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1 .  Π ο ι ο ι  ε ί μ α ς τ ε  
 

Οι άνκρωποι που ίδρυςαν τθν  EΛ.Β.Θ.Χ. ΑΒΕΕ καταςκευάηουν θλεκτρολογικό υλικό από το 

1964, πιςτοί ςτθ δζςμευςι τουσ για άριςτθ ποιότθτα των προϊόντων τθσ. Θ ζδρα τθσ εταιρείασ 

βρίςκεται ςιμερα ςτο 28ο χλμ. Λεωφ. Βάρθσ – Κορωπίου. Από το 2008 θ παραγωγι ζχει 

μεταφερκεί ςτισ νζεσ, ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ, ςτθ κζςθ «ΜΛΝΤΛΗΑ» Κορωπίου.  

 

 

                                                                       Η έδρα της εταιρείας                                                                        

 

Οι πρϊτεσ τθσ εγκαταςτάςεισ βρίςκονταν ςτο Μπραχάμι. Οι ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ που είχε 

αναπτφξει θ εταιρεία με τουσ πελάτεσ τθσ ζμελλε να αποδειχτοφν ςτθν πράξθ το 1977, όταν μία 

πυρκαγιά κατζςτρεψε το εργοςτάςιο ολοςχερϊσ.    

 

 

Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας 

Τότε ιταν θ αγορά που 

ανταπζδωςε και ςτιριξε 

τουσ ανκρϊπουσ τθσ  

ΕΛ.Β.Θ.Χ., ϊςτε μζςα ςε 

ζνα μόλισ μινα να 

επιςτρζψει αυτι ςτθν 

παραγωγι. 
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Θ ευρεία γκάμα των προϊόντων μασ καλφπτει κάκε ανάγκθ ςε θλεκτρολογικό υλικό, από τθ 

κεμελιακι γείωςθ, που αποτελεί και το αντικείμενο του παρόντοσ εγχειριδίου, μζχρι τον φωτιςμό 

και τισ εντομοπαγίδεσ. 

Το πολφπειρο τεχνικό τμιμα μπορεί να ανταποκρικεί ςε κάκε είδουσ ειδικζσ καταςκευζσ 

που κα ικανοποιιςουν και τουσ πιο απαιτθτικοφσ πελάτεσ. 

Θ ανοιχτι επικοινωνία που ζχουμε όλα αυτά τα χρόνια με τουσ θλεκτρολόγουσ-

εγκαταςτάτεσ μασ επιτρζπει να αφουγκραηόμαςτε τα κακθμερινά προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν ςτα εργοτάξια, να τα μελετάμε και να βρίςκουμε λφςεισ, με καινοτόμα προϊόντα 

που ςκοπό ζχουν να διευκολφνουν τον τεχνίτθ. 

Θ ποιότθτα των προϊόντων είναι αποτζλεςμα του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

ποιότθτασ ISO9001 πιςτοποιθμζνου από τθν ΤÜV ΘΕLLAS που εφαρμόηει θ εταιρεία μασ. Σε κάκε 

ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ γίνονται δειγματολθπτικοί ζλεγχοι που εκμθδενίηουν τθν 

πικανότθτα αποςτολισ ςκάρτου προϊόντοσ.   

 

 

 

 

                                     Πιστοποιητικά της εταιρείας 
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2 .  Ε ι ς α γ ω γ ή  

 

Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των κανατθφόρων ατυχθμάτων από 

θλεκτροπλθξία ςτθν Ελλάδα θ EΛ.Β.Θ.Χ. ΑΒΕΕ βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να κζςει ςε 

κυκλοφορία αυτό τον O δ η γ ό  που κρατάτε ςτα χζρια ςασ. Σκοπό ζχει να περιγράψει με απλά 

λόγια ζναν τρόπο ςωςτισ εφαρμογισ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ, ϊςτε «να πιάνουν τόπο» τα 

χριματα του ιδιοκτιτθ, κακϊσ και να προςφζρει το κεωρθτικό υπόβακρο ςτο οποίο ςτθρίηεται 

αυτι θ μζκοδοσ.  

Θεωροφμε ότι θ γνϊςθ κα πρζπει να διαχζεται ςε όςουσ ζχουν όρεξθ να 

μάκουν και να βελτιϊςουν τθν τεχνικι τουσ.  Επικεντρωνόμαςτε ςτα πιο ςθμαντικά 

ςθμεία που αφοροφν τθν γείωςθ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 

ονομαςτικισ τάςθσ μζχρι 1000V και παραβλζπουμε περιπτϊςεισ που είτε δεν ςυναντϊνται ςυχνά 

ςτθ χϊρα μασ, είτε ιςχφουν κατ’ εξαίρεςθ.  

Οι φωτογραφίεσ που αναφζρονται ςε προϊόντα είναι ενδεικτικζσ και δεν καλφπτουν το 

ςφνολο των προϊόντων τθσ EΛ.Β.Θ.Χ. ΑΒΕΕ. 

Η κεμελιακι γείωςθ είναι υποχρεωτικι  για όλεσ τισ νεοαναγειρόμενεσ 

οικοδομζσ βάςει  τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ. Ο λόγοσ που κατζςτθ αυτι 

υποχρεωτικι είναι ότι υπερζχει ζν αντι  όλων των άλλων γειϊςεων και είναι θ 

πιο αποτελεςματικι . Ιταν ζνα πρϊτο βιμα προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για τθν 

μεγιςτοποίθςθ τθσ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και των κτιρίων. Πταν 

καταςκευάηουμε μία κεμελιακι γείωςθ το κάνουμε όχι μόνο επειδι είμαςτε υποχρεωμζνοι από 

τθ νομοκεςία αλλά και επειδι κζλουμε να είμαςτε πιο αςφαλείσ. 

Θ αςφάλεια είναι ζνα αγακό που δφςκολα αποτιμάται με οικονομικοφσ όρουσ. Ωςτόςο 

αναμφίβολα προςκζτει ςτθν λογιςτικι αξία ενόσ κτιρίου. Επενδφουμε υλικά, χρόνο και χριμα με 

τθν βεβαιότθτα ότι κα βγοφμε από κάκε άποψθ κερδιςμζνοι. Θ επζνδυςθ αυτι κα ζχει 

αποτζλεςμα μόνο εάν θ καταςκευι γίνεται ςφμφωνα με τα πρότυπα. Διαφορετικά κα είναι απλά 

ζνα παραπάνω ανοφςιο ζξοδο ςτο ιδθ επιβαρθμζνο κόςτοσ τθσ οικοδομισ. 
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3 .  Ε ί δ η  γ ε ί ω ς η σ   

 

Διακρίνουμε τρεισ ξεχωριςτζσ γειϊςεισ ανάλογα με τον ςκοπό φπαρξισ τουσ:                            

τ η  γ ε ί ω ς η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α σ ,  θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθ λειτουργία του κυκλϊματοσ και 

για τθν αποφυγι υπερτάςεων, τ η  γ ε ί ω ς η  π ρ ο ς τ α ς ί α σ , δθλαδι τθν αγϊγιμθ ςφνδεςθ των 

μεταλλικϊν μερϊν μιασ εγκατάςταςθσ που δεν ανικουν ςτο κφκλωμα λειτουργίασ και θ οποία 

εξαςφαλίηει τθν προςταςία των ανκρϊπων που μπορεί να ζρκουν ςε επαφι με αυτά και                    

τ η  γ ε ί ω ς η  α ν τ ι κ ε ρ α υ ν ι κ ή σ  π ρ ο ς τ α ς ί α σ . Αυτά τα τρία είδθ γειϊςεων ςυνυπάρχουν 

ςυνικωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ. 

Θλεκτροπλθξία καλοφμε τον ςφοδρό κλονιςμό του νευρικοφ ςυςτιματοσ που προκαλείται 

από τθ διζλευςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ και που μπορεί να οδθγιςει ςτον κάνατο. 

Διαφορετικά μποροφμε να ποφμε ότι είναι το αποτζλεςμα όταν το ςϊμα χρθςιμοποιείται ςαν 

αγωγόσ για τθν εκτόνωςθ τθσ διαφοράσ δυναμικοφ (τάςθ επαφισ) μίασ ελλιπϊσ μονωμζνθσ 

θλεκτρικισ πθγισ προσ τθ γθ.  

Το ανκρϊπινο ςϊμα παρουςιάηει μία αντίςταςθ 1,5 - 100 kΩ ανάλογα με τθν υγραςία του. 

Οι μζκοδοι γείωςθσ επικεντρϊκθκαν ςτο να δθμιουργιςουν ζναν αγωγό ο οποίοσ κα καταλιγει 

ςε ζνα θλεκτρόδιο (γειωτι) που είναι τοποκετθμζνο μζςα ςτθ γθ, κα ζχει καλι επαφι με το 

ζδαφοσ και κα διοχετεφει το θλεκτρικό ρεφμα ςτθ γθ, αποκλείοντασ τθν πικανότθτα να 

χρθςιμοποιθκεί για τον λόγο αυτό το ανκρϊπινο ςϊμα. Πταν, εξαιτίασ ενόσ ςφάλματοσ, 

γεφυρωκεί θ μόνωςθ μεταξφ των ενεργϊν μερϊν που ζχουν τάςθ προσ τθ γθ και των 

εκτεκειμζνων αγϊγιμων μερϊν κα προκλθκεί θ ροι ενόσ ρεφματοσ, που κα είναι ικανό να 

προκαλζςει τθ λειτουργία των οργάνων προςταςίασ. Αυτά κα διακόψουν τθν τροφοδότθςθ ςε 

τόςο ςφντομο χρόνο, ϊςτε θ τάςθ επαφισ δεν κα είναι επικίνδυνθ. Ραράλλθλα θ ςφνδεςθ προσ 

τθ γθ μειϊνει το μζγεκοσ τθσ τάςεωσ επαφισ ςε ςφγκριςθ με τθν τιμι που κα είχε αν τα 

εκτεκειμζνα μζρθ ιταν αγείωτα. Δεν μποροφμε όμωσ να ελπίηουμε ότι θ τάςθ επαφισ κα 

μποροφςε να περιοριςκεί ςε επίπεδο κάτω από τα 50V. Γι’ αυτό θ διακοπι τθσ τροφοδοτιςεωσ 

είναι απαραίτθτθ.   Πςο μικρότερθ είναι θ αντίςταςθ γειϊςεωσ τόςο καλφτερο είναι το 

θλεκτρόδιο. Ο Νόμοσ ευμάτων του Kirchhoff διαςφαλίηει ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ ζνταςθ του  
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ρεφματοσ που διαρρζει τον αγωγό γείωςθσ τόςο κα περιορίηεται θ ζνταςθ του ρεφματοσ 

διαρροισ προσ τον άνκρωπο. Ραρακάτω φαίνεται ζνασ πίνακασ, όπου φαίνεται το αποτζλεςμα  

 

τθσ θλεκτροπλθξίασ ςτον άνκρωπο από το εναλλαςςόμενο ρεφμα 50 Hz. Φυςικά τα 

αποτελζςματα είναι ςυνάρτθςθ του χρόνου που διαρκεί το φαινόμενο: 

 

1 mA Πριο που γίνεται αντιλθπτό 

16 mA Σφςπαςθ μυϊν 

50 mA Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ απϊλεια των αιςκιςεων - 

τραυματιςμόσ 

100-300 mA Κοιλιακόσ ινιδιςμόσ (ταχφτατεσ ςυςπάςεισ του 

μυοκαρδίου οι οποίεσ είναι ανεπαρκείσ για τθν 

άντλθςθ του αίματοσ) 

5 A Κοιλιακόσ ινιδιςμόσ, διακοπι τθσ αναπνοισ κατά 

διαςτιματα, εγκαφματα 

 
Επίδραση της έντασης του ρεύματος στον άνθρωπο 

 

Για να είναι ζνα ςφςτθμα γείωςθσ αποδεκτό, πρζπει να εξαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα του 

εξοπλιςμοφ και τθ ςυνζχεια τθσ λειτουργίασ του ςε περίπτωςθ εμφανίςεωσ οποιουδιποτε 

ςφάλματοσ, παρζχοντασ διαδρομι απαγωγισ του ρεφματοσ και εκτόνωςισ του ςτθ γθ, κακϊσ και 

να προςτατεφει από θλεκτροπλθξία άτομα που είτε δουλεφουν, είτε κινοφνται ςτον 

περιβάλλοντα χϊρο. Κατά καιροφσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί διάφοροι τφποι γειωτϊν, όλοι 

αποςκοπϊντασ ςτθν πρόκλθςθ τθσ λειτουργίασ των οργάνων προςταςίασ και ςτθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που μπορεί να διζλκει από το ανκρϊπινο 

ςϊμα. Ξεχωρίηουμε: 
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Γ ε ι ω τ ι σ  ρ ά β δ ο υ  

Είναι ςωλινασ ονομαςτικισ διαμζτρου 

μεγαλφτερθσ τθσ μίασ ίντςασ ι μία ράβδοσ ςτρογγυλι ι 

προφίλ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Θ ράβδοσ 

τοποκετείται κατακόρυφα ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ, 

περίπου 2,5 m με ςφφρα. 

Στθ διπλανι φωτογραφία βλζπουμε ζνα 

θλεκτρόδιο (ράβδοσ) γείωςθσ από κερμά 

επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα (κωδ.:169-172).  

 
Ράβδος γείωσης (κωδ.169-

172) 

 

Σ ρ ί γ ω ν ο  Γ ε ί ω ς θ σ   

Χρθςιμοποιοφνται τρεισ ράβδοι ςαν τθν παραπάνω, μικουσ τουλάχιςτον 1,5m και 

διαμζτρου 14mm  τοποκετθμζνεσ με ςφφρα κατακόρυφα ςτο ζδαφοσ οι οποίεσ ςυνδζονται με 

αγωγό ζτςι ϊςτε να ςχθματίηουν ιςόπλευρο τρίγωνο πλευράσ τουλάχιςτον 3m. 

 

Γ ε ι ω τ ι σ  π λ ά κ α σ  

Ρρόκειται για πλάκα μορφισ παραλλθλογράμμου, 

τουλάχιςτον 0,5×0,5m2, θ οποία ενταφιάηεται ςτο 

ζδαφοσ με τθν επιφάνειά τθσ κατακόρυφθ. Το πάνω 

μζροσ τθσ βρίςκεται ςε βάκοσ μεγαλφτερο του 1,0 m. Το 

υλικό καταςκευισ μπορεί να είναι γαλβανιςμζνοσ 

χάλυβασ με πάχοσ μεγαλφτερο των 3 mm ι χαλκόσ ι 

μόλυβδοσ με πάχοσ μεγαλφτερο των 2 mm. 

Στθ διπλανι φωτογραφία βλζπουμε μια πλάκα 

γείωςθσ από κερμά επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα με 

ταινία (κωδ.:175). 

 

 

Πλάκα γείωσης (κωδ.:175) 
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Τοποκετϊντασ περιςςότερεσ από μία πλάκεσ ςτθν ακμι τουσ, για παράδειγμα εάν 

ςχθματίςουμε διαδοχικά "Γ", επιτυγχάνουμε μικρότερθ ςφνκετθ αντίςταςθ και ωσ εκ τοφτου, 

καλφτερθ γείωςθ. 

 

Γ ε ι ω τ ι σ  α κ τ ι ν ι κ ό σ  

Είναι ταινίεσ ι ράβδοι που διαμορφϊνονται υπό μορφι αςτζρα με πολλζσ ακτίνεσ. Ο 

αςτζρασ βρίςκεται ςε οριηόντια κζςθ, ενταφιαςμζνοσ ςε βάκοσ τουλάχιςτον 0,8 m. Τα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται μπορεί να είναι χάλυβασ γαλβανιςμζνοσ ι επιχαλκωμζνοσ. Χρθςιμοποιοφνται 

επίςθσ χάλκινεσ ταινίεσ. 

