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Άρθρο

Σ
ε συνθήκες κακοκαιρίας, στο χώρο με-
ταξύ σύννεφου και γης αναπτύσσεται έ-
να ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο, που όταν ξε-

περάσει το όριο μονωτικής αντοχής του αέρα 
εκδηλώνεται ο κεραυνός. Όταν διασπαστεί ο 
αέρας κοντά στο σύννεφο έχουμε κατερχόμε-
νο κεραυνό. Αν συμβεί κοντά στη γη, έχουμε 
ανερχόμενο κεραυνό. Σε μέρη επίπεδα, χωρίς 
ιδιαίτερες προεξοχές, πλειοψηφούν οι κατερ-
χόμενοι κεραυνοί. Αντίθετα, ανερχόμενες εκ-
κενώσεις δημιουργούνται εκεί που υπάρχει έ-
ντονο ανάγλυφο. 
Ως πολικότητα του κεραυνού θεωρείται εκείνη 
του φορτίου του κάτω μέρους του νέφους που 
τον προκάλεσε. Οι περισσότεροι κεραυνοί με-
ταφέρουν αρνητικό φορτίο στη γη, αλλά και οι 
θετικοί κεραυνοί δεν είναι σπάνιοι, ειδικά κα-
τά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι θετικοί κεραυ-
νοί αποτελούνται από μία μόνο εκφόρτιση δι-
άρκειας από 0,1 έως 2 ms, και το ρεύμα μπο-
ρεί να ξεπεράσει τα 100 kA. Οι αρνητικές εκ-
κενώσεις αποτελούνται συνήθως από τρεις ή 
και περισσότερες διαδοχικές εκφορτίσεις, και 

η διάρκεια όλου του φαινομένου κυμαίνεται με-
ταξύ 0,2 και 1 ms. Στον ελλαδικό χώρο το 80 - 
90% των κεραυνών είναι αρνητικοί. 
Το κεραυνικό ρεύμα είναι η κύρια αιτία όλων των 
θερμικών και μηχανικών επιπτώσεων και των ε-
παγόμενων υπερτάσεων που προκαλούνται α-
πό τον κεραυνό. Οι παράμετροι του κεραυνικού 
ρεύματος που έχουν καταστροφικές επιπτώσεις 
για τις ζωές και τις εγκαταστάσεις είναι οι εξής:
1. Η μέγιστη τιμή ρεύματος, η οποία προκαλεί 
καταστροφή των μονωτικών υλικών εξαιτίας 
της ανύψωσης του δυναμικού στο σημείο κε-
ραυνοπληξίας, είναι σημαντικός παράγοντας 
για τη σχεδίαση του συστήματος γείωσης, κα-
θώς το κεραυνικό ρεύμα που εισέρχεται στη 
γη προκαλεί –λόγω της αντίστασης των γειώ-
σεων– πτώση τάσης.
2. Η μέγιστη χρονική μεταβολή του κεραυνικού 
ρεύματος, το οποίο καθορίζει τις επαγόμενες 
τάσεις σε βρόχους κυκλωμάτων.
3. Το μεταφερόμενο φορτίο, το οποίο ευθύνε-
ται για την τοπική τήξη και τη διάτρηση μεταλ-
λικών επιφανειών.

Εκτίμηση κινδύνου 
και επιλογή αντικεραυνικής προστασίας

Στο παρόν άρθρο 

γίνεται εκτίμηση 

του κινδύνου 

που προκύπτει 

από τους κεραυνούς, 

παρατίθεται ο τρόπος 

επιλογής συστημάτων 

και λύσεων 

αντικεραυνικής 

προστασίας, 

και γίνεται αναφορά 

στην ισχύουσα νομοθεσία 

και στα σχετικά Πρότυπα.

Άρθρο του κ. Χαράλαμπου Γ. Κουτρούλη*
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Σχήμα 3: Παραστατική απεικόνιση χαρακτηρισμού καλωδίων.

Σχήμα 4: Παράδειγμα σημασίας χαρακτηρισμού καλωδίου Α05VV-U 
5G4. 

Σχήμα 5: Καλώδιο κατά ΕΛΟΤ 843:2016 α) E1VV-R 5G10 + 1,5 (5 
αγωγοί 10mm2, ο ένας πράσινο-κίτρινος και ένας βοηθητικός 
αγωγός 1,5mm2) β) E1VV-R 3G16 + 1,5 (3 αγωγοί 16mm2 ο ένας 
πράσινος - κίτρινος και ένας βοηθητικός αγωγός 1,5mm2).

