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1. Αντικείμενο 
 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιμές, τον έλεγχο 

παραλαβής και τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες 

του ΔΕΔΔΗΕ σφραγίδων των μετρητικών διατάξεων Χαμηλής και Μέσης 

Τάσης.  

2. Συνθήκες Λειτουργίας 

Θερμοκρασία Λειτουργίας 

Η θερμοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας της σφραγίδας πρέπει να είναι 

μεταξύ -20 οC και +55 οC . 

Η θερμοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να είναι μεταξύ 

–20οC έως +70οC. 

Υγρασία 

Η σφραγίδα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε μέση ετήσια σχετική 

υγρασία 75%. 

Για τριάντα (30) συνολικά μέρες διάσπαρτες εντός του έτους με σχετική 

υγρασία από 75% ως 95%. 

Επίσης για τυχαίες στιγμές εντός της ημέρας με σχετική υγρασία 85% (EN / 

IEC62052). 

Πίνακας Κλιματολογικών Και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 

 

Μέγιστο υψόμετρο  2000m 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -20oC 

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος 20oC 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50oC 

Μέγιστη θερμοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες 

εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας 

70oC 

Ελάχιστη σχετική υγρασία 5% 

Μέγιστη σχετική υγρασία 95% 
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3. Κανονισμοί –Προδιαγραφές  
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ISO 17712: 2013 Freight Containers – Mechanical Seals 

ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the 

operation of various types of bodies performing 

inspection 

ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories 

RoHS  Restriction of Hazardous Substances – Directive – 

2011/65/EU 

ASTM F1158 – 94 

(2015)  

 

Standard Guide for Inspection and Evaluation of 

Tampering of Security Seals 

ASTM F1157 – 04 

(2015)  

 

Standard Practice for Classifying the Relative 

Performance of the Physical Properties of Security 

Seals 

ISO/IEC 18004:2015 Information technology Automatic identification 

and data capture techniques  QR Code bar code 

symbology specification 

ISO/IEC  3231:1993 Paints and varnishes -- Determination of 

resistance to humid atmospheres containing sulfur 

dioxide 

ISO/IEC  9227:2012 Corrosion tests in artificial atmospheres -- Salt 

spray tests 

ISO/IEC  11341:2004  Paints and varnishes -- Artificial weathering and 

exposure to artificial radiation -- Exposure to 

filtered xenon-arc radiation 

ISO/IEC  4628-

2:2003 

Paints and varnishes -- Evaluation of degradation 

of coatings -- Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform changes in 

appearance -- Part 2: Assessment of degree of 

blistering 

ISO/IEC  7724- Paints and varnishes -- Colorimetry -- Part 3: 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

3:1984 Calculation of colour differences 

ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for 

bodies certifying products, processes and services 

ISO/IEC 60410 Sampling plans and procedures for inspection by 

attributes 

 
Οι σφραγίδες πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τους Διεθνείς-Ευρωπαικούς κανονισμούς ΕΝ/IEC και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ, που αναφέρονται παραπάνω και είναι 

σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών καθώς και την ημέρα 

της εγκατάστασης και της παράδοσης. 

Όπου οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση με 

τις παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιωνδήποτε άλλων 

συναφών, θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι σφραγίδες πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα πιστότητας “CE”. 

Ο προμηθευτής των σφραγίδων πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό που 

θα πιστοποιεί ότι οι σφραγίδες έχουν κατασκευαστεί σε εγκαταστάσεις που 

συμμορφώνονται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  και να 

εξειδικεύεται σε σχεδιασμό, ανάπτυξη κατασκευή και πώληση σφραγίδων 

ασφαλείας. 

4. Περιγραφή  
 

Οι σφραγίδες θα χρησιμοποιούνται για την σφράγιση μετρητικών διατάξεων 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η σφραγίδα θα αποτελείται από τρία μέρη, το κυρίως σώμα, το 

συρματόσχοινο σφράγισης και τον μηχανισμό αναστολής εξαγωγής του 

συρματόσχοινου σφράγισης από το κυρίως σώμα (μηχανισμός ασφαλείας). 