 

Γ ε ι ω τ ι σ  π λ ζ γ μ α τ ο σ  

Ρλζγμα από ταινίεσ με τετραγωνικά ανοίγματα πλάτουσ 3 – 7 m τοποκετείται οριηόντια ςε 

βάκοσ 0,5 – 1,0 m. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε κτίςματα υποςτακμϊν.  

 

Σ ο  δ ί κ τ υ ο  φ δ ρ ε υ ς θ σ  ς α ν  « φ υ ς ι κ ό σ  γ ε ι ω τ ι σ »  

Οι µεταλλικοί ςωλινεσ φδρευςθσ µποροφν να χρθςιµοποιοφνται ωσ θλεκτρόδια γείωςθσ 

µόνον εφόςον υπάρχει θ ςυγκατάκεςθ του φορζα που είναι αρµόδιοσ για τθν παροχι του νεροφ 

και εφόςον υπάρχει κατάλλθλθ διαδικαςία που κα εξαςφαλίηει, ότι ο χριςτθσ τθσ θλεκτρικισ 

εγκατάςταςθσ κα ειδοποιείται εγκαίρωσ για κάκε ςχεδιαηόµενθ αλλαγι ςτο ςφςτθµα των 

ςωλθνϊςεων φδρευςθσ. Μεταλλικοί ςωλινεσ άλλοι από ςωλινεσ φδρευςθσ απαγορεφεται να 

χρθςιμοποιοφνται ςαν θλεκτρόδια γείωςθσ. Κα πρζπει να αποφεφγεται θ ςφνδεςθ χαλφβδινων 

ςωλινων καμμζνων ςτο ζδαφοσ ςτον κφριο ηυγό γείωςθσ, ακόμθ και αν αυτοί είναι μονωμζνοι. 

Ππου είναι απαραίτθτο να γίνει μια τζτοια ςφνδεςθ αυτι κα πρζπει να γίνει μζςω ςπινκθριςτι 

(κωδ. 19251). 

 

Θ ε μ ε λ ι α κ ι  γ ε ί ω ς θ  

Θ κεμελιακι γείωςθ είναι ζνασ γειωτισ ταινίασ που τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ των 

κεμελίων των κτιρίων, μζςα ςτο ςκυρόδεμα. Θ τοποκζτθςθ γίνεται ςτο εξωτερικό περίγραμμα 

τθσ οικοδομισ και ςχθματίηει ζναν κλειςτό βρόγχο. Κα αναλυκεί εκτενζςτερα παρακάτω. 
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 υ ν δ υ α ς μ ό σ  Γ ε ι ϊ ς ε ω ν  γ ι α  τ θ  β ε λ τ ί ω ς θ  τ θ σ  τ ι μ ι σ  α ν τ ί ς τ α ς θ σ  

Για ειδικζσ περιπτϊςεισ όπου δεν ζχει επιτευχκεί θ επικυμθτι τιμι αντίςταςθσ κεμελιακισ 

γείωςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςυνδυαςμόσ των παραπάνω διατάξεων ι/και χριςθ 

βελτιωτικϊν του εδάφουσ (κωδ.324 άλατα με ρυκμιηόμενθ φόρμουλα ϊςτε να μειϊνουν τθν 

αντίςταςθ του εδάφουσ). Θ βζλτιςτθ επιλογι για τθν προςκικθ κάποιου, επιπλζον τθσ 

κεμελιακισ γείωςθσ, τφπου γείωςθσ είναι να τοποκετθκεί αυτόσ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 3 μ. 

από τθν κεμελίωςθ, κοντά ςτον κεντρικό πίνακα, ςε ςτάκμθ ίςθ, ι και χαμθλότερθ από τθν 

κεμελίωςθ. Μπορεί να τοποκετθκεί είτε ράβδοσ, είτε ακτινικόσ γειωτισ ι και πλάκεσ 

τοποκετθμζνεσ ςε διαδοχικά Γ όπωσ προαναφζραμε, αρκεί οι προεκτάςεισ να είναι χάλκινεσ, 

όπωσ και οι αγωγοί που κα τα ςυνδζουν με τθν κφρια διάταξθ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ. 

         
(μονό ηλεκτρόδιο                 (πολλά ηλεκτρόδια                  (γείωση δίχτυ)                   (πλάκα γείωσης)                             

γείωσης)                                 γείωσης συνδεδεμένα                                                                                                                                                                                                                                     

                                                 μεταξύ τους)   

 

( Δ ι ά φ ο ρ α   ε ί δ η  Γ ε ί ω σ η ς )  
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4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτήματα θεμελιακήσ γείωςησ  

Από τισ παραπάνω μεκόδουσ θ Ελλθνικι Ρολιτεία επζλεξε και κατζςτθςε υποχρεωτικι τθν 

κεμελιακι γείωςθ βάςει του άρκρου 2 τθσ Υ.Α. Αρικ. Φ. 7.5/1816/88 του ΦΕΚ 470 Β’/5-3-2004, 

όπου λζει: “Η κεμελιακι γείωςθ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο νζο Πρότυπο (ΕΛΟΣ 

HD 384) πρζπει να εφαρμόηεται ωσ βαςικι γείωςθ προςταςίασ και λειτουργίασ,  

όπου αυτό απαιτείται, ςε όλεσ τισ νζεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. ε περίπτωςθ 

που οι απαιτιςεισ γείωςθσ δεν καλφπτονται από τθ κεμελιακι γείωςθ, τότε 

μποροφν να χρθςιμοποιοφνται, ςυμπ λθρωματικά, και άλλεσ μζκοδοι γείωςθσ, 

όπωσ αναφζρονται ςτο πρότυπο”.    

Το Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δθμιουργεί τισ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να 

εφαρμόηονται ϊςτε να ζχουμε αςφαλζςτερεσ και καλφτερεσ ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ.  

Ορίηει ότι ςε κάκε κτίριο πρζπει να γίνεται μία κφρια ιςοδυναμικι ςφνδεςθ και ότι όλα τα 

εκτεκειµζνα αγϊγιµα µζρθ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ πρζπει να ςυνδζονται, µζςω αγωγϊν 

προςταςίασ με τθ κεμελιακι γείωςθ. 

Θ κεμελιακι γείωςθ επιλζχκθκε γιατί:  

1/ δθμιουργεί μία ιςοδυναμικι επιφάνεια,  

2/ επειδι το ζδαφοσ και το ςκυρόδεμα των κεμελίων είναι υγρό όλο το ζτοσ ςυνικωσ, ο 

κεμελιακόσ γειωτισ ζχει ςχετικά χαμθλι αντίςταςθ γείωςθσ. Τιμζσ των 2 Ω ι μικρότερεσ δεν είναι  

ςπάνιεσ, και μάλιςτα θ αντίςταςθ ζχει ςτακερι τιμι χειμϊνα – καλοκαίρι κακϊσ θ ςυγκζντρωςθ 

υγραςίασ του υπεδάφουσ είναι ςχεδόν ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 

3/ Θ διάρκεια ηωισ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ είναι όςθ και του κτιρίου, αρκεί να ζχει 

εγκαταςτακεί όλο το μικοσ του γειωτι εντόσ τθσ κεμελίωςθσ και να περιβάλλεται τουλάχιςτον με 

πάχοσ ςκυροδζματοσ 5 cm, προςτατευόμενοσ ζτςι από κάκε μθχανικι καταπόνθςθ 

4/ είναι απλι θ καταςκευι τθσ όταν θ οικοδομι βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ τοποκζτθςθσ του 

οπλιςμοφ τθσ κεμελίωςθσ, πριν τθν ςκυροδζτθςθ  

5/ προςφζρει καλι γείωςθ εργοταξιακισ παροχισ,  

6/ ζχει ςχετικά χαμθλό κόςτοσ, παρουςιάηει ευελιξία ζναντι άλλων τφπων γειϊςεων κακϊσ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί παράλλθλα και για γείωςθ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ, 

μειϊνοντασ ςθμαντικά το κόςτοσ ςτθ μελλοντικι εγκατάςταςι τθσ 

7/ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ ςυνολικισ αντίςταςθσ γειϊςεωσ του ουδζτερου αγωγοφ,  

8/ υπάρχει πολφ κετικι εμπειρία από τθν εφαρμογι τθσ. 
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5. Η ειδική αντίςταςη του εδάφουσ και η μέτρηςή τησ  

 

 Οι θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ του εδάφουσ και κυρίωσ θ ειδικι αντίςταςθ (ρ) αποτελοφν 

κακοριςτικό παράγοντα για τθν τιμι τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ. 

Θ ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ εξαρτάται από τθν πυκνότθτα και τθν ςφςταςι του. 

Συγκεκριμζνα οι παράγοντεσ που τθ διαμορφϊνουν μποροφν να ςυνοψιςκοφν ςτουσ εξισ: 

 ο τφποσ του εδάφουσ 

 θ ςυγκζντρωςθ των αλάτων και τθσ χθμικισ ςφνκεςθσ των διαλυμζνων αλάτων ςτο 

νερό του εδάφουσ 

 θ υγραςία του εδάφουσ (θ αποξιρανςθ του εδάφουσ αυξάνει τθν αντίςταςθ γείωςθσ) 

 θ κερμοκραςία (το πάγωμα του εδάφουσ αυξάνει τθν αντίςταςθ γείωςθσ) 

 θ ομοιογζνεια του εδάφουσ 

 το πάχοσ του κάκε ςτρϊματοσ του εδάφουσ 

 το μζγεκοσ των κόκκων του εδάφουσ 

 το πόςο ςυμπιεςμζνο είναι το ζδαφοσ 

 θ ζνταςθ του πεδίου 

 

Είδοσ εδάφουσ Ειδικι αντίςταςθ *Ωm+ 

Βάλτοσ 30-100 

Αργιλϊδεσ, πθλϊδεσ ι αγροφ 100 

Οργωμζνθ γθ 90-150 

Μπετόν 150-500 

Υγρό χαλίκι 200-400 

Στεγνό χαλίκι 1000-2000 

Ρετρϊδεσ ζδαφοσ 1000-3000 

 
Επίδραση του είδους του εδάφους στην τιμή της ειδικής αντίστασής του 
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Από τον παραπάνω πίνακα ςυνάγεται ότι ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ υγρομόνωςθσ, θ 

κεμελίωςθ τθσ οικοδομισ καταςκευαςτεί πάνω ςε χαλίκι ι κροκάλεσ, τότε κα πρζπει θ κεμελιακι  

 

γείωςθ να καταςκευαςτεί ςε επαφι με το φυςικό ζδαφοσ, είτε κάτω από τισ κροκάλεσ, είτε 

περιμετρικά τθσ εκςκαφισ τθσ κεμελίωςθσ, ςτο ίδιο βάκοσ. Για τον λόγο αυτό κα πρζπει θ 

κεμελιακι γείωςθ να γίνεται ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψιν τον υδροφόρο 

ορίηοντα τθσ περιοχισ, εάν αυτόσ είναι γνωςτόσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να υπάρχει 

ανοιχτι επικοινωνία μεταξφ του επιβλζποντα τθν εκςκαφι μθχανικοφ και του μελετθτι τθσ 

κεμελιακισ γείωςθσ.  

Για το ςχεδιαςμό ενόσ απαιτθτικοφ ςυςτιματοσ γείωςθσ (π.χ. υποςτακμόσ μζςθσ τάςθσ, 

αιολικό πάρκο), είναι απαραίτθτοσ ο προςδιοριςμόσ των παραμζτρων τθσ δομισ του εδάφουσ.  

Θ μζκοδοσ των τεςςάρων ςθμείων (Wenner) κεωρείται θ πλζον ακριβισ για τθ μζτρθςθ τθσ 

μζςθσ ειδικισ αντίςταςθσ. Μικρά θλεκτρόδια (ράβδοι) εμφυτεφονται ςε βάκοσ b ςε τζςςερα 

ςθμεία του εδάφουσ, τα οποία βρίςκονται ςτθν ίδια ευκεία γραμμι και απζχουν μεταξφ τουσ 

απόςταςθ a (βλζπε ςχιμα). εφμα δοκιμισ Ι επιβάλλεται ςτα δφο εξωτερικά (ακραία) θλεκτρόδια 

και μετρείται το δυναμικό μεταξφ των δφο εςωτερικϊν (ενδιαμζςων) θλεκτροδίων. Το πθλίκο V/I 

δίνει τθ φαινόμενθ αντίςταςθ R (ςε Ω). Θ φαινόμενθ ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ ρ δίνεται από 

τθ ςχζςθ: 

 
 

baba

aa

aR

2222

4

2
1

4
 

 
 

Στθν πράξθ, τζςςερισ ράβδοι τοποκετοφνται επί ευκείασ γραμμισ, ςε απόςταςθ α θ μία με 

τθν άλλθ και ςε βάκοσ που να μθν ξεπερνά το 0.1α. Τότε θ παραπάνω ςχζςθ τροποποιείται ωσ 

εξισ: ρ   2 · π · R · α  
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a a

V

I

a

 
 

           χήμα 2: Μέθοδος τεσσάρων σημείων (Wenner). 

 

Είναι φανερό ότι θ παραπάνω απλουςτευμζνθ μζτρθςθ μπορεί να ζχει εφαρμογι κυρίωσ 

ςτο ανοιχτό πεδίο, κακϊσ για βάκοσ b = 2m κα πρζπει να ορίςουμε μία ευκεία 3Χ20 = 60m. 

Ρολλζσ φορζσ, μάλιςτα, είναι πάρα πολφ δφςκολθ, ι ακόμα και αδφνατθ, θ πραγματοποίθςθ των 

μετριςεων, λόγω τοπογραφικϊν και χωροταξικϊν περιοριςμϊν που υφίςτανται ςτθν περιοχι του 

ζργου. Θ ζλλειψθ των κατάλλθλων, ςφμφωνα με το Ρρότυπο, αποςτάςεων για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ ςε ζνα εκτεταμζνο ςφςτθμα γείωςθσ ζχει 

δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ μεγάλου 

ςφάλματοσ μζτρθςθσ. 

 

Η ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ μεταβάλλεται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 

ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  Γι ’  αυτό πρζπει να τονι ςκεί ότι είναι  

απαραίτθτθ θ μζτρθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ του εδάφουσ κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ, που εμφανίηει τθν μζγιςτθ τιμι.  

 

Είναι ςαφζσ ότι όςο μεγαλφτερθ ειδικι 

αντίςταςθ ζχει  το ζδαφοσ (π.χ. είναι πετρϊδεσ),  

τόςο καλφτερθ και πιο ποιοτικι γείω ςθ πρζπει  

να γίνει.  Αυτό μπορεί να επιτευχκεί  είτε με 

ςυνδυαςμό γειωτϊν, είτε με τθ χριςθ 

βελτιωτικϊν τθσ αγωγιμότθτασ του εδάφουσ.  

Δίπλα φαίνεται θ ςυςκευαςία αλάτων κερμοαγωγιμότθτασ 

που διατίκεται από τθν ΕΛΒΘΧ 

 

Άλατα 

θερμοαγωγιμότητας 

άκος 3,5kgr (κωδ.: 324) 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α    

5 . 1   Δ ι ά γ ν ω ς η  (με τη μέτρηςη τησ Αντίςταςησ γείωςησ) &    

          Δ ι ό ρ θ ω τ ι κ έ σ  ε ν έ ρ γ ε ι ε σ  για μείωςη τησ   

           αντίςταςησ γείωςησ   

 

 Γ ι α τ ί  χ ρ ε ι ά η ε τ α ι  μ ι α  κ α λ ι  γ ε ί ω ς θ  ;  
 
Είδαμε παραπάνω ότι μια κακι γείωςθ είναι επικίνδυνθ για θλεκτροπλθξία & βλάβεσ ςε 
χρθςιμοποιοφμενο θλεκτρικό εξοπλιςμό. 
 