ΣΧΗΜΑ 6: Χρωματική αναγνώριση αγωγών στο πέρασμα του χρόνου.

ΠΊΝΑΚΑΣ 1: Αντιστοιχία παλαιάς και νέας ονομασίας τύπων καλω-
δίων. 

Άρθρο

4. Η ειδική ενέργεια του κεραυνού, η ο-
ποία προκαλεί θερμικά φαινόμενα (τήξη 
μετάλλων, έναυση εύφλεκτων υλικών).

Νομοθεσία, Πρότυπα και 
Κανονισμοί αντικεραυνικής 

προστασίας

Στην περίπτωση της προστασίας από 
τους κεραυνούς, το νομοθετικό πλαί-
σιο καθορίζεται από το άρθρο 31 του 
Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΥΑ 3046 
ΦΕΚ Δ59/1989). Σύμφωνα με αυτό, σε 
κάθε κτίριο ή κατασκευή που βρίσκεται 
σε έξαρση σε σχέση με τον περιβάλλο-
ντα χώρο, επιβάλλεται η εγκατάσταση 
αλεξικέραυνου. Η εγκατάσταση αυτή 
γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ε-
γκατάστασης αλεξικέραυνου. Ωστόσο, 
δυστυχώς και με ευθύνη της πολιτείας, 
έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια α-
πό τότε που προβλέφθηκε, και τέτοιος 
Κανονισμός δεν έχει ακόμη εκδοθεί. 
Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, μέ-
χρι να εκδοθεί ο Κανονισμός αυτός, η 
εγκατάσταση αντικεραυνικής προστα-
σίας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται 
με την εφαρμογή προτύπων που έχουν 
υιοθετηθεί στην Ελλάδα από τον Ελλη-
νικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
Έχοντας υπόψη τα προηγούμενα, οι 
βασικές υποχρεωτικές προδιαγραφές 
που αφορούν την αντικεραυνική προ-
στασία στη χώρα μας είναι οι αναφε-
ρόμενες στον πίνακα 1.
Τα αναφερόμενα στον πίνακα 1 Πρό-
τυπα λειτουργούν ως εξής: Η ανάγκη 
εγκατάστασης συστήματος αντικε-
ραυνικής προστασίας και η επιλογή 
των κατάλληλων σχεδιαστικών λύσε-
ων γίνεται βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 62305.02 και των υπόλοιπων προ-
τύπων της σειράς. Η κατασκευή του 
συστήματος γίνεται σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, με τη χρή-
ση υλικών που πρέπει να ικανοποιούν 
τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. Στις πε-
ριπτώσεις μελέτης ή και κατασκευής 
δημόσιων έργων, εφαρμόζονται υπο-
χρεωτικά και οι Τεχνικές Προδιαγρα-
φές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

Καθορισμός των επιπέδων 
προστασίας με βάση 

τα κεραυνικά χαρακτηριστικά

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-1 καθο-
ρίζει τέσσερις στάθμες αντικεραυνι-
κής προστασίας (Lighting Protection 

Level [LPL]) προκειμένου να καλυ-
φθούν οι ανάγκες προστασίας δια-
φόρων κατασκευών. Για την επαρκή 
προστασία έναντι των θερμικών και 
μηχανικών φαινομένων που προκα-
λεί ο κεραυνός και οι επαγόμενες υ-
περτάσεις, λήφθηκαν υπόψη οι μέγι-
στες τιμές των κεραυνικών παραμέ-
τρων όπως προκύπτουν από στατιστι-
κές κατανομές κεραυνικών ρευμάτων. 
Έτσι καθορίστηκαν για αντικεραυνική 
προστασία κλάσης I (LPL I) κεραυνι-

κές παράμετροι οι οποίες δεν θα υ-
περβαίνουν τους κεραυνούς που συμ-
βαίνουν πραγματικά με πιθανότητα 99 
%. Για προστασία LPL II οι παράμετροι 
μειώνονται στο 75%, και για επίπεδα III 
και IV στο 50% του επιπέδου.

