Διακόπτης αλλε -
ρετούρ ακραίος

Διακόπτης 
κομμυτατέρ

Ρυθμιστής 
έντασης φωτισμού

Κομβίον Πίεσης

Ανιχνευτής 
κίνησης

μονή

Πρίζα 
σούκο διπλή

τριπλή

Θερμοστάτης 
χώρου

…………………….

Η
λε
κτ
ρι
κό
ς 

 ε
ξο
π
λι
σμ
ός

……………………

Κουζίνα

Δοχείο ζεστού 
νερού χρήσης

Πλυντήριο

Κλιματιστικό

Ανελκυστήρας

Σταθμός φόρτισης 
Η/Ο

Στ
αθ
ερ
ές

 η
λε
κτ
ρι
κέ
ς 
συ
σκ
ευ
ές

 κ
αι

 
ηλ

. μ
ηχ
αν
ήμ
ατ
α

Αντλία 
θερμότητας

Φ
ω
τισ
τικ
ά

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) κατηγορίας φορτίωνΗ ονομαστική ισχύς μονοφασικού ρευματοδότη συνιστάται κατ’ ελάχιστον  0,2 ΚW.
Συντελεστής ετεροχρονισμού για όλη την εγκατάσταση δεν υπολογίζεται. Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) εγκατάστασης

Η ΕΗΕ παραδίδεται έτοιμη προς χρήση σύμφωνα με την παρούσα καταγραφή  
των στοιχείων της     �

Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης       
(π.χ. φωτογραφίες, οδηγίες, κλπ.)            �

      Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                           O παραλαμβάνων την καταγραφή στοιχείων ιδιοκτήτης / καταναλωτής

                             (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                     ( Όνομα, Επώνυμο, Υπογραφή )

Τόπος....................................  Ημερ/νία..........................                              Τόπος.......................................................  Ημερ/νία......................... 
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Σελίδα  ......  από  .......

         

                      Χώρος/τμήμα 

                     εγκατάστασης

Αριθμός ηλεκτ.

συσκευών, & ηλ. 

εξοπλισμού, μηχανημάτων

Σύ
νο
λο

Ισ
χύ
ς 
φω

τι
σμ

ού
 &

 
ηλ

. σ
υσ

κε
υώ

ν 
 (k

W
)

Ισ
χύ
ς 
ηλ
εκ
τρ
ικ
ώ
ν 

μη
χα
νη
μά

τω
ν 

(k
W

)

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) κατηγορίας  φορτίων (μερικό άθροισμα 
σελίδας)Η ονομαστική ισχύς μονοφασικού ρευματοδότη συνιστάται κατ’ 

ελάχιστον  0,2  ΚW.   Συντελεστής ετεροχρονισμού για όλη την 
εγκατάσταση δεν υπολογίζεται. Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) εγκατάστασης (μερικό άθροισμα σελίδας)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6150324E'(, B’ 4654/08.10.2021

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

Πρωτόκολλο ελέγχου  Nο …...
 με βάση την κείμενη νομοθεσία

Ιδιοκτήτης        □                 Καταναλωτής     □
Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο

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

Αρ. παροχής:....................................

Διεύθυνση:..........................................
........................………......…………

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
Όνομα  / Επώνυμο

…………………………………………...….

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

Τακτικός επανέλεγχος          �
Έκτακτος έλεγχος                 �
Αιτία έκτακτου ελέγχου:   
(προσδιορίστε)…………………..………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… Κατηγορία εγκατάστασης:………………………………………..……Κωδ. ………….