Γ ι α τ ί  ν α  ε λ ζ γ χ ο ν τ α ι  τ α  ς υ ς τ ι μ α τ α  γ ε ί ω ς θ σ   ;  
 

Είδαμε παραπάνω ότι με τον καιρό, ιδιαίτερα διαβρωτικά εδάφθ με μεγά λθ  
 

υγραςία, με υψθλι περιεκτικότθτα ςε αλάτι και με υψθλζσ κερμοκραςίεσ  
 

μποροφν να υποβακμίςουν τισ  ράβδουσ γείωςθσ του εδάφουσ και τισ ςυνδζςεισ  
 

τουσ.  Ζτςι, αν και το ςφςτθμα τθσ γείωςθσ, όταν αρχικά είχε εγκαταςτακεί, είχε  
 

χαμθλι τιμι αντίςταςθσ γείωςθσ, θ τιμι τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ μπορεί να  
 

 αυξθκεί αν π.χ. οι ράβδοι γείωςθσ ζχουν φκαρεί.  
 
Γι 'αυτό και ςυνιςτάται  θ τιμι τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ να ελζγχεται τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ.  
Κατά τθ διάρκεια των περιοδικϊν ελζγχων, αν παρατθρθκεί αφξθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ 
πάνω από το 20% , ο τεχνικόσ κα πρζπει να διερευνιςει τθν πθγι του προβλιματοσ, και να κάνει 
τθ διόρκωςθ για τθ μείωςθ τθσ αντίςταςθσ, με αντικατάςταςθ ι τθν προςκικθ ράβδων ζδαφοσ 
ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 
 

Σ ι         ε π θ ρ ε ά η ε ι      τ θ ν          α ν τ ί ς τ α ς θ            γ ε ί ω ς θ σ ;  
 

Τπάρχουν τζςςερισ παράγοντεσ  που επθρεάηουν τθν αντίςταςθ του εδάφουσ  
 

ενόσ ςυςτιματοσ γείωςθσ:  
 

1.  Σο μικοσ / βάκοσ του θλεκτρόδιου γείωςθσ  
 

2.  Η διάμετροσ του θλεκτρόδιου γείωςθσ  
 

3.  Ο αρικμόσ του θλεκτρόδιου γείωςθσ  
 

4.  Σο ςχζδιο του ςυςτιματοσ γείωςθσ  
 

Μ ι κ ο σ  /  β ά κ ο σ  τ ω ν  θ λ ε κ τ ρ ο δ ί ω ν  γ ε ί ω ς θ σ  
 

Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το νερό και το χϊμα είναι γενικϊσ πιο ςτακερά ςε 

βακφτερα ςτρϊματα, προτείνεται οι  ράβδοι γείωςθσ να τοποκετοφνται όςο το 

δυνατόν βακφτερα ςτθ γι ςτον πίνακα νεροφ αν είναι εφικτό. Επίςθσ οι ράβδοι 

γείωςθσ κα πρζπει να τοποκετοφνται όπου υπάρχει ςτακερι κερμοκραςία  
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π.χ. κάτω από τθν γραμμι παγετοφ. Αρα ζνασ πολφ αποτελεςματικόσ τρόποσ 

μείωςθσ τθσ αντίςταςθσ του εδάφουσ είναι να ο δθγεί τα θλεκτρόδια 

γείωςθσ.βακφτερα.  
 

ε γενικζσ γραμμζσ,  με το διπλαςιαςμό του μικουσ του θλεκτρόδιου γείωςθσ 

μπορείτε να μειϊςετε τθν αντίςταςθ του εδάφουσ κατά 40%.  

Τπάρχουν περιπτϊςεισ που είναι πρακτικϊσ αδφνατο να οδθγθκοφν βακφτερα  
 

οι ράβδοι γείωςθσ  επειδι βακφτερεσ περιοχζσ περιζχουν βράχο, γρανίτθ, κ.α.  
 

ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ εναλλακτικζσ μεκόδοι όπωσ π.χ. τ ς ι μ ζ ν τ ο  γ ε ί ω ς θ σ   
 

είναι .βιϊςιμεσ.  

 

Η  Δ ι ά μ ε τ ρ ο σ  τ ο υ  θ λ ε κ τ ρ ό δ ι ο υ  γ ε ί ω ς θ σ  
 

Η αφξθςθ τθσ διαμζτρου των θλεκτρόδιων γείωςθσ ζχει πολφ μικρι επίδραςθ 

ςτθ μείωςθ τθσ αντίςταςθσ.  

Για παράδειγμα, αν διαπλαςιάςετε τθ διάμετρο του  θλεκτρόδιου γείωςθσ θ 

τιμι τθσ αντίςταςθ ςασ κα μειωκεί μόνο κατά 10%.  

Ο            Α ρ ι κ μ ό σ           τ ω ν            θ λ ε κ τ ρ ο δ ί ω ν               γ ε ί ω ς θ σ   
 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ για  να μειϊςετε τθν αντίςταςθ του εδάφουσ είναι θ χριςθ  
 

πολλαπλϊν θλεκτροδίων ζδαφοσ.  ε αυτό το ςχζδιο, περιςςότερα από ζνα  
 

θλεκτρόδια τοποκετοφνται ςτο  ζδαφοσ και ςυνδζονται παράλλθλα ϊςτε να  
 

μειωκεί θ αντίςταςθ γείωςθσ.  Για να είναι αποτελεςματικά τα  επιπλζον  
 

θλεκτρόδια, κα πρζπει θ απόςταςι τουσ να είναι τουλάχιςτον ίςθ με το βάκοσ  
 

των ράβδων.  Χωρίσ τθν κατάλλθλθ απόςταςθ μεταξφ των θλεκτροδίων γείωςθσ,  
 

οι ςφαίρεσ επιρροισ τουσ τζμνεται και θ μείωςθ τθσ αντίςταςθ γείωςθσ που  
 

ιταν το ηθτοφμενο δεν κα επιτευχκεί  .  
 
Για βοικεια πϊσ να εγκαταςτιςετε μια ράβδο και να καλφψετε τισ απαιτιςεισ ςε αντίςταςθ 
γείωςθσ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον πίνακα των αντιςτάςεων εδάφουσ, 
κάτω. Κυμθκείτε, αυτό είναι για να χρθςιμοποιείται μόνο ωσ εμπειρικόσ κανόνασ, γιατί το 
ζδαφοσ είναι ςε ςτρϊματα και είναι ςπανίωσ ομοιογενι. Οι τιμζσ αντίςταςθσ 
κα διαφζρουν ςε μεγάλο βακμό. 

 

(κάκε θλεκτρόδιο γείωςθσ ζχει τθ δικι του ςφαίρα επιρροισ) 
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Σφποσ εδάφουσ Αντίςταςθ 
εδάφουσ 

RE 

Αντίςταςθ γείωςθσ 

Βάκοσ θλεκτροδίου 
γείωςθσ (mt) 

Σαινία γείωςθσ (mt) 

ΩΜ 3mt 6mt 10mt 5mt 10mt 20mt 

Ρολφ υγρό χϊμα 30 10 5 3 12 6 3 

Γεωργικό,εφφορο παχφ χϊμα & 
αργιλϊδθ εδάφθ 

100 33 17 10 40 20 10 

Αμμϊδθ ι από πυλό χϊμα 150 50 25 15 60 30 15 

Υγρά αμμϊδθ εδάφθ 300 66 33 20 80 40 20 

Μπετό  500 - - - 160 80 40 

Υγρό χαλίκι 400 160 80 48 200 100 50 

Ξθρό αμμϊδεσ ζδαφοσ 1.000 330 165 100 400 200 100 

Στεγνό χαλίκι 1.000 330 165 100 400 200 100 

Ρετρϊδεσ ζδαφοσ 3.000 1.000 500 300 1.200 600 300 

 
Αντίσταση γείωσης ανάλογα τον τύπο εδάφους & ανάλογα το βάθος εγκ/σης του 

ηλεκτροδίου γείωσης 

 

 

 

6 .  Δ ί κ τ υ α  Σ Σ  κ α ι  Σ Ν  

Για να εξαςφαλιςκεί θ προςταςία που προςφζρει θ γείωςθ των εκτεκειμζνων αγϊγιμων 

μερϊν πρζπει τα όργανα προςταςίασ να διακόψουν τθν τροφοδότθςθ πριν εμφανιςτεί ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο τάςθ επαφισ μεγαλφτερθσ τιμισ και διάρκειασ από τα διεκνι παραδεκτά 

όρια. Στθν περίπτωςθ τθσ άμεςθσ γείωςθσ οι κανονιςμοί επιβάλουν θ τιμι αντίςταςθσ γείωςθσ R 

να είναι τζτοιασ τιμισ ϊςτε τα όργανα προςταςίασ να διακόψουν τθν τροφοδότθςθ ςε χρόνο 

μικρότερο των 5 sec από τθ ςτιγμι εμφάνιςθσ μιασ τάςθσ επαφισ μεγαλφτερθσ των 50 V. Ο 

χρόνοσ κα πρζπει να είναι μικρότεροσ όςο μεγαλφτερθ είναι θ τάςθ επαφισ και κακορίηεται από 

το ΕΛΟΤ HD 384. Ωσ βαςικό όργανο προςταςίασ από υπερεντάςεισ κεωροφμε τθν αςφάλεια. Τι 

είναι όμωσ θ άμεςθ γείωςθ;  

Υπάρχουν δφο ςυςτιματα γείωςθσ που εφαρμόηονται ςτισ εςωτερικζσ θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ και ςτα δίκτυα διανομισ που τισ τροφοδοτοφν: θ άμεςθ γείωςθ και θ 

ουδετζρωςθ. Υπάρχει και ζνα τρίτο ςφςτθμα ςυνδζςεων των γειϊςεων, με αγείωτο ουδζτερο, 

αυτό όμωσ δεν εφαρμόηεται ςυνικωσ ςτα δίκτυα διανομισ, αλλά ςε εςωτερικζσ θλεκτρικζσ  

εγκαταςτάςεισ που τροφοδοτοφνται από μία εγκατάςταςθ παραγωγισ που διακζτει ο 

καταναλωτισ. Εδϊ κα εξετάςουμε μόνο τα δφο πρϊτα. 
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1) Στθν άμεςθ γείωςθ ΤΤ ςε κάκε καταναλωτι υπάρχει ζνα θλεκτρόδιο γειϊςεωσ, προσ το οποίο 

ςυνδζονται ο ουδζτεροσ και όλα τα εκτεκειμζνα αγϊγιμα μζρθ τθσ εγκαταςτάςεωσ. Θ γείωςθ 

του ουδετζρου λζγεται και γείωςθ λειτουργίασ, ενϊ οι γειϊςεισ των καταναλωτϊν λζγονται 

γειϊςεισ προςταςίασ. Σε αυτό το ςφςτθμα ςφνδεςθσ τθσ γείωςθσ χρειάηεται ιδιαίτερθ 

μζριμνα για τθν επίτευξθ χαμθλισ αντίςταςθσ γείωςθσ. Ο ΕΛΟΤ HD 384 ορίηει ότι κα πρζπει 

να διακοπεί θ τροφοδότθςθ ςε χρόνο μικρότερο των 5 sec από τθ ςτιγμι εμφάνιςθσ μιασ 

τάςθσ επαφισ μεγαλφτερθσ των 50 V. 

Μεηαζτημαηιζηής ποσ 
ηροθοδοηεί ηο δίκησο 

Γείωζη 

L1 
L2 
L3 

N ΡEN 

εγκαηάζηαζη
 

υνδέσεις των γειώσεων στην άμεση γείωση (ΣΣ) 

 

2) Στθν ουδετζρωςθ ΤΝ υπάρχει επίςθσ ςε κάκε καταναλωτι ζνα θλεκτρόδιο γείωςθσ, προσ το 

οποίο ςυνδζονται όλα τα εκτεκειμζνα αγϊγιμα μζρθ. Θ διαφορά ςε ςφγκριςθ με τθν άμεςθ 

γείωςθ είναι ότι ςυνδζεται προσ αυτά και ο ουδζτεροσ. Θ ςφνδεςθ γίνεται ςτο κιβϊτιο του 

μετρθτι. Ο ΕΛΟΤ HD 384 ορίηει ότι αν ςυμβεί ςφάλμα αμελθτζασ ςφνκετθσ αντίςταςθσ κα 

πρζπει να διακοπεί θ τροφοδότθςθ ςτα μεν τερματικά κυκλϊματα (δθλαδι ςτα κυκλϊματα 

που τροφοδοτοφν φορθτζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ) με τάςθ 230V ςε χρόνο μικρότερο των 0,4 

sec, ςτα δε κυκλϊματα διανομισ ςε χρόνο μικρότερο των 5 sec. 
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Μεηαζτημαηιζηής ποσ 
ηροθοδοηεί ηο δίκησο 

Γείωζη ηοσ 
οσδεηέροσ

L1 
L2 
L3 

N ΡEN 

εγκαηάζηαζη

ΡE 

 

υνδέσεις των γειώσεων στην ουδετέρωση (ΣΝ) 

 

Θ άμεςθ γείωςθ εφαρμόηεται ςτθν περιφζρεια Ακινασ, Ρειραιά και προαςτίων. Σ’ όλθ τθν 

υπόλοιπθ Ελλάδα ζχει κακιερωκεί ςα μζκοδοσ γείωςθσ θ μζκοδοσ τθσ ουδετζρωςθσ. Ο απϊτεροσ  

ςτόχοσ είναι κάποια ςτιγμι που κα εξαςφαλιςτοφν οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, θ μζκοδοσ τθσ 

ουδετζρωςθσ να καλφψει ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.  

Σθμειϊνεται ότι για λόγουσ αςφαλείασ απαγορεφεται θ ςυνφπαρξθ των δφο γενικϊν 

μεκόδων γείωςθσ (άμεςθ και ουδετζρωςθ) ςτθν ίδια εγκατάςταςθ ι ςτο ίδιο δίκτυο χαμθλισ 

τάςθσ. Πταν ο καταναλωτισ ζχει δικό του υποςτακμό και δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο 

χαμθλισ τάςθσ τθσ ΔΕΘ ζχει το δικαίωμα να κακιερϊςει όποια μζκοδο  προςταςίασ  επικυμεί 

(άμεςθ γείωςθ ι ουδετζρωςθ). Δεν ζχει όμωσ τθ δυνατότθτα να εφαρμόςει και τισ δφο μεκόδουσ 

προςταςίασ.  

Οι οριακζσ περιοχζσ τισ Αττικισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται θ ουδετζρωςθ όπωσ δίνονται από 

τον Σφνδεςμο Εργολάβων Θλεκτρικϊν Ζργων Αττικισ είναι οι παρακάτω:  Λουτρόπυργοσ, Αγ. 

Σωτιρα Δυτικι περιοχι Μάντρασ, τμιμα Κοινότθτασ Μαγοφλασ, τμιμα τθσ Κοινότθτασ Φυλισ 

(Χαςιάσ), Αυλϊνα, Μαλακάςα, Ρολυδζνδρι, Γζφυρα Καπανδριτίου Καπανδρίτι, Βαρνάβα, 

Γραμματικό, Μαρακϊνασ, Ν. Μάκρθ, Ντράφι Ρεντζλθσ, ζξοδοσ Ρικερμίου προσ αφινα και 

Σπάτα, Σπάτα, -Κορωπί, τμιμα τθσ Βάρθσ ανατολικά τθσ ςχολισ Ευελπίδων, τμιμα από το 

Ρανόραμα Βοφλασ, Μαρκόπουλο Καλφβια, Σοφνιο. 

