
Ριγα Φεραίου 2 & Λ. Ακθνών 

332, Χαϊδάρι, 124 62 

 

Σθλ. 210 5317875 & 2105316054 

Fax: 210 53.17.876 

Εmail: info@kchellas.gr  

Κόστος 

250€ πλέον ΦΠΑ 

 

Πληρο φορίεσ  

Διάρκεια  

16 ώρεσ 

 Χϊροσ Διεξαγωγήσ 

Αίκουςα διδαςκαλίασ  K.C. HELLAS   

ημείωςη:  

Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα ςασ   

ανακοινωκοφν ςφντομα   

 

Απεσθύνεηαι  

 ε Ηλεκηρολόγοσς 

Μητανικούς 

 ε Καηαζκεσαζηές 

 ε Επιβλέπονηες 

 ε Σετνικούς  

αζθαλείας 

 ε Εκπαιδεσηικούς, 

 ε Ηλεκηρολόγοσς 

Εγκαηαζηάηες - σνηη-

ρηηές 

 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 εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 – Απαιτιςεισ για 
Ηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» ζχει ςχεδιαςτεί με τρόπο ώςτε να παρζχει 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθ γνώςθ και τθν τεχνικι για μία αποτελεςματι-
κι εφαρμογι ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ ι επικεώρθςθ εγκαταςτάςεων ςφμ-
φωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου.  

Tο ςεμινάριο ςτοχεφει: 

 Να καταρτιςτοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του προτφ-
που ΕΛΟΣ HD 384 για τισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ  

 Να γνωρίςουν οι εκπαιδευόμενοι τα πρότυπα που διζπουν τισ θλεκτρι-
κζσ εγκαταςτάςεισ βάςθ του ΕΛΟΣ HD 384 

 Να καταρτιςτοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτθ δομι του ΕΛΟΣ HD 384 

 Να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτο τι αλλάηει και που μποροφν 
να ανατρζξουν για να βρουν ςτοιχεία ςτο εγχειρίδιο του προτφπου 
φςτθμα ελζγχου θλεκτρικών εγκαταςτάςεων 

 Να γνωρίςουν οι εκπαιδευόμενοι τισ δυνατότθτεσ και τθν αξιοποίθςθ 
ςφγχρονων οργάνων μετριςεων και ελζγχου για τισ θλεκτρικζσ εγκατα-
ςτάςεισ. 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ HD 384  

«ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ» 

http://www.kchellas.gr/  

mailto:mailto:info@kchellas.gr


K.C. ΗELLAS - 
Institute  

Η K.C. Hellas, ςτα πλαίςια τησ 
ανάγκησ για ςυνεχή επιμόρ-
φωςη των ςτελεχϊν και δια 
βίου εκπαίδευςησ, ζχει ςυ-
γκροτήςει το K.C. Hellas – 
Institute, μζςω του οποίου 
δίνεται η δυνατότατα ςυμμε-
τοχήσ ςε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα με τη μορφή πι-
ςτοποιημζνων ςεμιναρίων 
είτε δια φυςικήσ παρουςίασ, 
είτε δια εξ’ αποςτάςεωσ εκ-
παίδευςη (e-learning) μζςω 
τησ ηλεκτρονικήσ πλατφόρ-
μασ «Κ.C. Hellas – Institute”  

τόχοσ του Κ.C. Hellas – Insti-
tute είναι η παροχή γνϊςεων 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για άμεςη επιμόρφωςη και 
επαγγελματική κατάρτιςη.  

Εκπαι-

δεσηικό  

σλικό 

Η εκπαίδευςη θα υλοποιηθεί  
με παρουςίαςη του ςχετικοφ 
υλικοφ ςε ζντυπη και οπτικο-
ακουςτική μορφή. Επίςησ θα 
διανεμηθεί ψηφιακό αρχείο 
με αντίςτοιχο πληροφοριακό 
και τεχνικό περιεχόμενο. 

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

 

E-Learning   htt p://w w w .kche l la s - in st i t ute . gr/  

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 – Insti-

tute είναι μια πλατφόρμα εκμάκθςθσ,  

θ οποία δίνει πρόςβαςθ ςε ζναν  

προςωπικό δικτυακό χώρο όπου οι 

ςυμμετζχοντεσ μποροφν να παρακο-

λουκοφν μακιματα εξ ‘ αποςτάςεωσ. 

Κάκε  ςυμμετζχοντασ ζχει πρόςβαςθ ςε  

διδακτικό υλικό και ςε εργαλεία που υποςτθρί-

ηουν τθ μάκθςθ.  Μζςω τθσ πλατφόρμασ αυτισ 

οι εκπαιδευτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να προ-

ςαρμόςουν τα ςεμινάρια βάςει των μεμονωμζ-

νων αναγκών των εκπαιδευομζνων ςτουσ οποί-

ουσ απευκφνεται. θμαντικό γνώριςμα 

του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ  δυνα-

τότθτα για επικοινωνία και ςυνεργαςία 

με τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και τουσ 

άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο.   