Το  ένα άκρο του συρματόσχοινου θα είναι ενσωματωμένο στο κυρίως 

σώμα, και το άλλο θα κουμπώνει με ασφάλεια διερχόμενο από κατάλληλη 

οπή του κυρίως σώματος. Η διαδικασία της σφράγισης δεν θα απαιτεί την 

χρήση ειδικού εργαλείου (πχ πένσα σφράγισης). Η ενδεικτική μορφή της 

σφραγίδας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 1: Ενδεικτική Μορφή Σφραγίδας 

 

Στο εσωτερικό του κυρίως σώματος θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός 

ασφάλισης, ώστε μετά την εισαγωγή και την διέλευση του συρματόσχοινου 

από την οπή της κεφαλής να αποτρέπει την εξαγωγή του. Μετά την 

ασφάλιση, πρέπει να διασφαλίζεται το απαραβίαστο της σφράγισης και η 

αποσφράγιση να είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της κεφαλής της 

σφραγίδας ή του συρματόσχοινου. Η απόπειρα παραβίασης, η παραβίαση ή 

η επαναχρησιμοποίηση σφραγίδας θα πρέπει να αφήνει εμφανή ίχνη. Τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της σφραγίδας που προδιαγράφεται έχουν 

ως σκοπό την αναγνώριση της μη εξουσιοδοτημένης αντικατάστασής της ή 

τυχόν παρέμβασης στα μέρη από τα οποία αποτελείται, με μακροσκοπική 

και αβίαστη επιθεώρηση. Σχετικές δοκιμές για την αποδοχή των 

προσφερόμενων τύπων σφραγίδων θα διεξαχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ επί 

των κατατεθειμένων δειγμάτων. 

Τα υλικά που καλύπτονται από αυτή την προδιαγραφή θα τοποθετούνται 

τόσο ακάλυπτα στο ύπαιθρο όσο και σε εσωτερικούς χώρους.  
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Τύποι Σφραγίδων και Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Στην παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνονται τρεις τύποι σφραγίδων με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως  παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 Σφραγίδα 
τύπου Α 

Σφραγίδα 
τύπου Β 

Σφραγίδα 
τύπου Γ 

Υλικό κυρίως 
σώματος  

αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο με ελάχιστο 
βάθος ανοδίωσης 20μm  

Υλικό 
συρματόσχοινου 

Λεπτοπολύκλωνος, εύκαμπτος γαλβανισμένος χάλυβας 
ή ανοξείδωτο ατσάλι 

Ελεύθερο μήκος 
συρματόσχοινου 

12cm 50cm 12cm 

Διάμετρος 
συρματόσχοινου 

1mm 1mm 3,5mm 

Μήκος κυρίως 

σώματος (Α) 
25-30 mm 25-30 mm  >35mm 

Πλάτος κυρίως 

σώματος (Β) 
18-28 mm 18-28 mm >25mm 

Πάχος κυρίως 

σώματος (C) 
7-10 mm 7-10 mm  >10mm 

Χρωματισμός 
κυρίως σώματος  

Η μοναδικότητα του χρωματισμού του σώματος της 

σφραγίδας θα εξασφαλιστεί με ποσοστιαία ανάμειξη 
δύο τυποποιημένων χρωμάτων κατά RAL, που θα 

συμφωνηθεί με την έγκριση του δείγματος πριν την εν 
σειρά παραγωγή.    

 

Σημείωση: Το μήκος, το πλάτος κα το πάχος ορίζονται στο σχήμα 1 με την 

ενδεικτική μορφή σφραγίδας. 
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Θέση Τοποθέτησης Σφραγίδων 

 

Η θέσης τοποθέτησης των διαφορετικών τύπων σφραγίδων στην μετρητική 

διάταξη παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα.  

