
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Οι Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για να παρέχουν ασφάλεια στον καταναλωτή θα πρέπει να κατασκευάζονται μόνο από Αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους 

Φίλε Καταναλωτή, 

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα ανεκτίμητο αγαθό για την 

καθημερινή λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και 

της χώρας γενικότερα.  

Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι επικίνδυνο,  αρκεί να χρησιμοποιηθεί 

σωστά και υπεύθυνα και οι Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποτελούν το 

μέσο για να μπορέσει το ηλεκτρικό ρεύμα να μας προφερθεί με 

ασφάλεια. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους Συμβουλεύουμε :  
Για οποιαδήποτε κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή έλεγχο στην 

εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να απευθυνόσαστε 

μόνο σε αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, ζητώντας του να μας 

παρουσιάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου ή την ταυτότητα μέλους της ΠΟΣΕΗ τα οποία 

πιστοποιούν την επάρκεια του.  

 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε πρόσωπα που 

δηλώνουν εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, χωρίς να μας επιδείξουν τα 

παραπάνω έγγραφα. 

Οι αδειούχοι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι είναι εκείνοι που έχουν το 

νόμιμο δικαίωμα να δηλώνουν υπεύθυνα και ενυπόγραφα την καλή 

λειτουργία της Ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

 

Η σχετική υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει ο αδειούχος 

εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, είναι εκείνη που κατατίθεται στην 

Δ.Ε.Η Α.Ε προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η οποιαδήποτε 

ηλεκτρική εγκατάσταση και αποτελεί εκτός από ενυπόγραφη 

δήλωση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και εγγύηση 

ασφαλούς λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

 

 

 

 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η. και τα Σωματεία – Μέλη της τα οποία παρουσιάζονται 

στο ενημερωτικό φυλλάδιο, μπορούν υπεύθυνα να σας 

ενημερώσουν αν ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος τον οποίο έχετε 

επιλέξει για να συνεργαστείτε είναι αδειούχος και έχει τα τυπικά 

(νόμιμα) προσόντα να αναλάβει την κατασκευή, επισκευή, 

συντήρηση, επανέλεγχο της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασής 

σας. 

 

Για οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά τα 

οποία είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους διεθνείς ή εθνικούς 

φορείς, υλικά που πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η Πολιτεία για την προστασία των καταναλωτών της ηλεκτρικής 

ενέργειας από την ηλεκτροπληξία, μετά από τις πολύχρονες και τις 

συνεχείς παρεμβάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η., θέσπισε ως υποχρεωτική σε 

όλες τις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (νέες & παλιές): 

 Την εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ 

προστασίας). 

 Την υποχρεωτική κατασκευή της θεμελιακής γείωσης σε       

όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές. 

Ζητήστε άμεσα από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, να 

τοποθετήσει διάταξη διαφορικού ρεύματος (ρελέ προστασίας) στην 

ηλεκτρική εγκατάσταση αν δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει να γίνει έλεγχος 

για τη σωστή λειτουργία του. 

Η ανάθεση για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, επανέλεγχο της 

εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης σε μη αδειούχο εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγο εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της ζωής και της 

περιουσίας μας από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

       Η νομοθεσία ορίζει ότι διώκεται ποινικά εκείνος που κατασκευάζει, επισκευάζει, συντηρεί 

εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς να κατέχει την νόμιμη άδεια εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου, αλλά και εκείνος που αναθέτει σε μη αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο την 

κατασκευή, επισκευή, συντήρηση της ηλεκτρικής του εγκατάστασης. 