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

1. Οπτικός έλεγχος: Συμμόρφωση Συμμόρφωση Συμμόρφωση

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 ΔΔΡ  (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 
της 26/07/2006, ως ισχύει) �

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................................................
2. Δοκιμές: Συμμόρφωση Συμμόρφωση Συμμόρφωση

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

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................................................
3. Μετρήσεις: Συμμόρφωση Παρατηρήσεις: ..........................................................................................................
3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης
        (άρθρα 19, 20, 21)

       
�

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
Είδος γείωσης:              θεμελιακή  �                  ράβδος ηλεκτρόδιο  �                      άλλο  �

3.5 Αντίσταση γείωσης  …………..   Ω
 (άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006, ως ισχύει ) Μέθοδος μέτρησης:     …………………………………………………………………………………………

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 
(ΔΔΡ) 3.4 Βρόχος 

σφάλματος

Αρ
. Η
λε
κτ
ρι
κο
ύ 

Κυ
κλ
ώ
μα
το
ς

Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης,  
Χρήση

Τύπος καλωδίου

Αρ
ιθ

. 
Αγ
ω
γώ
ν

Δι
ατ
ομ
ή 

αγ
ω
γο
ύ 

 
m

m
2

Μ
ε 
κα
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-
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λώ
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Χω
ρί
ς 
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-
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να
λώ
σε
ις Είδος/

Χαρακτηρι-
στική

In
(A)

Ονομα-
στικό 
ρεύμα 
In (A)

& τύπος

I∆N
(mA)

Imess 
(mA) Umess (V)

Zs (Ω)

ή
Ik (A)

Συμπληρώνεται σε επόμενη/ες σελίδα/ες του παρόντος πρωτοκόλλου ελέγχου. 

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

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμόςΧρησιμοποιηθέντα 
όργανα μετρήσεων .................................. ................... ................................... ............................... ...................... .......................................
Συστάσεις και υποδείξεις για αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης ( δεν αφορά σε μη συμμορφώσεις ): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : 

Τυχόν μη συμμορφώσεις που αφορούν στα ως άνω 
πεδία 1, 2 και 3 και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο,  
αναφέρονται στα σχετικά πεδία παρατηρήσεων και 
αποκαθίστανται πριν την υποβολή του παρόντος. 

Επικόλληση ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα 
διανομής με αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και της 

ημερομηνίας του επόμενου τακτικού επανελέγχου   □

Διενέργεια επόμενου τακτικού 
επανελέγχου έως: 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η περιγραφόμενη ΕΗΕ, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας

             Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                                                       O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης / καταναλωτής
                                                                                                                       

                           (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                                       (  Όνομα, Επώνυμο , Υπογραφή  )                                                 

Τόπος.......................................................  Ημερ/νία ελέγχου..........................  Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................
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Σελίδα ......  από  .......

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 (ΔΔΡ)

3.4 Βρόχος 
σφάλματος

Αρ
. Η
λε
κτ
ρι
κο
ύ 

Κυ
κλ
ώ
μα
το
ς Χώρος / 

Τμήμα εγκατάστασης,  

Χρήση Τύπος 
καλωδίου
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ιθ
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ν
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Μ
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Είδος/
Χαρακτηρι-

στική
In

(A)

Ονομα-
στικό 
ρεύμα
 In (A)

& τύπος

I∆N
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384  Σελίδα  1  από  .......

3. Μετρήσεις: Συμμόρφωση Παρατηρήσεις: ..........................................................................................................
3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης
        (άρθρο 612.2)

�
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Είδος γείωσης:              θεμελιακή  �                  ράβδος ηλεκτρόδιο  �                      άλλο  �3.5.  Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης
(παράγραφος 612.6.2 & παράρτημα Π.61-Γ)  
                                                   …………Ω Μέθοδος μέτρησης:………………………………………………………………………………………………

Π ΡΟ Σ Ο Χ Η : 
Τυχόν μη συμμορφώσεις που αφορούν στα ως άνω 
πεδία 1, 2 και 3 και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο,  
αναφέρονται στα σχετικά πεδία παρατηρήσεων    και 
αποκαθίστανται πριν την   υποβολή του παρόντος. 

Επικόλληση ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα 
διανομής με αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και της 

ημερομηνίας του επόμενου τακτικού επανελέγχου   □

Διενέργεια επόμενου τακτικού 
επανελέγχου έως: 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η περιγραφόμενη ΕΗΕ, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας

            Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                                                       O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης / καταναλωτής
                                                                                                                         

                           (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                                    (  Όνομα, Επώνυμο,  Υπογραφή )                                                 

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

Πρωτόκολλο ελέγχου  Nο …...
 με βάση την κείμενη νομοθεσία

Ιδιοκτήτης  □              Καταναλωτής  □
Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο
.....……………...............................……

Αρ. παροχής:....................................

