
" ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
•οΰ σχεδίου Νόμου «περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκα

ταστάσεων ευρισκομένων ύπό τάσιν».
Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

όλονέν αύξανόμενχι άπαιτήσεις διά συνεχή καί άδιά- 
>Γ·-τον παροχήν ήλεκτρικής ένεργείας τόσον εις τάς βιο- 
■ τνανικάς έπιχειρήσεις, όσον καί εις τούς λοιπούς κατανα- 
}ω~χζ. καθιστούν όσημέραι καί συχνότερον, άναγκαίαν 
καί άναπόφευκτον τήν έκτέλεσιν τοώ εργασιών συντηρήσεως 
-ών έν νένει έγκαταστάσεων διανομής μέσης τασεως, χωρίς 
αύται νά τίθενται έκτος τάσεως.

“Ηδη από ετών εις πλείστας προηγμένας, Χώρας, ώς 
- ·/. εις Η.Π.Α., Καναδαν, Σουηδίαν, Γαλλίαν, Μεγάλην 
Βεεταννίαν, Σοβ. Ένωσιν κλπ. ή ύπό τάσιν έκτέλεσις έργα- 
σιών εις εναέρια δίκτυα άποτελεϊ συνήθη περίπτωσιν, έφαρ- 
αοζομένη επωφελώς διά τούς καταναλωτάς καί τήν οικο
νομίαν καί συνεπεία τών λαμβανομένων έκάστοτε καί έκα- 
σταχοϋ προστατευτικών μέτρων, άκινδύνως, κατά κανόνα, 
διά τούς εις τοιαύτας εργασίας άπασχολουμένους.

Εΐε τήν κειμένην σχετικήν ελληνικήν νομοθεσίαν, ή όποια 
εθεσπίσθη πρό εξηκονταετίας καί πλέον (Β.Δ. 4.12.1911- 
15.3.1912 «περί Κατασκευής καί λειτουργίας τών ηλεκτρι
κών έν γένει εγκαταστάσεων» άρθρα 47, 52- Διατάξεις άσφα- 
λείας δι’ έργασίαν ύπό τάσιν) έχει γίνει πρόβλεψις άφ’ ένός 
μεν περί έκτελέσεως εργασιών έττί έγκαταστάσεων εύρισκο- 
μένων ύπό χαμηλήν τάσιν (άρθρ. 47, τού ώς άνω Β.Δ.) 
άφ’ ετέρου δέ περί τής κατ’ άρχήν δυνατότητος έκτελέσεο>ς 
έργασιών έπί στοιχείων εύρισκομένων ύπό ύψηλήν τάσιν, 
έφ’ όσον «σοβαρώτατοι» λόγοι λειτουργίας τής έγκαταστά- 
σεως τήν έπιβάλλουν, οί όποιοι συντρέχουν ιδία οσάκις 
ύφίσταται περίπτωσις άδιαλείπτου τροφοδοτήσεως διά τήν 
συνεχή καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν έγκαταστάσεων ση
μαντικής κοινωνικής ή έθνικής σημασίας. Άντιθέτως προ- 
κειμένου περί έργασιών έπί έγκαταστάσεων εύρισκομένων 
ύπό μέσην τάσιν, τοϋθ’ όπερ άποτελεϊ καί τήν συνηθεστέραν 
περίπτωσιν, τό ώς άνω Β.Δ. δεν προβλέπει τί περί αύτών 
καί ήρμηνεύθη ώς έξομοιοϋν αύτάς προς τάς έργασίας έπί ύπό 
ύψηλήν τάσιν εύρισκομένων στοιχείων, ή έξομοίωσις όμως 
αυτή θεωρείται ήδη, λόγω της τεχνολογικής έξελίξεως, 
άναχρονιστική.

