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Πεξίιεςε 

 
Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε πνηφηεηα ηζρχνο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα 

δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ο θνξκφο ηεο εξγαζίαο απηήο 

δηαθξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε ηξία κέξε. 

Αξρηθά έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζηε ζέζε ηξηψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηζρχνο, ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Καηαλαισηή θαη ηέινο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., πξνθεηκέλνπ λα μεδηπισζνχλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θαζελφο γηα ηηο ελδερφκελεο δεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔΖ εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε δηαηαξαρήο ζηελ 

παξερφκελε ηάζε. 

Αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν θαηαπηάλεηαη κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη 

άκεζα, ππφ ηε ζηελή έλλνηα, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ, φπσο 

είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο (είδε δηαηαξαρψλ ηάζεο, αίηηα εκθάληζήο ηνπο), ζηα κέηξα 

πξνζηαζίαο έλαληη απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ, ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ έιεγρν, ηε ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο.  

Καηφπηλ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

θηηξηαθψλ, ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ζηελ 

απνθνπή νπδεηέξνπ θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη απηή γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία έξρνληαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Abstract 

 
The scope of this thesis was the eminence of the importance , that has for the 

consumers of electrical power, the power quality and specific phenomena of valuations of 

voltages, which are provided by the network of PPC. The body of this thesis is divided in 

general into three parts.  

Originally an introduction of the arguments of three actors on issues relating to power 

quality, the Citizen’s Lawyer, the Consumer’s Lawyer and the PPC in order to unfold the 

arguments of each one of any damage occurring in electrical and electronic equipment of the 

household consumers of PPC because of any disturbance in the supplied voltage. 

The second part, which deals with issues directly interpreted as field of electrical 

engineering, as are the structural characteristics of an electrical installation, characteristics of 

the quality of electric power (species of voltage’s disruptions), measures to protect against 

these disorders, their impact on electrical equipment as well as in issues relating to the 

control, maintenance and quality assessment. 

Then made an extensive reference to the conditions for the proper functioning of the 

building, electrical installations and appliances, as well as to the cut of neutral conductor and 

what effects this has on consumers, while in the final chapter lists some key conclusions 

which are in turn to accomplish the purpose of this thesis. 

 

 

Key words 

 
Power quality, Disturbance of supplied voltage, Building installation, Electrical installation, 

Electric appliances, Cut of neutral conductor  
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1.1. ΔΗΑΓΩΓΖ-ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ 

Ζ πνηφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη γίλεη ζηξαηεγηθή ππφζεζε γηα ηηο εηαηξίεο 

ειεθηξηζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ίδην ην πξνζσπηθφ ρεηξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ 

αιιά θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ γηα ηνπο παξαθάησ θπξίνπο ιφγνπο : 

 ε αλαγθαηφηεηα γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

 ε επξέσο-δηαδεδνκέλε ρξήζε εμνπιηζκνχ o νπνίνο είλαη επαίζζεηνο ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ηάζεο ή παξάγεη απφ κφλνο ηνπ 

 ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ 

Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο κηα κνλάδαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

απψιεηα ζπλερνχο παξνρήο θαη κε δεηήκαηα πνηφηεηαο ηζρχνο. Σν θφζηνο απφ δηαηαξαρέο 

ηάζεο (απφηνκεο βπζίζεηο, ππεξηάζεηο, δηαθνπέο, αξκνληθέο θιπ.) είλαη ππαξθηφ. Ζ 

δπζιεηηνπξγία ή ε απφηνκε παχζε ιεηηνπξγίαο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο 

ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θαη αζθάιεηαο, κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

αλζξψπηλεο δσέο ζε ρψξνπο φπσο ηα λνζνθνκεία θαη γεληθά ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Άιιεο φρη ηφζν εκθαλείο ζπλέπεηεο απφ ηε κεησκέλε πνηφηεηα ηζρχνο, είλαη ε κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο εγθαηαζηάζεσλ, θάηη πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ θαηαλαισηή, ε ππεξθφξηηζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ 

πξνθαιεί πξφσξε γήξαλζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Δπηπιένλ ην γεγνλφο ηεο επξχηαηεο ρξήζεο ζηελ επνρή καο ππεξεπαίζζεηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ έρεη νδεγήζεη ζηε ζέζπηζε 

θαη ηελ πηνζέηεζε πςειφηεξσλ θαη απζηεξφηεξσλ κέηξσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηζρχνο. 

Σέινο νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην ρψξν ηνπ ειεθηξηζκνχ ππνβάιινληαη ζε δξαζηηθέο θαη 

ηαρείεο αιιαγέο, εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη 

πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ηελ απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο απφ δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ζε ηδησηηθέο. Έηζη θαηά ηα ιεγφκελα αλαιπηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ε είζνδνο αληαγσληζηηθψλ, ηδησηηθννηθνλνκηθψλ 

θξηηεξίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ ζα νδεγήζεη ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ζε 

εμαζθάιηζε απφ πιεπξάο ηνπο πςειφηεξσλ ζηάληαξληο πνηφηεηαο ηζρχνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμνπλ ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη. 

Σα αλσηέξσ ηα αλαθέξνπκε γηαηί είλαη κηα άπνςε πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηε ζπλάξηεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

θνπφο ηνπ Ζιεθηξηθνχ Γηθηχνπ απφ θαηαζθεπήο ηνπ είλαη λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη λα κεηαθέξεη απηήλ ηελ ελέξγεηα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε επηζπκεηφ επίπεδν ηάζεο. 

Ο πεξηνξηζκφο πνπ έκπαηλε παξαδνζηαθά ήηαλ ν ηερληθφο ζηφρνο λα επηηεπρζεί γηα λογικό 

κόζηος [13]. Σν επλντθφηεξν επίπεδν επέλδπζεο πξνζπαζνχζε λα επηηεπρζεί κε ζπλερή 

αλαθαηαλνκή κεηαμχ αμηνπηζηίαο θαη θφζηνπο. 

Ο ζηφρνο ελφο δηθηχνπ ζέηεη ηελ αλάγθε ηξνθνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε απνδεθηφ 

επίπεδν ηάζεο. Απηφ απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα πεξηνξηζκφ. Δίλαη θάηη ζα γεληθφ φξην πνπ 
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πξέπεη λα ηεξείηαη. Έηζη ηίζεηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ θάπνηαο έλλνηαο πνπ ζα 

πνζνηηθνπνηεί ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ.  

 

 

1.2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Βιέπνληαο θαλείο ηελ αχμεζε ησλ θαηαγγειηψλ απφ πιεπξάο θαηαλαισηψλ (βηνκεραληθψλ 

θαη αζηηθψλ) ελαληίνλ ηεο ΓΔΖ, σο πξνο ηηο επζχλεο ηεο λα πξνιακβάλεη ηηο βιάβεο πνπ 

πξνθαινχληαη ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, αιιά θαη σο πξνο άιιεο επηπηψζεηο (θαηαζηξνθή 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο), 

αλαγθαία δηαπηζηψλνπκε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν δελ επηζπκνχκε θαη δελ είκαζηε θαη ζε ζέζε λα απνθαλζνχκε γηα ην 

ραξαθηήξα ησλ επζπλψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζα επηρεηξήζνπκε ζηε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία λα ςειαθήζνπκε φςεηο 

απηνχ ηνπ ζέκαηνο, λνκνζεηηθνχ θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα.  

Ζ δηεξεχλεζε απηή έρεη λφεκα γηαηί πηζηεχνπκε φηη εδηθά ζήκεξα έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη 

ε αγνξά ελέξγεηαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ε ΓΔΖ, 

θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θηλήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα ηζρχνο, δηακνξθψλεη ηε θπζηνγλσκία ηνπ σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπ επζχλε 

αθελφο αιιά θαη ηηο επζχλεο κηαο νιφθιεξεο θνηλσλίαο λα πξναζπίζεη ην δεκφζην ραξαθηήξα 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

1.3. ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ην πξψην κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζην θεθάιαην 2ν, παξνπζηάδνπκε ηηο ζέζεηο 

θνξέσλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί κέρξη ηψξα ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο ηζρχνο. Απφ ηε κηα νη ζέζεηο 

ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή θαη ηνπ Πνιίηε, θαη απφ ηελ άιιε ε ζέζε ηεο ΓΔΖ.  

ην ηξίην θεθάιαην πξνρσξάκε ζην ηερληθφ θνκκάηη ηνπ ζέκαηνο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη 

ζηνηρεία γηα ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ζε απηά ηεο 

πνηφηεηαο ηζρχνο. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθνπκε ηα είδε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο παξερφκελεο 

ηάζεο θαη ηα αίηηα εκθάληζήο ηνπο. 

Καηφπηλ ζην επφκελν θεθάιαην παξαηίζεληαη κέηξα πξνζηαζίαο απέλαληη ζε απηέο ηηο 

δηαηαξαρέο, αιιά θαη ζε άιινπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ιεηηνπξγία κηαο ειεθηξνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο, φπσο ειεθηξνπιεμία, βξαρπθπθιψκαηα, ππεξζεξκάλζεηο θ.α. . 

πλερίδνπκε κε ην επφκελν θεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδνπκε πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνπκε θάπνηεο επηπηψζεηο ησλ δηαηαξαρψλ ζε κεξηθέο 

θαηεγνξίεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (αζχγρξνλεο-ζχγρξνλεο κεραλέο, ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θ.α.) 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηζρχνο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αθφκε 
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γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.  

Καηφπηλ ζην έβδνκν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ελψ ζην φγδνν θεθάιαην ην 

πεξηερφκελν ηνπ είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ απνθνπή νπδεηέξνπ ζηε εγθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαλαισηή.  

Σέινο ζην έλαην θεθάιαην θαηαζέηνπκε θάπνηεο ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο ζε ζρέζε κε 

αληηθάζεηο πνπ αλαδείρηεθαλ ζηηο ηνπνζεηήζεηο θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δεηήκαηα 

πνηφηεηαο ηζρχνο θαζψο θαη κε επζχλεο θαη θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαινγνχλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  17 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν 

 

 

 

Οη ζέζεηο ηωλ εκπιεθόκελωλ θνξέωλ ζρεηηθά 

κε ηηο δεκίεο ειεθηξηθνύ/ειεθηξνληθνύ 

εμνπιηζκνύ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε έλα εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο παξερφκελεο 

πνηφηεηαο ηζρχνο θαη ζρεηηθφ κε ηηο ελδερφκελεο δεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ 

θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔΖ εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε 

δηαηαξαρήο ζηελ παξερφκελε ηάζε. 

πγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζέζε ηξηψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ: ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή αιιά θαη ηεο ΓΔΖ. Οη απφςεηο ησλ ηξηψλ έρνπλ 

δηαηππσζεί επαλεηιεκκέλα, ηφζν κέζα απφ δεκνζηεπκέλα θείκελα θαη πνξίζκαηα φζν θαη 

κέζσ επηζηνιψλ πνπ έρεη απνζηείιεη ε κία πιεπξά κε απνδέθηε ηελ άιιε. Ζ ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζηεξίδεηαη ηφζν ζην γεληθφ πιαίζην (δηεζλήο πξαθηηθή, Πξφηππα θαη θαλνληζκνί, 

δηεζλήο θαη ειιεληθή λνκνζεζία) φζν θαη ζηελ ηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ 

επηρεηξεί θάζε κία απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο. 

θνπφο καο ζηελ παξνχζα ελφηεηα δελ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ νχηε ε απφδεημε ή απνδφκεζε ησλ εθάζηνηε επηρεηξεκάησλ. θνπφο καο είλαη ε 

αλαιπηηθή θαη ε θαηά ην κέγηζην δπλαηφ αληηθεηκεληθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ησλ 

ηξηψλ πιεπξψλ θαη ησλ κέζσλ αηηηνιφγεζήο ηνπο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηθή καο 

πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ζην ππφινηπν ηεο εξγαζίαο, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αλαγλψζηε λα ζρεκαηίζεη κηα θαηά ην δπλαηφ ζθαηξηθή άπνςε επί ηνπ δεηήκαηνο. 

πλεπψο, πξέπεη λα γίλεη ζε απηφ ην ζεκείν ζαθέο, φηη νη ζέζεηο πνπ αθνινπζνχλ, είλαη 

απζηεξά νξηζκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη δελ αληηζηνηρνχλ ή 

επεξεάδνληαη απφ απφςεηο θαη ζέζεηο ησλ γξαθφλησλ.  

 

 

2.1 Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΤΝΖΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ (ηΠ) 

Οη ζέζεηο ηνπ ηΠ έρνπλ δηαηππσζεί επαλεηιεκκέλα κέζσ πνξηζκάησλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί 

πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ θαη ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ηνπ, ηφζν ηνπ 

ηερληθνχ φζν θαη ζην λνκηθνχ κέξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ηΠ δειψλεη ξεηά ηελ άπνςε φηη 

«ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ απμνκείσζεο ξεχκαηνο νθείιεηαη ζε θαθή ζπληήξεζε 

ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ, θαη ζπλεπψο ζε ακέιεηα ηεο ΓΔΖ, ε νπνία επνκέλσο ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε». 

χκθσλα κε ηνλ ηΠ, ε ΓΔΖ αξλείηαη λα απνδεκηψζεη θαηαλαισηέο γηα βιάβεο ή 

θαηαζηξνθέο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ απφ απμνκείσζε ηάζεο, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη νη βιάβεο εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 18 παξ.2 ηνπ πκβνιαίνπ 

Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα Οηθηαθή Υξήζε, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «ε Δπηρείξεζε 

δελ έρεη θακία επζχλε απνδεκηψζεσο ηνπ Καηαλαισηή, γηα ηπρφλ δεκίεο ηνπ, απφ ηηο 

δηαθνπέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή απφ δηαθνπέο πνπ νθείινληαη ζε αλψηεξε βία ή ζε 

ηπραία γεγνλφηα». Ζ εξκελεία απηή έρεη σο ζπλέπεηα, θαηά ηνλ ηΠ, ε ΓΔΖ λα κελ εμεηάδεη 

αηηήκαηα απνδεκίσζεο παξά κφλν φηαλ ππάξρεη επζχλε ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΖ απφ 

πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ λα κελ 

απνδεκηψλεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. 
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2.1.1. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ 

χκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηΠ, ν θχξηνο ιφγνο πξφθιεζεο ησλ αλαθεξφκελσλ απφ 

ηνπο πνιίηεο θαηαζηξνθψλ είλαη ε θνπή ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ παξνρήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Απνηέιεζκα απηνχ ε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο ηνπ παξερφκελνπ 

ξεχκαηνο ζε επίπεδν έσο θαη 380 V. Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν 

EN 50160:1994 ε παξερφκελε ηάζε επηηξέπεηαη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 207 θαη 253 V 

(ππάξρνπλ βέβαηα θαη πην δηεπξπκέλα φξηα ηεο παξερφκελεο ηάζεο, κε ηε ρακειφηεξε ηηκή 

λα είλαη 195,5 V ιφγσ απνθπγήο black out). Ζ δηαθχκαλζε απηή έρεηο σο ζπλέπεηα ηελ 

θαηαζηξνθή νπζησδψλ εμαξηεκάησλ ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νηθηψλ θαη ησλ άιισλ 

ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηελ ηάζε ησλ 220 V. 

Δμάιινπ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ηΠ, ε ΓΔΖ ζηηο απαληήζεηο ηηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, νη 

νπνίνη δεηνχλ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ απφ θαηαζηξνθή ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ ιφγσ απμνκείσζεο ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, επηξξίπηεη νπζηαζηηθά ηελ 

επζχλε ζηνπο θαηαλαισηέο, ηζρπξηδφκελε φηη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθχγεη ηε βιάβε εάλ 

είραλ πξνλνήζεη εγθαζηζηψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. 

ζηαζεξνπνηεηέο ηάζεο) ζηελ εζσηεξηθή ηνπο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Ζ ζέζε ηνπ ηΠ επ’ 

απηνχ είλαη φηη ε ίδηα ε ΓΔΖ ζα φθεηιε λα είρε πξνλνήζεη εθπνλψληαο κειέηεο θαη 

πινπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα απηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί θαηά ην κέγηζην φηη 

θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο ξεχκαηνο ε επαλεξρφκελε ηάζε ζα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη βιάβεο ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

θαιχςεη θάζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν πνπ ηελ πξνθάιεζε, 

αθφκα δειαδή θαη φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο ή ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

2.1.2 Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ 

ε απηφ ην ζεκείν ν ηΠ πξνζεγγίδεη ην άξζξν 18 παξ.2 ηνπ πκβνιαίνπ Παξνρήο 

Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα Οηθηαθή Υξήζε, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «ε Δπηρείξεζε δελ έρεη 

θακία επζχλε απνδεκηψζεσο ηνπ Καηαλαισηή , γηα ηπρφλ δεκίεο ηνπ, απφ ηεο δηαθνπέο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ή απφ δηαθνπέο πνπ νθείινληαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ηπραία 

γεγνλφηα». Ζ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ είλαη θαζαξά λνκηθή θαη γηα απηφ επηρεηξείηαη 

πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ηνπ ηΠ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνινγία θαη ηηο ζεσξεηηθέο 

εξκελεπηηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο δίλνληαη απφ ην αζηηθφ θαη ηδίσο ην γεληθφ πνηληθφ 

δίθαην. 

Οη επηκέξνπο έλλνηεο ησλ ηπραίσλ γεγνλφησλ θαη ηεο αλψηεξεο βίαο είλαη ηερληθέο θαη θαηά 

ηελ απνιχησο θξαηνχζα ζεσξία θαη λνκνινγία έρνπλ ην αθφινπζν πεξηερφκελν. 

Σα ηπραία ή ηπρεξά γεγνλφηα νξίδνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά: ζεηηθά, σο ηπρεξά λννχληαη ηα 

γεγνλφηα ηα νπνία δελ πξνβιέθζεθαλ νχηε κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ απφ έλα κέζν ζπλεηφ 

άλζξσπν. Αξλεηηθά, ηπρεξά είλαη ηα γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ νχηε ζην 

δφιν, νχηε ζηελ ακέιεηα ηνπ δξάζηε. Ακέιεηα ππάξρεη φηαλ ν δξάζηεο πξνβιέπεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα επέιζεη ην παξάλνκν απνηέιεζκα, ειπίδεη φκσο λα ην απνθχγεη (ελζπλείδεηε 

ακέιεηα), είηε φηαλ ν δξάζηεο δελ δείρλεη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θη έηζη δελ πξνβιέπεη ην 

παξάλνκν απνηέιεζκα. 

Γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη εθείλα ηα ηπρεξά γεγνλφηα ηα νπνία είλαη αδχλαην λα 

απνηξαπνχλ γηα ηηο αλζξψπηλεο δπλάκεηο, έρνπλ ην εγγελέο ζηνηρείν ηνπ παληειψο 

απξφβιεπηνπ θαη ηνπ αθαηακάρεηνπ, θαηά ηελ θξαηνχζα δε ζηελ Διιεληθή λνκνινγία 

ζεσξία είλαη απξφβιεπηα θαη αθαηακάρεηα αθφκε θη αλ ν νθεηιέηεο ιάβεη κέηξα άθξαο 

επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο (ζηα γεγνλφηα απηά κάιηζηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμσηεξηθά ζε 

ζρέζε κε ηνλ νθεηιέηε). 

Γειαδή, ηα ηπρεξά γεγνλφηα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ζηελ έλλνηά ηνπο θαη ηα γεγνλφηα 

αλσηέξαο βίαο, νπφηε αξθεί ε δηεξεχλεζε ηνπ ραξαθηήξα ελφο γεγνλφηνο σο ηπρεξνχ γηα λα 

εκπίπηεη απηνκάησο ζηελ εμαίξεζε πνπ εηζάγεηαη κε ην άξζξν 18 παξ.2 ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ππφ ην θσο ησλ αλσηέξσ νξηζκψλ ν φξνο ηνπ άξζξνπ 18 παξ.2 ηεο 

ζχκβαζεο δηαβάδεηαη σο εμήο: Ζ επηρείξεζε δελ έρεη θακία επζχλε απνδεκίσζεο ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ηπρφλ δεκηέο ηνπ, απφ ηηο δηαθνπέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ή απφ 

δηαθνπέο πνπ νθείινληαη ζε γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηελ εηαηξία 

(ε νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε γλψζε ηνπ κέζνπ αληίζηνηρνπ 

επαγγεικαηία) ή ζε γεγνλφηα ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηελ ακέιεηα ή ην δφιν ηεο εηαηξίαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ην ηΠ, φηαλ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη κία δηαθνπή πξνθιήζεθε απφ 

ππαηηηφηεηα ππαιιήινπ ηεο, ε ΓΔΖ ζεσξεί απηνκάησο φηη ε δηαθνπή νθείιεηαη ζε αλσηέξα 

βία ή ηπραία γεγνλφηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απνδεκηψλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηηο δεκίεο 

πνπ ππέζηε ν εμνπιηζκφο ηνπο. 

Χζηφζν φπσο έρεη αλαθεξζεί, νη πεξηζζφηεξεο θαηαζηξνθέο νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ θνπή ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ππφγεην θαισδίνπ ηεο παξνρήο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο ζε φξηα εθηφο ησλ επηηξεπηψλ. Ο ηΠ ζεσξεί φηη ην 

γεγνλφο ηεο θνπήο ηνπ νπδέηεξνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «ηπρεξφ» (δειαδή γεγνλφο 

πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί απφ ηνλ κέζν επαγγεικαηία ή είλαη αδχλαην λα απνδνζεί ζε 

δφιν ή ακέιεηά ηνπ) θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, σο γεγνλφο «αλσηέξαο βίαο» (δειαδή γεγνλφο 

πνπ είλαη αδχλαην γηα ηηο αλζξψπηλεο δπλάκεηο λα απνηξαπεί αθφκα θαη αλ ιεθζνχλ κέηξα 

άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν ηΠ κηιψληαο γηα πρόβλευη δελ αλαθέξεηαη 

ζηε δπλαηφηεηα λα πξνβιεθζεί ε θνπή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαισδίνπ αιιά ζηε δπλαηφηεηα 

λα πξνβιέπεη γεληθά ην ελδερφκελν ηεο θνπήο θαισδίσλ. Δπηθαιείηαη επίζεο ηελ 

επηζηεκνληθή άπνςε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Γηαλνκήο θαη 

Υξεζηκνπνίεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε εθδήισζε βιαβψλ ζηα ππφγεηα δίθηπα δηαλνκήο ξεχκαηνο ηεο 

ΓΔΖ είλαη γεγνλφο αλαπφθεπθην θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη είλαη ηδηαίηεξα 

κεγάιε, ήηνη 15 βιάβεο αλά 100 Km δηθηχνπ». Οη βιάβεο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ 
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έιιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ηα έγγξαθα ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηνπ ηΠ.  

Όηαλ ινηπφλ ε ΓΔΖ γλσξίδεη φηη απφ ηε κε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

κεηξήζηκνο θαη κάιηζηα ζεκαληηθφο θίλδπλνο πξφθιεζεο βιαβψλ, πξνβιέπεη φηη ζα ππάξμεη 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο βιαβψλ αλά έηνο θαη ειπίδεη νη βιάβεο απηέο λα απνθεπρζνχλ. 

Γειαδή, ε ΓΔΖ ηειεί ζε ελζπλείδεηε ακέιεηα θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηνπ φξνπ 

εμαίξεζεο απφ ηεο επζχλε ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θνπή ηνπ νπδεηέξνπ ρσξίο παξέκβαζε 

ηξίηεο εμσηεξηθήο δχλακεο δελ απνηειεί γηα ηε ΓΔΖ «ηπρεξφ» γεγνλφο ή γεγνλφο «αλσηέξαο 

βίαο», νπφηε πξέπεη λα απνδεκηψλεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ππέζηεζαλ ηηο ελ ιφγσ δεκίεο. 

Δπίθιεζε ηνπ άξζξνπ 18 παξ.2 ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα γίλεηαη παξά κφλν ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίζηκε μέλε εμσηεξηθή δχλακε θφβεη ηνλ αγσγφ.[7] 

 

 

2.2 Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΤΝΖΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ (ηΚ) 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, σο Αλεμάξηεηε Αξρή επηθνξηηζκέλε απφ ην λ.3297/2004 

(ΦΔΚ Α 259/23.12.04) κε ηελ ζπλαηλεηηθή επίιπζε θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, έρνληαο 

ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, 

ηδίσο φηαλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζίγεηαη κεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ, 

ιακβάλεη ζεκαληηθφ πιήζνο αλαθνξψλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηνλ 

ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ ηνπο εμνπιηζκφ απφ δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαηφπηλ ελδειερνχο ειέγρνπ ησλ θαθέισλ ησλ 

ππφ θξίζε δηαθνξψλ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπ ηηο δηαηππσκέλεο ζέζεηο ηεο ΡΑΔ 

ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη έγγξαθεο ζπζηάζεηο-πνξίζκαηα πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ν ηΚ επηξξίπηεη ηηο επζχλεο γηα ηηο φπνηεο δεκίεο 

ζηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ΓΔΖ, πξνηείλεη ηελ 

απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηεο ΓΔΖ θαηά ην ήκηζπ ηεο αμίαο εο εθάζηνηε πξνθιεζείζεο δεκίαο. 

Ζ πξφηαζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ηζρπξηδφκελε κε αλαηξνπή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο παξαλνκίαο 

εθ κέξνπο ηεο ΓΔΖ κέζσ ηεο απφδεημεο ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ αζθαιείαο θαη 

πξφλνηαο, θαη ζηελ ηζρπξηδφκελε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο πιήξνπο, ζαθνχο θαη 

θαηαλνεηήο ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ, θαζψο επίζεο ζηνπο 

ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο πξφιεςεο απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ ζθεπηηθνχ ηνπ ηΚ, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ε παξαπάλσ πξφηαζε. ε πξψην επίπεδν ζα αλαθεξζεί ε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ηεο ΓΔΖ, φπσο εθθξάδνληαη απφ ηνλ ηΚ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηεί ε λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ ηΚ θαζψο θαη ε εθαξκνγή 

ηεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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2.2.1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΑΗΣΗΑΔΩΝ ΣΖ ΓΔΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ηΚ 

χκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηΚ, ε ΓΔΖ δελ αλαγλσξίδεη επζχλε απνδεκίσζεο γηα 

δεκίεο θαηαλαισηψλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο ζε ππφγεηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε «δηαθνπή ηνπ νπδεηέξνπ αγσγνχ» απηψλ κε ζπλέπεηα νη νηθηαθέο ζπζθεπέο 

λα βξεζνχλ ελδερνκέλσο ζε ηάζε κεγαιχηεξε ησλ 230 V, θαζψο θαη 

β) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αθξηβήο αηηία ηεο βιάβεο δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο, 

δηαπηζηψλεηαη φκσο φηη απηή δελ νθείιεηαη ζε βιάβε ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο απφ πξάμε ή 

παξάιεηςε ππαιιήινπ ηεο. 

πλνπηηθά, ε ζέζε ηεο εηαηξείαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

ε εηαηξεία επηζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηο ππνρξεψζεηο, δελ εγγπάηαη ηε 

ζηαζεξή θαη αδηάιεηπηε παξνρή ει. ξεχκαηνο ζε πεξηπηψζεηο αλσκαιηψλ ή δηαθνπψλ θαη δελ 

επζχλεηαη έλαληη ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηπρφλ δεκηέο ηνπο απφ ηέηνηεο αλσκαιίεο ή βιάβεο. 

ε πεξίπησζε δεκηψλ απφ δηαθνπέο ηνπ ξεχκαηνο πνπ νθείινληαη ζε αλψηεξε βία ή ηπραία 

γεγνλφηα, ε επηρείξεζε δελ έρεη θακία επζχλε απνδεκίσζεο ηνπ Καηαλαισηή (άξζξν 18 ηεο 

χκβαζεο Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο θαη 21 ησλ Γεληθψλ Όξσλ πλαιιαγψλ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

i ) ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο ε εηαηξεία δελ απνδεκηψλεη ηνπο θαηαλαισηέο 

θαζψο ηζρπξίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο παξαδεδεγκέλα, ηα ππφγεηα δίθηπα δελ 

ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη δελ είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο βιάβεο, ζπλεπψο 

ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξείαο αιιά ζε «ηπραίν γεγνλφο». 

ii ) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αθξηβήο αηηία ηεο βιάβεο δελ πξνζδηνξίδεηαη, ε εηαηξεία δελ 

απνδεκηψλεη ηνπο θαηαλαισηέο εθφζνλ δελ δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο 

νθείιεηαη ζε βιάβε ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο απφ πξάμε ή παξάιεηςε ππαιιήινπ ηεο. 

Δπηπιένλ ε εηαηξεία αλαθέξεη φηη: 

i) κειεηά θαη θαηαζθεπάδεη ηα δίθηπα ηεο ζχκθσλα κε Καλνληζκνχο θαη Πξφηππα αλάινγα 

κε εθείλα πνπ ηζρχνπλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηηο ΖΠΑ αθνινπζψληαο ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη 

ιακβάλνληαο φια ηα θαηάιιεια κέηξα, πεξηνδηθή επηζεψξεζε –ζπληήξεζε δηθηχσλ, 

επηηήξεζε δηθηχσλ, εγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλσλ, θιάδεκα δέληξσλ θαη ξχζκηζε ηάζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 

50160. 

ii) ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο, ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ζηελ ειεθηξηθή ηνπο 

εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΖΝΣ 

384/12.12.2002 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.7.5/1816/88 (ΦΔΚ 470 Β 05-03-2004). 
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2.2.2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ηΚ 

Ο ηΚ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, νξίδεη φηη ε εηαηξία ΓΔΖ Α.Δ. θέξεη ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ Κπξίνπ θαη Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη ππεχζπλε, κεηαμχ 

άιισλ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη 

ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ελφο ηερληθά 

άξηηνπ Γηθηχνπ, ηδηαίηεξα δε φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ, ηελ πνηφηεηα 

ηάζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηξνθνδνζίαο ησλ πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Άδεηαο 

Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ. 

Καη’ αθνινπζία κε ηα αλσηέξσ ε εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ. ζπλάπηεη κε ηνπο θαηαλαισηέο 

ζπκβάζεηο δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

αλσηέξσ ζχκβαζεο δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα νηθηαθή ρξήζε, ε 

εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ειεθηξηθφ ξεχκα ηάζεσο 230 βνιη. Πεξαηηέξσ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 θαη παξ. 2 ηνπ πκβνιαίνπ Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο, 

νξίδεηαη φηη «ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαηά ην δπλαηφ 

ζηαζεξά θαη αδηάιεηπηα. Ζ επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα θφβεη ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ή εθηειεί εξγαζίεο ζην ζχζηεκα, δειαδή 

ζπληήξεζε, επείγνπζεο επηδηνξζψζεηο, ζχλδεζε λέσλ θαηαλαισηψλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ δηαθνπψλ, ε επηρείξεζε εηδνπνηεί, φπνπ είλαη εθηθηφ, ηνλ 

θαηαλαισηή». Δπηπιένλ, «Ζ επηρείξεζε δελ έρεη θακία επζχλε απνδεκίσζεο ηνπ θαηαλαισηή 

γηα ηπρφλ δεκηέο ηνπ, απφ ηηο δηαθνπέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή απφ δηαθνπέο πνπ 

νθείινληαη ζε αλψηεξε βία ή ηπραία γεγνλφηα». χκθσλα, δε, κε ην άξζξν 21 ησλ «Γεληθψλ 

Όξσλ θαη πκθσληψλ γηα ηελ Παξνρή Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο» «ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ην ξεχκα θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξψο θαη αδηαιείπησο, πιελ φκσο δελ εγγπάηαη ηελ 

παξνρή εηο πεξηπηψζεηο αλσκαιηψλ θαη δηαθνπψλ. Ο πξνκεζεπηήο δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ 

πειάηνπ δηα ηπρφλ δεκίαο επεξρνκέλαο εθ ηνηνχησλ αλσκαιηψλ ή δηαθνπψλ». 

ην ζεκείν απηφ ν ηΚ επηρεηξψληαο λα δηαζαθελίζεη ηνλ φξν «καηά ηο δσναηόν ζηαθερά και 

αδιάλειπηα» θαη λα εξκελεχζεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείεο 

παξαηεξεί ηα αθφινπζα, πεξί ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ (ζηαζεξή θαη απφιπηα 

εκηηνλνεηδήο ηάζε θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα), ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ, δχλαηαη ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα παξνπζηάδεη πεξηζηαζηαθέο, κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο 

ζηελ ηάζε ηεο. Σν θαηλφκελν ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο «δηαηαξαρψλ» φπσο π.ρ. πεξηζηαζηαθέο βπζίζεηο, 

δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνπέο ηεο ηάζεο θαζψο θαη κεηαβαηηθέο ή πεξηζηαζηαθέο ππεξηάζεηο 

πξνο ηε γε θαη δχλαηαη λα νθείιεηαη είηε ζε βιάβεο ή ρεηξηζκνχο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ (απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ θνξηίνπ) είηε ζε βιάβεο ή ρεηξηζκνχο ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ (ιεηηνπξγία δηαθνπηηθψλ ζηνηρείσλ ή εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο ηνπ 

δηθηχνπ, ξεχκα καγλήηηζεο κεηαζρεκαηηζηψλ, δεχμε/απφδεπμε άεξγσλ θνξηίσλ) ή ζε βιάβεο 

θαη ρεηξηζκνχο ηεο παξαγσγήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ παξαγσγψλ ή αθφκα θαη ζε ηπραία 

γεγνλφηα θαη γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο (φπσο νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.). 

χκθσλα κε ηνλ ηΚ, ε εκθάληζε ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο σο πξνο ηνλ ζσζηφ 
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ζρεδηαζκφ, παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ηνπ Γηθηχνπ θαζψο θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

 

2.2.2.Α. Τπνρξεώζεηο ησλ Γηαλνκέσλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο ηεο ηάζεο ηνπ παξερόκελνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

ρεηηθά κε ηα εηδηθφηεξα φξηα ηεο πνηφηεηαο ηεο ηάζεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ν ηΚ επηθαιείηαη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 50160/November 1999 : «Voltage 

Characteristics of Electricity supplied by public distribution systems» (αληίζηνηρν Διιεληθφ 

Πξφηππν ΔΛΟΣ 50160/25.05.2000 «Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηάζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

Γεκφζηα Γίθηπα Γηαλνκήο», ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή πξνβιέπεηαη θαη ζην ζρέδην Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο (Παξάξηεκα Η, Άξζξν ΗΗ.Η-4 γηα ηελ Πξψηε Ρπζκηζηηθή 

Πεξίνδν Γηαλνκήο, απφ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 σο 31 Γεθεκβξίνπ 2010). 

Σν παξαπάλσ πξφηππν πεξηέρεη έλαλ πιήξε θαηάινγν δηαηαξαρψλ θαη πξνβιέπεη απνδεθηά 

φξηα δηαηαξαρψλ γηα θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο (δηαθπκάλζεηο, αλαιακπή, 

αξκνληθή παξακφξθσζε ηεο θπκαηνκνξθήο) ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο ζηνπο αθξνδέθηεο 

παξνρήο ησλ πειαηψλ Υακειήο θαη Μέζεο Σάζεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ δεκφζηα 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, εμαηξψληαο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζθάικαηα θαη δηαθνπέο ηξνθνδφηεζεο ή έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αλάιπζε ηνπ Πξνηχπνπ εθ κέξνπο ηνπ ηΚ, θαηά ηε δηάξθεηαο κίαο 

εβδνκάδαο, ην 95% ησλ κέζσλ ηηκψλ δεθαιέπηνπ ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο πξέπεη λα είλαη 

εληφο ηνπ εχξνπο +-10 απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ηάζεο, ελψ φιεο νη κέζεο ηηκέο 

δεθαιέπηνπ πξέπεη λα είλαη εληφο ηνπ εχξνπο +- 15%. εκεηψλεη δε, φηη γηα ηηο βπζίζεηο ηεο 

ηάζεο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο θαη επηδήκηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ην Πξφηππν 

αλαθέξεη φηη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ν αλακελφκελνο αξηζκφο βπζίζεσλ κπνξεί 

λα είλαη απφ κεξηθέο δεθάδεο έσο θαη ρίιηεο. 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ αζθάιεηαο θαη 

πξφλνηαο πνπ ηεξεί ή νθείιεη λα ηεξεί ν κέζνο ζπλεηφο εθπξφζσπνο ησλ Γηαλνκέσλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εκθάληζεο επηδήκησλ 

δηαηαξαρψλ ζην Γίθηπν, απνηειεί, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηΚ, ηδηαίηεξα 

δπζρεξέο απνδείμεσο αληηθείκελν. 

Κπξηφηεξνη ιφγνη γηα απηφ απνηεινχλ: ηα εμεηδηθεπκέλα θαη πνιχπιεπξα ηερληθά ζέκαηα πνπ 

ρξήδνπλ εμέηαζεο, ε απνπζία ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γηθηχνπ απφ ηελ θαηά λφκν αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ΡΑΔ (άξζξν 5 ηνπ λ. 2773/1999), ε απνπζία ζπζηεκαηηθήο 

δεηγκαηνιεπηηθήο θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Γηθηχνπ θαη ε αδπλακία εμαθξίβσζεο 

ηεο αηηίαο πξφθιεζεο δηαηαξαρψλ ζηελ ηάζε ζε πεξηπηψζεηο παξνδηθψλ βιαβψλ ή 

θαηλνκέλσλ. 

Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ηΚ φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ κέηξνπ επηκέιεηαο ησλ Φνξέσλ ηνπ 

Γηθηχνπ θαη ν ραξαθηεξηζκφο πεξηζηαηηθνχ ην νπνίν πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ ηάζε θαη 

δεκία ζε νηθηαθφ εμνπιηζκφ, σο πεξηζηαηηθνχ ηπρεξνχ ή αλσηέξαο βίαο απαηηεί δηαδηθαζία ε 

νπνία ρξήδεη ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ, ζηάζκηζεο ζπκθεξφλησλ θαη έξεπλαο θαη ηελ νπνία, 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ δχλαηαη λα εθαξκφδεη ε ΡΑΔ θαηά 

πεξίπησζε. 
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Καηά ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ πεπνίζεζεο πεξί ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο θαη ηεο ελδερφκελεο χπαξμεο 

πηαίζκαηνο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ν ηΚ νξίδεη φηη 

ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη: 

α) ε αθξηβήο αηηία δηαηαξαρήο ηεο ηάζεο, 

β) ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή, 

ζπληήξεζε, ηελ αλαλέσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

αηηία δηαηαξαρήο φζν θαη γεληθφηεξα  

γ) ε ηήξεζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ γηα ηελ πνηφηεηα ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ  

δ) ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη ην επίπεδν ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή-δεκησζέληα ζρεηηθά κε ηα 

αίηηα ηεο εθάζηνηε δηαηαξαρήο ηεο ηάζεο θαη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο 

αληαπφθξηζεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ «επιφγσο αλακελφκελε αζθάιεηα» 

 

2.2.2.Β. Τπνρξεώζεηο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο επζχλεο ηεο εηαηξείαο ΓΔΖ Α.Δ. γηα απνδεκίσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δηαηαξαρέο ζηελ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο εμεηάδεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 8 «Δπζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο» ηνπ λ. 2251/1994 (ΦΔΚ Α 159) 

«Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη, θαηά ηνλ ηΚ, θαζψο νη αλσηέξσ δηαηάμεηο: 

α) ην πιαίζην πάληα ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ «επιφγσο αλακελφκελε αζθάιεηα», 

ππεηζέξρνληαη κε πιεξφηεηα ζηα ζέκαηα παξαλνκίαο (κεηαμχ άιισλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο) θαη ππαηηηφηεηαο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηελ 

πξφθιεζε δεκηψλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ φξνπο γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο επζχλεο ηεο εηαηξείαο αλεμάξηεηα απφ ηηο ινηπέο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηχρνπλ παξάιιειεο εθαξκνγήο αλάινγα κε ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχκβαζεο 

β) ζεζπίδνπλ ηελ, ηδηαίηεξα επλντθή γηα ηνλ θαηαλαισηή, αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο 

απφδεημεο ηφζν ηεο παξαλνκίαο φζν θαη ηεο ππαηηηφηεηαο, θαζηεξψλνληαο ηδηαίηεξε κνξθή 

λφζνπ αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο, ε νπνία, άιισζηε, ηζρχεη θαη κέζσ 

ηεο αλάινγεο εθαξκνγήο ηνπ λνκνινγηαθνχ δηθαίνπ πεξί επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 «Δπζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο» ηνπ λ. 

2251/1994 ΦΔΚ Α 159 «Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ», ν παξέρσλ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο 

επζχλεηαη γηα θάζε πεξηνπζηαθή δεκία ή εζηθή βιάβε πνπ πξνθάιεζε παξάλνκα θαη ππαίηηα 

θαηά ηελ παξνρή απηψλ ζηνλ θαηαλαισηή.  

Πξνυπνζέζεηο επζχλεο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο απνηεινχλ:  



 

  26 

i) ε παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Παξνρή ππεξεζίαο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην ζεκαίλεη φηη ν παξέρσλ ηελ ππεξεζία δελ 

δεζκεχεηαη απφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ θαη επηπιένλ, φηη νη ππεξεζίεο 

δελ παξέρνληαη κε βάζε αλαγθαζηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ νη νπνίνη ζπλδένληαη αηηησδψο κε ην 

δεκηνγφλν απνηέιεζκα.  

ii) ε παξαλνκία θαη ππαηηηφηεηα ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζίαο, νη 

νπνίεο ηεθκαίξνληαη. Ο παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο έρεη ην βάξνο ηεο απνδείμεσο ηεο ειιείςεσο 

ηεο παξαλνκίαο θαη ππαηηηφηεηαο, ιακβάλνληαη δε πξνο ηνχην ζρεηηθψο ππ` φςηλ σο θξηηήξηα 

ε επιφγσο πξνζδνθψκελε αζθάιεηα θαη ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην θείκελν ηνπ λφκνπ (παξ. 4). Καζηεξψλεηαη, έηζη, «λφζνο» αληηθεηκεληθή 

επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ «επιφγσο αλακελφκελε αζθάιεηα» πνπ δηθαηνινγείηαη επιφγσο λα 

αλακέλεη ν κέζνο εθπξφζσπνο ηνπ θχθινπ ησλ απνδεθηψλ ηεο, ζπλεθηηκεκέλσλ θαη ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λφκν, κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο,  

iii) ε δεκία θαη  

iv) ε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο δεκίαο. 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ, ε επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο κπνξεί ελφςεη φισλ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ λα 

κεησζεί ή θαη λα αξζεί φηαλ ζπληξέρεη πηαίζκα ηνπ δεκησζέληνο. 

 

2.2.2.Γ. Δπζύλε από δηαθηλδύλεπζε 

Καηά ηνλ ηΚ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 598/2006 απφθαζε ηνπ Δθ. Λάξηζαο (ΝνΒ 

Σφκνο 56, ζει.319) ε εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ. σο θπξία θαη εθκεηαιιεχηξηα ηνπ Γηθηχνπ 

Γηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, σο θάηνρνο θαη εμνπζηαζηήο πεγήο «ηδηαίηεξσλ» θηλδχλσλ, 

πνπ αθελφο δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε ηελ θαηαβνιή ηεο απαηηνχκελεο ζηηο ζπλαιιαγέο 

επηκέιεηαο θαη αθεηέξνπ απεηινχλ άηνκα πνπ ιφγσ ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ είλαη ππνρξεσκέλα λα εθηίζεληαη ζ` απηφλ, θέξεη αληηθεηκεληθή επζχλε γηα ηηο 

δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηα. 

2.2.2.Γ. Γεληθνί Όξνη πλαιιαγώλ  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ β), ηγ) θαη ηδ) ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ λ. 

2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α) «Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ», φπσο ηζρχεη, θαζίζηαηαη ζαθέο 

φηη φξνο πεξί απνθιεηζκνχ ηεο επζχλεο γηα θάζε κνξθήο πηαίζκα ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξείηαη 

άλεπ εηέξνπ ex lege θαηαρξεζηηθφο θαη άθπξνο. ε πεξίπησζε αθπξφηεηαο γεληθνχ φξνπ 

ζπλαιιαγψλ, αλαθχπηεη δήηεκα αλαπιήξσζεο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ θελνχ, ην νπνίν 

θαιχπηεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ θαλφλα ελδνηηθνχ δηθαίνπ. 

 

 

2.2.3. ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

χκθσλα κε ηνλ ηΚ, ν φξνο ηνπ άξζξνπ 18 παξ.2 ηνπ πκβνιαίνπ Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ 

Ρεχκαηνο γηα Οηθηαθή Υξήζε, πεξί κε επζχλεο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσκαιηψλ 
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ή δηαθνπψλ θαηά ηελ παξνρή ξεχκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαηηηφηεηά ηεο, είλαη άθπξνη. Ζ 

εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ. νθείιεη λα παξέρεη ζηαζεξά θαη αδηάιεηπηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ 

ζπκθσλεζείζα νλνκαζηηθή ηηκή ηάζεο εμαηξνπκέλσλ θπζηθά ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο 

νπνίεο νη απνθιίζεηο ζηελ ηάζε ζπληζηνχλ πεξηζηαηηθά ηπρεξά ή αλσηέξαο βίαο, δειαδή 

ηπραία ή αθξαία πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ πξνβιέθζεθαλ νχηε κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ή 

λα απνθεπρζνχλ απφ ηνλ κέζν επζπλείδεην εθπξφζσπν ηνπ νηθείνπ θχθινπ ζπλαιιαγψλ, (1) 

θαη επζχλεηαη γηα θάζε αζέηεζε ππνρξέσζήο απφ δφιν ή ακέιεηα, ε νπνία απαηηείηαη λα 

θαηαβάιιεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο. (2) 

Ζ εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ., φπσο ηζρπξίδεηαη ν ηΚ θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, αξλείηαη ηελ επζχλε ηεο γηα ηηο δεκίεο θαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαη 

ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξφλνηαο θαη αζθάιεηαο, πξνβάιιεη ηνπο εμήο ηζρπξηζκνχο: 

α) Οη δηαθπκάλζεηο ηάζεσλ νθείινληαη σο επί ησλ πιείζησλ ζε ηπραία θαη απξφβιεπηε 

βιάβε, πξνθιεζείζα απφ αζηάζκεηνπο, εμσγελείο παξάγνληεο ή θαηξηθά θαηλφκελα θαη φρη 

ζε πιεκκειή θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ. ε πεξηπηψζεηο δηαθνπή ηνπ νπδεηέξνπ 

αγσγνχ (ε αληίζηαζε αλάκεζα ζηε θάζε θαη ηνλ νπδέηεξν, ε εηαηξεία πξνβάιεη φηη ε βιάβε 

ζην ππφγεην θαιψδην ηεο παξνρήο πνπ πξνθαιεί ηελ εθάζηνηε δεκία, νθείιεηαη ζε ηπραίν 

γεγνλφο, θαζψο ηα ππφγεηα δίθηπα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο παξαδεδεγκέλα, δελ ππφθεηληαη 

ζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πέξαλ ησλ ππέξγεησλ απνιήμεσλ θαη ησλ επηζθέςηκσλ ηκεκάησλ, 

ιφγσ ηεο δπζρέξεηαο πξφζβαζεο αιιά θαη ηεο ακθίβνιεο δπλαηφηεηαο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο 

απφ ηελ νπηηθή εμέηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε θνπή ηνπ νπδεηέξνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα θνπεί θαη 

θπζηθά λα απνθιεηζζεί. 

