
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 
 
Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 ∆εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, 
του Συµβουλίου των Ε.Κ. (ΕΕ Ν 24/45/30.1.76 και ΕΕ Ν 43/20/20.2.79). 
(ΦΕΚ 176/Β/14-4-86) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΤΑΞΗΣ – ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο δ’, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «περί εφαρµογής του 
Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α’/17.3.83). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 1481/84 «περί Οργανισµού του Υπουργείου 
∆ηµοσίας Τάξεως» (ΦΕΚ 152/τ. Α’/8.10.1984). 
3. Το Π.∆. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 157/τ.Α’/19.9.85) 
4. Το Π.∆. 456/1985 που αφορά τη µεταφορά αρµοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο 
Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 163/τ.Α’/26.9.1985) 
5. Την 13457/9.10.1985 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Βιοµηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας Βάσω Παπανδρέου (ΦΕΚ 613/τ.Β’/9.10.1985). 
6. Την 20862/2.8.1985 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµ. Τάξης για ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Θ. Τσιούρα, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 
76/117/ΕΟΚ της 18 ∆εκεµβρίου 1975 «Περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών 
των αναφεροµένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται εντός εκρήξιµης 
ατµόσφαιρας» και στην οδηγία 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979 «περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των Κρατών µελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό, που δύναται να 
χρησιµοποιηθεί σε ατµόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως και που απαιτεί ορισµένους 
τρόπους προστασίας». (Ειδική έκδοση στην Ελληνική της Επίσηµης Εφηµερίδας των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος 13, τόµοι 003 και 008, σελίδες 188 και 42 αντίστοιχα). 
 

Άρθρο 2 
 
1. Οι διατάξεις της παρούσης αναφέρονται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας, εξαιρουµένου του υλικού που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί εντός των ορυχείων, στα οποία υπάρχει ο κίνδυνος παρουσίας ευφλέκτου 
αερίου ως και του ηλεκτρολογικού ιατρικού υλικού. 
2. Ως ηλεκτρολογικό υλικό κατά την έννοια της παρούσης νοούνται όλα τα συστατικά µέρη των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή όλες οι λοιπές ηλεκτρικές διατάξεις, που λειτουργούν µε 
ηλεκτρισµό. 
3. «Εκρήξιµη ατµόσφαιρα» υπάρχει σε χώρους όπου είναι δυνατόν να βρίσκονται επικίνδυνες 
ποσότητες ευφλέκτων υλών σε κατάσταση αερίου, ατµού, οµίχλης ή κονιορτών, που µπορούν 
να σχηµατίζουν µε τον αέρα εκρηκτικά µίγµατα. 
 



Άρθρο 3. 
 
1. ∆εν είναι δυνατό, για λόγους ασφαλείας, που αναφέρονται στο σχεδιασµό και κατασκευή να 
απαγορευθεί η πώληση ή η ελεύθερη διακίνηση υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
παρούσης µε τις διευκρινήσεις του ιδίου άρθρου. 
2. Ως χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό του, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται η 
χρήση του υλικού εντός αερίων, ατµών, οµίχλης ή κονιορτών, που δύνανται να σχηµατίζουν µε 
τον αέρα εκρηκτικά µίγµατα, όπως προβλέπουν τα εναρµονισµένα πρότυπα κατασκευής της 
ΕΟΚ και όπως αναφέρουν τα πιστοποιητικά πιστότητας ή ελέγχου. 
 

