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Σ
τη χώρα μας η νομοθεσία για την προ-
στασία από κεραυνούς προσδιορίζεται 
από ένα χαοτικό πλήθος περίπου 220(!) 

νομοθετικών κειμένων, με τη βασική απαίτη-
ση να ορίζεται στο άρθρο 31 του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού [ΥΑ 3046 ΦΕΚ Δ59/1989]. Σύμφωνα 
με αυτό, σε κάθε κτίριο ή κατασκευή, που βρί-
σκεται σε έξαρση σε σχέση με τον περιβάλλοντα 
χώρο (σ.σ.: δηλαδή, μόνο σε λόφους;), επιβάλ-
λεται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου, σύμφω-
να με τον Κανονισμό Εγκατάστασης Αλεξικέ-
ραυνου. Ωστόσο, αν κι έχουν περάσει πάνω α-
πό 30 χρόνια από τότε που αυτό προβλέφθηκε, 
τέτοιος Κανονισμός δεν έχει ακόμη εκδοθεί. 
Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός αυτός (πότε ά-
ραγε;), η εγκατάσταση συστήματος αντικεραυ-
νικής προστασίας (ΣΑΠ) σχεδιάζεται και κατα-
σκευάζεται με την εφαρμογή προτύπων που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Ελληνικό Οργανι-
σμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ειδικότερα, η μελέ-

τη, κατασκευή, επιθεώρηση και συντήρηση του 
ΣΑΠ γίνεται σύμφωνα με τη σειρά Προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 για αλεξικέραυνα τύπου κλω-
βού Faraday, με τη χρήση υλικών σύμφωνα με 
τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. Σημειώνε-
ται ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-1 καθορίζει 
τέσσερις στάθμες αντικεραυνικής προστασίας 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προ-
στασίας των διαφόρων κατασκευών.
Η αποτελεσματικότητα ενός ΣΑΠ διασφαλίζε-
ται με την ορθή μελέτη και κατασκευή, και στη 
συνέχεια, κατά τη διάρκεια ζωής της εγκατά-
στασης, με την επιθεώρηση, τους ελέγχους, 
τις μετρήσεις και τη συντήρησή του, όταν και 
όπου απαιτείται. 
Στην Ελλάδα το επαγγελματικό δικαίωμα για 
τα ΣΑΠ ασκείται από τους ηλεκτρολόγους ε-
γκαταστάτες Α ειδικότητας 4ης Ομάδας, όπως 
προβλέπεται από το ΠΔ 108/2013. Δηλαδή α-
πό διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανι-
κούς και μηχανικούς όμοιων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, καθώς και από πτυχιούχους η-
λεκτρολόγους μηχανικούς ΤΕ μετά από κατάλ-
ληλη προϋπηρεσία. Οι μηχανικοί αυτοί έχουν 
απεριόριστο δικαίωμα για μελέτη, κατασκευή, 
επισκευή, έλεγχο και συντήρηση των ΣΑΠ, προ-
ΐστανται και συντονίζουν τις εργασίες που εκτε-
λούν τα συνεργεία και είναι νομικά και τεχνι-
κά υπεύθυνοι για τις εκτελούμενες εργασίες.
Μετά την κατασκευή, ο σκοπός της επιθεώ-
ρησης του ΣΑΠ αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι:
α) Το ΣΑΠ πληροί τις απαιτήσεις του σχεδια-
σμού του σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
κατασκευάστηκε.
β) Όλα τα εξαρτήματα του ΣΑΠ είναι σε καλή 
κατάσταση, είναι ικανά να παρέχουν τη λειτουρ-

Επιθεώρηση και συντήρηση συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας

Η εγκατάσταση 
ενός συστήματος 
αντικεραυνικής 
προστασίας σχεδιάζεται 
και κατασκευάζεται 
με την εφαρμογή 
προτύπων που έχουν 
υιοθετηθεί από 
τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης, ενώ 
η αποτελεσματικότητά του 
διασφαλίζεται 
με την ορθή μελέτη 
και κατασκευή, 
και στη συνέχεια 
με την επιθεώρηση, 
τους ελέγχους, 
τις μετρήσεις 
και τη συντήρησή του.

