
Νέα έντυπα 
Α) Υπεύθυνη δήλωση 
Στη καρτέλα µε τις αιτήσεις εκτός από τα παλιά 
έντυπα έχει προστεθεί και η υπεύθυνη δήλωση  
όπως αυτή ισχύει από την 1/Οκτ/2011.  
Κάντε κλικ πάνω στο πλήκτρο «Υπεύθυνη 
δήλωση εγκαταστάτη 2011»  Συµπληρώστε τα 
«κουτάκια» και πατήστε το πλήκτρο 
«Εκτύπωση» για να γίνει πρώτα προβολή του 
εντύπου στην οθόνη. Απ το µενού «αρχείο» > 
«εκτύπωση» µπορείτε να τυπώσετε το έντυπο, 
(εναλλακτικά από το εικονίδιο του εκτυπωτή). 
Το πλήκτρο «Φύλαξη στοιχείων» αποθηκεύει τα 
στοιχεία στο πρόγραµµα. 
 
Β) Έκθεση παράδοσης θεµελιακής γείωσης. 
 

Πατώντας το πλήκτρο το πρόγραµµα θα σας 
δείξει τις καρτέλες που πρέπει να 



συµπληρωθούν για την έκθεση της θεµελιακής 
γείωσης. Το έντυπο είναι της ΠΟΣΕΗ. 
Το σχέδιο που θα  τοποθετηθεί στο µιλιµετρέ 
µπορείτε να το φτιάξετε από την επιλογή «Σχέδιο 
θεµελιακής γείωσης» (βρίσκετε στη καρτέλα των 
αιτήσεων). 
Για να τυπωθεί και το σχέδιο πρέπει να έχετε 
τσεκάρει την επιλογή «Να τυπωθεί και το 
σχέδιο» 
Τα στοιχεία της άδειας το ηλεκτρολόγου θα τα 
πάρετε πατώντας ένα από τα 4 πλήκτρα στο 
«χρήση στοιχείων από:» 
 
Για να εκτυπωθεί η έκθεση πατήστε το πλήκτρο 
«Εκτύπωση» 

 
 
Στην επιλογή «∆ιόρθωση σε εκατοστά δώστε 0,5 
(ορίζει το αριστερό αι πάνω περιθώριο στο 
µιλιµτρέ χαρτί). Τσεκάρετε «Να αποφασίζει το 
πρόγραµµα»  σε τι κλίµακα θα τυπώσει το 
σχέδιο. Με την επιλογή αυτή το σχέδιο θα 
καλύψει το µέγιστο από τον επιτρεπόµενο χώρο 
στο µιλιµετρέ. 
Αν θέλετε να τυπωθεί σε συγκεκριµένες 
διαστάσεις, επιλέξετε «Με τις παρακάτω 
διαστάσεις» Στα νούµερα µε το κόκκινο είναι οι 
διαστάσεις του σχεδίου σε χιλιοστά και δεξιά στο 



λευκό µπορείτε να βάλετε τις επιθυµητές 
διαστάσεις πάλι σε χιλιοστά. 
 

 

 

 



Γ) Έκθεση παράδοσης 
Πατήστε το πλήκτρο για να δείτε τις καρτέλες για 
την έκθεση παράδοσης. 
 

 

 

Συµπληρώστε τα κενά και επιλέξετε την  άδεια 
του ηλεκτρολόγου από τα 4 πλήκτρα. 
Προχωρήστε στη σελίδα1 και στη σελίδα 2 και 
συµπληρώστε τα υλικά σε κάθε χώρο της 
οικοδοµής. 
Μπορείτε να γράψετε σε όλα τα κουτάκια στις 
σελίδες (ακόµα και σε αυτά που περιέχουν 
στοιχεία) Τα δωµάτια – χώρους της οικοδοµής 
τους ορίζεται στη πρώτη γραµµή 
Πατήστε το πλήκτρο της εκτύπωσης για να 
τυπώσετε την έκθεση 
Μη ξεχάσετε να πατήσετε το πλήκτρο φύλαξη 
στοιχείων για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στο 
πρόγραµµα 



 

 

 



 
∆) Πρωτόκολλο ελέγχου. 
Πατήστε το πλήκτρο πρωτόκολλο ελέγχου για να 
συµπληρώσετε το πρωτόκολλο µε τις µετρήσεις 
σας. Στο πρωτόκολλο εκτός από τις γραµµές 
που έχει στη πρώτη σελίδα, έχοµε δηµιουργήσει 
και µια δεύτερη επειδή συνήθως δεν φτάνει για 
µια οικοδοµή.  
Μη ξεχάσετε να πατήσετε το πλήκτρο φύλαξη 
στοιχείων για να αποθηκευτούν τα δεδοµένα στο 
πρόγραµµα. 
 
Κενά έντυπα µπορείτε να τυπώσετε από τη 
επιλογή «εκτυπώσεις» (πάνω από το 
πελατολόγιο στη πρώτη σελίδα). 
 