Διεύθυνση:..........................................
........................………......……………

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
Όνομα  / Επώνυμο

…………………………………………...…...

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

Αρχικός έλεγχος (*)                �
Τακτικός επανέλεγχος           �
Έκτακτος  έλεγχος                 �
Αιτία έκτακτου ελέγχου:   
(προσδιορίστε)…………………..………………
……………………………………………………………………….
(*)  Με τους περιορισμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 6 Κατηγορία εγκατάστασης:………………………………………..……Κωδ. .………….

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

1. Οπτικός έλεγχος: Συμμόρφωση Συμμόρφωση Συμμόρφωση

1.1. Μέτρα προστασίας έναντι
       ηλεκτροπληξίας 

� 1.5. Όργανα διακοπής & απομόνωσης � 1.9. Κύρια & συμπληρωματικές
       ισοδυναμικές συνδέσεις

�

1.2. Μέτρα προστασίας έναντι θερμικών
       επιδράσεων 

� 1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών
       επιδράσεων 

� 1.10. Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα
          δοκιμής ΔΔΡ

�

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: Συμμόρφωση Συμμόρφωση Συμμόρφωση

2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας (άρθρο 612.7)      � 2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ
     κινητήρων      �  2.5. Δοκιμές λειτουργίας (άρθρο 612.8)    �

2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων 
      διαφορικού ρεύματος (παράγραφος 531.2.1.5)

    � 2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ
      πριζών     �  2.6.  Δοκιμές διακοπής & 

        απομόνωσης    �

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

Γραμμή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο

3.2 Αντίστα-
ση μόνωσης 

Riso(MΩ) 
(άρθρα 612.3 & 

612.4)

Διάταξη προστασίας 
από υπερένταση

3.3 Διάταξη διαφορικού 
ρεύματος (RCD)
(παράρτημα Π.61-Β)

3.4 Βρόχος σφάλμ.
(παράγραφος 612.6.3 & 
παράρτημα Π.61-Δ)
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(V)

Zs (Ω)

ή
Ik (Α)

Συμπληρώνεται σε επόμενη/ες σελίδα/ες του παρόντος πρωτοκόλλου ελέγχου.

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

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμόςΧρησιμοποιηθέντα 
όργανα μετρήσεων ............................... ................... ...................................... ............................... ................... .......................................
Συστάσεις και υποδείξεις για αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της ΕΗΕ ( δεν αφορά σε μη συμμορφώσεις ): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Σελίδα ......  από  .......

Γραμμή 
τροφοδοσίας/ 
καλώδιο

3.2 Αντίστα-
ση μόνωσης 

Riso(MΩ)
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364  Σελίδα  1  από  .......

Πρωτόκολλο ελέγχου  Nο …...
 με βάση την κείμενη νομοθεσία

Ιδιοκτήτης   □              Καταναλωτής      □
Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο

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

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

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης
Όνομα  / Επώνυμο

…………………………………………...…....

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

Αρχικός έλεγχος                    �
Τακτικός επανέλεγχος          �
Έκτακτος έλεγχος                 �
Αιτία έκτακτου ελέγχου:   
(προσδιορίστε)…………………..………………
……………………………………………………
…………………………………………………… Κατηγορία εγκατάστασης:  ………………………………………..…Κωδ. ……….

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

1. Οπτικοί έλεγχοι: Συμμόρφωση                           
Συμμόρφωση Συμμόρφωση

1.1. Μέτρα προστασίας έναντι
       ηλεκτροπληξίας □

1.6. Επιλογή και εγκατάσταση
       διατάξεων απομόνωσης
        και διακοπής 

□ 1.11. Καταλληλόλητα τερματισμού και 
σύνδεσης αγωγών & καλωδίων          □

1.2. Μέτρα προστασίας έναντι 
       θερμικών επιδράσεων □

1.7. Επιλογή και εγκατάσταση 
       ηλεκτρικού εξοπλισμού με βάση τις
       εξωτερικές επιδράσεις 