Θέση Σφράγισης Σφραγίδα 
τύπου Α 

Σφραγίδα 
τύπου Β 

Σφραγίδα 
τύπου Γ 

Κάλυμμα μετρητή Χ   

Κιβώτιο Μετρητή Χ   

Κιβώτιο Διακλάδωσης Χ   

Κάλυμμα ακροδεκτών μετρητή Χ Χ  

Κάλυμμα Δέκτη ΤΑΣ Χ   

Κομβίο μηδενισμού μεγιστοδείκτη Χ   

Κιβώτιο δοκιμών  Χ  

Κυψέλη Μ/Σ έντασης παροχών ΧΤ 
(Νο 5,6 &7)  

  Χ 

Κυψέλη μετρητή εναέριων 
παροχών ΜΤ (P-41 & P43)  

  Χ 

Γειωτής διαμερισμάτων Μ/Σ 
μέτρησης στους Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ 
κλειστού τύπου (ΒΚ1, ΒΚ2)  

  Χ 

Ενδιάμεσα σημεία τερματισμού 
των κυκλωμάτων μέτρησης 

(κλεμοσειρές) σε πίνακες Υ/Σ 
ΜΤ/ΧΤ κλειστού τύπου (ΒΚ1, 

ΒΚ2)  

Χ Χ  

 

Υλικά  

 

Τα υλικά κατασκευής των σφραγίδων θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες 

ιδιότητες: 

 Υψηλή μηχανική αντοχή έναντι κρούσης, εφελκυσμού και 

διάτμησης. 

 Μεγάλη ανθεκτικότητα έναντι χημικών, κοινών διαλυτών και 

υπεριωδών ακτινών. 

 Αντοχή στην γήρανση. 

 Πρακτικά άθραυστα, χωρίς την χρήση εργαλείων. 

 Να μην επηρεάζονται από την θερμοκρασία, την υγρασία και την 

ηλιακή ακτινοβολία. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των σφραγίδων 

πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό και τις 

συνθήκες λειτουργίας που προδιαγράφονται. 

Οι σφραγίδες πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 15 έτη 

στις κλιματολογικές συνθήκες που προδιαγράφονται και στην ηλιακή 
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ακτινοβολία, χωρίς αλλοίωση της βαφής τους, αποφλοίωση,  

παραμόρφωση ή καταστροφή και χωρίς να επηρεάζονται οι μηχανικές 

ιδιότητες τους.  

 

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά και Απαιτήσεις 

Ασφαλείας  

 

Οι σφραγίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζουν την ασφαλή σφράγιση, τη στιβαρότητα και αξιοπιστία, να 

προσφέρουν ικανοποιητική μηχανική αντοχή έναντι κρούσης, εφελκυσμού 

και διάτμησης. 

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα, λείες και 

γυαλιστερές.  

Το κύριο σώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι βαμμένο σε όλες τις 

επιφάνειες του (εξωτερικές και εσωτερικές).  

Ο μηχανισμός ασφάλισης εντός του κυρίως σώματος της σφραγίδας να 

είναι μεταλλικός και κατάλληλα επεξεργασμένος  (πχ γαλβανισμένος) ώστε 

να μην οξειδώνεται.    

Οι ακμές της κεφαλής της σφραγίδας να είναι στρογγυλεμένες ώστε να 

αποτρέπονται τραυματισμοί από αυτές.  

Ο μηχανισμός ασφάλισης και το συρματόσχοινο σφράγισης θα 

στερεώνονται μόνιμα στο σώμα της κεφαλής με πρεσαρίσματα 

ορθογωνικής διατομής.  

Η στερέωση του συρματόσχοινου στο κύριο σώμα της σφραγίδας θα γίνεται 

με ξεχωριστή και ανεξάρτητη οπή από τον μηχανισμό ασφαλείας. Θα 

υπάρχουν ξεχωριστά και ανεξάρτητα πρεσαρίσματα για το συρματόσχοινο 

και τον μηχανισμό ασφαλείας.   