Άρθρο 4 
 
1. Το ηλεκτρολογικό υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της παρούσης µε τις 
διευκρινίσεις του ίδιου άρθρου, θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 όταν: 
α) η πιστότητά του µε τα εναρµονισµένα πρότυπα της ΕΟΚ αποδεικνύεται από πιστοποιητικό 
πιστότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης και που επικυρώνεται µε την 
τοποθέτηση του διακριτικού σήµατος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παραγρ. 1 και στο άρθρο 6. 
β) αποδεικνύεται µε ειδικό έλεγχο της κατασκευής ότι προσφέρει επίπεδο ασφαλείας 
τουλάχιστον ίσο προς εκείνο των εναρµονισµένων προτύπων της ΕΟΚ παρότι παρεκκλίνει από 
τα εν λόγω πρότυπα. 
Τούτο πρέπει να διαπιστώνεται από πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσης και επικυρώνεται µε την τοποθέτηση του διακριτικού 
σήµατος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγρ. 1 και στο άρθρο 6. 
2. Προκειµένου για ορισµένα υλικά µε απλοποιηµένη προστασία, που προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά σε περιβάλλον όπου ο κίνδυνος εκρήξεως είναι περιορισµένος, 
η πιστότητα προς τα εναρµονισµένα πρότυπα της ΕΟΚ µπορεί να επικυρώνεται τουλάχιστον µε 
την υποβολή δηλώσεως πιστότητας από τον κατασκευαστή, εφόσον τούτο ρητώς προβλέπεται 
στις Ειδικές Οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που αναφέρονται στην 
κατωτέρω παράγραφο 3. 
3. Για τους σκοπούς της παρούσης εναρµονισµένα πρότυπα ΕΟΚ είναι εκείνα, που 
αναφέρονται στις Ειδικές Οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

Άρθρο 5 
 
1. Το τοποθετούµενο από τον Κατασκευαστή διακριτικό σήµα επί του υλικού, πιστοποιεί ότι το 
υλικό αυτό: (α) είναι σύµφωνο µε τον τύπο για τον οποίο έχει ληφθεί πιστοποιητικό πιστότητας 
ή ελέγχου, (β) έχει υποστεί τις δοκιµές, που τυχόν προβλέπονται στα εναρµονισµένα πρότυπα  
(γ) ανταποκρίνεται στους επιβληθέντες όρους, που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 8 
και στην παραγρ. 6 του άρθρου 9 της οδηγίας 76/117/ΕΟΚ. 
2. Ο κατασκευαστής του υλικού θέτει το σήµα πιστότητας επί του υλικού τούτου µόνο εφόσον 
κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό πιστότητας ή ελέγχου, απαγορευοµένης πάσης άλλης 
χρησιµοποιήσεως του σήµατος αυτού ή σήµατος δυναµένου να συγχέεται µε αυτό. 
3. Το υλικό πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως, που να καθορίζουν τους ειδικούς 
όρους χρησιµοποιήσεώς του, εφόσον το πιστοποιητικό πιστότητας ή ελέγχου απαιτεί τούτο. 
 

Άρθρο 6 
 
Για το ηλεκτρολογικό υλικού που δύναται να χρησιµοποιηθεί σε εκρήξιµη ατµόσφαιρα και που 
απαιτεί ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους προστασίας: 
- εµβύθιση σε έλαιο «ο» 



- εσωτερική υπερπίεση  «p» 
- κονιώδης πλήρωση «q» 
- αντιαναφλεκτικό περίβληµα «d» 
- αυξηµένη ασφάλεια «e» 
- φυσική ασφάλεια «i» 
ως εναρµονισµένα πρότυπα της ΕΟΚ νοούνται τα πρότυπα που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι 
της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ, που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
Το διακριτικό σήµα της Κοινότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας, πρέπει να 
είναι σύµφωνο µε το σχήµα του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ που προσαρτάται 
στην παρούσα. Το σήµα και ο τρόπος επικολλήσεώς του σε κάθε µονάδα του υλικού πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τούτο θα είναι ορατό, ευανάγνωστο και ανθεκτικό. 
 

Άρθρο 7 
 
Τα εναρµονισµένα πρότυπα της ΕΟΚ προσαρµόζονται εκάστοτε σύµφωνα µε την τεχνολογική 
πρόοδο, κατά τα καθοριζόµενα στο άρθρο 5 της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 5 και 7 της οδηγίας 76/117/ΕΟΚ. 
 