Εκτίμηση κινδύνου 
στην αντικεραυνική προστασία

Το κεραυνικό ρεύμα αποτελεί την αιτία 
όλων των βλαβών που προκύπτουν από 

Στον ελλαδικό χώρο το 80 - 90% των κεραυνών 
μεταφέρουν αρνητικό φορτίο στη γη, 

με διάρκεια του όλου φαινομένου μεταξύ 0,2 και 1 ms

Πίνακας 1: Πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασία.          Αντικατέστησε τα πρότυπα 
62305.01 Γενικές αρχές ΕΛΟΤ 1197 και 1412
ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασία. Αντικατέστησε τα πρότυπα 
62305.02  Διαχείριση διακινδύνευσης ΕΛΟΤ 1197 και 1412
ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασία. Φυσική βλάβη Αντικατέστησε τα πρότυπα 
62305.03  σε δομές και κίνδυνος για τη ζωή  ΕΛΟΤ 1197 και 1412
ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασία. 
62305.04 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών 
ΕΛΟΤ ΕΝ Σειρά προτύπων σχετικών με εξαρτήματα, 
62561 αγωγούς και ηλεκτρόδια αντικεραυνικής προστασίας 
ΕΛΟΤ ΤΠ Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για συστήματα  Υποχρεωτική εφαρμογή  
1501-04-50-ΧΧ  αντικεραυνικής προστασίας. Εκδόθηκε το 2009 στα δημόσια έργα



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Σεπτέμβριος 202122

Η μεταβολή των μετεωρολογικών παραμέτρων 
λόγω της κλιματικής αλλαγής κάνει ακόμη 

περισσότερο αναγκαία την έκδοση Κανονισμού 
Αντικεραυνικής Προστασίας στη χώρα μας

Άρθρο

το φαινόμενο του κεραυνού. Ανάλογα 
με το σημείο της κεραυνοπληξίας, δια-
κρίνουμε τις παρακάτω πηγές βλαβών 
στα κτίρια σύμφωνα με την τυποποί-
ηση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305:
S1: Κεραυνοπληξία στο κτίριο.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προ-
κληθούν:
g Άμεσες μηχανικές ζημιές, φωτιά 
ή/και έκρηξη εξαιτίας του ίδιου του 
κεραυνικού τόξου, ή από την ωμική 
θέρμανση των αγωγών ή εξαιτίας του 
κεραυνικού ηλεκτρικού φορτίου που 
προκαλεί λιώσιμο μετάλλων.
g Φωτιά ή/και έκρηξη από σπινθήρες 
που προκαλούνται από υπερτάσεις.
g Τραυματισμοί σε ανθρώπους από 
βηματικές τάσεις και τάσεις επαφής.
g Καταστροφή ή δυσλειτουργία των 
εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημά-
των, κυρίως, λόγω του κεραυνικού η-
λεκτρομαγνητικού παλμού.
S2: Κεραυνοπληξία κοντά στο κτίριο.
Στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως 
να προκληθεί καταστροφή ή δυσλει-
τουργία των εσωτερικών συστημάτων 
λόγω του κεραυνικού ηλεκτρομαγνη-
τικού παλμού.
S3: Κεραυνοπληξία στη γραμμή με-
ταφοράς που συνδέεται το κτίριο. 
Ως γραμμή μεταφοράς θεωρείται κάθε 
μεταλλικό εισερχόμενο γραμμικό δί-
κτυο υπηρεσιών στο κτίριο (όπως εί-
ναι π.χ. ηλεκτρικοί ή τηλεπικοινωνια-
κοί, αγωγοί ύδρευσης κλπ.).
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προ-
κληθούν:
g Φωτιά ή/και έκρηξη προερχόμενη 
από σπινθήρες εξαιτίας των υπερτά-
σεων και του κεραυνικού ρεύματος 
που μεταδίδεται διά μέσου της γραμ-
μής της συνδεμένης υπηρεσίας.
g Τραυματισμός σε ανθρώπους ε-
ξαιτίας των τάσεων επαφής μέσα στο 
κτίριο εξαιτίας του κεραυνικού ρεύ-
ματος που μεταδίδεται διά μέσου της 
γραμμής της συνδεμένης υπηρεσίας.
g Καταστροφή ή δυσλειτουργία των 
εσωτερικών συστημάτων λόγω των 
υπερτάσεων που εμφανίζονται στις 
συνδεμένες γραμμές και μεταδίδο-
νται στο κτίριο.
S4: Κεραυνοπληξία κοντά στη γραμμή 
μεταφοράς που συνδέεται το κτίριο. 
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προ-
κληθεί καταστροφή ή δυσλειτουργία 
των εσωτερικών συστημάτων λόγω των 
επαγόμενων υπερτάσεων στις συνδε-
μένες γραμμές.