Είναι βεβαίως αυτονόητον, ότι διά την έκτέλεσιν έργα
σιών έπί έγκαταστάσεων ύπό τάσιν πρέπει νά λαμβάνωνται 
έκάστοτε άπαντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα άσφαλείας τών 
εις αύτάς έργαζομένων τοϋθ’ όπερ καί δέον ν’ άποτελή την 
προϋπόθεσή» ίνα αύται έπιτραποΰν.

Διά τού παρόντος σχεδίου Ν.Δ/τος έπιδιώκεται ό έκ- 
συγχρονισμός καί ή συμπλήρωσις τής κειμένης νομοθεσίας 
(ώς άνω Β.Δ.) πρός τόν σκοπόν όπως έξυπηρετηθοϋν αι 
άνάγκαι τής συνεχούς καί άδιαλείπτου τροφοδοτήσεως πολλών 
σοβαράς κοινωνικής, οικονομικής καί έθνικής σημασίας 
καταναλωτών ήλεκτρικής ένεργείας έν συνδυασμώ πρός την 
πλήρη έξασφάλισιν τών έπί ύπό τάσιν έγκαταστάσεων έργα
ζομένων.

Ούτω διά τού άρθρου Ιου τού Σχεδίου Ν.Δ. ορίζονται 
εις τρεις αί περιοχαί τάσεως, δια τών άρθρων 2ου, 3ου καί 
4ου αυτού καθορίζονται σαφώς αί προϋποθέσεις, ύπό τάς 
οποίας επιτρέπεται ή έκτέλεσις έργασιών έπί τής πρώτης 
καί δευτέρας περιοχών τάσεως διά τού άρθρου 5 άπαγορεύο- 
νται αί έργασίαι ύπό τάσιν εΐς τήν περιοχήν άνω τών 35000V 
(τρίτη περιοχή), διά δέ τού άρθρου 6 άπαγορεύονται αί 
έργασίαι ύπό τάσιν έντός ώρισμένων χώρων.

Αί άποστάσεις άσφαλείας τού άρθρου 4 είναι αί τών ’Α
μερικανικών Κανονισμών προσηυξημέναι.

( Έν δψει τών άνωτέρω, έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν 
~ό ύπό κρίσιν σχέδιον Νομοθετικού Διατάγματος καί νά 
παρακαλέσωμεν διά τήν ύφ’ υμών, κύρωσιν τούτου.

Έν Άθήναις τη 19 Αύγούστου 1975 

Ο επί τής Βιομηχανίας Υπουργός
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΤ
Λ

Περί έργασίας έπί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων 
ύπό τάσιν.

Άρ-Αρον 1.

1. Διά τον καθορισμόν' καί μόνον τών μέτρων άσφαλείας 
τών εργαζομένων εΐς ήλεκ.τρικάς εγκαταστάσεις εύρισκομένας 
ύπό τάσιν. ορίζονται κατωτέρω περιοχαί τάσεως άναλόγως τής 
τιμής αότής:

α) Πρώτη περιοχή, Ο—750V.
β) Δευτέρα περιοχή. 751—35000V.
γ) Τρίτη περιοχή. 35000V καί άνω.
2. Αί άνωτέρω τάσεις_ νοούνται μεταξύ τών φάσεων.

"ΑρΔρον 2.
1. Έργασίαι επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τής πρώτης 

περιοχής, τάσεως (Ο—750V) επιτρέπεται νά έκτελώνται 
άνευ διακοπής τής τάσεως αύτών, ύπό τάς κάτωΑι προϋπο
θέσεις:

α) Διά.περιοχήν τάσεως άπό Ο—50V άνευ ιδιαιτέρας τί
νος προ,φνλάξεως.

