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Ενέργειες και έλεγχοι κατά την παραλαβή της ΥΔΕ και των 
συνοδευτικών εγγράφων του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. 

101195/17.9.21 (ΦΕΚ Β’ 4654/8.10.21) 
 

Α. Κατά την παραλαβή του εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) του 

Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4654/8.10.2021) όπως ισχύει, οι 

μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες και ελέγχους: 

1. Μη Οριστικοποιημένη/ Οριστικοποιημένη ΥΔΕ: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο ένα από 

τα πλαίσια ελέγχου (checkbox). Σε ηλεκτροδοτημένη παροχή θα πρέπει να είναι 

συμπληρωμένη η ένδειξη «Οριστικοποιημένη». 

 

2. Στοιχεία Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και 

εάν η άδεια που, κατά δήλωσή του επί της ΥΔΕ, κατέχει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, 

του παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα έκδοσης της εν λόγω ΥΔΕ. 

Δεν πραγματοποιείται έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο ηλεκτρολόγος κατέχει την άδεια 

που δηλώνει. 

 

3. Στοιχεία Καταναλωτή: Γίνεται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με αυτά που 

έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα. 

 

4. Τύπος Ελέγχου: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο το ορθό πλαίσιο ελέγχου (checkbox). 

Στην περίπτωση που συμπληρωθεί το πλαίσιο ελέγχου «ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΕΝΕΛΕΓΧΟΣ», 

ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί μία από τις αιτίες που αναφέρονται την παρ. 4γ) του 

άρθρου 4 της ΥΑ. 

 

5. Επόμενος Τακτικός Επανέλεγχος: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένη η καταληκτική 

ημερομηνία επανελέγχου.  Ο χρόνος επανελέγχου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 

τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ. 

 

6. Στοιχεία Εγκατάστασης: Γίνεται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με αυτά που 

έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα. Η χρήση που δηλώνεται θα πρέπει να 

ακολουθεί την κωδικοποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της ΥΑ. 

 

7.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης: 

 Τάση / Φάσεις / Συχνότητα / dc ή ac: Για μονοφασική παροχή ελέγχεται αν έχει 

συμπληρωθεί 230 / 1 / 50 / ac και για τριφασική 400 / 3 / 50 / ac.  

 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς ενεργός / φαινόμενη: Ελέγχεται αν η συνολική 

εγκατεστημένη ενεργός ισχύς είναι μικρότερη ίση του ορίου άδειας σε kW του 
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εγκαταστάτη. Το πεδίο «φαινόμενη ισχύς (ΚVA)» πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

συμπληρωμένο στις περιπτώσεις που υπάρχει μέτρηση της αέργου ισχύος. 

 Ανάλυση εγκατεστημένης ισχύος: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο τουλάχιστον 

ένα πεδίο. 

 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας: Ελέγχεται αν η ισχύς 

της παραγωγικής διαδικασίας που αναφέρεται στην άδεια εγκατάστασης, εφόσον 

υπάρχει, είναι ίση με τη δηλούμενη ισχύ.  

 Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα: Απαιτείται να είναι συμπληρωμένο ένα 

πλαίσιο ελέγχου (check box), NAI ή ΟΧΙ. 

 Ηλεκτροδότηση σταθμού ή σταθμών φόρτισης Η/Ο:  Απαιτείται να είναι 

συμπληρωμένο ένα πλαίσιο ελέγχου (check box), NAI ή ΟΧΙ. Στην περίπτωση που 

δηλώνεται ΝΑΙ, ελέγχεται αν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του/των σταθμού/ών 

στην ειδική προς το σκοπό αυτό εφαρμογή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

καταχώρηση, ζητείται από τον καταναλωτή να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο. 

 Γραμμή γενικού πίνακα – μετρητή: Ελέγχεται ότι η διατομή της γραμμής Γενικού 

Πίνακα Καταναλωτή – Μετρητή είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που απαιτείται για 

το πλήρες φορτίο κάθε τυποποιημένης παροχής. 

