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ΟΙ ΠΔΡΙ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1941-2012 

_________________ 

        Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 46 παξάγξαθνο (2) (γ)  
  

 
Γ.Ν.Σνκ.Ι,102 
Δθεκεξίδα 
Κπβεξλήζεσο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
5.11.1953 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
10.4.1964 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 
  12.3.1976 
  20.6.1980 
23.11.1990 
  8.11.1991 
  18.6.1999  
  30.4.2004 
    9.3.2012. 

Ο Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη 
από ηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο παξαγξάθνπ (2)  ηνπ Καλνληζκνύ 46 ησλ πεξί Ηιεθηξηζκνύ 
Καλνληζκώλ, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Καζνξηζκνύ ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 
Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ  Γηάηαγκα ηνπ 2017. 

Δξκελεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
156(Ι) ηνπ 2002 
  10(Ι) ηνπ 2010 
  57(Ι) ηνπ 2011 
  69(Ι) ηνπ 2012 

120(Ι) ηνπ 2012.             

2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή 
έλλνηα- 

«δηεζλέο πξόηππν» ζεκαίλεη πξόηππν πνπ εθδίδεηαη από ηε Γηεζλή Ηιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή πνπ 
είλαη γλσζηή κε ην αθξσλύκην ΙΔC·  

«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ,  Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ· 

«εζληθό πξόηππν» ζεκαίλεη πξόηππν ην νπνίν έρεη εθδνζεί από εζληθό νξγαληζκό ηππνπνίεζεο 
θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

«επξσπατθό πξόηππν» ζεκαίλεη πξόηππν ή ελαξκνληζηηθό έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο πνπ είλαη γλσζηή κε ην αθξσλύκην 
CENELEC·  

«πξόηππν» θαη «Kππξηαθό Πξόηππν» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Σππνπνίεζεο, 
Γηαπίζηεπζεο θαη Σερληθήο Πιεξνθόξεζεο Νόκν· 

 «πξόηππν BS» ζεκαίλεη πξόηππν πνπ έρεη εθδνζεί από ηνλ εζληθό νξγαληζκό ηππνπνίεζεο ηνπ 
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ·  

 

 
Γ.Ν.Σνκ.Ι,102 
Δθεκεξίδα 
Κπβεξλήζεσο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
5.11.1953 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
10.4.1964 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 
  12.3.1976 
  20.6.1980 

«ζρεηηθό», ζε ζρέζε κε ηνλ όξν πξόηππν, ζεκαίλεη πξόηππν ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ 
θαζνξίδνληαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο πνπ απαηηνύληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 (α)(ii)  
ηνπ Καλνληζκνύ 46 ησλ πεξί Ηιεθηξηζκνύ Καλνληζκώλ · 
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_________________ 

             Έγηλε ζηηο 24 Μαΐνπ 2017. 
ΜΑΡΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ, 

Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ, 
Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. 

 
 
 

23.11.1990 
  8.11.1991 
  18.6.1999  
  30.4.2004 
    9.3.2012. 

Παξάξηεκα. 3. Σεξνύκελσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ πξνλνηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα, νη 
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επηινγή, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ είλαη:   

 
 
 
 

 
(α)  Σν πξόηππν BS 7671:2008 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη ηελ αλαζεώξεζε 

Αξηζκόο 3, κε ζηνηρεία αλαθνξάο: Amendment 3 ηνπ 2015 ή ην ελ ιόγσ πξόηππν 
πηνζεηεκέλν ζε Κππξηαθό Πξόηππν ή/θαη ε κεηάθξαζε απηνύ ζηελ Διιεληθή∙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (β)  εθόζνλ ζηα πξόηππα  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) δελ  πξνβιέπνληαη ή 
εθδόζεθαλ αλαβαζκηζκέλεο πξόλνηεο γηα ηελ επηινγή, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν 
ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ηζρύεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό εζληθό ή 
ζρεηηθό Κππξηαθό Πξόηππν κε ην νπνίν πηνζεηείηαη αληίζηνηρν επξσπατθό  πξόηππν, 
ζηελ έθηαζε πνπ ην ελ ιόγσ πξόηππν θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο  πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 (α)(ii) ηνπ Καλνληζκνύ 46 ησλ πεξί Ηιεθηξηζκνύ 
Καλνληζκώλ, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν ηνπ πην πάλσ 
ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ∙ 

 (γ)  εθόζνλ ζηα πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β)  δελ  
πξνβιέπνληαη ή εθδόζεθαλ αλαβαζκηζκέλεο  πξόλνηεο γηα ηελ επηινγή, εγθαηάζηαζε 
θαη έιεγρν ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ηζρύεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό 
δηεζλέο πξόηππν, ζηελ έθηαζε πνπ ην ελ ιόγσ πξόηππν θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 (α)(ii) ηνπ Καλνληζκνύ 46 ησλ πεξί 
Ηιεθηξηζκνύ Καλνληζκώλ, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν ηνπ πην 
πάλσ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.Ν.Σνκ.Ι,102 
Δθεκεξίδα 
Κπβεξλήζεσο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
5.11.1953 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
10.4.1964 
Παξάξηεκα  
Σξίην(Ι): 
  12.3.1976 
  20.6.1980 
23.11.1990 
  8.11.1991 
  18.6.1999  
  30.4.2004 
    9.3.2012. 