Συνδικαλιστικά

ΣΧΉΜΑ 1: Σύστημα αντικεραυνι-
κής προστασίας με συλλεκτήριο 
σύστημα στην οροφή κτιρίου.
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Συνδικαλιστικά

Ή εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται 

με την εφαρμογή προτύπων που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 

γία για την οποία σχεδιάστηκαν, και δεν 
έχουν διαβρωθεί.
γ) Κάθε νέα υπηρεσία ή κατασκευή 
που προστέθηκε στην προστατευόμε-
νη εγκατάσταση, έχει ενσωματωθεί στο 
ΣΑΠ. Με τον όρο “υπηρεσίες” νοούνται 
κυρίως οι μεταλλικές γραμμές ή αγω-
γοί για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αέριο, 
δίκτυα επικοινωνιών κλπ.
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται:
α) Σε τακτά περιοδικά διαστήματα, σύμ-
φωνα με τη φύση της κατασκευής και 
την κλάση του ΣΑΠ.
β) Μετά από σημαντικές τροποποιή-
σεις ή επισκευές του κτιρίου, καθώς 
και όταν η εγκατάσταση έχει χτυπηθεί 
από κεραυνό.
Κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγχονται 
και να καταγράφονται σε αρχεία παρα-
κολούθησης τα ακόλουθα:
α) Αλλοιώσεις και διαβρώσεις του συλ-
λεκτήριου συστήματος, των αγωγών 
καθόδου και των συνδέσεων, καθώς 
και οι επιδιορθώσεις που πιθανόν α-
κολούθησαν.
β) Η κατάσταση διάβρωσης των ηλε-
κτροδίων και των αγωγών γείωσης και 
τα μέτρα αντιμετώπισης που λήφθηκαν.
γ) Η τιμή της αντίστασης γείωσης και η 
σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα της 
εγκατάστασης.
δ) Η κατάσταση των ισοδυναμικών συν-
δέσεων και η στιβαρότητα των συνδέ-
σεων (να μην έχουν χαλαρώσει, κατα-
στραφεί ή αφαιρεθεί), καθώς και οι επι-
διορθώσεις που πιθανόν ακολούθησαν.
ε) Η κατάσταση των απαγωγών υπερ-
τάσεων (SPD), με αντικατάστασή τους 
όπου απαιτείται.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η επι-
θεώρηση, ο έλεγχος και η συντήρηση 
των ΣΑΠ όταν επίκειται καταιγίδα, κα-
τά τη διάρκειά της και τουλάχιστον 30 
λεπτά μετά το πέρας της.
Τα μέγιστα χρονικά διαστήματα (σε έ-
τη) μεταξύ των επιθεωρήσεων δίνονται 
στον Πίνακα 1. 
Σημαντικές εγκαταστάσεις θεωρούνται 
αυτές που περιέχουν ευαίσθητα συ-
στήματα, συγκροτήματα γραφείων, ε-
μπορικά κτίρια και γενικά όπου υπάρ-
χει μεγάλος αριθμός ατόμων. Στην ει-
δική περίπτωση των χώρων που υπό-
κεινται σε κίνδυνο έκρηξης, ο οπτικός 
έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται α-
νά εξάμηνο, ενώ η πλήρης επιθεώρη-
ση θα πρέπει να διενεργείται ετησίως. 
Η πλήρης επιθεώρηση των εκρήξιμων 