β) Οη εθάζηνηε δηαηαξαρέο ηεο ηάζεο είλαη απνδεθηέο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνηχπνπ ΔΝ 50160/November 1999 : «Voltage Characteristics of Electricity supplied by 

public distribution systems» (αληίζηνηρν Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ 50160/25.05.2000 

«Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηάζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηα Γεκφζηα Γίθηπα Γηαλνκήο»), ην νπνίν 

απνδέρεηαη ηελ χπαξμε δηαηαξαρψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο φπσο 

πεξηζηαζηαθέο βπζίζεηο, δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνπέο ηεο ηάζεο θαζψο θαη κεηαβαηηθέο ή 

πεξηζηαζηαθέο ππεξηάζεηο σο πξνο ηε γε, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ηηο ζπζθεπέο 

ησλ θαηαλαισηψλ, ρεηξηζκνχο ή βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ή ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο απφ θεξαπλνχο, παξεκβάζεηο ηξίησλ ή αιιά εμσηεξηθά αίηηα. 

γ) Ζ εηαηξεία δελ θέξεη επζχλε γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ εζσηεξηθή ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ππφ κε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε πξνζηαζία έλαληη δηαηαξαρψλ ζηε ηάζε ηξνθνδφηεζεο 

αθνξνχλ ζηελ επζχλε ησλ θαηαλαισηψλ λα δηεξεπλνχλ  

i) ηε ζπκθσλία ηνπ επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο κε ηα ζρεηηθά πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ζπκβαηφηεηαο πξφηππα, ηα νπνία νη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ θαζψο θαη  

ii) ηελ ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο (π.ρ. επηηεξεηέο ηάζεο, 

ζηαζεξνπνηεηέο ηάζεο, ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο ηξνθνδφηεζεο ηζρχνο θ.ιπ.) είηε ζηηο 

επηκέξνπο ζπζθεπέο είηε ζε φιε ηελ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα εγθαηαζηαζνχλ απφ αδεηνχρνπο κεραληθνχο ζην αξρηθφ ζηάδην θαηαζθεπήο ή αξγφηεξα 

(δηεζλή Πξφηππα IEC 61000 πεξί «Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο», Διιεληθφ Πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΖΝΣ 384/12.12.2002 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» πνπ επηθπξψζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζ. Φ.7.5/1816/88 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 470 Β 05-03-
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2004), Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (ππ’ αξηζ. 80225/54 απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο ΦΔΚ 59 Β). 

δ) ε εηαηξεία ελεκεξψλεη θαηαιιήισο ηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο, 

ηφζν γηα ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φζν θαη 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο . 

ε) ε εηαηξία δελ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνπζία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δνθηκψλ 

ειέγρνπ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

δηνρεηεπηνχλ ζηελ αγνξά 

Ζ ζέζε ηνπ ηΚ επί ηνπ θάζε ελφο εθ ησλ ηζρπξηζκψλ εθθξάδεηαη αλαιπηηθά ζε 

δεκνζηνπνηεκέλα πνξίζκαηα. πγθεθξηκέλα : 

τεηικά με ηον ιζτσριζμό α): 

χκθσλα κε ηελ ΡΑΔ, ε ΓΔΖ Α.Δ., ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ελφο ηερληθά άξηηα Γηθηχνπ, 

ηδηαίηεξα δε φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ, ηελ πνηφηεηα ηάζεο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηξνθνδνζίαο ησλ πειαηψλ, νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη αιιά θαη λα πξνβιέπνληαη βιάβεο ζην Γίθηπν, θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή δεκία ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ησλ νπνίσλ ηα αίηηα δε 

ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα ηπρεξά ή αλσηέξαο βίαο. ην πιαίζην απηφ, θαη επεηδή ε εθδήισζε 

βιαβψλ ζηα ππφγεηα δίθηπα ζεσξείηαη απφ ηνλ ηΚ σο αλακελφκελε, επηβάιιεηαη ε χπαξμε 

ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο απηψλ (πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ), 

ηνπιάρηζηνλ βάζε ηεο παιαηφηεηαο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη 

εγθαηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, ν ηΚ ζπκπεξαίλεη φηη, ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππφγεησλ 

δηθηχσλ θαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε απηψλ εληάζζεηαη ζαθψο ζην πεδίν ησλ ππνρξεψζεσλ 

αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο ηεο εηαηξείαο, θαη ζπλεπψο θάζε δεκία ζηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ε 

νπνία ηειεί ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ παξαβίαζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο ζπληζηά 

παξάλνκε θαη ππαίηηα πξάμε θαη γελλά ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηεο εηαηξείαο. 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηΚ, απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ΓΔΖ δελ απνδεηθλχεηαη ε 

ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ θαζψο ε εηαηξεία δελ ηεξεί ην πξφγξακκα πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ησλ ππφγεησλ δηθηχσλ θαη δελ παξέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ 

γεγνλφηνο πνπ πξνθάιεζε ηελ εθάζηνηε βιάβε , νχηε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππφ 

θξίζε Γηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε δεκίαο δελ ηειεί ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε 

ηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ Γηθηχνπ αιιά επήιζε απφ πεξηζηαηηθφ ηπρεξφ ή αλσηέξαο βίαο, 

ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί ή λα απνθεπρζεί απφ ην κέζν επζπλείδεην εθπξφζσπν 

ηνπ νηθείνπ θχθινπ ζπλαιιαγψλ. 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία δελ παξέρεη θαλέλα ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ κέηξνπ πεξί 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζπρλφηεηαο βιαβψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαισδηαθέο γξακκέο θαη 

αληηθαηάζηαζήο φζσλ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα βιαβψλ, ην νπνίν απνδέρεηαη φηη 

εθαξκφδεη. 

 



 

  29 

τεηικά με ηον ιζτσριζμό β): 

Σν πξφηππν ΔΝ 50160 πξνβιέπεη απνδεθηά φξηα δηαηαξαρψλ γηα θάπνηεο απφ ηηο 

παξακέηξνπο πνηφηεηαο (δηαθπκάλζεηο, αλαιακπή, αξκνληθή παξακφξθσζε ηεο 

θπκαηνκνξθήο) ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη φρη ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζθάικαηα θαη δηαθνπέο ηξνθνδφηεζεο ή έθηαθηεο 

πεξηζηάζεηο. Δπηπιένλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ  

i) ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ (Άξζξα 6-6, 6-7 ρεδίνπ 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ)  

ii) ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γηθηχνπ 

θαζψο πξφθιεζε δηαηαξαρήο ιφγσ πηαίζκαηνο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη ιφγσ 

απξφβιεπηνπ θαη αλαπφηξεπηνπ γεγνλφηνο δχλαηαη λα ζεκειηψλεη επζχλε πξνο απνδεκίσζε 

αθφκα θαη αλ ε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο θπκαίλεηαη εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ. Δμάιινπ 

απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ΡΑΔ, δελ πξνθχπηεη ζε θακία πεξίπησζε φηη ε θνπή νπδεηέξνπ 

ιφγσ παιαηφηεηαο ηνπ Γηθηχνπ εληάζζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηπρεξψλ ή αλσηέξαο βίαο 

γεγνλφησλ. 

τεηικά με ηον ιζτσριζμό (γ): 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ «δηαηαξαρψλ» ηεο ηάζεο, ππάξρνπλ ζε ηζρχ α) ηα 

δηεζλή Πξφηππα IEC 61000 πεξί «Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο» ηα νπνία δεζκεχνπλ 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο ειεθηξνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαη ηα νπνία θαζνξίδνπλ 

ηα επίπεδα δηαηαξαρψλ πνπ απαληψληαη ζηα δεκφζηα δίθηπα ηξνθνδφηεζεο, ηα κέγηζηα 

επηηξεπηά επίπεδα εθπνκπήο δηαηαξαρψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ 

θαζψο θαη ηα ειάρηζηα επίπεδα «αηξσζίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηηο δηαηαξαρέο απηέο θαη β) 

ην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΖΝΣ 384/12.12.2002 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο» πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.7.5/1816/88 (ΦΔΚ 470 Β 

05-03-2004) θαζψο θαη ην Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ φπνπ πξνβιέπεηαη ε πξναηξεηηθή κέξηκλα ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ είηε ζηηο επί κέξνπο ζπζθεπέο είηε ζε φιε ηελ 

εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ν ηΚ παξαηεξεί φηη ε νξζή 

επηινγή ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε εγθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεκέξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία κέζσ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο, είλαη δπλαηφ λα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ επηκέιεηαο ην νπνίν 

νθείιεη λα επηδεηθλχεη ν κέζνο ζπλεηφο θαηαλαισηήο γηα ηελ απνηξνπή ελδερφκελσλ δεκηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα, κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ απφ ηηο πεξηζηάζεηο θνηλσληθψο επηβαιιφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ηθαλή λα επηθέξεη ή λα επεθηείλεη ηε δεκία, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο. Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 

α) ε ακειήο ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή δελ νδεγεί απηνκάησο ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο πξνο 

απνδεκίσζε ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα φηαλ απνδεηθλχεηαη πιεκκειήο εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, αιιά δχλαηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ή πεξηνξηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο κεηά απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηνπ εθαηέξσζελ πηαίζκαηνο θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

β) πθίζηαηαη ηερληθά ην ελδερφκελν ηεο πξφθιεζεο δεκίαο απφ ηελ επέιεπζε κεγάινπ 

κεγέζνπο δηαηαξαρήο ζηελ ηάζε παξά ηελ χπαξμε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ. 
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τεηικά με ηον ιζτσριζμό δ): 

ην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο ηεο 

εηαηξείαο ΓΔΖ Α.Δ., σο Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ θαη πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(άξζξα 5 θαη 8 ηνπ λ. 2251/1994 ΦΔΚ Α 159 «Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ, φπσο ηζρχεη, 

πεξίπησζε (δ) άξζξνπ 23 λ.2773/1999, 281, 288, 914 ΑΚ), πέξαλ ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ, 

εληάζζεηαη ε πιήξεο, ζαθήο θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε 

ρξήζε ηνπ θαζψο θαη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο πξφιεςεο απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. 

Ζ εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ. ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ησλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο κέζσ αλαθνηλψζεσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο, 

φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «Όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηνπο θαλνληζκνχο ( ΔΛΟΣ- Δπξσπατθφ 

Πξφηππν ΔΝ 50160/2000) κηθξέο ή κεγάιεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο, φπσο π.ρ. 

πεξηζηαζηαθέο βπζίζεηο ή δηαθνπέο ηεο ηάζεο, ππεξηάζεηο σο πξνο ηε γε θ.α., είλαη 

αλαπφθεπθηεο, αθνχ κπνξεί λα νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλφκελα (π.ρ. θεξαπλνχο, πηψζε 

δέληξσλ), ζε ηπραίεο βιάβεο, ζε παξεκβάζεηο ηξίησλ θαη ζε άιια απξφβιεπηα εμσηεξηθά 

αίηηα». 

Όπσο ζπκπεξαίλεη ν ηΚ κέζσ ηεο δηεξεχλεζήο ηνπ, ε εκθάληζε ζπρλψλ δηαηαξαρψλ ζηελ 

ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απνηεινχλ ζπλεζηζκέλε, πξνβιέςηκε θαη θπζηνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο αθελφο ιφγσ ηεο 

θχζεσο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ησλ εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γηθηχνπ (βιέπε 

φξηα πνηφηεηαο ηάζεο ΔΝ 50160) θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ ζπρλψλ πεξηπηψζεσλ 

αλαπφθεπθησλ βιαβψλ θαη εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ, πέξαλ ηνπ πεδίνπ επζχλεο ηεο εηαηξείαο, 

νη νπνίεο θπξίσο νθείινληαη ζηηο ηερληθέο δπζρέξεηεο ζηελ πξνζηαζία, ζπληήξεζε, επηηήξεζε 

θαη αλαλέσζε ησλ ππνγείσλ θαη ελαεξίσλ δηθηχσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε αλσηέξσ παξνπζίαζε ηεο εκθάληζεο ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ ηάζε ηνπ 

ξεχκαηνο απφ ηελ εηαηξεία, ε νπνία : 

α) παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο «δηαηαξαρψλ» σο πξνθαινχκελν απφ αθξαία θαη 

ηπραία, έθηαθηα «εμσγελή» αίηηα  

β) παξαπέκπεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 50160/2000 ρσξίο πεξαηηέξσ αλαθνξά ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θαη ζηα ηδηαίηεξα ειαζηηθά πξφηππα πνπ θαζνξίδεη (3) θαη  

γ) δελ αλαθέξεηαη πιήξσο ζηα πηζαλά αίηηα πξφθιεζεο ησλ δηαηαξαρψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πηζαλφηεηα πξφθιεζεο δηαηαξαρψλ απφ ρεηξηζκνχο ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο ή 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ζηε κε ζπληήξεζε ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ή ζηελ 

ζπρλή εκθάληζε βιαβψλ ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ ελαεξίσλ δηθηχσλ, δελ ελεκεξψλεη πιήξσο 

θαη ζαθψο ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηδηαίηεξα ζπρλφ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ γηα ηελ 

εθδήισζε ζεκαληηθψλ δεκηψλ ζηελ πεξηνπζία ηνπο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Καηά ζπλέπεηα ν ηΚ ζεσξεί φηη ε αλσηέξσ παξνπζίαζε 

απνηειεί παξαβίαζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ πιήξνπο θαη ζαθνχο ελεκέξσζεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηθηχνπ Γηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θξηηήξην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 θαζηζηά ηελ 

ππεξεζία κε αληαπνθξηλφκελε «ζηελ επιφγσο αλακελφκελε αζθάιεηα». 
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Καηά ηνλ ηΚ ε αλσηέξσ κε ηήξεζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελεκέξσζεο είλαη 

ηθαλή θαη πξφζθνξε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαζψο 

ζεσξεί εχινγν φηη κε ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο, ν κέζνο θαηαλαισηήο ζα ειάκβαλε εηδηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ζπζθεπέο ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο θαζψο θαη κέηξα γηα 

ηελ απνθπγή επηδήκησλ παξεκβάζεσλ ζην δίθηπν. 

 
 

2.2.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΣΟΤ ηΚ 

Ο ηΚ έρνληαο ππφςε ηελ ηζρπξηδφκελε απφ ηνλ ίδην κε αλαηξνπή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο 

παξαλνκίαο θαη ππαηηηφηεηαο απφ ηελ εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ. κέζσ ηεο απφδεημεο ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ 

θαζψο θαη ηελ ηζρπξηδφκελε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πιήξνπο, ζαθνχο θαη θαηαλνεηήο 

ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ θαζψο ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο 

πξφιεςεο απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχ θαη ηελ ελδερφκελε ζπλππαηηηφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

θαηαλαισηή σο πξνο ηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο, ιφγσ κε ρξήζεσο ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ, δηαπηζηψλεη ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επζχλεο ηεο 

εηαηξείαο ΓΔΖ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2251/1996 θαη ε 

ππνρξέσζε ηεο γηα απνδεκίσζε κέξνπο ηεο πξνθιεζείζεο δεκίαο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, κε ζθνπφ ηε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο ππφ θξίζε δηαθνξάο, ν 

πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή είζηζηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ γλσκνδνηεί ππέξ ηνπ θαηαλαισηή 

λα απεπζχλεη ζχζηαζε πξνο ηελ εηαηξεία ΓΔΖ Α.Δ. δεηψληαο: 

α) λα πξνρσξήζεη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ θαηαλαισηή, ίζεο κε ην ήκηζπ ηεο 

αμίαο ηεο πξνθιεζείζεο ζε απηήλ δεκίαο απφ ηελ απμνκείσζε ηεο ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο κεηά 

ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ ηεο δεκίαο εγγξάθσλ απφ ηνλ δεκησζέληα. 

β) λα πξνβεί άκεζα, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ζηελ πιήξε, ζαθή θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε 

ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ 

Γηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαζψο θαη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο πξφιεςεο απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο.  

[6][7][11][12]                                      

 

 

 

2.3. Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΓΔΖ 

 
2.3.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΘΔΔΩΝ 

Μέρξη ηψξα έρνπκε θάλεη αξθεηέο θνξέο αλαθνξά ζηε ζέζε ηεο ΓΔΖ, φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή. ην ζεκείν 

απηφ ζα παξνπζηάζνπκε απηνχζηα ηελ άπνςε ηεο Δπηρείξεζεο, φπσο απηή αλαιχεηαη ηφζν 

ζηηο επηζηνιέο πξνο ηηο πξνεγνχκελεο αλεμάξηεηεο Αξρέο, φζν θαη δεκνζηεπκέλα θείκελα 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Θα γίλεη επίζεο αλαθνξά ζηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε ΓΔΖ Α.Δ. γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηξνθνδνηνχκελεο ηάζεο θαη ηελ απνθπγή δεκηψλ ηνπ 
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ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ηεο 

πξνο ηνπ θαηαλαισηέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε ΓΔΖ, νη δηαηαξαρέο ηεο ηάζεο (ζηηγκηαίεο δηαθνπέο ή δηαθπκάλζεηο 

ηεο ηάζεο θ.α.) κπνξεί λα πξνθαινχληαη ηφζν απφ ην δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο φζν θαη, αξθεηά ζπρλά, απφ ηελ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζή ηνπ 

θαηαλαισηή ή απφ γεηηνληθή εγθαηάζηαζε άιινπ θαηαλαισηή. Άιισζηε ην θπξηφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο «ειεθηξηθή ελέξγεηα» είλαη φηη, ε πνηφηεηά ηνπ δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ειεθηξηθήο εηαηξείαο πνπ ην παξέρεη αιιά 

θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη παξαγσγψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα θάζε ζηηγκή. 

Όπσο είλαη ζχλεζεο ζε φια ηα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο, έηζη θαη 

ζηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ εκθαλίδνληαη αλαπφθεπθηεο δηαηαξαρέο ηεο ηάζεο ηφζν ππφ ζπλζήθεο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα έθηαθησλ ζπκβάλησλ. Κάπνηεο απφ ηηο 

δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ επαίζζεηνπ νηθηαθνχ 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο θαλνληθά πξέπεη λα έρεη “πεξάζεη” απφ δνθηκέο ειέγρνπ. 

ηα ελαέξηα δίθηπα δηαλνκήο ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο είλαη 

κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο έθζεζεο ησλ δηθηχσλ απηψλ ζηελ επίδξαζε εμσγελψλ παξαγφλησλ θαη 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

Ζ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηάζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, φπσο π.ρ.:  

• ζηελ πηψζε θεξαπλνχ  

• ζηελ επίδξαζε αθξαίνπ θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ (ζχειια θ.α.) ζε ελαέξην δίθηπν  

• ζε πνπιηά ή δψα πνπ πξνθαινχλ βξαρπθπθιψκαηα ζηα δίθηπα  

• ζηελ πηψζε ζηχινπ ελαεξίνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ιφγσ πξφζθξνπζεο νρήκαηνο πάλσ ηνπ  

• ζηελ θνπή ππνγείνπ θαισδίνπ ηεο ΓΔΖ απφ κεράλεκα εθζθαθψλ ηξίηνπ  

• ζηελ θνπή αγσγνχ ελαέξηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ιφγσ πηψζεο δέλδξνπ πάλσ ηνπ  

• ζε ηπραία απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ αγσγνχ ζε ππφγεην θαιψδην ηεο ΓΔΖ, ζηα νπνία δελ 

είλαη δπλαηή ε επηζεψξεζε (σζηφζν ζα κπνξνχζε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ λα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο αλάινγεο κεηξήζεηο) 

• ζηελ επαλαθνξά ηνπ ξεχκαηνο, θαηά ηελ επαλειέθηξηζε ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ δηαθνπή  

• ζε κεγάιεο θαη ζπρλέο κεηαβνιέο ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο εζσηεξηθήο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζήο ή άιισλ γεηηνληθψλ εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

άιισλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. δεχμε/απφδεπμε θηλεηήξσλ)  

• ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ άιισλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. εκθάληζε ζπρλφηεηαο 

πνιιαπιάζηαο ηεο θαλνληθήο ζπρλφηεηαο ησλ 50 Hz)  

• ζηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο. 
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Όπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα πξνεγνχκελα, παξά ηε ιήςε φισλ ησλ δπλαηψλ κέηξσλ απφ ηε 

ΓΔΖ είλαη αληηθεηκεληθά θαη πξαθηηθά αδχλαην λα απνθιεηζζεί παληειψο ε εκθάληζε 

δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο (κεηψζεηο ηεο ηάζεο, ππεξηάζεηο, δηαθνπέο βξαρείαο ή καθξάο 

δηάξθεηαο θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο αηηίεο κε απνηέιεζκα ε ηάζε λα 

απνθιίλεη απφ ηελ επηδεηνχκελε ηδαληθή κνξθή ηεο (ζηαζεξή θαη απφιπηα εκηηνλνεηδή 

ηάζε). Ζ αλαπφθεπθηε απηή εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηάζεο πξνβιέπεηαη απφ ην Διιεληθφ 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50160. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ΓΔΖ ππνζηεξίδεη φηη ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ηεο, 

θαζψο θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, βαζίδνληαη ζε απζηεξνχο 

θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, φκνηνπο κε εθείλνπο πνπ ηζρχνλ ζηελ ππφινηπε Δ.Δ. θαη ζηηο 

Ζ.Π.Α. Δπηπιένλ, ηα δίθηπα επηζεσξνχληαη θαη ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή. 

Χζηφζν, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Δπηρείξεζεο, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

αδχλαην λα απνθιεηζηεί, αθφκα θαη γηα ηηο πην ηέιεηα κειεηεκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

ζπληεξνχκελεο εγθαηαζηάζεηο, ε εκθάληζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε πνιχ ζπάληα 

εκθαληδφκελε αζηνρία πιηθψλ (ε νπνία κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ εκθαλίδεη 

θακία πηζαλφηεηα εκθάληζεο) . Ζ ΓΔΖ ηνλίδεη φηη ε νπνηαδήπνηε ζπαλίσο εκθαληδφκελε 

αζηνρία πιηθνχ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θξνληίδεη λα πξνκεζεχεηαη πιηθά κε βάζε ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ ηα 

Γηεζλή θαη Δπξσπατθά πξφηππα. Παξά ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ε κεκνλσκέλε θαη 

ζπαληφηαηε αζηνρία πιηθνχ ζεσξείηαη απνδεθηή δηεζλψο γηα θάζε πιηθφ θαη βξίζθεηαη εθηφο 

ηεο ζθαίξαο επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο.  

Ζ ΓΔΖ αλαθέξεη επίζεο φηη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή δελ πξνβιέπεηαη επηζεψξεζε 

θαη ζπληήξεζε ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δμάιινπ απαληψληαο ζε επηζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, δηεπθξηλίδεη φηη νη ξπζκνί 

ζθαικάησλ αλά 100 km ππφγεηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα βξαρπθπθιψκαηα 

(κνλνπνιηθά, δηπνιηθά, ηξηπνιηθά), ηα νπνία πξνθαινχλ ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο θαη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ δηθηχσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα ζθάικαηα. Δπηπιένλ, ε πηζαλφηεηα θνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ζην ππφγεην ηκήκα ηνπ 

θαισδίνπ παξνρήο, ρσξίο λα πξνθιεζεί βξαρπθχθισκα, είλαη ζηαηηζηηθά ακειεηέα. 

Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 50160/November 1999 : «Voltage Characteristics of Electricity 

supplied by public distribution systems» πνπ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ηηο Δηαηξείεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηεο 

Δ.Δ., απνδέρεηαη ηελ χπαξμε πεξηζηαζηαθψλ βπζίζεσλ, δηαθπκάλζεσλ θαη δηαθνπψλ ηεο 

ηάζεο θαζψο θαη ηελ πεξηζηαζηαθή ππέξηαζε σο πξνο ηε γε, απφ βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ. 

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο, ην 95% ησλ αλά 10 ιεπηψλ 

κέζσλ ηηκψλ ηεο ηάζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 207 θαη 253 V, ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, κε εμαίξεζε θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε βιάβεο ή δηαθνπέο. ε 

πεξίπησζε βιάβεο, ζην δίθηπν ή ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή, αλαθέξεηαη ζην ίδην 

πξφηππν φηη κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ππεξηάζεηο σο πξνο ηε γε έσο θαη ηελ πνιηθή ηάζε ηνπ 

δηθηχνπ. 

Ζ ΓΔΖ νξίδεη ξεηά φηη δελ επεκβαίλεη ζηηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384/12.02.2002. θαη ηελ 
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Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.7.5/1816 (ΦΔΚ 470/Β’/05/03/2004), πνπ επηθχξσζε ην πξφηππν 

απηφ, ε πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πειαηψλ, έλαληη δηαηαξαρψλ ηεο 

ηάζεο ηξνθνδφηεζεο γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο, κε θαηάιιειεο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ ησλ Δζσηεξηθψλ 

Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ 

απηέο ηξνθνδνηνχλ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ν ηδηνθηήηεο θάζε ειεθηξνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε ηνπ, κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη 

θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ 

ηελ επαηζζεζία, ηελ αμία θαη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππελζπκίδνληαη ζηνπο πειάηεο ηα αλσηέξσ ε ΓΔΖ εζσθιείεη ζρεηηθή 

επηζήκαλζε ζε φινπο ηνπο απνζηειιφκελνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο, θαζψο επίζεο ππάξρεη 

ζρεηηθά αλάξηεζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Σέινο, ε ΓΔΖ δηεπθξηλίδεη φηη ζε φζεο πεξηπηψζεηο βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ, γηα ηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη δεκίεο ζηελ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη ζηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ 

ησλ θαηαλαισηψλ ηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη επζχλε ππαιιήισλ ηεο απφ ζρεηηθέο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο, ε Δπηρείξεζε απνδεκηψλεη ζην αθέξαην ηνπο ζηγέληεο 

θαηαλαισηέο κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 
 

2.3.2. ΜΔΣΡΑ ΣΖ ΓΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΣΑΖ 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

Ζ ΓΔΖ ζε επηζηνιή-απάληεζε πξνο ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θάλεη εθηελή αλαθνξά ζηα 

κέηξα πνπ ε ίδηα ιακβάλεη γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηάζεο 

ηξνθνδνζίαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Δληνχηνηο, φπσο αλαθέξεηαη, παξά ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη, 

είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα απνθιεηζζεί παληειψο ε εκθάληζε ζπκβάλησλ πνπ πξνθαινχλ 

απνθιίζεηο (δηαηαξαρέο) ηεο ηάζεο απφ ηελ επηδεηνχκελε κνξθή ηεο. Σέηνηα ζπκβάληα 

κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε αλαπφθεπθηεο αζηνρίεο πιηθψλ, ζε παξεκβάζεηο ηξίησλ εμσγελψλ 

παξαγφλησλ (π.ρ. θνπή ππνγείνπ θαισδίνπ απφ κεράλεκα εθζθαθψλ ηξίηνπ), ζε γεγνλφηα 

αλσηέξαο βίαο (π.ρ. επηπηψζεηο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο ζχειια θαη θεξαπλνί, ζηα 

ελαέξηα δίθηπα) αιιά θαη ζε ηπραία γεγνλφηα. Σέινο, αλεπηζχκεηεο δηαηαξαρέο ηεο ηάζεο 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο άιισλ θαηαλαισηψλ, κε ππαηηηφηεηάο 

ηνπο ή αθφκα θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηγφκελνπ θαηαλαισηή.  

 

2.3.2.Α. Μειέηε θαη θαηαζθεπή δηθηύσλ- Πνηνηηθόο έιεγρνο πιηθώλ δηθηύσλ 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε ΓΔΖ ππνζηεξίδεη φηη νη θαλνληζκνί θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ηεο θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο 

ησλ πιηθψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά, είλαη παξφκνηνη κε εθείλνπο πνπ ηζρχνπλ 

ζηηο ΖΠΑ θαη Δ.Δ., θαη εμαζθαιίδνπλ πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. 

Δηδηθφηεξα νη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΓΔΖ ζηα δίθηπά ηεο είλαη 

ελαξκνληζκέλεο κε απζηεξά πξφηππα, σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο πνηνηηθνχο 

έιεγρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη απνδνρή ηνπο θ.ιπ., φκνηα κε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηεο Ζιεθηξηθέο Δπηρεηξήζεηο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ δηεζλψο. 
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Δπίζεο, νη δηαδηθαζίεο κειεηψλ, θαηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ δελ ππνιείπνληαη 

εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Όιεο νη κειέηεο δηθηχσλ εθπνλνχληαη απφ έκπεηξνπο εηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο θαη ειέγρνληαη 

απφ Γηπισκαηνχρν Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, πξηλ πξνσζεζνχλ γηα θαηαζθεπή. Καηά ην 

ζηάδην θαηαζθεπήο ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή 

ηεο κειέηεο. 

 

2.3.2.Β. Δπηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ 

Ζ ΓΔΖ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο νδεγίεο, εθαξκφδεη 

πξνγξάκκαηα πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο-ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα επηζηνιή πξνο ηνλ ηΠ, ηα ελαέξηα δίθηπα Μέζεο Σάζεο 

θαη Υακειήο Σάζεο θαη νη παξνρέο θαζψο θαη ηα ππέξγεηα θαη επηζθέςηκα ηκήκαηα ησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ ΜΣ θαη ΥΣ επηζεσξνχληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηε λνκνζεζία (ΚΔΤΓΖΔ, Άξζξα 211 & 213). 

Μεηά ηελ επηζεψξεζε, ε ΓΔΖ εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε φζεο 

πεξηπηψζεηο πξνέθπςε, απφ ηελ επηζεψξεζε, αλάγθε άκεζεο επέκβαζεο (εληνπηζκέλε 

ζπληήξεζε). 

Απφ ην 2000, ε επηζεψξεζε ησλ νξαηψλ εγθαηαζηάζεσλ Γηαλνκήο δηελεξγείηαη θαη κε ρξήζε 

θνξεηψλ θακεξψλ απεηθφληζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ππέξπζξσλ 

αθηηλψλ. Οη θάκεξεο απηέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε ΓΔΖ λα εληνπίδεη εμειηζζφκελεο 

δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξνηνχ εθδεισζεί ζρεηηθή βιάβε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ρσξίο λα ελνρινχληαη νη 

θαηαλαισηέο. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα κηα νξζνινγηθήο ηεξάξρεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζή ηνπο (Predictive 

Maintenance ή Condition-Based Maintenance). 

Παξάιιεια εθαξκφδεηαη θάζε ρξφλν θπιηφκελν πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνζηαζκψλ (Τ/). 

 

2.3.2.Γ. Αλαλέσζε δηθηύσλ  

Όπσο αλαθέξεη ε ΓΔΖ, ε αλαλέσζε ηνπ δηθηχνπ ζπληειείηαη είηε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη π.ρ. θαηά ηελ επηζεψξεζή φηη παξνπζηάδνπλ θζνξέο ή 

άιια πξνβιήκαηα (αληηθαηάζηαζε ζηχισλ, αληηθαηάζηαζε αγσγψλ ζε ηκήκα γξακκήο) είηε 

κε ηελ ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ (αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ δηθηχνπ απφ άιια κεγαιχηεξεο 

δπλακηθφηεηαο) είηε κε ηελ θαηάξγεζε ππφγεησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ πνπ παξνπζίαζαλ 

βιάβε θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ηκήκαηα δηθηχνπ. 

 

2.3.2.Γ. Δπηηήξεζε δηθηύσλ 

Ζ επηηήξεζε ησλ δηθηχσλ δηελεξγείηαη θπξίσο κέζσ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε φιε ηε ρψξα 

Κέληξσλ Διέγρνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο (ΚΔΓΓ), κε ζηαδηαθή έληαμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηχνπ. Με απηά επηηπγράλεηαη ν ζπλερήο ηειέιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ, ε 
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έγθαηξε ιήςε κέηξσλ αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εμ απηψλ ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηαλεκφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο ζε φιεο ηηο κνλάδεο Γηαλνκήο, 

ηερληθφ πξνζσπηθφ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή ζε 24σξε βάζε, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ηαρχηεξε δπλαηή επηζθεπή ησλ δηθηχσλ κεηά απφ βιάβε. 

 

2.3.2.Δ. Ρύζκηζε ηάζεο 

Ζ ΓΔΖ γηα λα επηηχρεη ηεο ξχζκηζε ηεο ηάζεο, ψζηε απηή λα θπκαίλεηαη εληφο ησλ 

επηηξεπηψλ νξίσλ, πέξαλ ηεο εθπφλεζεο νξζήο αξρηθήο κειέηεο θαη ηπρψλ κεηαγελέζηεξσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ησλ δηθηχσλ, ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα αιιαγήο ηεο ηάζεο ζηνπο 

κεηαζρεκαηηζηέο ΤΣ/ΜΣ θαη ΜΣ/XT, ξπζκηζηέο ηάζεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηα δίθηπα ΜΣ 

θαζψο θαη ππθλσηέο αληηζηάζκηζεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνπο Τ/ ΤΣ/ΜΣ θαη ζηα δίθηπα 

ΜΣ. 

 

2.3.2.Σ. Κιάδεκα δέληξσλ 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (ΚΔΤΓΖΔ, Άξζξν 281), ε ΓΔΖ 

δηελεξγεί ζε εηήζηα βάζε θιάδεκα ησλ δέληξσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή ε γεηηληάδνπλ κε 

ελαέξηεο γξακκέο ΜΣ, ΥΣ θαη Τ/. Σν θιάδεκα έρεη σο ζηφρν λα απνθεπρζνχλ επαθέο ησλ 

θιαδηψλ ησλ δέληξσλ κε ηηο ελαέξηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, πνπ ζα είραλ, κεηαμχ άιισλ, 

σο απνηέιεζκα βιάβεο ζην δίθηπν. 

2.3.2.Δ. Δγθαηάζηαζε πιηθώλ κε κεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο 

Όπσο αλαθέξεηαη, ζπλερήο ζηφρνο ηεο ΓΔΖ είλαη ε δηεχξπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο πιηθψλ κε 

κεησκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο (maintenance free πιηθά) ζηα δίθηπα, ζχκθσλα κε ηε 

δηεζλή πξαθηηθή. 

Δλδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη φηη, απφ ην 2000, ζε πεξηνρέο απμεκέλεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

εγθαζίζηαληαη ζπλζεηηθνί κνλσηήξεο ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ή αληηθαζίζηαληαη ζηαδηαθά νη 

ζπκβαηηθνί κνλσηήξεο (απφ πνξζειάλε ή γπαιί) ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ απφ 

ζπλζεηηθνχο. Οη ζπλζεηηθνί κνλσηήξεο παξνπζηάδνπλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζε 

ζπλζήθεο απμεκέλεο ξχπαλζεο. 

Δπίζεο ε ΓΔΖ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά απφ ην 1986 γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ ΥΣ ζε 

δαζψδεηο πεξηνρέο, κνλσκέλνπο αγσγνχο (ζπλεζηξακκέλα θαιψδηα), νη νπνίνη νδεγνχλ ζε 

κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ βιαβψλ, δηφηη εθκεδελίδνληαη νη πηζαλφηεηεο επαθήο ησλ ππφ ηάζε 

ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ κε θιαδηά δέληξσλ, πηελά θ.ιπ. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηνρέο απηέο ε ΓΔΖ 

εθαξκφδεη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ γπκλψλ αγσγψλ κε 

ζπλεζηξακκέλα θαιψδηα. Ήδε απφ ην 1996 έρεη γεληθεπζεί ε ρξήζε ησλ ζπλεζηξακκέλσλ 

θαισδίσλ θαη πιένλ πν ζχλνιν ησλ δηθηχσλ ΥΣ, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, θαηαζθεπάδεηαη κε 

ηέηνηνπ ηχπνπ θαιψδηα. 

Δμάιινπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ΓΔΖ έρεη ζηξαθεί ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ δηθηχσλ κε κεησκέλεο αλάγθεο ζπληήξεζεο (π.ρ. δηαθφπηεο θελνχ, 

θιεηζηνχ ηχπνπ). 
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2.3.2.Ζ. Νέεο επελδύζεηο 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2007 ε ΓΔΖ αλαθνίλσζε ζηνπο εθπξφζσπνπο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ην ζηξαηεγηθφ ηεο ζρέδην γηα ηελ πεξίνδν 2008-2014 ζην νπνίν εληάζζνληαη 

πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο ζε δίθηπα (θαηαζθεπέο λέσλ δηθηχσλ, εληζρχζεηο, αλαθαηλίζεηο, 

παξαιιαγέο πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, ππνγεηψζεηο ελαέξησλ δηθηχσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ελδηαθεξφκελνπο Γήκνπο θ.ιπ., αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ηειειέγρνπ δηθηχσλ (SCADA) 

θ.ιπ.) πνπ πξφθεηηαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ ελ γέλεη πνηφηεηα 

εμππεξέηεζεο ελψ παξάιιεια ζα βειηηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. πξνο 

φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 
 

2.3.3. ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΓΗΑΚΟΠΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΟΤ 

 

2.3.1.Α. Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΓΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΠΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ  

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν κεγαιχηεξνο φγθνο αλαθνξψλ θαηαλαισηψλ πνπ θζάλνπλ ζηηο 

δπν Αξρέο (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Καηαλαισηή) ζρεηηθά κε δεκίεο ζηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπο, ζρεηίδνληαη κε δηαθπκάλζεηο ζηελ παξερφκελε ηάζε πνπ πξνθαινχληαη εμ αηηίαο ηεο 

θνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δμάιινπ, φπσο 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, κεγάιν κέξνο ηεο αλάιπζεο ησλ δπν Αξρψλ αθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Ζ ΓΔΖ απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζε επηζηνιή απάληεζε πξνο ηνλ ηΚ 

αλαιχεη δηεμνδηθά ηε ζέζε ηεο αιιά θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ. 

Όπσο ινηπφλ ππνζηεξίδεη ε ΓΔΖ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ζπληήξεζε γίλεηαη κφλν 

ζηηο ππέξγεηεο απνιήμεηο θαη γεληθφηεξα ζηα επηζθέςηκα ηκήκαηα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ θαη 

φρη ζηα ππφγεηα ηκήκαηά ηνπο. Ρπζκίζεηο πνπ λα πξνβιέπνπλ ζπληήξεζε ησλ ππνγείσλ 

ηκεκάησλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα θαη θαλνληζκνχο. Δπίζεο, θαηά ηε 

γλψζε ηεο ΓΔΖ, θακία ειεθηξηθή επηρείξεζε Γηαλνκήο δηεζλψο δελ πξαγκαηνπνηεί ηέηνηα 

ζπληήξεζε. 

Ζ πξαθηηθή απηή ππαγνξεχεηαη απφ ηα εμήο: 

Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο πξφζβαζε ζηα ππφγεηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα δηαβεί 

ζε εθζθαθή ραλδάθσλ (ζε πεδνδξφκηα, νδνζηξψκαηα θ.ιπ.) ζε φιν ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ 

απηψλ. Απηφ πξνθαλψο ζα δεκηνπξγνχζε πνιιαπιάζηα πξνβιήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο απφ 

εθείλα πνπ πξνθαινχλ νη ζρεηηθά ζπάληα ζπάληεο εληνπηζκέλεο θαη κηθξέο έθηαζεο εθζθαθέο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 

Αθφκα θαη αλ απνθηνχζε θάπνηνο πξφζβαζε ζηα ππφγεηα θαιψδηα, απφ ηελ νπηηθή εμέηαζε 

ηεο επηθάλεηάο ηνπο είλαη πνιχ ακθίβνιν εάλ ζα ήηαλ απφ ηερληθήο άπνςεο δπλαηφ λα 

πξνβιεθζεί επεξρφκελε βιάβε. Απηφ ηζρχεη θαηά κείδνλα ιφγν γηα ηα θαιψδηα κε ζπλζεηηθή 

κφλσζε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζηα δίθηπα Γηαλνκήο 

θαηά ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε επέκβαζε ή έζησ πξνζπέιαζε ζην 
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εζσηεξηθφ ηνπ θαισδίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ επηζεψξεζεο ή ζπληήξεζεο ηζνδπλακεί κε 

θαηαζηξνθή ηνπ θαισδίνπ  

Δμάιινπ, ηα ππφγεηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ, φπσο ε ίδηα αλαθέξεη, ζπκπεξηθέξνληαη φπσο θαη νη 

άιιεο ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα, ε δηάξθεηα δσήο ησλ νπνίσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 

εκεξνινγηαθή ηνπ ειηθία αιιά θαη απφ κηα ζεηξά επηπιένλ παξαγφλησλ φπσο ν βαζκφο ηεο 

ρξήζεο ηνπο, ν ηξφπνο ηεο ρξήζεο ηνπο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ε πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, ην πιήζνο ησλ βιαβψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ππφγεηα δίθηπα δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ δηθηχσλ αιιά θαη απφ έλα πιήζνο πνιπάξηζκσλ παξαγφλησλ, 

φπσο απηψλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ αιιά πξσηίζησο ηηο επεκβάζεηο ηξίησλ πνπ εθηεινχλ 

εξγαζίεο, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή δηθηχσλ άιισλ Οξγαληζκψλ, νη απνθαηαζηάζεηο 

πεδνδξνκίσλ-νδνζηξσκάησλ θ.ιπ. 

Οη βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη ζηα ππφγεηα δίθηπα απφ εξγαζίεο ηξίησλ, είλαη δπλαηφλ λα κελ 

εθδειψλνληαη άκεζα αιιά έπεηηα απφ αξθεηά ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ, θαηά ηελ 

ΓΔΖ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα βιαβψλ ππνγείσλ θαισδίσλ ζε πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο, θαηά ην παξειζφλ, είραλ δηεμαρζεί έξγα απφ ηξίηνπο θαηά κήθνο ησλ δηθηχσλ ηεο 

ΓΔΖ. 

πκπεξαίλεη ινηπφλ ε ΓΔΖ, φηη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ κε κφλν θξηηήξην ηελ 

παιαηφηεηά ηνπο, παξά ην ηδηαίηεξα κεγάιν θφζηνο, ζα είλαη εληειψο ακθίβνιε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Ζ επηινγή απηή ζα είρε σο ζπλέπεηα αδηθαηνιφγεηεο επί ηεο νπζίαο 

αληηθαηαζηάζεηο θαισδίσλ, πνπ ελψ είλαη παιαηά δελ παξνπζηάδνπλ ή παξνπζηάδνπλ πνιχ 

ζπάληα βιάβεο. Αληηζέησο , λεφηεξα ζε ειηθία θαιψδηα, πνπ παξνπζηάδνπλ ιφγσ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ πνιχ ζπρλφηεξα βιάβεο, ζα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ζε 

ιεηηνπξγία.  

Απαληψληαο ζηελ επίθιεζε απφ ηνλ ηΠ ηεο επηζηεκνληθήο άπνςεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Παξαγσγήο, Μεηαθνξάο, Γηαλνκήο θαη Υξεζηκνπνίεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε εθδήισζε βιαβψλ 

ζηα ππφγεηα δίθηπα δηαλνκήο ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ είλαη γεγνλφο αλαπφθεπθην θαη ε ζπρλφηεηα 

κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, ήηνη 15 βιάβεο αλά 100 Km δηθηχνπ», ε 

ΓΔΖ δηεπθξηλίδεη φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο βιάβεο πνπ αλαθέξεηαη, πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ηα βξαρπθπθιψκαηα, ηα νπνία πξνθαινχλ ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο θαη 

ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ δηθηχσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε. Όπσο 

αλαγηγλψζθεη ε ΓΔΖ απφ ηελ δηεζλή εκπεηξία αιιά θαη απφ ηε δηθή ηεο ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία, ε πηζαλφηεηα θνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ζε ππφγεην θαιψδην ΥΣ, ρσξίο λα πξνθιεζεί 

βξαρπθχθισκα (ζ.ζ. ην νπνίν εληνπίδεηαη ακέζσο απφ ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο, δηαθφπηεηαη 

απηνκάησο ε ηξνθνδφηεζε θαη δελ πθίζηαληαη δεκίεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ θαηαλαισηψλ), είλαη ζηαηηζηηθά ακειεηέα. Πξνο επηβεβαίσζε ηνπ ηζρπξηζκνχ 

ηεο, ε ΓΔΖ επηζεκαίλεη φηη ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πθίζηαληαη εηεζίσο βιάβε ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο εμαηηίαο δηαθνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ππνγείνπ θαισδίνπ ΥΣ είλαη ακειεηέν 

ζπγθξηλφκελν κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ πεξίπνπ 7 εθ. θαηαλαισηψλ ΥΣ ζε φιε ηε 

ρψξα, ζηελ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ δηαλέκεηαη νπδέηεξνο αγσγφο απφ 

ηε ΓΔΖ. 

