
SEE Electrical, έκδοση V8R1 build 28 

Αλλαγές στα έντυπα ΥΔΕ, σελ 1 από 6 

 

  SEE Electrical 
Νέα έντυπα ΥΔΕ 

Από 24.12.2019 (ΦΕΚ 4825) έχουν τροποποιηθεί τα έντυπα της ΥΔΕ (ΥΔΕ-βασικό έντυπο έντυπο, Εκθεση Παράδοσης και Πρωτόκολλο Ελεγχου HD και ΚΕΗΕ) και έχει ορισθεί ΝΕΟ έντυπο που 
αναφέρεται σε κυκλώματα που ΔΕΝ προστατεύονται από RCD 30mA: έντυπο Προεραιτικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (σε συντομία ΕΠΕΔΔΡ).   

Οι αλλαγές στα έντυπα έχουν εισάγει κάποιες νέες πληροφορίες στα έργα που δημιουργούνται από το SEE Electrical, καθώς και νέες πληροφορίες στα σύμβολα γραμμών κυκλωμάτων στα 
μονογραμμικά σχέδια πινάκων. 

 

Νέα κείμενα στις «Πληροφορίες Έργου» 

Νέα κείμενα που έχουν εισαχθεί στις «Πληροφορίες Έργου», χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση πληροφοριών που απαιτούνται στα νέα έντυπα ΥΔΕ. 
 

Πληροφορίες άδειας Ηλεκτρολόγου Στοιχεία Μελετητή 

Αριθμ. Βεβαίωσης Αναγγελίας 

Εχει προστεθεί ο «Αριθμ. Βεβαίωσης Αναγγελίας» 
στα στοιχεία Άδειας Ηλεκτρολόγου, σε περίπτωση 
που ο ηλεκτρολόγος είναι Μηχανικός.  
Ο Αριθμ. Βεβ. Αναγγελίας εμφανίζεται στο πεδίο 
«Αριθμ. Άδειας» σε όλα τα έντυπα της ΥΔΕ.  

 

Περιγραφή Βεβαίωσης Αναγγελίας  
& Εκδούσα Αρχή Αναγγελίας 

Οι δύο πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη 
συμπλήρωση των ειδικών έντυπων «Πληροφορίες 
Ηλεκτρολόγου» και «ΥΔΚΕ» της ΕΕΤΕΜ. 

 
 

Πρόσθετες πληροφορίες στα «Στοιχεία Μελετητή»  που 
χρησιμοποιούνται στη συμπλήρωση των ειδικών έντυπων 
«Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου» και «ΥΔΚΕ» της ΕΕΤΕΜ. 

 

 

 

Πληροφορίες για το έντυπο ΕΠΕΔΔΡ 
 

 

«Αριθμός Σελίδων Μελέτης» 
Εδώ εισάγουμε το αριθμό σελίδων Μελέτης που τεκμηριώνει την εξαίρεση από προστασία με RCD 
30mA ορισμένων τελικών κυκλωμάτων. 

 
 



SEE Electrical, έκδοση V8R1 build 28 

Αλλαγές στα έντυπα ΥΔΕ, σελ 2 από 6 

Βασικό έντυπο ΥΔΕ 
 

a. Έχουν γίνει αλλαγές στο κείμενο της δήλωσης. 
 

b. Έχουν εισαχθεί πρόσθετες πληροφορίες στη θέση «Εγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ» 

 
Εάν επισυνάπτεται μελέτη που τεκμηριώνει την εξαίρεση από προστασία με RCD 30mA 
ορισμένων τελικών κυκλωμάτων, πρέπει να δηλώνουμε τον αριθμό σελίδων της 
μελέτης.  Η πληροφορία συμπληρώνεται από τις «Πληροφορίες Εργου». 
Ο αριθμός σελίδων του εντύπου ΕΠΕΔΔΡ συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον έχει 
δημιουργηθεί. 
 

c. Στα στοιχεία εγκαταστάτη, μπορούμε να εισάγουμε εκτός του Αριθμού άδειας, και τον 
Αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας. 
Η πληροφορία «Ημερομηνία Λήξης της άδειας» ΔΕΝ αναγράφεται πλέον στο 
έντυπο. 