Το συρματόσχοινο της σφραγίδας θα πρέπει να είναι κομμένο και 

συγκολλημένο στα δύο  άκρα του, ώστε να μην ξεδιπλώνει στην διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής της σφραγίδας και να έχει στρογγυλεμένες ακμές ώστε 

να αποτρέπονται τραυματισμοί από αυτές.  

Το συρματόσχοινο της σφραγίδας θα είναι πολύκλωνο. Η κοπή του 

συρματόσχοινου με μηχανικά μέσα θα προκαλεί αυτόματο και αβίαστο 

ξετύλιγμα των συρματιδίων αυτού, ως ένδειξη παραβίασης. 

Οι ανοχές μεταξύ των οπών επί του σώματος που περιέχουν τα  

συρματόσχοινα, και των συρματόσχοινων, να μην επιτρέπουν την 
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εισαγωγή λεπτών ατσάλινων μικροεργαλείων ή ελασμάτων πάχους 

μεγαλύτερου των 0,1 mm ικανών να απασφαλίσουν την σφραγίδα. 

Σήμανση – Αρίθμηση 

 

Οι σφραγίδες θα φέρουν τις κάτωθι ενδείξεις: 

 Το λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ 

 Το λογότυπο του κατασκευαστή 

 Το αύξοντα μοναδικό αριθμό μαζί με το χαρακτηριστικό γράμμα 

σειράς. Ο μοναδικός αριθμός θα αποτελείται από οκτώ (8) 

αλφαριθμητικά ψηφία (πχ Β123A123)   

 Τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό αυτόματης οπτικής ανάγνωσης (QR 

code) 

Οι τρείς πρώτες ενδείξεις θα αναγράφονται στην ίδια πλευρά της 

σφραγίδας με τα πρεσαρίσματα του μηχανισμού ασφάλισης και του 

συρματοσχοίνου. Ο κωδικός αυτόματης οπτικής ανάγνωσης (QR code) θα 

αποτυπώνεται στην αντίθετη πλευρά.   

Ο χρωματισμός της σφραγίδας καθώς οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις 

όλων των ενδείξεων θα συμφωνηθούν με την έγκριση δείγματος πριν την 

εν σειρά παραγωγής κάθε τύπου.   

Το σύνολο των σημάνσεων επί των σφραγίδων θα πραγματοποιηθεί με 

εγχάραξη με Laser, πλην του κωδικού QR code που θα είναι εκτυπωμένος, 

ώστε να παραμένει ευανάγνωστος στην διάρκεια του χρόνου από τους 

αυτόματους σαρωτές (scanners). Η εγχάραξη θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτή με την αφή ως εσοχή επί της επιφανείας. Τα ανάγλυφα 

εγχάρακτα στοιχεία θα είναι ανεξίτηλα και θα παραμένουν  ευδιάκριτα από 

το προσωπικό καθ’ όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σφραγίδων (15 

έτη). Το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς θα είναι  το 

μέγιστο δυνατό βάση των διαστάσεων του σώματος της σφραγίδας.   

Ο χρωματισμός, τα γράμματα σειράς και το εύρος των αυξόντων κωδικών 

αριθμών των σφραγίδων ανά τύπο θα ορίζονται από την διακήρυξη 

εκάστοτε διαγωνισμού.   

5. Υποβολή Δειγμάτων 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να παραδώσουν μαζί με την 

προσφορά τους 40 πλήρη δείγματα από κάθε προσφερόμενο είδος  για 

έλεγχο και δοκιμές που μπορεί να απαιτηθούν ως προς το αν το υλικό 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής. Δεν θα επιστρέφονται τα δείγματα δεδομένου ότι θα 
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πραγματοποιούνται σε αυτά δοκιμές παραβίασης και καταστροφικές δοκιμές 

για επαλήθευση των δοκιμών τύπου. Οι προσφορές που δεν θα 

συνοδεύονται  από δείγματα δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Η υποβολή δείγματος κατά την διαδικασία του διαγωνισμού επέχει ρόλο 

κυρίως ως προς την δοκιμότητα των Προμηθευτών.  