Ρζρα απ' αυτζσ τισ περιοχζσ εφαρμόηεται πάγια θ μζκοδοσ τθσ ουδετζρωςθσ. Ακραίεσ 

Ρεριοχζσ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται θ άμεςθ γείωςθ είναι: Ελευςίνα, Μάντρα (πλθν τα δυτικοφ 

τμιματοσ), Μαγοφλα (πλθν Του δυτικοφ Τμιματοσ), Αςπρόπυργοσ. Άνω Λιόςια. τμιμα τθσ Φυλισ, 

Αχαρνζσ, Κρακομακεδόνεσ, Βαρυμπόμπθ, Κρυονζρι, Κιοφρκα, Αγ. Στζφανοσ, Σταμάτα, Διόνυςοσ,  
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Ρικζρμι, Ραλλινθ, Σταυρόσ, Γλυκά Νερά, Ραιανία, Τμιμα του Ρανοράματοσ Βοφλασ, Βοφλα, 

Βουλιαγμζνθ, Βάρθ μζχρι Σ.Σ. Ευελπίδων,  Βάρκιηα παραλιακι περιοχι μζχρι Σοφνιο. Στισ 

παραπάνω οριακζσ περιοχζσ πρζπει να ηθτοφνται πλθροφορίεσ από το αρμόδιο γραφείο τθσ 

περιοχισ τθσ ΔΕΘ, ϊςτε ν' αποφεφγονται επικίνδυνα λάκθ.  

Ειδικά ςτθν περιοχι τθσ Σαλαμίνασ απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι και λιψθ πλθροφοριϊν 

από τθ ΔΕΘ διότι υπάρχουν κατά περιοχζσ διαφορετικά ςυςτιματα (άμεςθ και ουδετζρωςθ.) 

 

 

 

7 .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  –  γ ε ν ι κ έ σ  ο δ η γ ί ε σ  

 

Ρ ρ ό τ υ π α  
Για το ςχεδιαςμό, τθν επιλογι των υλικϊν και τθν εγκατάςταςθ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ, 

λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ιςχφοντα πρότυπα : 

1.      ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

2.    ΕΛΟΤ 1197:2002: “Ρροςταςία καταςκευϊν από Κεραυνοφσ. Μζροσ 1ο: Γενικζσ Αρχζσ”. 

3.      ΕΛΟΤ EN 50164 - 1: “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components”. 

             4.  ΕΛΟΤ EN 50164 - 2: “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: “Requirements for conductors, and earth 

electrodes”. 

Η  κεμελιακι  γείωςθ  εγκακίςταται  μζςα  ςτα  κεμζλια  του  κτιρίου .  Ο  ΕΛΟΣ  

HD 384 ορίηει  ότι  ςε  κάκε  κτίριο  πρζπει  να  γίνεται  μία  κφρια ιςοδυναμικι  

ςφνδεςθ, δθλαδι να ζχουμε κοινι ςφνδεςθ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ και των 

υπόλοιπων αγωγϊν προςταςίασ με τα μεταλλικά ςτοιχεία του κτιρίου,  όπωσ 

είναι οι  μεταλλικοί  ςωλινεσ τθσ φδρευςθσ, τθσ κζρμανςθσ, του ανελκυςτιρα 

κ.α.  Θ απουςία διαφοράσ δυναμικοφ μεταξφ των μεταλλικϊν ςτοιχείων διαςφαλίηει ότι δεν κα 

προκλθκεί θλεκτροπλθξία ςτθν περίπτωςθ που ζνασ άνκρωποσ ζρχεται ταυτόχρονα ςε άμεςθ 

επαφι με δφο ξεχωριςτά μεταλλικά ςτοιχεία. Κακϊσ ςυνδζεται θλεκτρικά με τον οπλιςμό του 

κτιρίου, θ κεμελιακι γείωςθ ςχθματίηει ζνα πολφ μεγάλο θλεκτρόδιο γείωςθσ, θ διατομι του 

οποίου ιςοφται με το εμβαδόν των κεμελίων του κτιρίου, με αποτζλεςμα να αποκτά 

εντυπωςιακά χαμθλζσ τιμζσ αντίςταςθσ. 
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ΤΠΟΠΙΝΑΚΑ ΙΟΓΕΙΟΤ

ΤΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΗΥ/ΙΟΤ
ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΤΠΟΠΙΝΑΚΑ ΟΡΟΦΟΤ

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ ΔΟΚΟ
(ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ)

1
.0

0

1    Κύπιορ ζςγόρ γείωζηρ (ή κύπια ιζοδςναμική γέθςπα)

2    Αγωγόρ πποζηαζίαρ ΡΕ

3    Αγωγόρ γείωζηρ

4    Ηλεκηπόδιο γείωζηρ

5    Κύπιορ ακποδέκηηρ γείωζηρ

6    Ζςγόρ κενηπικού πίνακα

7    Αγωγόρ γείωζηρ απαγωγών κποςζηικών ςπεπηάζεων

8    Καλώδιο ηλεκηπικήρ παποσήρ

9    Θζοδςναμική ζύνδεζη άκπων ςδπομεηπηηή

10    Αγωγόρ Κύπιαρ Θζοδςναμικήρ Σύνδεζηρ

11    Αγωγόρ Σςμπληπωμαηικήρ Θζοδςναμικήρ Σύνδεζηρ

12    Ακποδέκηηρ γείωζηρ

13    Θζοδςναμική Σύνδεζη ξένων αγώγιμων ζηοισείων

14    Ζςγόρ Υποπίνακα

15    Σςμπληπωμαηική - Τοπική Θζοδςναμική Σύνδεζη ζωλήνα ύδπεςζηρ

16    Σςμπληπωμαηικόρ - Τοπικόρ Θζοδςναμικόρ Ζςγόρ μπάνιος

 

Συπική διάταξη σε θεμελίωση με οπλισμένο σκυρόδεμα 

 



           

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ | 22 

 

 

Π ε ρ ι μ ε τ ρ ι κ ό  η λ ε κ τ ρ ό δ ι ο  γ ε ί ω ς η σ  
 
Το θλεκτρόδιο γείωςθσ μπορεί να είναι και ςτρογγυλόσ αγωγόσ, ωςτόςο δεν 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ, τόςο γιατί για τθν ίδια ποςότθτα υλικοφ δίνει μικρότερθ επιφάνεια 

επαφισ με το ζδαφοσ, όςο και γιατί είναι πιο δφςχρθςτοσ. Ζτςι, από εδϊ και πζρα όπου 

αναφερόμαςτε ςε θλεκτρόδιο γείωςθσ (καμμζνο) κα εννοοφμε ότι ζχουμε χαλφβδινθ (κερμά 

επιψευδαργυρωμζνθ), ι χάλκινθ ταινία και ςπανιότερα ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα V4A. 

 

9
.1

5

13.60

9
.1

5

13.60

 

Διάταξη ηλεκτροδίου θεμελιακής γείωσης σε τυπική κάτοψη 

 

Θ κζςθ και θ γεωμετρία που ςχθματίηουν οι περιμετρικοί πεδιλοδοκοί του κτίςματοσ 

αποτελοφν κακοριςτικό ςτοιχείο τθσ όδευςθσ και εγκιβωτιςμοφ του θλεκτροδίου γείωςθσ, κακϊσ 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςχθματιςμοφ του κλειςτοφ δακτυλίου. H τιμι τθσ αντίςταςθσ τθσ γείωςθσ 

μειϊνεται όςο μεγαλϊνει θ επιφάνεια που καλφπτει θ ταινία, ιτοι το μικοσ αυτισ ςτα κεμζλια. 

Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι θ ταινία πρζπει να τοποκετθκεί ςτο εξωτερικό 

περίγραμμα του κτιρίου, ζτςι ϊςτε να καταλάβει, όςο το δυνατό,  μεγαλφτερο 

εμβαδόν.   
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Οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ τθσ ταινίασ, ανάλογα με το υλικό, φαίνονται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

Τλικό Ελάχιςτθ 

Διατομι (mm2) 

Ελάχιςτο Πάχοσ 

(mm) 

Ικανοποίθςθ Προτφπου 

Χάλυβασ κερμά 

επιψευδαργυρωμζνοσ 

 

90 

 

3 

 

 

ΕΛΟΤ EN 50164 - 2 Χαλκόσ 50 2 

Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ V4A 100 2 
 

 

H ταινία τοποκετείται ςε μορφι κλειςτοφ βρόχου 

ςτο εξωτερικό περίγραμμα των πεδίλων και των 

ςυνδετιριων δοκϊν των εξωτερικϊν τοιχίων τθσ 

κεμελίωςθσ του κτιρίου. Κα πρζπει να αποτελείται 

από τμιματα ςχετικά μεγάλου μικουσ ϊςτε να 

απαιτοφνται κατά το δυνατόν λιγότερεσ ςυνδζςεισ.  

Ηλεκτρόδιο γείωσης. Πλακέ ταινία 

30x3,5mm επιψευδαργυρωμένου 

χάλυβα 500gr/m² (κωδ. 300) 
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Αρχικά τοποκετοφμε ςτακερά τθ ςυςκευι ξεδιπλϊματοσ ταινίασ (κωδ. 19301 ι 19303) 

κοντά ςτο μζςο τθσ μεγαλφτερθσ πλευράσ του ξυλοτφπου. Επιλζγουμε μία κζςθ όπου κα υπάρχει 

άπλα, ϊςτε να μποροφμε να ξεδιπλϊςουμε ανεμπόδιςτα τθν ταινία. Ζπειτα τοποκετοφμε τθν 

κουλοφρα τθσ γαλβανιςμζνθσ ι χάλκινθσ ταινίασ κατακόρυφα ςτθ ςυςκευι ξεδιπλϊματοσ ταινίασ 

και κόβουμε τα τςζρκια που τθν ςυγκρατοφν τυλιγμζνθ. Ρερνάμε  τθ μία άκρθ τθσ ανάμεςα ςτουσ 

κυλίνδρουσ όπωσ φαίνεται ςτισ παρακάτω φωτογραφίεσ και τραβάμε τόςα μζτρα, όςα μποροφμε 

να διαχειριςτοφμε, χωρίσ να υπερβαίνουμε το μικοσ τθσ περιμζτρου τθσ οικοδομισ.   

  

 

Δζνουμε με ςφρμα το υπόλοιπο 

τθσ κουλοφρασ και κόβουμε με 

κόφτθ. Απλϊνουμε τθν ταινία που 

ζχουμε κόψει ςτθν περίμετρο του 

ξυλοτφπου μασ και ζπειτα 

κατεβάηουμε τμθματικά ςτθν 

εκςκαφι. 

(υσκευή ξεδιπλώματος ταινίας κωδ.19303) 

 Η ταινία  πρζπει να τοποκετείται  ςτο κατϊτερο ςτρϊμα τθσ κεμελίωςθσ 

όρκια, όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτο ζδαφοσ, όχι  όμωσ ςε απόςταςθ 

μικρότερθ από 5cm. Ανά δφο μζτρα (2 μ.) ςτθρίηεται ςτον ςιδθρό οπλιςμό.  
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Ο καλφτεροσ, ο γρθγορότεροσ και ο οικονομικότεροσ 

τρόποσ ςτερζωςθσ τθσ ταινίασ ςτον οπλιςμό είναι με τον 

ςυνδετιρα κεμελιακισ – οπλιςμοφ.  

Στθν διπλανι φωτογραφία φαίνεται ενδεικτικά ο 

ςυνδετιρασ τφπου Λ (κωδ. 378) για οπλιςμό ζωσ Φ17 με 

ταινία 30-40mm.  
 

υνδετήρας τύπου Ι (κωδ. 378) 

 

 

Απαγορεφεται αυςτθρά θ ςυγκόλλθςθ τθσ ταινίασ, 

είτε θ ςυγκράτθςι τθσ επί του οπλιςμοφ με ςφρμα, κακϊσ 

είναι πειραματικά εξακριβωμζνο ότι οι παραπάνω λφςεισ 

δεν κα αντζξουν ςε ιςχυρά ρεφματα (π.χ. κεραυνικά). 

 

 
 

Ο ενδεδειγμζνοσ τρόποσ φαίνεται ςτθν διπλανι και 

τισ παρακάτω φωτογραφίεσ. Ραρατθροφμε ότι ο 

ςυνδετιρασ «αγκαλιάηει» το ςιδθρό οπλιςμό και τθν 

ταινία και ςφίγγει με παξιμάδι. Επίςθσ ότι θ ταινία και ο 

ςυνδετιρασ είναι από το ίδιο υλικό (εδϊ, 

επιψευδαργυρωμζνοσ χάλυβασ) για τθν αποφυγι 

οξείδωςθσ. Τζλοσ κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι το 

ςφμπλεγμα αυτό κα περικλείεται από όλεσ τισ πλευρζσ από 

τουλάχιςτον 5 cm  ςκυροδζματοσ. 

 

 

 

  

(υνδετήρας τύπου ΙΙ θεμελιακής ταινίας με οπλισμό κωδ.379) 

(υνδετήρας τύπου Ι θεμελιακής 

ταινίας με οπλισμό κωδ.378) 
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Οι ταινίεσ τοποκετοφνται κατά μικοσ και κατά πλάτοσ,  ςχθματίηοντασ 

κλειςτοφσ βρόγχουσ, με διαςτάςεισ τζτοιεσ, ϊςτε κ ανζνα ςθμείο τθσ καταςκευισ 

να μθν απζχει περιςςότερο από 10 m από τθν ταινία γειϊςεωσ. Καταχρθςτικά, 

αυτό ςθμαίνει ότι οι βρόγχοι ζχουν μζγιςτθ διάςταςθ 20 x 20 m. υνικωσ, ςτα 

κτίρια κατοικιϊν δεν κα ζχουμε παραπάνω από ζνα βρόχο, εκτόσ και αν κάτι  

τζτοιο υπαγορεφεται από τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κτιρίου (ςχιμα 

επιφάνειασ, κζςθ αναμονϊν κλπ.).  

 

τισ γωνίεσ δεν τςακίηουμε τθν ταινία, 

αλλά τθν καμπυλϊνουμε ομαλά, 

ςτερεϊνοντασ από τθν μία και τθν άλλθ 

μεριά με ςφιγκτιρεσ, όπωσ φαίνεται ςτθ 

διπλανι εικόνα. Όλο το ςφμπλεγμα που 

φαίνεται δίπλα κα εγκιβωτιςτεί ςε 

ςκυρόδεμα πάχουσ τουλάχιςτον 5 cm.  

 

Επειδι, ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ 

οικοδομζσ, είναι  πρακτικά δφςκολο το 

θλεκτρόδιο να αποτελείται από ζνα μόνο 

κομμάτι ταινίασ,  όταν επιβάλλεται να 

επιμθκφνουμε το θλεκτρόδιο, οι ςυνδζςεισ 

κα πρζπει να γίνονται όπωσ φαίνεται ςτισ 

διπλανζσ εικόνεσ με τθ χριςθ του υνδετιρα 

ταινίασ με ταινία (κωδ. 680  διαςτάςεισ 

50x50mm ,  διατείκεται επίςθσ και ο κωδ.331 

διαςτάςεισ 60x60mm).  Αφοφ ςφιχτοφν 

επαρκϊσ τα παξιμάδια με γαλλ ικό κλειδί,  το 

εξάρτθμα αυτό κα διαςφαλίςει τόςο τθν 

ιςοδυναμικι ςυνζχεια του αγωγοφ, όςο και 

τθν αντοχι ςτθ διάβρωςθ, αλλά κυρίωσ ότι 

δεν κα υπάρχουν ςθμεία ευάλωτα ςε ιςχυρά 

κεραυνικά ρεφματα.  