Χζηφζν ε ΓΔΖ θάλεη ηελ ππεξβνιηθή παξαδνρή , φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ ραξαθηεξίδεη ε ίδηα, 

φηη ε εηήζηα ζπρλφηεηα δηαθνπήο ηνπ νπδεηέξνπ ππνγείσλ θαισδίσλ ΥΣ ρσξίο ιεηηνπξγία 
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ηεο πξνζηαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπρλφηεηαο βιαβψλ ζε 

ππφγεηα θαιψδηα ή ζε 0,75 δηαθνπέο νπδεηέξνπ αλά 100 km θαη έηνο. Απηφ ζα ζπλεπαγφηαλ 

εηεζίσο 83 δηαθνπέο νπδεηέξνπ ζην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ 11.031 km εγθαηεζηεκέλσλ 

θαισδίσλ ζε φιε ηε ρψξα. 

Παξφια απηά, ιφγσ ηεο πξναλαθεξφκελεο αδπλακίαο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

επηζεψξεζεο, ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο βάζεη παιαηφηεηαο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ, 

ραξαθηεξίδεηαη σο δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ην πξναλαθεξφκελν αλακελφκελν πιήζνο 

δηαθνπψλ νπδεηέξνπ αιιά ζεσξείηαη, εθ κέξνπο ηεο Δπηρείξεζεο, αλέθηθην λα πξνβιεθζνχλ 

νη ζέζεηο (ζεκεία), ζηηο νπνίεο νη δηαθνπέο απηέο ζα εθδεισζνχλ. 

Ζ ΓΔΖ δηεπθξηλίδεη, σζηφζν, φηη ηα αλακελφκελα ζηελ πξάμε πεξηζηαηηθά θνπήο νπδεηέξνπ 

ζε ππφγεην δίθηπν ΥΣ, ρσξίο ηαπηφρξνλε εκθάληζε βιάβεο, εθηηκάεη φηη αλέξρνληαη ζε 

πιήζνο θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ άλσζελ θαηά παξαδνρή πιήζνπο, δειαδή ηεο ηάμεο ησλ 10 

κε 20 εηεζίσο, πνπ δελ δηθαηνινγνχλ, θαηά ηελ άπνςή, ηεο επξείαο θιίκαθαο επεκβάζεηο ζε 

έλα αραλέο δίθηπν, θαζ’ ππέξβαζε ησλ δηεζλψο απνδεθηψλ θαλφλσλ ηεο ηέρλεο. 

Χο ζπκπέξαζκα ησλ πξνεγνχκελσλ, ε ΓΔΖ θαηαιήγεη φηη νη ζέζεηο (ζεκεία) εθδήισζεο ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ νπδεηέξνπ ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ ΥΣ ζπληζηνχλ φλησο ηπραίν γεγνλφο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα απνηξαπνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Τπνζηεξίδεη δε, φηη γηα ηηο νιηγάξηζκεο δηαθνπέο νπδεηέξνπ ππνγείσλ θαισδίσλ ΥΣ δελ 

κπνξεί λα ζεσξείηαη ππεχζπλε ε Δπηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη, νη θαλφλεο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο Γηαλνκήο ζρεηηθά κε ηε κειέηε - θαηαζθεπή – 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ απηψλ, ζεσξνχληαη απφ ηελ ίδηα 

απνιχησο ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή 

πνπ αθνινπζείηαη απφ αληίζηνηρεο ειεθηξηθέο επηρεηξήζεηο Γηαλνκήο γηα ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, ελψ ζεσξεί φηη νη απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ 

σο πξνο ην ζεκείν αιιά θαη σο πξνο ην ρξφλν εκθάληζήο ηνπο. 

 

2.3.3.Β. Μέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο θνπήο ηνπ νπδεηέξνπ 

Ζ ΓΔΖ πξνβαίλεη ζε ηαθηηθέο κείσζεο ηνζ αξηζκνχ ησλ βιαβψλ ησλ θαισδίσλ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1. Κάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη βιάβε ζε ππφγεην θαιψδην θαη δηαπηζηψλεηαη φηη απηή 

νθείιεηαη ζε δηάβξσζε, ε εθζθαθή ηεο βιάβεο ζπλερίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ θαισδίνπ 

κέρξηο φηνπ απνθαιπθζεί φιν ην ηκήκα ηνπ θαισδίνπ πνπ είλαη δηαβξσκέλν φζν θαη 

εάλ είλαη απηφ, κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηαζεί πιήξσο ην δηαβξσκέλν θαιψδην κε 

θαηλνχξγην. 

2. Κάζε θνξά πνπ εθηειείηαη εθζθαθή πεδνδξνκίνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί λέν ππφγεην 

δίθηπν θαη δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα ζηα παξαθείκελα ππφγεηα δίθηπα, απηά 

αληηθαζίζηαληαη. Ζ ΓΔΖ επηζεκαίλεη φηη ε ηαθηηθή απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη 

είλαη πην νηθνλνκηθή απφ άιιεο θαη φηη ελνρινχληαη ιηγφηεξν νη πεξίνηθνη απφ ηηο 

εθζθαθέο. 

3. Απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηαλνκήο παξαθνινπζείηαη ε ζπρλφηεηα ησλ βιαβψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη θαισδηαθέο γξακκέο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε 

ζπρλφηεηα ζε θάπνην γξακκή είλαη απμεκέλε ε ΓΔΖ πξνγξακκαηίδεη θαη πινπνηεί ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο. 
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2.3.4. ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΡΔΤΜΑΣΟ 

 

2.3.4.Α. Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΓΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΔΤΜΑΣΟ 

Ζ εκθάληζε ππεξηάζεσλ θαηά ηελ επαλαθνξά ηνπ ξεχκαηνο, κεηά απφ δηαθνπή, είλαη θαηά 

ηελ άπνςε ηεο ΓΔΖ αλαπφθεπθηε, νθείιεηαη ζηα ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξηθψλ 

δηθηχσλ θαη ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πάζεο θχζεσο, είλαη δειαδή απφιπηα ζπλπθαζκέλε 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Τπεξηάζεηο πξνθαινχληαη θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο απφδεπμεο-δεχμεο ζε δηαθνπηηθά ζηνηρεία 

ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. γηα λα ηεζεί εθηφο ηάζεο ηκήκα δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί, κεηά 

απφ βιάβε γηα αλαδηάηαμε ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνη 

θαηαλαισηέο κέρξη λα αξζεί ε βιάβε) θαζψο θαη θαηά ηηο απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο (π.ρ. απηφκαην άλνηγκα δηαθφπηε ή ηήμε 

αζθάιεηαο ακέζσο κεηά απφ βξαρπθχθισκα ζην δίθηπν). 

Αληίζηνηρεο ππεξηάζεηο πξνθαινχληαη θαη κέζα ζηηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ κεηά π.ρ. ρεηξηζκφ «αλνίγκαηνο» ή «θιεηζίκαηνο» δηαθφπηε, ηήμε 

αζθάιεηαο ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο εζσηεξηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΝ 50160 «Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηάζεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ηα δεκφζηα δίθηπα δηαλνκήο», πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ΓΔΖ ζπκπεξαίλεη ηα εμήο: 

 Καηά ηεο επαλαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, κεηά απφ ρεηξηζκφ δεχμεο («θιείζηκν») 

δηαθνπηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ δηθηχνπ, εκθαλίδνληαη κεηαβαηηθέο ππεξηάζεηο. Οη 

κεηαβαηηθέο ππεξηάζεηο ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ θεξαπλνχο, ρεηξηζκνχο ή ηήμε 

αζθαιεηψλ θαη απνηεινχλ κηθξήο δηάξθεηαο ππεξηάζεηο, κε ή ρσξίο ηαιάλησζε ηεο 

πεξηβάιινπζαο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο ηάζεο, κε κεγάιε απφζβεζε. 

 Ζ ελέξγεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε κηα κεηαβαηηθή ππέξηαζε πνηθίιεη αηζζεηά αλάινγα 

κε ηελ πεγή. Μηα επαγφκελε ππέξηαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ έλαλ θεξαπλφ, γεληθά 

έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο αιιά πεξηέρεη κηθξφηεξε ελέξγεηα απφ κηα ππέξηαζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ρεηξηζκνχο δηαθνπηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ δηθηχνπ, εμαηηίαο ηεο γεληθά 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ησλ ππεξηάζεσλ ιφγσ ρεηξηζκψλ. 

 Οη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή ζα 

πξέπεη λα επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο δπζκελέζηεξεο απαηηήζεηο 

ελέξγεηαο ησλ ππεξηάζεσλ ρεηξηζκψλ. Απηφ θαιχπηεη ηηο επαγφκελεο ππεξηάζεηο ηφζν 

ιφγσ θεξαπλψλ φζν θαη ιφγσ ρεηξηζκψλ. 

Ζ ΓΔΖ δελ επεκβαίλεη ζηηο Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο (ΔΖΔ) ησλ θαηαλαισηψλ 

ηεο νχηε ζηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο 

(ππεξηάζεσλ, βπζίζεσλ ηάζεο, δηαθνπψλ θ.ιπ.), πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηέο γηα απνθπγή βιαβψλ ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο π.ρ. κε ρεηξηζκφ δεχμεο ή 

δηαθνπή νπδεηέξνπ ζε ππφγεην θαιψδην ΥΣ. 

Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ θαη ζηηο δηαηάμεηο 

πξνζηαζίαο έλαληη δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο πεξηέρνληαη ζην ηζρχνλ πξφηππν ΔΛΟΣ HD 
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384/12.12.2002 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο», πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.7.5.1816/88 (Φ.Δ.Κ. 470Β’/5.3.2004). 

ην Άξζξν 3 ηεο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αλαθέξεηαη φηη: «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ΔΖΔ 

απφ θαηλφκελα εθδήισζεο ππεξηάζεσλ ζην δίθηπν, κπνξνχλ λα πηνζεηνχληαη δηαηάμεηο 

πξνζηαζίαο, νη νπνίεο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα εζληθά θαη επξσπατθά 

πξφηππα θαη ηδηαηηέξσλ ην ειιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384». 

ην θεθάιαην 33 ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ αλαθέξεηαη φηη ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή θάζε 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ην ζχζηεκα 

ηξνθνδφηεζεο ηεο θαη κε ηηο ελδερνκέλσο ππάξρνπζεο ζηελ πεξηνρή άιιεο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα κε πξνθαιείηαη θακηά βιαπηηθή επίδξαζε ζην ζχζηεκα 

ηξνθνδφηεζεο ή ζηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο αιιά επίζεο θαη λα κελ παξελνριείηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

ρεηηθή είλαη ε έλλνηα ηεο «Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο» (Electromagnetic 

Compatibility), ηα ζέκαηα ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα ΗΔC 61000. ηα 

πξφηππα απηά θαζνξίδνληαη ηα επίπεδα δηαηαξαρψλ (επίπεδα ζπκβαηφηεηαο) πνπ απαληψληαη 

ζηα δεκφζηα δίθηπα ηξνθνδφηεζεο, ηα κέγηζηα αλεθηά επίπεδα εθπνκπήο (emission levels) 

δηαηαξαρψλ απφ ηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα «αηξσζίαο» 

(immunity levels) ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο δηαηαξαρέο απηέο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπκβαηφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ε ΓΔΖ ζπκπεξαίλεη φηη, νη ζηγφκελνη θαηαλαισηέο πξέπεη λα 

δηεξεπλνχλ ηε ζπκθσλία ηνπ επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο κε ηα ζρεηηθά, πεξί 

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο, πξφηππα (Πξφηππα ζεηξά IEC 61000) θαη επηπξνζζέησο 

λα εμεηάδνπλ ηε ζθνπηκφηεηα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ζηελ 

ειεθηξηθή ηνπ εγθαηάζηαζε, αλ ν εμνπιηζκφο δελ δηαζέηεη επαξθή ελζσκαησκέλε πξνζηαζία 

έλαληη δηαηαξαρψλ ηάζεο. 

ην εκπφξην δηαηίζεληαη ηέηνηεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία είηε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εζσηεξηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο είηε ηεο νκάδαο ή κεκνλσκέλσλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ θαη κπνξνχλ πξναηξεηηθά, κε κέξηκλα ησλ θαηαλαισηψλ, λα εγθαηαζηαζνχλ απφ 

αδεηνχρνπο ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο ζην αξρηθφ ζηάδην θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ή 

θαη αξγφηεξα. 

 

2.3.4.Β. Πξνηεηλόκελα κέηξα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ από 

δηαηαξαρή ηάζεο 

Μεηά απφ πξφηαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε ΓΔΖ έρεη κεξηκλήζεη, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2003, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εκθάληζε αλσκαιηψλ ή δεκηψλ ζηηο ζπζθεπέο ηνπο, ιφγσ κηθξψλ ε κεγάισλ κεηαβνιψλ ηεο 

ηάζεο ηξνθνδφηεζεο, εληάζζνληαο ζε θάζε ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο πνπ παξαιακβάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο, θείκελν κε ζρεηηθή ελεκέξσζε. 

ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε ΓΔΖ πεξηγξάθεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλνπο 

ηχπνπο δηαηαξαρψλ ηάζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ή/θαη λα 

πξνθαιέζνπλ δεκηά ζε επαίζζεηεο ζπζθεπέο θαζψο θαη κέηξα πξνζηαζίαο πνπ κπνξεί λα 
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ιάβεη ν εθάζηνηε θαηαλαισηήο πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ελδερφκελεο αλσκαιίεο 

ιεηηνπξγίαο ή δεκηέο.  

ε θάζε πεξίπησζε ζπληζηά ζηνπο θαηαλαισηέο λα πξνβαίλνπλ ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

δηάηαμεο πξνζηαζίαο ζπκβνπιεπφκελνη αδεηνχρνπο ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο. 

 

Αλαιπηηθά: 

-Γιακοπές βρατείας διάρκειας  

Γηα ιφγνπο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηπηψζεσλ κηαο βιάβεο, θαηά ηελ επαθή μέλνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ελαέξηα γξακκή δηαλνκήο, αθνινπζείηαη ζηε ΓΔΖ, φπσο θαη ζε ειεθηξηθέο 

εηαηξείεο δηεζλψο, ε πξαθηηθή ηεο ηαρείαο δηαθνπήο ηεο ηάζεο θαη ηεο επαλαθνξάο ηεο 

ακέζσο κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 0,5 sec). Χζηφζν ε ζχληνκε (βξαρεία) 

απηή δηαθνπή ζηελ παξνρή ηζρχνο είλαη νξηζκέλεο θνξέο ηθαλή λα απνζπληνλίζεη ηε 

ιεηηνπξγία επαίζζεηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο ηνπ 

αλαβνζβεζίκαηνο ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζαο φπσο π.ρ. ειεθηξηθψλ ξνινγηψλ, 

θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ, ζπζθεπψλ βίληεν θιπ.  

Προηεινόμενο μέηρο προζηαζίας:  

Καηά ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ςεθηαθφ ξνιφη ή 

εζσηεξηθή κλήκε (θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ, ζπζθεπψλ βίληεν, ηειενξάζεσλ θ.ιπ.) ζα πξέπεη 

λα ειέγρεηαη αλ ε ζπζθεπή πεξηέρεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Ζ κπαηαξία δελ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, αιιά ζα ηξνθνδνηεί ην ξνιφη ή ηε κλήκε 

θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ηάζεο βξαρείαο δηάξθεηαο. Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ π.ρ. 

ζπζθεπψλ αδηάιεηπηεο ηξνθνδφηεζεο ηζρχνο (Uninterruptible Power Supply - UPS) επηιχεη 

επίζεο ην πξφβιεκα.  

-Μεηαβαηικές σπερηάζεις  

Μεηαβαηηθή ππέξηαζε είλαη κηα αχμεζε ηεο ηάζεο, κε δηάξθεηα κεξηθψλ ρηιηνζηψλ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ ή θαη κηθξφηεξε. Οη κεηαβαηηθέο ππεξηάζεηο ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ 

θεξαπλνχο θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο ή ρεηξηζκνχο δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ δεχμεο - 

απφδεπμεο θαη ζπζηνηρηψλ ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη 

κεγάισλ θαηαλαισηψλ. Οη ππεξηάζεηο απηέο δηαδίδνληαη κέζα ζηελ εγθαηάζηαζή ζαο θαη 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε κε επαξθψο πξνζηαηεπφκελν εμνπιηζκφ. 

Προηεινόμενο μέηρο προζηαζίας: 

Έλαο απιφο ηξφπνο γηα λα πξνζηαηεπζεί ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφ είλαη λα εγθαηαζηαζεί 

έλαο πεξηνξηζηήο ππεξηάζεσλ (Surge Protection Device) ζε ξεπκαηνδφηε (πξίδα) ή ζηνλ 

ειεθηξηθφ πίλαθα. Ζ δηάηαμε απηή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα εκπνδίδεη ηελ ππέξηαζε λα 

δηαδίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε πνπ πξνζηαηεχεη θαη λα θαηαζηξέθεη ηνλ επαίζζεην εμνπιηζκφ. 

πληζηάηαη γηα ζπζθεπέο ηειεφξαζεο, ζπζθεπέο βίληεν, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θιπ. 

πλήζσο πεξηνξηζηήο ππεξηάζεσλ πεξηέρεηαη ζε ζπζθεπέο αδηάιεηπηεο ηξνθνδφηεζεο ηζρχνο 

(UPS). ε ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη θαη ζε ηειεθσληθή γξακκή (ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

fax θ.ιπ.) πεξηνξηζηήο ππεξηάζεσλ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θαη ζηελ ηειεθσληθή γξακκή.  
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Βσθίζεις ηάζης  

Οξηζκέλεο θνξέο ζα έρεηε αληηιεθζεί φηη ηα θψηα ζην ζπίηη ζαο «ρακειψλνπλ» γηα πνιχ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζε βχζηζε (κείσζε) ηεο ηάζεο, ε 

νπνία κπνξεί λα ζπκβεί είηε ιφγσ βξαρπθπθιψκαηνο ζην δίθηπν δηαλνκήο (π.ρ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ζενκελίαο) είηε θαηά ηελ εθθίλεζε κεγάισλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζαο (π.ρ. 

θηλεηήξσλ ζαο). Οη βπζίζεηο ηάζεο έρνπλ σο πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα κλήκεο ή 

δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ζπζθεπψλ θ.ιπ.  

Προηεινόμενο μέηρο προζηαζίας: 

Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο βπζίζεηο 

ηάζεο εμαηηίαο εθθίλεζεο κεγάισλ θνξηίσλ ζαο είλαη ν θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο ησλ 

θπθισκάησλ έηζη ψζηε ε επαίζζεηε ζπζθεπή λα ηξνθνδνηείηαη απφ γξακκή δηαθνξεηηθή απφ 

απηή πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πεγή ηεο βχζηζεο. Αλ ην πξφβιεκα παξακέλεη θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βπζίζεσλ πνπ νθείινληαη ζε βιάβεο ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ΓΔΖ 

πξνηείλεηαη π.ρ. ε πξνκήζεηα ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο ή ζπζθεπήο αδηάιεηπηεο ηξνθνδφηεζεο 

ηζρχνο (UPS) γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ. 

2.3.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΘΔΔΗ  

Ζ ΓΔΖ απνξξίπηεη ηελ θαηεγνξία πεξί ηζρπξηζκνχ ηνπο φηη νη βιάβεο ζηνλ ειεθηξηθφ θαη 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ νθείινληαη πάληα ζε ηπραία γεγνλφηα ή γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο. 

Γηεπθξηλίδεη κάιηζηα φηη ζε φζεο πεξηπηψζεηο δηαπηζησζεί φηη νη ελδερφκελεο βιάβεο ζηελ 

εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαηαλαισηψλ ηεο νθείινληαη ζε ζρεηηθέο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο (π.ρ. ιαλζαζκέλε ζεηξά εξγαζηψλ ζχλδεζεο-απνζχλδεζεο 

θάζεσλ θαη νπδεηέξνπο απφ ηερληθφ ηεο ΓΔΖ) απνδεκηψλεηο ηνπ ζηγέληεο θαηαλαισηέο ζην 

αθέξαην ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ. [7]                                                                                

 
 

2.4. ΥΟΛΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Έρνληαο πιένλ παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηηο ζέζεηο ησλ ηξηψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θάπνηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ηφζν επί ηνπ θαζεαπηνχ 

δεηήκαηνο φζν επί ησλ ζέζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, αλαηξέρνληαο ζε φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, φηη αλάκεζα ζηηο δπν 

πιεπξέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, δειαδή απφ ηε κηα ησλ δπν Αξρψλ πνπ θέξνληαη λα 

εθπξνζσπνχλ ηνπ ζηγφκελνπο θαηαλαισηέο, θαη απφ ηελ άιιε ηεο ΓΔΖ, ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηφζν ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ζηελ ηερληθή πξνζέγγηζε πνπ 

επηρεηξνχλ, θαη ηα θνηλά ζεκεία ηνπ είλαη ειάρηζηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη 

αλακελφκελε, αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ απνπζία ελφο πιήξνπο Ννκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν 

λα βαζίδεηαη πάλσ ζηελ εκπεηξία, ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ζηε δηεζλή εκπεηξία, αιιά θαη 

ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο, πνπ λα νξίδεη ξεηά ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ελδερφκελσλ επζπλψλ. 
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Αλ επηρεηξήζνπκε λα εληνπίζνπκε γχξσ απφ πνηα ζεκεία πεξηζηξέθνληαη θαη βαζίδνληαη νη 

δηαθνξέο ησλ δπν πιεπξψλ, ζα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο: 

α) Ο νξηζκφο ησλ «ηπρεξψλ» θαη «αλσηέξαο βίαο» γεγνλφησλ θαη ε ππαγσγή ηνπ θαηλφκελνπ 

ηεο θνπήο ηνπ νπδεηέξνπ.  

Οη δπν Αξρέο, ζεσξνχλ φηη ε θνπή ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ παξνρήο, δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «ηπρεξφ» γεγνλφο ή γεγνλφο αλσηέξαο βίαο (ζε πεξίπησζε 

θπζηθά πνπ ε θνπή ηνπ δελ πξνθιήζεθε απφ παξέκβαζε ηξίηνπ). Απηφ γηαηί ζεσξνχλ φηη 

εθφζνλ ε ΓΔΖ κπνξεί λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθφ ηξφπν φηη αλακέλεηαη έλα πιήζνο 

θαηλνκέλσλ θνπήο νπδεηέξνπ θαη παξφια απηά δε θξνληίδεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ 

απνθπγή ηνπο, ηειεί ζε «ελζπλείδεηε ακέιεηα». Γειαδή, δε ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο απφ πιεπξάο ηεο ΓΔΖ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εθδήισζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, αιιά νξίδνπλ φηη αξθεί ε πξφβιεςε εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ζχλνιν ηνπ 

δηθηχνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο κεκνλσκέλνπ γεγνλφηνο σο κε ηπραίν. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ΓΔΖ, θάλεη αθξηβψο ηελ αληίζηξνθε αλάιπζε, ζεσξψληαο φηη ε 

αδπλακία ηεο λα εληνπίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζέζε (ζεκείν) αιιά θαη ην ρξφλν εθδήισζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ, αξθεί γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην θάζε έλα απφ απηά ηα γεγνλφηα σο ηπραίν. 

Αλαθέξεη κάιηζηα φηη ηνλ πιήζνο ησλ δηαθνπψλ ηνπ νπδεηέξνπ, ρσξίο ηελ παξάιιειε 

ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο (άξα ην πιήζνο ησλ δηαθνπψλ νπδεηέξνπ πνπ 

δχλαηαη λα επηθέξνπλ βιάβε ζε ειεθηξηθφ ή ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαηαλαισηή), δελ 

μεπεξλάεη ηηο δπν δεθάδεο αλά έηνο, θαη ζε θακία πεξίπησζε δε δηθαηνινγεί εθηεηακέλεο 

θιίκαθαο επεκβάζεηο ζην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ, πνπ εθηφο απφ νηθνλνκηθά απξφζηηεο ζα ήηαλ 

θαη αλαπνηειεζκαηηθέο. Δπηθαιείηαη επίζεο ε ΓΔΖ ηε δηεζλή πξαθηηθή, φπνπ ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξεη, πνπζελά δελ αθνινπζείηαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

ππνγείσλ ηκεκάησλ ησλ δηθηχσλ. 

β) Ζ αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηεο παξαλνκίαο. 

Οη δπν Αξρέο νξίδνπλ ξεηά φηη ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ειεθηξηθνχ/ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαηαλαισηή, πξέπεη ε ΓΔΖ λα «απνδεηθλχεη» ηε κε δηθή ηεο ππαηηηφηεηα, θαη ζε 

δηαθνξεηηθά πεξίπησζε λα ζεσξείηαη ε ίδηα ππεχζπλε. πγθεθξηκέλα, ν ηΠ νξίδεη ξεηά φηη 

απαιιαγή ηεο ΓΔΖ απφ ην βάξνο ηεο απνδεκίσζεο «δελ κπνξεί λα γίλεηαη παξά κφλν ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίζηκε μέλε εμσηεξηθή δχλακε θφβεη ηνλ αγσγφ». Απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ν ηΚ αλαθέξεηαη ζηελ θαζηέξσζε «λφζνπ αληηθεηκεληθήο επζχλεο» ηεο 

εηαηξείαο, δειαδή ηελ, ηδηαίηεξα επλντθή γηα ηνλ θαηαλαισηή, αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο 

απφδεημεο ηφζν ηεο παξαλνκίαο φζν θαη ηεο ππαηηηφηεηαο. 

Ζ αλάιπζε ηεο ΓΔΖ θηλείηαη ζηελ αθξηβψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Γειψλεη δειαδή ξεηά φηη 

απνδεκηψλεη ηπρνχζεο βιάβεο ή θαηαζηξνθέο ζην εμνπιηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ δηαηαξαρέο ζηελ παξερφκελε ηάζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί 

φηη νη δηαηαξαρέο απηέο πξνθιήζεθαλ απφ παξαιείςεηο ή ελέξγεηεο δηθψλ ηεο ππαιιήισλ 

(φπσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε, ζε απηή ηελ θαηεγνξία δελ εληάζζεη, νχησο ή άιισο, ηελ θνπή 

νπδεηέξνπ). 

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ην παξφλ ράζκα κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ δπν πιεπξψλ έρεη 

πνιχ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ππφ θξίζε πεξηπηψζεηο, θαζψο ζε φζεο απφ απηέο ηα αίηηα 
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ησλ δηαηαξαρψλ παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηα, νη κελ Αξρέο ζεσξνχλ εθ πξννηκίνπ ππεχζπλε ηε 

ΓΔΖ, ε δε ΓΔΖ αξλείηαη λα απνδεκηψζεη ηνπ θαηαλαισηέο.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξά ηελ πιαηηά επηρεηξεκαηνινγία ησλ ηξηψλ 

θνξέσλ, ππάξρνπλ κεξηθά δεηήκαηα-εξσηήκαηα επί ηνπ ζέκαηνο κε ηα νπνία είηε 

θαηαπηάλνληαη πνιχ επηθαλεηαθά είηε θαη θαζφινπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

α) Απνπζία, εθ κέξνπο θαη ησλ ηξηψλ, αλάιπζεο ηνπ πσο δχλαηαη κηα δηαηαξαρή ζηελ ηάζεο 

ηξνθνδφηεζεο λα θαηαζηξέςεη κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή. Δίλαη φιεο νη 

θαηεγνξίεο δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο ηθαλέο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

εμνπιηζκνχ; 

β) Διάρηζηεο ή θαη θαζφινπ αλαθνξέο ζηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ ππνρξενχληαη λα 

πεξλάλε φιεο νη ζπζθεπέο, είηε απηέο πνπ εηζάγνληαη είηε απηέο πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα 

καο, θαη ζηηο ελδερφκελεο ή κε επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ-θαηαζθεπαζηψλ. 

γ) Κακία αλαθνξά ζε θαηλφκελα ππξθαγηάο. Παξφηη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαλαισηέο θαηεγνξνχλ ηε ΓΔΖ γηα 

εθδήισζε ππξθαγηάο εμαηηίαο δηαηαξαρψλ ζηελ ηάζε ηξνθνδφηεζεο, θαλείο απφ ηνπο ηξεηο 

θνξείο δελ θάλεη θάπνην αλαθνξά επί ηνπ δεηήκαηνο θαη θπζηθά θακία αλάιπζε γηα ην αλ 

κπνξεί κηα δηαηαξαρή ηάζεο λα επζχλεηαη γηα θάηη ηέηνην. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Μέρξη ηψξα, έρνπκε θαηαπηαζηεί κε κηα πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ηνπ δεηήκαηνο ζε ζρέζε κε 

ηελ πνηφηεηα ηζρχνο θαη ηε ζέζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζε απηφ κηα ζεηξά λεπξαιγηθψλ θνξέσλ 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Αζρνιεζήθακε, εθηηκνχκε, κε έλαλ εθηελή ηξφπν ζηνπο ιφγνπο πνπ 

θαζηζηνχλ ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο πςειήο ζεκαζίαο ζε κία ζχγρξνλε θαη νξγαλσκέλε 

θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ. 

Απφ εθεί θαη πέξα, ζηα επφκελα κέξε ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο, ζα θαηαπηαζηνχκε κε 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη άκεζα, ππφ ηε ζηελή έλλνηα, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ, φπσο είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ειεθηξνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο (είδε δηαηαξαρψλ ηάζεο, 

αίηηα εκθάληζήο ηνπο), ζηα κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ, ηηο επηπηψζεηο 

ηνπο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

έιεγρν, ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο. 

 

3.1. ΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Καηαξράο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ιακβάλνπκε 

ππφςε καο, ραξαθηεξηζηηθά δνκηθήο θχζεο πνπ πξέπεη λα έρεη ε ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε. 

Γηα κία ινηπφλ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

1. ε πξνβιεπόκελε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ε ελ γέλεη δνµή ηεο θαη νη 

ηξνθνδνηήζεηο ηεο. πγθεθξηκέλα ν κεραληθφο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη 

ηε κέγηζηε δήηεζε ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο εγθαηάζηαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν νηθνλνκηθφο θαη αμηφπηζηνο ζρεδηαζκφο ηεο ζε φηη 

αθνξά ζην ζεξκηθφ φξην θφξηηζεο θαη ην φξην πηψζεο ηάζεο . 

2. νη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα εθηίζεηαη. Οη εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, 

έηζη ψζηε λα εγθαηαζηαζεί ην θαηάιιειν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηδξάζεηο απηέο θαη ζηα αληίζηνηρα πθηζηάκελα πξφηππα . 

3. Ζ ζπκβαηόηεηα ηνπ πιηθνύ ηεο. Έλα αθφκε βαζηθφηαην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλν έιεγρν, ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ην δίθηπν είλαη 

ε ζπκβαηφηεηα ηεο κε ην ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο θαη ηηο άιιεο ππάξρνπζεο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή. ηφρνο απηήο ηεο παξακέηξνπ είλαη ε 

απνθπγή ή ηνπιάρηζηνλ ν πεξηνξηζκφο βιαπηηθψλ επηδξάζεσλ πξνο θαη απφ ην 

ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο θαη ηηο ππφινηπεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο . 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβαηφηεηα. Σέηνηα είλαη [2] : 

 Μεηαβαηηθέο ππεξηάζεηο 

 Απφηνκεο κεηαβνιέο ηζρχνο 

 Σα ξεχκαηα εθθίλεζεο 

 Οη αξκνληθέο ξεχκαηνο 

 Οη ζπλερείο ζπληζηψζεο 
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 Οη πςίζπρλεο ηαιαληψζεηο 

 Σα ξεχκαηα δηαξξνήο 

 Ζ αλάγθε πεξηζζφηεξσλ ζπλδέζεσλ πξνο γε 

4. Ζ δπλαηόηεηα ζπληήξεζήο ηεο. Απαξαίηεηε δηαδηθαζία είλαη θαη ε εθηίκεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηεο . 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη θαηά ην πξφηππν 

ΔΛΟΣ HD 384 [2] λα πινπνηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

πλνπηηθά θαη κφλν ε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί : 

 ην λα κπνξεί λα γίλεηαη πάληνηε θαη κε αζθαιή ηξφπν ε πεξηνδηθή επηζεψξεζε, 

δνθηκή θαη επηζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο 

 ην λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο 

 ην λα δηαηεξείηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

5. Οη εθεδξηθέο ηξνθνδνηήζεηο , δειαδή πεγέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη θαη είλαη ζθφπηκν γηα ηε εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ε θχξηα ηξνθνδφηεζε έρεη δηαθνπεί ή δελ 

εγγπάηαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Μηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε φζα θπθιψκαηα ρξεηάδεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη θίλδπλνη, λα πεξηνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο θαζψο θαη λα δηεπθνιχλνληαη νη ρεηξηζκνί, νη δνθηκέο θαη ε ζπληήξεζε. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ ινηπφλ ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηά θπθιψκαηα γηα ηα κέξε 

ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε βιάβε ή 

ηελ απνκφλσζε άιισλ θπθισκάησλ [2]. 

 

 

3.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ 

Καηαξράο κε ηνλ φξν πνηφηεηα ηζρχνο αλαθεξφκαζηε ζε εθείλεο ηηο απνθιίλνπζεο θαη 

αλεπηζχκεηεο ηηκέο-ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο ηάζεο γηα ηα νπνία ζεκεηψλεηαη 

δπζιεηηνπξγία ζηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ή ελ γέλεη ζε κηα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε [5], 

[9].  

Έλαο πξψηνο γεληθφο νξηζκφο γηα ηε δηαηαξαρή ηεο παξερφκελεο ηάζεο είλαη ε απφθιηζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ηάζεο απφ ηελ ηδαληθή κνξθή πνπ είλαη ην “θαζαξφ” ζπλεκίηνλν. 

Οη ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγία 

ζην βηνκεραληθφ εμνπιηζκφ γηα παξάδεηγκα, ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ην θέξνληα θαη εθπεκπφκελν ζφξπβν [5] : 

 ρακειήο ζπρλφηεηαο (< 9 kHz) 

 πςειήο ζπρλφηεηαο (>9 kHz) 

 ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο 

 κεξηθέο εθθελψζεηο 
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Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ρακειήο 

ζπρλφηεηαο θεξφλησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δηαηαξαρψλ. Μηα ηππηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαηαξαρψλ είλαη ε αθφινπζε [9] : 

 βπζίζεηο ηάζεο θαη δηαθνπέο 

 αξκνληθέο θαη ελδηάκεζεο αξκνληθέο 

 ζηηγκηαίεο ππεξηάζεηο 

 παξνδηθέο ππεξηάζεηο (SWELL) 

 ππεξηάζεηο κηθξήο δηάξθεηαο 

 απμνκεηψζεηο ηάζεο 

 αληζνθαηαλνκή ηάζεο 

 δηαθπκάλζεηο ηεο ζπρλφηεηαο ηεο παξερφκελεο ηάζεο 

 ηαρείεο δηαθπκάλζεηο ηάζεο 

Γελ απαηηείηαη γεληθά ν πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, ην κέγεζνο, ηελ 

θπκαηνκνξθή, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζπκκεηξία ηεο παξερφκελεο ηάζεο. 

Ζ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηάζεο (κεηψζεηο, ππεξηάζεηο, δηαθπκάλζεηο θιπ.) κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο [4], φπσο π.ρ.: 

 ζηελ πηψζε θεξαπλνχ 

 ζηελ επίδξαζε αθξαίνπ θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ (ζχειια θ.α.) ζε ελαέξην δίθηπν 

 ζε πνπιηά ή δψα πνπ πξνθαινχλ βξαρπθπθιψκαηα ζηα δίθηπα 

 ζηελ πηψζε ζηχινπ ελαεξίνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ιφγσ πξφζθξνπζεο νρήκαηνο πάλσ 

ηνπ 

 ζηελ θνπή ππνγείνπ θαισδίνπ ηεο ΓΔΖ απφ κεράλεκα εθζθαθψλ ηξίηνπ 

 ζηελ θνπή αγσγνχ ελαέξηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ιφγσ πηψζεο δέλδξνπ πάλσ ηνπ 

 ζηελ επαλαθνξά ηνπ ξεχκαηνο, θαηά ηελ επαλειέθηξηζε ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ 

δηαθνπή 

 ζε κεγάιεο θαη ζπρλέο κεηαβνιέο ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο εζσηεξηθήο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζήο ζαο ή άιισλ γεηηνληθψλ εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ άιισλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. δεχμε/απφδεπμε θηλεηήξσλ) 

 ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ άιισλ θαηαλαισηψλ ή θαη ησλ ηδίσλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. εκθάληζε ζπρλφηεηαο πνιιαπιάζηαο ηεο θαλνληθήο 

ζπρλφηεηαο ησλ 50 Hz) 

 ζηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο 

 

 

3.2.1 ΒΤΘΗΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΔ ΣΑΖ 

Χο βχζηζε ηάζεο νξίδεηαη κηα απφηνκε κείσζε ηεο ηάζεο ζε έλα ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ επαλαθνξά ηεο ηάζεο κεηά απφ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κεξηθά Hz κέρξη ιίγα δεπηεξφιεπηα [5]. Ζ βχζηζε ηάζεο αληρλεχεηαη 

θαη ραξαθηεξίδεηαη θαλνληθά απφ ηε κέηξεζε ηεο ξίδαο ηεο rms ηηκήο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο θχθινπ, φπνπ ν θάζε κηζφο θχθινο-θάζε πεξίνδνο επηθαιχπηεη ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν θαηά κηζφ θχθιν.  
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ρήκα 3.1: θπκαηνκνξθή βύζηζεο ηάζεο 

Έρνπκε βχζηζε ηάζεο ζην x% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ξίδαο ηεο rms ηηκήο, αλ ε ξίδα ηεο 

rms ηηκήο πέζεη θάησ απφ ην θαηψθιη βχζηζεο x% ηεο ηάζεο αλαθνξάο. Καηά ην πξφηππν 

CENELEC EN 50160, IEEE 1159 ην θαηψθιη x νξίδεηαη ζην 90. Ζ ηάζε αλαθνξάο γεληθά 

είλαη ε νλνκαζηηθή ηάζε γηα ηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο ή ε δεδεισκέλε ηάζε γηα ηα κεζαίαο 

θαη πςειήο ηάζεο ζπζηήκαηα. 

Ζ βχζηζε ηάζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν παξακέηξνπο : 

 ην βάζνο ΓU, δειαδή ε πηψζε απφ ηελ ηάζε αλαθνξάο ή U ην κέγεζνο ηεο κεησκέλεο 

ηάζεο 

 ε δηάξθεηα ηεο ΓΣ 

Ζ δηάξθεηα ηεο βχζηζεο ηεο ηάζεο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε rms(½) ηηκή 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην 90% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο. 

Οη δηαθνπέο ηάζεο είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία βχζηζεο ηάζεο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο (1-10% 

ηεο ηάζεο αλαθνξάο) [5]. Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηα παξάκεηξν κφλν : ηε δηάξθεηα. Γηαθνπέο 

ηάζεο δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα ιεπηφ θαη ζπρλά απνηέιεζκα επαλαδηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αζθάιεηαο βξαρπθχθισζεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή κεγάιεο 

δηάξθεηαο δηαθνπψλ. Οη κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο δηαθνπέο δηαθέξνπλ ζηα αίηηα πνπ ηηο 

πξνθαινχλ θαη ζηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κείσζε ηεο εκθάληζήο ηνπο [5] . 

 

3.2.1.Α. ΑΗΣΗΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΒΤΘΗΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΩΝ ΣΑΖ 

Οη βπζίζεηο ηάζεο θαη νη κηθξέο δηαθνπέο πξνθαινχληαη θπξίσο απφ θαηλφκελα πνπ νδεγνχλ 

ζε πςειά ξεχκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ πηψζε ηάζεο ζηηο ζχλζεηεο 

αληηζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ κε κέγεζνο πηψζεο πνπ κεηψλεηαη ζε αλαινγία κε ηελ ειεθηξηθή 

απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ παξαηήξεζεο απφ ηελ πεγή ηεο δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα ε 

εκθάληζε βπζίζεσλ ηάζεο θαη δηαθνπψλ νθείινληαη : 
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 ζε ζθάικαηα θαηά ηε κεηαθνξά (πςειήο ηάζεο δίθηπα π.ρ. 150 kV) θαη ηε δηαλνκή 

ηεο ηάζεο (κεζαίαο θαη ρακειήο ηάζεο π.ρ. 20 kV θαη 400 V) ή  

 ζε ηερληθά πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ. Ζ εκθάληζε ζθαικάησλ πξέπεη λα πξνθαιεί 

βπζίζεηο ηάζεο ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηύνπ θαη όρη ζε έλαλ. Ζ δηάξθεηα 

κηαο βχζηζεο ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέζσλ. Ζ απνκφλσζε απηψλ ησλ ζθαικάησλ απφ ηηο ζπζθεπέο απηέο (αζθάιεηεο 

βξαρπθχθισζεο θιπ) ζα πξνθαιέζεη δηαθνπέο (κεγάιεο ή κηθξέο) ζε ρξήζηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην ελ ιφγσ πξφβιεκα. Παξφιν πνπ ε πεγή ηξνθνδνζίαο δελ είλαη 

δηαζέζηκε, ε ηάζε ζην δίθηπν κπνξεί λα δηαηεξεζεί απφ ηελ ηάζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο αζχγρξνλνπο θαη ζχγρξνλνπο θηλεηήξεο ή ηελ ηάζε εμαηηίαο ηεο εθθφξηηζεο ησλ 

ρσξεηηθνηήησλ ηνπ δηθηχνπ . 

Οη κηθξέο δηαθνπέο είλαη ζπρλά απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο απηφκαησλ ζπζηεκάησλ, φπσο 

είλαη νη γξήγνξνη ή αξγνί αζθαιεηνδηαθφπηεο, νη αιιαγέο ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο θιπ. 

 ζηελ είζνδν ή έμνδν απφ ην δίθηπν κεγάισλ θνξηίσλ (αζχγρξνλνη θηλεηήξεο θιπ) ζε 

ζχγθξηζε κε ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ. 

Οη κεγάιεο δηάξθεηαο δηαθνπέο είλαη απνηέιεζκα ηεο νξηζηηθήο απνκφλσζεο ελφο κφληκνπ 

ζθάικαηνο ζην δίθηπν κέρξη ηελ επηδηφξζσζή ηνπ, ιφγσ ηεο ζθφπηκεο απνθνπήο ηνπ απφ ην 

δίθηπν . 

Οη βπζίζεηο ηάζεο κεηαθέξνληαη ζε ρακειφηεξεο ηάζεο ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ κέζσ ησλ 

κεηαζρεκαηηζηψλ. Ο αξηζκφο ησλ θάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην βάζνο ηεο βχζηζεο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζθάικαηνο θαη ηε ζχλδεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ. 

Σα ππέξγεηα δίθηπα πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εκθαλίδνπλ 

ζπρλφηεξα βπζίζεηο ηάζεο απφ φηη ηα ππφγεηα. Χζηφζν έλα ππφγεην δίθηπν, ζπλδεδεκέλν ζηνλ 

ίδην δπγφ πνπ ζπλδέεηαη θαη έλα ππέξγεην δίθηπν ζα επεξεαζηεί απφ ηηο βπζίζεηο ηάζεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην κήθνο ησλ ππέξγεησλ γξακκψλ [2] [5]. 

 

3.2.2 ΑΡΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΑΡΜΟΝΗΚΔ 

Οη αξκνληθέο παξάγνληαη θπξίσο απφ κε γξακκηθά θνξηία ηα νπνία αληινχλ ξεχκα 

δηαθνξεηηθήο θπκαηνκνξθήο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε παξνρήο. Ζ θαζκαηηθή πεξηνρή ησλ 

αξκνληθψλ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ θνξηίνπ. Αξκνληθέο ζπληζηψζεο ηάζεο 

αλαπηχζζνληαη ζε φιεο ηηο ζχλζεηεο αληηζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ σο απνηέιεζκα 

παξακνξθσκέλσλ ηάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηελ πνηφηεηα ηζρχνο πνπ 

θηάλεη ζηνπ θαηαλαισηέο. Ζ ηηκή ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο πνπ ηξνθνδνηεί ζε δηαθνξεηηθέο 

αξκνληθέο ζπρλφηεηεο, παίδεη δσηηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξακφξθσζεο ηεο ηάζεο 

[5]. 

3.2.2.Α. ΚΤΡΗΔ ΠΖΓΔ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΩΝ ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ 

Απηέο είλαη θνξηία ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλάινγα κε ην ρψξν πνπ βξίζθνληαη, 

π.ρ. βηνκεραληθά ή αζηηθά. 

1) ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ 
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 ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο : inverter, δίνδνη, ζπξίζηνξ θιπ 

 θνξηία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθά ηφμα : κεραλέο ειεθηξνθφιιεζεο, θσηηζηηθά 

αεξίνπ θιπ 

2) ΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ 

νηθηαθέο ζπζθεπέο θιπ. Παξφιν πνπ ε ζπκβνιή ησλ αζηηθψλ θνξηίσλ ζηελ εκθάληζε 

αξκνληθψλ δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε απηή ησλ βηνκεραληθψλ, ν κεγάινο αξηζκφο ηνπο θαη ε 

ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπο γηα κεγάιε πεξίνδν δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πεγέο αξκνληθήο 

παξακφξθσζεο [5]. 

 

 
3.2.3. ΤΠΔΡΣΑΔΗ 

Όηαλ ε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα ζπζθεπή μεπεξάζεη ηα φξηα πνπ νξίδνληαη απφ 

Πξφηππα, έρνπκε ππέξηαζε. Οη ππεξηάζεηο είλαη ηξηψλ ηχπσλ : 

 ζηηγκηαίεο 

 ειεθηξηθά ηφμα 

 θεξαπλνί 

Δκθαλίδνληαη είηε αλάκεζα ζε ελεξγνχο αγσγνχο (θάζε-θάζε, θάζε-νπδέηεξνο) είηε 

αλάκεζα ζε ελεξγφ αγσγφ θαη εθηεζεηκέλν αγψγηκν κέξνο ή θαη ηε γε [5]. 

 

 

 

3.2.3.Α ΣΗΓΜΗΑΗΔ ΤΠΔΡΣΑΔΗ 

Δμ νξηζκνχ απηέο αλαπηχζζνληαη ζε ζπρλφηεηα 50/60 Hz. Σα αίηηα εκθάληζήο ηνπο 

πνηθίινπλ : 

 

 ΦΑΛΜΑ ΜΟΝΧΖ 

Όηαλ ζεκεηψλεηαη ζθάικα κφλσζεο αλάκεζα ζε κηα θάζε θαη ηε γε ζε έλα απνκνλσκέλν 

νπδέηεξν ζχζηεκα, ε θαζηθή ηάζε κπνξεί λα θηάζεη ηελ ηηκή ηεο πνιηθήο ηάζεο. Οη 

ππεξηάζεηο ζηηο ρακειήο ηάζεο εγθαηαζηάζεηο είλαη πηζαλφ λα πξνέξρνληαη απφ ηηο πςειήο 

ηάζεο εγθαηαζηάζεηο κέζσ ηνπ αγσγνχ γείσζεο ηνπ ππνζηαζκνχ ΤΣ/ΥΣ. 