 
 

d. Η φράση «αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης» έχει αντικατασταθεί από τη φράση 
«ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης». 

 
 



SEE Electrical, έκδοση V8R1 build 28 

Αλλαγές στα έντυπα ΥΔΕ, σελ 3 από 6 

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 

a. Στα στοιχεία άδειας, μπορούμε να εισάγουμε εκτός του Αριθμού άδειας, και τον 
Αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας. Η πληροφορία πέρνεται από τις «Πληροφορίες Εργου». 

 

 

b. Ο χώρος για τη καταχώρηση Κατηγορίας Εγκατάστασης έχει μεγαλώσει. 

 

 

c. Η φράση «αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης» έχει αντικατασταθεί από τη φράση 
«ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης». 

 
 



SEE Electrical, έκδοση V8R1 build 28 

Αλλαγές στα έντυπα ΥΔΕ, σελ 4 από 6 

Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ 
 

a. Στο πάνω μέρος της 1ης σελίδας (και στα δύο έντυπα) μπορούμε να εισάγουμε εκτός 
του Αριθμού άδειας, και τον Αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας.  

Η πληροφορία ενημερώνεται από τις «Πληροφορίες Εργου».  

 
 

b. Ο αριθμός κυκλωμάτων που περιέχονται στη 1η σελίδα έχει αλλάξει. 

 περιέχονται δέκα (10) κυκλώματα. 

 

 

c. Η φράση «αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης» έχει αντικατασταθεί από τη φράση 
«ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης». 
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Αλλαγές στα έντυπα ΥΔΕ, σελ 5 από 6 

Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 
 

a. Στο πάνω μέρος της 1ης σελίδας (και στα δύο έντυπα) μπορούμε να εισάγουμε εκτός 
του Αριθμού άδειας, και τον Αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας.  

Η πληροφορία ενημερώνεται από τις «Πληροφορίες Εργου».  

 
 

b. Ο αριθμός κυκλωμάτων που περιέχονται στη 1η σελίδα έχει αλλάξει. 

 περιέχονται εννέα (9) κυκλώματα. 

 

 

c. Η φράση «αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης» έχει αντικατασταθεί από τη φράση 
«ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης». 
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Αλλαγές στα έντυπα ΥΔΕ, σελ 6 από 6 

ΝΕΟ έντυπο Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ  
 

Το έντυπο «ΕΠΕΔΔΡ» το δημιουργούμε μόνο όταν έχουμε εξαιρέσει κάποια τερματικά 
κυκλώματα από προστασία με Διακόπτη Διαρροής (RCD) 30mA. Πληροφορίες γι’ αυτά τα 
κυκλώματα πρέπει να παρουσιάζονται στο έντυπο ΕΠΕΔΔΡ.  
 

Στη 1η σελίδα του εντύπου (στο πάνω μέρος) αναγράφονται γενικές πληροφορίες (όπως 
και με τα άλλα έντυπα της ΥΔΕ), καθώς και σε ποιο (α) πρωτόκολλα ελέγχου αναφέρεται. 

 
 

Στο κάτω μέρος υπάρχει λίστα όλων των κυκλωμάτων που εξαιρούνται.  
Στη λίστα μπορούν να εισαχθούν μέχρι επτά (7) κυκλώματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότερα από επτά κυκλώματα, αυτά παρουσιάζονται σε 2η σελίδα (ή και 
περισσότερες). 

 

Οι πληροφορίες για τη συμπλήρωση της λίστας λαμβάνονται από τα ειδικά σύμβολα 
περιγραφής γραμμών παροχής στα Μονογραμμικά σχέδια πινάκων.  

Σε όλα τα κυκλώματα που θέλουμε να συμπεριληφθούν στο έντυπο, συμπληρώνουμε με: 
« (*) » στο πεδίο «Απόκλιση». 

 

  Στο έντυπο αναγράφονται ΜΟΝΟ τα τερματικά κυκλώματα που εξαιρούνται.  
Τα ίδια κυκλώματα πρέπει να παρουσιάζονται επίσης ΚΑΙ στο έντυπο του 
Πρωτοκόλλου (είτε κατά ΕΛΟΤ HD, είτε κατά ΚΕΗΕ). 

 

 
 