Εισηγητές:  

Το θεματικό  αντικεί-

μενο τοσ σεμιναρίοσ 

περιλαμβάνει  τα   

παρακάτω:  

 Σο νομοκετικό πλαίςιο που 
κακιζρωςε το πρότυπο, 
γενικά περί προτφπων, 
περιγραφι τθσ δομισ του 
ΕΛΟΣ HD 384 

 Η νζα Κοινι Τπουργικι 
Απόφαςθ για τθν κακιζρω-
ςθ των διατάξεων διαφορι-
κοφ ρεφματοσ και τθσ κεμε-
λιακισ γείωςθσ 

 Δομι του ΕΛΟΣ HD 384 

 Βαςικοί όροι και οριςμοί 
από το πρότυπο. 

 Μζτρα προςταςίασ από 
θλεκτροπλθξία, νζεσ απαι-
τιςεισ που προκφπτουν 
από το πρότυπο. 

 Πλιρθ ανάλυςθ όλων των 
μερών του Προτφπου 

 Ανάλυςθ τθσ δομισ και 
κατανόθςθ των απαιτιςε-
ων του προτφπου ΕΛΟΣ HD 
384 για τισ θλεκτρικζσ εγκα-
ταςτάςεισ 

 Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται 

ςτο Μζροσ 6 του προτφπου 

για τον Ζλεγχο των Εγκατα-

ςτάςεων 

 Χώροι με ειδικζσ απαιτι-

ςεισ (λουτρά, πιςίνεσ, κά-

μπινγκ, εργοτάξια, κ.λπ.), τι 

προβλζπει το νζο πρότυπο. 

 Ζλεγχοι εγκαταςτάςεων (ςφντομθ 
αναφορά ςτθν δομι των ελζγχων 
όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςφμφωνα 
με το ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011). 

 Αναφορά ςτα νζα ζγγραφα εναρ-
μόνιςθσ τθσ ςειράσ ΕΛΟΣ HD 
60364 

 Δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν 
εφαρμογι του ςε Βιομθχανικό – 
Βιοτεχνικό χώρο. 

 Για εμινάρια που πραγματοποι-
οφνται ςτο Λεκανοπζδιο Αττικισ 
ιδιαίτερθ ςθμαςία για δίκτυο ΣΣ 
αλλά και για δίκτυο ΣΝ (όπου 
αυτό εφαρμόηεται) 

 Για εμινάρια που πραγματοποι-
οφνται ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα 
δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε με-
τριςεισ και ςφάλματα για δίκτυο 
ΣΝ. 

 Σο ςεμινάριο αναλφεται ςφμφωνα 
με τθν υφιςτάμενθ Νομοκεςία 
κακώσ και όλα τα ζγγραφα εναρ-
μόνιςθσ του ΕΛΟΣ που άπτονται 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, μετρι-
ςεων και τεκμθρίωςθσ των εντφ-
πων που υποβάλλονται ςτον ΔΕΔ-
ΔΗΕ. 

 Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθ-
ρίηεται ςτθ ςυμμετοχικι διδαςκα-
λία, όπου ωσ εργαλεία εκπαίδευ-
ςθσ χρθςιμοποιοφνται πζραν των 
ειςθγιςεων, ο διάλογοσ, μικρζσ 
πρακτικζσ αςκιςεισ,  ομαδικζσ 
αςκιςεισ, αςκιςεισ προςομοίω-
ςθσ, μελζτεσ περίπτωςθσ. 

Σαλευρθς Αντώνιος  

Διπλ. Ηλεκτρονικόσ Μθχανικόσ  

Πτυχ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ T.E. 

Πτυχ. Μθχανικόσ Αυτοματιςμοφ Σ.Ε. 

υγγραφζασ 

Μζλοσ ΕΛΟΣ ΣΕ82  

  

 

Ανάγκεσ  
αγοράσ 

φμφωνα με την υφι-

ςτάμενη νομοθεςία 

(άρθρο 5 παράγρα-

φοσ 3 τησ Τπουργική σ 

Απόφαςησ με Αριθ. 

Φ.7.5/1816/88, όπωσ 

αυτή δημοςιεφθηκε 

ςτο ΦΕΚ/470/

Β/5.3.2004 ), είναι 

υποχρεωτικόσ ο 

ζλεγχοσ και ο επανζ-

λεγχοσ των εςωτερι-

κϊν ηλεκτρικϊν εγκα-

ταςτάςεων από ηλε-

κτρολόγουσ μηχανι-

κοφσ ή από αδειοφ-

χουσ εγκαταςτάτεσ 

ηλεκτρολόγουσ, οι 

οποίοι και εκδίδουν 

ςχετική Τπεφθυνη 

Δήλωςη που υποβάλ-

λεται ςτον 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  ΑΕ.  

Περιετόμενα 

 Ευαγγελίδης Βασίλειος   

Διπλ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Επικεωρθτισ Κ.C. HELLAS 

 

Ρωμαντζθς Φοίβος  

Διπλ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Επικεωρθτισ Κ.C. HELLAS 

 