εγκαταστάσεων μπορεί να γίνεται και 
σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 14 
ή 15 μηνών, όπου κρίνεται σκόπιμο να 
παρακολουθείται η εποχιακή μεταβο-
λή της αντίστασης γείωσης. 
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κάθε 
ΣΑΠ επιθεωρείται σε κάθε περίπτωση 
σημαντικής τροποποίησης ή επισκευ-
ής του προστατευόμενου κτιρίου, όταν 
γίνεται επιθεώρηση της ηλεκτρικής ε-
γκατάστασης, καθώς και κάθε φορά 
που η εγκατάσταση δέχεται κεραυνι-
κό πλήγμα. 
Μέρη του ΣΑΠ που από τη φύση τους 
είναι εκτεθειμένα σε μηχανικές κατα-
πονήσεις (π.χ. εύκαμπτες ισοδυναμικές 
συνδέσεις σε ανεμόπληκτες περιοχές, 
SPD σε σωληνογραμμές, ισοδυναμικές 
συνδέσεις καλωδίων σε εξωτερικούς 
χώρους κλπ.), πρέπει να επιθεωρούνται 
και ελέγχονται κάθε έτος. Στις περιο-
χές που υπάρχουν έντονες εποχιακές 
μεταβολές (π.χ. περίοδοι ξηρασίας, πε-
ρίοδοι βροχοπτώσεων κλπ.), η μεταβο-

λή της αντίστασης γείωσης θα πρέπει 
να παρακολουθείται και να λαμβάνε-
ται υπόψη. Οποιαδήποτε επιθεώρηση 
δείξει ότι είναι απαραίτητη κάποια ε-
πιδιόρθωση του ΣΑΠ, αυτή η επιδιόρ-
θωση πρέπει να εκτελεστεί χωρίς κα-
θυστέρηση, ενώ δεν θα πρέπει να α-
ναβληθεί μέχρι τον επόμενο κύκλο συ-
ντήρησης της εγκατάστασης.

Οπτικός έλεγχος ΣΑΠ

Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να διαπι-
στώνει ότι:
g Το ΣΑΠ είναι σε καλή κατάσταση.
g Δεν υπάρχουν χαλαρές ορατές συν-
δέσεις ούτε διακοπές των αγωγών, ή κα-
ταστροφές σε τμήματα ή μέρη του ΣΑΠ.
g Τα μέρη του συστήματος δεν παρου-
σιάζουν μειωμένη αντοχή λόγω διάβρω
σης, ειδικά στο επίπεδο του εδάφους.
g Όλα τα ορατά μέρη του ΣΑΠ είναι ε-
παρκώς και κατάλληλα στερεωμένα στις 
επιφάνειες των κτιρίων, ενώ τα στοι-

χεία που παρέχουν μηχανική προστα-
σία είναι σε καλή κατάσταση.
g Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις ή με-
τατροπές στο προστατευόμενο κτίριο 
που να απαιτούν πρόσθετη προστασία.
g Το ΣΑΠ διαθέτει φύλλο καταγραφής 
της αμέσως προηγούμενης πλήρους 
επιθεώρησης, ενώ έχουν ελεγχθεί, ε-
πιθεωρηθεί και μετρηθεί όλα τα ανα-
γκαία σημεία.
g Οι απαγωγοί υπερτάσεων (SPD) είναι 
σε καλή λειτουργική κατάσταση, όπως 
και οι προστατευτικές τους ασφάλειες.
g Υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες ισο-
δυναμικές συνδέσεις στις προσθήκες ή 
τροποποιήσεις της εγκατάστασης που 
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  Πίνακας 1
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έγιναν μετά από την τελευταία πλήρη 
επιθεώρηση, ενώ έχουν γίνει οι έλεγχοι 
συνέχειας σε αυτές τις νέες προσθήκες.
g Η απόσταση διαχωρισμού (ή μήκος 
ηλεκτρικής μόνωσης) τηρείται στη συνο-
λική εγκατάσταση. Η διαχωριστική από-
σταση d αφενός μεταξύ των μεταλλικών 
εγκαταστάσεων, των εσωτερικών ηλε-
κτρικών και τηλεπικοινωνιακών εγκα-
ταστάσεων και των λοιπών υπηρεσιών 
της κατασκευής, και αφετέρου από τον 
πλησιέστερο αγωγό, δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από την απόσταση ασφαλείας 
s (d ≥ s). Η απόσταση ασφαλείας s εξαρ-
τάται από τη στάθμη προστασίας, τα υλι-
κά που παρεμβάλλονται και τη διάταξη 
στο χώρο των αγωγών καθόδου. Όπου 
δεν τηρείται η απόσταση ασφαλείας, οι 
επικίνδυνοι σπινθήρες μεταξύ του εξω-
τερικού ΣΑΠ και των εσωτερικών αγώγι-
μων τμημάτων της κατασκευής δεν μπο-
ρούν να αποφευχθούν. Στις περιπτώσεις 
αυτές θα πρέπει να κατασκευαστεί ισο-
δυναμική σύνδεση είτε απευθείας είτε 
μέσω SPD. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία 
για την απόσταση ασφαλείας στο ΣΑΠ, 
για τις ανάγκες του ελέγχου μπορεί να 
γίνει χρήση του πίνακα 2.