 

υνδετήρας ταινίας με ταινία (κωδ. 

680) 
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Για να είναι  θ ταινία επαρκϊσ προςτατευμζνθ από τθν διάβρωςθ, πρζπει  

να περικλείεται  από όλεσ τισ πλευρζσ τουλάχιςτον από 5 cm  ςκυροδζματοσ και  

αυτό να δονθκεί ςωςτά. ε περίπτωςθ που για κάποιο λόγο δεν ςυμβαίνει κάτι 

τζτοιο κα πρζπει  για τθν διαδρομι όπ ου ζχουμε παρουςία υγραςίασ και αζρα 

είτε να μονϊςουμε με PVC τθν ταινία μασ, είτε να χρθςιμοποιθκεί ταινία 

ανκεκτικι ςτθν θλεκτροχθμικι διάβρωςθ. Σζτοιεσ είναι θ ταινία 30Χ3,5 mm από 

ανοξείδωτο χάλυβα V4A (κωδ.: 302, 303), ι αγωγόσ Φ10 από ανοξείδωτο 

χάλυβα V4A (κωδ.: 314, 315).  

 

χηματική αναπαράσταση της θέσης της ταινίας. 

Όλο το μήκος της θα πρέπει να βρίσκεται εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα τουλάχιστον 5cm. 

 

Στθν περίπτωςθ όπου το κτίριο ζχει αρμοφσ ςυςτολο-διαςτολισ, κα πρζπει να διακόπτεται 

θ ταινία κατά τθ διζλευςι τθσ κάκετα από τον αρμό και να καταςκευάηονται εκατζρωκεν του 

αρμοφ λιψεισ γείωςθσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου ςε ςθμεία εφκολα επιςκζψιμα και ελζγξιμα.  

 

 

Εύκαμπτος αγωγός (κωδ.:352) 
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Θ θλεκτρικι ςυνζχεια αυτισ κα πραγματοποιείται με παρεμβολι ηεφγουσ ςυνδζςμων από 

ανοξείδωτο χάλυβα (SS) - Υποδοχζα ΛΝΟΧ (κωδ. 593) γεφυρωμζνοι με εφκαμπτο αγωγό 

ιςοδφναμθσ διατομισ με το θλεκτρόδιο γείωςθσ. Ρρζπει να ζχουμε υπόψθ ότι οι ςυνδζςεισ 

αποτελοφν ζνα από τα ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ που χρειάηονται ιδιαίτερθ προςοχι, γιατί εάν θ  

επαφι δεν είναι καλι, θ ςφνδεςθ παρουςιάηει τοπικά αυξθμζνθ αντίςταςθ και τότε με τθ 

διζλευςθ του ρεφματοσ, υπερκερμαίνεται. 

 

Α γ ω γ ό σ  γ ε ί ω ς η σ  
 
Ο αγωγόσ γείωςθσ ςυνδζει το θλεκτρόδιο γείωςθσ (ταινία) με τον κφριο 

ακροδζκτθ και τθν (ι τισ) ιςοδυναμικζσ γζφυρεσ. Σοποκετείται λοιπόν 

κατακόρυφα. Είναι ςυνικωσ ςτρογγυλόσ χάλκινοσ, μονόκλωνοσ (κωδ. 310 -9) ι 

και πολφκλωνοσ (κωδ. 461 -9)  προςτατευμζνοσ με μανδφα PVC (κωδ. 19401), 

είτε εγκιβωτιςμζνοσ ςε οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Θα πρζπει να αποτελείται από 

ζνα κομμάτι, το οποίο ςτθρίηεται ανά 1 m με τον ςιδθρό οπλιςμό με ςυνδετιρα 

(κωδ. 378  ι κωδ.379 ).   

Σε κατάλλθλο ςθμείο, κοντά ςτθ κζςθ 

του μετρθτι, ςυνδζεται προσ τθν ταινία τθσ 

κεμελιακισ γείωςθσ με ςφιγκτιρα αγωγοφ 

– ταινίασ (κωδ.: 672, 674, είτε 672-9). 

Στο εμπόριο βρίςκεται ςε μορφι 

κουλοφρασ (βλζπε και εικόνα δίπλα). 

 

τρογγυλός αγωγός θερμά 

επιψευδαργυρωμένου χάλυβα 

(κωδ. 310) 

Θ διατομι του εξαρτάται από το υλικό καταςκευισ του, αλλά και από το ρεφμα που 

αναμζνεται να δεχκεί και από το αν το ςφςτθμα ςφνδεςθσ τθσ γείωςθσ είναι ΤΝ ι ΤΤ. Κα πρζπει 

να είναι ςφµφωνθ µε το άρκρο 543.1 του ΕΛΟΤ HD 384. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ελάχιςτεσ διατομζσ χάλκινου αγωγοφ γείωςθσ 

βάςει τθσ διατομισ του αγωγοφ φάςθσ τθσ παροχισ. 

Διατομι αγωγοφ φάςθσ 

παροχισ S (mm2) 

Ελάχιςτθ διατομι χάλκινου αγωγοφ γειϊςεωσ μονωμζνου 

είτε εγκιβωτιςμζνου ςε ςκυρόδεμα (mm2) 

S≤16 S 

16≤S≤35 16 

S≥35 S/2 

 

Ο παραπάνω πίνακασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ακόμα και αν ο αγωγόσ γείωςθσ 

εξυπθρετεί περιςςότερεσ παροχζσ, αρκεί να επιλεχκεί θ διατομι του βάςει του αγωγοφ φάςθσ 

τθσ μεγαλφτερθσ παροχισ.  

 

ε κάκε εγκατάςταςθ πρζπει να προβλζπεται ζνασ κφριοσ ακροδζκτθσ ι 

ιςοδυναμικι γζφυρα  ι ηυγόσ γείωςθσ, προσ τον οποίο κα ςυνδζονται οι 

ακόλουκοι αγωγοί:  

 αγωγοί γείωςθσ  

 αγωγοί προςταςίασ  

 αγωγοί τθσ κφριασ ιςοδυναμικισ ςφνδεςθσ  

 αγωγοί γείωςθσ λειτουργίασ, εάν απαιτείται.  

 

Ρρζπει να προβλζπεται, ςε προςιτι κζςθ, ζνα μζςον για τθν αποςφνδεςθ του αγωγοφ 

γείωςθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ. Αυτό το μζςον αποςφνδεςθσ 

μπορεί να ςυνδυάηεται κατάλλθλα με τον κφριο ακροδζκτθ γείωςθσ. Το μζςον αποςφνδεςθσ 

πρζπει να ζχει επαρκι μθχανικι αντοχι,  ϊςτε να εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ τθσ θλεκτρικισ 

ςυνζχειασ και θ αποςφνδεςθ πρζπει να είναι δυνατι μόνο με τθ χριςθ ενόσ εργαλείου. 

 
Τοποκετοφμε ςτακερά τθ ςυςκευι ξεδιπλϊματοσ αγωγοφ ρυκμιηόμενου πάχουσ (κωδ. 

19302). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ παραπάνω ςυςκευι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο για το 

ξεδίπλωμα ςτρογγυλϊν αγωγϊν, όςο και πλακζ ταινίασ. Ζπειτα τοποκετοφμε τθν κουλοφρα του 

ςτρογγυλοφ αγωγοφ ςτθ ςυςκευι ξεδιπλϊματοσ και κόβουμε τα τςζρκια που τθν ςυγκρατοφν 

τυλιγμζνθ. 
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(υσκευή ευθυγράμμισης αγωγών 

κωδ.19302) 

 

Ρερνάμε  τθ μία άκρθ τθσ ανάμεςα ςτουσ κυλίνδρουσ 

όπωσ φαίνεται ςτισ φωτογραφίεσ και τραβάμε μζχρι 

να βγει θ άκρθ τθσ.  

 

Σφίγγουμε τα μπουλόνια ανάλογα με το πάχοσ του 

αγωγοφ και τραβάμε τόςα μζτρα, όςα χρειαηόμαςτε 

για να φτάςουμε ςτον ακροδζκτθ γείωςθσ που κα 

ςυνδεκεί ςε επόμενο ςτάδιο με τθν ιςοδυναμικι 

γζφυρα, όπου γίνονται όλεσ οι ςυνδζςεισ. 

 

Ζπειτα κόβουμε τον αγωγό με τον κόφτθ. 

 

 

(Διακλαδωτήρας θεμελιακής ταινίας 

30x3,5mm με αγωγό Υ8-12mm κωδ.672) 

 

 

Εν ςυνεχεία ςυνδζουμε τον μονόκλωνο αγωγό με τθν 

ταινία γείωςθσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα γαλλικό κλειδί 

και τον ςφιγκτιρα για ςφνδεςθ ταινίασ με ςτρογγυλό 

αγωγό (εδϊ κωδ. 672 διαςτάςεισ 50x50mm, 

διατείκεται επίςθσ και ο κωδ.329 διαςτάςεισ 

60x60mm). 

Στο υπόδειγμα τθσ φωτογραφίασ χρθςιμοποιείται 

αγωγόσ από επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα, ωςτόςο κα 

μποροφςε να είναι και χάλκινοσ, αφοφ όταν 

εγκιβωτιςτοφν ςε ςκυρόδεμα τουλάχιςτον 5 cm αυτά 

παρουςιάηουν το ίδιο δυναμικό, πράγμα που ςθμαίνει 

ότι δεν κα ςυμβεί το φαινόμενο τθσ θλεκτρολυτικισ 

διάβρωςθσ 
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Θ ςφνδεςθ του αγωγοφ γείωςθσ µε το θλεκτρόδιο γείωςθσ πρζπει να εκτελείται µε ιδιαίτερθ 

επιµζλεια και, αν απαιτείται, να προςτατεφεται κατάλλθλα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται από 

µθχανικζσ βλάβεσ και από διαβρϊςεισ. Πταν χρθςιµοποιείται ςφιγκτιρασ, αυτόσ πρζπει να είναι 

κατάλλθλου τφπου, ϊςτε να µθν προκαλείται βλάβθ ςτο θλεκτρόδιο ι ςτον αγωγό γείωςθσ. 

Το θλεκτρόδιο γείωςθσ κα πρζπει να ςυνδζεται με όςο το δυνατόν μικρότερου μικουσ 

αγωγό γείωςθσ τόςο με τον κφριο αγωγό προςταςίασ (Ε), όςο και με τον αγωγό του ουδζτερου 

(Ν) εάν προβλζπεται.  Για τθν ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, ενδεχομζνωσ να πρζπει εκτόσ 

από τουσ περιμετρικοφσ πεδιλοδοκοφσ να ςχεδιαςτοφν οδεφςεισ του θλεκτροδίου γείωςθσ και ςε 

εγκάρςιουσ πεδιλοδοκοφσ, ϊςτε να διζρχεται πλθςιζςτερα των κζςεων που προβλζπονται 

ακροδζκτεσ γείωςθσ (βλζπε και παρακάτω εικόνα). Ο κφριοσ ακροδζκτθσ γείωςθσ καταλιγει ςτον 

κφριο ηυγό γείωςθσ του γενικοφ πίνακα διανομισ, ενϊ άλλοσ ακροδζκτθσ ςτο μετρθτι τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 

9
.1

5

13.60

9
.1

5

13.60

 

Σο ηλεκτρόδιο γείωσης στον εγκάρσιο πεδιλοδοκό υπαγορεύει η θέση του κεντρικού πίνακα 
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Αναμονέσ για ιςοδυναμικέσ ςυνδέςεισ εντόσ του κτιρίου 

 

Εκτόσ από τον αγωγό γείωςθσ που καταλιγει ςτον ηυγό γείωςθσ του γενικοφ πίνακα 

διανομισ και αυτόν που καταλιγει ςτο μετρθτι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ υπάρχουν και οι πιο 

κάτω αγωγοί που καταλιγουν ςε ακροδζκτεσ γείωςθσ: 

 Στο χϊρο του λεβθτοςταςίου για τθ ςφνδεςθ 

των μεταλλικϊν ςωλθνϊςεων εντόσ αυτοφ 

όπωσ κεντρικισ κζρμανςθσ, πετρελαίου, 

φυςικοφ αερίου, εςχαρϊν κ.λ.π. 

 Του shaft του αςανςζρ για τθ ςφνδεςθ των 

μεταλλικϊν ραγϊν ςτιριξθσ αυτοφ και 

γενικότερα μεταλλικϊν ςτοιχείων εντόσ αυτοφ 

(π.χ εςχάρεσ). 

 Στο χϊρο του W.C για τθ ςφνδεςθ μεταλλικϊν 

ςωλινων νεροφ. 

 

 

 

 
Τπόδειγμα σύνδεσης μονόκλωνου 

αγωγού με ταινία. τερεώνουμε την 

ταινία εκατέρωθεν του αγωγού σε 

απόσταση ≤40 cm. 

 

 

Στα ςθμεία που αναφζραμε πιο πάνω, ςε 

κζςεισ προςβάςιμεσ, τζτοιεσ ϊςτε να μποροφν 

να τισ επικεωροφν οι θλεκτρολόγοι, ςε φψοσ 

περίπου 1μ. από το δάπεδο, τοποκετοφνται  

ςτον ξυλότυπο οι ακροδζκτεσ γείωςθσ, οι οποίοι 

παραλαμβάνουν τον μονόκλωνο αγωγό που 

ςυνδζεται με τθν ταινία γείωςθσ. Ο ακροδζκτθσ 

καταλιγει ςυνικωσ ςε ηυγό γείωςθσ 

(ιςοδυναμικι γζφυρα). 

Στθν διπλανι φωτογραφία φαίνεται ο 

ακροδζκτθσ (κωδ. 358) με ανοξείδωτθ V4A 

πλάκα Φ50 με πόλο Μ10 και κόκκινο  

 

 

 

 

 

 

Ακροδέκτης γείωσης (κωδ. 358) 
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πλαςτικό δακτφλιο Φ95 με κίτρινο καπάκι 

προςταςίασ του ςπειρωτοφ του ακροδζκτθ με 

αγωγό Φ8 και διακλαδωτιρα αγωγοφ με 

ςτρογγυλό αγωγό ι αγωγό γείωςθσ ταινία. Ο 

ακροδζκτθσ καρφϊνεται ςτο ξφλινο καλοφπι. 

Αφοφ πζςει το ςκυρόδεμα και αφαιρεκεί 

το ξφλινο καλοφπι με το καπάκι βγαίνει πρόςωπο 

θ αναμονι Μ10 ςτθν οποία με τθν ανοξείδωτθ 

Μ10 βίδα (κωδ. 340-1) και το ανοξείδωτο Μ10 

παξιμάδι (κωδ. 340-2) μπορεί να ςυνδεκεί κωσ 

πρζςςασ (κωδ. 1907) το οποίο με τθ ςειρά του 

κα ςυνδεκεί ςτθν ιςοδυναμικι γζφυρα (κωδ. 

476 –ειδ.1). 

     

 

Βίδα κωδ.340-1, παξιμάδι κωδ.340-2 και 

κως πρέσσας 

 

Οι αναμονές καταλήγουν πάντα σε μία 

ισοδυναμική γέφυρα                     

(κωδ.476-ειδ.1) 

 

Συγκεκριμζνα κάκε αγωγόσ κα καταλιγει 

είτε ςε εξιςωτικό ηυγό (ιςοδυναμικι γζφυρα), 

είτε ςε διμεταλλικό ςφνδεςμο, είτε ςε υποδοχζα 

από ανοξείδωτο χάλυβα (SS), είτε εντόσ 

φρεατίου γείωςθσ (PVC). 