Κίνδυνοι κεραυνοπληξιών

Σύμφωνα με τις τυποποιητικές παρα-
δοχές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, 
κίνδυνος R (Risk) είναι η τιμή της πιθα-
νής μέσης ετήσιας απώλειας. Για κάθε 
τύπο απώλειας που μπορεί να εμφανι-
στεί σε ένα κτίριο, υπολογίζεται ανάλο-
γα και ο σχετικός κίνδυνος. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο διακρίνουμε ανάλογα με τον 
τύπο της απώλειας και τον αντίστοιχο 
κίνδυνο, όπως παρατίθεται παρακάτω:
R1: Κίνδυνος απώλειας της ανθρώπι-
νης ζωής. 
R2: Κίνδυνος απώλειας της υπηρεσίας. 
R3: Κίνδυνος απώλειας της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. 
R4: Κίνδυνος απώλειας της οικονομι-
κής αξίας.
Η ανάγκη για αντικεραυνική προστασία 
είναι απαραίτητη εάν ο κίνδυνος R (R1 
έως R3), που προκύπτει από την εκτίμη-
ση κινδύνου είναι μεγαλύτερος από ένα 
προκαθορισμένο επίπεδο κινδύνου RT, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 2.
Εάν ο εκτιμώμενος κίνδυνος είναι R > 
RT, τότε απαιτείται λήψη μέτρων τέτοιων 
που να μειώνουν τον κίνδυνο (R1 έως 
R3) κάτω από το ανεκτό επίπεδο κινδύ-

νου. Για την αξιολόγηση της αντικεραυ-
νικής προστασίας λαμβάνονται υπόψη 
οι τρεις βασικές συνιστώσες κινδύνου 
(R1, R2, R3) ανάλογα με τη φύση του 
κτιρίου, ενώ η συνιστώσα R4 λαμβά-
νεται υπόψη για την οικονομική αποτί-
μηση της προστασίας, δεδομένου ότι η 
κατάλληλη λύση θα πρέπει να είναι ό-
σο γίνεται συμφέρουσα. 
Οι αντίστοιχοι υπολογισμοί, σύμφωνα 
με την μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
62305, είναι αναλυτικοί και αρκετά πο-
λύπλοκοι, και συνήθως γίνονται με τη 
χρήση ειδικού λογισμικού. Η βασικότε-
ρη παράμετρος, ωστόσο, για τους σχε-
τικούς υπολογισμούς είναι η αναμενό-
μενη συχνότητα πληγμάτων από άμε-
σους κεραυνούς (Nd) στην κατασκευή 
ή στο κτίριο, η οποία είναι ανάλογη της 
πυκνότητας κεραυνών (Ng) στην περι-
οχή ενδιαφέροντος.

Ελληνικός χάρτης 
κεραυνοπτώσεων

Ο σχεδιασμός των συστημάτων αντικε-
ραυνικής προστασίας βασίζεται στην α-
ναμενόμενη συχνότητα πληγμάτων από 
άμεσους κεραυνούς (Nd), η οποία εί-

Πίνακας 2: Τυπικές τιμές ανεκτού κινδύνου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας
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Με τα σύγχρονα συστήματα 
παρακολούθησης/καταγραφής των κεραυνών, 
η σχεδίαση των αντικεραυνικών συστημάτων 

μπορεί να αφορά και «μικροκεραυνικές» ζώνες

*Ο κ. Χαράλαμπος 
Γ. Κουτρούλης 
είναι 
ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, 
M.Sc, 
διευθυντής 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
του Ελληνικού 
Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου 
(info@koutroulis.gr).

ναι ανάλογη της πυκνότητας των κεραυ-
νών (Ng). Η πυκνότητα κεραυνών (Ng) 
είναι ο μέσος όρος κεραυνικών πληγ-
μάτων ανά km2 και έτος στην περιοχή 
που βρίσκεται η κατασκευή. Η πυκνό-
τητα κεραυνών Ng προκύπτει από μα-
κροχρόνια παρατηρησιακά δεδομένα 
έμμεσα είτε άμεσα.
Ο τρόπος άμεσης παρατήρησης και κα-
ταγραφής των κεραυνών γίνεται με τη 
χρήση δικτύου επίγειων σταθμών. Ένα 
από αυτά τα συστήματα στη χώρα μας 
είναι το σύστημα «Τάλως» της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (www.meteo.
gr/talos/), που περιλαμβάνει παρατηρη-
σιακά δεδομένα για τα έτη 2005 - 2020.
Ο έμμεσος τρόπος σχετίζεται με το μέ-
σο αριθμό ημερών καταιγίδας ανά έτος 
(Td) σε μια περιοχή, με τη χρήση κατάλ-
ληλων αριθμητικών σχέσεων που δίνο-
νται από τους κανονισμούς. Ο μέσος ό-
ρος ημερών καταιγίδας ανά έτος λαμ-
βάνεται από πίνακες της Εθνικής Με-
τεωρολογικής Υπηρεσίας, ή από τους 
λεγόμενους «ισοκεραυνικούς χάρτες».
Για την Ελλάδα και για όσο διάστημα 
βρισκόταν σε ισχύ το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
1412, η πυκνότητα των κεραυνών πρό-
κυπτε από τη σχέση:
Ng = 0,04 Td1,25
Μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Προτύ-
που ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-02, η πυκνότητα 
κεραυνών δίνεται από τη σχέση: 
Ng = 0,1 Td. 
Σημειώνεται ότι οι δυο παραπάνω τρό-
ποι υπολογισμού δίνουν αριθμητικά α-
ποτελέσματα με απόκλιση μεταξύ τους. 