 ΗΓΖΡΟΤΝΣΟΝΗΜΟ 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζπάλην κε γξακκηθφ ηαιαλησηηθφ θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί ζπρλά λα 

είλαη επηθίλδπλν γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη πνπ παξάγεηαη ζε έλα θχθισκα πνπ πεξηιακβάλεη 

ππθλσηέο θαη κηα απηεπαγσγή. 

 ΑΠΟΚΟΠΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ 
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Όηαλ ππάξμεη απνθνπή νπδεηέξνπ ηφηε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή ζα ηξνθνδνηείηαη κε 

κεγαιχηεξε ηάζε, ηελ πνιηθή. Παξαηεξείηαη δειαδή αχμεζε ζηελ ηάζε (κεξηθέο θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πνιηθή). 

 ζθάικαηα ζηα ξπζκηζηηθά ζηνηρεηά ησλ γελλεηξηψλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή ζηελ 

αιιαγή ησλ κεηαγσγέσλ ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 

 ππεξαλαπιήξσζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο. Γηαθιαδσκέλνη ππθλσηέο παξάγνπλ αχμεζε ζηελ 

ηάζε απφ ηελ πεγή ηξνθνδφηεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο [5]. 

 

 

3.2.3.Β. ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΣΟΞΑ 
Απηέο νη ππεξηάζεηο παξάγνληαη απφ απφηνκεο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ δηθηχνπ (απφηνκν 

άλνηγκα αζθαιεηνδηαθνπηψλ θιπ). Οη ππεξηάζεηο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε : 

 ειεθηξηθά ηφμα ζε θαλνληθφ θνξηίν 

 ππεξηάζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ αγσγή θαη ηε δηαθνπή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο 

 ππεξηάζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ρσξεηηθά θπθιψκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε θφξηηζε 

ελφο ππθλσηή παξάγεη κηα κεηαθεξφκελε ππέξηαζε ηεο νπνίαο ην πξψην peak κπνξεί 

λα είλαη θνξέο ηεο rms ηηκήο ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. 

 

 

3.2.3.Γ. ΚΔΡΑΤΝΟΗ 
Ο θεξαπλφο είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. 

Μηα δηάθξηζε γίλεηαη κεηαμχ ησλ άκεζσλ θεξαπλψλ (ζε κηα γξακκή ή ζε κηα εγθαηάζηαζε) 

θαη ησλ κε άκεζσλ ζπλεπεηψλ ηνπ θεξαπλνχ (επαθφινπζεο ππεξηάζεηο θ.α) [5].  

 
 

3.2.4. ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΗ ΣΑΖ 

Οη δηαθπκάλζεηο ηάζεο είλαη δηαθπκάλζεηο είηε ηεο rms ηηκήο είηε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο 

ηάζεο αλαθνξάο ζε έλα εχξνο κηθξφηεξν ηνπ 10% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Οη δηαθπκάλζεηο 

ηάζεο είλαη κηα ζεηξά κεηαβνιψλ ηεο ηάζεο ή θπθιηθψλ ή ηπραίσλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ 

πεξηβάιινπζα ηεο ηάζεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο δηαθχκαλζεο θαη 

ην κέγεζφο ηεο [5]. 

 Αξγέο δηαθπκάλζεηο ηάζεο πξνθαινχληαη απφ αξγέο κεηαβνιέο ησλ θνξηίσλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν. 

 Οη γξήγνξεο κεηαβνιέο ηάζεο νθείινληαη θπξίσο ζηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ησλ 

βηνκεραληθψλ θνξηίσλ. 

3.2.5. ΑΝΗΟΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΣΑΖ-ΑΤΜΔΣΡΗΑ ΦΑΔΩΝ 

Έλα ηξηθαζηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε αληζνξξνπία αλ ε rms ηηκή ησλ θαζηθψλ ηάζεσλ ή ησλ 

θαζηθψλ γσληψλ αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο θάζεηο δελ είλαη ίζεο. Ζ αληζνθαηαλνκή ηάζεο 

ζεσξείηαη σο έλα πξφβιεκα πνηφηεηαο ηζρχνο. Παξφιν πνπ ε ηάζε ζε επίπεδν κεηαθνξάο 

είλαη αξθεηά θαιά θαηαλεκεκέλε , ζε επίπεδν παξνρήο-ρξήζεο ππάξρεη αληζνθαηαλνκή, 

εμαηηίαο άληζσλ ζχλζεησλ αληηζηάζεσλ ζην ζχζηεκα θαη ιφγσ άληζεο θαηαλνκήο θνξηίσλ 

ζηηο θάζεηο [5]. 
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3.2.6 ΣΑΥΔΗΔ ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΗ ΣΑΖ 

Σν θιίθεξ ή αιιηψο γξήγνξε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο πνπ νδεγεί ζε ηξεκφπαηγκα ζην θσο 

είλαη κία νπηηθή ελφριεζε ιφγσ αζηάζεηαο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο (ηξεκφπαηγκα). Σν επίπεδν 

ηεο ελφριεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα θαη ην πιάηνο ηεο αιιαγήο ηεο έληαζεο ηνπ 

θσηφο θαη απφ ηνλ παξαηεξεηή (δελ αληηιακβαλφκαζηε φινη ηελ ίδηα ελφριεζε ζηελ ίδηα 

δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο) [9].  

Αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ θσηφο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ θπκάησζε ηνπ πιάηνπο φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζην ζρήκα . 

 

ρήκα3. 2:δηαθύκαλζε ηεο ηάζεο πνπ νδεγεί ζε ηξεκόπαηγκα ζην θωο 

 

ρήκα3. 3:ραξαθηεξηζηηθά θπκαηνκνξθήο θιίθεξ 
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ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 

  



 

  58 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

ην θεθάιαην απηφ ζα θάλνπκε αλαθνξά ζηα κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη ησλ δηαηαξαρψλ 

ηάζεο, αιιά θαη άιισλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλεί ε θαθή θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε κηαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη αθνξνχλ ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη είηε ζην ζχλνιν είηε ζηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ρακειή πνηφηεηα ηζρχνο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ή αθφκε θαη 

θαηαζηξνθή ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

αηφκσλ πνπ θηλνχληαη-εξγάδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη λα επηθέξεη 

επηπιένλ νηθνλνκηθά . 

Οη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο εθαξκφδνληαη : 

 γηα ηε δηφξζσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο  

 ζε πεξίπησζε πνπ ζην δίθηπν ή ζε κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε ζπλδένληαη 

πξνβιεκαηηθά θνξηία 

 γηα ηε ζχκθσλε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα θαζνξηζκέλα Πξφηππα ή κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ δηαλνκέα ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο 

 γηα ηε ζπκθσλεκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηή 

Σα θνξηία δελ είλαη επαίζζεηα ζηελ ίδηα δηαηαξαρή θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα 

επαηζζεζίαο. Γη' απηφ θαη νη θηλήζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο, πνπ πηνζεηνχληαη σο ε 

θαιχηεξε ιχζε απφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηα θαηάιιεια 

επίπεδα πνηφηεηαο ηζρχνο πνπ λα αληηζηνηρνχλ θαη ζηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο.  

Απνηειεί δσηηθή ζεκαζία λα γίλεηαη πξψηα ε δηάγλσζε ηεο θχζεο ηεο δηαηαξαρήο πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί (γηα παξάδεηγκα ε δηάξθεηα κηαο δηαθνπήο ηάζεο θαζνξίδεη θαη ηα 

κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο). 

Σν θφζηνο εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο δηαηαξαρέο ηάζεο εμαξηάηαη απφ: 

 ηα απαηηνχκελα επίπεδα πξνζηαζίαο 

Ζ δπζιεηηνπξγία κηα εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ζέζεη ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο (π.ρ. ζε λνζνθνκεία, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ 

αεξνδξνκίσλ, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θαη αζθαιείαο ζε δεκφζηα θηίξηα, εθεδξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζε ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.α.)  

 νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δπζιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

Οπνηαδήπνηε κε αλακελφκελε δηαθνπή, αθφκε θαη φηαλ είλαη πνιχ κηθξή, ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή (θαηαζθεπή εκηαγσγψλ, ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θ.α.) νδεγεί 

ζηελ απψιεηα παξαγσγήο, ηε ρακειή πνηφηεηα ηεο ή αθφκε θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο 

παξαγσγήο [2], [5]. 
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 Ζ αλαινγία νηθνλνκηθνχ θφζηνπο απφ ηηο απψιεηεο ζηελ παξαγσγή θαη ηνπ 

θφζηνπο απφ ηελ επέλδπζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαηαξαρψλ. 

 

 

4.1. ΜΔΣΡΑ ΔΝΑΝΣΗ ΒΤΘΗΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΩΝ ΣΑΖ 

 
Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ, ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα επαλεθθίλεζεο ηνπ, ε αμηνπηζηία ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ε ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηε κείσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαθνπψλ. 

Ζ νξζή δηάγλσζε είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ επηινγή ηεο ιχζεο. Γηα παξάδεηγκα ζην ζεκείν 

θνηλήο ζχλδεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ ε βχζηζε ηάζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή ή απφ ην ζχζηεκα δηαλνκήο [2]. 

 

 

4.1.1 ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΒΤΘΗΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΩΝ ΣΑΖ 

 

Ο δηαλνκέαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα πάξεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα, φπσο ζηνρεπκέλε 

ζπληήξεζε, εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ θ.α. [5]. 

 
 

4.1.2 ΜΔΗΩΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΑΣΟΤ ΣΖ ΒΤΘΗΖ ΣΑΖ 

 

ε επίπεδν ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο :  
α) αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα λέεο ζπλδέζεηο ζην δίθηπν (λένη ππνζηαζκνί θ.α.),  

β) βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ (επηιεθηηθφηεηα, 

απηφκαηε επαλεθθίλεζε ηζρχνο, δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο εμ απνζηάζεσο) 

γ) αχμεζε ησλ θπθισκάησλ κηθξήο ηζρχνο 

ε επίπεδν εμνπιηζκνύ : 

κείσζε ηεο θαηαλαισκέλεο ηζρχνο κε πεξηνξηζκφ ησλ ππεξεληάζεσλ [5]. 

 

 

4.1.3. ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΟΥΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΆΔΩΝ ΣΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

Ζ γεληθή αξρή γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ν εμνπιηζκφο αληέρεη ζε βπζίζεηο ηάζεο θαη δηαθνπέο, 

είλαη λα αληηζηαζκίδεηαη ε έιιεηςε ηζρχνο κε εθεδξηθή αλάκεζα ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη 

ηελ εγθαηάζηαζε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαζεζηκφηεηαο ελφο κέζνπ απνζήθεπζεο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε δηάξθεηα ησλ δηαηαξαρψλ θαηά ηηο νπνίεο ην ζχζηεκα πξέπεη λα 

αληέμεη.  

Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κέηξνπ πξνζηαζίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο είλαη: 

 ε πνηφηεηα ηεο πεγήο δηαηαξαρψλ 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ (ηθαλφηεηα αλνρήο ζε δηαηαξαρέο) 

Μφλν κε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ ησλ δηαηαξαρψλ κπνξνχλ απηά ηα δχν ζηνηρεία λα ζπλδπαζηνχλ. Οη ιχζεηο πνπ 
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κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη πνηθίιεο θαη εμαξηψληαη απφ ηελ ηζρχ πνπ θαηαλαιψλεη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο βχζηζεο ηεο ηάζεο [2]. 

 
 

4.1.4. ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΟΥΖ ΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ζ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία κηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη λα θάλεη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηελ αληνρή ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Γεληθά ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ δελ απαηηνχλ πςειή 

ηζρχ θαη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα ζε δηαηαξαρέο [5]. Δίλαη επηπιένλ ζπρλά πην νηθνλνκηθφ 

ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ λα γίλνπλ πην αλεθηηθά ζηηο δηαηαξαρέο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλψλ πξνυπνζέηεη  

 φηη δε ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο κε 

ηελ επαλαθνξά ηεο ηάζεο 

 φηη ηα θνξηία θαη νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο είλαη αλεθηηθέο ζε κηθξέο δηαθνπέο 

ηάζεο θαη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηελ επαλαθνξά ηεο 

ηάζεο 

 φηη ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ζα ζπλερίζεη ε ηαπηφρξνλε ηξνθνδφηεζε φισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλψλ, θαζψο θαη ε ηαπηφρξνλε επαλεθθίλεζε ηνπο κεηά 

ηε δηαθνπή 

Γηα λα κελ πξνθιεζνχλ θίλδπλνη απφ κηα δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο. Γελ απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηε κείσζε ηεο 

ηάζεο, αλ ε βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ζπζθεπή ζεσξείηαη απνδεθηφ θαηλφκελν, αξθεί 

βέβαηα λα κελ θηλδπλεχνπλ άλζξσπνη. 

Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη µεηψζεσλ ηεο ηάζεο µπνξεί λα έρνπλ ρξνληθή θαζπζηέξεζε, 

εάλ ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο πνπ πξνζηαηεχνπλ επηηξέπεη ρσξίο θίλδπλν µηα δηαθνπή, ή 

µηα µείσζε ηεο ηάζεο, µηθξήο δηάξθεηαο. 

Δάλ γίλεηαη ρξήζε επαθψλ, ε θαζπζηέξεζε ζην άλνηγµα θαη επαλαθιείζηµφ ηνπο, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, δελ πξέπεη λα παξαθσιχεη ην ζηηγκηαίν 

άλνηγµά ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο έλαληη µεηψζεσλ ηεο ηάζεο, πξέπεη λα είλαη 

ζπµβαηά µε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ ηηο αλαθεξφµελεο ζηελ εθθίλεζε θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφµελσλ ζπζθεπψλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επαλαθνξά µηαο δηάηαμεο πξνζηαζίαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε, ε επαλαθνξά δελ πξέπεη λα είλαη απηφµαηε [2].  

 

 

4.2. ΜΔΣΡΑ ΔΝΑΝΣΗ ΑΡΜΟΝΗΚΩΝ 

Τπάξρνπλ ηξεηο δπλαηνί ηξφπνη πεξηνξηζκνχ ησλ αξκνληθψλ  
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4.2.1. ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ ΑΡΜΟΝΗΚΏΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 

1) ΠΖΝΗΑ 

ηηο ηξεηο θάζεηο ζπλδένληαη πελία. Σν θάζε πελίν κεηψλεη ηηο αξκνληθέο ξεχκαηνο ζε θάζε 

γξακκή (εηδηθά ηηο κεγάιεο αξκνληθέο). 

2) ΥΡΖΖ ΑΝΟΡΘΩΣΩΝ 

Δδψ πεξηνξίδνληαη αξκνληθέο ρακειήο ηάμεο (5ε θαη 6ε), νη νπνίεο ζπρλά πξνθαινχλ ηε 

κεγαιχηεξε δηαηαξαρή εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ηνπο πιάηνπο. Απηή ε εθαξκνγή απαηηεί έλα 

κεηαζρεκαηηζηή κε δχν δεπηεξεχνληα ειίγκαηα (ην έλα ζε αζηέξα θαη ην άιιν ζε ηξίγσλν). 

Έηζη αθήλνληαη κφλν νη αξκνληθέο κεγαιχηεξεο ηάμεο 12k+1 [5]. 

 

 
4.2.2 ΜΔΣΑΣΡΟΠΉ ΣΖ ΔΓΚΑΣΆΣΑΖ 

 Πξνζζήθε θίιηξσλ 

 Αχμεζε ηεο ηζρχνο κηθξψλ θπθισκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 Απνκφλσζε πξνβιεκαηηθψλ θνξηίσλ. Χο πξψην βήκα, ν επαίζζεηνο εμνπιηζκφο 

πξέπεη λα ζπλδέεηαη φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηελ πεγή ηξνθνδφηεζεο. Καηφπηλ ηα 

θνξηία απηά πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα επαίζζεηα, γηα παξάδεηγκα 

ηξνθνδνηψληαο ηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ή απφ κεηαζρεκαηηζηέο. Οη εθαξκνγέο 

απηέο ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο θαη κεγάιν θφζηνο. 

 ρξήζε δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο 

Ζ ιχζε απηή είλαη ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ. Μηα απιή ζπλζήθε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο δηάηαμεο, φπνπ ε Gh είλαη ε θαηλφκελε 

ηζρχο φισλ ησλ πεγψλ αξκνληθψλ θαη Sn ε θαηλφκελε ηζρχο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ησλ θνξηίσλ [2], [5]. 

-Αλ ηζρχεη φηη Gh/Sn<=15% νη ζπλήζεηο δηαηάμεηο είλαη θαηάιιειεο 

-Αλ Gh/Sn>=15% ππάξρνπλ δχν εθδνρέο ιχζεσλ : 

I) φηαλ 15 % < Gh/Sn<=25 % (γηα πξνβιεκαηηθά δίθηπα), ηα επίπεδα ξεχκαηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πξέπεη λα απμεζνχλ, φπσο θαη ηα επίπεδα ηάζεο ησλ ππθλσηψλ 

II) φηαλ 25% < Gh/Sn<=60 %, αληηαξκνληθά πελία πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηνπο ππθλσηέο θαη 

λα ξπζκίδνληαη ζε ζπρλφηεηα ρακειφηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο ρακειφηεξεο αξκνληθήο (γηα 

παξάδεηγκα 215 Hz ζε δίθηπν 50 Hz). Έηζη πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο ζπληνληζκνχ θαη 

κεηψλνληαη νη αξκνληθέο.  

ΗΗΗ) φηαλ Gh/Sn>=60 %, νη εηδηθνί πξέπεη λα ππνινγίδνπλ θαη λα ηνπνζεηνχλ παζεηηθά ή 

πβξηδηθά θίιηξα 



 

  62 

4.3. ΜΔΣΡΑ ΈΝΑΝΣΗ ΤΠΔΡΣΑΔΩΝ 

Ζ εθαξκνγή θαη πξνζζήθε κνλσηηθψλ δηαηάμεσλ κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο ηφζν γηα ηελ 

αλζξψπηλε δσή φζν θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε απφ ηηο ππεξηάζεηο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ζπλππνινγίδνληαη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο [2]. 

Απηφ απαηηεί : 

 γλψζε ησλ επηπέδσλ θαη ηεο ελέξγεηαο ησλ ππεξηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

εκθαληζηνχλ ζην δίθηπν 

 ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ, φπνπ είλαη απαξαίηεην, θαηάιιεισλ έλαληη 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ ππεξηάζεσλ [5]. 

 

 

4.3.1. ΣΗΓΜΗΑΗΑΔ ΤΠΔΡΣΑΔΗ 

 απνκφλσζε φισλ ή κεξηθψλ ππθλσηψλ απφ ην δίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ρακειψλ 

θνξηίσλ  

 απνθπγή δηαηάμεσλ εππαζψλ ζην ζηδεξνζπληνληζκφ θαη κε ηθαλψλ λα απνζβέζνπλ ην 

θαηλφκελν [5] 

 

 

4.3.2. ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΣΟΞΑ 

Πεξηνξηζκφο ησλ παξνδηθψλ θνξηίζεσλ ησλ ππθλσηψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ζηαζεξήο 

αληίζηαζεο. Ζ απηφκαηε αληηζηάζκηζε είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα εγθαηαζηάζεηο ρακειήο 

ηάζεο, νη νπνίεο δελ είλαη ηθαλέο λα αληέμνπλ ζηηγκηαίεο ππεξηάζεηο, φπσο ηα ειεθηξηθά ηφμα. 

Σνπνζέηεζε γξακκηθψλ πελίσλ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζηηγκηαίσλ 

ππεξηάζεσλ [5]. 

 

 

4.3.3. ΚΔΡΑΤΝΟΗ 

1) ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Πξνζηαηεχεη ην θηίξην θαη ηε δνκή ηνπ απφ απεπζείαο ρηππήκαηα θεξαπλψλ (αιεμηθέξαπλα, 

θισβνί Faraday θα.). 

2) ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Απηή πξνζηαηεχεη ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ηνλ θεξαπλφ. Αλαζηνιείο ππεξηάζεσλ ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθξηκέλα 

εθηεζεηκέλα κέξε ησλ δηθηχσλ πςειήο θαη ρακειήο ηάζεο θαη ζηελ είζνδν ησλ δπγψλ 

κεζαίαο-ρακειήο ηάζεο.  

ηηο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο, νη αλαζηνιείο ππεξηάζεσλ ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφ 

πην θνληά ζην θνξηίν γηα λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε πξνζηαζία. Μεξηθέο θνξέο είλαη 

απαξαίηεην νη αλαζηνιείο ππεξηάζεσλ λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 
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θνληά ζην θνξηίν. εκεηψζηε φηη νη ππεξηάζεηο πνπ θαηαπνλνχλ κηα εγθαηάζηαζε κπνξνχλ 

λα πξνέξρνληαη απφ άιιεο δηαδξνκέο, φπσο νη ηειεθσληθέο γξακκέο, νκναμνληθά θαιψδηα 

[5]. 

 

 

4.4. ΜΔΣΡΑ ΈΝΑΝΣΗ ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΩΝ ΣΑΖ  

Οη δηαθπκάλζεηο πνπ παξάγνληαη απφ βηνκεραληθά θνξηία κπνξεί λα επεξεάζνπλ έλα κεγάιν 

αξηζκφ θαηαλαισηψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ ίδηα πεγή. Σν κέγεζνο ηεο δηαθχκαλζεο 

εμαξηάηαη απφ ην ιφγν ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηεο ζπζθεπήο πνπ πξνθαιεί ηε δηαηαξαρή 

θαη ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηεο παξνρήο ηζρχνο. Οη ιχζεηο έλαληη ησλ δηαηαξαρψλ: 

 αιιαγή ησλ κέζσλ θσηηζκνχ. Λακπηήξεο θζνξηζκνχ είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη απφ 

ηνπο θνηλνχο ηχπνπο ιακπηήξσλ 

 ηνπνζέηεζε πεγήο ζπλερνχο ηξνθνδφηεζεο ηζρχνο 

 δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηε ζπζθεπή πνπ πξνθαιεί ηηο δηαηαξαρέο. Ζ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ εθθίλεζεο ησλ θηλεηήξσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα εθθηλνχλ ζπρλά, κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ εκθάληζε ππεξεληάζεσλ. 

 αιιαγέο ζην δίθηπν 

1)αχμεζε ηεο ηζρχνο βξαρπθχθισζεο κε ηε ζχλδεζε θπθισκάησλ θσηηζκνχ ζην 

θνληηλφηεξν ζεκείν ηξνθνδφηεζεο. 

2)αχμεζε ηεο “ειεθηξηθήο απφζηαζεο” αλάκεζα ζην θνξηίν πνπ πξνθαιεί ηε 

δηαηαξαρή θαη ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ ηξνθνδνηψληαο ην ελ ιφγσ θνξηίν απφ έλαλ 

αλεμάξηεην κεηαζρεκαηηζηή 

 ρξήζε ελφο ελεξγνχ αληηζηαζκηζηή 

Απηή ε ζπζθεπή παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελεξγή αληηζηάζκηζε γηα θάζε θάζε. 

Σα ηξεκνπαίγκαηα κπνξνχλ λα κεησζνχλ απφ ην 50% ζην 25%. 

 χλδεζε ζε ζεηξά κηαο άεξγνπ αληίζηαζεο 

Με ηε κείσζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ξεχκαηνο, κηα αληίζηαζε πέξα απφ ην ζεκείν 

ζχλδεζεο κηαο εζηίαο ηφμνπ κπνξεί λα κεηψζεη ην ηξεκφπαηγκα θαηά 30% [5]. 

 

 

4.5. ΜΔΣΡΑ ΈΝΑΝΣΗ ΑΤΜΔΣΡΗΑ ΦΑΔΩΝ 

Οη ιχζεηο είλαη [5]: 

 θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ κηαο θάζεο ζπκκεηξηθά ζηηο ηξεηο θάζεηο 

 κείσζε ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο πξηλ ηηο ζπζθεπέο πνπ 

πξνθαινχλ ηελ αληζνθαηαλνκή κε ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή  

 πξνζζήθε ησλ θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ γηα ηηο κεραλέο 

 πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ θνξηίσλ ρσξεηηθνχ ή επαγσγηθνχ ραξαθηήξα 
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4.6. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ 

Σα κέηξα έλαληη ειεθηξνπιεμίαο αθνξνχλ ζηελ άκεζε θαη ηελ έκκεζε επαθή. 

Ζ πξνζηαζία απφ ηελ άκεζε επαθή απνζθνπεί ζηε απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα ελεξγά κέξε κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο [2],[5]. 

Δλψ ε πξνζηαζία απφ ηελ έκκεζε επαθή απμάλεη ην επίπεδν αζθαιείαο , θαζψο απνηξέπεη 

ηνπο θηλδχλνπο απφ ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε , αλ απηά θνξηηζηνχλ εμαηηίαο 

πξνβιεκαηηθήο κφλσζεο 

. 

 

4.6.1. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΑΜΔΖ ΔΠΑΦΖ 

 

4.6.1.Α. ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΜΟΝΩΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΩΝ ΜΔΡΩΝ 

Σα ελεξγά κέξε κηα εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ κηα κφλσζε. 

εκαληηθή παξάκεηξνο ζε απηφ εδψ ην ζεκείν είλαη ην επίπεδν ηεο κφλσζεο. Σν πιηθφ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηαξράο δε ζα κπνξεί λα αθαηξεζεί παξά κφλν κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ ε πνηφηεηα ηνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξεί λα αληέρεη 

θαηαπνλήζεηο καθξάο δηάξθεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ρεκηθήο, ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο 

θχζεσο. 

Γηα ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πιηθά ε κφλσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα αληίζηνηρα 

πξφηππα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ζ κφλσζε πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα 

εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεί επηηπρψο δνθηκέο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ 

πθίζηαληαη ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πιηθά. 

Σα ελεξγά κέξε κηαο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πεξηθιείνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβιεκάησλ ή 

λα βξίζθνληαη πίζσ απφ πξνζηαηεπηηθά δηαθξάγκαηα πνπ παξέρνπλ ηνλ ειάρηζην βαζκφ 

πξνζηαζίαο. Χζηφζν είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχληαη πξφζθαηξα αλνίγκαηα κεγαιχηεξα απφ 

ηα πξνβιεπφκελα. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλαληηνχληαη ζε ιπρληνιαβέο, αζθάιεηεο, 

ξεπκαηνδφηεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ή αθαίξεζε ηνπο. Γηα ηελ απνθπγή ινηπφλ ηέηνησλ 

θηλδχλσλ πξέπεη ν κεραληθφο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ : 

 θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ηπραία επαθή αλζξψπσλ ή 

θαηνηθίδησλ πξνο ηα ελεξγά κέξε  

 ηελ ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ φηη ηα κέξε πνπ έρνπλ γίλεη πξνζηηά εμαηηίαο απηψλ ησλ 

αλνηγκάησλ είλαη ελεξγά κέξε θαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζθφπηκε επαθή κε απηά  

Δπίζεο ηα πεξηβιήκαηα θαη ηα πξνζηαηεπηηθά δηαθξάγκαηα πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ηε κέγηζηε αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο. Απαηηείηαη επηπιένλ 

ε γεξή ηνπο ζηεξέσζε, θαζψο θαη ε επαξθή ηνπο απφζηαζε απφ ηα ελεξγά κέξε . 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαίν ην άλνηγκα 

ησλ πεξηβιεκάησλ ή ε αθαίξεζε ησλ θξαγκάησλ. Όηαλ παξνπζηαζηεί κηα ηέηνηα 

αλαγθαηφηεηα νη παξαπάλσ δχν εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 
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δηαδηθαζία, φπσο κε ηε ρξήζε εξγαιείνπ-θιεηδηνχ θαη ηε ζέζε εθηφο ηάζεσο ησλ ελεξγψλ 

κεξψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ απηά ηα πεξηβιήκαηα ή πξνζηαηηθά δηαθξάγκαηα [2]. 

 

4.6.1.Β.ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΔΜΠΟΓΗΑ 

ηελ πξνζηαζία απφ ηελ άκεζε επαθή εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε εκπνδίσλ. Σα εκπφδηα 

πξννξίδνληαη ψζηε λα απνηξέπνπλ ηελ αθνχζηα επαθή, αιιά φρη ηελ εθνχζηα επαθή κεηά ηελ 

εζθεκκέλε παξάθακςε ή αθαίξεζε ησλ εκπνδίσλ. 

Έηζη ινηπφλ ε ρξήζε εκπνδίσλ πξνζηαηεχεη απφ ηνπο θηλδχλνπο ιφγσ πξνζέγγηζεο κε ηα 

ελεξγά κέξε ή ηεο αθνχζηαο επαθήο κε απηά, φηαλ εθηεινχληαη ρεηξηζκνί ζηελ εγθαηάζηαζε.  

Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ εκπνδίσλ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε θιεηδηνχ, αιιά πξέπεη λα είλαη θαιά 

ζηεξεσκέλα, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε εθνχζηα απνκάθξπλζή ηνπο [2]. 

 

4.6.1.Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΜΖ ΠΡΟΗΣΖ ΘΔΖ 

Σν κέηξν απηφ απνζθνπεί φπσο θαη ηα εκπφδηα ζηελ αθνχζηα επαθή κε ηα ελεξγά κέξε. ην 

ρψξν πξνζέγγηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα πξνζηηά αγψγηκα 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ δηαθνξά δπλακηθνχ. Χο ηαπηφρξνλα πξνζηηά ζηνηρεία 

ζεσξνχκε εθείλα ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ 2,50 m. Ζ 

απφζηαζε απηή απμάλεηαη θαηά κήθνο ησλ αγψγηκσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζην ρψξν πξνζέγγηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ εδψ ην ζεκείν φηη θαη ην 

δάπεδν αλ δελ είλαη κνλσηηθφ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε σο ηαπηφρξνλν πξνζηηφ ζηνηρείν 

[2]. 

 

4.6.1.Γ. ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΓΗΑΦΤΓΖ ΔΝΣΑΖ 

Μηα δηάηαμε δηαθφπηε δηαθπγήο έληαζεο ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά απμάλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ άιισλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ηελ άκεζε επαθή. 

Ο δηαθφπηεο δηαθπγήο έληαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκειηαθή γείσζε απνηειεί απφ ην έηνο 

2006 ηελ ππνρξεσηηθή κέζνδν πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ηεο ηάμεο ησλ 30 mA 

δηαθφπηεηαη ε δηαξξνή ξεχκαηνο ζε ηάζε κηθξφηεξε απφ 50 V πνπ είλαη αθίλδπλε γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

Να ηνληζζεί φηη απφ κφλν ηνπ ην κέηξν απηφ πξνζηαζίαο δελ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ηνπ κεραληθνχ λα εθαξκφζεη ηα παξαπάλσ κέηξα πξνζηαζίαο. 

 
 

4.6.2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΔΜΜΔΖ ΔΠΑΦΖ 

ηελ πεξίπησζε πξνζηαζίαο απφ έκκεζε επαθή, ν ππεχζπλνο κεραληθφο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα επηδείμεη ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα. Ο ιφγνο είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζηαζία απφ 

ηελ άκεζε επαθή, νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχληα ζηελ έκκεζε επαθή είλαη ιηγφηεξν 

«νξαηνί». Γπζηπρψο ππάξρεη έλα αξλεηηθφ πξνεγνχκελν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζε ζρέζε κε 
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ειιεηκκαηηθέο πξνζεγγίζεηο έσο θαη εθνχζηεο παξαβιέςεηο ζην παξειζφλ, γηα ην ιφγν φηη 

πνιινί ζάλαηνη θαη ηξαπκαηηζκνί αλζξψπσλ απφ ην «ξεχκα» νθείινληαη ζηελ απνπζία 

ηέηνησλ κέηξσλ (π.ρ. θίλδπλνο απφ ην ξεχκα δηαξξνήο)  

Γε ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα πεη θαλείο φηη εμαηηίαο απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ ηζηνξηθνχ, γηα έλα 

κεραληθφ ζήκεξα είλαη ρξένο λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσκέλε κειέηε 

γηα ηελ αζθάιεηα απφ ηε ιεηηνπξγία κηα εγθαηάζηαζεο. Γειαδή είλαη εγθιεκαηηθή ακέιεηα 

θάπνηνο λα πεξηνξηζηεί ζηελ εθαξκνγή απιά θαη κφλν ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηελ 

άκεζε επαθή. Ο κεραληθφο νθείιεη λα αθηεξψζεη ρξφλν ζηελ εθαξκνγή εθείλσλ ησλ κέηξσλ 

πνπ ζα αληρλεχνπλ θαη ζα απνηξέπνπλ θηλδχλνπο φπσο είλαη ε θφξηηζε αγψγηκσλ 

εθηεζεηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή ππάξρεη δηαξξνή ξεχκαηνο, ιφγσ π.ρ. 

θαηαζηξνθήο ή γήξαλζεο ηεο κφλσζεο ηνπ αγσγνχ θάζεο, ηφηε ν αγσγφο γεο πξνζηαηεχεη ην 

ρξήζηε, γηαηί κηα κεγάιε ηηκή ξεχκαηνο κέζσ ηνπ αγσγνχ απηνχ ζα πξνθαιέζεη δηαθνπή ηνπ 

θπθιψκαηνο απφ ηελ αζθάιεηα. Σν παξαπάλσ δίθηπν δηαλνκήο κε ηξεηο αγσγνχο (θάζε, 

νπδέηεξνο θαη γε) ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ζε θάζε θηίξην ππεξεζηψλ πγείαο [2]. 

 

 

4.6.2.Α. ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

 

Με ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ επηηπγράλεηαη ε απνηξνπή εκθάληζεο θαη δηαηήξεζεο 

κηαο «επηθίλδπλεο» ηάζεο επαθήο ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ, φηαλ ππάξμεη ζθάικα 

κφλσζεο αλάκεζα ζε έλα ελεξγφ κέξνο θαη είηε έλα εθηεζεηκέλν αγψγηκν κέξνο είηε έλαλ 

αγσγφ πξνζηαζίαο [2]. 

 

 

4.6.2.Α.Η. ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

 

Απηφ ην κέηξν αθνξά ηφζν εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαζζφκελν ξεχκα φζν 

θαη απηέο κε ζπλερέο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φζσλ θηλνχληαη ζην ρψξν 

ηεο, πξέπεη ζηελ πεξίπησζε ζθάικαηνο ην νπνίν πξνθαιεί ηελ εκθάληζε κηαο επηθίλδπλεο 

ηάζεο επαθήο ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ, λα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ηξνθνδφηεζή 

ηεο. 

Δπηθίλδπλε ζεσξείηαη ε ηάζε επαθήο ε νπνία: 

 ππεξβαίλεη ηα 50 V, ελδεηθλπφκελε ηηκή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή ηα 120 V 

ζπλερνχο ξεχκαηνο 

 δηαηεξείηαη ηφζν ρξφλν, ψζηε λα είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία ζε έλα 

άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηαπηφρξνλα πξνζηηά ζηνηρεία. 

Ζ απηφκαηε δηαθνπή ηξνθνδφηεζεο γίλεηαη είηε ζε νιφθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε είηε ζε κέξνο 

απηήο (έλα θχθισκα, κηα ζπζθεπή). Ζ εθαξκνγή απηή γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα, ηζρχεη γηα ξεχκα ηξνθνδφηεζεο κε ζπρλφηεηα κεηαμχ 15 Hz θαη 1000 

Hz. ηηο εγθαηαζηάζεηο ζπλερνχο, ην ζπλερέο πξέπεη λα κελ έρεη θπκάησζε. 

Δπίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ζε έλα ζχζηεκα ,φπνπ εθαξκφδεηαη γείσζε ΗΣ, δειαδή 1) φια ηα 

ελεξγά κέξε λα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηε γε ή έλα ζεκείν λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε γε 

κέζσ κηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ζεκαληηθήο ηηκήο θαη 2) λα ππάξρεη άκεζε ειεθηξηθή 

ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηε γε, αλεμάξηεηα απφ ηε γείσζε ηνπ 
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νπδεηέξνπ, δελ απαηηείηαη γεληθά απηφκαηε δηαθνπή ηξνθνδφηεζεο θαηά ηελ εκθάληζε ελφο 

πξψηνπ ζθάικαηνο. 

Δπηπιένλ γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο, φπνπ ππάξρνπλ απμεκέλνη 

θίλδπλνη, πηζαλφηαηα ζα ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο γηα ρακειφηεξεο ηηκέο ηάζεο 

επαθήο θαη ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο [2]. 

 

4.6.2.Α.ΗΗ. ΓΔΗΩΔΗ ΚΑΗ ΑΓΩΓΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε, πξέπεη γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο λα αλαθεξζνχκε ζηα ζπζηήκαηα 

ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ θαη ην πψο απηά θσδηθνπνηνχληαη. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν γξάκκαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηξνθνδφηεζεο κε ηε γε : 

 Σ = άκεζε ζχλδεζε ηνπ νπδεηέξνπ κε ηε γε 

 Η = φια ηα ελεξγά κέξε απνκνλσκέλα απφ ηε γε ή έλα ζεκείν ζπλδεδεκέλν κε ηε γε 

κέζσ κηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ζεκαληηθήο ηηκήο 

Σν δεχηεξν γξάκκα αθνξά ζηε ζρέζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

πξνο ηε γε : 

 Σ = άκεζε ειεθηξηθή ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηε γε, 

αλεμάξηεηα απφ ηε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο 

 Ν = άκεζε ειεθηξηθή ζχλδεζε ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ κε ηνλ νπδέηεξν 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο 

Σα επφκελα γξάκκαηα (αλ ππάξρνπλ) αθνξνχλ ζηε ζρέζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηνπ αγσγνχ 

πξνζηαζίαο. 

 S = ε πξνζηαζία εμαζθαιίδεηαη απφ ηδηαίηεξν αγσγφ πξνζηαζίαο δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 

νπδέηεξν 

 C = νη ιεηηνπξγίεο νπδεηέξνπ θαη πξνζηαζίαο ζπλδπάδνληαη ζε έλαλ αγσγφ (PEN) 

Όια ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε πξέπεη λα ζπλδένληαη πξνο ηε γε κέζσ αγσγψλ 

πξνζηαζίαο . Σα ηαπηφρξνλα πξνζηηά αγψγηκα κέξε πξέπεη λα ζπλδένληαη πξνο ην ίδην 

ειεθηξφδην γείσζεο. 

Σν ζχζηεκα ζχλδεζεο γεηψζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηελ επζχλε 

ηεο νπνίαο ηελ έρεη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ην θνξέα ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο είλαη 

ηχπνπ ΣΝ ή ΣΣ. Αληίζεηα ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ ίδην θνξέα 

κε απηφλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο, ην ζχζηεκα γεηψζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ΗΣ 

[2].  

1) ΚΤΡΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΤΝΓΔΖ 

ε έλα θηίξην πξέπεη λα γίλεηαη κηα θχξηα ηζνδπλακηθή ζχλδεζε. Γη’ απηφ πξνο ην θχξην 

αθξνδέθηε γείσζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη  :  
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 ν θχξηνο αγσγφο πξνζηαζίαο 

 ν θχξηνο αγσγφο γείσζεο 

 ηα αθφινπζα μέλα αγψγηκα κέξε: 

o νη κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. λεξνχ, αεξίνπ) 

o νη κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ 

o ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ 

o ν κεηαιιηθφο νπιηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ θηηξίνπ, αλ απηφ είλαη δπλαηφ 

o ν κεηαιιηθφο καλδχαο (αλ ππάξρεη) ηνπ θαισδίνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο 

o νη κεηαιιηθνί καλδχεο (αλ ππάξρνπλ) ησλ θαισδίσλ ηειεπηθνηλσληψλ 

Σα αγψγηκα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. κεηαιιηθέο 

επελδχζεηο, πδξνξξνή) πξέπεη λα ζπλδένληαη πξνο ηελ θχξηα ηζνδπλακηθή ζχλδεζε θηηξίνπ, 

φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν εηζφδνπ ζε απηφ [2]. 

 

 

2) ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΤΝΓΔΖ 

 

Αλ ζε κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο κε 

απηφκαηε δηαθνπή ηξνθνδφηεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζχλδεζε. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο δελ θαιχπηεη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο ιφγσ 

ππξθαγηάο, ζεξκηθψλ θαηαπνλήζεσλ θιπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

απηφκαηε δηαθνπή ηξνθνδφηεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Δπηπιένλ ε ζπκπιεξσκαηηθή 

ηζνδπλακηθή ζχλδεζε κπνξεί λα αθνξά ηφζν ζην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο. 

Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζχλδεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ηαπηφρξνλα 

πξνζηηά αγψγηκα κέξε, δειαδή ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ησλ ζηαζεξψλ ζπζθεπψλ θαη 

ηνπ ππφινηπνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηα μέλα αγψγηκα ζηνηρεία, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ν κεηαιιηθφο νπιηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Πξνο απηφ ην 

ηζνδπλακηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ θαη νη αθξνδέθηεο γείσζεο ησλ ξεπκαηνδνηψλ. 

Σν δάπεδν αλ δελ είλαη κνλσηηθφ, δειαδή αλ είλαη αγψγηκν πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζχλδεζε. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ε ηζνδπλακηθή ζχλδεζε 

είλαη αδχλαηε. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο πξέπεη λα 

επαιεζεχεηαη κε ηελ εμαθξίβσζε φηη ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R κεηαμχ δχν νπνησλδήπνηε 

ηαπηφρξνλα πξνζηηψλ αγψγηκσλ κεξψλ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε  

50V
R

I
          

 

φπνπ: 

- γηα ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχµαηνο Iα είλαη ην νλνµαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχµα 

ιεηηνπξγίαο ΗΓn 
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- γηα ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ Iα είλαη ην ξεχµα ιεηηνπξγίαο ζε ρξφλν 

5s [2]. 

 

 

3) ΤΣΖΜΑ ΤΝΓΔΖ ΣΩΝ ΓΔΗΩΔΩΝ ΣΝ 

 

ε έλα ζχζηεκα γείσζεο, φια ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε κηα εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα 

ζπλδένληαη ζηνλ θχξην αθξνδέθηε γείσζεο. Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ  ζπλδέεηαη ζην γεησκέλν 

αγσγφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη πξνο ηε γε είηε ζηνλ ππνζηαζκφ 

(κεηαζρεκαηηζηή) είηε ζην ζηαζκφ παξαγσγήο (γελλήηξηα) πνπ ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα. 

Σν ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο σο γεησκέλν αγσγφ έρεη ηνλ νπδέηεξν. ε πεξίπησζε γηα κηα 

ζεηξά ιφγνπο, φπσο ην ελδερφκελν λα κελ είλαη πξνζηηφο ή δηαζέζηκνο ν νπδέηεξνο θφκβνο, 

ηφηε γεηψλεηαη κηα θάζε. Αιιά πξνζνρή, ν αγσγφο θάζεο έζησ θαη γεησκέλνο δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο αγσγφο PEN. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ην 

ζχζηεκα γείσζεο νλνκάδεηαη θαη νπδεηέξσζε. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη φηαλ κπνξνχλ λα γεησζνχλ πνιιά ζεκεία είλαη ε γείσζε 

αγσγψλ πξνζηαζίαο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Ζ πνιιαπιή γείσζε ζε ζεµεία θαηαλεκεκέλα 

φζν είλαη δπλαηφλ πην νκνηφκνξθα, απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ δπλαµηθνχ ηνπ αγσγνχ 

πξνζηαζίαο, ζε πεξίπησζε ζθάιµαηνο, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ην δπλαµηθφ ηεο 

γεο. Όκσο ζε πνιπψξνθα θηίξηα επεηδή είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε πνιιαπιή γείσζε, απηφ 

πνπ πξνβιέπεηαη είλαη ε ηζνδπλακηθή ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο κε ηα εμσηεξηθά 

αγψγηκα κέξε. 

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε κηα πην εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηηο εθδνρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ. Έηζη ην ζχζηεκα ηχπνπ ΣΝ-C, δειαδή ν ίδηνο ν 

αγσγφο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο αγσγφο πξνζηαζίαο θαη σο νπδέηεξνο, εθαξκφδεηαη κφλν 

ζηα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζηαζεξέο ειεθηξηθέο γξακκέο. Αληίζεηα ην ζχζηεκα 

ζχλδεζεο γεηψζεσλ ΣΝ-S εθαξκφδεηαη ζε ηκήκαηα εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ηφζν ζηαζεξέο 

γξακκέο φζν θαη θηλεηέο γξακκέο.  

Σα ζπζηήκαηα ΣΝ-C θαη ΣΝ-S κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ, αιιά ην ΣΝ-C πξέπεη λα είλαη ζηελ 

πιεπξά ηεο πεγήο θαη ην ΣΝ-S πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θνξηίνπ. 

Σν ζχζηεκα ΣΝ-C δελ εθαξκφδεηαη πιένλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ο ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη ην 

ελδερφκελν ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε λα αλαπηχμνπλ επηθίλδπλε ηάζε επαθήο, αθφκε θαη 

αλ δελ ππάξρεη ζθάικα, ζηελ πεξίπησζε απνθνπήο ηνπ αγσγνχ PEN. Έλαο επηπιένλ ιφγνο 

είλαη φηη ζην ζχζηεκα απηφ δελ είλαη δπλαηή ε χπαξμε δηάηαμεο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ 

ξεχκαηνο. Γη' απηφ ην ιφγν γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εθαξκνδφηαλ απηφ ην ζχζηεκα ΣΝ-C, ζπλίζηαηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε ΣΝ-S. 

