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Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου 
Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών (FAQ)  

  
  

Ερώτηση 1: Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό 
τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, 
υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;  
  
Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος  του Πρωτοκόλλου που 
παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.  
  
  
Ερώτηση 2: Όταν υποβάλλεται ΥΔΕ, είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων  των  
εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις;  
  
Απάντηση: Τα πρώτα τέσσερα (4) έγγραφα, ήτοι μονογραμμικό(ά) εγκατάστασης, 
μονογραμμικό(ά) πινάκων, τα πρωτόκολλο(α) παράδοσης και η έκθεση παράδοσης 
υποβάλλονται υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα δύο, ήτοι η μελέτη της περίπτωσης ε) της 
παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει (ΦΕΚ 
Β΄ 4825/24.12.2019) καθώς και το έντυπο περί προαιρετικής εγκατάστασης ΔΔΡ 
(ΕΠΕΔΔΡ), υποβάλλονται για κατηγορίες εγκαταστάσεων της παραγράφου 7 του 
άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ.  
  
  
Ερώτηση 3: Στις περιπτώσεις που η ΥΔΕ χρήζει θεωρήσεως από το οικείο 
επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου εγκαταστάτη, ποια θεωρείται ημερομηνία 
εκδόσεως της ΥΔΕ, η ημερομηνία που αυτή υπεγράφη από τον αδειούχο εγκαταστάτη 
ή η ημερομηνία θεωρήσεώς της από το σωματείο;  
  
Απάντηση: Κατά πάγια τακτική, στις ως άνω περιπτώσεις, ημερομηνία εκδόσεως 
θεωρείται η ημερομηνία θεωρήσεως της ΥΔΕ από το οικείο επαγγελματικό σωματείο 
του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.  
   
 
Ερώτηση 4: Εάν ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαπιστώσει ότι έχει γίνει επέμβαση από 
άλλον σε ΕΗΕ, την κατατεθειμένη ΥΔΕ της οποίας έχει αυτός υπογράψει, μπορεί να 
ζητήσει από την Μονάδα του Δικτύου την απόσυρση της εν λόγω ΥΔΕ;  
 
 Απάντηση: Όχι, κατά νόμον αρμόδια να αποφασίσει για το δέον γενέσθαι είναι η οικεία 
Διοικητική Περιφέρεια της Πολιτείας, όπου και θα πρέπει να απευθυνθεί.  
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Ερώτηση 5 : Είναι αποδεκτό, σε περίπτωση ηλεκτροδοτήσεως Εσωτερικής Ηλεκτρικής 
Εγκαταστάσεως (ΕΗΕ) κτιρίου με θεμελιακή γείωση, η Μετρητική Διάταξη να 
γειώνεται, εναλλακτικά με τις έως σήμερα ακολουθούμενες μεθόδους γειώσεως, στη 
θεμελιακή γείωση του ακινήτου;  
  
Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται και η λύση αυτή. Ρητά τονίζεται ότι, η επιλογή μεταξύ των 
αποδεκτών τεχνικών λύσεων, είναι απολύτως προαιρετική και καθορίζεται από τον 
ιδιοκτήτη/χρήστη της ΕΗΕ και τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αδειούχο ηλεκτρολόγο 
εγκαταστάτη.   
Σημειώνεται ότι, ο αγωγός γειώσεως μέσω του οποίου συνδέεται η Μετρητική Διάταξη 
(Μετρητής) στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου, δεν πρέπει να συγχέεται με τον αγωγό 
προστασίας (PE) της γραμμής Γενικού Πίνακα Καταναλωτή – Μετρητή.  
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