Πλήρης επιθεώρηση ΣΑΠ

Η πλήρης επιθεώρηση περιλαμβάνει ό,τι 
και η οπτική επιθεώρηση. Επιπλέον, στην 
πλήρη επιθεώρηση συμπεριλαμβάνονται:
g Έλεγχος και μέτρηση της συνέχει-
ας των αγωγών, και ιδιαίτερα των με-
ρών του ΣΑΠ που δεν είναι ορατά ή δι-
αθέσιμα κατά την οπτική επιθεώρηση. Οι 
μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τη δο-
κιμή της συνέχειας των συνδέσεων και 
της κατάστασης του συστήματος μέχρι 
τα ηλεκτρόδια γείωσης (συμπεριλαμ-
βανομένων). Οι μετρήσεις θα πρέπει να 
δείξουν ότι όλες οι συνδέσεις, οι αγω-
γοί του εναέριου συστήματος συλλογής, 
οι αγωγοί καθόδου, οι αγωγοί ισοδυνα-
μικής σύνδεσης κλπ. μέχρι τη σύνδεσή 
τους με το σύστημα γείωσης έχουν χα-
μηλή αντίσταση. Η συνιστώμενη τιμή εί-
ναι μικρότερη από 1 Ω. Στην περίπτωση 
των εκρήξιμων χώρων, η dc αντίσταση 
του αγωγού σύνδεσης κάθε μεμονω-
μένου αντικειμένου με το ΣΑΠ δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 Ω. Ο έλεγ-
χος συνέχειας των αγωγών θα πρέπει να 
γίνεται με το κατάλληλο όργανο κι όχι με 
απλό πολύμετρο. 
g Έλεγχος τάσεων επαφής. Οι κίνδυ-
νοι από τάσεις επαφής θεωρείται ότι εί-

ναι μειωμένοι σε αποδεκτό επίπεδο εάν 
ισχύει ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω:
i. Είναι μικρή τόσο η πιθανότητα να προ-
σεγγίσουν τους αγωγούς καθόδου κά-
ποια άτομα όσο και η διάρκεια της πα-
ρουσίας τους στο εξωτερικό του κτιρίου, 
κοντά στους αγωγούς καθόδου.
ii. Η επιφάνεια του εδάφους σε ακτίνα 
τριών μέτρων από τους αγωγούς καθό-
δου παρουσιάζει αυξημένη ειδική αντί-
σταση (πάνω από 5 kΩm). Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με στρώμα μονωτικού υ-
λικού (π.χ. με άσφαλτο πάχους τουλά-
χιστον 5 cm) ή με στρώμα χαλικιού πά-
χους 15 cm.
iii. Οι αγωγοί καθόδου περιβάλλονται με 
μονωτικό υλικό, όπως είναι μόνωση δι-
κτυωτού πολυαιθυλενίου (PEX) πάχους 
3mm ή ισοδύναμη μόνωση.
iv. Οι αγωγοί καθόδου έχουν αποκλειστεί 
σε ακτίνα 3 μέτρων με εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν την ανεμπόδιστη προσπέλα-
ση, ενώ έχουν τοποθετηθεί προειδοποι-
ητικές πινακίδες προκειμένου να μειω-
θεί η πιθανότητα επαφής με τους αγω-
γούς καθόδου.