 Περιγραφή γενικής ασφάλειας ή αυτόματου διακόπτη ισχύος γεν. πίνακα: 

Ελέγχεται ότι η γενική ασφάλεια καταναλωτή συνεργάζεται επιλογικά με την 

ασφάλεια του μετρητή ή την ασφάλεια του Υ/Σ για τις περιπτώσεις που δεν 

τοποθετούνται ασφάλειες στον μετρητή. 

 Σύστημα σύνδεσης γείωσης: Πρέπει να είναι συμπληρωμένο υποχρεωτικά το 

πλαίσιο ελέγχου (check box) εκείνο, με βάση το οποίο, το δηλούμενο σύστημα 

γείωσης είναι σύμφωνο με αυτό που εφαρμόζεται στην περιοχή του Δικτύου που 

ανήκει η συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο ένα από 

τα πλαίσια ελέγχου (check box). Αν συμπληρωθεί «Διασυνδεδεμένο σύστημα» ή 

«Εφεδρικά συστήματα (Η/Ζ)» ελέγχεται αν η δηλωθείσα ισχύ ταυτίζεται με την 

καταχωρηθείσα στο μηχανογραφικό σύστημα ισχύ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

καταχώρηση, ζητείται από τον καταναλωτή να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες για την εγκατάσταση σταθμών αυτοπαραγωγής και για τα εφεδρικά 

Η/Ζ. Αν συμπληρωθεί «Αυτόνομη ηλεκτρική εγκατάσταση» η ΥΔΕ επιστρέφεται 

και τηρείται από τον ιδιοκτήτη και καταναλωτή καθώς και από τον συντάκτη της, 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων» (παρ. 4 του άρθρου 6 της ΥΑ). 
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8. Συνοδευτική Τεκμηρίωση: Ελέγχεται αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πλαίσια ελέγχου 

(check box) των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά (1 έως 4) και ότι 

έχει συμπληρωθεί το πλήθος των σελίδων. Τα έγγραφα παραλαμβάνονται και 

αρχειοθετούνται χωρίς να γίνεται έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που δηλώνονται με 

αυτά. Ειδικότερα, ΥΔΕ που φέρουν αρχικά ένδειξη «μη οριστικοποιημένη», όταν επαν-

υποβάλλονται με την ένδειξη «οριστικοποιημένη», δύναται να συνοδεύονται μόνο με 

το/τα Πρωτόκολλο(α) Ελέγχου.    

 

9. Εγκατάσταση με ηλεκτροδότηση κατά τον έλεγχο: Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί 

το πλαίσιο ελέγχου (check box) «ΝΑΙ» ελέγχεται αν η εγκατάσταση ηλεκτροδοτείται. 

 

 

10. Υπογραφή –Σφραγίδα – Ημερομηνία - Θεώρηση: Ελέγχεται αν υπάρχει υπογραφή και 

σφραγίδα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και θεώρηση από το οικείο επαγγελματικό 

σωματείο του – πλην των διπλωματούχων μηχανικών -  και ότι δεν έχουν παρέλθει 

περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της ΥΔΕ, εκτός και 

αν είχε αρχικά υποβληθεί «μη οριστικοποιημένη» ΥΔΕ οπότε η «οριστικοποιημένη ΥΔΕ» 

υποβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση της 

εγκατάστασης. 

Β. Κατά την παραλαβή των εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, οι μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ 

προβαίνουν στους παρακάτω ελέγχους: 

1. Ελέγχεται ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται επί των εν λόγω εγγράφων, 

ταυτίζεται με τον Αριθμό Παροχής που αναγράφεται επί της ΥΔΕ. 

2. Ελέγχεται ότι τα εν λόγω έγγραφα, έχουν σφραγιστεί και υπογραφεί από τον Αδειούχο 

Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη. 

3. Ελέγχεται ότι τα εν λόγω έγγραφα, έχουν υπογραφεί από τον Ιδιοκτήτη ή τον 

Καταναλωτή.  

4. Για τα Έγγραφα τα οποία μπορεί να αποτελούνται από περισσότερες από μία σελίδες 

(οι οποίες αριθμούνται ως εξής Σελίδα … από …), πλέον των ανωτέρω ελέγχεται ότι το 

πλήθος των σελίδων που παραδίδονται ταυτίζεται με αυτό που έχει δηλωθεί επί της ΥΔΕ. 

 


