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Οι οδηγίες αυτές έχουν εφαρμογή μόνο για επαγγελματικά σωματεία 

ηλεκτρολόγων που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή: 

 
 

Οι οδηγίες αυτές έχουν στόχο και σκοπό: 

 

-Να δώσουν βασικές πληροφορίες και οδηγίες σε εξουσιοδοτημένους 

συνεργάτες σωματείων ηλεκτρολόγων που παραλαμβάνουν και 

πρέπει να βεβαιώνουν - θεωρούν τις ΥΔΕ των μελών τους με βάση την 

ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

-Την σωστή και αποδοτική χρήση και την καλή αξιοποίηση της 

εφαρμογής (application) που έχει δημιουργηθεί στο govgr για τις 

ψηφιακές υπογραφές και τη ψηφιακή θεώρηση της ΥΔΕ.  

 

Διευκρινίσεις:  

-Με τις περιγραφόμενες ψηφιακές υπογραφές και την ψηφιακή θεώρηση της ΥΔΕ δεν 

δημιουργείται το ηλεκτρονικό μητρώο εγκαταστάσεων που προβλέπεται στον Νόμο 3982 

του 2011. Το μητρώο των ΥΔΕ διατηρείται και παραμένει στις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

-Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα: ’’Ψηφιακή 

έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ’’ που βρίσκεται στο ΦΕΚ 

5471 ΄Β της 20/10/2022. 

-Σε περίπτωση αλλαγών της Νομοθεσίας ή των απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι 

εγγυημένη η επικαιροποίηση αυτών των οδηγιών.  
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1. Αναγκαίες – απαραίτητες προϋποθέσεις για την χρήση της 

εφαρμογής από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (συνεργάτη) του 

επαγγελματικού σωματείου, ο οποίος βεβαιώνει – θεωρεί ψηφιακά και 

δίδει αριθ. πρωτοκόλλου στην ΥΔΕ ηλεκτρολόγου  μέλους του 

 

 Το επαγγελματικό σωματείο στο οποίο υπάγεται πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε 

αυτή την εφαρμογή του govgr.  

 Εξουσιοδότηση από το σωματείο του για την θεώρηση των ΥΔΕ η οποία να έχει 

μεταβιβαστεί στην ΠΟΣΕΗ και από την ΠΟΣΕΗ στο govgr.  

 Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να έχει επιβεβαιωθεί ο 

αριθμός του κινητού του τηλεφώνου.  

 Προσωπικούς κωδικούς web banking, είτε προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 

στο Taxisnet.  

 Κινητό τηλέφωνο όπου θα στέλνονται κωδικοί επιβεβαίωσης από το govgr. 

 Πρόσβαση στο Internet, προσωπική ή μέσω του σωματείου του. 

 

2. Θέματα σωματείων στην εφαρμογή του govgr για την ΥΔΕ 

Ο Πρόεδρος του σωματείου δηλώνει εγγράφως προς την ΠΟΣΕΗ ποιο άτομο είναι 

υπεύθυνο για την ηλεκτρονική υπογραφή του σωματείου του, καθώς και ποιους 

υπαλλήλους εξουσιοδοτεί ο Πρόεδρος να εκπροσωπούν και να υπογράφουν στην 

εφαρμογή για το σωματείο. 

Η ΠΟΣΕΗ ενημερώνει εγγράφως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το ποιοι 

είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι κάθε σωματείου για να υπογράφουν. 

Το σωματείο, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία:  

 Ελέγχει την νομιμότητα του ηλεκτρολόγου μέλους του. 

 Θεωρεί την ΥΔΕ που έχει υποβάλει ο ηλεκτρολόγος  μέλος του. 

 Διατηρεί πρωτόκολλο των θεωρήσεων του. 

Το σωματείο, προαιρετικά, επικουρικά: 

 Ελέγχει ότι τα έγγραφα της ΥΔΕ είναι τα επίκαιρα. 

 Ελέγχει αν η ΥΔΕ (σαν αρχείο) είναι ευανάγνωστη. 

 Ελέγχει αν στο αρχείο pdf περιέχονται όλα τα περιγραφόμενα συνοδευτικά 

έγγραφα της ΥΔΕ. 

Επισήμανση: Η θεώρηση του σωματείου πρέπει να είναι η τελευταία, μετά την υπογραφή 

του ιδιοκτήτη / καταναλωτή ή χρήστη (αν έχει δηλωθεί ότι αυτός θα υπογράψει)! 
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3. Είσοδος του εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου (συνεργάτη) του 

επαγγελματικού σωματείου στο gov.gr και εντοπισμός της 

εφαρμογής για την ΥΔΕ 

Ψάξιμο στο Google με θέμα: YDE gov ή με θέμα: υδε gov 
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4. Ταυτοποίηση του εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου (συνεργάτη) του 

επαγγελματικού σωματείου για δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής 

για την ΥΔΕ  

Εδώ ο συνεργάτης πρέπει να επιλέξει το πως θα κάνει ταυτοποίηση για να ξεκινήσει την 

χρήση της εφαρμογής για την ΥΔΕ. 