Οπωσδήποτε όμως ο μειοδότης ή οι μειοδότες οίκοι είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν στην Υπηρεσία μας, πριν την σειρά παραγωγή, πλήρη δείγματα 

από κάθε είδος για την τελική έγκριση.   

6. Υποβολή Στοιχείων με την Προσφορά 
 

Μαζί με την προσφορά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει 

υποχρεωτικά να υποβάλουν για κάθε προσφερόμενο είδος:  

1. Σχέδια στα οποία να φαίνονται οι βασικές διαστάσεις. 

2. Λεπτομερή περιγραφή. 

3. Οδηγίες σφράγισης και επιθεώρησης μη παραβίασης εγκατεστημένης 

σφραγίδας.  

4. Δήλωση Κατασκευαστή για το σήμα πιστότητας “CE ” με αναφορά 

των σχετικών κανονισμών και προτύπων. 

5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου 

κατασκευής με εξειδίκευση σε σχεδιασμό, ανάπτυξη κατασκευή και 

πώληση σφραγίδων ασφαλείας. 

6. Πιστοποιητικά των δοκιμών τύπου που περιγράφονται στην παρούσα 

προδιαγραφή. 

7. Πιστοποιητικά Qualanod και Qualicoat βάση των οποίων γίνεται η 

παραγωγή, επεξεργασία και βαφή του σώματος της σφραγίδας από 

φορέα πιστοποίηση με ISO/IEC 17065:2012. 

8. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όλων των επιμέρους υλικών 

που χρησιμοποιούνται και της επεξεργασίας αυτών. (πχ Κύριο σώμα 

κράματος ΧΧ με βαφή ΧΧ τύπου, μηχανισμός αφάλισης ΧΧ κράματος 

με ΧΧ γαλβάνιση, συρματόσκοινο ΧΧ κράματος)  

9. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι ακολουθεί τις διαδικασίες 

που περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ISO 17712:2013 για τις 

σφραγίδες που προσφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ.  

10.Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι ακολουθεί τις διαδικασίες 

που περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ISO 17712:2013 ως 

διανομέας ή μεταπωλητής των σφραγίδων (distributor or reseller) 

για τις σφραγίδες που προσφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ.  

11.Δήλωση συνεργασίας του εργοστασίου κατασκευής και του 

προμηθευτή όπου να αναφέρεται ότι ακολουθούν τις διαδικασίες που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ISO 17712:2013 για τις 

σφραγίδες που προσφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ. 
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12.Δήλωση του εργοστασίου περί μη χορήγησης σε άλλο προμηθευτή 

σφραγίδων με τα μοναδικά χρωματικά ή κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά που ο ΔΕΔΔΗΕ θα καθορίσει. 

 

Ειδικά για την σφραγίδα τύπου Γ θα υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες 

επιπρόσθετα:  

1. Πιστοποιητικό δοκιμής για κατηγοριοποίηση ως σφραγίδα υψηλής 

ασφάλειας (high security seal) σύμφωνα με το πρότυπο ISO  

17712:2013 που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο 

εργαστήριο δοκιμών  κατά ISO/IEC 17025:2005. 

2. Δήλωση από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

κατά ISO/IEC 17020:2012 ότι ο κατασκευαστικός οίκος ακολουθεί 

τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 6 του προτύπου ISO 

17712:2013.  

  

7. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ορισμοί Δοκιμών 

 Δοκιμές τύπου 

Είναι όλες οι δοκιμές που προορίζονται για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών τύπου της σφραγίδας για να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών τους οποίους 

πρέπει να πληρούν. 

 Δοκιμές σειράς 

Είναι οι δοκιμές που γίνονται σε καινούργιες σφραγίδες για να 

επιβεβαιωθεί ότι ικανοποιούν τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών 

ή να αποδειχθεί ότι η παρτίδα καλύπτει τις εξειδικευμένες γενικές και 

ειδικές απαιτήσεις της σχετικής προδιαγραφής. 