□ 1.12.  Γειώσεις ηλ. εξοπλισμού, κύρια & 
συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις          □

1.3. Επιλογή αγωγών με βάση το
       μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα τους □ 1.8. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ □ 1.13.  Δυνατότητα πρόσβασης στον 

ηλεκτρικό εξοπλισμό □
1.4. Επιλογή και ρύθμιση των 
διατάξεων □ 1.9. Σχέδια, οδηγίες, πινακίδα δοκιμής

       ΔΔΡ □ 1.14.  Μέτρα κατά ηλεκτρομαγνητικών 
διαταραχών      διαταραχών □

1.5. Επιλογή και εγκατάσταση  
απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων 
(SPD ) □

1.10. Δυνατότητα αναγνώρισης
        κυκλωμάτων, ασφαλειών κλπ. □

1.15.  Επιλογή και εγκατάσταση
          ηλεκτρικών γραμμών □

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

2. Δοκιμές: Συμμόρφωση Συμμόρφωση        Συμμόρφωση

2.1. Δοκιμές πολικότητας (παράγραφος 6.4.3.6) □ 2.3.  Δοκιμές ακολουθίας φάσεων 
        (παράγραφος 6.4.3.9) □ 2.5. Δοκιμές λειτουργίας και

       χειρισμών (παράγραφος 6.4.3.10)     □
2.2.  Δοκιμές προστασίας με αυτόματη 
        διακοπή τροφοδοσίας
        (παράγραφος 6.4.3.7)

□ 2.4.  Δοκιμές πρόσθετων μέτρων
        προστασίας (παράγραφος 6.4.3.8) □ 2.6.  Δοκιμές διακοπής & 

        απομόνωσης     □
Παρατηρήσεις:    ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Μετρήσεις:   
3.1. Συνέχειας αγωγών (παράγραφος 6.4.3.2)

Συμμόρφωση 
□

Παρατηρήσεις: ……………………......................................................
………………………………………………………………………………
Είδος γείωσης:        θεμελιακή  �           ράβδος ηλεκτρόδιο  �         άλλο  �3.5. Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (παράγραφος 6.4.3.7.2) ……... Ω      
Μέθοδος μέτρησης………………………………………………………………………

Γραμμή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο

3.2 Αντίστα-
ση μόνωσης 

Riso (MΩ)

Διάταξη προστασίας από 
υπερένταση

3.3 Διάταξη διαφορικού 
ρεύματος (ΔΔΡ)

3.4 Βρόχος 
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τάσης 

Αρ
. Η
λε
κτ
ρι
κο
ύ 

Κυ
κλ
ώ
μα
το
ς

Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης,  
Χρήση 

Τύπος 
καλωδίου

Αρ
ιθ

. Α
γω
γώ
ν

Δι
ατ
ομ
ή 

αγ
ω
γο
ύ 

m
m

2

Μ
ε 
κα
τα

-
να
λώ
σε
ις

Χω
ρί
ς 
κα

-
τα
να
λώ
σε
ις Είδος/

Χαρακτηρι-
στική

In
(A)

Ονομαστικό 
ρεύμα
In (A)
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ή
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ή
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Συμπληρώνεται σε επόμενη/ες σελίδα/ες του παρόντος πρωτοκόλλου ελέγχου.

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

Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμόςΧρησιμοποιηθέντα 
όργανα μετρήσεων ............................... ................ ...................................... ............................... ............ .......................................
Συστάσεις – υποδείξεις για βελτιώσεις ( δεν αφορά σε μη συμμορφώσεις ): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Π ΡΟ Σ Ο Χ Η : 
Τυχόν μη συμμορφώσεις που αφορούν στα ως άνω 
πεδία 1, 2 και 3 και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο,  
αναφέρονται στα σχετικά πεδία παρατηρήσεων    και 
αποκαθίστανται πριν την   υποβολή του παρόντος.