Επιςιμανςθ: Οι κζςεισ αναμονϊν 

ιςοδυναμικϊν ςυνδζςεων εντόσ-εκτόσ του 

κτιρίου, κα φζρουν χρωματικι ςιμανςθ 

αναγνϊριςθσ. 

Στισ διπλανζσ φωτογραφίεσ φαίνονται κατά 

ςειρά: Λςοδυναμικι γζφυρα με πλαςτικοφσ 

μονωτιρεσ, ιδανικι για να χρθςιμοποιθκεί ςαν 

κφρια και ιςοδυναμικι γζφυρα με πλαςτικό 

καπάκι και υποδοχι για τον αγωγό προςταςίασ 

Ε, ιδανικι για να ενςωματωκεί ςτον κεντρικό 

πίνακα.  

 

Ισοδυναμική γέφυρα με πλαστικούς 

μονωτήρες (κωδ. 476)  

 
 

 

 
Ισοδυναμική γέφυρα (κωδ. 370) 
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Αναμονέσ για ιςοδυναμικέσ ςυνδέςεισ εκτόσ του κτιρίου. 

 

 Για τθ ςφνδεςθ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ με τθ ΔΕΘ. 

 Για τθ περίπτωςθ επζκταςθσ του ςυςτιματοσ γείωςθσ με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ τιμισ τθσ 

αντίςταςθσ γείωςθσ. Πςο πλθςιζςτερα ςτον κεντρικό πίνακα, τόςο καλφτερα. Οι αναμονζσ 

κα πρζπει να είναι από χαλκό για να αποφεφγεται θ διάβρωςθ. 

Στθν κεμελιακι γείωςθ ςυνδζονται ιςοδυναμικά ωσ ςυνθμμζνο ςχζδιο: 

- ΔΕΘ 

- ΟΤΕ 

- Θ/Υ 

- ΕΥΔΑΡ 

- ΦΥΣΛΚΟ ΑΕΛΟ 

- Σωλινασ παροχισ καυςίμων με κακοδικι προςταςία 

- Αντικεραυνικι προςταςία 

αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να προβλεφκοφν ιςάρικμεσ αναμονζσ για τθ ςφνδεςι τουσ με το 

θλεκτρόδιο τθσ κεμελιακισ γείωςθσ, είτε να γίνει θ ςφνδεςι τουσ με τθν κφρια ιςοδυναμικι 

γζφυρα. 

Στθν διπλανι φωτογραφία φαίνεται μία ιςοδυναμικι 

γζφυρα καταςκευαςμζνθ από ορείχαλκο (κωδ. 475), με 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ 6 ςυνδεόμενων αγωγϊν Φ8-12, και 

ταινίασ 30Χ4mm. Εκεί ςυνδζονται οι αγωγοί για τθ 

ςφνδεςθ των ςωλθνϊςεων  

 
 

 
 
 

Ισοδυναμική γέφυρα (κωδ. 475) 

φδρευςθσ, κεντρικισ κζρμανςθσ, φωταερίου, του κερμοςίφωνα, των μαγειρείων, του 

ανελκυςτιρα κακϊσ και ο αγωγόσ που καταλιγει ςτο κιβϊτιο του μετρθτι. 
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7.1 Διάταξη ςε θεμελιώςεισ με άοπλο ςκυρόδεμα  

 

Σε κτίρια για τθ κεμελίωςθ των οποίων προβλζπεται: 

− θ εξυγίανςθ του εδάφουσ με αδρανι υλικά 

− θ παρεμβολι ςτεγανοποιθτικισ μεμβράνθσ, 

κα πρζπει το θλεκτρόδιο τθσ κεμελιακισ γείωςθσ να εγκακίςταται ςε άμεςθ επαφι με το ζδαφοσ 

(κάτω από τα αδρανι υλικά ι τθ ςτεγανοποιθτικι μεμβράνθ). Αυτό ςθμαίνει ότι θ καταςκευι τθσ 

κεμελιακισ γείωςθσ κα πρζπει να γίνεται αμζςωσ μετά τθν εκςκαφι και πριν τθν τελικι χάραξθ 

τθσ οικοδομισ. Φυςικά ο πολιτικόσ μθχανικόσ κα πρζπει να ζχει κζςει κάποια ςτακερά ςθμεία 

και να δείξει τα ςθμεία όπου, ςφμφωνα με τα ςχζδια μελζτθσ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ κα βγουν 

οι αναμονζσ για τον (ι τουσ) ακροδζκτεσ. Στα ςθμεία αυτά ο αγωγόσ γείωςθσ πρζπει να 

ςτερεωκεί καλά και να ςθμανκεί επαρκϊσ ςε πάςςαλο ϊςτε να αντζξει τισ καταπονιςεισ που 

μπορεί να επιφζρουν τα ςυνεργεία των οικοδόμων, χωματουργικϊν και μονωτϊν που κα 

περάςουν ςτα επόμενα ςτάδια. 

Το βάκοσ ζμπθξθσ του γειωτι πρζπει να είναι αρκετό (>0,5m) για να ζχουμε υγρό αγϊγιμο 

ζδαφοσ και να αποφεφγεται το πάγωμα του εδάφουσ που προκαλεί μεγάλθ αντίςταςθ. Τα 

θλεκτρόδια κεμελιακισ γείωςθσ (ταινίεσ ι αγωγοί) κα πρζπει να τοποκετοφνται ζτςι, ϊςτε μετά 

τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του άοπλου ςκυροδζματοσ, να περιβάλλονται από 

τουλάχιςτον 5 cm ςκυροδζματοσ ςε όλεσ τουσ τισ πλευρζσ. 

Για τθ ςυγκράτθςθ τθσ ταινίασ ι του αγωγοφ 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ανά 2μ. τουλάχιςτον 

ορκοςτάτεσ – αποςτάτεσ. Αυτοί κα πρζπει να 

εξαςφαλίηουν τον εγκιβωτιςμό των θλεκτροδίων 

ςφμφωνα με τθν παραπάνω απαίτθςθ και, ειδικά για 

τθν περίπτωςθ ταινίασ, τθν αςφαλι ςυγκράτθςι τθσ 

ςε κατακόρυφθ κζςθ.  

Στθν διπλανι φωτογραφία φαίνονται 

ορκοςτάτεσ από κερμά επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα 

ζτοιμοι να εγκιβωτιςτοφν ςε άοπλο ςκυρόδεμα. 

 

Πασσαλάκι στήριξης (κωδ. 321) 
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Οι ορκοςτάτεσ πρζπει να εμπιγονται ςε ιδθ διαμορφωμζνο ζδαφοσ, που δεν κα 

παρουςιάηει υψομετρικζσ ανωμαλίεσ, μζχρι τον κάκετο οδθγό που εξαςφαλίηει ότι θ ταινία κα 

βρίςκεται 5cm πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των 2m ο 

ζνασ από τον άλλο. Θ ςωςτι ζγχυςθ του άοπλου ςκυροδζματοσ άπτεται των κακθκόντων του 

πολιτικοφ μθχανικοφ. Στθν περίπτωςθ που ζχουμε τθ δθμιουργία ςτεγανολεκάνθσ κα πρζπει να 

χρθςιμοποιθκεί ςτυπιοκλιπτθσ ςτεγανοποίθςθσ ςτα ςθμεία που ο αγωγόσ γείωςθσ διαπερνά το 

ςτρϊμα υγρομόνωςθσ. Διαφορετικά κα πρζπει ο αγωγόσ γείωςθσ να ακολουκεί τζτοια διαδρομι 

μζςα ςτο μπάηωμα ζωσ εκεί που τελειϊνει θ υγρομόνωςθ και να τθν υπερςκελίηει χωρίσ να τθν 

διαπερνά. 

 
 
 
 

8 .  Τ λ ι κ ά  

 

Ωσ υλικό για το θλεκτρόδιο γείωςθσ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ 

ταινίεσ χάλκινεσ (κωδ.: 297-9, 298-9, 299-9, 300-9, 301-9), χαλφβδινεσ ταινίεσ κερμά 

επιψευδαργυρωμζνεσ (κωδ.: 299, 300, 301), είτε ταινίεσ ανοξείδωτου χάλυβα (κωδ.: 302, 303).  

Ο χαλκόσ παρουςιάηει τθν μικρότερθ ειδικι αντίςταςθ, αμζςωσ μετά ο κερμά 

επιψευδαργυρωμζνοσ χάλυβασ (περίπου 10πλάςια) και ζπειτα ο ανοξείδωτοσ χάλυβασ (περίπου 

55 φορζσ μεγαλφτερθ από του χαλκοφ). Και τα τρία υλικά παρουςιάηουν άριςτθ αντοχι ςε 

διάβρωςθ όταν είναι εγκιβωτιςμζνα ςε ςκυρόδεμα, ωςτόςο αυτι μειϊνεται για το μεν πρϊτο 

όταν υπάρχει κειοφχο θ όξινο περιβάλλον και οργανικά εδάφθ, για τα δε δφο επόμενα όταν το 

ζδαφοσ περιζχει χλωριοφχα άλατα.  

Θ διάβρωςθ που μπορεί να υποςτεί ζνα θλεκτρόδιο γειϊςεωσ ςτθ γθ είναι δφο ειδϊν: 

1. Ιδιοδιάβρωςθ, όταν το μζταλλο υφίςταται τθν επίδραςθ μόνο του, λόγω του 

περιβάλλοντοσ του εδάφουσ και όχι άλλου μετάλλου γειϊςεωσ. Θ βακμιαία χθμικι διάβρωςθ πχ. 

οξείδωςθ που προκαλεί το ζδαφοσ εξαρτάται από το βακμό pH, τθν υγραςία και τον αεριςμό του 

χϊματοσ. 

2. Διάβρωςθ επαφισ ι θλεκτροχθμικι ι θλεκτρολυτικι διάβρωςθ, όταν δυο μζταλλα είναι 

ενταφιαςμζνα ςε αγϊγιμο περιβάλλον και είναι ενωμζνα μεταξφ τουσ. Κάκε μζταλλο αναπτφςςει 

ζνα θλεκτροχθμικό δυναμικό, μια τάςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ άπειρθσ γθ, που εξαρτάται από το  
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μζταλλο και το περιβάλλον ζδαφοσ. Aν ενωκοφν δυο μζταλλα και υπάρχει διαφορά ςτθν 

θλεκτροχθμικι τουσ τάςθ, τότε ρζει ζνα ρεφμα ιόντων μετάλλου του γειωτι μζςα ςτο ζδαφοσ 

από το αρνθτικό ςτο κετικό θλεκτρόδιο. Στθ γραμμι ςφνδεςθσ το ρεφμα είναι από τον κετικό 

προσ τον αρνθτικό πόλο. Ζτςι αφαιρείται μζταλλο από τον θλεκτροαρνθτικό γειωτι ι τον πλζον 

θλεκτροαρνθτικό γειωτι. Ακόμα και αν δεν ζχουμε ςφνδεςθ των δυο γειωτϊν μζςω αγωγοφ, 

υπάρχει πάντα μια αςκενισ ςφνδεςθ μζςω του εδάφουσ, που προκαλεί καταςτροφι του πλζον 

θλεκτροαρνθτικοφ γειωτι. 

Αποτζλεςμα των παραπάνω και ιδιαίτερα του δεφτερου είναι το θλεκτρόδιο να 

διαβρϊνεται ςε λίγουσ μόνο μινεσ από τθν εγκατάςταςι του. 

 

Είναι ςθμαντικό να ςθμειϊςουμε ότι όταν θ ςφνδεςθ του χαλκοφ και του 

χάλυβα γίνεται μζςα, και περιβάλλεται από, 5 cm ςκυρόδεμα τότε, δεν υπάρχει 

κίνδυνοσ διάβρωςθσ. Και αυτό γιατί  μζςα ςτο ςκυρόδεμα ο χαλκόσ και ο 

χάλυβασ ζχουν το ίδιο δυναμικό, πράγμα που ςθμαίνει ότι δεν κα ςυμβεί  το 

φαινόμενο τθσ θλεκτρολυτικισ διάβρωςθσ. 
 
Το θλεκτρόδιο-ταινία κα πρζπει να ζχει όςο το 

δυνατόν λιγότερεσ ενϊςεισ και μεγαλφτερα ενιαία μικθ.  

 

Όπου απαιτείται θ ζνωςθ δφο τμθμάτων ςε 

περιβάλλον διαφορετικό από αυτό του 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, π.χ. ςε φυςικό 

ζδαφοσ ι όπωσ ςτθν περίπτωςθ αρμϊν ςυςτολο -

διαςτολισ αυτι πρζπει να γίνεται με 

κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ και ςυνδζςμουσ του 

ίδιου υλικοφ.   

 

Φαλύβδινος θερμά επιψ/νος 

σύνδεσμος (κωδ.: 474) 

 

Φαλύβδινος θερμά επιψ/νος 

σφιγκτήρας (κωδ.: 564) 
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Οι χαλφβδινεσ κερμά επιψευδαργυρωμζνεσ  ταινίεσ πρζπει να ζχουν 

ελάχιςτεσ διαςτάςεισ διατομισ 30 mm × 3.5 mm.  Για τθν προςταςία τουσ από 

διάβρωςθ είναι απαραίτθτο όλο το μικοσ τουσ να εγκιβωτίηεται μζςα ςτο ςκυρόδεμα και να 

περιβάλλεται, όπωσ προείπαμε με πάχοσ 5cm. Ρρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι να μθν ζρκουν 

ςε επαφι με χαλκό, κακϊσ κα επζλκει διάβρωςθ. Στθν EΛ.Β.Θ.Χ. δίνονται ςε τρία διαφορετικά 

μεγζκθ με κωδικοφσ 299, 300, 301 (βλζπε και κατάλογο) και ικανοποιοφν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164-2.  

 

τθν περίπτωςθ που κζλουμε να ενϊςουμε 

δφο ταινίεσ από διαφορετικό υλικό ςε 

περιβάλλον ζξω από το οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, 

όπωσ για παράδειγμα ςε μία προζκταςθ τθσ 

γείωςθσ  κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

διμεταλλικοί ςφνδεςμοι, όπωσ αυτόσ τθσ 

φωτογραφίασ για τθν αποφυγι τθσ διάβρωςθσ.   

 

Διμεταλλικός σύνδεσμος θερμά 

επιψευδαργυρωμένου 

χάλυβα/χαλκού (κωδ. 353) 
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9. Νέα Τ.Δ.Ε. - Τπόδειγμα έκθεςησ παράδοςησ θεμελιακήσ 
γείωςησ 

 

Σφμφωνα με τθν υπ’ Αρικμ. Φ.50/503/168 Υ.Α. που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 844 Β’/ 16-5-11 

από 16-8-11 κα πρζπει να υποβάλλεται νζα Υ.Δ.Ε.. Ραρακάτω μπορείτε να δείτε τα ζντυπα για 

νζα Υ.Δ.Ε., τθν ζκκεςθ παράδοςθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, το πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ 

εγκατάςταςθσ κατά ΕΛΟΤ HD 384, όπωσ και ζνα υπόδειγμα Ζκκεςθσ Ραράδοςθσ τθσ κεμελιακισ 

γείωςθσ.   

 

                          Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
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Έντυπο  Έκθεσης Παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης 
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Έντυπο Πρωτοκόλλου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΣ HD 384 
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Τπόδειγμα Έκθεσης Παράδοσης της θεμελιακής γείωσης από την Π.Ο..Ε.Η. 