ε έλα ζχζηεκα ΣΝ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο : 

 δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ 

 δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχµαηνο (µε ηελ εμαίξεζε ην ζχζηεκα ζχλδεζεο 

ησλ γεηψζεσλ ΣΝ-C) [2] 
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4) ΤΣΖΜΑ ΤΝΓΔΖ ΓΔΗΩΔΩΝ ΣΣ 
 

ηηο γεηψζεηο ΣΣ φια ηα εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ίδηα 

δηάηαμε πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλδένληαη, µέζσ αγσγψλ πξνζηαζίαο, πξνο έλα θνηλφ 

ειεθηξφδην γείσζεο. Αλ πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο είλαη ζπλδεδεµέλεο ζε ζεηξά, 

απηή ε απαίηεζε ηζρχεη ρσξηζηά γηα φια ηα εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε πνπ πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηελ ίδηα δηάηαμε. 

Ο νπδέηεξνο αγσγφο, ή, αλ δελ ππάξρεη, έλαο αγσγφο θάζεο θάζε ππνζηαζµνχ 

µεηαζρεµαηηζµνχ ή ζηαζµνχ γελλεηξηψλ, πξέπεη λα είλαη γεησµέλνο. Ο νπδέηεξνο αγσγφο, ή, 

αλ δελ ππάξρεη, έλαο αγσγφο θάζεο θάζε ππνζηαζµνχ µεηαζρεµαηηζµνχ ή ζηαζµνχ 

γελλεηξηψλ, πξέπεη λα είλαη γεησµέλνο. Σν ζχζηεµα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ νλνµάδεηαη 

θαη άµεζε γείσζε . 

ην ζύζηεµα ζύλδεζεο ησλ γεηώζεσλ ΣΣ, είλαη δεθηή ε ρξεζηµνπνίεζε ησλ 

αθόινπζσλ: 

 δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχµαηνο 

 δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ 

Ζ ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα γείσζεο ΣΣ είλαη  

RA x Iα ≤ 50V 

όπνπ: 

RA είλαη ην άζξνηζµα ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο θαη ηνπ αγσγνχ 

πξνζηαζίαο 

Iα είλαη ην ξεχµα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απηφµαηε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο σο 

εμήο: 

 αλ ε δηάηαμε πξνζηαζίαο είλαη µία δηάηαμε δηαθνξηθνχ ξεχµαηνο (αθαξηαίαο 

ιεηηνπξγίαο ή µε ρξνληθή θαζπζηέξεζε), Iα είλαη ην νλνµαζηηθφ ξεχµα ιεηηνπξγίαο 

ηεο 

 αλ ε δηάηαμε πξνζηαζίαο είλαη µία δηάηαμε ππεξεληάζεσλ : 

γηα ηηο δηαηάμεηο αθαξηαίαο ιεηηνπξγίαο, Iα είλαη ην ξεχµα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

αθαξηαία ιεηηνπξγία 

γηα ηηο δηαηάμεηο µε ραξαθηεξηζηηθή θαµπχιε ιεηηνπξγίαο αληίζηξνθνπ ρξφλνπ, Iα 

είλαη ην ξεχµα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απηφµαηε ιεηηνπξγία µε ρξφλν 5s ην πνιχ [2] 

ηηο ζπλδέζεηο γεηψζεσλ ΣΣ νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο έκκεζεο επαθήο, παξά κφλν αλ ε αληίζηαζε 

ζην ειεθηξφδηα γείσζεο είλαη πνιχ ρακειή [2]. 
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5) ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΝΓΔΖ ΣΩΝ ΓΔΗΩΔΩΝ ΗΣ 

 

ην ζχζηεµα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΗΣ νη ελεξγνί αγσγνί είηε δελ έρνπλ θαµία ζχλδεζε 

πξνο ηε γε, είηε ζπλδένληαη πξνο απηήλ µέζσ µηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο µεγάιεο ηηµήο, 

ψζηε, ζε πεξίπησζε ζθάιµαηνο πξνο ηε γε, ην ξεχµα ζθάιµαηνο λα είλαη πνιχ µηθξφ. ηε 

δεχηεξε απηή πεξίπησζε ην ζεµείν πνπ ζπλδέεηαη πξνο ηε γε είλαη ν νπδέηεξνο θφµβνο. Αλ 

δελ ππάξρεη νπδέηεξνο θφµβνο, ή αλ απηφο δελ είλαη πξνζηηφο, ζπλδέεηαη πξνο ηε γε έλαο 

ηερλεηφο θφµβνο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα απηφ ην ζθνπφ ή, ελαιιαθηηθά, έλαο αγσγφο θάζεο. 

Ζ ζχλδεζε πξνο ηε γε, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ νπδέηεξν θφµβν, είηε γηα έλαλ αγσγφ θάζεο, 

γίλεηαη µε ηελ παξεµβνιή µηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο θαηάιιειεο ηηµήο. ηελ πεξίπησζε 

ηερλεηνχ νπδέηεξνπ, ε ζχλδεζε πξνο ηε γε µπνξεί λα γίλεη απεπζείαο, αλ ε δηάηαμε ζχλζεησλ 

αληηζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεµηνπξγία ηνπ, παξνπζηάδεη νµνπνιηθή αληίζηαζε 

αξθεηά πςειήο ηηµήο. 

Σα εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε ηεο εγθαηάζηαζεο γεηψλνληαη, µέζσ αγσγψλ πξνζηαζίαο, είηε 

αηνµηθά, είηε θαηά νµάδεο, είηε φια µαδί . 

Ζ γείσζε ηνπ ζπζηήµαηνο ελδέρεηαη λα είλαη επηβεβιεµέλε γηα ιφγνπο απνθπγήο 

ππεξηάζεσλ πνπ µπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ εμαηηίαο ηαιαληψζεσλ ηεο ηάζεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο γείσζεο ή ηεο δηάηαμεο δεµηνπξγίαο ηνπ ηερλεηνχ 

θφµβνπ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ε πνιπψξνθα θηίξηα φπνπ δελ µπνξεί, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, λα γίλεη ε γείσζε ησλ 

αγσγψλ πξνζηαζίαο, είλαη δπλαηφλ απηή λα πξαγµαηνπνηεζεί µε ζχλδεζή ηνπο πξνο ηα μέλα 

αγψγηµα ζηνηρεία. 

ην ζχζηεµα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΗΣ είλαη δεθηέο νη αθφινπζεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο: 

 δηαηάμεηο επηηήξεζεο ηεο µφλσζεο 

 δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ 

 δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχµαηνο 

Πξέπεη λα ηεξείηαη ε αθφινπζε ζπλζήθε: 

RA x Id ≤ 50 V 

φπνπ: 

RA : είλαη ην άζξνηζµα ησλ αληηζηάζεσλ γείσζεο ησλ εθηεζεηµέλσλ αγψγηµσλ µεξψλ 

(αληηζηάζεηο ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο) 

Id : είλαη ην ξεχµα ζθάιµαηνο αµειεηέαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο µεηαμχ ελφο αγσγνχ θάζεο 

θαη ελφο εθηεζεηµέλνπ αγψγηµνπ µέξνπο ή ελφο αγσγνχ πξνζηαζίαο. Ζ ηηµή ηνπ  

Id : νξίδεηαη απφ ηα ξεχµαηα δηαξξνήο (εμαηηίαο ηεο ρσξεηηθήο δεχμεο πξνο ηε γε) θαη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεµα είλαη ζπλδεδεµέλν πξνο ηε γε, απφ ηε ζπλνιηθή αληίζηαζε 

γείσζήο ηνπ. 
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Ζ ηξνθνδφηεζε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απηνµάησο ζηελ πεξίπησζε ελφο δεχηεξνπ ζθάιµαηνο 

πξνο ηε γε. Οη ζπλζήθεο δηαθνπήο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν γείσζεο ησλ εθηεζεηµέλσλ 

αγψγηµσλ µεξψλ, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ: 

Αλ ηα εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε είλαη γεησµέλα αηνµηθά ή θαηά νµάδεο, πξέπεη λα ηεξείηαη 

ε ζπλζήθε RA x Id ≤ 50 V γηα ην ζχζηεµα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ. 

 Όηαλ ηα εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε δελ είλαη ζπλδεδεµέλα φια µαδί ζην ίδην 

ειεθηξφδην γείσζεο, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο είλαη ίδηεο µε εθείλεο 

ηνπ ζπζηήµαηνο ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ, επεηδή, φηαλ ζπµβνχλ δχν ζθάιµαηα 

πξνο εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε πνπ ζπλδένληαη πξνο δηαθνξεηηθά ειεθηξφδηα 

γείσζεο, ην ξεχµα ηνπ ζθάιµαηνο θπθινθνξεί µέζσ απηψλ ησλ ειεθηξνδίσλ (ην 

θχθισµα θιείλεη µέζσ γεο). 

Αλ ηα εθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε είλαη γεησµέλα φια µαδί: 

α) αλ ν νπδέηεξνο δελ δηαλέµεηαη, πξέπεη λα ηζρχεη ε ζπλζήθε: 

2

Uo
Zs

Ia
 

β) αλ ν νπδέηεξνο δηαλέµεηαη, πξέπεη λα ηζρχεη ε ζπλζήθε: 

'
2

Uo
Z s

Ia
 

 

φπνπ: 

Uo : είλαη ε νλνµαζηηθή ηάζε µεηαμχ θάζεο θαη νπδεηέξνπ, ελδεηθλπφκελε ηηµή 

ελαιιαζζφµελνπ ξεχµαηνο 

U : είλαη ε νλνµαζηηθή ηάζε µεηαμχ θάζεσλ, ελδεηθλπφκελε ηηµή ελαιιαζζφµελνπ ξεχµαηνο 

Zs : είλαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ ηνπ ζθάιµαηνο, ν νπνίνο πεξηιαµβάλεη ηνλ 

αγσγφ θάζεο θαη ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο ηνπ θπθιψµαηνο 

Z΄s : είλαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ ηνπ ζθάιµαηνο, ν νπνίνο πεξηιαµβάλεη ηνλ 

νπδέηεξν αγσγφ θαη ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο ηνπ θπθιψµαηνο 

Iα : είλαη ην ξεχµα πνπ πξνθαιεί ηε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο ζε έλα ρξφλν t πνπ 

είλαη ίζνο ή µηθξφηεξνο απφ: 

 ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη θαη γηα 

ην ζχζηεµα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ 

 5s γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη θαη γηα ην ζχζηεµα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ. 

Αλ δελ είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο ζηνπο νξηδφµελνπο ρξφλνπο µε ηε 

ρξεζηµνπνίεζε δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί µηα 
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ζπκπιεξσηηθή ηζνδπλαµηθή ζχλδεζε. Δλαιιαθηηθά, ε πξνζηαζία µπνξεί λα εμαζθαιηζζεί µε 

δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχµαηνο γηα θάζε ρξεζηµνπνηνχµελε ζπζθεπή [2]. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εθηεζεηµέλα αγψγηµα ζηνηρεία είλαη γεησµέλα φια µαδί, νη ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο είλαη ίδηεο µε εθείλεο ηνπ ζπζηήµαηνο ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ 

ΣΝ, επεηδή ην ξεχµα ηνπ ζθάιµαηνο θπθινθνξεί µέζσ ησλ ελεξγψλ µεξψλ θαη ησλ αγσγψλ 

πξνζηαζίαο [2]. 

 

Πίλαθαο 4.1:Ολνµαζηηθέο ηάζεηο θαη µέγηζηνο ρξόλνο δηαθνπήο ζην ζύζηεµα ζύλδεζεο 

ηωλ γεηώζεωλ ΙΣ 

 

4.6.2.Α.ΗΗΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο θαη νη ζχλζεηεο αληηζηάζεηο πξέπεη λα είλαη 

εμαζθαιίδνπλ, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί έλα ζθάικα ζηελ εγθαηάζηαζε κεηαμχ ελφο 

αγσγνχ θάζεο θαη ελφο εθηεζεηκέλνπ αγψγηκνπ κέξνπο, ν ρξφλνο δηαθνπήο ηεο 

ηξνθνδφηεζεο είηε 

 ζα είλαη 5 sec ζε πεξηπηψζεηο 

o θπθισκάησλ δηαλνκήο (ηξνθνδφηεζε πηλάθσλ) 

o ηεξκαηηθψλ θπθισκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ κφλν αθίλεηεο ζπζθεπέο  

 είηε ζα νξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ν νπνίνο αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεξκαηηθψλ θπθισκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ θνξεηέο ή θηλεηέο ζπζθεπέο. 
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Πίλαθαο 4.3:Ολνµαζηηθέο ηάζεηο θαη µέγηζηνο ρξόλνο δηαθνπήο γηα ην ζύζηεµα ζύλδεζεο 

ηωλ γεηώζεωλ TN 

Ζ απαίηεζε απηή ηθαλνπνηείηαη, αλ ηζρχεη ε αθφινπζε ζπλζήθε: 

Zs x Iα ≤ Uo 

φπνπ: 

Zs : είλαη ε ζχλζεηε αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ ηνπ ζθάιµαηνο, ν νπνίνο πεξηιαµβάλεη ηελ πεγή, 

ηνλ ελεξγφ αγσγφ µέρξη ην ζεµείν ηνπ ζθάιµαηνο θαη ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο µεηαμχ ηνπ 

ζθάιµαηνο θαη ηεο πεγήο [2]. 

Iα : είλαη ην ξεχµα πνπ πξνθαιεί ηελ απηφµαηε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο, ζην 

ρξφλν πνπ νξίζζεθε πξνεγνπµέλσο. Αλ ρξεζηµνπνηείηαη δηάηαμε πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ 

ξεχµαηνο, Iα είλαη ην νλνµαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχµα ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο. 

Uo : είλαη ε νλνµαζηηθή ηάζε, µεηαμχ θάζεο θαη γεο, ελδεηθλπφκελε ηηµή ελαιιαζζφµελνπ 

ξεχµαηνο. 

Ο µέγηζηνο ρξφλνο δηαθνπήο 5s επηηξέπεηαη: 

 γηα θπθιψµαηα δηαλνµήο (ηξνθνδφηεζε πηλάθσλ) 

 γηα ηεξµαηηθά θπθιψµαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ µφλν αθίλεηεο ζπζθεπέο, µε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη, αλ άιια ηεξµαηηθά θπθιψµαηα, γηα ηα νπνία απαηηνχληαη µέγηζηνη 

ρξφλνη δηαθνπήο ζχµθσλνη µε ηνλ Πίλαθα 41- Α, είλαη ζπλδεδεµέλα ζηνλ ίδην πίλαθα 

δηαλνµήο ή ηξνθνδνηνχληαη απφ ην ίδην θχθισµα δηαλνµήο πνπ ηξνθνδνηεί θαη απηφ 

ην ηεξµαηηθφ θχθισµα, ζα ηεξείηαη µία απφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

α) ε ζχλζεηε αληίζηαζε ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο µεηαμχ ηνπ ζεµείνπ ζχλδεζήο ηνπ ζηνλ 

θχξην αθξνδέθηε γείσζεο θαη ηνπ πίλαθα δηαλνµήο απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηείηαη απηφ ην 

ηεξµαηηθφ θχθισµα, δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηµή [2]: 

50V
Zs

Uo
 

β) ζηνλ πίλαθα δηαλνµήο, απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηείηαη απηφ ην ηεξµαηηθφ θχθισµα, ν 

αγσγφο πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη πξνο µηαλ ηζνδπλαµηθή ζχλδεζε, ε νπνία πεξηιαµβάλεη φια ηα 

αγψγηµα ζηνηρεία [2] 
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4.6.2.Α.IV. ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΤΛΗΚΟΤ 

Απηφ ην κέξνο έρεη ζθνπφ ηελ απνηξνπή εκθάληζεο επηθίλδπλσλ ηάζεσλ επαθήο ζηα 

εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε εμαηηίαο ελφο ζθάικαηνο ζηε βαζηθή κφλσζε. Υξεζηκνπνηείηαη 

ειεθηξνινγηθφ πιηθφ δηπιήο ή εληζρπκέλεο κφλσζεο. Σν κνλσηηθφ πεξίβιεκα πξέπεη λα είλαη 

ηθαλφ λα αληέρεη ζε θάζε είδνπο θαηαπνλήζεηο, κεραληθέο, ειεθηξηθέο, ζεξκηθέο ή ρεκηθέο. 

Αλ ην κνλσηηθφ πεξίβιεκα δελ έρεη ππνζηεί ηηο πξνβιεπφκελεο δνθηκέο θαη ππάξρνπλ 

ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξέπεη λα εθηειεζζεί κηα δηειεθηξηθή 

αληνρή.  

Αθφκε δελ πξέπεη λα δηαπεξλάηαη απφ έλα αγψγηκν πιηθφ πνπ ελδέρεηαη λα κεηαθέξεη θάπνην 

δπλακηθφ. Αλ απαηηείηαη θάηη ηέηνην πξέπεη ε θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο απφ ειεθηξνπιεμία. Σα αγψγηκα κέξε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα 

κνλσηηθφ πεξίβιεκα δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο. Αλ φκσο πξέπεη λα 

ππάξρνπλ, νη αγσγνί απηνί θαζψο θαη νη αθξνδέθηεο ηνπο πξέπεη λα είλαη κνλσκέλνη απφ ηα 

ελεξγά κέξε θαη νη αθξνδέθηεο λα επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν. 

Σα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηα εμσηεξηθά αγψγηκα ζηνηρεία 

ηνπιάρηζηνλ 2 m. Ζ κφλσζε πξέπεη λα έρεη κεραληθή αληνρή ηθαλή λα αληέμεη ηάζε δνθηκήο 

2000 V. Σν ξεχκα δηαξξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 mA ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Ζ αληίζηαζε ησλ κνλσηηθψλ δαπέδσλ θαη ηνηρσκάησλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ: 

 50 kΧ , φηαλ ε νλνκαζηηθή ηάζε ηεο εγθαηάζηαζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 500 V. 

 100 kΧ , φηαλ ε νλνκαζηηθή ηάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππεξβαίλεη ηα 500 V. 

Γελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία έλαληη έµµεζεο επαθήο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

 ηπιίζθνη ζηήξημεο ελαέξησλ γξαµµψλ θαη µεηαιιηθά µέξε ζε ειεθηξηθή ζχλδεζε µε 

απηνχο, αλ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ ρψξν πξνζέγγηζεο 

 ηχινη απφ νπιηζµέλν ζθπξφδεµα, εθ. φζνλ ν ραιχβδηλνο νπιηζµφο δελ είλαη 

πξνζηηφο 

 Δθηεζεηµέλα αγψγηµα µέξε ηα νπνία , είηε ιφγσ ησλ µηθξψλ δηαζηάζεψλ ηνπο 

(πεξίπνπ 50 mm x 50 mm), είηε ιφγσ ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, είλαη απίζαλν 

λα έιζνπλ ζε επαθή µε αμηφινγν ηµήµα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψµαηνο, αλ ε ζχλδεζή ηνπο 

πξνο έλαλ αγσγφ πξνζηαζίαο ζα ήηαλ δχζθνιν λα πξαγµαηνπνηεζεί ή δελ ζα ήηαλ 

αμηφπηζηε. 

4.7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΈΝΑΝΣΗ ΘΔΡΜΗΚΩΝ ΔΠΗΓΡΑΔΩΝ 

εκαληηθή επίδξαζε απφ ηε ιεηηνπξγία κηα ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη θαη ε εθδήισζε 

ζεξκηθψλ θαηλνκέλσλ. Απφ απηά κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα πξφζσπα 

θαζψο θαη γηα ηα κφληκα εγθαηεζηεκέλα πιηθά. 

Δηδηθφηεξα πξέπεη λα απνηξέπνληαη : 
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 ε θαχζε, ε αλάθιεμε, ε απνζχλζεζε πιηθψλ 

 ε πξφθιεζε εγθαπκάησλ 

 

4.7.1. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΡΜΗΚΩΝ ΔΠΗΓΡΑΔΩΝ 

Σν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δελ 

πξέπεη λα εγθπκνλεί θίλδπλν πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζε παξαθείκελα πιηθά. Γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη νη 

νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηελ απνθπγή ινηπφλ πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή δπζκελψλ γεληθά θαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ελφο κφληκα εγθαηαζηεκέλνπ πιηθνχ, πξέπεη λα αθνινπζείηαη κηα 

απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο  : 

 εγθαηάζηαζε πάλσ ή κέζα ζε πιηθά πνπ αληέρνπλ ηέηνηεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηα νπνία 

έρνπλ ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα  

 παξεµβνιή δηαθξαγκάησλ απφ πιηθά πνπ αληέρνπλ ηέηνηεο ζεξµνθξαζίεο θαη ηα 

νπνία έρνπλ ραµειή ζεξµηθή αγσγηµφηεηα, µεηαμχ ησλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ  

 εγθαηάζηαζε ζε επαξθή απφζηαζε απφ θάζε πιηθφ ζην νπνίν ηέηνηεο ζεξµνθξαζίεο 

ζα µπνξνχζαλ λα έρνπλ επηβιαβείο ζεξµηθέο επηδξάζεηο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

αζθαιήο δηάρπζε ηεο ζεξµφηεηαο, µε ρξεζηµνπνίεζε µέζσλ ζηήξημεο ηα νπνία έρνπλ 

ραµειή ζεξµηθή αγσγηµφηεηα  

Δπηπιένλ ην κφληκα ζπλδεδεκέλν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαηά ηελ 

θαλνληθή ρξήζε ηνπ ειεθηξηθά ηφμα ή ζπηλζήξεο πξέπεη : 

 είηε λα πεξηβάιιεηαη νινθιεξσηηθά απφ πιηθά αλζεθηηθά έλαληη ειεθηξηθνχ ηφμνπ  

 είηε λα δηαρσξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ ζηα νπνία ηα ηφμα ή νη 

ζπηλζήξεο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε, µε δηαθξάγµαηα απφ πιηθφ 

αλζεθηηθφ έλαληη ειεθηξηθνχ ηφμνπ  

 είηε λα εγθαζίζηαηαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ 

ζηα νπνία ηα ηφμα ή νη ζπηλζήξεο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζβέζε ηνπ ηφμνπ ή ησλ ζπηλζήξσλ  

Σα κέζα πξνζηαζίαο πνπ είλαη αλζεθηηθά σο πιηθά έλαληη ειεθηξηθνχ ηφμνπ πξέπεη λα είλαη 

άθαπζηα, λα έρνπλ ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη λα έρνπλ αξθεηφ πάρνο, ψζηε λα 

αληέρνπλ θάζε είδνπο θαηαπνλήζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη .  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο είλαη ζεκαληηθφ ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ πξνθαιεί 

εζηίαζε ή ζπγθέληξσζε ζεξκφηεηαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ 

νπνηνδήπνηε κφληκα εγθαηαζηεκέλν αληηθείκελν ή ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, έηζη ψζηε ην 

αληηθείκελν ή ζηνηρείν λα κελ κπνξεί ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο λα απνθηήζεη επηθίλδπλε 

ζεξκνθξαζία. 
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Όηαλ ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ίδην ρψξν πεξηιαµβάλεη 

ζεµαληηθή πνζφηεηα αλαθιέμηµνπ πγξνχ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη µέηξα, ψζηε λα εµπνδηζηεί 

ε εμάπισζε ηνπ θαηγφµελνπ πγξνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο θαχζεο ηνπ πγξνχ (θιφγαο, 

θαπλνχ, ηνμηθψλ αεξίσλ) ζε άιινπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. 

Παξαδείγµαηα ηέηνησλ µέηξσλ είλαη : 

 έλα θξεάηην απνζηξάγγηζεο γηα ηε ζπιινγή ησλ δηαξξνψλ ηνπ πγξνχ θαη ηελ αζθαιή 

ζβέζε ηνπο ζε πεξίπησζε θσηηάο, 

 ε εγθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ ζε επαξθψο ππξίµαρν ζάιαµν θαη ε πξφβιεςε θαησθιίσλ 

ή άιισλ µέζσλ γηα ηελ παξεµπφδηζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαηγφµελνπ πγξνχ ζε 

άιινπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, µε εμαεξηζµφ ηνπ ζαιάµνπ απνθιεηζηηθά πξνο ην 

εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

Σν γεληθά απνδεθηφ θαηψηεξν φξην ζεµαληηθήο πνζφηεηαο ζεσξείηαη φηη είλαη ηα 25 l. Γηα 

πνζφηεηα µηθξφηεξε απφ 25 l, είλαη αξθεηφ λα ιαµβάλνληαη µέηξα γηα λα παξεµπνδίδεηαη ε 

δηαθπγή ηνπ πγξνχ. Δίλαη επηζπµεηφ λα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

πιηθνχ µφιηο εµθαληζζεί ππξθαγηά. 

Σα πιηθά ησλ πεξηβιεµάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη γχξσ απφ ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ, πξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ πςειφηεξε ζεξµνθξαζία πνπ είλαη πηζαλφ λα 

παξαρζεί απφ απηφ ην πιηθφ. 

Γελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηβιεµάησλ θαχζηµα πιηθά, εθηφο αλ 

ιαµβάλνληαη πξνιεπηηθά µέηξα θαηά ηεο αλάθιεμεο, φπσο, π.ρ., ε επηθάιπςε µε άθαπζην ή 

δχζθνια θαηγφµελν πιηθφ ραµειήο ζεξµηθήο αγσγηµφηεηαο [2]. 

 

4.7.2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 

Σα πξνζηηά µέξε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, πνπ βξίζθνληαη µέζα ζην ρψξν πξνζέγγηζεο 

δελ επηηξέπεηαη λα θζάλνπλ ζε ζεξµνθξαζία πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνμελήζεη εγθαχµαηα ζε 

πξφζσπα. Σα επηηξεπφµελα φξηα νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Όια ηα µέξε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηα νπνία ζε θαλνληθή ρξήζε είλαη πηζαλφ λα θζάζνπλ, αθφµε θαη γηα 

ζχληνµεο πεξηφδνπο, ζε ζεξµνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα απηφλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη έηζη, ψζηε λα εµπνδίδεηαη θάζε ηπραία επαθή. 

 

Πξνζηηά µέξε Τιηθά πξνζηηψλ 

Δπηθαλεηψλ 

Μέγηζηεο ζεξµνθξαζίεο 

(o C ) 

Όξγαλα ρεηξηζµνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα θξαηνχληαη ζην ρέξη 

(π.ρ. ρεηξηζηήξηα, ρεηξνιαβέο ) 

Μεηαιιηθά 

Με µεηαιιηθά 

55 

65 

Μέξε πνπ πξνβιέπεηαη λα εγγίδνληαη, 

αιιά 
Μεηαιιηθά 

Με µεηαιιηθά 

70 

80 
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φρη λα θξαηνχληαη ζην ρέξη 

Μέξε πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα 

εγγίδνληαη 

θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 

Μεηαιιηθά 

Με µεηαιιηθά 

80 

90 

Πίλαθαο 4.3:όξηα ζεξκνθξαζίαο ζε θαλνληθή ρξήζε γηα πξνζηηά κέξε εμνπιηζκνύ ζην 

ρώξν πξνζέγγηζεο 

 

 

4.7.3. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΔΩΝ 

 

4.7.3.Α. ΤΣΖΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΣΔΥΝΖΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΔΡΑ 

Σα ζπζηήµαηα ζέξµαλζεο µε ηερλεηή θπθινθνξία αέξα, µε εμαίξεζε ηνπο 

ζεξµνζπζζσξεπηέο, πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζµέλα, ψζηε ηα ζεξµαληηθά ζηνηρεία ηνπο λα 

µε µπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ παξά µφλν αθνχ έρεη απνθαηαζηαζεί ε πξνθαζνξηζµέλε 

παξνρή ηνπ αέξα θαη λα απελεξγνπνηνχληαη φηαλ ε παξνρή ηνπ αέξα µεησζεί ή ζηαµαηήζεη. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα έρνπλ δχν δηαηάμεηο πεξηνξηζµνχ ηεο ζεξµνθξαζίαο, αλεμάξηεηεο 

µεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ζα εµπνδίδνπλ ηελ ππέξβαζε ησλ επηηξεπφµελσλ ζεξµνθξαζηψλ 

ζηνπο αεξαγσγνχο. Σν πιαίζην θαη ην πεξίβιεµα ησλ ζεξµαληηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη 

απφ άθαπζην πιηθφ [2]. 

 

4.7.3.Β. ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΘΔΡΜΟΤ ΑΣΜΟΤ Ή ΝΔΡΟΤ 

Όιεο νη ζπζθεπέο παξαγσγήο ζεξµνχ λεξνχ ή αηµνχ πξέπεη λα είλαη έηζη µειεηεµέλεο θαη 

θαηαζθεπαζµέλεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ππεξζέξµαλζεο ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. Με εμαίξεζε ηηο ζπζθεπέο πνπ είλαη πιήξσο ζχµθσλεο µε ην αληίζηνηρν 

Πξφηππν, ε πξνζηαζία πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη µε µηα θαηάιιειε δηάηαμε ρσξίο απηφµαηε 

επαλαθνξά, πνπ ζα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ην ζεξµνζηάηε. 

Αλ ε ζπζθεπή δελ είλαη ηχπνπ ειεχζεξεο ξνήο, πξέπεη επίζεο λα είλαη εθνδηαζµέλε µε 

δηάηαμε πνπ ζα πεξηνξίδεη ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ. [2] 

4.8. ΠΡΟΣΑΗΑ ΈΝΑΝΣΗ ΤΠΔΡΔΝΣΑΔΩΝ 

Οη ελεξγνί αγσγνί πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο απηφκαηεο 

δηαθνπήο ηεο ηξνθνδφηεζεο έλαληη ππεξθνξηίζεσλ θαη βξαρπθπθιψζεσλ. 

Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξθνξηίζεσλ θαη βξαρπθπθισκάησλ πξέπεη λα είλαη ηθαλέο 

λα δηαθφπηνπλ νπνηαδήπνηε ππεξέληαζε κέρξη θαη ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο 

[2]. Σέηνηεο δηαηάμεηο είλαη : 

 δηαθφπηεο ηζρχνο κε δηάηαμε πηψζεο απφ ππεξθφξηηζε 

 δηαθφπηεο ηζρχνο ζε ζπλδπαζκφ κε αζθάιεηεο 
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4.8.1. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΤΝ ΜΟΝΟ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΔΡΦΟΡΣΗΔΩΝ 

Δίλαη δηαηάμεηο κε αληίζηξνθε ραξαθηεξηζηηθή ρξφλνπ νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθφπηνπλ ζε 

ξεχκαηα κηθξφηεξα απφ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο.  

 

4.8.2. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΤΝ ΜΟΝΟ ΔΝΑΝΣΗ ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΩΔΩΝ 

Οη δηαηάμεηο απηέο µπνξεί λα εγθαζίζηαληαη ζε ζέζεηο φπνπ ε πξνζηαζία έλαληη 

ππεξθνξηίζεσλ είηε επηηπγράλεηαη µε άιια µέζα, είηε επηηξέπεηαη λα παξαιεηθζεί. Οη 

δηαηάμεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο µέρξη θαη ην αλαµελφµελν ξεχµα 

βξαρπθπθιψµαηνο. 

Σέηνηεο δηαηάμεηο µπνξεί λα είλαη: 

 δηαθφπηεο ηζρχνο µε δηάηαμε πηψζεο απφ βξαρπθχθισµα 

 αζθάιεηεο. 

 
 

4.8.3. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΔΡΦΟΡΣΗΔΩΝ 

Ο κεραληθφο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη επίζεο γηα ηελ χπαξμε 

δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο, ν ξφινο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ε απνθνπή νπνηνπδήπνηε ξεχκαηνο 

ππεξθφξηηζεο πνπ δηαξξέεη ηνπο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ απνθνπή απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη πξηλ ην ξεχκα ππεξθφξηηζεο νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηθαλή λα 

πξνμελήζεη αιινίσζε ηεο κφλσζεο, ησλ ζπλδέζεσλ, ησλ ηεξκαηηζκψλ θιπ. 

Σα ραξαθηεξηζηηά πνπ πξέπεη λα έρεη κηα δηάηαμε πξνζηαζίαο κηαο γξακκήο έλαληη 

ππεξθνξηίζεσλ, πξέπεη λα ηθανπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο : 

1) IB ≤ In ≤ Iz 

2) I2 ≤ 1,45 x Iz 

 

φπνπ: 

IB : είλαη ην ξεχµα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψµαηνο 

Iz : είλαη ην µέγηζην επηηξεπφµελν ξεχµα ηεο γξαµµήο 

In : είλαη ην νλνµαζηηθφ ξεχµα ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο. 

I2 : είλαη ην ξεχµα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζµαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο 

πξνζηαζίαο ζην ζπµβαηηθφ ρξφλν 

ηελ πεξίπησζε κηαο δηάηαμεο πξνζηαζίαο πνπ πξνζηαηεχεη πεξηζζφηεξνπο αγσγνχο 

ζπλδεδεκέλνπο παξάιιεια, ην ξεχκα Iz είλαη ην άζξνηζκα ησλ κέγηζησλ επηηξεπφκελσλ 

ξεπκάησλ απηψλ ησλ αγσγψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αγσγνί δηαξξένληαη απφ ίζα 
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ξεχκαηα, δειαδή νη γξακκέο ησλ αγσγψλ λα έρνπλ ηα ίδηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο (είδνο αγσγψλ, ηξφπνο εγθαηάζηαζεο, µήθνο, δηαηνµή) θαη λα κελ έρνπλ 

δηαθιαδψζεηο ζε φιν ην κήθνο ηνπο. 

Οη πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ 

παξάγξαθν δελ έρνπλ εθαξµνγή ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξνπο νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ θηλδχλνπο ππξθαγηάο ή έθξεμεο, θαζψο θαη φπνπ εηδηθνί θαλφλεο γηα 

νξηζµέλνπο ρψξνπο νξίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Γελ είλαη αλαγθαίν λα πξνβιεθζεί ε 

εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο έλαληη ππεξθνξηίζεσλ : 

 ζε µηα γξαµµή πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θνξηίνπ ζε ζρέζε µε έλα ζεµείν 

αιιαγήο ηεο δηαηνµήο ή ηνπ είδνπο ησλ αγσγψλ, ή ηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζεο ή ηεο 

ζχλζεζήο ηεο θαη πξνζηαηεχεηαη απνηειεζµαηηθά έλαληη ππεξθνξηίζεσλ απφ µηα 

δηάηαμε πξνζηαζίαο ηνπνζεηεµέλε πξνο ηελ πιεπξά ηεο ηξνθνδφηεζεο  

 ζε µηα γξαµµή ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξθνξηηζζεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηή ε γξαµµή πξνζηαηεχεηαη έλαληη βξαρπθπθισµάησλ θαη δελ πεξηιαµβάλεη νχηε 

δηαθιαδψζεηο, νχηε ξεπµαηνδφηεο  

 ζε εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ, ειέγρνπ, ζήµαλζεο θαη παξφµνηεο [2]. 

 
 

4.8.4. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΒΡΑΥΤΚΤΛΩΜΑ 

Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο αθνξνχλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

βξαρπθπθισκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη κφλν κεηαμχ αγσγψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην 

θχθισκα. 

Οη δηαηάμεηο απηέο, φπσο θαη νη δηαηάμεηο έλαληη ππεξθνξηίζεσλ, πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα 

δηαθφπηνπλ θάζε ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνπο αγσγνχο, πξηλ εκθαληζηνχλ 

θίλδπλνη ιφγσ ζεξκηθψλ θαη κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ ζηνπο αγσγνχο θαη ηηο ζπλδέζεηο. 

Σν ηη δηαηάμεηο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ πξνζηαζία κηαο γξακκήο απφ βξαρπθχθισκα 

εμαξηάηαη απφ ηελ αλακελφκελε ηηκή ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο ζε θάζε ζεκείν πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, φπσο είλαη ν πίλαθαο ζε κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε. Ζ ηηκή απηή κπνξεί είηε λα 

ππνινγηζηεί είηε λα κεηξεζεί. 

Μηα δηάηαμε πξνζηαζίαο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ 

ζπλζήθεο : 

 Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο δηαθνπήο κηα δηάηαμεο βξαρπθπθιψκαηνο είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε 

ηηκή ηνπ αλακελφκελνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη, εθηφο αλ 

πξνεγείηαη άιιε δηάηαμε πξνζηαζίαο πνπ έρεη ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα δηαθνπήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ραξαθηεξηζηηθέο θαµπχιεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα επηιέγνληαη έηζη, ψζηε ε ελέξγεηα πνπ αθήλνπλ λα πεξάζεη λα 

µελ ππεξβαίλεη εθείλε, πνπ µπνξεί λα αληέμνπλ ρσξίο βιάβε, ηφζν ε δηάηαμε 

πξνζηαζίαο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θνξηίνπ, φζν θαη νη αγσγνί πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ 

απηέο ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο. ε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο µπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε, γηα ηε δηάηαμε πξνζηαζίαο ηελ εγθαηεζηεµέλε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

θνξηίνπ, θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη δπλαµηθέο θαηαπνλήζεηο θαη ε ελέξγεηα 

ηφμνπ. 
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 Κάζε ξεχµα πνπ πξνθαιείηαη απφ βξαρπθχθισµα ζε νπνηνδήπνηε ζεµείν ηνπ 

θπθιψµαηνο πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη απηφλ πνπ θέξλεη 

ηνπο αγσγνχο ζηελ επηηξεπφµελε νξηαθή ζεξµνθξαζία. Γηα βξαρπθπθιψµαηα 

δηάξθεηαο µέρξη 5s, ν ρξφλνο t πνπ απαηηείηαη ψζηε έλα δεδνµέλν ξεχµα 

βξαρπθπθιψµαηνο λα αλπςψζεη ε ζεξµνθξαζία ησλ αγσγψλ απφ ηε µέγηζηε 

επηηξεπφµελε ζεξµνθξαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο µέρξη ηελ νξηαθή ζεξµνθξαζία, 

µπνξεί λα ππνινγηζζεί θαηά πξνζέγγηζε απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

S
t k

I
 

φπνπ: 

t : είλαη ε δηάξθεηα ζε s 

S : είλαη ε δηαηνµή ζε mm2 

I ; είλαη ε ελδεηθλχµελε ηηµή ηνπ ξεχµαηνο βξαρπθπθιψµαηνο ζε Α 

k = 115 γηα ηνπο ράιθηλνπο αγσγνχο µε µφλσζε PVC 

= 135 γηα ηνπο ράιθηλνπο αγσγνχο µε µφλσζε ειαζηηθνχ γεληθήο ρξήζεο, ή βνπηπιίνπ ή 

πνιπαηζπιελίνπ δηαζηαπξσµέλνπ δεζµνχ, ή αηζπιελίνπ - πξνππιελίνπ 

= 74 γηα ηνπο αγσγνχο απφ αινπµίλην µε µφλσζε PVC. 

= 87 γηα ηνπο αγσγνχο απφ αινπµίλην µε µφλσζε ειαζηηθνχ γεληθήο ρξήζεο, ή βνπηπιίνπ, ή 

πνιπαηζπιελίνπ δηαζηαπξσµέλνπ δεζµνχ, ή αηζπιελίνπ – πξνππιελίνπ. 

= 115 γηα ηηο ζπλδέζεηο ράιθηλσλ αγσγψλ µε θφιιεζε απφ θαζζίηεξν (αληίζηνηρε 

ζεξµνθξαζία 1600 C). 

Όπσο θαη ζηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξθνξηίζεσλ, έηζη θαη εδψ κία δηάηαμε 

πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα µπνξεί λα πξνζηαηεχεη έλαληη βξαρπθπθισµάησλ 

πεξηζζφηεξνπο αγσγνχο ζε παξάιιειε ζχλδεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε ραξαθηεξηζηηθή 

θαµπχιε ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ παξάιιεισλ αγσγψλ έρεη επηιεγεί 

θαηάιιεια. 

Γελ είλαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο έλαληη βξαρπθπθισµάησλ ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 γξαµµέο πνπ ζπλδένπλ γελλήηξηεο, µεηαζρεµαηηζηέο, αλνξζσηέο, ή ζπζηνηρίεο 

ζπζζσξεπηψλ πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ρεηξηζµνχ, ζηνπο νπνίνπο θαη 

ηνπνζεηνχληαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο. 

 θπθιψµαηα πνπ ε δηαθνπή ηνπο ζα µπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θηλδχλνπο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
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 νξηζµέλα θπθιψµαηα µεηξήζεσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ζπγρξφλσο νη 

αθφινπζεο δχν ζπλζήθεο : 

α) ε γξαµµή είλαη θαηαζθεπαζµέλε θαηά ηξφπν πνπ λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο 

βξαρπθπθιψµαηνο  

β) ε γξαµµή δελ είλαη ηνπνζεηεµέλε θνληά ζε πιηθά πνπ µπνξνχλ λα θανχλ. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Γηα δηάξθεηα t=3 sec, κε k=135 θαη δηαηνκή S=1,43 mm2 ε ελδεηθλπφκελε ηηκή έληαζεο ηνπ 

ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο είλαη 95mA. [2] 

 

 
4.9. ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΡΟΣΑΗΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΔΡΦΟΡΣΗΔΩΝ ΚΑΗ ΔΝΑΝΣΗ 

ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ 

Όηαλ µηα δηάηαμε πξνζηαζίαο έλαληη ππεξθνξηίζεσλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σµήµαηνο 

4.8.3 θαη έρεη ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ην µέγηζην αλαµελφµελν ξεχµα 

βξαρπθπθιψµαηνο ζηε ζέζε φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλε, ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδεη επίζεο ηελ 

πξνζηαζία έλαληη ξεπµάησλ βξαρπθπθιψµαηνο ηεο γξαµµήο ε νπνία βξίζθεηαη πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ θνξηίνπ, ζε ζρέζε µε ηε ζέζε εγθαηάζηαζήο ηεο [2]. 

  

 

4.10. ΑΠΟΜΟΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΖ 

ην κέξνο απηφ αλαθέξνπκε ηα κέηξα κε απηφκαηεο απνκφλσζεο θαη δηαθνπήο, ηα νπνία θαη 

απηά κεηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε θαη ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε κηα εγθαηάζηαζε, ζηηο ζπζθεπέο θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ ηξνθνδνηνχληαη 

κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Οη δηαηάμεηο απνκφλσζεο πξέπεη λα απνκνλψλνπλ φινπο ηνπο ελεξγνχο αγσγνχο 

ηξνθνδφηεζεο ηνπ θπθιψκαηνο. Σν δηάθελν µεηαμχ ησλ επαθψλ ηεο δηάηαμεο απνµφλσζεο, 

φηαλ απηέο είλαη αλνηρηέο, πξέπεη λα είλαη νξαηφ, ή, αλ απηφ δελ ζπµβαίλεη, πξέπεη λα ππάξρεη 

µηα ζαθήο θαη αμηφπηζηε έλδεημε ηεο αλνηθηήο ή θιεηζηήο ζέζεο ησλ επαθψλ απνµφλσζεο. Ζ 

έλδεημε ηεο αλνηθηήο ζέζεο πξέπεη λα εµθαλίδεηαη µφλν φηαλ ζε φινπο ηνπο πφινπο ηεο 

δηάηαμεο νη αλνηρηέο επαθέο έρνπλ απνθηήζεη ηελ απφζηαζε απνµφλσζεο. Γελ επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηµνπνηνχληαη δηαηάμεηο εµηαγσγψλ σο δηαηάμεηο απνµφλσζεο. Οη δηαηάμεηο 

απνµφλσζεο πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη έηζη, ψζηε λα απνθιείεηαη ην ρσξίο 

πξφζεζε θιείζηµν ηνπο. 

ε θάζε εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζε θάζε ηµήµα ηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξν θηίξην, πξέπεη 

λα πξνβιέπεηαη µηα γεληθή δηάηαμε δηαθνπήο θαη απνµφλσζεο ε νπνία ζα δηαθφπηεη ηελ 

ηξνθνδφηεζε νιφθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο ή νιφθιεξνπ ηνπ ηµήµαηφο ηεο πνπ βξίζθεηαη ζε 

ηδηαίηεξν θηίξην θαη ζα ηελ απνµνλψλεη απφ ην ζχζηεµα ηξνθνδφηεζήο ηεο. 

Ζ δηάηαμε δηαθνπήο θαη απνµφλσζεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεµέλε ζε εχθνια πξνζηηφ 

ζεµείν θαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ ηεο ηξνθνδφηεζεο ζην θηίξην. 



 

  83 

 

4.11. ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Κάζε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ειέγρεηαη µεηά ηελ απνπεξάησζή ηεο θαη πξηλ λα 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ην ρξήζηε. Οξηζµέλνη έιεγρνη µπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

Σα άηνµα πνπ πξαγµαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο φια ηα ζρέδηα 

θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. Πξέπεη λα ιαµβάλνληαη µέηξα αζθαιείαο, ψζηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ δνθηµψλ θαη ησλ µεηξήζεσλ λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο γηα 

πξφζσπα θαη λα απνηξαπεί ε πξφθιεζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε αγαζά θαη ζηηο 

εγθαηεζηεµέλεο ζπζθεπέο ή άιια πιηθά. Οη έιεγρνη πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ αδεηνχρνπο 

ειεθηξνιφγνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα λφµηµα πξνζφληα γηα ειέγρνπο ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ [2]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν 

 

 

 

ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΧΝ ΣΑΗ 

Δ ΦΟΡΣΙΑ ΣΟΤ ΓΤΚΣΙΟΤ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ην θεθάιαην απηφ αλαθεξφκαζηε ζηηο επηπηψζεηο ζε θνξηία πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην 

δίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο παξερφκελεο 

ηάζεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ. 

Γεληθά, νη επηπηψζεηο φισλ ησλ δηαηαξαρψλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε δχν ηξφπνπο: 

 αθαξηαίεο επηπηψζεηο, φπσο αλεπηζχκεηνο ρεηξηζκφο δηαθνπηψλ θαη ζπζθεπψλ 

πξνζηαζίαο, κε νξζφο ρεηξηζκφο ή απφηνκν ζηακάηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ. 

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηέηνησλ επηπηψζεσλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί άκεζα. 

 παξαηεηακέλεο επηπηψζεηο, ελεξγεηαθέο απψιεηεο, επηηάρπλζε ηεο γήξαλζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ εμαηηίαο ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη ηεο επηπιένλ ειεθηξνδπλακηθήο 

θαηαπφλεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηαηαξαρή. Σν νηθνλνκηθφ αληίθηππν απηψλ 

ησλ επηπηψζεσλ είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί. 

