ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83752/4165/71
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των άρθρων 136, 149 και 153 των Κανονισµών
Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.
(ΦΕΚ 687/Β/24-8-71)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Έχοντες υπ’ όψει:
1. Το άρθρον 2 του Α.Ν. 1672/1951 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων
του Νόµου 1468/1950, «περί ιδρύσεως ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού κλπ.»,
κυρωθέντος δια του Νόµου 2033/1952.
2. Την υπ’ αριθ. ∆ΜΚ∆/12935/3-8-70 αίτησιν της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού
αναφεροµένην εις το θέµα της τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των εν λόγω κανονισµών,
αποφασίζοµεν:
Εγκρίνοµεν την υπό της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού προτεινοµένην τροποποίησιν
και συµπλήρωσιν των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955,
ως αύτη ανεµορφώθη και τελικώς διετυπώθη υπό της Υπηρεσίας του καθ’ ηµάς Υπουργείου,
έχουσαν ούτω:
Τροποποίησις και Συµπλήρωσις των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
του έτους 1955.
Άρθρον 136.
Μόνωσις των Αγωγών.
1. α) Οι αγωγοί, δέον να είναι µεµονωµένοι απ’ αλλήλων κατά τρόπον πάγιον και ανάλογον
προς την τάσιν λειτουργίας και τας τοπικάς συνθήκας. Οσάκις είναι µεµονωµένοι έναντι της
γης, η µόνωσις αυτών έναντι της γης και των αγωγίµων τµηµάτων των κτιρίων, δέον ωσαύτως
να είναι ανάλογος προς την τάσιν λειτουργίας. Εις περίπτωσιν πολυφασικών γραµµών ή
γραµµών δια πλειόνων (των δύο) αγωγών, µετά γειωµένου ουδετέρου ή µεσαίου αγωγού, ο
αγωγός ούτος, δέον να εγκαθίσταται και να µονούται κατά τον αυτόν απολύτως τρόπον ως και
οι ενεργοί αγωγοί, τούτο δε καθ’ όλην την έκτασιν της εσωτερικής εγκαταστάσεως.
β) Εις παροχετεύσεις και δίκτυα συστήµατος αµέσου γειώσεως, τάσεως φάσεων προς γην µέχρι
250 Βολτ, επιτρέπεται η χρησιµοποίησις συγκεντρικών καλωδίων µονώσεως φάσεων εκ
συνθετικού ελαστικού και προστατευτικού µανδύου ουδετέρου εκ συνθετικού ελαστικού
υψηλής αντοχής, ανθεκτικού εις τας επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, πάχους
µεγαλυτέρου του 1,1 χιλ/του και αντοχής εις ηλεκτρικήν τάσιν δοκιµής 2000 Βολτ, κατά τον
αυτόν τρόπον, ως υπό των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών καθορίζεται η
χρησιµοποίησις των καλωδίων τούτων εις το σύστηµα ουδετερώσεως.
2. Αµετάβλητος.
Άρθρον 149.
Τµήµα της Παροχετεύσεως µεταξύ Μονωτήρος Τέρµατος (ή Στυλίσκου) αυτής και της Κυρίας
Ασφαλείας.
1. Αµετάβλητος.
2. Το εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 τµήµα της παροχετεύσεως δύναται να παρουσιάζει
διακλαδώσεις εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

Παροχετεύσεις δι’ επιτοιχίων καλωδίων, συγκεντρωτικών ή πεπλατυσµένων διακλαδιζόµεναι
προς τροφοδότησιν γειτονικών κτιρίων. Εις την περίπτωσιν ταύτην, αι παροχετεύσεις δεν θα
προστατεύωνται προ της διακλαδώσεως, διότι θα θεωρούνται ως επιτοίχια δίκτυα και συνεπώς
ο ουδέτερος αγωγός θα γειούται πάντοτε εις το πέρας της γραµµής και ενδιαµέσως, ως
απαιτείται εις τα δίκτυα, έστω και προκειµένου περί επιτοιχίου καλωδίου µετά δύο
διακλαδώσεων· όσον αφορά την απαιτουµένην µηχανικήν αντοχήν των ως άνω καλωδίων
παροχετεύσεως, αύτη θα πληροί τους όρους της µηχανικής αντοχής δικτύων και συνεπώς η
ελαχίστη διατοµή των διπολικών καλωδίων θα ανέρχεται εις 6 τετρ. χιλ.