Άρθρο 8 
 
1. Τα πιστοποιητικά πιστότητας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1α εκδίδονται από το 
ΕΛΟΤ ή από εγκεκριµένο αλλοδαπό Οργανισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 της 
οδηγίας 76/117/ΕΟΚ. 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πιστότητας βεβαιώνουν ότι ο τύπος του υλικού πληροί τις απαιτήσεις 
των εναρµονισµένων προτύπων. 
Τα πιστοποιητικά ελέγχου, τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 της 
οδηγίας 76/117/ΕΟΚ βεβαιώνουν ότι ο τύπος του υλικού παρέχει επίπεδο ασφαλείας 
τουλάχιστον ισοδύναµο προς εκείνο των εναρµονισµένων προτύπων. 
2. Αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο της διαθέσεως στην Ελληνική αγορά του ανωτέρω 
ηλεκτρολογικού υλικού είναι η ∆ιεύθυνση Βασικών Μεταλλουργικών Βιοµηχανιών, 
Βιοµηχανιών Κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών, Συσκευών και Ηλεκτρικών Ειδών κλπ. του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
 

Άρθρο 9 
 
1. Το ηλεκτρολογικό υλικό που εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσης, εφόσον πληροί τις 
διατάξεις του άρθρου 3 καταχωρείται στη ∆ιεύθυνση Βασικών Μεταλλουργικών Βιοµηχανιών, 
Βιοµηχανιών Κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών, Συσκευών και Ηλεκτρικών Ειδών κλπ. του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
2. Προκειµένου να γίνει η καταχώρηση προκαταβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο σε ειδικό 
λογαριασµό επ’ ονόµατι του Υπουργείου Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας, στην 
Τράπεζα της Ελλάδος (Τµήµα ∆ηµοσίων Οργανισµών) δικαιώµατα, υπό µορφή παραβόλου, για 
την καταχώρηση, τον έλεγχο της διαθέσεως και κυκλοφορίας στην αγορά του ηλεκτρολογικού 
υλικού και την αµοιβή του ΕΛΟΤ ή άλλων εργαστηρίων για τη διενέργεια εργαστηριακών 
ελέγχων του ηλεκτρολογικού υλικού, το οποίο αποστέλλεται για έλεγχο από το Υπουργείο 
Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
3. Η καταχώρηση γίνεται µε δήλωση του ενδιαφερόµενου, η οποία θα συνοδεύεται από τα 
σχετικά δικαιολογητικά και την απόδειξη καταβολής του σχετικού παραβόλου και υποβάλλεται 
στην ∆ιεύθυνση Βασικών Μεταλλουργικών Βιοµηχανιών, Βιοµηχανιών Κατασκευής 