Για παράδειγμα, εδώ γίνεται ταυτοποίηση με προσωπικούς κωδικούς taxis net, η οποία 

παρουσιάζεται σε 6 βήματα: 

 

 

 

 

 

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση με προσωπικούς κωδικούς, με όποια από τις 

τράπεζες που εμφανίζονται επιλεγεί.  
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5. Είσοδος του εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου (συνεργάτη) του 

επαγγελματικού σωματείου στην εφαρμογή για την ΥΔΕ, επιλογή 

επόμενης ενέργειας, εντοπισμός των ΥΔΕ προς θεώρηση 

  

  Επιλέγοντας Συνέχεια εμφανίζονται όλες οι ΥΔΕ που είναι προς θεώρηση 
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6. Επιλογή μιας ΥΔΕ και επεξεργασία και θεώρηση  

 

 

Επισήμανση: Αν το σωματείο διαπιστώσει λάθη ή αποκλίσεις και δεν υπογράψει, η ΥΔΕ 

δεν διορθώνεται και δεν ολοκληρώνεται. Πρέπει να επαναληφθεί η εισαγωγή της από τον 

ηλεκτρολόγο (και η υπογραφή της από τον καταναλωτή εάν έχει συμφωνήσει να 

υπογράψει ψηφιακά). 
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7. Διαχείριση ψηφιακής θυρίδας συνεργάτη σωματείου, εντοπισμός 

της ψηφιακά υπογεγραμμένης και θεωρημένης ΥΔΕ 
 

  
 

Όταν γίνεται είσοδος στην εφαρμογή του govgr (βλέπε παραπάνω βήμα 5), εμφανίζεται 

στο πλαίσιο επάνω δεξιά και η ψηφιακή θυρίδα πολίτη (εδώ του συνεργάτη σωματείου) 

με το όνομα του. Οι επιλογές ΄΄Θυρίδα’’ και ‘’Έξοδος’’ ανοίγουν με κλικ στις 3 τελείες.  

Επιλέγοντας ΄΄Θυρίδα’’ εμφανίζονται τα έγγραφα που έχουν οριστικοποιηθεί στην θυρίδα. 

 
Στην θυρίδα η ΥΔΕ εμφανίζεται – εξάγεται σαν έγγραφο, μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί οι 

υπογραφές του ιδιοκτήτη ή καταναλωτή / χρήστη της εγκατάστασης (αν έχει δηλωθεί ότι 

θα υπογράψει στην εφαρμογή του govgr και αφού έχει υπογράψει) και του συνεργάτη του 

σωματείου. 

Από εδώ ο συνεργάτης του σωματείου μπορεί να πάρει (να κατεβάσει) την ψηφιακά 

υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕ σε αρχείο .pdf για να την χρησιμοποιήσει στην 

συνέχεια.  

Η ΥΔΕ αυτή βρίσκεται στην ίδια μορφή στην θυρίδα του ιδιοκτήτη – καταναλωτή (χρήστη) 

που έχει ζητήσει την ΥΔΕ (μόνο εφόσον αυτός έχει υπογράψει ψηφιακά στην εφαρμογή 

του govgr για την ΥΔΕ) και στην θυρίδα του ηλεκτρολόγου που έχει εισάγει την ΥΔΕ 

 

Επισήμανση: 

Συνιστάται, το σωματείο να διατηρεί ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο με τις ΥΔΕ που εξάγει 

από τα ΄΄Έγγραφα’’ της θυρίδας του συνεργάτη (ή των συνεργατών του) στο govgr και να 

δημιουργεί συχνά backup για λόγους ασφάλειας δεδομένων.  
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8. Ολοκλήρωση: Η ψηφιακά υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕ 

βρίσκεται σε αρχείο .pdf στις θυρίδες του ηλεκτρολόγου, του ιδιοκτήτη 

/ καταναλωτή (χρήστη, εφόσον έχει υπογράψει ψηφιακά) και του 

εκπροσώπου (συνεργάτη) του σωματείου 

 

 
 

 

 
 

Η ψηφιακή υποβολή προς τον ΔΕΔΔΗΕ της ψηφιακά υπογεγραμμένης 

και θεωρημένης ΥΔΕ γίνεται από τον ηλεκτρολόγο που την συνέταξε.  