Παροχετεύσεις διακλαδιζόµεναι προς τροφοδότησιν πολλών κατοικίων, εν τω αυτώ κτιρίω.
Εις την περίπτωσιν ταύτην θα τοποθετούνται ασφάλειαι προ της διακλαδώσεως. Εφ’ όσον όµως
οι µετρηταί είναι τοποθετηµένοι εις σειράς αποτελούντες εν συγκρότηµα, δεν απαιτούνται
ασφάλειαι προ της διακλαδώσεως.
Επεξηγήσεις: Αµετάβλητος.
Άρθρον 153.
∆ιάταξις και γείωσις Στυλίσκων.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Αµετάβλητοι.
Επεξηγήσεις: Αι προηγούµεναι διατάξεις αφορούν αποκλειστικώς τους στυλίσκους οίτινες
χρησιµεύουν δια την εισαγωγήν των παροχετεύσεων εις τας οικοδοµάς και οίτινες κατά
συνέπειαν, αποτελούν τµήµα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κατά την επιλογήν
της θέσεως ενός στυλίσκου, δέον να επιδιώκωµεν την αποµάκρυνσιν αυτού από παντός
τµήµατος εγκαταστάσεως αλεξικεραύνου ή ετέρου γειωµένου µεταλλικού εξαρτήµατος, ούτως
ώστε να αποφεύγεται άµεσος αυτού γείωσις ή η επί του ουδετέρου έµµεσος τοιαύτη. Εν ανάγκη
θα µετατοπίσουν και οιανδήποτε ενοχλητική γραµµήν αλεξικεραύνου.
Οσάκις δεν δυνάµεθα να αποφύγωµεν την σύνδεσιν του στυλίσκου προς το αλεξικέραυνον,
µόνον ο διανοµεύς ηλεκτρικής ενεργείας ή πρόσωπα σαφώς οριζόµενα παρά τούτου δύνανται
να προβούν εις τας οριζοµένας συνδέσεις του στυλίσκου προς το αλεξικέραυνον κλπ.
Εφ’ όσον οι στυλίσκοι είναι ευπρόσιτοι από επιπέδων στεγών, ταρατσών κλπ., δέον πάντοτε να
γειούνται αµέσως ή εµµέσως επί του ουδετέρου.
Κατά την διάρκειαν των εργασιών επί δικτύων µετά γειωµένου ουδετέρου, καθίσταται
αναγκαία η πρόσκαιρος γείωσις των στυλίσκων επί του ουδετέρου.
∆ια του όρου «συγκεντρικόν Καλώδιον» νοείται καλώδιον αποτελούµενον εξ ενός ή
περισσοτέρων µεµονωµένων ενεργών αγωγών (αγωγών φάσεως) και εξ ενός αγωγού
αποτελουµένου εξ επικασσιτερωµένων µαλακών χαλκίων συρµατιδίων ή εξ αλουµινίου
τοιούτων τοποθετουµένων συγκεντρικώς υπό µορφήν πλέγµατος ή ελικοειδώς πέριξ του ή των
µεµονωµένων ενεργών αγωγών, χρησιµοποιουµένου ως ουδετέρου αγωγού.
Ο αγωγός ούτος καλύπτεται υπό προστατευτικού µανδύου µηχανικής αντοχής, βραδυφλεγούς
και ανθεκτικού εις τας εξωτερικάς καιρικάς συνθήκας.
Πάσαι αι λοιπαί διατάξεις των εν λόγω Κανονισµών παραµένουν αµετάβλητοι.
Η παρούσα απόφασις δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 16 Σεπτεµβρίου 1970
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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