Ηλεκτρικών Μηχανών, Συσκευών κλπ. ή στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας προ της εισαγωγής ή της θέσης σε κυκλοφορία του 
ηλεκτρολογικού υλικού. 
Η δήλωση για την καταχώρηση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία το δεύτερο 
επιστρέφεται θεωρηµένο στον ενδιαφερόµενο είτε για χρήση στις τελωνειακές αρχές για την 
εισαγωγή του ηλεκτρολογικού υλικού είτε ως αποδεικτικό για τη θέση του σε κυκλοφορία.  
Η δήλωση καταχώρησης ισχύει για ένα έτος. 
4. Το δικαίωµα καταχώρησης καθορίζεται µε την απόφαση αυτή σε 2.000 δρχ. για κάθε είδος 
ηλεκτρολογικού υλικού ή σειράς οµοειδών υλικών και 5.000 δρχ. για κάθε τύπο συσκευής ή 
φορητού εργαλείου ή ηλεκτρολογικού εξαρτήµατος αυτών. 
Τα ποσά αυτά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας. 
5. Κάθε πρόσωπο, το οποίο υπό την ιδιότητα του παραγωγού, του χονδρεµπόρου, του 
εισαγωγέα ή του εγκαταστάτου πωλεί, διανέµει ή εγκαθιστά το ηλεκτρολογικό υλικό, είναι 
υπεύθυνο για την υποβολή δήλωσης για καταχώρηση, εκτός αν έχει αποδεδειγµένα ενηµερωθεί 
ότι τέτοια δήλωση έχει ήδη υποβληθεί από προηγούµενο µεταπωλητή. 
6. Οποιοσδήποτε υποβάλλει δήλωση για καταχώρηση ηλεκτρολογικού υλικού υποχρεούται να 
αποστείλει σε πρώτη ζήτηση και άνευ ανταλλάγµατος προς έλεγχο στον ΕΛΟΤ ή οπουδήποτε 
ήθελε υποδειχθεί από το Υπουργείο Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας ένα ή 
περισσότερα δείγµατα του τύπου του ηλεκτρολογικού υλικού για το οποίο υποβάλλεται η 
δήλωση. 
7. Η ∆ιεύθυνση Βασικών Μεταλλουργικών Βιοµηχανιών, Βιοµηχανιών Κατασκευής 
Ηλεκτρικών Μηχανών, Συσκευών και Ηλεκτρικών Ειδών κλπ. του Υπουργείου Βιοµηχανίας – 
Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρµόδια για τον έλεγχο της διαθέσεως στην αγορά του 
ηλεκτρολογικού υλικού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης. 
 

Άρθρο 10 
 
1. Οιοσδήποτε ο οποίος, υπό την ιδιότητα του κατασκευαστού, του εισαγωγέα ή του πωλητού 
και, προκειµένου περί υλικών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, του ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτου, κατασκευάζει, συναρµολογεί, πωλεί ή προσφέρει προς πώληση, ενοικιάζει ή 
προσφέρει προς ενοικίαση ή εγκαθιστά και εν γένει διαθέτει στην αγορά ηλεκτρολογικό υλικό 
που εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσης είναι υπεύθυνος ώστε το ανωτέρω υλικό να 
ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 3. 
2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν να παραδίδουν, χωρίς 
αντάλλαγµα στα αρµόδια, για τον έλεγχο του ηλεκτρολογικού υλικού όργανα και να 
αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί για έλεγχο στον ΕΛΟΤ ή οπουδήποτε αλλού ήθελε 
υποδειχθεί από το Υπουργείο Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας ένα µέχρι τρία 
δείγµατα του τύπου του ηλεκτρολογικού υλικού που πρόκειται να ελεγχθεί. 
Επίσης οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλµένα όργανα του Υπουργείου Βιοµηχανίας – 
Ενέργειας και Τεχνολογίας την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, 
να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί, που έχει σχέση µε την κατασκευή 
ή προέλευση του εν λόγω υλικού και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών. 
3. Το ηλεκτρολογικό υλικό που παραδόθηκε για έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι 
σύµφωνο µε τις διατάξεις του άρθρου 3, µετά τη διενέργεια του ελέγχου επιστρέφεται στον 
ιδιοκτήτη του. 
Εφόσον κατά τον έλεγχο, το ως άνω υλικό αλλοιωθεί ή καταστραφεί, ουδεµία αποζηµίωση 
καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του, έστω και αν τελικώς αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσης. 
 