 Δοκιμές αποδοχής 

Είναι οι δειγματοληπτικές δοκιμές που γίνονται σε μια παρτίδα 

σφραγίδων πριν την παράδοση με σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη 

απόφασης όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας. 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε 

τελευταία έκδοση των κανονισμών IEC ή ASTM. 

Δειγματοληπτικές δοκιμές (δοκιμές αποδοχής) 

Δειγματοληπτικές δοκιμές για αποδοχή κατά τον έλεγχο παραλαβής είναι 

όλες οι δοκιμές που προδιαγράφονται στο ΕΝ 62058-31. 

Η διαδικασία δειγματοληψίας για τις δοκιμές θα είναι σύμφωνη με το IEC 
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60410 με τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Στάθμη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι, ΙΕC 60410. 

- Απλή ή διπλή δειγματοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, ΙΕC 60410). 

- Αποδεκτή στάθμη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιμή χωριστά. 

Δοκιμές τύπου 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά εκτέλεσης 

των ακόλουθων δοκιμών που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο και 

διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών κατά ISO/IEC 17025:2005. Τα 

πιστοποιητικά δοκιμών θα πρέπει να αναφέρουν ρητώς εάν τα 

αποτελέσματα των δοκιμών είναι επιτυχή σύμφωνα τα κριτήρια της 

παρούσας προδιαγραφής:  

1. Δοκιμή Εφελκυσμού κατά ISO 17712:2013  

Για τις σφραγίδες τύπου Α και Β η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 1,5kN, και υπό την προϋπόθεση της θραύσης του 

συρματόσχοινου πριν την απελευθέρωση του από τον μηχανισμό 

ασφάλισης ή το σώμα της σφραγίδας. 

Για τις σφραγίδες τύπου Γ η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 10kN. 

2. Δοκιμή Διάτμησης κατά ISO 17712:2013  

Για τις σφραγίδες τύπου Α και Β η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 1,5kN. 

Για τις σφραγίδες τύπου Γ η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 3,336kN. 

3. Δοκιμή Κάμψης κατά ISO 17712:2013 

Για τις σφραγίδες τύπου Α και Β η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 251 κύκλους. 

Για τις σφραγίδες τύπου Γ η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 500 κύκλους. 

4. Δοκιμή Κρούσης κατά ISO 17712:2013 

Για τις σφραγίδες τύπου Α και Β η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 15J. 

Για τις σφραγίδες τύπου Γ η δοκιμή κρίνεται επιτυχής για τιμές 

μεγαλύτερες από 40,68J. 

Οι δοκιμές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε θερμοκρασία 18±3 οC 

και -27±3 οC. 

5. Δοκιμή Αντοχής σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία διοξειδίου του θείου 

κατά ISO/IEC  3231:1993. 
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Η δοκιμή πραγματοποιείται σε πλήρως συναρμολογημένη και 

χαραγμένη σφραγίδα, με ποσότητα 0,2l SO2 και  έχει διάρκεια 24 

κύκλων. 

Γίνεται εγχάραξη στραυροειδούς εγκοπής πάχους 1mm που φτάνει 

ως το μέταλλο.  

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν δεν υπάρχει διείσδυση μεγαλύτερη 

από 1mm και στις δύο πλευρές από την αρχική σχισμή, δεν υπάρχει 

αλλαγή στο χρώμα ή φλύκταινες (φουσκάλες) πάνω από 2 (S2) 

σύμφωνα με το ISO/IEC  4628-2 και  οι κωδικοί της σφραγίδας 

(ψηφία και QR code) παραμένουν ευανάγνωστοι. 

6. Δοκιμή Αντοχής σε αλατονέφωση οξικού άλατος (Acetic Acid Salt 

Spray -AASS) κατά ISO/IEC  9227:2012. 

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε πλήρως συναρμολογημένη και 

χαραγμένη σφραγίδα με διάρκεια δοκιμής 1000 ώρες. 