 

 
Γ.Ν.Σνκ.Ι,102 
Δθεκεξίδα 
Κπβεξλήζεσο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (I): 
  18.2.2005 
  23.6.2006 
    7.9.2007 
30.11.2007 
  30.6.2009. 

 
4. Σα πεξί Καζνξηζκνύ ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξνινγηθνύ Eμνπιηζκνύ 
Γηαηάγκαηα  ηνπ 2005, ηνπ 2006, ηνπ 2007 θαη 2009 θαηαξγνύληαη.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 (παξάγξαθνο 3)  

1. Ηιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνλ νπνίν ζα ππνβιεζεί αίηεζε γηα έιεγρν δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 46(5)(ε) ησλ 
πεξί Ηιεθηξηζκνύ Καλνληζκώλ ηνπ 1941 κέρξη 2012 πξηλ ηελ 1

ε
 Ινπιίνπ 2018, κπνξεί λα επηιέγεηαη, εγθαζίζηαηαη θαη 

ειέγρεηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα πνπ ήηαλ απνδεθηά ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2006 ή ηα πξόηππα πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξόλ 

Γηάηαγκα. Μεηά ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2018, ζα ηζρύνπλ κόλν ηα πξόηππα πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα. 

 
Ννείηαη όηη: 
 

(i)   Από ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2017, νη ειεθηξνινγηθέο κειέηεο νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο γηα 

ζθνπνύο έθδνζεο άδεηαο νηθνδνκήο ζα εθπνλνύληαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξόλ 
Γηάηαγκα.  

 
(ii)   Η πξνζεζκία ηεο 1

εο
 Ινπιίνπ 2018, δελ ηζρύεη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ππνζηαηηθώλ ησλ νπνίσλ ε άδεηα 

νηθνδνκήο πεξηιακβάλεη ειεθηξνινγηθή κειέηε ε νπνία εθπνλήζεθε κε ηα πξόηππα πνπ ήηαλ απνδεθηά ηελ 1
ε
 

Ινπιίνπ 2006. 
 
(iii)   Ο Γηεπζπληήο δύλαηαη λα εμαηξέζεη εκηηειείο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο εθηεινύληαη κε βάζε ηα πξόηππα πνπ 

ήηαλ απνδεθηά ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2006, γηα ηηο νπνίεο κε βάζε αηηηνινγεκέλνπο ηερληθνύο ιόγνπο, δελ είλαη εθηθηή ε 

εθαξκνγή ησλ πξνηύπσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα.  
 

2. πνπ ζηα πξόηππα πνπ εθαξκόδνληαη κε ην παξόλ Γηάηαγκα πεξηιακβάλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ξπζκηζηηθή 
απαίηεζε ή πηζηνπνίεζε ή άιιε απαίηεζε πνπ δε ζπληζηά ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε ελ ιόγσ αλαθνξά δελ έρεη εθαξκνγή 
γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο.  

3. Ο Καλνληζκόο 421.1.201 ηνπ πξνηύπνπ BS 7671:2008 δελ εθαξκόδεηαη. 

4. πνπ ζην παξόλ Γηάηαγκα γίλεηαη αλαθνξά ζε νπνηνδήπνηε πξόηππν, o όξνο ζα εθιακβάλεηαη όηη ζεκαίλεη ηελ 
έθδνζε ηνπ πξνηύπνπ πνπ ήηαλ ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

5. ηηο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο, νη ξεπκαηνδόηεο γεληθήο ρξήζεο γηα ζύλδεζε νηθηαθώλ θαη παξόκνησλ 
ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ  κε νλνκαζηηθή έληαζε ίζε ε κηθξόηεξε ησλ 13Α, λα είλαη ηνπ δηαθξαγκαηνθόξνπ ηύπνπ, 
ηξηπνιηθνί (θάζε, νπδέηεξνο, πξνζγείσζε) θαη λα ζπλάδνπλ κε ην πξόηππν BS 1363. 
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