 

Θ υπ’ αρικμ. Φ.50/503/168 Υ.Α. κακιςτά υποχρεωτικό τον ζλεγχο και επανζλεγχο των νζων 

και παλαιότερων αντίςτοιχα εγκαταςτάςεων. Στο πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 

κατά ΕΛΟΤ HD 384 δθλϊνεται το είδοσ και θ αντίςταςθ τθσ γείωςθσ.  

Θ ςωςτι μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ δεν είναι και τόςο απλι υπόκεςθ.  

Αναφερκικαμε ςτθ μζκοδο των τεςςάρων ςθμείων ςτο κεφ. 5 και βεβαίωσ µπορεί να 

χρθςιµοποιθκεί θ ακόλουκθ µζκοδοσ που δίνεται ςτο Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ωσ παράδειγµα: 
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Μεταξφ του προσ µζτρθςθ θλεκτροδίου γείωςθσ Τ και ενόσ βοθκθτικοφ θλεκτροδίου 

γείωςθσ Τ1 τοποκετθµζνου ςε τζτοια απόςταςθ από το Τ, ϊςτε να µθν αλλθλεπικαλφπτονται οι 

περιοχζσ επιρροισ τουσ (ο τρόποσ εξακρίβωςθσ περιγράφεται πιο κάτω), διοχετεφεται 

εναλλαςςόµενο ρεφµα ςτακερισ τιµισ Λ. 

Ζνα δεφτερο βοθκθτικό θλεκτρόδιο γείωςθσ Τ2, που µπορεί να είναι ζνασ µεταλλικόσ 

πάςςαλοσ που εµπθγνφεται ςτο ζδαφοσ, τοποκετείται ςτο µζςο του διαςτιµατοσ µεταξφ Τ και Τ1 

και µετριζται θ τάςθ U µεταξφ Τ και Τ2 . 

Το πθλίκο V/I δίνει τθ φαινόμενθ αντίςταςθ RΓ τθσ Τ (ςε Ω), υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

υπάρχει αλλθλοεπικάλυψθ των περιοχϊν επιρροισ. 

Για να εξακριβωκεί ότι οι περιοχζσ επιρροισ δεν αλλθλεπικαλφπτονται, πραγµατοποιοφνται 

δφο ακόµθ µετριςεισ µε µετακίνθςθ του δεφτερου βοθκθτικοφ θλεκτροδίου γείωςθσ Τ2 κατά 

περίπου 6m πιο µακριά και κατά περίπου 6m µζτρα πιο κοντά προσ τθ γείωςθ Τ. Αν τα 

αποτελζςµατα αυτϊν των τριϊν µετριςεων ουςιαςτικά ςυµπίπτουν, λαµβάνεται ωσ αντίςταςθ 

τθσ γείωςθσ Τ ο µζςοσ όροσ των τριϊν τιµϊν. Διαφορετικά επαναλαµβάνονται οι µετριςεισ µε 

αυξθµζνθ τθν απόςταςθ µεταξφ Τ και Τ1. 

Αν θ µζτρθςθ εκτελείται µε ρεφµα µε ςυχνότθτα δικτφου, θ εςωτερικι ςφνκετθ αντίςταςθ 

του χρθςιµοποιοφµενου βολτοµζτρου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 200 Ω/V. 

Θ πθγι του ρεφµατοσ που κα χρθςιµοποιθκεί για τθ µζτρθςθ πρζπει να είναι αποµονωµζνθ 

από το δίκτυο διανοµισ. Για τον ςκοπό αυτό µπορεί να χρθςιµοποιθκεί, π.χ., ζνασ 

µεταςχθµατιςτισ αποµόνωςθσ ( π.χ µε δφο τυλίγµατα). 

Στο Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δίνεται επίςθσ θ μζκοδοσ μζτρθςθσ τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ του 

βρόχου ςφάλµατοσ.  

Για να ελζγξουμε τθν γείωςθ προςταςίασ κα πρζπει καταρχάσ να ελζγξουμε τθν ςυνζχεια 

όλων των αγωγϊν προςταςίασ τθσ κφριασ και ςυμπλθρωματικισ ιςοδυναμικισ ςφνδεςθσ. 

Ρραγματοποιοφμε μετριςεισ μεταξφ του κφριου ηυγοφ και των αγϊγιμων μερϊν που ζχουμε 

ςυνδζςει ςε αυτόν, δθλαδι τισ μεταλλικζσ ςωλθνϊςεισ φδρευςθσ, κζρμανςθσ, κλπ., τον 

κερμοςίφωνα, τον ανελκυςτιρα, τον γενικό πίνακα και τουσ υποπίνακεσ, τα ταυτόχρονα προςιτά 

μεταλλικά ςτοιχεία, ζτςι ϊςτε να εξακριβϊςουμε τθν θλεκτρικι ςυνζχεια, να μετριςουμε τθν 

τιμι τθσ αντίςταςθσ των αγωγϊν προςταςίασ και να εξαςφαλίςουμε ότι αν ςυμβεί ζνα ςφάλμα 

αμελθτζασ ςφνκετθσ αντίςταςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ μεταξφ αγωγοφ  
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φάςθσ και εκτεκειμζνου αγϊγιμου ςτοιχείου, κα διακοπεί θ τροφοδότθςθ ςε χρόνο εντόσ των 

ορίων που απαιτεί το ΕΛΟΤ HD 384, και ότι θ διαφορά δυναμικοφ είναι μικρότερθ των 50V. 

 

10. ύνδεςη με ύςτημα αντικεραυνικήσ προςταςίασ  
 

Για ό,τι αφορά ζνα Σφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ (ΣΑΡ) μπορείτε να ςυμβουλευκείτε 

το Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1197:2002: “Ρροςταςία καταςκευϊν από Κεραυνοφσ. Μζροσ 1ο: Γενικζσ 

Αρχζσ”. Θ εξωτερικι εγκατάςταςθ ΣΑΡ ςκοπό ζχει να ςυλλαµβάνει τουσ άµεςουσ κεραυνοφσ, να 

διοχετεφει το ρεφµα του κεραυνοφ από το ςθµείο του πλιγµατοσ ςτθ γθ και να το διαχζει ςτο 

ζδαφοσ χωρίσ να προκαλεί, κερµικζσ και µθχανικζσ ηθµιζσ ςτθ καταςκευι που χριηει προςταςίασ 

και επικίνδυνεσ υπερτάςεισ για τουσ ανκρϊπουσ.  

Οι περιςςότεροι κεραυνοί ανά τον κόςμο είναι αρνθτικά κρουςτικά ρεφματα ςχετικά μικρισ 

ζνταςθσ, και θ εκφόρτιςθ γίνεται από το ςφννεφο προσ τθ γθ. Σπανιότεροι είναι οι κεραυνοί που 

προκφπτουν από το κετικό τμιμα του ςφννεφου. Ανεξάρτθτα πάντωσ τθσ πολικότθτασ, θ ροι του 

ρεφματοσ είναι μονόδρομθ, και ζχει χρόνο ανφψωςθσ μερικά μsec, και μερικζσ δεκάδεσ μsec 

χρόνο ουράσ.  

Θ πικανότθτα να κτυπιςει κεραυνόσ μια δομι, π.χ. μιαν ανεμογεννιτρια, είναι ςυνάρτθςθ 

του φψουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δομισ, τθσ τοπογραφίασ τθσ περιοχισ και τθσ κεραυνικισ 

δραςτθριότθτασ τθσ περιοχισ. Οι επιδράςεισ των κεραυνικϊν πλθγμάτων ςε μια τοποκεςία 

μποροφν να προκαλζςουν κακζνα από τα εξισ, ι και ςυνδυαςμό τουσ: 

 Κάνατο ι τραυματιςμό του προςωπικοφ 

 Βλάβθ του εξοπλιςμοφ ι διακοπι λειτουργίασ 

 Βλάβθ ςε κτίρια ι καταςκευζσ 

 Απϊλεια ι φκορά αποκθκευμζνων δεδομζνων 

 

Το ΣΑΡ ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι επιπτϊςεισ, ι ο κίνδυνοσ, ςε ζνα 

ανεκτό όριο. Θ πικανότθτα ζνασ κεραυνόσ να πλιξει µία καταςκευι που χριηει προςταςίασ, 

µειϊνεται ςθµαντικά, λόγω τθσ παρουςίασ ενόσ κατάλλθλα µελετθµζνου ςυλλεκτθρίου 

ςυςτιµατοσ. Γείωςθ ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ είναι θ ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ 

αντικεραυνικισ προςταςίασ με τθ κεμελιακι γείωςθ. Συχνά επιδιϊκεται να ςχθματίηεται με τθν 

κεμελιακι γείωςθ ζνα ςφςτθμα κλωβοφ Faraday. 
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Τα ςυλλεκτιρια ςυςτιµατα µποροφν να αποτελοφνται από οποιοδιποτε ςυνδυαςµό των 

ακόλουκων ςτοιχείων: 

1) ράβδων    

2) τεταµζνων ςυρµάτων 

3) πλζγµατοσ αγωγϊν 

Τα χρθςιµοποιοφµενα υλικά πρζπει να αντζχουν ςτισ θλεκτρικζσ και θλεκτροµαγνθτικζσ 

ςυνζπειεσ του ρεφµατοσ του κεραυνοφ και ςε τυχαίεσ καταπονιςεισ χωρίσ να καταςτρζφονται.  

Θ επιλογι του υλικοφ και των διαςτάςεων του πρζπει να 

γίνεται ζχοντασ υπόψθ τθν πικανότθτα διάβρωςθσ τόςο τθσ 

προςτατευόµενθσ καταςκευισ όςο και του ΣΑΡ ανάλογα µε 

το εάν θ εγκατάςταςθ ζρχεται ςε επαφι µε αζρα, ζδαφοσ ι 

ςκυρόδεµα. Στθ διπλανι φωτογραφία φαίνεται ζνα 

αλεξικζραυνο ιονιςμοφ, ιδανικό για κτίρια μεγάλου όγκου          

(κωδ.: S-A). 
 

Αλεξικέραυνο ιονισμού    

(κωδ. S-A) 

 

Τα εξαρτιµατα του ΣΑΡ µποροφν να καταςκευαςτοφν από υλικά που αναφζρονται και πιο 

πάνω για τθν κεμελιακι γείωςθ, µε τθν προχπόκεςθ ότι παρουςιάηουν επαρκι θλεκτρικι 

αγωγιµότθτα και αντοχι ςε διάβρωςθ. Μποροφν να χρθςιµοποιθκοφν και άλλα µζταλλα εάν 

παρουςιάηουν ιςοδφναµθ µθχανικι, θλεκτρικι και χθµικι ςυµπεριφορά. 

Τα χαρακτθριςτικά του απαιτοφµενου ΣΑΡ εξαρτϊνται από τα χαρακτθριςτικά τθσ 

καταςκευισ που χριηει προςταςίασ και τθν ςτάκµθ προςταςίασ που πρζπει να επιτευχκεί. 

Τζςςερισ διαφορετικζσ ςτάκµεσ προςταςίασ λαµβάνονται ςτο Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1197:2002. Θ 

αποτελεςµατικότθτα του ΣΑΡ µειϊνεται βαίνοντασ από τθ ςτάκµθ προςταςίασ Λ ςτθ ςτάκµθ 

προςταςίασ IV. Θ κατάλλθλθ ςτάκµθ προςταςίασ επιλζγεται µε βάςθ τθν αξιολόγθςθ του 

κινδφνου ηθµίασ.  

Σθμειϊνεται ότι εάν θ κεμελιακι γείωςθ χρθςιμοποιείται και ωσ γείωςθ αντικεραυνικισ 

προςταςίασ κα πρζπει οι ςυνδετιρεσ – ςφιγκτιρεσ να ζχουν υποςτεί τισ προβλεπόμενεσ 

εργαςτθριακζσ δοκιμζσ των Ρροτφπων τθσ ςειράσ ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Στθν  EΛ.Β.Θ.Χ. ΑΒΕΕ μπορείτε 

να βρείτε μεγάλθ ποικιλία αξιόπιςτων υλικϊν για τθν καταςκευι ΣΑΡ όποιασ από τισ τζςςερισ 

ςτάκμεσ προςταςίασ επιλζξετε. 
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11. Λίγα λόγια για ειδικέσ εγκαταςτάςεισ - Θεμελιακή 

γείωςη ςε υποςταθμούσ, αιολικούσ και Υ/Β  ςταθμούσ 

παραγωγήσ ενέργειασ 

 

Κ τ ί ς μ α  υ π ο ς τ α θ μ ο ύ  

 
Θ κεμελιακι γείωςθ ςτουσ υποςτακμοφσ καταςκευάηεται ςυνικωσ με δφο παράλλθλεσ 

ταινίεσ που ςχθματίηουν δφο κλειςτοφσ βρόχουσ και ςυνδζονται με το πλζγμα ιςοδυναμικισ 

επιφάνειασ του δαπζδου. Με τον τρόπο αυτό παρουςιάηεται θ μικρότερθ ςφνκετθ αντίςταςθ. Θ 

μία ταινία διατρζχει τα κεμζλια του κτιρίου του υποςτακμοφ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ενϊ θ 

δεφτερθ ταινία, ςυνικωσ χάλκινθ τοποκετείται περιμετρικά, εςωτερικά ςτουσ τοίχουσ ςε φψοσ 

περίπου 40cm είτε από το δάπεδο, είτε από τθν οροφι.  

Θ διατομι τθσ είναι τουλάχιςτον 30mm x 3mm, 

τοποκετείται ςυνικωσ ςε φψοσ 30-50cm από το δάπεδο και 

τουλάχιςτον 15mm από τον τοίχο.  

Στισ διπλανζσ φωτογραφίεσ φαίνονται χάλκινθ πλακζ 

ταινία που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι περιμετρικοφ 

ηυγοφ γείωςθσ (κωδ.: 300-9) και ςτιριγμα του περιμετρικοφ 

ηυγοφ γείωςθσ, που εξαςφαλίηει ότι θ απόςταςθ τθσ ταινίασ 

από τον τοίχο κα είναι τουλάχιςτον 15mm (κωδ.: 661-9), είτε 

εναλλακτικά ςτερεϊνεται με οφπα (κωδ.: 578-9).  

 

 

 

Σαινία από χαλκό (κωδ. 300-9) 

 

 

τήριγμα περιμετρικής στήριξης 

ταινίας (κωδ. 661-9) 
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Σα ςτθρίγματα κα πρζπει να 

τοποκετοφνται ςε απόςταςθ μιςοφ 

μζτρου το ζνα από το άλλο. 

Καταςκευάηονται από χαλκό και 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςτιριξθ 

χάλκινων ταινιϊν ςε χϊρουσ με 

αυξθμζνθ υγραςία.  

 

Σε αυτιν ςυνδζονται όλα τα 

μεταλλικά μζρθ του εξοπλιςμοφ, θ 

μεταλλικι πόρτα, τα μεταλλικά μζρθ των 

πινάκων μζςθσ τάςθσ, τα μεταλλικά μζρθ 

των μεταςχθματιςτϊν, των πινάκων των 

μεταςχθματιςτϊν και των πινάκων τθσ 

εταιρείασ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(π.χ. ΔΕΘ), με αγωγοφσ εφκαμπτουσ 

διατομισ τουλάχιςτον 50 mm2. Θ χάλκινθ 

αυτι ταινία ςυνδζεται ςε ζξι τουλάχιςτον 

ςθμεία με τθ κεμελιακι γείωςθ.  

