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1. ημεία επαναφόρτιςησ Η/Ο για οικιακή χρήςη 

Σα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Η/Ο που κα χρθματοδοτθκοφν είναι ςυςκευζσ που είναι κατάλλθλεσ 

και προορίηονται για φόρτιςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων ςε οικιακό περιβάλλον (τφποι 

επαναφόρτιςθσ Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1) 

 

2. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ επιλζξιμων ςημείων επαναφόρτιςησ  

 

Για τθν επιλεξιμότθτα των ςθμείων επαναφόρτιςθσ ορίηονται αυςτθρά τα παρακάτω κριτιρια:  

 

I. Κοινζσ προδιαγραφζσ για όλα τα ςημεία επαναφόρτιςησ 

> Σα ςθμεία επαναφόρτιςθσ πρζπει να διακζτουν πιςτοποίθςθ CE, ςφμφωνα με το EC 

Directive 768/2008/EC. 

> Επιτρζπονται μόνο τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Mode 3 και Mode 4, όπωσ αυτά ορίηονται 

ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 61851-1 (εξαιροφνται τα Mode 1, Mode 2 και θ επαγωγικι φόρτιςθ). 

> Tα ςθμεία επαναφόρτιςθσ κα πρζπει να επιτρζπουν τθ ςφνδεςθ των Η/Ο ςε αυτά, 

ςφμφωνα με μία από τισ μεκόδουσ Case Α, Β ι C, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο ΕΛΟΣ ΕΝ 

61851-1. 

> Οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ αφοροφν τισ ςυςκευζσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ και όχι 

τθν εγκατάςταςι τουσ. Παρόλα αυτά, για τθν εγκατάςταςι τουσ  πρζπει να τθροφνται τα 

οριηόμενα ςτο ΕΛΟΣ 60364 

> Απαίτθςθ για IP rating (κατ’ ελάχιςτον IP44), ςφμφωνα με EΛΟΣ EN 61851-1. 

> Απαίτθςθ να υποδεικνφεται θ κατάςταςθ του ςθμείου επαναφόρτιςθσ με εμφανι τρόπο 

(πχ φωτεινι ζνδειξθ LED, οκόνθ κλπ.). 

 

II. ημεία επαναφόρτιςησ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (AC) 

> Σα AC ςθμεία επαναφόρτιςθσ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με τα οριηόμενα ςτο πρότυπο 

ΕΛΟΣ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 ςτακμοφσ φόρτιςθσ. 

> H επιτρεπόμενθ AC ικανότθτα ιςχφοσ ανά όχθμα* είναι: 

a. Ιςχφσ από 3.5 kW ζωσ 7.4 kW. Επίπεδο τάςθσ ειςόδου: 230±10%V (1Φ) 

b. Iςχφσ από 7.4 kW ζωσ 22 kW. Επίπεδο τάςθσ ειςόδου: 400±10%V (3Φ) 
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> Ο χρθςιμοποιοφμενοι ρευματοδότεσ κα πρζπει να πλθροφν τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά του προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 62196-2. 

*θμείωςθ: ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ με περιςςότερεσ από μία 

εξόδουσ (ρευματοδότεσ), τότε θ ιςχφσ του ςθμείου ορίηεται ωσ το άκροιςμα τθσ εγχεόμενθσ 

ιςχφοσ ςτα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότεσ λειτουργοφν ταυτόχρονα ςτθ μζγιςτθ ικανότθτα ιςχφοσ 

τουσ . 

 

III. ημεία επαναφόρτιςησ ςυνεχοφσ ρεφματοσ (DC) 

> Οι DC ςθμεία επαναφόρτιςθσ κα πρζπει να είναι ςυμβατοί με τα οριηόμενα ςτο πρότυπο 

ΕΛΟΣ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 ςτακμοφσ φόρτιςθσ. 

> Η επιτρεπόμενθ DC ικανότθτα ιςχφοσ είναι:  

a. Ιςχφσ από 3.5 kW ζωσ 22 kW.  

> Ο χρθςιμοποιοφμενοι ρευματοδότεσ κα πρζπει να πλθροφν τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά του προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 62196-3. 

