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Κόστος 

120€ πλέον ΦΠΑ 

Πλθρο φορίεσ  

Διάρκεια  

8 ϊρεσ 

 Χϊροσ Διεξαγωγισ 

Αίκουςα διδαςκαλίασ  K.C. HELLAS   

θμείωςθ:  

Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα ςασ   

ανακοινωκοφν ςφντομα   

  

 

Απεσθύνεηαι  

 

 ε Ηλεκηρολόγοσς 

Μητανικούς 

 ε Μελεηηηές Ηλεκηρι-

κών έργφν 

 ε Καηαζκεσαζηές 

 ε Επιβλέπονηες 

 ε Σετνικούς  

Αζθαλείας 

 ε Εκπαιδεσηικούς 

 ε Ηλεκηρολόγοσς 

Εγκαηαζηάηες -  

σνηηρηηές 

 ε Προχζηαμένοσς 

ημημάηφν ηλεκηρολο-

γικής ζσνηήρηζης  

 ε όζοσς εκηελούν 

επεμβαηικές ενέργειες 

ή ζσμμεηέτοσν ενεργά 

ζε διαδικαζίες μελέ-

ηης, εγκαηάζηαζης, 

επίβλευης, ζσνηήρη-

ζης και αποκαηάζηα-

ζης βλαβών ζε ηλε-

κηρολογικές εγκαηα-

ζηάζεις. 

κοπόσ εμιναρίου 
Σο ςεμινάριο ςκοπό ζχει να φζρει ςε επαφι όςουσ εμπλζκονται ςτθν 
μελζτθ, ςτθν επίβλεψθ, ςτθν επικεϊρθςθ, ςτθν ςυντιρθςθ και ςτθν κα-
ταςκευι των Ηλεκτρικϊν ζργων χαμθλισ τάςθσ με τα πρότυπα που ζχουν 
ενςωματωκεί ςτο ςφςτθμα τθσ Ελλθνικισ τυποποίθςθσ μζςω του ΕΛΟΣ .  
υγκεκριμζνα, ςτοχεφει: 

 Να καταρτιςτοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτα πρότυπα του ΕΛΟΣ τα οποία 
διζπουν προδιαγεγραμμζνο θλεκτρολογικό υλικό, τθν εφαρμογι του 
και τον ζλεγχό του ςε μία Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ 

 Να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευόμενοι ςε ποια πρότυπα του ΕΛΟΣ μπο-
ροφν να ανατρζξουν και να αντλιςουν ςτοιχεία για μία αςφαλι εγκα-
τάςταςθ.  

 Να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευόμενοι, πoια πρότυπα του ΕΛΟΣ χρθςι-
μοποιοφνται από τουσ μελετθτζσ για μία αςφαλι εγκατάςταςθ. 

 Να γνωρίςουν οι εκπαιδευόμενοι τισ δυνατότθτεσ για τθν αξιοποίθςθ 
των προδιαγραφϊν του θλεκτρολογικοφ υλικοφ που εφαρμόηεται ςε 
μία Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ. 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτθ ςυμμετοχικι διδαςκαλία, 
όπου ωσ εργαλεία εκπαίδευςθσ χρθςιμοποιοφνται πζραν των ειςθγιςε-
ων, ο διάλογοσ και μικρζσ πρακτικζσ αςκιςεισ.   

ΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΟΙOΣΗTΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  

ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

http://www.kchellas.gr/  

mailto:mailto:info@kchellas.gr


K.C. HELLAS –   
Institute  

Η K.C. Hellas, ςτα πλαίςια τθσ 
ανάγκθσ για ςυνεχι επιμόρ-
φωςθ των ςτελεχϊν και δια 
βίου εκπαίδευςθσ, ζχει ςυ-
γκροτιςει το K.C. Hellas – 
Institute, μζςω του οποίου 
δίνεται θ δυνατότατα ςυμμε-
τοχισ ςε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα με τθ μορφι πι-
ςτοποιθμζνων ςεμιναρίων 
είτε δια φυςικισ παρουςίασ, 
είτε δια εξ’ αποςτάςεωσ εκ-
παίδευςθ (e-learning) μζςω 
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρ-
μασ «Κ.C. Hellas – Institute”  

τόχοσ του Κ.C. Hellas – Insti-
tute είναι θ παροχι γνϊςεων 
και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
για άμεςθ επιμόρφωςθ και 
επαγγελματικι κατάρτιςθ.  

Εκπαι-

δεσηικό  

σλικό 

Η εκπαίδευςθ κα υλοποιθκεί  
με παρουςίαςθ του ςχετικοφ 
υλικοφ ςε ζντυπθ και οπτικο-
ακουςτικι μορφι. Επίςθσ κα 
διανεμθκεί ψθφιακό αρχείο 
με αντίςτοιχο πλθροφοριακό 
και τεχνικό περιεχόμενο. 

Θα μοιραςτεί το βιβλίο 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΜΕΣΡΗΕΩΝ 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕ-
ΩΝ», ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΛΕΤΡΗ ,  
Ακινα 2013 , Εκδόςεισ ΣΕΚ-
ΔΟΣΙΚΗ - ΕΛΚΑ - 4Μ, ISBN 
978-960-8257-75-7. 