Γίνεται εγχάραξη στραυροειδούς εγκοπής πάχους 1mm που φτάνει 

ως το μέταλλο.  

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν δεν υπάρχει διείσδυση μεγαλύτερη 

από 1mm και στις δύο πλευρές από την αρχική σχισμή, δεν υπάρχει 

αλλαγή στο χρώμα ή φλύκταινες (φουσκάλες) πάνω από 2 (S2) 

σύμφωνα με το ISO/IEC  4628-2 και  οι κωδικοί της σφραγίδας 

(ψηφία και QR code) παραμένουν ευανάγνωστοι.  

7. Δοκιμή Αντοχής σε επιταχυνόμενη τεχνική γήρανση κατά ISO/IEC  

11341:2004 

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε πλήρως συναρμολογημένη και 

χαραγμένη σφραγίδα με διάρκεια δοκιμής 2000 ώρες.  

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν η απώλεια στιλπνότητας δεν 

υπερβαίνει το 10% της αρχικής τιμής σύμφωνα με το ISO/IEC  2813 

και η αλλαγή του χρώματος δεν είναι μεγαλύτερη του 50% των 

οριακών τιμών των αποχρώσεων (RAL) σύμφωνα με το ISO/IEC  

7724/3. 

8. Εγγύηση Καλής Λειτουργιάς  
 

Για τις σφραγίδες θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών, 

από την ημερομηνία παράδοσής τους. 

9. Οδηγίες Λειτουργίας 
 

Μαζί με τις προσφορές οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να 

παραδώσουν εγχειρίδιο με την διαδικασία σφράγισης και ελέγχου 

παραβίασης, απόπειρας παραβίασης ή επανασυναρμολόγησης 

χρησιμοποιημένων σφραγίδων. 
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10. Συσκευασία 
 

Οι σφραγίδες πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώς συσκευασμένες μέσα σε 

προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι σε επιμέρους δεσμίδες δεκάδων 

τεμαχίων (πχ 10, 20…). Τόσο οι δεσμίδες όσο και το κιβώτιο θα 

περιλαμβάνουν σφραγίδες με συνεχή αύξουσα αρίθμηση μοναδικών 

κωδικών. Κάθε κιβώτιο θα περιέχει ακέραιο πολλαπλάσιο εκατοντάδων 

σφραγίδων (πχ 100, 200, 500…).      

Κάθε κιβώτιο θα είναι σφραγισμένο από το εργοστάσιο παραγωγής με 

σχετική σήμανση.  

Τα χαρτοκιβώτια θα τοποθετούνται σε παλέτες EU για την εύκολη 

μεταφορά τους. Το συνολικό βάρος ανά παλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 550Kg. 

Κάθε κιβώτιο θα έχει εξωτερικά τυπωμένα: 

 τον αριθμό της Σύμβασης,  

 τον Κωδικό Υλικού,  

 τα στοιχεία του Προμηθευτή,  

 το όνομα ή το λογότυπο του Κατασκευαστή και  

 το εύρος των αυξόντων μοναδικών κωδικών σφραγίδων που 

περιλαμβάνει. 

Κάθε παράδοση (τμηματική ή συνολική) θα συνοδεύεται από βεβαίωση του 

κατασκευαστή όπου θα αναφέρεται το εύρος και η συνέχεια των αυξόντων 

μοναδικών κωδικών σφραγίδων που περιλαμβάνει και την μοναδικότητα 

αυτών. Σε περίπτωση διάθεσης σε τρίτους σφραγίδων από τον 

κατασκευαστή ή τον προμηθευτή καθόλα ίδιων με τους προσφερόμενους 

τύπους στον ΔΕΔΔΗΕ μη χαραγμένων ή με επανάληψη των μοναδικών 

κωδικών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα δύναται να κινηθεί νομικά προς διεκδίκηση 

αποζημίωσης ανάλογης της προκληθείσης ζημίας.    

Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε 

εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι  καιρικών συνθηκών 

(βροχή ή υγρασία). 

 

 

 