 

IV. Ικανότητα διαχείριςησ ιςχφοσ 

Εκτόσ των παραπάνω, ςχετικϊν με τθν αςφάλεια τθσ ςυςκευισ, προδιαγραφϊν, τo ςθμείο 

επαναφόρτιςθσ Η/Ο κα πρζπει να πλθροί ςωρευτικά τα παρακάτω κριτιρια που το κακιςτοφν 

«ζξυπνο», ικανό δθλαδι να επιτρζπει τθ διαχείριςθ ιςχφοσ: 

a) Να διακζτει δυνατότθτα αποδοχισ, λιψθσ και επεξεργαςίασ εξωτερικϊν δεδομζνων 

κακϊσ και απομακρυςμζνου ελζγχου βάςει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ι μεταγενζςτερθσ 

ζκδοςθσ αυτοφ, με ςκοπό τθν: 

i. Διαχείριςθ ενεργοφ ιςχφοσ**. 

ii. Προςαρμογι ιςχφοσ ζπειτα από λιψθ εξωτερικισ εντολισ (π.χ. οριςμόσ setpoint). 

iii. Μζτρθςθ δεδομζνων κατανάλωςθσ ενζργειασ και αποςτολισ αυτϊν. 

b) Να διακζτει τα απαραίτθτα πρωτόκολλα αςφαλείασ με ςκοπό τθν αςφάλειά του ζναντι 

κυβερνοεπικζςεων. 

**θμείωςθ: Ωσ διαχείριςθ ενεργοφ ιςχφοσ ορίηεται ο ζλεγχοσ τθσ ιςχφοσ τθν οποία διακινοφν οι 

υποδομζσ επαναφόρτιςθσ Η/Ο με ςυνεχι ι κλιμακωτι ρφκμιςθ (αφξθςθ ι μείωςθ), θ οποία 

μπορεί να επιτυγχάνεται και με ςφνδεςθ/αποςφνδεςθ επιμζρουσ υποδομϊν. 
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Για την καταχώρηςη ενόσ ςημείου επαναφόρτιςησ ςτην ενδεικτική 

λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» ημείων Επαναφόρτιςησ είναι απαραίτθτθ 

ςχετικι αίτθςθ του καταςκευαςτι ι/και ειςαγωγζα ςυςκευϊν (ςθμείων επαναφόρτιςθσ) που 

είναι κατάλλθλεσ και προορίηονται για φόρτιςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων ςε οικιακό περιβάλλον 

(τφποι επαναφόρτιςθσ Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), θ οποία κα ςυνοδεφεται από τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά εμφανίηονται παρακάτω. Σα δικαιολογθτικά αυτά 

περιγράφουν και αποδεικνφουν τόςο τθν πλιρωςθ των προδιαγραφϊν αςφαλείασ, όςο και τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά των ςθμείων επαναφόρτιςθσ που τα κακιςτοφν «ζξυπνα».  

θμειϊνεται ότι: 

 Οι αιτιςεισ των καταςκευαςτϊν/ειςαγωγζων κατατίκενται: 

a) θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr ι  

b) εγγράφωσ ςτθ διεφκυνςθ: Μεςογείων 119, Σ.Κ. 11526, Επιτελικι Δομι ΕΠΑ 

Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Σομζα Ενζργειασ 

 Οι αιτιςεισ  μποροφν να κατατίκενται από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του οδθγοφ τθσ 

δράςθσ (Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ) 

 Η λίςτα κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ. Η αρχικι ζκδοςθ τθσ λίςτασ κα 

αναρτθκεί κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ αιτιςεων και κα περιλαμβάνει 

ςυςκευζσ φόρτιςθσ για τισ οποίεσ ζχει κατατεκεί αίτθςθ ζωσ και 3 θμζρεσ πριν τθν 

ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων.  

 Η λίςτα κα παραμζνει ανοιχτι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ και κα ανανεϊνεται 

διαρκϊσ, όποτε κατατίκενται αιτιςεισ από καταςκευαςτζσ/ ειςαγωγείσ με νζα ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ. τθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ κα αναρτάται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα επικαιροποιθμζνθ λίςτα 

Δικαιολογητικά για αίτηςη καταχώρηςησ ςτην ενδεικτική λίςτα «ζξυπνων» ςημείων 

επαναφόρτιςησ: 

i. υμπλθρωμζνo και υπογεγραμμζνο ζντυπο “Διλωςθ καταςκευαςτι/ειςαγωγζα” (πρότυπο 

ζντυπο διατίκεται ωσ ςυνοδευτικό ζγγραφο) 

ii. Πιςτοποίθςθ CE, ςφμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC 

iii. Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι θ ςυςκευι επαναφόρτιςθσ διακζτει τα παρακάτω: 

a. Πιςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ι IEC 61851-23, 

για Mode 4, που ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνο και διαπιςτευμζνο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 

εργαςτιριο δοκιμϊν 

iv. Δελτίο τεχνικϊν ςτοιχείων (technical datasheet) ςτα Ελλθνικά 

v. Εγχειρίδιο λειτουργίασ (οperating manual) ςτα Ελλθνικά 

vi. Τπογεγραμμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) από τον καταςκευαςτι/ειςαγωγζα 

τθσ ςυςκευισ (ςθμείο επαναφόρτιςθσ), κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ, για το αλθκζσ και 

mailto:support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr
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ακριβζσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτα ζγγραφα που κατακζτει (πρότυπο ζντυπο διατίκεται 