 

E-Learning   htt p://w w w .kche l la s -

Η Κ.C. Hellas – Institute δθμιοφργθςε τθν 

δικι τθσ εκπαιδευτικι πλατφόρμα θ 

οποία ςτθρίηεται ςτο λογιςμικό διαχεί-

ριςθσ μάκθςθσ (Learning Management 

System, LMS) που ονομάηεται Moodle. 

H πλατφόρμα τθσ Κ.C. Hellas – Institute 

είναι μια πλατφόρμα εκμάκθςθσ,  

θ οποία δίνει πρόςβαςθ ςε 

ζναν  προςωπικό δικτυακό 

χϊρο όπου οι ςυμμετζχοντεσ 

μποροφν να παρακολουκοφν 

μακιματα εξ ‘ αποςτάςεωσ. 

Κάκε  ςυμμετζχοντασ ζχει πρόςβαςθ ςε  

διδακτικό υλικό και ςε εργαλεία που υπο-

ςτθρίηουν τθ μάκθςθ.  Μζςω τθσ πλατφόρ-

μασ αυτισ οι εκπαιδευτζσ ζχουν τθν δυνα-

τότθτα να προςαρμόςουν τα ςεμινάρια 

βάςει των μεμονωμζνων αναγκϊν των 

εκπαιδευομζνων ςτουσ οποίουσ απευκφνε-

ται. θμαντικό γνϊριςμα του ςυςτι-

ματοσ αυτοφ είναι θ  δυνατότθτα για 

επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ αλλά και τουσ άλλουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο.   

Εισηγητές:  

 το ςεμινάριο κα γίνει αναφορά: 

  ςτθν νομοκεςία θ οποία διζπει τισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

  ςτθν νομοκεςία θ οποία διζπει τθν αςφάλεια των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

  ςτισ προδιαγραφζσ που διζπουν τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ζχουν ενςω-

ματωκεί ςτο ςφςτθμα τθσ Ελλθνικισ Συποποίθςθσ ωσ Ελλθνικά Πρότυπα, είτε 

προαιρετικισ, είτε υποχρεωτικισ εφαρμογισ: 
ΕΛΟΣ 410: φςτθμα για τον χαρακτθριςμό καλωδίων 
ΕΛΟΣ 563: Καλϊδια µε μόνωςθ από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι και 450/750V 
450/750V 
ΕΛΟΣ 623: Καλϊδια µε μόνωςθ από ελαςτικό ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι και 450/750V  
ΕΛΟΣ 843: Καλϊδια ονομαςτικισ τάςθσ 600/1000V με μόνωςθ και μανδφα από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC) 
ΕΛΟΣ 843/Α1: Καλϊδια ονομαςτικισ τάςθσ 600/1000V με μόνωςθ και μανδφα από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC) 
ΕΛΟΣ 1413: Ρευματολιπτεσ και ρευματοδότεσ για οικιακι και παρόμοιεσ χριςεισ  
ΕΛΟΣ 1424 (ΧΕΔΙΟ): Απαιτιςεισ για κεμελιακι γείωςθ 
ΕΛΟΣ EN 50164: Εξαρτιματα αντικεραυνικισ προςταςίασ (LPC) 
ΕΛΟΣ EN 50525: Ηλεκτρικά καλϊδια - Καλϊδια ενζργειασ χαμθλισ τάςθσ ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι και 
450/750 V (U0/U) 
ΕΛΟΣ EN 60027: φμβολα γραμμάτων για χριςθ ςτθν θλεκτροτεχνία 

ΕΛΟΣ EN 60228: Αγωγοί μονωμζνων καλωδίων 

ΕΛΟΣ EN 60269: Αςφάλειεσ τιξθσ χαμθλισ τάςθσ 

ΕΛΟΣ EN 60287: Ηλεκτρικά καλϊδια - Τπολογιςμόσ ρευμάτων 

ΕΛΟΣ ΕΝ 60439: φνολα διατάξεων διακοπισ και ελζγχου χαμθλισ τάςθσ  

ΕΛΟΣ EN 60446 S2:  Βαςικζσ αρχζσ και αρχζσ αςφαλείασ για διεπαφι ανκρϊπου-μθχανισ, ςιμανςθ και 

αναγνϊριςθ ταυτότθτασ - Αναγνϊριςθ ταυτότθτασ των αγωγϊν με χρϊματα ι αρικμοφσ 

ΕΛΟΣ ΕΝ 60529: Βακμοί προςταςίασ παρεχόμενθσ από περιβλιματα (ΕΛΟΣ EN 60898: Ηλεκτρικά εξαρτι-

ματα - Διακόπτεσ κυκλϊματοσ για προςταςία από υπερζνταςθ για οικιακζσ και παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ  