Για αριθμό ημερών καταιγίδας μικρό-
τερο από 25, το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 υ-
ποεκτιμά την κεραυνική δραστηριότητα. 
Επίσης, το ίδιο Πρότυπο υπερεκτιμά την 
πυκνότητα κεραυνών για αριθμό ημε-
ρών καταιγίδας πάνω από 60 ημέρες το 
έτος. Για ενδιάμεσες τιμές η απόκλιση 
είναι μικρότερη από 10%.
Ο χάρτης Ng στην εικόνα 1, με βάση τα 
δεδομένα του προγράμματος «Τάλως» 
για την περίοδο 2005 - 2018, αποτυπώνει 
την πυκνότητα κεραυνών με χρωματική 
κλίμακα σε οκτώ επίπεδα στα στερια-
νά χωρικά όρια των δήμων της χώρας. 
Στο χάρτη δεν αποτυπώνεται η αντίστοι-

χη πυκνότητα στις θαλάσσιες περιοχές, 
που μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύ-
τερη από την στεριά. 
Για παράδειγμα, στη θαλάσσια περιοχή 
των Στροφάδων (Ιόνιο πέλαγος, Ν - ΝΑ 
της Ζακύνθου) συμβαίνει η μεγαλύτερη 
κεραυνική δραστηριότητα στη χώρα μας, 
που φτάνει περίπου στους 5 κεραυνούς 
/ km2 / έτος, με το μεγαλύτερο ποσοστό 
κεραυνών (75%) να σημειώνεται σε ένα 
μήνα μόνο, το Σεπτέμβριο!
 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε α-
πό τις εικόνες 1 και 2, υπάρχει ανάμεσά 

τους σημαντική διαφορά στην εκτίμη-
ση των κεραυνοπτώσεων. Το σύστημα 
«Τάλως» δείχνει σημαντικά μικρότερη 
στάθμη κεραυνοπτώσεων σε περιοχές 
της Ελλάδας όπου οι ισοκεραυνικές δεί-
χνουν το αντίθετο. 
Κατά συνέπεια, γίνεται φανερό ότι απο-
τελεί σημαντικό πρόβλημα (με τεχνικές 
και νομικές επιπλοκές) η επιλογή του 
καταλληλότερου συστήματος αντικεραυ-
νικής προστασίας, λόγω της έλλειψης 
του αντίστοιχου ελληνικού κανονισμού, 
ο οποίος –μεταξύ άλλων– θα προσδι-
όριζε με ενιαίο τρόπο τον υπολογισμό 
των κεραυνοπτώσεων κάθε περιοχής. 

Άλλωστε, με τα σύγχρονα συστήματα 
παρακολούθησης και καταγραφής των 
κεραυνών, μπορεί η σχεδίαση των α-
ντικεραυνικών συστημάτων να αφορά 
και «μικροκεραυνικές» ζώνες, με από-
σταση μεταξύ τους λίγων χιλιομέτρων. 
Στα προηγούμενα θα πρέπει να προστε-
θεί και η μεταβολή των μετεωρολογι-
κών παραμέτρων λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, που κάνει ακόμη περισσότερο 
αναγκαία την έκδοση και συνεχή επικαι-
ροποίηση Κανονισμού Αντικεραυνικής 
Προστασίας στη χώρα μας.

Άρθρο

ΕΙΚΟΝΑ 2. Ίσοκεραυνικός χάρτης Ελλάδας (Πρότυπο 
ΕΛΟΤ1412). Οι καμπύλες δηλώνουν περιοχές με ίσο 
αριθμό ημερών καταιγίδας. Η πυκνότητα κεραυνών σύμ-
φωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-02 είναι ίση με το 
10% του αριθμού ημερών καταιγίδας.

ΕΙΚΟΝΑ 1: Μέγιστη στάθμη κεραυνοπτώσεων στα γεωγραφικά όρια των δήμων της 
Ελλάδας (κεραυνοί / km2 / έτος).