ε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη θπξίσο 

ζηελ επαηζζεζία πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο ζηηο δηαθφξνπ ηχπνπ δηαηαξάμεηο ζηελ ηάζε ηνπ 

δηθηχνπ. Σέηνηεο ζπζθεπέο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (πξνβιεκαηηθά ηξνθνδνηηθά), 

ζηεξενθσληθά ζπζηήκαηα, θνχξλνη κηθξνθπκάησλ θιπ. 

 

 

5.1. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΒΤΘΗΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΔ ΣΑΖ 

Οη δηαθνπέο θαη νη βπζίζεηο ηάζεο θαηαπνλνχλ πνιινχο ηχπνπο ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη 

ζην δίθηπν. Δίλαη νη πην ζπρλέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

πνηφηεηα ηζρχνο. Μηα δηαθνπή ή βχζηζε ηάζεο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ milliseconds κπνξεί λα 

έρεη πνιχ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα πνιιέο ψξεο.  

Οη πην επαίζζεηεο εθαξκνγέο-δηαδηθαζίεο είλαη : 

 γξακκέο ζπλερνχο παξνρήο, φπνπ ε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα αλερηεί κηα ζηηγκηαία 

δηαθνπή θαλελφο ζηνηρείνπ ηεο αιπζίδαο ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο 

 ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θαη αζθάιεηαο (ζε λνζνθνκεία, αεξνδξφκηα, δεκφζηα θηίξηα 

θ.α.) 

 ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (βάζεηο δεδνκέλσλ, ηξάπεδεο, ππεξεζίεο θ.α.) 

 απαξαίηεηνο εθεδξηθφο εμνπιηζκφο γηα ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε νξηζκέλεο ζπλέπεηεο ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ βπζίζεσλ ηάζεο ζε 

εμνπιηζκνχο ζηε βηνκεραλία, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνλ νηθηαθφ ηνκέα [5]. 

 

 

5.1.1. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΑΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

Όηαλ ζεκεηψλεηαη κηα βχζηζε ηάζεο, ε ξνπή ελφο θηλεηήξα (αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο 

ηαρχηεηαο) πέθηεη απφηνκα, κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ θηλεηήξα. Απηή ε 

επηβξάδπλζε εμαξηάηαη θαη ηε δηάξθεηα ηεο βχζηζεο, ηελ αδξάλεηα ηνπ δξνκέα θαη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ξνπήο-ηαρχηεηαο ζην νδεγνχκελν θνξηίν. Αλ ε ξνπή πνπ αλαπηχζζεηαη απφ 

ηνλ θηλεηήξα πέζεη θάησ απφ ηελ ειάρηζηε ξνπή πνπ έρεη νξηζηεί, ηφηε ν θηλεηήξαο ζηακαηά. 
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Μεηά απφ κηα δηαθνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαθνξάο ηεο ηάζεο, ν θηλεηήξαο ηείλεη λα 

επηηαρχλεη μαλά θαη απνξξνθά ξεχκα ηνπ νπνίνπ ε ηηκή είλαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή ηνπ 

ξεχκαηνο εθθίλεζεο, ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα απφ ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνπήο. Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη θηλεηήξεο ζε κηα εγθαηάζηαζε, ε ηαπηφρξνλε 

εθθίλεζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηψζε ηάζεο ζε ζχλζεηεο αληηζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ, ε 

νπνία ζα απμήζεη ηελ δηάξθεηα θαη ην πιάηνο ηεο βχζηζεο, ε νπνία κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ 

επαλεθθίλεζε απφ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Ζ απφηνκε επαλαζχλδεζε ελφο αζχγρξνλνπ 

θηλεηήξα ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα , κπνξεί λα νδεγήζεη μαλά ζε απνθνπή 

ηνπ απφ ην δίθηπν. 

Οη ππεξεληάζεηο θαη ηα επαθφινπζεο πηψζεηο ηάζεο έρνπλ ζπλέπεηεο γηα ηνπο θηλεηήξεο, 

φπσο επίζεο θαη γηα εμνπιηζκνχο φπσο δηαθφπηεο, απνδεχθηεο θιπ.. Οη ππεξεληάζεηο, φπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, θαηαπνλνχλ ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο κε απνηέιεζκα λα 

δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή εμέιημε κηα δηαδηθαζίαο[5].  

 
 

5.1.2. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

Οη επηπηψζεηο ζηνπο ζχγρξνλνπο θηλεηήξεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεζαλ 

παξαπάλσ γηα ηνπο αζχγρξνλνπο. Οη ζχγρξνλνη θηλεηήξεο κπνξνχλ σζηφζν λα αληέμνπλ 

κεγαιχηεξεο βπζίζεηο ρσξίο λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο ηνπο 

αδξάλεηαο, ηηο δπλαηφηεηεο ζε ππεξδηέγεξζε θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ξνπή ηνπο είλαη αλάινγε 

ηεο ηάζεο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, γηα ηελ επαλεθθίλεζε 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί φιε ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηνπ [5]. 

 

 

5.1.3. ΔΠΗΠΣΩΔΗ Δ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Οη δηαηάμεηο ειέγρνπ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απ' επζείαο απφ ην δίθηπν είλαη επαίζζεηεο ζε 

βπζίζεηο ηάζεο ησ νπνίσλ ην πιάηνο μεπεξλά ην 25% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Πξάγκαηη είλαη 

αλάγθε γηα έλαλ δηαθφπηε ηξνθνδνζίαο λα ππάξρεη κηα ειάρηζηε ηάζε παξαηήξεζεο γηα ηελ 

απφδεπμή ηνπ, αιιηψο νη πφινη ζα κεηαηξέςνπλ κηα βχζηζε ηάζεο ή κηα κηθξή δηαθνπή ηάζεο 

ζε δηαθνπή καθξάο δηάξθεηαο [5]. 

 
 

5.1.4. ΔΠΗΠΣΩΔΗ Δ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 

Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαηέρνπλ ζήκεξα θπξίαξρε ζέζε ζην ρεηξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Απηή ε θαηεγνξία ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη επαίζζεηε ζε 

βπζίζεηο ηάζεηο κε βάζνο κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο νλνκαζηηθήο. Ζ παξαθάησ θακπχιε 

(θακπχιε ITIC) δείρλεη κηα θιίκαθα δηάξθεηαο ηεο ελ ιφγσ δηαηαξαρήο θαη ηνπ πιάηνπο ηεο, 

δειαδή εθθξάδεη ηελ αλνρή ηνπ ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο βπζίζεηο ηάζεο, ηηο δηαθνπέο 

ηάζεο θαη ηεο ππεξηάζεηο. 
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ρήκα 5.1:αλνρή ππνινγηζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηηο βπζίζεηο ηάζεο 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο έμσ απφ ηα φξηα απηά νδεγεί ζε απψιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ιαλζαζκέλεο εληνιέο, δηαθνπή ή δπζιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη ζπλέπεηεο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζπζθεπέο αλίρλεπζεο βχζηζεο ηάζεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ κπαθ απ δεδνκέλσλ θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 

 
 

5.1.5. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟ ΦΩΣΗΜΟ 

Οη βπζίζεηο ηάζεο πξνθαινχλ κφληκε γήξαλζε ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο θαη θζνξηζκνχ. 

Οη βπζίζεηο ηάζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ην 50% κε δηάξθεηα γχξσ ζηα 50ms ζα “ζβήζεη” 

ηνπο απνθνξηηζκέλνπο ιακπηήξεο [5]. 

 

 

5.2. ΑΡΜΟΝΗΚΔ 

Οη επηπηψζεηο ησλ αξκνληθψλ ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ησλ peak ηηκψλ, ησλ rms ηηκψλ θαη 

ην θάζκα ζπρλνηήησλ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ξεπκάησλ. Οη επηπηψζεηο ησλ αξκνληθψλ πάληα 

έρνπλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν εμαηηίαο ηνπ επηπιένλ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε: 

 ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 ππεξκεγέζεηο εμνπιηζκνχο 

 απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο 

Οη δπζιεηηνπξγίεο είλαη πηζαλφ λα ζεκεησζνχλ φηαλ ην πιάηνο ηεο αξκνληθήο είλαη 

κεγαιχηεξν θαηά 8% απφ ηελ ηάζε. Αλάκεζα ζην 5 κε 8% νη δπζιεηηνπξγίεο είλαη δπλαηέο 

[5]. 

 

  

 

5.2.1. ΣΗΓΜΗΑΗΔ Ή ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ 

 

1. αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο. Οη αξκνληθέο έρνπλ επηβιαβείο 

ζπλέπεηεο θπξίσο ζηηο δηαηάμεηο ζεξκηθνχ ειέγρνπ. Πξάγκαηη, φηαλ πξνζηαηεπηηθέο 
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δηαηάμεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κεηξνχλ ηελ rms ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ιαλζαζκέλεο κέηξεζεο θαη ζπλεπψο αλεπηζχκεηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπο. 

2. Γηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπζηήκαηα ρακειψλ ηάζεσλ (ηειενξάζεηο, 

ερνζπζηήκαηα θα)  

3. αθχζηθνη θξαδαζκνί θαη αθνπζηηθφο ζφξπβνο  

4. θαηαζηξνθή ππθλσηψλ ιφγσ ζεξκηθήο ππεξθφξηηζεο. Αλ ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 

ελφο δηθηχνπ ππθλσηψλ είλαη ηεο ηάμεο κηαο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο , ηφηε ππάξρεη 

ζπληνληζκφο θαη δηεχξπλζε ηεο αληίζηνηρεο αξκνληθήο. 

5. απψιεηα ζηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο [5]. 

 
 

5.2.2. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ 

Οη ηηκέο ξεχκαηνο κεγαιχηεξεο απφ ηελ νλνκαζηηθή γηα κηα καθξά δηάξθεηα πξνθαιεί 

εθηεηακέλε ππεξζέξκαλζε θαη νδεγεί ζε πξψηκε γήξαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  

1. ππεξζέξκαλζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ, ελαιιαθηψλ  

2. κεραληθή θαηαπφλεζε (αξξπζκία ζηε ξνπή ησλ αζχγρξνλσλ κεραλψλ)  

3. ππεξζέξκαλζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδεηέξνπ κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ ζεξκηθψλ 

απσιεηψλ  

4. θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ  

Ζ ππεξθφξηηζε θαη ππεξζέξκαλζε ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνχ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ 

ηξίηεο αξκνληθήο θαη ησλ πνιιαπιάζησλ ηεο ξεπκάησλ πνπ δηαξξένληαη ζηηο θάζεηο θαη 

πξνζηίζεληαη ζηνλ νπδέηεξν. 

Σα ζπζηήκαηα γείσζεο TNC ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην αγσγφ γηα νπδεηέξσζε θαη πξνζηαζία. 

Ο αγσγφο απηφο πεξηιακβάλεη θαη ηε ζεκειηαθή γείσζε ηνπ θηηξίνπ. Σα ηξίηεο αξκνληθήο θαη 

ησλ πνιιαπιάζησλ ηεο ξεχκαηα ζα δηαξξεχζνπλ δηακέζνπ απηψλ ησλ θπθισκάησλ 

παξάγνληαο ελ δπλάκεη δηαθπκάλζεηο κε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα : 

 δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ 

 ππεξξεχκαηα ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηα 

εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε δχν ζπζθεπψλ (γηα παξάδεηγκα κεηαμχ ππνινγηζηή θαη 

εθηππσηή) 

 ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβφιεζε αιινηψλνληαο ηελ επθξίλεηα ηεο νζφλεο 

Οη ελδηάκεζεο αξκνληθέο παξάγνπλ ην θαηλφκελν flicker [5] 

 

 
5.3. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΤΠΔΡΣΑΔΗ 

 
Οη επηπηψζεηο ησλ ππεξηάζεσλ δηαθέξνπλ πνηθηινηξφπσο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηεο ελ 

ιφγσ δηαηαξαρήο, ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ηεο, ην κέγεζφο ηεο, ν ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη 

ε ζπρλφηεηα ηεο. 

 δηειεθηξηθή δηάζπαζε, πξνθαιψληαο ζεκαληηθή θαη κφληκε θαηαζηξνθή ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

 θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ηε γήξαλζε ηνπ   

 απψιεηα παξαγσγήο γηα βηνκεραλίεο  
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 δηαηαξαρέο ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ζε θπθιψκαηα επηθνηλσληψλ ρακεινχ 

ξεχκαηνο 

 ειεθηξνδπλακηθή θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε (θσηηά) εμαηηίαο : 

1. θεξαπλνχ (ζπλήζσο) 

ππέξγεηα δίθηπα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζε θεξαπλνχο, αιιά αθφκε θαη εγθαηαζηάζεηο 

ηξνθνδνηνχκελα απφ ππφγεηα δίθηπα κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ιφγσ θαηαπφλεζεο απφ ηελ 

ππέξηαζε αλ ν θεξαπλφο ρηχπεζε ζε θνληηλή απφζηαζε. 

2. ειεθηξηθά ηφμα : απηή ε θαηεγνξία ππεξηάζεσλ εκθαλίδεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο απφ φηη ν θεξαπλφο θαη κε πην καθξά δηάξθεηα. Μπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπκθνξά ηφζν ζνβαξή φζν θαη απφ ηνλ θεξαπλφ.[5] 

 

 

5.4. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΗ ΣΑΖ 

Καζψο νη δηαθπκάλζεηο ηάζεηο έρνπλ πιάηνο φρη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ 10%, νη 

πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο δελ επεξεάδνληαη. Ζ θπξηφηεξε επίπησζε ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ηάζεο είλαη κηα δηαηαξαρή ζηε θσηνβνιία θαη ηε θσηεηλφηεηα ησλ ιακπηήξσλ (flicker). Σν 

κέγεζνο ηεο θαηαπφλεζεο (νπηηθή ελφριεζε θα.) εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο δηαηαξαρήο, 

ην ξπζκφ επαλάιεςεο ηεο δηαθχκαλζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο. 

Τπάξρεη σζηφζν έλα αηζζεηφ φξην, νξηζκέλν απφ ην πξφηππν IEC, θάησ απφ ην νπνίν ην 

flicker δελ είλαη νξαηφ [5]. 

 

 

5.5. ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΤΜΔΣΡΗΑ ΦΑΔΩΝ 

Ζ θπξηφηεξε επίπησζε είλαη ε ππεξζέξκαλζε ησλ ηξηθαζηθψλ αζχγρξνλσλ θηλεηήξσλ. Σα 

θαζηθά ξεχκαηα κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Απηφ απμάλεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο 

θάζεο ή ησλ θάζεσλ, ηεο νπνίαο ην πςειφηεξν ξεχκα ξέεη θαη κεηψλεη ηε δσή ηεο κεραλήο. 

Πξαθηηθά αληζνθαηαλνκή θαηά 1% κε 1,5% είλαη απνδεθηή [5]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν 

 

 

 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΧΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΙΥΤΟ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ηα πιαίζηα ηελ απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα ππάξρνπλ φρη 

κφλν κεηαμχ ηνπ παξφρνπ ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή, αιιά επίζεο αλάκεζα 

ζηελ επηρείξεζε παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηνπ δηαλνκέα απηήο ή αθφκε θαη κεηαμχ ηνπ 

δηαλνκέα θαη ηεο εηαηξίαο κεηαθνξάο. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ απηψλ ησλ θνξέσλ απαηηεί φηη νη 

φξνη απηήο ηεο ζπκθσλίαο νξίδνληαη απφ θνηλνχ θαη ακνηβαία απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Οη 

παξάκεηξνη γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο πξέπεη επηπιένλ α νξηζηνχλ θαζψο επίζεο 

θαη λα πξνθαζνξηζηνχλ νη δηάθνξεο ηηκέο αθνξάο θαη φξηα. 

 

 

6.1. ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
Αθφκε θα ζε πεξηπηψζεηο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κηαο 

εγθαηάζηαζεο κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ δπζιεηηνπξγίεο: 

 δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί είηε λα αγλνήζεθαλ είηε ππνηηκήζεθαλ 

 δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ιφγσ αιιαγήο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

φπσο αιιαγή θνξηίνπ θαη άιιεο κεηαηξνπέο 

Γεληθά απαηηείηαη ε επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Φνξεηά ζπζηήκαηα κέηξεζεο (γηα κηθξέο  

πεξηφδνπο) ή ζηαζεξέο ζπζθεπέο θαζηζηνχλ πην εχθνιε ηελ αλίρλεπζε δηαηαξαρψλ [5]. 

 

 

6.2. ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΩΝΣΑ ΣΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΜΗΑ ΔΓΚΣΑΣΑΖ 

 
Γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο παξαγσγήο, απαηηείηαη ζσζηφο ρεηξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηζρχνο. Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηζρχνο είλαη θαζήθνλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζην ρεηξηζκφ, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε. Σέινο γίλεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε ινγηζκηθνχ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο [5]. 

 

 

6.3. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 
Υξήζηκε είλαη θαη κηα ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ εληνπηφηεηα 

εκθάληζεο δηαηαξαρψλ κε βάζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνπλ ν πάξνρνο ειεθηξηζκνχ ή θαη νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο. 

Γηα κηα ζηαηηζηηθή επηζθφπεζε ραξηνγξαθνχληαη νη δηαηαξαρέο ζην δίθηπν. Απηφ ζπκβάιιεη 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρεηξηζκνχ θαη βειηηψλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηαηαξαρψλ. Μηα κε 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα αληρλεπηεί θαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξφζζεζε 

επηπιένλ θνξηίσλ. 

ε ρψξεο, φπνπ ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη απειεπζεξσκέλε, νη θαηαλαισηέο 

ζεσξεηηθά έρνπλ ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηζρχνο 

δηαθφξσλ δηαλνκέσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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6.4. ΌΡΟΗ ΤΜΦΩΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

ηε ζχκβαζε αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα απνζαθελίδεη θαη λα εγγπάηαη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο : 

 ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ 

 ηη κεγέζε κεηξψληαη 

 ηα ζεκεία ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη κεηξήζεηο ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 ηηο κεηξνχκελεο ηάζεηο (θάζε-θάζε, θάζε-νπδέηεξνο), νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη νη 

ηάζεηο ηξνθνδνζίαο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 ε κέζνδνο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέηξεζεο (π.ρ. Γηα 10 ιεπηά 

θάζε ρξφλν λα πξαγκαηνπνηείηαη κέηξεζε ηνπ πιάηνπο ηεο παξερφκελεο ηάζεο) θάζε 

παξακέηξνπ θαη νη ηηκέο αλαθνξάο, φπσο γηα βπζίζεηο θαη δηαθνπέο ηάζεο. Γηα 

παξάδεηγκα πξέπεη λα νξίδεηαη ε ηάζε αλαθνξάο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε κεγάιεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο δηαθνπέο ηάζεο. 

 ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο  

 νη πνηλέο θαη ηα πξφζηηκα ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα απφ ηεο δχν πιεπξέο ηεο ζχκβαζεο 

δελ ηεξήζεη ηνπο φξνπο ζπκθσλίαο 

 πξνηάζεηο ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο 

ζπκθσλίαο (ζπκκεηνρή ηξίησλ θ.α.) 

 πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ερεκχζεηα 

Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη θαζνξίδνληαη ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ 

νινθιεξσκέλεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ απζηεξνχο θαλφλεο ζε ζρέζε κε 

ηε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα θαζνξίδεη ηηο επζχλεο ηεο επηρείξεζεο 

ειεθηξηζκνχ θαη ησλ θαηαλαισηψλ σο απέλαληη ζην δίθηπν. 

Πέξα απφ ην ηερληθφ φκσο κέξνο, νη λφξκεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηα πξέπεη λα δηέπνληαη θαη απφ κηα θπζηνγλσκία κε πνιηηηθννηθνλνκηθά θαη 

αλζξσπνθεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αθελφο πξέπεη λα ππάξμεη λνκνζεζία ηζρπξή θαη ηθαλή 

πνπ λα ζσξαθίδεη ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθεηέξνπ λα αλαβαζκίδεη 

ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ιεηηνπξγία 

π.ρ. ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ [5]. 

 
 

6.5. ΟΡΘΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
Ζ νξζή ζπληήξεζε απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ πεξηζηαηηθά 

δπζιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηα ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ηππηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε ζπληήξεζε κηα εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη 

ηα παξαθάησ βήκαηα : 
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 ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ζην ζηάδην απηφ δηεμάγεηαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, φπσο ν ηχπνο ηνπ θνξηίνπ ε 

ειηθία ησλ ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην δίθηπν θαη ην κνλνγξακκηθφ ηνπ δηάγξακκα. 

 αλαδήηεζε γηα έλδεημεο βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίαο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ζην δίθηπν πνπ ζεκεηψζεθε δηαηαξαρή ηάζεο, θαζψο θαη 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο εκέξαο πνπ έγηλε απηφ. Δπίζεο δηεξεπλάηαη ε πηζαλή ζπζρέηηζε 

ησλ δηαηαξαρψλ κε ζπγθεθξηκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ηζρπξνί άλεκνη, βξνρέο, 

θαηαηγίδεο θ.α), θαζψο θαη ε αλάγθε αλαλέσζεο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. 

 έιεγρνο εγθαηάζηαζεο  

ζε απηή ηε θάζε είλαη κεξηθέο θνξέο επαξθέο γηα ηαρχ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεγήο ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο. Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο πγξαζία, ζθφλε, ζεξκνθξαζία δε 

ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην ηδηαίηεξα ππφςε. Κπξίσο δίλεηαη 

πξνζνρή ζε αγσγνχο, αζθάιεηεο βξαρπθχθισζεο, θ.α. 

 επίβιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ε χπαξμε ζηελ εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δηαηαξαρψλ. 

Μπνξεί λαη είλαη ρξήζηκν ε εγθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, εηδηθά εθεί πνπ είλαη πην επηξξεπήο ε εγθαηάζηαζε απέλαληη ζε 

δηαηαξαρέο. 

Οη ζπζθεπέο απηέο ελεξγνπνηνχληαη, φηαλ ην θαηψθιη ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο παξαβηάδεηαη θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε δηαηαξαρή (ψξα, κέξα 

πνπ εκθαλίδεηαη ε δηαηαξαρή, ην κέγεζνο ηεο βχζηζεο ηάζεο, THD). Οη θπκαηνκνξθέο 

ηεο ηάζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηαηαξαρή κπνξεί επίζεο λα θαηαγξαθεί. Σα 

φξηα αλίρλεπζεο ηεο δηαηαξαρήο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνθαλψο ζηελ 

επαηζζεζία ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηέο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο, ε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ 

πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηνλ θχθιν-δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κηα εγθαηάζηαζεο ή αθφκε 

θαη ελφο εξγνζηαζίνπ (γηα παξάδεηγκα κηα εβδνκάδα). Πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη 

ππφςηλ ε πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο. 

Οη ζηαζεξέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Αλ ππάξρεη ζσζηή ξχζκηζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ, απηέο ζα πεηχρνπλ 

θαηαγξαθή θαη αλίρλεπζε θάζε δηαηαξαρήο. Ο κεραληθφο ζπληήξεζεο κπνξεί είηε επί 

ηφπνπ (δειαδή ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε) λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ησλ 

κεηξήζεσλ είηε κέζσ δηαδηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηάγλσζε πεξηζηαηηθψλ δηαηαξαρήο, φπσο επίζεο θαη λα πξνβιέςεη αθφκε θαη ηελ 

εκθάληζή ηνπο. 

Οη θαηαγξαθέο ησλ δηαηαξαρψλ ζην ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο κεραληθνχο ζε πεξηπηψζεηο 
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αηηηάζεσλ απφ πιεπξάο θαηαλαισηή γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ απφ ηελ επηρείξεζε 

ειεθηξηζκνχ.  

 ηαπηνπνίεζε ηεο πεγήο ηεο δηαηαξαρήο 

Ζ “ηαπηφηεηα” (θπκαηνκνξθή, rms ηηκή) ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνλ εηδηθφ γηα λα εληνπίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε δηαηαξαρή πεγάδεη πξηλ ή κεηά απφ ην ζεκείν 

ηεο κέηξεζεο (ην ζεκείν δειαδή πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα φξγαλα αλίρλεπζεο θαη 

κέηξεζεο ηεο δηαηαξαρήο). Ζ δηαηαξαρή ηεο ηάζεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε είηε απφ ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 πξνζδηνξηζκφο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ 

Γηακνξθψλεηαη κηα ιίζηα κε φιεο ηηο δπλαηέο ιχζεηο θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε ηνπο. Ζ 

επηινγή ηεο ιχζεο γίλεηαη ζπρλά ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κε ηελ ελ δπλάκεη απψιεηα θέξδνπο ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ιχζεο είλαη ζεκαληηθφ λα επαιεζεπηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, κέζσ κεηξήζεσλ [5]. 

 

 

6.6. ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΩΝΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Ο ρεηξηζκφο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί κέζα απφ ηξεηο 

αιιεινζπκπιεξσκέλεο δξάζεηο : 

 εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

επίγλσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο, ζσζηή 

δηαρείξηζε ηεο πςειήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο, κείσζε ηεο δήηεζεο ηζρχνο, κείσζε ηεο 

άεξγνπ ηζρχνο θ.α.  

 εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ζπλερψο ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηζρχνο  

αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ εθ ησλ πξνηέξσλ (θαηαγξαθή ησλ αξκνληθψλ, ηνπ 

ξεχκαηνο ηνπ νπδεηέξνπ θιπ.) κε ζθνπφ ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζεο  

 δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο 

βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 



 

  96 

βειηίσζε ηεο κεζφδνπ πξνζηαζίαο 

δηάγλσζε ησλ ζθαικάησλ 

επαλαζπληνληζκφο ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ θάπνην ζθάικα 

Δπίζεο ινγηζκηθά εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο εγθαηάζηαζεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε, αιιά θαη αξρεηνζέηεζε 

ησλ πεξηζηαηηθψλ δηαηαξαρψλ, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δηαηάμεσλ έλαληη βξαρπθπθισκάησλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηνλ έιεγρν απνκαθξπζκέλσλ ηέηνησλ δηαηάμεσλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα  [5]: 

 

ρήκα 6.1:ζπζθεπέο πξνζηαζίαο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ 

 
 

6.7. ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο εμνπιηζκνχ ή ελφο ζπζηήκαηνο λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηεο πεξηβάιινλ ρσξίο λα πξνθαινχληαη 

κε αλεθηέο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο (IEC 60050-161).  

Ο ζθνπφο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη: 

 ε εθδήισζε δηαηαξαρψλ απφ θάζε πεγή μερσξηζηά είλαη ηέηνηα, ψζηε ε ππέξζεζή 

ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλακελφκελα επίπεδα δηαηαξαρψλ 

 ηα επίπεδα αλνζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ παξέρνπλ ηα θαηάιιεια επίπεδα πξνζηαζίαο απφ 

ηηο αλακελφκελεο δηαηαξαρέο ζε “ηξεηο θιάζεηο” ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Έλαο ηξφπνο δηαζθάιηζεο ησλ επηπέδσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο είλαη λα 

θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο ηα επίπεδα δηαηαξαρψλ πνπ εθδειψλεη κηα εγθαηάζηαζε κε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θάησ απφ ην επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο. Πξαθηηθά 

απηφ είλαη δπλαηφ κφλν γηα κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

αλαπηπζζφκελεο ηάζεο ζε έλα ζεκείν ζην δίθηπν θαη ηε ζχγθξηζε ηνπο κε ηα 

πξνθαζνξηζκέλα φξηα βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ κέηξεζεο. Γηα παξάδεηγκα γηα ηηο αξκνληθέο ησλ ηάζεσλ ε πεξίνδνο κέηξεζεο είλαη 

κηα εβδνκάδα: αλ ζε απηφ ην δηάζηεκα ην 95% ησλ κεηξήζεσλ ηεο rms ηηκήο ηεο ηάζεο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 10 ιεπηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θαζνξηζκέλα φξηα [1]. 

Σν παξαθάησ ζρήκα πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαηαξαρψλ. 

 

ρήκα 6.2:ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ δηαθόξωλ ηύπωλ δηαηαξαρώλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΧΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΜ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 

ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 

ην 2
ν
 Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο, φπνπ έγηλε παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ησλ ηξηψλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο βιάβεο ζηνλ ειεθηξηθφ/ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ εμαηηίαο 

δηαθπκάλζεσλ ηάζεο, δηαπηζηψζακε θάπνηα βαζηθά εξσηήκαηα επί ηνπ ζέκαηνο κέλνπλ 

αλαπάληεηα θαη απφ ηνπο ηξεηο θνξείο. πγθεθξηκέλα είρακε παξαηεξήζεη φηη απνπζηάδεη: 

 Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα δηαηαξαρή ηεο ηάζεο δχλαηαη λα 

θαηαζηξέςεη κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή θαη αλ φιεο νη θαηεγνξίεο 

δηαηαξαρψλ είλαη ηθαλέο γηα πξφθιεζε δεκηψλ. 

 Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνπο ειέγρνπο πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινληαη φια ηα 

κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νη πηζαλέο ή κε επζχλεο ηξίησλ (εηαηξεηψλ-θαηαζθεπαζηψλ, 

εγθαηαζηάηε) 

 Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε θαηλφκελα ππξθαγηάο. 

 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε απφ ηελ πιεπξά καο λα θάλνπκε κηα πξνζέγγηζε ζε 

απηά ηα δεηήκαηα, εμεηάδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ην δίθηπν, ε 

εγθαηάζηαζε θαη νη ζπζθεπέο (ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο). 

 

 

 

7.1 Ζ ΜΟΝΩΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΓΔΗΩΖ ΜΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

 

Πξηλ ηεζεί ππφ ηάζε κία λέα εγθαηάζηαζε (ε κία εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία έγηλαλ 

ηξνπνπνηήζεηο) πξέπεη λα γίλεη κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο θαη ηεο αληίζηαζεο γείσζεο 

θαη λα δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ. 

Ζ αληίζηαζε γείσζεο πξέπεη λα έρεη ζεσξεηηθά κεδεληθή ηηκή, φκσο, επεηδή απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη ζηελ πξάμε, κηα ηηκή κεξηθψλ Χκ ηθαλνπνηεί ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη απφ ην 2006 πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ εγθαηάζηαζε δηαθφπηεο 

δηαθπγήο έληαζεο. 

Γηα ηελ αληίζηαζε κφλσζεο ηζρχεη γεληθά φηη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000 Χ/V, δειαδή 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400 Kσ γηα πνιηθή ηάζεο 400 V ή ηνπιάρηζηνλ 230 kΧ γηα θαζηθή 

ηάζε 230 V. 

Οη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο είλαη άθξσο απαξαίηεηεο γηαηί πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο δηαξξνέο 

ξεχκαηνο πξνο ηηο δηάθνξεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, φπσο: κεηαιιηθφ πεξίβιεκα ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, δίθηπν λεξνχ, δίθηπν ζέξκαλζεο, κεηαιιηθή επέλδπζε ηνίρνπ θηι. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ζπλδένληαη κε ην ειεθηξφδην γείσζεο ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 

ειεθηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο). ε κία ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θηηξίνπ πνπ δελ ππάξρεη δηαθφπηεο δηαθπγήο 

έληαζεο ζηνλ πίλαθα (φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ Διιάδα ζε αξθεηέο θαηνηθίεο πξηλ ην έηνο 

2006 γηαηί δελ ήηαλ ηφηε ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε δηαθφπηε δηαθπγήο έληαζεο) ε 

αλππαξμία ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ κπνξεί λα γίλεη αηηίαο βιάβεο ή ππξθαγηάο ζε κηα 

ειεθηξηθή/ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή θαη λα πξνθαιέζεη αθφκα θαη ζαλαηεθφξν ειεθηξνπιεμία 

ζηνλ άλζξσπν.  

Υαξαθηεξηζηηθά, πξν νιίγσλ εηψλ, ζπλέβε ζαλαηεθφξν αηχρεκα ζε έλα κπάλην επεηδή δελ 

ππήξρε ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε δηαθφπηεο δηαθπγήο έληαζεο θαη ν ζεξκνζίθσλαο δελ 

ήηαλ ηζνδπλακηθά ζπλδεδεκέλνο. Δπίζεο, έλα ηνπηθφ θιηκαηηζηηθφ δηαηξνπκέλνπ ηχπνπ ζηνλ 
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δεχηεξν φξνθν κηαο θαηνηθίαο πήξε θσηηά απφ δηαξξνή ξεχκαηνο πξνο ην κεηαιιηθφ 

πεξίβιεκα ζην ηζφγεην ηεο θαηνηθίαο, επεηδή ην θιηκαηηζηηθφ ήηαλ ζηεξεσκέλν ζηελ 

επέλδπζε απηή θαη ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε δελ ππήξρε νχηε δηαθφπηεο δηαθπγήο 

έληαζεο νχηε νη απαξαίηεηεο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο. Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ δείρλεηαη απινπνηεκέλα ζην ζρήκα 1. χκθσλα κε απηφ, ε δηαξξνή έγηλε ζηνλ 

ραιθνζσιήλα δηέιεπζεο ελφο θαισδίνπ, ζηε ζέζε κεηαμχ κηαο πδξνξξνήο  αινπκηλίνπ θαη 

καο επέλδπζεο ηνπ ηνίρνπ απφ γαιβαληδέ ιακαξίλα, κε ηελ νπνία ήηαλ ζε επαθή ε 

ραιθνζσιήλα ελφο δηαηξνχκελν θιηκαηηζηηθνχ. Απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί αλ ππήξραλ 

νη απαξαίηεηεο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο (πεξίπησζε β).  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηα 

δπν πξναλαθεξζέληα ζπκβάληα απνδφζεθαλ επζχλεο ζηελ εηαηξία ειεθηξηζκνχ, νη νπνίεο 

φκσο δελ ηεο αλήθνπλ, αθνχ ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ππήξρε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη, φηη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απφ ζθάικαηα ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ (πνιχ δε πεξηζζφηεξν γηα λα κελ ππνζηεί ν ίδηνο ειεθηξνπιεμία 

θαη λα κελ ζπκβεί ππξθαγηά ζηελ ζπζθεπή θαη θαη’  επέθηαζε ζην θηίξην), ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ δηαθφπηε δηαθπγήο έληαζεο θαη εθηφο 

απηνχ λα έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελεο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο. Γηα φια απηά κπνξεί λα είλαη 

βέβαηνο, φηαλ ε εγθαηάζηαζή ηνπ ιεηηνπξγεί κε επζχλε ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, ν νπνίνο 

κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο «ππεπζχλνπ δειψζεσο», ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία 

ειεθηξνδφηεζεο, βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ζα 

πξέπεη λα αλαλεψλεηαη φηαλ γίλνληαη κεηαηξνπέο ζηελ εγθαηάζηαζε ή φηαλ παξέξρεηαη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 

 

 
ρήκα 7.1: απινπνηεκέλν παξάδεηγκα ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεωλ 

α) V>0 επεηδή δελ ππάξρνπλ ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο 

β) V=0 ιόγω ηζνδπλακηθηθώλ ζπλδέζεωλ 
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7.2. Ζ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΜΟΤ 

ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ελφο  θηηξίνπ είλαη λα έρεη δνθηκαζηεί ηφζν ν εμνπιηζκφο ηνπ (θαιψδηα, 

δηαθφπηεο, αζθάιεηεο θιπ) φζν θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ειεθηξνδνηεί ε εγθαηάζηαζε 

(ειεθηξηθή θνπδίλα, ςπγείν, ηειεφξαζε θηι), πξηλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξνο ρξήζε θαη 

κάιηζηα ζε ζπλζήθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κειινληηθέο κέγηζηεο θαηαπνλήζεηο ζηελ πξάμε. 

Οη δνθηκέο απηέο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο (VDE, IEC, EN θηι) θαη 

δηαθξίλνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ θαη ζηηο δνθηκέο ζεηξάο. 

 

 

7.2.1 ΓΟΚΗΜΔ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΣΑΔΩΝ 

 

ε φηη αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ γηα ηηο δνθηκέο 

ηχπνπ θαη ζεηξάο: 

 

Οη δνθηκέο ηχπνπ γίλνληαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ παξαρζέλησλ έηνηκσλ πξνο δηάζεζε 

πξντφλησλ (π.ρ. γηα ηελ παξαγσγή δηαθνπηψλ 400 V/ 100 A, ζε έλα κφλν ηπραίν δείγκα), ελψ 

νη δνθηκέο ζεηξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα ηεκάρηα. 

Οη δνθηκέο ηχπνπ δελ ίδηεο γηα θάζε ειεθηξνηερληθή θαηαζθεπή, αιιά εμαξηψληαη απφ ην 

είδνο ηεο (πίλαθαο, θαιψδην, απνδεχθηεο, αζθάιεηα, ξειαί θηι), ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία 

(ηάζε, ξεχκα, θηι) θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη απηή θαηά 

πεξίπησζε ζηελ εγθαηάζηαζε. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δνθηκψλ ηχπνπ, πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνπο δηάθνξνπο θαλνληζκνχο, έρνπλ παξαζηαζεί ζην ζρήκα 2 ζπγθεληξσηηθά νη θαηεγνξίεο 

ηνπο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ έρνπλ λφεκα γηα ηελ ππφ έιεγρν θαηαζθεπή (ζε έλα 

κνλσηήξα π.ρ. δελ έρεη λφεκα ε δνθηκή βξαρπθχθισζεο, νη δνθηκέο κεραληθήο αληνρήο 

αθνξνχλ ηηο επαθέο δηαθνπηψλ θηι). Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ θαηάηαμε θαη δηεμαγσγή ησλ 

δνθηκψλ θαηά ην ζρήκα 2 πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε λα δνζεί κηα αμηφπηζηε απάληεζε ζηηο 

εμήο βαζηθέο εξσηήζεηο γηα θάζε θαηαζθεπή: 

 

1) Μέρξη πνην ξεχκα κπνξεί λα εξγάδεηαη κηα θαηαζθεπή (νλνκαζηηθφ ξεχκα); 

 

2) Πνηα είλαη ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο (νλνκαζηηθή ηάζε); 

 

3) Ση απαηηήζεηο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα έρεη; 

 

4) Αληέρεη ε ζπζθεπή ην βξαρπθχθισκα κέρξη λα γίλεη δηαθνπή ηνπ απφ ηα κέζα πξνζηαζίαο 

ηνπ δηθηχνπ; 

 

5) Πνηεο είλαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο; 
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ρήκα 7.2: Καηεγνξίεο ηωλ δνθηκώλ ηύπνπ 

 

 

Οη απαληήζεηο ζηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο δίλνληαη κε ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δνθηκψλ ηχπνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δηάθνξνπο θαλνληζκνχο θαη είλαη αληίζηνηρα γηα 

ηηο ηέζζεξηο πξψηεο εξσηήζεηο: 

 

1) Ζ δνθηκή ππεξζέξκαλζεο (ή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο) 

 

2) Οη δηειεθηξηθέο δνθηκέο 

 

3) Ζ δνθηκή κεραληθήο αληνρήο 

 

4) Ζ δνθηκή βξαρπθχθισζεο 

 

ε φηη αθνξά ηελ ηειεπηαία εξψηεζε νη δνθηκέο, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο «εηδηθέο», 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο αλαιπηηθά ζηνπο θαλνληζκνχο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Έηζη, ε 

κέηξεζε π.ρ. ησλ απσιεηψλ ελφο κεηαζρεκαηηζηή, ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο βαθήο ελφο 

πίλαθα εμσηεξηθνχ ρψξνπ θηι, απνηεινχλ, θαηά ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ, εηδηθέο δνθηκέο, γηαηί 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην είδνο θαη ηε 

ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο. 

 

Ζ δνθηκή ππεξζέξκαλζεο (ή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο) αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο (κέγηζην ξεχκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο) κηαο θαηαζθεπήο. Ζ δνθηκή 

ζεσξείηαη επηηπρήο, φηαλ ε ζεξκνθξαζία δελ ππεξβεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαηά ηηο 

πξνδηαγξαθέο φξην, πνπ είλαη ηεο ηάμεσο 50-60 °C σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

 

Οη δηειεθηξηθέο δνθηκέο ζηνρεχνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηθαλφηεηαο κφλσζεο. Ζ 

νλνκαζηηθή ηάζε (ή ηάζε ζεηξάο) θάζε θαηαζθεπήο δελ κπνξεί λα είλαη κηα ηπραία ηηκή, γηαηί 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνδηαγεγξακκέλε δηαβάζκηζε ησλ ηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ, πνπ 

είλαη πρ 230V, 400V, 20kV θηι. Οη κεηξήζεηο, πνπ γίλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο 

κφλσζεο, αθνξνχλ θπξίσο ηηο κέγηζηεο ιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο (θπξίσο 

ππεξηάζεηο απφ θεξαπλνχο θαη ρεηξηζκνχο)< απφ ηηο νπνίεο επηβεβαηψλεηαη ε ζηάζκε 

κφλσζεο. ηε ρακειή ηάζε (230V, 400V) κηα ηάζε 2,5kV εθαξκνδφκελε ζηνλ ππφ έιεγρν 

εμνπιηζκφ επί 1 min, αληηπξνζσπεχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ππεξηάζεηο. 

Γηειεθηξηθέο 

δνθηκέο 

Γνθηκή 

βξαρπθχθισζεο 

Δηδηθέο 

δνθηκέο 

Γνθηκή 

ππεξζέξκαλζεο 

ΓΟΚΗΜΔ ΣΤΠΟΤ 

Μεραληθήο 

αληνρήο 
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Ζ δνθηκή κεραληθήο αληνρήο αθνξά θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα ζε νλνκαζηηθφ ξεχκα ησλ επαθψλ 

ησλ δηαθνπηψλ κεηά απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ρεηξηζκψλ, ελψ παξάιιεια ειέγρεηαη ε 

ζηηβαξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (ελδερνκέλσο ησλ επαθψλ ή ηπρφλ απνζπλαξκνινγήζεηο ή 

αθαηάιιεια ειαηήξηα). Έλαο απνδεχθηεο π.ρ. 400V/100A ζα πξέπεη λα έρεη κεηά απφ 1000 

πιήξεηο θχθινπο ρεηξηζκψλ ηελ ίδηα ηθαλφηεηα ζε νλνκαζηηθφ ξεχκα (100Α). Μεηά ην πέξαο 

δειαδή ηεο δνθηκήο απηήο, ζα πξέπεη λα γίλεη ε δνθηκή ππεξζέξκαλζεο. 

 

Σέινο, κε ηε δνθηκή ζε ηξηπνιηθφ βξαρπθχθισκα ειέγρεηαη ε θαηαπφλεζε κηαο θαηαζθεπήο 

απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ην βξαρπθχθισκα. Ζ 

δνθηκή δηαξθεί 1 sec, αξθεηφ δειαδή ρξφλν, σο πξνο εθείλνλ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ  κέζσλ 

πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ είλαη ζηελ πξάμε θιάζκα ηνπ sec. Καηά ηε δνθηκή 

κεηξψληαη νη ζπληζηψζεο ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο, αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε ηζρχ 

βξαρπθχθισζεο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηεο θαηαζθεπήο ζην δίθηπν. Ζ δνθηκή 

ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ, κεηά ην πέξαο ηεο, δελ έρνπλ αλαηξεζεί ε ζηάζκε κφλσζεο θαη ε 

ηθαλφηεηα ζε νλνκαζηηθφ ξεχκα (δειαδή, ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν δνθίκην νη δηειεθηξηθέο δνθηκέο θαη ε δνθηκή ππεξζέξκαλζεο). 

 

Όηαλ έλα είδνο ειεθηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ αληαπεμέιζεη επηηπρψο 

ζε θάπνηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο γηα απηή δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο, ηφηε θξίλεηαη 

αθαηάιιειν θαη ε δεκηά γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιε. 

Αλαινγηζηείηε ζαλ παξάδεηγκα ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζε άιιεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαηαζθεπέο, φηαλ ην πξνζσπηθφ παξαγσγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

δηαθνπηψλ αζρνιεζεί κε δηαδηθαζίεο επηζθεπήο, γηαηί ε κφλσζε ηνπο θαηά ηηο δνθηκέο ηνπ 

δείγκαηνο βξέζεθε αθαηάιιειε. Δπεηδή ηεο παξαγσγήο πξνεγείηαη κειέηε θαη θαηαζθεπή 

δείγκαηνο (πνπ έρεη ππνζηεί επηηπρψο δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο), είλαη θπζηθφ νη ηπρφλ 

απνηπρίεο δνθηκψλ ηχπνπ θαη ζεηξάο λα νθείινληαη ζε ιάζε θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ή αθφκα ζε ειαηηψκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πξψηεο χιεο. Γηα απηφ, πξνο 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ βιαβψλ ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο παξαγσγήο, επηβάιιεηαη έιεγρνο 

πνηφηεηαο, ηφζν ζηηο πξψηεο χιεο, φζν θαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο παξαγσγήο (δνθηκέο πξψησλ 

πιψλ θαη δνθηκέο παξαγσγήο αληίζηνηρα). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πνπ πνιχ πεξηιεπηηθά αλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα ειέγρεηαη πνηνηηθά ν ειεθηξνηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ δηαηεζεί πξνο 

ρξήζε. Γπζηπρψο φκσο, εκθαλίδνληαη ζηελ πξάμε αζηνρίεο πιηθψλ. Ο θαηαλαισηήο πξέπεη 

λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο κε έιεγρνπο ζηα παξαγφκελα θαη εηζαγφκελα 

πξντφληα θαη λα ελεκεξψλεηαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε αμηφπηζηε φζν θαη ε αθίλδπλε 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα απηφλ θαη γηα ηνλ πεξηβάιινλ. 