β) Διά περιοχήν τάσεως 50—750V:
0! εργαζόμενοι δέον,
α. Νά έχουν άοειαν ’Ηλεκτροτεχνίτου ή ’Αρχιτεχνίτου ή 

’Εργοδηγού εΐϊικότητος άναλόγου προς την περίπτωσιν. ___
β. Νάήέρουν μονωτικά χειρόκτια.
γ. Νά χρησιμοποιούν εργαλεία χειρός (λαίίίας, κοχλιο- 

στρόφιακλπ.) φέροντα μονωτικές λαόάς.
δ. Νά λχμίάνουν πρόσΑετα μέτρα προστασίας, (έπικάλυ- 

ψιν άγονγών καί μονωτήρων διά μσ/ωτικών σωλήνων ή κα- 
λιτχμάτι ν ή χωρισμάτων) οσάκις ή διάταξις τών αγωγών 
τής έγκαταστάσεως, λόγφ πού πολυσυνθέτου αύτής, έπιίάλ- 
λει τούτα.

" 'Αρ-Αρον 3.
1. Έργασίαι έπί ηλεκτρικών έγκαταστάσεων τής δευτέρας 

περιοχής τάσεως (751—35000V) επιτρέπεται νά έκτελών- 
ται άνευ διακοπής τής τάσεως αύτών ύπό τάς κάτω-Αι προ
ϋποθέσεις: ·

Οί εργαζόμενοι δέον,
α. Νά έχουν άδειαν ’Ηλεκτροτεχνίτου ή ’Αρχιτεχνίτου ή 

’Εργοδηγού ειδικότητες άναλόγου πρός τήν περίπτωσιν.
. β. Νά έχουν ύποστή έπαρ.κή ειδικήν πρχκτικήν εκπαίδευ
σή», διαπιστευμένη·» δέσει πιστοποιητικού, χορηγούμενου ύπό 
τού παρ’ ώ έξεπαιδεύΑησχ» Εργοδότου, ϊικαιουμένου νά έκ- 
τελή έργα κατασκευής ή συντηρήσεως ηλεκτρικών έγκαταστά
σεων τής Δευτέρας· Περιοχής Τάσεως (751—350OOV) καί 
προσυπογραιφαμένου ώς πρός τήν αρτιότητα τής ώς άνω πρα
κτικής έ.κπαιδεύσεως ύπό Διπλωματούχου ’Ηλεκτρολόγου ή 
Μηχανολόγου ’Ηλεκτρολόγου Μηχχ/ικού.

γ. Νά διχΑέτουν τά κατάλληλα διά τό είδος τής έκτε- 
λουμένης έργασίας ειδικά μονωτικά εργαλεία καί έφόδια 
μεσω τών όποιων καί μόνον -5α έρχωνται εΐς επαφήν αέ τά 
ύπό τάσιν στοιχεία των έγκαταστάσεων.

9. Κα-Α’ όληγ τήν διάρκειαν τής έργασίας ύπό τάσιν νά 
τελούν ύπό τάς διοσταγάς καί τήν έπιτήρησιν ’Αρχιτεχνίτου 
ή ’Εργοδηγού, δια-Αέτοντος τά προσόντα καί τήν εκπαίδευσή» 
τα όποια προόλεπουν αΐ παράγρ. ·α καί β τού παρόντος άρ-Αρου.

"Αρ-Αφον 4.
Κατά τήν έργασίαν έπί ή πλησίον στοιχείων εύριακομένων 

ύπό τάσιν, ούδέν άτομον έκ τών κατά τ’ άρ-Αρα 2 καί 3 τού 
παρόντος δυναμένων νά έργατΑώσιν εις αύτήν, έπιτρέπεται 
όπως δια τού σώματος αύτού ή δι’ αγώγιμου αντικειμένου 
φερομενου ύπ’ αύτού, πλησιάζη πρός ύπό τάσιν στοιχεία είς 
μικροτεραν τής είς τόν κατωτέρω πίνακα κα-Αοριζομένης δι’ 
έκάστην τάσιν άποστάσεως άσφαλείας.
Τασις μεταξύ άγωγών Άπόστασις άπό στοιχείων

(είς VOLT) ύπό τάσιν (είς μέτρα)
1.500 0,15