ΕΛΟΣ ΕΝ 60947: Διατάξεισ διακοπισ και ελζγχου χαμθλισ τάςθσ  

ΕΛΟΣ EN 61008: Αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ χωρίσ ενςωματωμζνθ προςταςία από υπερζνταςθ για 

οικιακι και παρόμοιεσ χριςεισ (RCCB'S) 

ΕΛΟΣ EN 61009: Αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ με ενςωματωμζνθ προςταςία από υπερζνταςθ για 

οικιακι και παρόμοιεσ χριςεισ (RCBΟ'S) 

ΕΛΟΣ EN 61082: Προετοιμαςία εγγράφων χριςθσ ςτθν θλεκτροτεχνία 

ΕΛΟΣ EN 61386.01 S2: υςτιματα ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων - Μζροσ 1: Γενικζσ απαιτιςεισ 

ΕΛΟΣ EN 61439: Διατάξεισ διακοπισ και ελζγχου χαμθλισ τάςθσ 

ΕΛΟΣ ΕΝ 61557: Ηλεκτρικι αςφάλεια ςε ςυςτιματα διανομισ χαμθλισ τάςθσ μζχρι 1000V εναλλαςςομζ-

νου ρεφματοσ και 1500V ςυνεχοφσ ρεφματοσ - Εξοπλιςμόσ για δοκιμι, μζτρθςθ ι επιτιρθςθ μζτρων 

προςταςίασ 

ΕΛΟΣ ΕΝ 62020: υςκευζσ παρακολοφκθςθσ ρεφματοσ διαρροισ για οικιακι και παρόμοιεσ χριςεισ 

(RCM) 

ΕΛΟΣ ΕΝ 62305: Αντικεραυνικι προςταςία 

ΕΛΟΣ EN 62423 S2: Σφποσ Β και τφποσ F αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ με ι χωρίσ ενςωματωμζνθ προ-

ςταςία από υπερζνταςθ για οικιακι και παρόμοιεσ χριςεισ  

ΕΛΟΣ EN 81346: Βιομθχανικά ςυςτιματα, εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ και βιομθχανικά προϊόντα - 

Αρχζσ δόμθςθσ και χαρακτθριςμοί αναφοράσ - Μζροσ 1: Βαςικζσ αρχζσ 

ΕΛΟΣ HD 308 S2: Διάκριςθ Χρωμάτων Αγωγϊν Καλωδίων 

ΕΛΟΣ HD 361 S3/A1: φςτθμα για τον χαρακτθριςμό καλωδίων 

ΕΛΟΣ HD 384: Απαιτιςεισ για Ηλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ 

ΕΛΟΣ HD 457 S1: Κϊδικασ για χαρακτθριςμό χρωμάτων 

ΕΛΟΣ HD 516 S2/A2: Οδθγίεσ χριςθσ εναρμονιςμζνων καλωδίων χαμθλισ τάςθσ 

 Ζλεγχοι Ηλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (ςφντομθ αναφορά ςτθν δομι των Ηλεκτρο-

λογικϊν ελζγχων). 

Σαλευρθς Αντώνιος  

Διπλ. Ηλεκτρονικόσ Μθχανικόσ  

Πτυχ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ T.E. 

Πτυχ. Μθχανικόσ Αυτοματιςμοφ Σ.Ε. 

υγγραφζασ 

Μζλοσ ΕΛΟΣ ΣΕ82  

  

 

Ανάγκεσ  
αγοράσ 
 
φμφωνα με τθν 

υφιςτάμενθ νομο-

κεςία (άρκρο 5 

παράγραφοσ 3 τθσ 

Τπουργικι σ Από-

φαςθσ με Αρικ. 

Φ.7.5/1816/88, 

όπωσ αυτι δθμο-

ςιεφκθκε ςτο 

ΦΕΚ/470/

Β/5.3.2004 ), είναι 

υποχρεωτικόσ ο 

ζλεγχοσ και ο επα-

νζλεγχοσ των εςω-

τερικϊν θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων.  

Ο ζλεγχοσ αυτόσ 

αφορά και τθν α-

ςφάλεια τθσ Ηλε-

κτρικισ εγκατάςτα-

ςθσ.  

Ο ΕΛΟΣ ζχει ενςω-

ματϊςει ςτθν Ελλθ-

νικι τυποποίθςθ 

μία μεγάλθ ςειρά  

εγγράφων -

προτφπων (για ε-

γκαταςτάςεισ χαμθ-

λισ τάςθσ) τα οποία 

ςκοπό ζχουν όχι 

μόνο οι καταςκευζσ 

και τα υλικά να 

εναρμονίηονται ςτισ 

Ευρωπαϊκζσ απαι-

τιςεισ αλλά και να 

αυξθκεί θ ποιότθτα 

αςφάλειασ των 

Ηλεκτρικϊν Εγκα-

ταάςταςεων. 

Περιεχόμενα 

Ευαγγελίδης Βασίλειος   

Διπλ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Επικεωρθτισ Κ.C. Hellas 

 

Ρωμαντζθς Φοίβος  

Διπλ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Επικεωρθτισ Κ.C. Hellas 