 

 

7.2.2. ΓΟΚΗΜΔ ΣΟ ΟΗΚΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

ε φηη αθνξά ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα νηθηαθή ρξήζε θαη παξφκνηνπο ζθνπνχο (θνπδίλεο, 

ζεξκνζίθσλεο, θιηκαηηζηηθά, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θηι) απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο αθνχ ζπλδένληαη άκεζα ζηε θάζε θαη ηνλ νπδέηεξν θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε γείσζε (φηαλ ην θαιψδην παξνρήο ηνπ πεξηιακβάλεη 

αγσγφ γείσζεο θαη επίζεο φηαλ ιφγσ κεηαιιηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπο ρξεηάδεηαη λα 

ζπλδεζνχλ ηζνδπλακηθά). Κάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε κηα ζχλζεηε 

αληίζηαζε, πνπ ειεθηξνδνηείηαη κέζσ ξεπκαηνιήπηε απφ ην δίθηπν, ε νπνία (αληίζηαζε) ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη: 
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 Ηθαλφηεηα ζε νλνκαζηηθφ ξεχκα (φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ νλνκαζηηθή 

ηάζε θαη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα ηεο), αθνχ ηειηθά ν 

ζπλδπαζκφο «ξεπκαηνδφηεο-ξεπκαηνιήπηεο» είλαη έλα είδνο δηαθφπηε (ιπνκέλνο 

ειεθηξηθφο ζχλδεζκνο ζηαηηθψλ ειεθηξηθψλ επαθψλ) ζηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί ππεξζέξκαλζε άλσ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζηε δνθηκή ππεξζέξκαλζεο 

νξίνπ. 

 Σελ απαηηνχκελε δηειεθηξηθή αληνρή, αθνχ ε ζπζθεπή (ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή) ζα 

πξέπεη λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ππεξηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα ππνζηεί ζηελ πξάμε 

, φρη κφλν απφ ην δίθηπν, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εγθαηάζηαζε (θπξίσο ππεξηάζεηο 

ρεηξηζκψλ). 

 

 

Δηδηθφηεξα, ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα νηθηαθή ρξήζε θαη παξφκνηνπο 

ζθνπνχο δηέπνληαη απφ Καλνληζκνχο (φπσο π.ρ. ηνπο Καλνληζκνχο VDE 0701). Γηα ηε 

δηειεθηξηθή αληνρή πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θιάζεηο πξνζηαζίαο: 

 ηελ θιάζε I, ζηελ νπνία αλήθνπλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε αγσγφ γείσζεο 

 ηελ θιάζε II, φπνπ ππάγνληαη ζπζθεπέο κε πξνζηαηεπηηθή κφλσζε (δελ έρνπλ αγσγφ 

γείσζεο), θαη 

 ηελ θιάζε III, πνπ αθνξά ζπζθεπέο κε κηθξή αθίλδπλε ηάζε. 

 

ηνλ πίλαθα 1, δίλεηαη αλάινγα κε ηελ θιάζε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο, ε εθαξκνδφκελε 

ελαιιαζζφκελε ηάζε επί 1 min κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα είλαη απφ 

ηάζε. 

 

 

Κιάζε 

πξνζηαζίαο 

I II III 

Δθαξκνδόκελε 

ελαιιαζζόκελε 

ηάζε (50Hz) επί 1 

min 

1000 3000 400 

 

Πίλαθαο 7.1: Γνθηκή ηεο αληνρήο ζε ηάζε 

 

 

 

 

Δίλαη θαλεξφ, φηη ππεξηάζεηο κε ρξνληθή δηάξθεηα κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 1 min, νη νπνίεο έρνπλ 

κηθξφηεξε ή ίζε ηηκή απφ απηή πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1 (αλαιφγσο ηελ θιάζε πξνζηαζίαο) 

δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα δηειεθηξηθήο αληνρήο ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ηνλ δηειεθηξηθφ έιεγρν πξηλ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά πξνο ρξήζε. 

 

 

 

 

7.3 Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΟΗ ΤΚΔΤΔ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΤΠΟ ΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 199,5 ΔΩ 253 V 

 
Οη εηαηξίεο ειεθηξηζκνχ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ηε ηάζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
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πεξηνρή ηηκψλ. ηελ Δπξψπε ε πεξηνρή απηή είλαη 230 ±10% V (ππφ ζπρλφηεηα 50 ±10% 

Hz).  Ζ θαζηθή ηάζε κπνξεί δειαδή λα είλαη απφ 253 κέρξη 207 V θαη απηφ δε ζπληζηά 

αληίζηνηρα ππέξηαζε ή ππφηαζε. Χζηφζν, επεηδή ε παξαγφκελε ηζρχο έρεη κία κέγηζηε ηηκή, 

είλαη θαλεξφ φηη ζε ψξεο αηρκήο (θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο) νη εηαηξείεο ειεθηξηζκνχ 

δηθαηνχληαη λα κεηψζνπλ ηελ ηάζε θαηά 15% γηα λα απνθχγνπλ ην «black out», θάηη βεβαίσο 

πνπ είλαη ζχκθσλν θαη κε ην ζπκθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ. πλεπψο, κηα ηηκή ηεο 

θαζηθήο ηάζεο 195,5 V δελ ζπληζηά κείσζε ηεο ηάζεηο γηα λα πξνθαιέζεη ππεξεληάζεηο ζε 

βάξνο ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

πλεπψο ζε πεξηνρή ηεο θαζηθήο ηάζεο 199,5 V έσο 253V πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο 

φιεο νη ζπζθεπέο (ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο) ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ απνιχησο θακία 

βιάβε. 

Μηα  ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία θαηαζηξέθεηαη ή παζαίλεη βιάβε κε 

κεησκέλε ηάζε ηνπ δηθηχνπ κέρξη 199,5 V είλαη θαλεξφ φηη είλαη θαθνζρεδηαζκέλε. Γηα 

κηθξφηεξε ηηκή ηεο ηάζεο αθφκα θαη νη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο ζπζθεπέο ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ 

βιάβε, γηαηί, αλ δελ πξφθεηηαη γηα σκηθή αληίζηαζε (δειαδή αλ δελ πξφθεηηαη π.ρ. γηα 

ζεξκνζίθσλα, ειεθηξηθφ κάηη θ.η.ι.), ηφηε ππφ ζηαζεξή ηζρχ ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο απμάλεη θαη 

πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο. Δπίζεο, θαθνζρεδηαζκέλε είλαη κηα ειεθηξηθή 

ζπζθεπή πνπ θαηαζηξέθεηαη ή παζαίλεη βιάβε ζε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ 50 ±1 Hz. Σέινο ζε 

πεξίπησζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ππφ ηάζε δηθηχνπ άλσ ησλ 253V (π.ρ. 270V) ην πην πηζαλφ 

είλαη λα ππνζηνχλ βιάβε αθφκα θαη νη θαινζρεδηαζκέλεο ζπζθεπέο. 

Σα αλσηέξσ πξέπεη λα ηα γλσξίδεη έλαο ζσζηφο θαηαζθεπαζηήο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ε 

ειεθηξηθή ζπζθεπή ηνπ θαλνληθή (αμηφπηζηα θαη ρσξίο θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ) ππφ νλνκαζηηθή ηάζε 195,5V έσο 253V. Γηα ην ζέκα απηφ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, αθελφο κε ηελ αλαγξαθή ζηελ πηλαθίδα ηεο ζπζθεπήο 

ηεο πξναλαθεξζείζαο πεξηνρήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο θαη αθεηέξνπ κε ην λα γίλνληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο νη απαηηνχκελνη έιεγρνη. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηα δίθηπα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο  ζηελ Δπξψπε ε ηάζε απφ 

1995,5V κέρξη 253V. Τπάξρεη φκσο κηα πεξίπησζε λα ζπκβεί ειεθηξνδφηεζε απφ ην δίθηπν 

κε ηάζε κεγαιχηεξε ησλ 253V. ηελ ππέξηαζε απηή επζχλεηαη ε εηαηξεία ειεθηξηζκνχ γηαηί 

πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε ηεο ηάζεο ζην εξγνζηάζην πάλσ απφ ην φξην ησλ 253V. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί ζε ηνπηθά κηθξά εξγνζηάζηα (π.ρ. ζε έλα κηθξφ λεζί  ζηελ Διιάδα ή γεληθά ζε 

απνκνλσκέλεο κηθξέο πεξηνρέο κε δηθή ηνπο ειεθηξνπαξαγσγή), φπνπ ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ ξπζκίδεηαη ε ηάζε ηηο βξαδηλέο ψξεο ζε πςειφηεξε επίπεδα (π.ρ. ζηα 270V, κε 

ην ζθεπηηθφ φηη δελ δνπιεχνπλ ζπλήζσο ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο, φπσο πιπληήξηα, θνπδίλεο 

θηι), ψζηε λα είλαη ε ηάζε θαηά ηηο ψξεο αηρκήο εληφο ηεο πεξηνρήο 195,5V έσο 253V.  Χο 

επαθφινπζν ηεο ππέξηαζεο απηήο κπνξνχλ λα θανχλ νη ππθλσηέο ηξνθνδνζίαο ζε εληζρπηέο, 

ην ηξνθνδνηηθφ κηαο ηειεφξαζεο θηι. πλεπψο, ζηα κηθξά εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο 

επηβάιιεηαη λα ξπζκίδεηαη ζσζηά ε ηάζε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη βιάβεο ζηηο ειεθηξνληθέο θπξίσο ζπζθεπέο ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ βεβαίσο 

δελ κπνξεί λα ην γλσξίδεη ν θαηαλαισηήο, γηα απηφ είλαη ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

φζν θαη ηεο εηαηξείαο ειεθηξηζκνχ λα δηαζθαιίζνπλ φηη δε ζα ζπκβαίλνπλ ππεξηάζεηο θαηά 

ηηο βξαδηλέο ψξεο. 

Οη ππεξηάζεηο ιφγσ πηψζεηο θεξαπλνχ δελ αληηκεησπίδνληαη εχθνια γηαηί πξφθεηηαη γηα 

αθξαίν θαηξηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. 

Δπίζεο, βιάβεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε ειεθηξνληθά απφ ηηο ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο. 
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7.4 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΣΑΖ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ 

 

Σν ζέκα απνθνπήο αγσγνχ αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην 

 

 

7.5 ΟΗ ΣΗΓΜΗΑΗΔ ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΗ ΣΖ ΣΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Έλα άιιν ζέκα, πνπ εκθαλίδεηαη νξηζκέλεο θνξέο ζην δίθηπν είλαη νη ζηηγκηαίεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο, πνπ νθείινληαη ζε κεηαβαηηθά θαηλφκελα απφ ππεξηάζεηο ρεηξηζκψλ 

ή βιάβεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δνθηκέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ  ζπζθεπψλ, πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηφπηζηε θαη 

αθίλδπλε ιεηηνπξγία. Πξάγκαηη, ε ειεθηξνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ειεθηξνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ γεληθά θαηά ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο δηαπηζηψλεηαη κέζσ ησλ δηειεθηξηθψλ 

δνθηκψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο δηάθνξνπο θαλνληζκνχο (βιέπεηε παξ. 5.2.2.), φπνπ 

ειέγρεηαη νπζηαζηηθά ε ρσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαζθεπήο ψζηε λα απνθιείεηαη ζηελ 

πξάμε ε εθδήισζε θαηλνκέλσλ αλαίξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο κφλσζεο. Ζ δνθηκή απηή ππφ 

ελαιιαζζφκελε ηάζε γίλνληαη κε πνιχ κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε ηεο 

θαηαζθεπήο θαη δηαξθεί 1 min. Ζ ηάζε δνθηκήο π.ρ. γηα ηνλ εμνπιηζκφ κηαο εγθαηάζηαζεο 

ρακειήο ηάζεο (230V, 400V) είλαη θαηά ηνπο θαλνληζκνχο πνιχ κεγαιχηεξε ησλ 400V. 

πλεπψο ζηηγκηαίεο απμήζεηο ηεο ηάζεο δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηηο κνλψζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζηηγκηαίεο κεηψζεηο ηεο ηάζεο. Σν ίδην πξέπεη λα ηζρχεη 

θαη γηα ηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ειεθηξνδνηνχληαη απφ ηεο 

ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο, νη ζηηγκηαίεο κεηψζεηο ηεο ηάζεηο δελ 

πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο, γηαηί ν δηαζέζηκνο πξνο ηνχην ρξφλνο είλαη πνιχ 

κηθξφο. 

Γηα ην ζέκα απηφ εμεηάδεηαη ζην παξάξηεκα …. έλα παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηνπο αγσγνχο κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηνηθίαο ιφγσ  ζηηγκηαίαο 

κείσζεο ηεο πνιηθήο ηάζεο ζηα 270V. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 470/β/5-3-2004 (πνπ επηθπξψλεη ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384/2002) o 

θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζή ηνπ κε δηθά ηνπ κέζα. 

Πξνθαλψο ηα κέζα απηά είλαη θπξίσο : ηα ζσζηά κεγέζε αζθαιεηψλ αλά γξακκή, ν 

δηαθφπηεο δηαθπγήο έληαζεο (ΓΓΔ), νη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο, ε πνιχ κηθξή αληίζηαζε 

γείσζεο, νη ζηαζεξνπνηεηέο ηάζεο (φπνπ απαηηείηαη) θαη ε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

πλεπψο, επεηδή ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα έρεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα λα 

πξνβιέςεη ηα αλσηέξσ ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ 

εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ, ν νπνίνο ππνβάιιεη ζηε ΓΔΖ ηελ θαηά ην λόκν 

απαηηνύκελε “ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΉΛΩΖ” λα έρεη εγθαηαζηήζεη όηη απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε δηαδηθαζία απηή κέζσ ηεο 

πξναλαθεξζείζεο ππεπζχλνπ δήισζεο, θάζε άιιν παξά ηππηθή πξέπεη λα ζεσξείηαη, γηαηί δελ 

πξνβιέπεηαη άιιε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηνπ θαηαλαισηή (θάπνηε γηλφηαλ έιεγρνο απφ ηε 

ΓΔΖ, ν νπνίνο φκσο έρεη θαηαξγεζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα). ηελ πξάμε (επεηδή αθ' ελφο ν 

θαηαλαισηήο δε γλσξίδεη φηη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ επηβάιιεηαη ε 

αλάιεςε ησλ επζπλψλ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε θαη αθ' εηέξνπ εμππεξεηεί ηνλ εγθαηαζηάηε λα 

κελ έρεη επζχλεο), πνιιέο εγθαηαζηάζεηο δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα πξνζηαζίαο. 

Έηζη έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξήζεθε απφ θαηαλαισηέο, αιιά θαη απφ 

πξαγκαηνγλψκνλεο κεραληθνχο (θαη θαηά ζπλέπεηα απφ δηθαζηήξηα), φηη επζχλεηαη ην δίθηπν. 

Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ 2009 ζηελ Πάηξα, φπνπ αγλνήζεθε 

πιήξσο ε αλππαξμία ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ (νη νπνίεο αλ ππήξραλ δε ζα είρε εθδεισζεί 

ππξθαγηά ζε κηα θαηνηθία ζηε Λεπθάδα). Δπίζεο ε αλππαξμία ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ είρε 

σο απνηέιεζκα λα ζπκβεί ζαλαηεθφξνο ειεθηξνπιεμία ζε έλα κπάλην γηαηί θφπεθε ν 

νπδέηεξνο ηνπ δηθηχνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο θαηνηθίαο δε δηέζεηε ηα απαηηνχκελα κέζα 

πξνζηαζίαο. Δζθαικέλεο απφςεηο δηαηππψλνληαη επίζεο θαη κε ηηο βιάβεο νξηζκέλσλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, φπνπ νη βιάβεο απνδίδνληαη ζε δηαθπκάλζεηο ηάζεο ηνπ δίθηνπ, ρσξίο 

λα εμεηάδεηαη πνηέ ην ελδερφκελν π.ρ. ηεο αλεπαξθνχο δηειεθηξηθήο αληνρήο ηεο ζπζθεπήο, ή 

π.ρ. αλ ππήξμαλ βιάβεο ζε ζπζθεπέο άιισλ θαηαλαισηψλ ηεο πεξηνρήο, θ.ιπ. [13] 

Αθνινχζσο εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ. ηελ παξ. 7.2. γίλεηαη 

αλαθνξά (κε βάζε δεκνζίεπζε ηνπ 2010 ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ) ζηηο πηζαλέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηελ απνθνπή αγσγνχ ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Σν ζέκα ησλ δηαθπκάλζεσλ εμεηάδεηαη μερσξηζηά ζε επφκελν 

θεθάιαην. 

α) Απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ ηεο ΓΔΖ πνπ γεηώλεηαη πξν ηνπ κεηξεηή 

 ηελ πεξίπησζε απηή ζπκβαίλεη θαηακεξηζκφο ηεο ηάζεο κεηαμχ ηεο αληίζηαζεο ηνπ 

θνξηίνπ R θαη ηεο αληίζηαζεο γείσζεο Rγ θαη ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ είλαη ππφ επηθίλδπλε ηάζε. Ηζρχεη ελ πξνθεηκέλσ : Η=230/(R+Rγ) 

→UR=I*R θαη U=I*Rγ  

 Ζ χπαξμε ΓΓΔ πξνζηαηεχεη γηαηί ζα γίλεη βξαρπθχθισκα θαη ζα ζπκβεί ηήμε ηεο 

αζθάιεηαο. 

 Αλ ππάξρνπλ ΓΓΔ (ε εγθαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ πιένλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην 2006) 

ζα γηλφηαλ δηαθνπή ξεχκαηνο. 
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β) Απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ ηεο ΓΔΖ πνπ γεηώλεηαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή 

ηελ πεξίπησζε απηή ζπλδένληαη ζηε ζεηξά θνξηία κε επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο ιφγσ 

ππεξζεξκάλζεσλ. 

 

8.1. ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΟΤ ΟΤΓΔΣΔΡΟΤ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ  

α) Απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή όηαλ γεηώλεηαη ν 

νπδέηεξνο πξν ηνπ κεηξεηή 

 

ρήκα 8.1 : Απνθνπή γεηωκέλνπ νπδεηέξνπ πξηλ ην κεηξεηή 

 Γε ζα ππάξρεη θνξηίν 

β) Απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή όηαλ γεηώλεηαη ν 

νπδέηεξνο ζην κεηαζρεκαηηζηή 

 

ρήκα 8.2  : Απνθνπή νπδεηέξνπ γεηωκέλνπ ζην Μ/ 
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 Γε ζα ππάξρεη ηάζε ζην θνξηίν 

 
8.2. ΠΗΘΑΝΔ ΤΝΔΠΔΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ  

Σν κέγηζην κήθνο κηαο γξακκήο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (400 V) θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχ 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο, ην είδνο θαη ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ θαζψο θαη ην νλνκαζηηθφ 

ξεχκα ηεο αζθάιεηαο. Ζ απνθνπή αγσγνχ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζαλαηεθφξν ειεθηξνπιεμία ζηνλ άλζξσπν ή θαη λα είλαη αηηία ππξθαγηάο. 

Υξεηάδεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο θαλνληζκνχο, ψζηε λα απνθιείνληαη νη πξναλαθεξζείζεο 

δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε πξφζθαηε 

δεκνζίεπζε [1] κία κέζνδνο πξνζηαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ 

απνθνπή αγσγνχ ελφο εγθαηεζηεκέλνπ ζηνλ ηειεπηαίν ζηχιν θάζε γξακκήο ζπζηήκαηνο 

GSM, πνπ ζα ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο έλαλ απηφκαην γεληθφ δηαθφπηε παξνρήο ηάζεο πξνο 

ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ ππνζηαζκνχ [13]. 

1) Ζ δηάηαμε ελόο ππαίζξηνπ ππνζηαζκνύ θαη ε ζπλζήθε νπδεηέξσζεο 

Σα ελαέξηα δίθηπα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (400 V, 230 V) ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο 

ειεθηξνδνηνχληαη θπξίσο απφ ππαίζξηνπο ππνζηαζκνχο κέζεο πξνο ρακειή ηάζε (ζηελ 

Διιάδα 20kV/400V ή 14kV/400 V) κέζσ πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο (ζρήκα 1). χκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο 1, ε πξνζηαζία ησλ γξακκψλ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (5) 

επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ πίλαθα ρακειήο 

ηάζεο (4). Οη κνλνπνιηθνί αζθαιεηναπνδεχθηεο (2) ζηε κέζε ηάζε απνηεινχλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηή (3) γηα ζθάικαηα πξνεξρφκελα απφ ηε κέζε ηάζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

ππνζηαζκνχ απφ θεξαπλνχο επηηπγράλεηαη κε ηα θαζνδηθά αιεμηθέξαπλα (1). 

 

ρήκα 8.3 : Παξάδεηγκα ππνζηαζκνύ κέζεο πξνο ρακειή ηάζε (20kV/400kV) 

1. Καζνδηθά αιεμηθέξαπλα 
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2. Μνλνπνιηθνί αζθαιεηναπνδεχθηεο 

3. Μεηαζρεκαηηζηήο 20 kV/400 V 

4. Πίλαθαο ρακειήο ηάζεο (αζθαιεηνθηβψηην) 

5. Γξακκέο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο γηα ην κέγεζνο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή, ην κέγεζνο ηεο αζθάιεηαο θαη ην κήθνο ηεο γξακκήο, ηφηε ηζρχεη ε ζπλζήθε 

βξαρπθχθισζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ην βξαρπθχθισκα κεηαμχ ησλ αγσγψλ ζηνλ 

αέξα ή ην έδαθνο ζπκβαίλεη αθαξηαία ηήμε ηεο αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα λα ζεξκαίλνληαη νη 

αγσγνί κφλν κεξηθνχο βαζκνχο Κειζίνπ θαη ζπλεπψο λα κε δεκηνπξγνχληαη ηήγκαηα 

κεηάιινπ απφ απηνχο. Απηφ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

ζπλνιηθή αληίζηαζε ηεο δηαδξνκήο βξαρπθχθισζεο είλαη πάληνηε ην πνιχ 1 Χ κε 

απνηέιεζκα ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο λα έρεη ζηελ πξάμε πνιχ κεγαιχηεξε ηηκή απφ ην 

ηξηπιάζην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηεο αζθάιεηαο (ΗΝ) , πνπ πξνθαιεί ιφγσ απηνχ ηήμε ηεο 

αζθάιεηαο ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ 1 sec. Ζ ρεηξφηεξε πεξίπησζε είλαη φηαλ ην ξεχκα είλαη 

ίζν πξνο 3* ΗΝ θαη ε αζθάιεηα ηήθεηαη ζε 5 sec. 

Παξά ηελ πξναλαθεξζείζα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαηά ην 

βξαρπθχθισκα κεηαμχ ησλ αγσγψλ ζηνλ αέξα (ή ην έδαθνο), έρνπλ ζπκβεί ζαλαηεθφξεο 

ειεθηξνπιεμίεο θαη ππξθαγηέο θαηά ηελ απνθνπή αγσγψλ θαη πηψζε ηνπο ζην έδαθνο, πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε απνθνπή θιψλσλ ηνπ απφ ζθάγηα θπλεγεηηθψλ φπισλ ή ζε πηψζε ελφο 

δέλδξνπ ζηε γξακκή. Σα ηειεπηαία ρξφληα π.ρ. έρνπλ ζπκβεί ζηελ Διιάδα ηέζζεξα 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζε έλα εθ ησλ νπίσλ πξνθιήζεθε θαη ππξθαγηά ζε μεξά ρφξηα πνπ 

ζπλήζσο ππάξρνπλ ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ην θαινθαίξη. ε κηα πεξίπησζε ν αγσγφο ήιζε 

θαηά ηελ πηψζε ηνπ ζε κία βξαρψδε πεξηνρή ζε επαθή κε ηνλ επίηνλν ζηχιν θαη έλαο 

άλζξσπνο ππέζηε ζαλαηεθφξν ειεθηξνπιεμία, επεηδή ήιζε ζε αγψγηκε επαθή κε ηνλ 

επίηνλν. ε κηα άιιε πεξίπησζε δχν άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ επεηδή αθνχκπεζαλ θνκκέλν 

αγσγφ. Δπίζεο, έλα άλζξσπνο ππέζηε ζαλαηεθφξν ειεθηξνπιεμία επεηδή έλαο θνκκέλνο 

αγσγφο είρε πέζεη πάλσ ζε κεηαιιηθή πεξίθξαμε, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα ππξθαγηά ζε 

μεξά ρφξηα, ηελ νπνία ν παζψλ πξνζπαζνχζε λα ζβήζεη [13]. 

2) Τπνινγηζκόο ηνπ ξεύκαηνο πξνο γε θαηά ηελ απνθνπή ελόο αγσγνύ 

ην ζρήκα 2 δίλεηαη απινπνηεκέλα ην θχθισκα θαηά ηελ απνθνπή θαη πηψζε ελφο αγσγνχ 

θάζεο ζην έδαθνο. Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ έπεζε 

ζην έδαθνο είλαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, γηαηί ηφηε κφλν κπνξεί λα ππάξμεη 

ξνή ξεχκαηνο πξνο γε. χκθσλα κε ην ζρήκα απηφ ε ελεξγφο ηηκή ηνπ ξεχκαηνο πξνο γε : 

2 2( ) ( )

U
I

Rl Rt Xl Xt
 

φπνπ : U ε θαζηθή ηάζε (230 V), Rl ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ αγσγνχ, Υl ε επαγσγηθή 

αληίζηαζε ηνπ αγσγνχ κέρξη ηε ζέζε βξαρπθχθισζεο, Rt ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή, Rc ε αληίζηαζε επαθήο κεηαμχ αγσγνχ θαη γεο (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ 

αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ην ξεχκα επηζηξνθήο). Οη ππνινγηζκνί ηνπ ξεχκαηνο έγηλαλ γηα Rc = 

1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Χ. Οη ηηκέο απηέο επειέγεζαλ γηα λα 

αληηζηνηρνχλ ζε κία θαιή κεηαιιηθή επαθή ( Rc= 1 Χ) κέρξη θαη ηηο κεγαιχηεξεο αληηζηάζεηο 

απφ 3000 Χ αλάινγα κε ην έδαθνο. Γελ επειέγεζαλ κεγαιχηεξεο αληηζηάζεηο απφ 3000 Χ 
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γηαηί, φπσο ζα δηαπηζησζεί, ην ζέκα θαιχπηεηαη νπζηαζηηθά απφ ηηο αληηζηάζεηο Rc, πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

 

ρήκα 8.4 : Απνθνπή ελόο αγωγνύ θάζεο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ ξεχκαηνο πξνο γε γηα αγσγφ 

ηζνδχλακεο δηαηνκήο ραιθνχ 16 mm2 γηα δηάθνξεο ηηκέο αληίζηαζεο ζε ζρέζε κε ην κήθνο 

ηνπο, γηα αζθάιεηα γξακκήο 80 Α θαη κεηαζρεκαηηζηή 100 kVA, δίλνληαη ζην ζρήκα 3 

 

ρήκα 8.5 : Υαξαθηεξηζηηθέο Ι=f(l) γηα ην γπκλό αγωγό αινπκηλίνπ ηζνδύλακεο δηαηνκήο 

ραιθνύ 16 mm2 ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 

Η : ξεχκα πξνο γε ιφγσ απνθνπήο αγσγνχ                                                                                               

l : κήθνο γξακκήο. Αζθάιεηα γξακκήο 80 Α.                                                                    

Μεηαζρεκαηηζηήο : 100 kVA, 20 kV/400V 

3) Τπνινγηζκόο ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ αληίζηαζε επαθήο 

Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ έπεζε ζην έδαθνο είλαη 

πξνο ηελ πιεπξά ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, γηαηί ηφηε κφλν κπνξεί λα ππάξμεη ξνή ξεχκαηνο πξνο 

γε. 
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ ξεχκαηνο πξνο γε ιφγσ πηψζεο ηνπ αγσγνχ έγηλε κε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ αληηζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θχθισκα. Όκσο ε ζεξκηθή ηζρχο Ρ επί ηνπ εδάθνπο, ε 

νπνία έρεη ζεκαζία γηα ηα θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ εθεί, πξνέξρεηαη κφλν απφ 

ηελ αληίζηαζε Rc. Έπεηαη : 

2P I Rc  

Έηζη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο ζηνλ αγσγφ ηζρχεη : 

2I Rc Pa  

φπνπ Ρα ε απαγφκελε ζεξκηθή ηζρχο, γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε ζρέζε : 

Pa K B  

φπνπ : Κ=7 W/C ππφ ζπλζήθεο άπλνηαο, Β ε επηθάλεηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο θαη Γζ ε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Αλ ζεσξεζεί φηη, ιφγσ ηνπ χςνπο αλάξηεζεο ηεο γξακκήο επί ηνπ μχιηλνπ ζηχινπ, ην κήθνο 

ηνπ αγσγνχ επί ηνπ εδάθνπο είλαη lp-10 κέηξα (φπνπ lp ην κήθνο ηνπ αγσγνχ απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ζηχιν κέρξη ηε ζέζε ηεο απνθνπήο θαη δέθα κέηξα ην χςνο ηνπ ζηχινπ ζηε 

ρακειή ηάζε), ηφηε ε επηθάλεηα Β είλαη [10] : 

* *( 10) * 4,4 / *( 10)Dc lp lp  

φπνπ Dc ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ θαη Α ε δηαηνκή ηνπ. Μέγηζηε ηηκή γηα ην lp έρνπλ 

ζεσξεζεί ηα 50 m πνπ είλαη ε απφζηαζε δχν ζηχισλ. Απφ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο 

έπεηαη φηη [10]: 

2 *

24,8*( 10)*

I Rc

lp A
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηεο ηηκήο Γζ επί ηνπ εδάθνπο, 

ιφγσ απνθνπήο γπκλνχ αγσγνχ αινπκηλίνπ (ειεθηξνδνηνχκελνπ κέζσ αζθαιείαο 80 Α απφ 

κεηαζρεκαηηζηή 100 kVA), αλαιφγσο ηεο δηαηνκήο ηνπ (ηζνδχλακεο ραιθνχ : 16, 35, 50 θαη 

70 mm2) θαη ην κήθνο ηνπ, δίλνληαη ζην ζρήκα 4. Υξεζηκνπνηήζεθε αληίζηαζε δηάβαζεο ίζε 

κε 20 Χ θαζψο δίλεη ηηο κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο γηα ην εχξνο αληηζηάζεσλ 20-400 Χ πνπ 

είλαη ζπλεζηζκέλν ζηελ πξάμε. 



 

  116 

 

ρήκα 8.6 : Υαξαθηεξηζηηθέο Γζ=f(lp) γηα ηνπ γπκλνύο αγωγνύο αινπκηλίνπ ηνπ δηθηύνπ 

δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. 

Γζ : ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επί ηνπ εδάθνπο σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο                                                                                                                       

lp : κήθνο γξακκήο κεηαμχ ησλ ζηχισλ                                                                                              

Αζθάιεηα γξακκήο 80 Α. Μεηαζρεκαηηζηήο : 100 kVA, 20 kV/400 V                                     

Αληίζηαζε δηάβαζεο 20 Χ                                                                                                          

εκείσζε : Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ πνπ δίλνληαη ζην ζρήκα είλαη ηζνδχλακεο 

ραιθνχ 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα κε απηά ησλ ζρεκάησλ 3 θαη 4 πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζηή ησλ 100 kVA δίλνληαη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηνπ πίλαθα 

1. 

4) ρόιηα 

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο Η=f(l) θαίλεηαη φηη θαηά ηελ απνθνπή αγσγνχ γηα ζπλνιηθέο ηηκέο 

ηεο αληίζηαζεο ε ηηκή ηεο έληαζεο βξαρπθπθιψζεσο είλαη πνιχ κεγάιε θαη ζπκβαίλεη ηήμε 

ηεο αζθάιεηαο ζηνλ πίλαθα ηνπ ππνζηαζκνχ ζε θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Όκσο γηα R=10 

Χ έσο 3000 Χ ή R =∞ εάλ ν αγσγφο παξακέλεη αησξνχκελνο ζηνλ αέξα, δελ πξνθαιείηαη 

ηήμε ηεο αζθάιεηαο, αθνχ ην ξεχκα πξνο γε είλαη κηθξφηεξν ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο ησλ 

80 Α ηεο αζθάιεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππάξρεη ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο γηα ηνλ 

άλζξσπν αλ έιζεη ζε επαθή κε ηνλ αγσγφ, φπσο ζπλέβε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

Απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο Γζ=f(lp) ηνπ ζρήκαηνο 4 θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο αλάθιεμεο δηαθφξσλ 

πιηθψλ θαηά ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη φηη θαηά ηελ πηψζε ηνπ αγσγνχ ζην έδαθνο 

αλαπηχζζνληαη ζεξκνθξαζίεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ππξθαγηά αλ ππάξρεη ζηε ζέζε πηψζεο ηνπ αγσγνχ δηαζέζηκε θαχζηκε χιε. 
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Πίλαθαο 8.1 : Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο νξηζκέλωλ πιηθώλ 

Δπίζεο απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ ζρήκαηνο 5 θαίλεηαη φηη κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία 

αλαπηχζζεηαη φηαλ κηθξφηεξν κήθνο ηνπ αγσγνχ αθνπκπά ζην έδαθνο. Απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο δηάθνξεο αληηζηάζεηο 

επαθήο θαίλεηαη φηη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο αλαπηχζζνληαη γηα αληηζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 

200 Χ. 

πλεπψο ε απνθνπή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο, 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο ειεθηξνπιεμίαο γηα ηνλ άλζξσπν θαη παξάιιεια κπνξεί λα απνηειέζεη 

θαη αηηία ππξθαγηάο. Γη' απηφ επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ άκεζα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

5) Μηα πξνηεηλόκελε κέζνδνο πξνζηαζίαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά 

ηελ απνθνπή αγσγνύ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 

Δθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο 

θαλνληζκνχο, ψζηε λα απνθιείνληαη νη πξναλαθεξζείζεο δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ πξνζηαζία κπνξεί λα γίλεη κε έλα ειεθηξνλφκν 230 V αλά θάζε, πνπ δηαζέηεη κηα θιεηζηή 

επαθή (NC) (ζρήκα 5). Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα νη ειεθηξνλφκνη ζπλδένληαη ζε 

δηαθνξεηηθή θάζε ν θαζέλαο θαη ζηνλ νπδέηεξν. Οη ζπλδέζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ 

ηειεπηαίν ζηχιν ηεο γξακκήο. Δπνκέλσο ζε πεξίπησζε απνθνπήο ελφο αγσγνχ ν αληίζηνηρνο 

ειεθηξνλφκνο δε ζα έρεη ηάζε θαη γη' απηφ ζα θιείζεη ε επαθή ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο GSM, πνπ ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο έλαλ απηφκαην γεληθφ 

δηαθφπηε παξνρήο ηάζεο πξνο ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο θαη εηδνπνηεί ηνπο κεραληθνχο 

ππεξεζίαο κέζσ άκεζεο θιήζεο ζην θέληξν ειέγρνπ. Ζ ηνπνζεζία ηνπ ζθάικαηνο κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί κέζσ αξηζκνχ ηεο θάξηαο SIM πνπ αληηζηνηρίδεηαη ζε θάζε ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα 

GSM ηξνθνδνηείηαη απφ κπαηαξία επαλαθνξηηδφκελε απφ ην δίθηπν. πλεπψο απαηηείηαη 

πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο. Ο πξναλαθεξζείο δηαθφπηεο κπνξεί 

λα εγθαηαζηαζεί ζε κεηαιιηθφ θηβψηην ζπλαξκνινγεκέλν πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ πίλαθα ή 

ζηνλ ζηχιν. εκεηψλεηαη φηη ζπζηήκαηα GSM είλαη δηαζέζηκα ζην εκπφξην, ηα νπνία 

βξίζθνπλ ήδε εθαξκνγέο ζε άιιεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δλλνείηαη φηη ην ζχζηεκα 

GSM, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζήο ηνπ ζε 

πεξηπηψζεηο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη εξγαζίεο ζχλδεζεο λέσλ παξνρψλ. 
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ρήκα 8.7 : Δλεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο GSM ζε πεξίπηωζε απνθνπήο νπδεηέξνπ 

1. Ζιεθηξνλφκνο 

2. Πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 

3. Μεηαζρεκαηηζηήο 20 kV / 400 V 

4. Απηφκαηνο δηαθφπηεο 

 

6) πκπεξάζκαηα 

ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε απνθνπήο θαη πηψζεο ζην έδαθνο γπκλνχ 

αγσγνχ αινπκηλίνπ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Όπσο δηαπηζηψζεθε ππάξρεη 

κεγάιε πηζαλφηεηα ε αζθάιεηα λα κελ ηερζεί κε απνηέιεζκα ηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ή ηελ πξφθιεζε ππξθαγηάο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηνί νη θίλδπλνη, 

πξνηάζεθε κηα κέζνδνο πξνζηαζίαο ε νπνία απελεξγνπνηεί άκεζα ηε γξακκή ζε πεξίπησζε 

απνθνπήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγσγψλ. 
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Έρνπκε θηάζεη ζε έλα ζεκείν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο καο, ζην νπνίν θξίλνπκε φηη έρνπλ 

θαιπθζεί πνιχ θνκβηθέο θαη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ελ ιφγσ ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ινηπφλ, κέρξη ζηηγκήο επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηηο 

εμήο νπηηθέο: 

 

 ηε λνκηθή θαη λνκνζεηηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη 

 

 ην ηερληθφ κέξνο 

 

ην πιαίζην απηφ αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ νη ζέζεηο ηξηψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηεο ΓΔΖ, 

ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή. Καηά ηε παξνπζίαζε απηή 

παξαηεξήζεθε  

 

 ε αλεπάξθεηα ζαθνχο θαη νινθιεξσκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

 αζάθεηεο θαη αληηθάζεηο ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο 

 κεγάιε δηάζηαζε ζηηο απφςεηο ησλ δπν πιεπξψλ 

 ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλάιπζεο ή αλαθνξάο εθ κέξνπο θαη ησλ ηξηψλ θνξέσλ ζε 

πνιχ βαζηθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνπο εηδηθνχο 

ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα ππφθεηληαη ηφζν νη ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο φζν 

θαη ν εμνπιηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ,  θακία αλάιπζε γηα ην πσο δχλαηαη κηα 

δηαηαξαρή ζηελ ηάζεο ηξνθνδφηεζεο λα θαηαζηξέςεη κηα ειεθηξηθή ή ειεθηξνληθή 

ζπζθεπή θαη πνηα είδε δηαηαξαρψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή θαηαζηξνθή 

εμνπιηζκνχ θαη ηέινο,  θακία αλαθνξά, αλ κπνξεί λα ζπκβεί, ζε θαηλφκελα ππξθαγηάο 

εμαηηίαο δηαηαξαρψλ ηάζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο εγθαηάζηαζεο, ζηα 

είδε ησλ δηαηαξαρψλ ηάζεο, ηηο αηηίεο εκθάληζήο ηνπο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζε 

δηάθνξα είδε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Με απηά ηα δεδνκέλα επηρεηξήζακε λα 

πεξηγξάςνπκε θαηφπηλ νξηζκέλνπο άμνλεο θαη λφξκεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζπκθσλία 

αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ θαη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηζρχνο. ηε βάζε απηή αληιψληαο θαη κηα εκπεηξία απφ δηάθνξα Πξφηππα 

πξνζπαζήζακε λα αλαθεξζνχκε ζε ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ζπληήξεζεο θαη βέιηηζηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ζηε ζεκαζία ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

ζπκβαηφηεηαο. 

 

Καηφπηλ, αλαπηχμακε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. πγθεθξηκέλα αλαθεξζήθακε ζηε κνλσηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ θηηξίσλ θαη ζηε γείσζε κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ζηελ αμηνπηζηία ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο ηνπ ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Όζνλ αθνξά ζηελ κνλσηηθή ηθαλφηεηα κηαο 

εγθαηάζηαζεο, ε αληίζηαζε κφλσζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000Χ/V.  Οη  

ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο ζε θάζε εγθαηάζηαζε. Ηδηαηηέξα ζε 

εγθαηαζηάζεηο ρσξίο δηαθφπηε δηαθπγήο έληαζεο, ε απνπζία ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ 

κπνξεί λα  νδεγήζεη ζε βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ, ππξθαγηά ή αθφκα θαη ζε ζαλαηεθφξν 

ειεθηξνπιεμία. 

 

ρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, αθνχ αλαθεξζήθακε ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί, ηφζν  γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ φζν θαη γηα ηελ ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. ην ζεκείν απηφ, 
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ζεσξνχκε απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηηο κεγάιεο επζχλεο πνπ θέξεη ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο γηα ηελ κε εθαξκνγή ειέγρσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ 

ηφζν ησλ εληφο ηεο ρψξαο παξαγφκελσλ  φζν θαη ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφ φηη απηή ε ζηάζε είλαη αληίζεηε ηφζν σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ 

θαηαλαισηή, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αδπλαηεί λα απνδεκησζεί γηα κηα βιάβε ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ φηαλ ν θχξηνο ππαίηηνο απηήο ηεο βιάβεο ήηαλ ε ίδηα ηνπ ε ζπζθεπή, φζν θαη 

σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ίδηαο ηεο ΓΔΖ, θαζψο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δεκίαο, ε ΓΔΖ 

ηίζεηαη ππφινγε, ρσξίο πνηέ λα δηεξεπλνχληαη νη επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο ή 

εηζαγσγήο. Δπίζεο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη νη ινηπέο θξαηηθέο αξρέο θέξνπλ κεγάιν 

κεξίδην επζχλεο γηα ηε κε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, φζνλ αθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ελεκέξσζεο είλαη φηαλ ν θαηαλαισηήο 

πιήηηεηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ζπζθεπήο ηνπ, λα κελ γλσξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο επζχλεο ηνπ 

θαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο επζχλεο, θαη λα απνδεηά ηελ ζπλήζσο δίθαηε απνδεκίσζε ηνπ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ΓΔΖ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, φπσο έρνπκε ήδε παξαηεξήζεη, 

θηλνχληαη θαη νη δπν αλεμάξηεηεο Αξρέο (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη πλήγνξνο) πνπ ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο θηλνχληαη απηνκάησο θαηά ηεο ΓΔΖ ρσξίο λα εμεηάδνπλ θάζε 

πεξίπησζε μερσξηζηά, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνί ηφζν κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε φζν θαη κηα ζπζθεπή. Κχξηνο ιφγνο γηα ην 

πξνεγνχκελν, είλαη φηη θαη νη δπν Αξρέο ζηεξνχληαη πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλν ζην 

αληηθείκελν θαη κε γλψζεο ηεο ηερληθήο πιεπξάο, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο λα ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Λφγσ ησλ αλσηέξσ, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε έλα (κεξηθφ κφλν) πιήζνο ελεξγεηψλ 

πνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε βιάβεο, ππξθαγηάο ή θαη 

ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο. Πξέπεη ινηπφλ ζε θάζε πξαγκαηνγλσκνζχλε: 

 

 λα εμεηάδεηαη ην λφκηκν ή κε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε, 

 λα εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή κε ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ (ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

ππξθαγηάο ή αηπρήκαηνο) 

 λα εμεηάδεηαη αλ έπξεπε λα ππάξρεη ΓΓΔ ζηνλ πίλαθα 

 λα ειέγρεηαη ε αληίζηαζε γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

 λα ειέγρεηαη ν εμνπιηζκφο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο πξνο ηηο δνθηκέο πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ 

 λα ειέγρνληαη εκπιεθφκελεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο σο πξνο ηηο 

δνθηκέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

 λα εμεηάδεηαη αλ ππήξρε θάπνην πξφβιεκα ζε άιινπο θαηαλαισηέο πνπ 

ειεθηξνδνηνχληαη απφ ηελ ίδηα γξακκή 

 λα ειέγρνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν επηζεσξήζεηο θαη ζπληεξήζεηο ηεο 

γξακκήο 

 λα ειέγρεηαη ε χπαξμε κεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηάζεο 

 λα εμεηάδεηαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζα θαηαδεηθλχεη ηελ νκαιή ε κε ιεηηνπξγία ηεο 

γξακκήο ειεθηξνδφηεζεο ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο 

 λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ππνρξέσζε ηνπ θαηαλαισηή λα πξνζηαηεχεη ηελ 

εγθαηάζηαζε κε δηθά ηνπ κέζα 

 

 

Αθηεξψζακε έλα εηδηθφ θεθάιαην ζηε ζπρλφηεξε αηηία πξφθιεζεο πιηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 
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ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ θνξέσλ πνπ είλαη ε απνθνπή αγσγνχ. 

Παξάιιεια κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 470/β/5-3-

2004 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ν εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιφγνο θέξεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ θαηά ην λφκν απαηηνχκελε “ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΉΛΧΖ” λα έρεη εγθαηαζηήζεη 

φηη απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε απνθνπήο νπδεηέξνπ ηεο ΓΔΖ, ν νπνίνο είλαη γεησκέλνο πξηλ ην κεηξεηή, ε 

χπαξμε ΓΓΔ (Γηαθφπηε Γηαθπγήο Έληαζεο) πξνζηαηεχεη γηαηί ζα γίλεη βξαρπθχθισκα, κε 

απνηέιεζκα λα γίλεη δηαθνπή ξεχκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνηξέπεηαη ε εθδήισζε 

ππξθαγηάο. Δπίζεο ε χπαξμε ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο 

ηφζν ππξθαγηάο ζε κηα θαηνηθία φζν θαη ζαλαηεθφξαο ειεθηξνπιεμίαο. 

 

Ζ άιιε εθδνρή απνθνπήο νπδεηέξνπ ζρεηίδεηαη κε ην αλ απηφο γεηψλεηαη ζην 

κεηαζρεκαηηζηή. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλδένληαη ζηε ζεηξά θνξηία κε επηθίλδπλεο 

ζπλέπεηεο ιφγσ ππεξζεξκάλζεσλ. 

  

Μφλν ζηελ πεξίπησζε απνθνπήο αγσγνχ ζην ελαέξην δίθηπν εκθαλίδεηαη θίλδπλνο 

ειεθηξνπιεμίαο αθνχ ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο 

(R=10 Χ έσο R=3000 Χ ή R=∞) δελ ππεξβαίλεη ην ξεχκα ηήμεο ηεο αζθάιεηαο. Γη’ απηφ έρεη 

πξνηαζεί ε  ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ απνθνπή αγσγνχ ελφο εγθαηεζηεκέλνπ ζηνλ ηειεπηαίν 

ζηχιν θάζε γξακκήο ζπζηήκαηνο GSM, πνπ ζα ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο έλαλ απηφκαην γεληθφ 

δηαθφπηε παξνρήο ηάζεο πξνο ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ ππνζηαζκνχ.  

 

 

Όια ηα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη κε κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα, ηα νπνία εγείξνπλ  νη αζάθεηεο θαη νη αληηθάζεηο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ ηξηψλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 

Δθηηκνχκε φηη ν ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο καο εξγαζίαο ζα έπαπε λα ήηαλ ηφζν νπζηαζηηθφο, 

αλ δελ αζθνχζακε θξηηηθή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ θνξείο έρνπλ ρεηξηζηεί έσο 

ηψξα ηα δεηήκαηα δηαηαξαρψλ ηάζεο θαη ηα επαθφινπζά ηνπο. 