Άρθρο 11 
 
1. Οποιοσδήποτε θέτει σε κυκλοφορία, εισάγει ή µεταπωλεί ηλεκτρολογικό υλικό, που δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της παρούσης τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 5.000.000 
δρχ. 
Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι 2 ετών και µε 
χρηµατική ποινή. 
2. Επίσης, µε πρόστιµο µέχρι 500.000 δρχ. τιµωρείται και οιοσδήποτε ο οποίος υπό την 
ιδιότητα του παραγωγού, του χονδρεµπόρου, του εισαγωγέα ή του εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου 
πωλεί, διανέµει ή εγκαθιστά ηλεκτρολογικό υλικό, το οποίο δεν είναι καταχωρηµένο σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 της παρούσης. 
3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας – Ενέργειας 
και Τεχνολογίας ύστερα από πρόταση της ∆ιευθύνσεως Μεταλλουργικών Βιοµηχανιών, 
Βιοµηχανιών Κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών, Συσκευών και Ηλεκτρικών Ειδών κλπ. 
4. Με την ίδια απόφαση µπορεί να κατασχεθεί η ποσότης του κυκλοφορούντος ως άνω 
ελαττωµατικού ηλεκτρολογικού υλικού µε τη συνδροµή των οικείων αστυνοµικών αρχών, 
εφόσον από το σχετικό έλεγχο διαπιστώνεται ότι το ανωτέρω υλικό δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσης και εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια 
και υγεία. 
 

Άρθρο 12 
 
Με αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσης, που 
αναφέρονται στη διαδικασία αµφισβητήσεως της εκπληρώσεως των κανόνων ασφαλείας του 
ηλεκτρολογικού υλικού, που έχει διατεθεί στην αγορά, στη διαδικασία επιβολής των 
κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 11, καθώς και στον τύπο της δηλώσεως και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9. 
 

Άρθρο 13 
 
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µόνο προκειµένου περί ηλεκτρολογικού υλικού, που 
προορίζεται να διατεθεί και διακινηθεί εντός των χωρών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

Άρθρο 14 
 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της 
οδηγίας 79/196/ΕΟΚ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
Τα εναρµονισµένα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να είναι σύµφωνο ένα υλικό, σύµφωνο µε τον 
τρόπο προστασίας του, είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα. 

 
 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
 

(εκδοθέντα από τη Cenelac οδός Brederode 2, Τ.Θ. 5, 1 000  



Βρυξέλλες) 
 

Αριθµός Τίτλος Έκδοση Ηµεροµηνίες 

ΕΝ 50 014 Ηλεκτρολογικό υλικό για 
ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως.  
Γενικοί κανόνες 1

 
 

Μάρτιος 77 
ΕΝ 50 015 Ηλεκτρολογικό υλικό για 

ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως:  
Εµβύθιση σε έλαιο «ο» 1

 
 

Μάρτιος 77 
ΕΝ 50 016 Ηλεκτρολογικό υλικό για 

ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως:  
εσωτερική υπερπίεση «p» 1

 
 

Μάρτιος 77 
ΕΝ 50 017 Ηλεκτρολογικό υλικό για 

ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως:  
κονιώδης πλήρωση «q» 1

 
 

Μάρτιος 77 
ΕΝ 50 018 Ηλεκτρολογικό υλικό για 

ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως: 
αντιαναφλεκτικό περίβληµα «d» 

 
 
 

1

 
 

Μάρτιος 77 
ΕΝ 50 019 Ηλεκτρολογικό υλικό για 

ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως:  
αυξηµένη ασφάλεια «e» 

 
 
 

1

 
 

Μάρτιος 77 
ΕΝ 50 020 Ηλεκτρολογικό υλικό για 

ατµόσφαιρες που υπέχουν τον 
κίνδυνο εκρήξεως:  
φυσική ασφάλεια «l»   

 
 
 

1

 
 

Μάρτιος 77 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
 



 
 
 
 
 

Άρθρο 15 
 
Από της ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις του Π.∆. της 12/25 Σεπτεµβρίου 1935 
«περί του τρόπου εγκρίσεως των δια τας εσωτερικάς ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις προοριζοµένων 
υλικών και συσκευών καταναλώσεως» καθ’ ο µέρος αντίκειται προς τις διατάξεις της 
παρούσης, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντικείµενη στην παρούσα απόφαση. 
 

Άρθρο 16 
 
Η παρούσα υπουργική απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1986 
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