g Έλεγχος βηματικών τάσεων. Οι κίν-
δυνοι από βηματικές τάσεις θεωρείται 
ότι είναι μειωμένοι σε αποδεκτό επίπε-
δο εφόσον ισχύει τουλάχιστον ένα από 
τα παρακάτω:
g Είναι μικρή τόσο η πιθανότητα να προ-
σεγγίσουν κάποια άτομα ή να παραμεί-
νουν για πολύ στο εξωτερικό του κτιρίου.
g Η επιφάνεια του εδάφους σε ακτίνα 
τριών μέτρων από τους αγωγούς καθό-
δου παρουσιάζει αυξημένη ειδική αντί-
σταση (πάνω από 5 kΩm), όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω
g Οι αγωγοί καθόδου έχουν αποκλειστεί 
σε ακτίνα 3 μέτρων και έχουν τοποθε-
τηθεί προειδοποιητικές πινακίδες, όπως 
προειπώθηκε.
g Στο έδαφος γύρω από τον αγωγό κα-
θόδου (σε ακτίνα 3 μέτρων) έχει εγκα-
τασταθεί κατάλληλο ισοδυναμικό μεταλ-
λικό πλέγμα διάστασης ανοιγμάτων 5 x 5 
cm2. Το πλέγμα θα πρέπει να συνδέεται 
τόσο με τον αγωγό καθόδου όσο και με 
το σύστημα γείωσης του ΣΑΠ.
g Έλεγχος ηλεκτροπληξίας λόγω ε-
σοχής. Στην περίπτωση που στην προ-

Δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση, 
ο έλεγχος και η συντήρηση των ΣΑΠ 

όταν επίκειται καταιγίδα, κατά τη διάρκειά της 
και τουλάχιστον 30 λεπτά μετά το πέρας της
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
Προσεγγιστική 
απόσταση 
διαχωρισμού 
σε κτίρια 
με ΣΑΠ και 
με πλήθος 
καθόδων 
μεγαλύτερο 
ή ίσο του 3. 
Παράδειγμα: 
Στην οροφή 
τετραόροφου 
κτιρίου, 
η απόσταση 
διαχωρισμού 
για LPL I είναι 
s = 4Χ22 =88 cm, 
για LPL II είναι 
s = 64 cm κλπ., 
με την υπόθεση 
(που συνήθως 
ισχύει) 
ότι οι κύριες 
ισοδυναμικές 
συνδέσεις 
γίνονται 
στο επίπεδο 
του ισογείου.

  Πίνακας 2
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στατευόμενη κατασκευή οι αγωγοί 
καθόδου έχουν εγκατασταθεί σε εσο-
χή (βλ. σχήμα 2), υπάρχει κίνδυνος η-
λεκτροπληξίας από διάσπαση του μο-
νωτικού διακένου κατά την ενδεχόμε-
νη παρουσία ανθρώπου (πολύ πιθανό 
σενάριο, αφού η εσοχή ενστικτωδώς 
λειτουργεί ως καταφύγιο προστασίας 
στις καταιγίδες). Για να αποφευχθεί 
αυτό, θα πρέπει: 
d > 2,5 + s (m). 
Αν δεν τηρείται αυτή η προϋπόθεση, 
θα πρέπει να αποκλειστεί η προσέγγι-
ση στον αγωγό καθόδου πλησιέστερα 
από την απόσταση ασφαλείας s στο ύ-
ψος των 2,5 m.
g Μετρήσεις στο σύστημα γείωσης. 
Ειδικότερα θα πρέπει να γίνουν μεμο-
νωμένες ή συνολικές μετρήσεις, και τα 
αποτελέσματα να καταγραφούν αναλυ-
τικά. Κάθε ηλεκτρόδιο γείωσης θα πρέ-
πει να μετρηθεί απομονωμένο από το 
σύστημα των αγωγών καθόδου και, ό-