Επικόλληση ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα 
διανομής με αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και 
της ημερομηνίας του επόμενου τακτικού 

επανελέγχου    □
Διενέργεια επόμενου τακτικού επανελέγχου έως:

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η περιγραφόμενη ΕΗΕ, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας
           
Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                                                       O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης / καταναλωτής

                                                                                                                         

          (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                                         (  Όνομα, Επώνυμο,  Υπογραφή )                                                 
Τόπος.......................................................  Ημερ/νία ελέγχου..........................  Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................
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Σελίδα ......  από  .......
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προστασίας από 
υπερένταση
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Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)   Σελίδα  1  από……..   
με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mΑ                              

ΕΠΕ ΔΔΡ
με βάση την κείμενη νομοθεσία
 

Ιδιοκτήτης        �                  Καταναλωτής      �
Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο

......……………......................

.........…………………………
…………………………………

Αρ. παροχής:..........................................

Διεύθυνση:....................................
..............................……….........
.…………………………………..

Συνοδεύει το 
πρωτόκολλο ελέγχου 
Nο: ….......

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

…………………………………………...……………………………………….

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

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:

Αρ
. Η
λ.

 Κ
υκ
λ

Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης
Χρήση Περιγραφή τερματικών γραμμών Περιγραφή ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού που τροφοδοτούν

................................................

................................................

.........................................

.............................................................

.............................................................

..........................................................

.....................................................................

.....................................................................

.............................................................

            Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                                                                                          O παραλαμβάνων ιδιοκτήτης/καταναλωτής

                          (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                                                               (  Όνομα, Επώνυμο,  Υπογραφή  )                                         

Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................                    Τόπος.......................................................  Ημερ/νία..........................
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Σελίδα ......  από  .......
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Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης

Χρήση 
Περιγραφή τερματικών γραμμών Περιγραφή ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού που τροφοδοτούν

................................................

................................................

.........................................

.............................................................

.............................................................
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.....................................................................
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................................................
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Ι Ι

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

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

1. Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής
2. Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως 

καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)
3. Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες 
4. Βαφεία
5. Βιομηχανίες 
6. Βιοτεχνίες
7. Βιβλιοθήκες
8. Γραφεία 
9. Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής 
10. Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία 
11. Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος 
12. Εργαστήρια 
13. Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες
14. Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια
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15. Καθαριστήρια, σιδερωτήρια
16. 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

17. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία
18. Καφεκοπτεία
19. Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα
20. Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής
21. Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)
22. Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών
23. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων 
24. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων
25. Κουρεία, κομμωτήρια
26. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κλπ)
27. Κυλικεία
28. Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία
29. Λιμενικά υπόστεγα
30. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
31. Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50) 

άτομα σε έναν χώρο
32. Ξυλουργεία
33. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κλπ
34. Παντοπωλεία
35. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο) 
36. Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια
37. Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής 
38. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης
39. Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
40. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
41. Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)
42. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών
43. Τυπογραφεία
44. Φαρμακεία
45. Φούρνοι
46. Φροντιστήρια
47. Φωτογραφικές εργασίες
48. Φωτοτυπικά κέντρα
49. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού 
50. Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)
51. Χώροι διοδίων
52. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

Γ.    ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού  και  υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με 
μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.

1. Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας
2. Αεροδρόμια
3. Αίθουσες δικαστηρίων 
4. Αλυκές
5. Αμφιθέατρα
6. Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης 

(μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ
7. Αντλιοστάσια ανοικτά
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8. Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό
9. Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κλπ
10. Δημόσιες βιβλιοθήκες
11. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική 

ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ
12. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος 

άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)
13. Εκθέσεις
14. Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος 
15. Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)
16. Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια
17. Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών
18. Θερμοκήπια
19. Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό 
20. Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων
21. Ιππικοί όμιλοι
22. Ιχθυοκαλλιέργειες
23. 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
24. Κέντρα διασκέδασης
25. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί
26. Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο
27. Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης 

κοινού
28. Κοιμητήρια
29. Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία 
30. Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)
31. Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων
32. Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.
33. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής
34. Μουσεία
35. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
36. Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) 

άτομα σε έναν χώρο
37. Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
38. Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών
39. Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
40. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων
41. Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων 

και γενικότερα φυσικών αιτίων
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)
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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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