ωσ ςυνοδευτικό ζγγραφο) 

 

Για την υποβολή αιτήματοσ αγοράσ «ζξυπνου» ςημείου 

επαναφόρτιςησ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ (επιςυνάπτεται ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα ωσ δικαιολογθτικό υποβολισ) επίςθμθσ προςφοράσ θ οποία κα φζρει ςφραγίδα και 

υπογραφι του προμθκευτι, κακϊσ και αντίγραφο του εντφπου Ε9 ι μιςκωτθρίου ςυμβολαίου 

από το www.gsis.gr, από τα οποία κα προκφπτει ότι ο ωφελοφμενοσ ζχει δικαίωμα 

εγκατάςταςθσ και είναι ιδιοκτιτθσ/μιςκωτισ τθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ ςτθν οποία πρόκειται να 

εγκαταςτακεί το ςθμείο επαναφόρτιςθσ. 

 

Για την υποβολή αιτήματοσ πληρωμήσ  «ζξυπνου» ςημείου 

επαναφόρτιςησ: 

-Εφόςον το ςυγκεκριμζνο ςημείο επαναφόρτιςησ περιλαμβάνεται ςτην επικαιροποιημζνη 

ενδεικτική λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» ημείων Επαναφόρτιςησ, όπωσ αυτι κα βρίςκεται 

αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ, τότε απαιτείται θ προςκόμιςθ μόνο των παρακάτω: 

i. Απόδειξθ αγοράσ ςυςκευισ που λειτουργεί ωσ ςθμείο επαναφόρτιςθσ  

ii. Αντίγραφο τθσ ςυμπλθρωμζνθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Εγκαταςτάτθ από τον θλεκτρολόγο 

εγκαταςτάτθ του ςθμείου επαναφόρτιςθσ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ 

iii. Αντίγραφο τθσ ςυμπλθρωμζνου εντφπου ςφνδεςθσ/ενθμζρωςθσ ΔΕΔΔΗΕ (όπωσ αυτό 

ορίηεται ςτθν παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ του ςθμείου 

επαναφόρτιςθσ 

-Εφόςον το ςυγκεκριμζνο ςημείο επαναφόρτιςησ ΔΕΝ περιλαμβάνεται ςτην 

επικαιροποιημζνη ενδεικτική λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» ημείων Επαναφόρτιςησ, αλλά 

παρ’ όλα αυτά πλθροί τισ τικζμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον οδθγό 

τθσ δράςθσ, τότε απαιτείται θ προςκόμιςθ των επιπλζον δικαιολογθτικϊν από τον ωφελοφμενο, 

όπωσ αυτά περιγράφονται παραπάνω (Δικαιολογθτικά για αίτθςθ καταχϊρθςθσ ςτθν ενδεικτικι 

λίςτα «ζξυπνων» ςθμείων επαναφόρτιςθσ) 

Ακολουκοφν ςχετικά υποδείγματα των ςυνοδευτικϊν εγγράφων: 
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ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ / ΕΙΑΓΩΓΕΑ ΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ / ΕΙΑΓΩΓΕΑ ΣΗ ΤΚΕΤΗ (ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ) ΓΙΑ ΣΟ 

ΑΛΗΘΕ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΘΕΣΕΙ  

 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 

υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο – Η 

Όνομα: 

 Επϊνυμο

: 

 

Όνομα και Επϊνυμο 

Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία 

γζννθςθσ(2):  

 

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 

Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ 

Κατοικίασ: 

 Οδόσ

: 

  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου 

(Fax):  

Δ/νςθ 

Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείο

υ 

(Εmail):  

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 του Ν. 1599/1986,  δθλϊνω ότι : 

Tα ςτοιχεία που καταγράφονται ςτα παρακάτω ζγγραφα που κατακζτω ωσ δικαιολογθτικά, είναι αλθκι και 

ακριβι. 

1. Ζντυπο “Διλωςθ καταςκευαςτι/ειςαγωγζα” 

2. Πιςτοποίθςθ CE, ςφμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC 

3. Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι θ ςυςκευι επαναφόρτιςθσ διακζτει τα παρακάτω: 

a. Πιςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ι IEC 61851-23, 
για Mode 4, που ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνο και διαπιςτευμζνο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 
εργαςτιριο δοκιμϊν 

4. Δελτίο τεχνικϊν ςτοιχείων ςτα Ελλθνικά (technical datasheet) 

5. Εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα Ελλθνικά (οperating manual) 
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 Ημερομθνία:         

Σόποσ:                                                                                                                                                                                                

                                       Ο/H Δθλϊν/οφςα 

 

 

                  Τπογραφι  

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ 
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να 
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν 
δθλοφςα.  

 