 

         

                         Εσωτερικό κτίσματος Τποσταθμού 

 

 

   τήριγματα  ταινίας 30άρας (κωδ. 564-9 με κοντό    

   αποστάτη, κωδ.577-9  με μακρύ αποστάτη) 

 

τήριγματα  ταινίας 40άρας (κωδ. 558-9 με κοντό 

αποστάτη, κωδ.559-9  με μακρύ αποστάτη) 

 

Στθ κεμελιακι γείωςθ ςυνδζονται και οι ουδζτεροι κόμβοι των μεταςχθματιςτϊν και οι μπάρεσ 

γείωςθσ του πίνακα χαμθλισ τάςθσ με αγωγό χαλκοφ τουλάχιςτον 95mm2.  

Το πλζγμα είναι ςυνικωσ από κερμά επιψευδαργυρωμζνο χάλυβα, πάχουσ 3mm, 

ςχθματίηει κάναβο 6 x 10 cm ςε βάκοσ 5 cm από τθν επιφάνεια του δαπζδου. 
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Α ν ε μ ο γ ε ν ν ή τ ρ ι α  

 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ κεμελιακισ γείωςθσ ενόσ αιολικοφ πάρκου κα πρζπει να ξεκινά με τθ 

μζτρθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ του εδάφουσ ςτα ςθμεία που κα τοποκετθκοφν οι 

ανεμογεννιτριεσ. Επειδι ςυνικωσ οι ανεμογεννιτριεσ τοποκετοφνται ςε αρκετά μεγάλθ 

απόςταςθ μεταξφ τουσ, θ κεμελιακι γείωςθ γίνεται ςτον οπλιςμό τθσ βάςθσ τθσ κακεμίασ 

ανεμογεννιτριασ ξεχωριςτά, ϊςτε να δράςει ςαν ιςοδυναμικό πλζγμα. Επίςθσ καταςκευάηεται 

κεμελιακι γείωςθ ςτον οικίςκο ελζγχου του αιολικοφ πάρκου κατά τα παραπάνω που 

αναφζραμε για τουσ υποςτακμοφσ. Ράνω ςτθν άτρακτο και ςτα πτερφγια τθσ ανεμογεννιτριασ 

πρζπει να υπάρχουν αλεξικζραυνα, τα οποία ςυνδζονται με τθ γεννιτρια, το Μ/Σ, τον πίνακα και όλα 

τα μεταλλικά μζρθ τθσ ανεμογεννιτριασ. Ο αγωγόσ που ςυνδζει όλα τα παραπάνω, καταλιγει ςτθ 

κεμελιακι γείωςθ – ενιαία γείωςθ του αιολικοφ πάρκου. 

Οι διαςτάςεισ των αγωγϊν γείωςθσ και γενικότερα ο τρόποσ γείωςθσ πρζπει να είναι 

τζτοιοσ ϊςτε να επιτυγχάνεται ικανοποιθτικι τιμι αντίςταςθσ γείωςθσ (2Ω). Πλεσ οι παραπάνω 

γειϊςεισ πρζπει να είναι διαςυνδεδεμζνεσ, ςυνικωσ με υπόγειο χάλκινο επικαςςιτερωμζνο 

αγωγό τουλάχιςτον 95mm2, ο οποίοσ τοποκετείται ςε βάκοσ 0,6 m και διατρζχει εντόσ του 

καναλιοφ διελεφςεωσ των καλωδίων ςε όλο το μικοσ του αιολικοφ πάρκου (κεντρικόσ αγωγόσ 

γειϊςεωσ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ενίςχυςθ τθσ γειϊςεωσ και ομογενοποίθςι τθσ.  

 

Φ / Β  

 

Εξετάηουμε δφο ξεχωριςτζσ περιπτϊςεισ: Είτε θ γείωςθ κα αφορά ςε οικιακοφσ ςτακμοφσ 

παραγωγισ ενζργειασ, είτε ςε πιο εκτεταμζνα Φ/Β πάρκα. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ εάν το κτίριο διακζτει κεμελιακι γείωςθ, ςυνδζουμε ςτθν 

ιςοδυναμικι γζφυρα τόςο τισ βάςεισ ςτιριξθσ των Φ/Β πανζλων, όςο και τον inverter. Οι βάςεισ 

ςτιριξθσ των Φ/Β πανζλων κα ςυνδζονται και απευκείασ με τθν κεμελιακι γείωςθ. Εάν το κτίριο 

δεν διακζτει κεμελιακι γείωςθ κα πρζπει να καταςκευαςτεί κάποιο άλλο είδοσ γείωςθσ, είτε 

τρίγωνο γείωςθσ, είτε ακτινικόσ γειωτισ, ανάλογα και με τον χϊρο που διακζτουμε, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται ικανοποιθτικι τιμι αντίςταςθσ γείωςθσ. Εάν το κτίριο είναι με αυξθμζνθ 
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πικανότθτα εκτεκειμζνο ςτουσ κεραυνοφσ και δεν διακζτει ΣΑΡ, τότε κα πρζπει αυτό να 

καταςκευαςτεί. Το ΣΑΡ κα ςυνδεκεί με ξεχωριςτοφσ αγωγοφσ ςτθ κεμελιακι γείωςθ.  

Στθν περίπτωςθ που ζχουμε πιο εκτεταμζνο Φ/Β πάρκο ζχουμε κεμελιακι γείωςθ 

ςφμφωνα με τθν διάταξθ ςε κεμελιϊςεισ με άοπλο ςκυρόδεμα, ςτθν οποία αναφερκικαμε ςε 

ιδιαίτερο κεφάλαιο. Επίςθσ καταςκευάηεται κεμελιακι γείωςθ ςτον οικίςκο ελζγχου του Φ/Β 

πάρκου όπου βρίςκονται ο πίνακασ και οι Inverter κατά τα παραπάνω που αναφζραμε για τουσ 

υποςτακμοφσ, είτε απλοφςτερα με μία περιμετρικι γείωςθ και ζναν γειωτι διάταξθσ Ε, ανάλογα 

με το μζγεκοσ του πάρκου. 

 

 

 

1 2 .  Ο ρ ο λ ο γ ί α  

 

Αγωγόσ γείωςθσ: Ζνασ αγωγόσ που ςυνδζει τθ λιψθ κεμελιακισ γείωςθσ με το θλεκτρόδιο 

γείωςθσ 

Αγωγοί κακόδου ΑΠ: το τμιμα του εξωτερικοφ ΣΑΡ που χρθςιμεφει για να διοχετεφει το ρεφμα 

του κεραυνοφ από το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 

Ακροδζκτθσ γείωςθσ ι ηυγόσ γείωςθσ: Ζνασ ακροδζκτθσ ι ζνασ ηυγόσ που προορίηεται για τθν 

θλεκτρικι ςφνδεςθ των αγωγϊν προςταςίασ Ε, των αγωγϊν ιςοδυναμικϊν ςυνδζςεων και του 

αγωγοφ γείωςθσ. 

Αντίςταςθ γείωςθσ: είναι θ αντίςταςθ από το θλεκτρόδιο γείωςθσ μζχρι τθν άπειρθ γθ όταν δεν 

υπάρχουν άλλα θλεκτρόδια ςτο ζδαφοσ. 

Γείωςθ λειτουργίασ: Ονομάηεται θ γείωςθ που γίνεται για λειτουργικοφσ λόγουσ ι για τθν 

αποφυγι Υπερτάςεων 

Γείωςθ προςταςίασ: Καλείται θ αγϊγιμθ ςφνδεςθ των μεταλλικϊν μερϊν μιασ εγκατάςταςθσ που 

δεν ανικουν ςτο κφκλωμα λειτουργίασ και εξαςφαλίηει τθν προςταςία των ανκρϊπων που 

μπορεί να ζρκουν ςε επαφι με αυτά 

Ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ: ορίηεται ωσ θ αντίςταςθ που ζχει το ζδαφοσ μοναδιαίου όγκου 

και μετράται ςυνικωσ ςε Ωm. 

Ειδικι αντίςταςθ υλικοφ επιφανείασ (ρs): Το πρόςκετο υλικό επιφάνειασ μειϊνει το ρεφμα που 

ρζει μζςα από το ανκρϊπινο ςϊμα αυξάνοντασ τθν αντίςταςι του. 
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Εξωτερικό ΑΠ: αποτελείται από το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα, τουσ αγωγοφσ κακόδου και το 

ςφςτθμα γείωςθσ. 

Εςωτερικό ΑΠ: Πλεσ οι διατάξεισ επιπλζον αυτϊν που απαιτοφνται ςτο εξωτερικό ςφςτθμα 

προςταςίασ με τισ οποίεσ κα μποροφςαν να μειωκοφν οι θλεκτρομαγνθτικζσ επιδράςεισ του 

ρεφματοσ του κεραυνοφ ςτο εςωτερικό του προςτατευόμενου χϊρου 

Ηλεκτρόδιο γείωςθσ: Αγωγόσ τοποκετθμζνοσ μζςα ςτθ γθ κάτω από τα κεμζλια κτιρίου ι, κατά 

προτίμθςθ, εγκιβωτιςμζνο ςτο ςκυρόδεμα των κεμελίων του κτιρίου γενικά ςε μορφι κλειςτοφ 

βρόχου, που χρθςιμοποιείται για να ςυλλζγει το διαρρζον ρεφμα προσ τθ γθ. Μπορεί να είναι ςε 

μορφι ταινίασ (ςυνθκζςτερα) ι κυλινδρικισ διατομισ. 

Ιςοδφναµθ αντίςταςθ γείωςθσ: Ο λόγοσ των µζγιςτων τιµϊν τθσ τάςθσ και του ρεφµατοσ που 

εµφανίηεται ςτο ςφςτθµα γείωςθσ, οι οποίεσ µζγιςτεσ τιµζσ, γενικϊσ δεν εµφανίηονται 

ταυτόχρονα. Αυτόσ ο λόγοσ χρθςιµοποιείται ςυµβατικά και χαρακτθρίηει τθν αποτελεςµατικότθτα 

του ςυςτιµατοσ γείωςθσ. 

Ιςοδυναµικι ςφνδεςθ: Θλεκτρικι ςφνδεςθ που διατθρεί ςτο ίδιο ι περίπου ςτο ίδιο δυναµικό τα 

εκτεκειµζνα αγϊγιµα µζρθ και τα ξζνα αγϊγιµα ςτοιχεία. 

Κφρια Ιςοδυναµικι ςφνδεςθ: Οι ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ των αγϊγιμων ςτοιχείων που 

προζρχονται από το εξωτερικό του κτιρίου 

Κφριοσ αγωγόσ προςταςίασ ΡΕ: Αγωγόσ απαιτοφμενοσ για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ του ηυγοφ 

γείωςθσ του κφριου πίνακα τθσ θλεκτρικισ παροχισ με τον κφριο ακροδζκτθ ι κφριο ηυγό 

γείωςθσ. 

Κφριοσ ακροδζκτθσ γείωςθσ, κφριοσ ηυγόσ γείωςθσ: Ζνασ ακροδζκτθσ ι ηυγόσ που προορίηεται 

για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ αγωγϊν για ςκοποφσ γείωςθσ. 

Λιψθ κεμελιακισ γείωςθσ: Το ςυνδετικό ςτοιχείο τθσ διάταξθσ γείωςθσ με τθν θλεκτρικι 

εγκατάςταςθ, τισ ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ, τα ςυςτιματα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, τθν 

εγκατάςταςθ τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ κλπ. Μπορεί να είναι ςε μορφι ακροδζκτθ γείωςθσ 

ι ηυγοφ γείωςθσ ι ςε μορφι ςτρογγυλοφ αγωγοφ ι ταινίασ. 

Μζγιςτο επιτρεπόµενο ρεφµα (ικανότθτα µεταφοράσ ρεφµατοσ) ενόσ αγωγοφ: Το µεγαλφτερο 

ρεφµα που µπορεί να διαρρζει ςυνεχϊσ και υπό δεδοµζνεσ ςυνκικεσ ζναν αγωγό χωρίσ θ 

κερµοκραςία του να υπερβεί µια προδιαγεγραµµζνθ τιµι. 

Ουδετζρωςθ: Θ αγϊγιμθ ςφνδεςθ των μεταλλικϊν τμθμάτων των ςυςκευϊν ι των ςτοιχείων του 

δικτφου με τον ουδζτερο αγωγό 
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Πλζγμα γείωςθσ: Σφςτθμα οριηόντιων θλεκτροδίων γείωςθσ που αποτελείται από ζναν αρικμό 

διαςυνδεμζνων, γυμνϊν αγωγϊν τοποκετθμζνων ςτθ γθ, παρζχοντασ μια κοινι γείωςθ για 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ι μεταλλικζσ καταςκευζσ, ςυνικωσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία. Τα 

πλζγματα που τοποκετοφνται οριηόντια κοντά ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ είναι επίςθσ 

αποτελεςματικά ςτον ζλεγχο των επιφανειακϊν κλίςεων του δυναμικοφ. Ζνα τυπικό πλζγμα 

ςυνικωσ ςυμπλθρϊνεται από ζναν αρικμό ράβδων, και μπορεί να ςυνδεκεί ςε βοθκθτικά 

θλεκτρόδια γείωςθσ ϊςτε να ελαττωκεί θ αντίςταςθ του πλζγματοσ. 

Ρεφμα γθσ: εφμα που ρζει προσ τθ γθ ι από τθ γθ, ι το ιςοδφναμο γθσ. 

Ρεφµα κανονικισ λειτουργίασ (ενόσ κυκλϊµατοσ): Το µεγαλφτερο ρεφµα που προβλζπεται να 

διζρχεται από ζνα κφκλωµα υπό κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και για το οποίο ζχει µελετθκεί 

το κφκλωµα. 

φςτθμα γείωςθσ: Ρεριλαμβάνει όλεσ τισ διαςυνδεμζνεσ καταςκευζσ γείωςθσ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. 

φςτθµα Αντικεραυνικισ Προςταςίασ (AΠ): Το πλιρεσ ςφςτθµα που χρθςιµοποιείται για να 

προςτατεφςει ζνα χϊρο από τισ επιπτϊςεισ ενόσ κεραυνοφ. Αυτό αποτελείται τόςο από 

εξωτερικζσ όςο και από εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ αντικεραυνικισ προςταςίασ, ΕΑΡ. 

υλλεκτιριο ΑΠ: το τμιμα του εξωτερικοφ ΣΑΡ που προορίηεται να δζχεται τουσ κεραυνοφσ.  

φνκετθ αντίςταςθ του βρόχου ςφάλματοσ: αποτελείται από πθγι ρεφματοσ, εξωτερικό αγωγό 

ζωσ το ςθμείο ςφάλματοσ και τον αγωγό προςταςίασ ανάμεςα ςτο ςθμείο ςφάλματοσ και τθν 

πθγι ρεφματοσ. 

Σάςθ πλζγματοσ: Θ μζγιςτθ τάςθ επαφισ μζςα ςτο βρόγχο ενόσ πλζγματοσ γείωςθσ. 

Σάςθ επαφισ: Θ διαφορά δυναμικοφ ανάμεςα ςτθν ανφψωςθ δυναμικοφ γθσ και ςτο δυναμικό 

επιφανείασ ςτο ςθμείο όπου ζνα άτομο ςτζκεται ενϊ ςυγχρόνωσ ζχει ζνα χζρι ςε επαφι με μια 

γειωμζνθ δομι. 

Σαυτόχρονα προςιτά µζρθ: Αγωγοί ι αγϊγιµα µζρθ µε τα οποία µπορεί να ζλκει ςυγχρόνωσ ςε 

επαφι ζνα άτοµο (ι ενδεχοµζνωσ ζνα ηϊο). 

Σθµείωςθ : Ταυτόχρονα προςιτά µζρθ µπορεί να είναι : 

- τα ενεργά µζρθ 

- τα εκτεκειµζνα αγϊγιµα µζρθ 

- τα ξζνα αγϊγιµα ςτοιχεία 

- οι αγωγοί προςταςίασ 
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