που είναι πρακτικά δυνατό, να μετρη-
θεί συνολικά η αντίσταση του συστή-
ματος γείωσης. Σε συστήματα γείωσης 
που περιλαμβάνουν κατακόρυφα ηλε-
κτρόδια συνδυαζόμενα με εκτεινόμε-
να οριζόντια ηλεκτρόδια (περιμετρικού 
δακτυλίου, ταινίας, θεμελιακά ηλεκτρό-
δια κλπ.), θα πρέπει να επιδιώκεται η 
μέτρηση να γίνεται με απομόνωση των 
ηλεκτροδίων. Εάν αυτό δεν είναι εφι-
κτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε-
ναλλακτική μέθοδος μέτρησης, π.χ. με 
τη χρήση γειωσόμετρων υψηλής συ-
χνότητας ή παλμικών. Στην περίπτω-
ση των εκρήξιμων εγκαταστάσεων θα 

πρέπει να επιδιώκεται η αντίσταση γεί-
ωσης του ΣΑΠ να μετριέται με τη μέ-
θοδο των τριών σημείων.
Εάν η συνολική αντίσταση γείωσης ξε-
περνά συνολικά τα 10 Ω, θα πρέπει να 
διαπιστώνεται ότι τα ελάχιστα μήκη των 
ηλεκτροδίων πληρούν τις απαιτήσεις 
του νομογραφήματος του σχήματος 3.
Εάν το σύστημα γείωσης δεν πληροί τις 
παραπάνω απαιτήσεις, ή αν ο έλεγχος 
των απαιτήσεων δεν είναι δυνατός λόγω 
έλλειψης των σχετικών πληροφοριών, 
το σύστημα γείωσης θα πρέπει να βελ-
τιωθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων 
ηλεκτροδίων ή με την κατασκευή εντε-
λώς νέου συστήματος γείωσης.
Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, επι-
σκευαστικής εργασίας ή επέμβασης στο 
ΣΑΠ, θα πρέπει να τηρούνται αρχεία κατα-
γραφής των αποτελεσμάτων και των με-
τρήσεων, συνοδευόμενα από το ονομα-
τεπώνυμο του μηχανικού και την ημερο-
μηνία διενέργειας των ελέγχων. Τα φύλ-
λα επιθεώρησης θα πρέπει να τηρούνται 
σε αντίστοιχα αρχεία, σε δύο αντίγραφα, 
υπογεγραμμένα τόσο από τον ελεγκτή 
μηχανικό όσο και από τον αρμόδιο από 
την πλευρά του ιδιοκτήτη.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, 
επισκευαστικής εργασίας ή επέμβασης, στο ΣΑΠ 

θα πρέπει να τηρούνται αρχεία καταγραφής 
των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων

Τεχνικό άρθρο

ΣΧΉΜΑ 2: 
Γειτνίαση 
με αγωγούς 
καθόδου σε 
εσοχή κτιρίου. 
Αυξημένη 
πιθανότητα 
ηλεκτροπλη-
ξίας λόγω 
διάσπασης 
του μονωτικού 
διακένου του 
αέρα, όταν το 
υψωμένο χέρι 
(συμβατικά σε 
ύψος 2,5 m) 
βρίσκεται κο-
ντά σε αγωγό 
καθόδου.
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ΣΧΉΜΑ 3: Ελάχιστο 
μήκος οριζόντιων 
ηλεκτροδίων, 
τοποθετημένων μέσα 
στη γη εκτός 
του υπό προστασία 
κτιρίου, σε σχέση 
με την ειδική 
αντίσταση ρ 
του εδάφους και 
την κλάση προστασίας. 
Για κλάση προστασίας 
III και IV το μήκος 
δεν μεταβάλλεται 
(= 5 m). 
Για κατακόρυφα 
ηλεκτρόδια το ελάχιστο 
μήκος μειώνεται 
στο 50%. Ο ελάχιστος 
αριθμός ηλεκτροδίων 
ανά ΣΑΠ είναι δύο.