 

Πηζηεχνπκε φηη δηαβάδνληαο θαλείο ηηο ζέζεηο ησλ ηξηψλ θνξέσλ, είλαη ζε ζέζε λα 

δηαπηζηψζεη πέξα απφ ηελ χπαξμε ελφο αζαθνχο, αλεπαξθνχο θαη νξηαθά αλνξζνινγηθνχ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ  

(φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί), φηη ππάξρεη νπζηαζηηθά έιιεηςε βνχιεζεο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ 

πξνβιεκαηηθψλ απφ πιεπξάο πνιηηείαο. 

 

Έρνπκε ηνλίζεη θαη ζα ζπλερίδνπκε λα ην επηζεκαίλνπκε, φηη ε πνηφηεηα ηζρχνο, ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ κε ζπλέπεηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ απέλαληη ζηνλ 

θαηαλαισηή βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ, ζχγρξνλνπ θαη 

πάλσ απφ φια δεκφζηνπ θνξέα παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Γπζηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιηηηθέο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ απαμίσζε ηεο ΓΔΖ (κε 

πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηελ αλάγθε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο (!)) έρνπλ νδεγήζεη ζε 

πεξηθνπέο πνπ αθνξνχλ ζηε κείσζε ελφο απαξαίηεηνπ θαη λεπξαιγηθνχ ζηειερηαθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Μηα ηέηνηα θαηεχζπλζε νδεγεί γηα παξάδεηγκα ν λένο κεραληθφο (ν 

νπνίνο πιένλ δηνξίδεηαη ππφ θαζεζηψο ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ) λα κελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηήζεη κηα 
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παιαηφηεξε γεληά κεραληθψλ θαη ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο, κηαο θαη νη ηειεπηαίνη έρνπλ 

απνκαθξπλζεί ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο ιηηφηεηαο πνπ αθνινπζεί ην θξάηνο θαη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 

 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη ηέηνηνπ είδνπο ινγηθέο ηαξάζζνπλ αθελφο ηηο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ΓΔΖ θαη θαηαλαισηψλ αθεηέξνπ κεηψλνπλ ην ηερληθφ θχξνο πνπ είρε 

απνθηήζεη ε ΓΔΖ κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηεο.  

 

Ζ έιιεηςε βνχιεζεο απφ πιεπξάο  ηεο ΓΔΖ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ απαληά θαη 

κε ηνλ πην πεηζηηθφ ηξφπν απέλαληη ζηηο αηηηάζεηο πνπ πξνβάιινπλ ν ηΚ θαη ν ηΠ. Γχν 

θνξείο, πνπ ελψ ε χπαξμή ηνπο θξίλεηαη ζεσξεηηθά απαξαίηεηε, σζηφζν ηα επηρεηξήκαηα 

ηνπο δελ πξνθχπηνπλ απφ έλα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηερληθψλ θαη εκπεηξνγλψκσλ, αιιά 

είλαη απνηέιεζκα θαη κφλν κηαο λνκηθήο πξνζέγγηζεο.  

 

Δπνκέλσο ε ΓΔΖ ζα φθεηιε θαλνληθά, πέξα απφ φια ηα άιια, λα πξσηαγσληζηεί ζηελ 

πξνζπάζεηα ε ειιεληθή λνκνζεζία λα εκπεξηέρεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ ζα δηέπεη 

φιεο ηηο πηπρέο δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Αληίζεηα 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη ηψξα είλαη κηα αφξηζηε, αλψθειε θαη πνιχ κεξηθή αληηγξαθή μέλσλ 

πξνηχπσλ. 

 

Σέινο, φηη αθνξά ζηελ απνθνπή νπδεηέξνπ, είδακε φηη ε ΓΔΖ απνθαίλεηαη φηη γηα ηερληθνχο 

ιφγνπο είλαη αδχλαηε ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ νπδεηέξνπ κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο 

απνθνπήο ηνπ. Χζηφζν είηε νη ηερληθνί ηεο ΓΔΖ, είηε ζπλεξγαδφκελα εξγνιαβηθά ζπλεξγεία 

ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εμήο απιή κέηξεζε. Όλησο γηα ηκήκαηα αγσγψλ 

πνπ βξίζθνληαη ππφγεηα είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο, εμαηηίαο ηερληθψλ 

δπζθνιηψλ. Αιιά απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη γηα ηελ ελ ιφγσ κέηξεζε είλαη λα ππνινγίζνπκε 

ηελ αληίζηαζε αλάκεζα ζε θάπνηα άθξα ηνπ αγσγνχ. Καη απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε έλα 

φξγαλν κέγθεξ κε ην νπνία ζα ππνινγίδακε ηελ αληίζηαζε ζε έλα ηκήκα νπδεηέξνπ, ην έλα 

άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηνλ πίλαθα ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ θαη ην άιιν ζην κεηαζρεκαηηζηή 

δηαλνκήο ηεο ηάζεο ζηνπ θαηαλαισηέο. 

 

Έηζη αλ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο ηηκέο αληίζηαζεο ηνπ νπδεηέξνπ 

(κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ιφγνπ ράξε κε δηαθνξά ελφο έηνπο), ηφηε ν αγσγφο εκθαλίδεη θάπνηα 

αζπλέρεηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε κνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νπδεηέξνπ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο έρεη αιινησζεί. Δπνκέλσο κπνξεί λα ππάξμεη έλα ηέηνην είδνο ηερληθήο επνπηείαο γηα 

ηελ απνηξνπή ηεο απνθνπήο νπδεηέξνπ.   

 

Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη φηη ην ζέκα κε ην νπνίν θαηαπηάλεηαη απηή ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία μεθεχγεη θαηά πνιχ απφ κηα ηερληθή πξνζέγγηζε θαη αγγίδεη ζπλνιηθφηεξα 

εξσηήκαηα δηάξζξσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ.  Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο πξέπεη λα απνηειέζεη κείδνλ δήηεκα γηα ηελ ειιεληθή 

πνιηηεία. Δθηηκνχκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο ζε κεγάιν βαζκφ κε 

εκπεξηζηαησκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ απφ εκπιεθφκελνπο θνξείο, ε ζεκαζία 

πνπ έρεη γηα ηνπο θαηαλαισηέο ε πνηφηεηα ηζρχνο θαη νη δηαηαξαρέο ηεο παξερφκελεο ηάζεο 

έρεη ππνηηκεζεί αξθεηά. 
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Α.1. ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 

Σν πξφβιεκα κε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ επαηζζεζία πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηέο ζηηο δηαθφξνπ ηχπνπ δηαηαξάμεηο ζηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ. Σέηνηεο 

ζπζθεπέο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (πξνβιεκαηηθά ηξνθνδνηηθά), ζηεξενθσληθά 

ζπζηήκαηα, θνχξλνη κηθξνθπκάησλ θιπ . 

Όπσο έρεη εηπσζεί θαη πξνεγνπκέλσο ε εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ ηφζν ζε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε έθηαθηνπ ζπκβάληνο είλαη 

αλαπφθεπθηε. Κάπνηεο απφ ηηο δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

επαίζζεηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. 

ηα ελαέξηα δίθηπα δηαλνκήο ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο είλαη 

κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο έθζεζεο ησλ δηθηχσλ απηψλ ζηελ επίδξαζε εμσγελψλ παξαγφλησλ θαη 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Ζ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηάζεο (κεηψζεηο, ππεξηάζεηο, δηαθπκάλζεηο θιπ.) κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, φπσο π.ρ.: 

 ζηελ πηψζε θεξαπλνχ 

 ζηελ επίδξαζε αθξαίνπ θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ (ζχειια θ.α.) ζε ελαέξην δίθηπν 

 ζε πνπιηά ή δψα πνπ πξνθαινχλ βξαρπθπθιψκαηα ζηα δίθηπα 

 ζηελ πηψζε ζηχινπ ελαεξίνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ιφγσ πξφζθξνπζεο νρήκαηνο πάλσ 

ηνπ 

 ζηελ θνπή ππνγείνπ θαισδίνπ ηεο ΓΔΖ απφ κεράλεκα εθζθαθψλ ηξίηνπ 

 ζηελ θνπή αγσγνχ ελαέξηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ ιφγσ πηψζεο δέλδξνπ πάλσ ηνπ 

 ζε ηπραία απνθνπή ηνπ νπδεηέξνπ αγσγνχ ζε ππφγεην θαιψδην ηεο ΓΔΖ, ζηα νπνία 

δελ είλαη δπλαηή ε επηζεψξεζε 

 ζηελ επαλαθνξά ηνπ ξεχκαηνο, θαηά ηελ επαλειέθηξηζε ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ 

δηαθνπή 

 ζε κεγάιεο θαη ζπρλέο κεηαβνιέο ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο εζσηεξηθήο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζήο ζαο ή άιισλ γεηηνληθψλ εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ άιισλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. δεχμε/απφδεπμε θηλεηήξσλ) 

 ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ άιισλ θαηαλαισηψλ ή αθφκα θαη ησλ δηθψλ 

ζαο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. εκθάληζε ζπρλφηεηαο πνιιαπιάζηαο ηεο θαλνληθήο 

ζπρλφηεηαο ησλ 50 Hz) 

 ζηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο [Α1] 

Χζηφζν παξά ηε ιήςε φισλ ησλ δπλαηψλ κέηξσλ απφ ηε ΓΔΖ είλαη αληηθεηκεληθά θαη 

πξαθηηθά αδχλαην λα απνθιεηζζεί παληειψο ε εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο (κεηψζεηο ηεο 

ηάζεο, ππεξηάζεηο, δηαθνπέο βξαρείαο ή καθξάο δηάξθεηαο θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο αηηίεο κε απνηέιεζκα ε ηάζε λα απνθιίλεη απφ ηελ επηδεηνχκελε ηδαληθή 

κνξθή ηεο (ζηαζεξή θαη απφιπηα εκηηνλνεηδή ηάζε). 

Ζ αλαπφθεπθηε απηή εκθάληζε δηαηαξαρψλ ηάζεο πξνβιέπεηαη απφ ην Διιεληθφ πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ 50160.  
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Δίλαη απαξαίηεην ε εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ή ζπζθεπή λα θαηαζθεπάδεηαη, αιιά 

θαη λα ειέγρεηαη απφ αδεηνχρνπο ειεθηξνιφγνπο εγθαηαζηάηεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Δπίζεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θαηαλαισηή αλ νη θαηαζθεπαζηέο ειεθηξνινγηθνχ θαη 

ηδηαίηεξα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο, πεξί 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο, θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο δνθηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

ηηο νδεγίεο απηέο θαζνξίδνληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα «αηξσζίαο» ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηηο δηαηαξαρέο ηάζεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Δπηπιένλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη κε δηαηάμεηο 

πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ (π.ρ. επηηεξεηέο ηάζεο, ζηαζεξνπνηεηέο ηάζεο, ζπζηήκαηα 

αδηάιεηπηεο ηξνθνδφηεζεο ηζρχνο) αλ ν επαίζζεηνο εμνπιηζκφο δελ δηαζέηεη επαξθή 

ελζσκαησκέλε πξνζηαζία έλαληη δηαηαξαρψλ ηεο ηάζεο.  

ην εκπφξην δηαηίζεληαη ηέηνηεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο, κε ηε κέξηκλα ηνπ 

θαηαλαισηή, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην αξρηθφ ζηάδην θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζήο ή 

θαη αξγφηεξα, γηα ηελ πξνζηαζία φιεο ή ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζήο ή κεκνλσκέλσλ 

επαίζζεησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη ηχπνη δηαηαξαρψλ ηάζεο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ή θαη λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζε επαίζζεηεο 

ζπζθεπέο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πξνζηαζίαο [28]. 

 

 
Α.2. ΟΓΖΓΗΑ 2006/95/EC ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΟ ΥΡΖΖ ΜΔΑ Δ 

ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΑ ΟΡΗΑ ΣΑΖ  

ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηελ επξσπατθή νδεγία ζε ζρέζε κε 

ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ είζνδν κηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο ζηελ 

αγνξά. 

Καηαξράο νξίδεηαη σο ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο λνείηαη θάζε εμνπιηζκφο-ζπζθεπή πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε κε ηάζε ιεηηνπξγίαο απφ 50 έσο 1000 V γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα θαη 

75 έσο 1500 V γηα ζπλερέο ξεχκα. 

Σα θξάηε κέιε νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν 

ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα εηζαρζεί ζηελ αγνξά κφλν αλ, έρεη θαηαζθεπαζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο, δε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα αηφκσλ, θαηνηθίδησλ ή πεξηνπζίαο θαη ηέινο 

έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζπληεξείηαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε. 

Απηέο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη γξαπηψο κε ηνλ εμνπιηζκφ. Σν 

φλνκα ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη πξνθαλψο κε εκθαλή ηξφπν ζεκαζκέλν. Ο ειεθηξηθφο 
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εμνπιηζκφο θαζψο θαη ηα θνκκάηηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ζχλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ν νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

αηφκσλ απφ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηνλ εμνπιηζκφ. Ζ ζεξκνθξαζία, ηα ηφμα θαη ε 

αθηηλνβφιεζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ έρνπλ ηέηνην κέγεζνο πνπ δελ εγθπκνλνχλ θάπνην θίλδπλν. 

Δπίζεο πξέπεη λα έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ θαηάιιειε κφλσζε, ελαξκνληζκέλε κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

Σέινο είλαη απαξαίηεηε ε αληνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ζε 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζε ζπλζήθεο ππεξθφξηηζήο ηνπ. 

Σα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη, 

νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θάζε κέινπο, ψζηε λα δίλεηαη 

ε έγθξηζε γηα ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζή ηνπ. Σν θάζε 

κέινο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ επαξθή λνκνζεζία γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ. Πξνβιέπεηαη 

αθφκε ε ελεκέξσζε θαη ε αιιαγή φισλ απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν ηεο πεξηφδνπ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε νδεγία απηή ππνρξεψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηεί λα 

θαηαζέηεη ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ ζα απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζείηαη θαηά ηελ παξαγσγή ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη απηή ε νδεγία. Ζ ηεθκεξίσζε 

απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 

 κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχο 

 ην ειεθηξνινγηθφ θαη κεραλνινγηθφ ηνπ ζρεδηάγξακκα 

 ηηο απαξαίηεηεο πεξηγξαθέο θαη επηζεκάλζεηο 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ελ ιφγσ πξντφλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο απηή ηεο νδεγίαο 

 ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ θαη ειέγρνπ 

Παξά ηηο φπνηεο δηθιείδεο αζθαιείαο δεκηνπξγεί απηή ε νδεγία, ζα ήηαλ παξάιεηςε καο αλ 

δελ θάλνπκε θξηηηθή ζην άξζξν 10 ηεο νδεγίαο, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ νδεγία 

δελ αλαθέξεηαη ζηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζε ηξίηεο ρψξεο. [29] 
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Β.1. Παξάδεηγκα 

 

Όπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ Έθζεζε Απιήο Απηνςίαο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, φζν 

θαη ηελ Πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ νξηζζέληνο κεραληθνχ “πεξί ηελ ψξα 14.30 εμεξξάγε 

ππξθαγηά ζην θέληξν απνζήθεο 6000πεξίπνπ, πνπ είρε εχθιεθηα θαη επαίζζεηα ζε 

ζεξκνθξαζίεο πιηθά. Σα αίηηα ηεο θσηηάο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εμαθξηβσζνχλ. Γελ ππήξμε 

απηφπηεο κάξηπξαο πεξί ησλ αηηηψλ έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο. Ζ θαηαζηξνθή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ νινζρεξήο”. εκεηψλεηαη φηη ε εκέξα ηεο ππξθαγηάο δελ ήηαλ εξγάζηκε 

(δελ ππήξρε απνιχησο θακία δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο απνζήθεο) θαη φηη ε εμσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία ήηαλ θαηά ηελ ΔΜΤ 31. Ζ απνζήθε ήηαλ έλαο εληαίνο ρψξνο κε ππξνζεξκηθφ 

θνξηίν πεξίπνπ 2.400 ρσξίο κέζα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο θαη ε ζηέγε ήηαλ απφ 

ιακαξίλα ρσξίο ζεξκνκφλσζε. Δπίζεο ε κηζή πεξίπνπ απνζήθε ήηαλ παξάλνκα 

θαηαζθεπαζκέλε. 

Παξά ηα αλσηέξσ, ε ηδηνθηήηξηα εηαηξία ηζρπξίζηεθε φηη : “θαη πεξί ψξα 2.300 κ.κ. Δμαηηίαο 

αιιεπάιιεισλ κεηαβνιψλ ηεο πνιηθήο ηάζεο ζηελ πεξηνρή (απφ 270 V έσο 390 V) 

εθδειψζεθε ππξθαγηά...”. 

Ζ εηαηξία ειεθηξηζκνχ απνθιείεη παληειψο ηελ πξφθιεζε ηεο ππξθαγηάο απφ δηαθπκάλζεηο 

ηάζεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη ηφζν απφ ην θαηαγξαθηθφ ηεο ηάζεο ζην ΚΤΣ ηεο 

πεξηνρήο, φζν θαη απφ φηη δελ ππήξμαλ δηαθπκάλζεηο ηάζεο ζε άιινπο θαηαλαισηέο πνπ 

ειεθηξνδνηνχληαλ απφ ηελ ίδηα γξακκή ηεο ΓΔΖ. 

 

Εεηείηαη: 

Ζ γλσκνδφηεζε αλ νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε ζε 

αγσγνχο ΝΤΑ δηαηνκψλ 1,5 έσο 50 , επεηδή δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ππήξραλ θνξηία ζε 

ιεηηνπξγία (φπσο ςπγεία, θσηηζκφο θ.ιπ.). 

Δίραλ ιεθζεί θαηά ην λφκν φια ηα απαηηνχκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο; 

 

Γηα ιφγνπο επθνιφηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ παξαδείγκαηνο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

αθνινπζνχλ παξαζέηνπκε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο ζπκβφισλ : 

 

Α : Δπηθάλεηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο 

 

C = 3,44 Ws/ (εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ ραιθνχ) 

 

Γζ, Γζ1 : Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αγσγνχ σο πξνο ην πεξηβάιινλ ππφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο 

αληίζηνηρα Η θαη Η1  

 

ΓζΝ : Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αγσγνχ σο πξνο ην πεξηβάιινλ ππφ νλνκαζηηθφ ξεχκα 

ιεηηνπξγίαο ΗΝ  

 

Ε : Ζιεθηξηθή αληίζηαζε  

 

Θ, Θ1 : πλνιηθή ζεξκνθξαζία αγσγνχ ππφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρα Η θαη Η1.  

 

ζ0 : Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (ρψξνπ) 

Ια : Ονομαστικό ρεύμα ασφαλείας 

Ιβ : Ρεύμα βραχυκύκλωσης 
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Η, Η1, Η2 : Ηmax : Μέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο 

ΗΝ : Δλεξγφο ηηκή ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο 

θ : Θεξκηθφο ζπληειεζηήο 

k = ξ/c = 0,0058 (ζπληειεζηήο γηα ην ραιθφ) 

MJ/: Μεγαηδάνπι αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν) 

 

P : Απνξξνθφκελε ειεθηξηθή ηζρχο  

 

PN : Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρχο 

 

Ρ = 0,02  

 

Rmin = Διάρηζηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο 

 

t : ν ρξφλνο 

 

x : Απφζηαζε απφ ηε ζέζε εθδήισζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 

Wn : Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

 

Wζ : Θεξκηθή ελέξγεηα Δλεξγφο ηηκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 

 

1. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ειεθηξηθέο γξακκέο ηνπ επίκαρνπ θηηξίνπ ζε 

πεξίπησζε ππνζεηηθήο κείσζεο ηεο πνιηθήο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ (400 V) ζε 280 V (θαηά 

ηελ αγσγή), ππό ζπλήζε ιεηηνπξγία. 

 

Χο νλνκαζηηθφ ξεχκα (Ηλ) κηαο ζπλήζνπο ειεθηξηθήο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο (ή ελφο 

ειεθηξηθνχ κεραλήκαηνο) λνείηαη ην κέγηζην ξεχκα ιεηηνπξγίαο, ιφγσ ηνπ νπνίνπ ε αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη πεξίπνπ κέρξη 55 [1]. ηελ πξάμε φκσο γηα 

ιφγνπο κε ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ κηαο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, 

ην ξεχκα ιεηηνπξγίαο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην νλνκαζηηθφ ξεχκα (Η<Ηλ). 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ηζρχεη : 

 
0,2*I I           (1) 

πλεπψο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ππφ ξεχκα Η ηζρχεη ε ζρέζε (2) 
2 * * *I R          (2) 

 

Γηα ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ππφ νλνκαζηηθφ ξεχκα ηζρχεη αληίζηνηρα ε ζρέζε : 
2

* * *I R          (3) 

 

Απφ ηηο ζρέζεηο (2) θαη (3) έπεηαη φηη : 
2*( / )I I          (4) 

 

Ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρέζε (1) : 
2*0,2 2,2         (5) 
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ε έλα ρψξν, φπνπ απνζεθεχνληαη επαίζζεηα θαη εχθιεθηα πξντφληα ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ ζ0 = 22-25 C°. Όηαλ νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ρψξνπ απηνχ ζπληεξνχληαη ζσζηά απφ ειεθηξνιφγν, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο 

δηάθνξεο ειεθηξηθέο γξακκέο ζηνπο δηαθφπηεο, ηνπο ξεπκαηνδφηεο, θ.ιπ. είλαη 

απεηξνειάρηζηε (ην πνιχ θαηά ηηο αλσηέξσ ζρέζεηο [1] θαη [5] Γζ=2-3 C° ) [Β1]. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αλ εμεηαζζεί σο παξάδεηγκα κηα γξακκή (έλα ηκήκα) ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε σκηθή αληίζηαζε R, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε ππφ ελεξγφ ηηκή 

ξεχκαηνο Η1=20 Α, ηφηε γηα ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο ζε απηή ζα ίζρπε ε ζρέζε : 

 
21 * * * 1I R A          (6) 

 

Δπνκέλσο γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζν = 25 C° θαη αχμεζε ζεξκνθξαζίαο θαηά  

Γζ1=3 C° ε ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ (Θ1) ζα ήηαλ  

 

Θ1=ζν+Γζ1 = 28 C°          (7) 

 

Ζ απνξξνθφκελε ειεθηξηθή ηζρχο (Ρ1) ζηελ αλσηέξσ γξακκή γηα θαζηθή ηάζε ηνπ δηθηχνπ  

 

U1=230 V ζα ήηαλ : 

 

Ρ1= U1*Η1=230*20=4600 W         (8) 

 

Γηα κείσζε ηεο πνιηθήο ηάζεο (Uπ) ζηα 280 V ε θαζηθή ηάζε ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

 

U2=Uπ/1,73=162 V          (9) 

 

Έηζη ππφ ζηαζεξή ηηκή ηζρχνο (Ρ1=Ρ2, π.ρ. ιφγσ παξαγσγήο ζηαζεξνχ έξγνπ απφ θηλεηήξα) 

ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο Η2 πξνο ηελ ελ ιφγσ γξακκή ζα ήηαλ : 

 

Η2= Ρ1/U2=4600/162=28,4 Α                   (10) 

 

πλεπψο γηα ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ππφ ξεχκα Η2 ζα ίζρπε αληίζηνηρα ε ζρέζε: 

 
22 * * * 2I R A                    (11) 

Απφ ηηο ζρέζεηο (6) θαη (11) έπεηαη φηη : 

 
22 1*( 2 / 1)I I                   (12) 

 

Δπνκέλσο γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζν=25 C° ε ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ 

είλαη 

 

Θ2=ζν+Γζ2=31 C° 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φπνπ ε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηεο ζηέγεο ήηαλ νπζηαζηηθά 

αλχπαξθηε, ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ εμσηεξηθή. Δλ πξνθεηκέλσ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ΔΜΤ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ήηαλ 41. πλεπψο ε ζεξκνθξαζία απηή δε 

ζα κπνξνχζε λα ήηαλ αηηία ππξθαγηάο ή λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία ηήγκαηνο απφ ηνπο εθ 

ραιθνχ αγσγνχο, γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ ραιθνχ είλαη 1080 C° [Β4],[Β5]. 
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εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηζρχο Ρ2, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ίζε κε ηελ Ρ1, 

αιιά ήηαλ κηθξφηεξε (φπσο π.ρ. ζα ζπλέβαηλε κε κηα γξακκή θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο), ηφηε ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο Η2 δε ζα ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή Η1 αιιά 

κηθξφηεξε. ηελ πεξίπησζε δειαδή απηή ηζρχεη, φηη ππφ ζηαζεξή ηηκή ηεο αληίζηαζεο 

θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ζεξκνθξαζία ηεο γξακκήο κεηψλεηαη αληί λα 

απμάλεη θαη ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη θαηά κείδνλα ιφγν αηηία πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, επεηδή ε εκέξα ηεο ππξθαγηάο δελ ήηαλ 

εξγάζηκε θαη ε απνζήθε ήηαλ θιεηζηή, νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

θηηξίνπ είηε δε ιεηηνπξγνχζαλ θαζφινπ, είηε ιεηηνπξγνχζαλ κε κηθξφηεξε ηηκή ξεχκαηνο απφ 

ην νλνκαζηηθφ ξεχκα (φζεο ιεηηνπξγνχζαλ). πλεπψο ε ζεξκνθξαζία ζηηο δηάθνξεο γξακκέο 

ηνπ θηηξίνπ ζα ήηαλ νπσζδήπνηε πνιχ κεγαιχηεξε απφ 41. [14][15][16][17][18] 

 

 

2. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ειεθηξηθέο γξακκέο ηνπ επίκαρνπ θηηξίνπ θαζώο θαη 

ζε ειεθηξηθά εμαξηήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ ειεθηξνδνηνύληαλ 9όπσο 

αζθαιεηνζήθεο, δηαθόπηεο πηλάθσλ, θηλεηήξεο, θιπ.) θαηά ηελ ππνζεηηθή εθδήισζε 

βξαρπθπθιώκαηνο, όηαλ ήδε ιεηηνπξγνύζαλ ππό κεησζείζα πνιηθή ηάζε ίζε κε 280 V. 

 

ε κηα ζσζηά ππνινγηζκέλε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πνπ ειέγρεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηεο απφ ειεθηξνιφγν, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (Γζ) ιφγσ βξαρπθπθιψκαηνο είλαη 

επνπζηψδεο γηαηί ηήθεηαη αθαξηαίσο ε αζθάιεηα ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Πξάγκαηη γηα ηε 

ζεξκφηεηα Wζ ιφγσ βξαρπθπθιψκαηνο ζε κηα ειεθηξνηερληθή θαηαζθεπή (π.ρ. ζε έλαλ 

αγσγφ, κηα ειεθηξηθή επαθή θιπ.) κε εηδηθή ζεξκφηεηα c ηνπ αγψγηκνπ πιηθνχ θαη φγθν ηνπ 

V ηνπ αγσγνχ, ηζρχνπλ νη ζρέζεηο (1,2). 

 

* * * * *W V c A L c                   [1] 

 

φπνπ L ην κήθνο ηνπ αγσγνχ  

 

Γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα Wn ζηελ αληίζηαζε R ηνπ αγψγηκνπ πιηθνχ ιφγσ ηνπ ξεχκαηνο 

βξαρπθχθισζεο ελεξγνχ ηηκήο Ηβ ηζρχεη 

 
2 2* * * *( / )*Wn I R t I L A t        [2] 

ξ ε εηδηθή αληίζηαζε θαη t ν ρξφλνο. Απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο έπεηαη φηη: 

 
2* *( / )k t I A                      [3] 

 

φπνπ k=ξ/c. Γηα ην ραιθφ είλαη ξ=1/50 θαη θαη επνκέλσο k=0,0053. Γηα ην αινπκίλην 

απνδεηθλχεηαη αληίζηνηρα φηη είλαη k=0,0135. 

 

ε κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ρακειήο ηάζεο ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο (Ηβ) 

είλαη ην πνιχ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηεο αζθάιεηαο (Ηα) γηα ρξφλν 

5 sec [3].  

 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε γίλεηαη επνκέλσο : 

 
29* * *( / )k t Ia A                                [4] 
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Γηαηνκή 

( 2mm ) 

Iλ 

(Α) 

Ηβ=3Ηλ 

(Α) 

Γζ (C°) 

γηα ιεηηνπξγία 

ππφ ξεχκα Ηλ 

Η 

(Α) 

Ηβ=3Η 

(Α) 

Γζ (C°) 

γηα ιεηηνπξγία 

ππφ ξεχκα Η>Ηλ 

πλνιηθή 

Θεξκνθξαζία 

(C°) 

2,5 21 63 18,4 29,8 89,4 33,9 64,9 

6 35 105 8,9 49,7 149,1 16,4 47,4 

10 48 144 6 68,1 204,3 11,1 42,1 

16 65 195 4,3 92,3 276,9 7,93 38,9 

25 88 264 3,2 124,9 374,7 6 37 

50 140 420 2 198,7 596,1 3,8 34,8 

Πίλαθαο Β.1: ζεξκνθξαζίεο θαηά ην βξαρπθύθιωκα 

 

ηνλ πίλαθα 1 δίλνληαη νη ηηκέο Γζ πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ρξφλν βξαρπθχθισζεο 5 sec ηφζν 

γηα ηε ιεηηνπξγία ππφ νλνκαζηηθφ ξεχκα ΗΝ (δειαδή ρσξίο κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ 

ησλ 400 V), φζν θαη γηα ιεηηνπξγία κε ηηκή ξεχκαηνο Η>ΗΝ ιφγσ κείσζεο ηεο πνιηθήο ηάζεο 

ηνπ δηθηχνπ ησλ 400 V ζε 280 V ππφ ζηαζεξή ηζρχ. Γηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο νη ηηκέο Γζ είλαη άλεπ ζεκαζίαο , γηαηί ζε έλα ππνζεηηθφ βξαρπθχθισκα δε ζα 

κπνξνχζαλ νη ηηκέο απηέο λα πξνθαιέζνπλ ηε δεκηνπξγία ηεγκάησλ ραιθνχ απφ 

αζθαιεηνζήθεο, δηαθφπηεο πηλάθσλ, αγσγνχο, θιπ. (ππφ ζηαζεξή ηζρχ), αθνχ ε ζεξκνθξαζία 

ηήμεο ηνπ ραιθνχ είλαη 1080 βαζκνί Κειζίνπ. Δπίζεο γηα ζπλήζε ιεηηνπξγία (βι. Πίλαθα 1) 

ε ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ζα ήηαλ (αλάινγα κε ηε δηαηνκή ησλ αγσγψλ) 35-67,6 C° , 

ζεξκνθξαζία δειαδή πνπ δελ πξνθαιεί, ιφγσ θαη ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ θαηαπφλεζεο, 

πξνβιήκαηα ζηηο κνλψζεηο. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπνπ ε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηεο ζηέγεο ήηαλ αλχπαξθηε 

ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ε νπνία θαηά ηελ ΔΜΤ 

ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 31 βαζκνί Κειζίνπ. Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ηεο γξακκήο ζα 

ήηαλ πεξίπνπ 45έσο77,6 C° . πλεπψο ε ζεξκνθξαζία απηή δε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ αηηία 

ππξθαγηάο ή λα πξνθαιέζεηο ηε δεκηνπξγία ηεγκάησλ ραιθνχ, γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ 

ραιθνχ είλαη 1080 C° .  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην βξαρπθχθισκα αθνξά ζε κηα γξακκή κε ιακπηήξεο 

ππξάθησζεο, ηφηε ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο Η είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ΗΝ. ηελ πεξίπησζε απηή 

(δειαδή ππφ ζηαζεξή ηηκή ηεο αληίζηαζεο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο0, ε 

ζεξκνθξαζία ηεο γξακκήο κεηψλεηαη αληί λα απμάλεη θαη ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ιφγνο 

πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε εκέξα ηεο ππξθαγηάο δελ ήηαλ εξγάζηκε θαη ε απνζήθε ήηαλ 

θιεηζηή, νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ είηε δε ιεηηνπξγνχζαλ 

θαζφινπ, είηε ιεηηνπξγνχζαλ κε κηθξφηεξε ηηκή ξεχκαηνο απφ ην νλνκαζηηθφ ξεχκα 9φζεο 

ιεηηνπξγνχζαλ). Δπνκέλσο νη ππνινγηδφκελεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ζπλνιηθή 

ζεξκνθξαζία (ζε ππνζεηηθή εθδήισζε βξαρπθπθιψκαηνο ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο 

ππξθαγηάο) ζα ήηαλ νπσζδήπνηε πνιχ κηθξφηεξεο απφ 77,6 C° . [14][15][16][17][18] 
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3.Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ειεθηξηθέο γξακκέο ηνπ επίκαρνπ θηηξίνπ θαζώο θαη 

ζε ειεθηξηθά εμαξηήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ ειεθηξνδνηνύζαλ (όπσο αζθαιεηνζήθεο, 

δηαθόπηεο πηλάθσλ, θηλεηήξεο, θ.ιπ.) θαηά ηελ ππνζεηηθή εθδήισζε δηαθπκάλζεσλ ηεο 

πνιηθήο ηάζεο (400 V) από 410 V κέρξη 280 V (θαηά ηελ αγσγή), ελώ ήδε ιεηηνπξγνύζαλ 

ππό κέγηζην ξεύκα. 

ε κηα ειεθηξνηερληθή θαηαζθεπή (ι.ρ. ζε έλαλ αγσγφ, κηα ειεθηξηθή επαθή θ.ιπ.) ε 

ζεξκφηεηα πνπ απάγεηαη πξνο ην πεξηβάιινλ ηζνχηαη πεξίπνπ κε ηελ εθαξκνδφκελε ζε απηή 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ηζρχεη δειαδή φηη : 

2* * * * *( / )*A L c I L A t        [1] 

(φπνπ : L ην κήθνο, ξ=0,02 2* /mm m  ) 

ή 2( / )* *( / )c t I A         [2] 

Δπνκέλσο γηα ζεξκνθξαζία ρψξνπ 31 C° (ιφγσ ηεο εθ ιακαξίλαο ζηέγεο) ε ζπλνιηθή 

ζεξκνθξαζία Θ ήηαλ : 

231 ( / )* *( / )c t I A         [3] 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 2 έρεη ππνινγηζζεί αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ θαη ην 

νλνκαζηηθφ ξεχκα (ΗΝ) ε νλνκαζηηθή ηζρχο (ΡΝ) απφ ηε ζρέζε : 

ΡΝ=230* ΗΝ           [4] 
 

 

Πίλαθαο Β.2 : Σηκέο Γζ θαη Θ θαηά ηε ρξνληθή δηαθύκαλζε ηεο πνιηθήο ηάζεο ηωλ 400 V 

ζε 280 V, ππό ζηαζεξή ηζρύ. 

 

Γηαηνκή 

( 2mm ) 

Iλ 

(Α) 

Ρλ 

(W) 

Η 

(Α) 

Γζ ζε C°  

γηα t=1 sec 

Γζ ζε  C° 

Γηα t=10 sec 

Θ ζε  C° 

γηα t=1 sec 

Θ ζε  C° 

γηα t=10 sec 

2,5 21 4830 29,8 0,75 7,5 31,75 38,5 

6 35 8050 49,7 0,36 3,6 31,36 34,6 

10 48 11040 68,1 0,24 2,4 31,24 33,4 

16 65 14950 92,3 0,18 1,8 31,18 32,8 

25 88 20240 124,9 0,13 1,3 31,13 32,3 

50 140 32200 198,7 0,08 0,8 31,08 31,8 
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Έηζη ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηε κείσζε ηεο πνιηθήο ηάζεο 400 V ζε 280 V ππνινγίζζεθε 

αθνινχζσο γηα ζηαζεξή ηζρχ (θηλεηήξαο πνπ παξάγεη ζηαζεξφ έξγν) απφ ηε ζρέζε : 

/ (280 /1,73) /162I P P        [5] 

Σειηθά, αλ θαη ε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δηαξθεί θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, νη 

ηηκέο Γζ θαη Θ ππνινγίζζεθαλ απφ ηηο ζρέζεηο [2] θαη [3] γηα πνιιαπιάζην ρξφλν ηνπ t=1 

sec. Οη ππνινγηζκνί απηνί έγηλαλ επίζεο θαη γηα πνιιαπιάζηεο ηνπ 1 sec δηαθπκάλζεηο ηεο 

ηάζεο (γηα ρξφλν t=10 sec). 

Καηά ηελ αχμεζε ηεο πνιηθήο ηάζεο ησλ 400 V ζε 410 V (δειαδή ηεο θαζηθήο ηάζεο ζε 236 

V) ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο (Η1) ππφ ζηαζεξή ηζρχ (θηλεηήξαο πνπ παξάγεη ζηαζεξφ έξγν) 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

1 / (400/1,73) / 236I P P         [6] 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 δίλνληαη νη ηηκέο Η1 αλάινγα κε ηελ ηζρχ. Όπσο θαίλεηαη, ε ηηκή 

απηή ηνπ ξεχκαηνο είλαη πάληνηε κηθξφηεξε απφ ηε Ηλ θαη επνκέλσο ζηελ πεξίπησζε απηή 

δελ ππάξρεη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (Γζ=0) θαη ε ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ηζνχηαη κε ηε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (Θ=31 C°). 

 

Γηαηνκή 

( 2mm ) 

Iλ 

(Α) 

Ρλ 

(W) 

Η1 

(Α) 

Γζ ζε C° Θ ζε C° 

γηα t=10 sec 

1,3 16 3680 15,59 0 31 

2,5 21 4830 20,46 0 31 

6 35 8050 34,11 0 31 

10 48 11040 46,77 0 31 

16 65 14950 63,34 0 31 

25 88 20240 85,76 0 31 

50 140 32200 136,44 0 31 

Πίλαθαο Β.3 : Σηκέο Γζ θαη Θ θαηά ηε ρξνληθή δηαθύκαλζε ηεο πνιηθήο ηάζεο ηωλ 400 V 

ζε ηηκή 410 V, ππό ζηαζεξή ηζρύ 

πλεπψο απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη ππνζεηηθέο κηθξήο ρξνληθήο δηαθπκάλζεηο ηεο 

πνιηθήο ηάζεο ησλ 400 V από 410 V κέρξη 280 V (ππό ζηαζεξή ηζρύ) απνθιείεηαη λα 

είραλ πξνθαιέζεη ππξθαγηά γηαηί ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ήηαλ αζήκαληε. Γηα 

κία ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 31 C° ε ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ζα ήηαλ θαηά ηα παξαπάλσ 

31,09-39 C°  αλάινγα κε ηε δηαηνκή. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηζρχο
2

*I R  δελ ηζνχηαη κε ηε
2

*I R  , αιιά ήηαλ 

κηθξφηεξε απφ απηή (φπσο π.ρ. ζα ζπλέβαηλε κε κηα γξακκή θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο), ηφηε ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο Η δε ζα ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή Ηλ αιιά 
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κηθξφηεξε. ηελ πεξίπησζε απηή (δειαδή ππφ ζηαζεξή ηηκή ηεο αληίζηαζεο θαηαλάισζεο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), ε ζεξκνθξαζία ηεο γξακκήο κεηψλεηαη αληί λα απμάλεηαη θαη 

ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη θαηά κείδνλα ιφγν αηηία πξφθιεζεο ππξθαγηάο απφ ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, επεηδή ε εκέξα ηεο ππξθαγηάο δελ ήηαλ εξγάζηκε θαη ε απνζήθε 

ήηαλ θιεηζηή, νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ είηε δε ιεηηνπξγνχζαλ 

θαζφινπ είηε ιεηηνπξγνχζαλ κε κηθξφηεξε ηηκή ξεχκαηνο απφ ην νλνκαζηηθφ ξεχκα (φζεο 

ιεηηνπξγνχζαλ). πλεπψο νη ππνινγηδφκελεο ηηκέο Γζ θαη Θ (ζε ππνζεηηθή δηαθχκαλζε ηεο 

ηάζεο ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο ππξθαγηάο) ζα ήηαλ νπσζδήπνηε πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπο ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα). [14] 

4. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά) ηνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

ηνπ επίκαρνπ θηηξίνπ 9όπσο αζθαιεηνζήθεο, δηαθόπηεο πηλάθσλ, θηλεηήξεο, πιαθέηεο, 

θαιώδηα, θ.ιπ.) θαηά ηελ ππνζεηηθή εθδήισζε ππεξηάζεσλ 410 V θαη πνιιαπιάζηαο 

ηηκήο (2500 V) από ηελ ηάζε ηνπ δηθηύνπ (400 V). 

Ζ ειεθηξνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ειεθηξνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

(αζθαιεηνζήθεο, δηαθφπηεο, πίλαθεο, θηλεηήξεο, πιαθέηεο, θαιψδηα θ.ιπ.) δηαπηζηψλεηαη 

κέζσ ησλ δηειεθηξηθψλ δνθηκψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο δηάθνξνπο θαλνληζκνχο (VDE, 

IEC, θ.ιπ. [1,2,3,4]). Ζ δνθηκή απηή ππφ ελαιιαζζφκελε ηάζε γίλνληαη κε πνιιαπιάζηα ηηκή 

απφ ηελ νλνκαζηηθή ηηκή απφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαξθεί 1 min. Έηζη 

ε ηάζε δνθηκήο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ρακειήο ηάζεο (230 V, 400 V) είλαη βαζηθά 2500 V. 

Γηα ηελ αληίζηαζε κφλσζεο ησλ ειεθηξνηερληθψλ θαηαζθεπψλ ηζρχεη γεληθά : 

1000 /R V          (1) 

Δπνκέλσο γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V είλαη : 

230000 /R V          (2) 

γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 400 V είλαη : 

400000 /R V          (3) 

θαη γηα ηάζε δνθηκήο 2500 V : 

250000 /R V          (4) 

Αλ ζεσξεζεί φηη ηα θαηλφκελα δηαξξνήο ζηε κφλσζε είλαη θπξίσο γξακκηθά, ηφηε ην ξεχκα 

δηαξξνήο Η θαζνξίδεηαη νπζηαζηηθά 9ζε κηα θαιά ζπληεξεκέλε εγθαηάζηαζε, απφ ην κέγεζνο 

ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο. Γηα ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο (Ηmax) ηζρχεη επνκέλσο : 

Ηmax=U/Rmin  

φπνπ Rmin ε ειάρηζηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο 
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Σάζε (V) Αληίζηαζε κφλσζεο (Χ) Μέγηζην ξεχκα δηαξξνήο 

(mA) 

230 230000 1 

400 400000 1 

2500 400000 6,25 

Πίλαθαο Β 4 : Μέγηζην ξεύκα δηαξξνήο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο ηάζεο 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4 δίλεηαη ην κέγηζην ξεχκα δηαξξνήο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο ηάζεο, 

ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί απφ ηελ αλσηέξσ ζρέζε γηα ηηο αληίζηνηρεο ειάρηζηεο ηηκέο Rmin 

αλά επίπεδν ηάζεο. Απφ ηηο παξαπάλσ πνιχ κηθξέο ηηκέο ηνπ κέγηζηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο 

ζπκπεξαίλεηαη, φηη νη ζηηγκηαίεο ππεξηάζεηο ηνπ δηθηχνπ (νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο θαηά 

ηελ πηψζε θεξαπλψλ θαη θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ δηαθνπηψλ) δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα 

αχμεζεο ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ κνλψζεσλ (πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θ.ιπ.), ψζηε λα εθδεισζεί εμ 

απηνχ ππξθαγηά. πλεπώο απνθιείεηαη παληειώο ε εθδήισζε ππξθαγηάο ιόγσ 

ππεξηάζεσλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη θάζε ειεθηξνηερληθή θαηαζθεπή ζε θηηξηαθέο-βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο (φπσο ε ελ ιφγσ) πνπ έρεη ππνζηεί επηηπρψο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηνπο θαλνληζκνχο δηειεθηξηθέο δνθηκέο (δειαδή ηηο δνθηκέο γηα εμαθξίβσζε ηεο 

ειεθηξνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο) δελ έρεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα γηα ππεξηάζεηο κέρξη 

θαη 2500 V επί 1 min [1,2,3,4]. πλεπψο αλ ππήξμαλ βιάβεο ιφγσ ππεξηάζεσλ ζε πιαθέηεο 

(π.ρ. ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ, πηλάθσλ θ.ιπ., πνπ φια απηά απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο), σο πξνο ηε δηειεθηξηθή ηνπο αληνρή ή φηη νη ππεξηάζεηο ήηαλ κεγαιχηεξεο 

απφ 2500 V ιφγσ θάπνηνπ αθξαίνπ θαηλνκέλνπ (θπξίσο πηψζε θεξαπλψλ) [5]. 

5. Σν ππξνζεξκηθό θνξηίν ηνπ θηηξίνπ θαη ηα ελδεδεηγκέλα κέζα ππξαλίρλεπζεο θαη 

ππξόζβεζεο 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία [24][25][26] νη απνζήθεο πιηθψλ 

θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηα απνζεθεπκέλα πιηθά ζε θαηεγνξίεο σο αθνινχζσο : 

 Εν (άθαπζηα πιηθά) 

 Ε1 (ρακεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ) : Ππξνζεξκηθφ θνξηίν<1000 2/MJ m  

 Z2 (κέζνπ βαζκνχ θηλδχλνπ) : Ππξνζεξκηθφ θνξηίν 1000-2000 2/MJ m  

 Ε3 (πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ) :Ππξνζεξκηθφ θνξηίν>2000 2/MJ m  

πλεπώο, επεηδή ην ππξνζεξκηθό θνξηίν ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ-απνζήθεο ήηαλ θαηά πνιύ 

κεγαιύηεξν ησλ 2000 2/MJ m  , αλήθε ζηελ θαηεγνξία Ε3 (πςεινύ βαζκνύ θηλδύλνπ) θαη 

γη' απηφ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηε λνκνζεζία ζα έπξεπε ην θηίξην: 
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1. λα δηέζεηε ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο 

2. λα δηέζεηε απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο 

3. λα δηέζεηε κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, θαη 

4. λα δηέζεηε 3 ππξνδηακεξίζκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο 
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