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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις λειτουργικές, φυσικές και 

ηλεκτρικές απαιτήσεις, τις δοκιμές, τον έλεγχο παραλαβής και τη συσκευασία για 

μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ για τα εξής υλικά: 

α. Σταθμοί Φόρτισης Μεθόδου 3 Ηλεκτρικών Οχημάτων. 

β. Συσκευή Ελέγχου Λειτουργιάς Σταθμού Φόρτισης Μεθόδου 3 Ηλεκτρικών 

Οχημάτων. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να λειτουργεί και να αποθηκεύεται στις παρακάτω 

συνθήκες: 

Μέγιστο υψόμετρο 2.000 m 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -20οC 

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος           20οC 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος                     55οC 

Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης -20οC 

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 70οC 

Μέγιστη θερμοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες 

εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας    

70οC 

Ελάχιστη σχετική υγρασία 5% 

Μέγιστη σχετική υγρασία                                         95% 

Ατμοσφαιρικές Συνθήκες Αλατώδης, ομιχλώδης 

ατμόσφαιρα με σκόνη 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟ/ 

ΟΔΗΓΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

IEC 61851-1:2017 Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General 

requirements. 

IEC 62196-1 

 

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – 

Conductive charging of electric vehicles – Part 1: General 

requirements. 



IEC 62196-2  

 

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – 

Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional 

compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin 

and contact-tube accessories. 

IEC 61439-7 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: 

Assemblies for specific applications such as marinas, camping 

sites, market squares, electric vehicles charging stations. 

OCPP 1.6 Open Charge Point Protocol 1.6. 

IEC 14443  Identification cards - Contactless integrated circuit cards - 

Proximity cards. 

ISO/IEC 18092 Information technology – Telecommunications and information 

exchange between systems – Near Field Communication – 

Interface and Protocol (NFCIP-1). 

ISO/IEC 15693 Identification cards – Contactless integrated circuit cards – 

Vicinity cards. 

IEC 61439 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. 

2014/32/EC Measuring Instruments Directive (MID). 

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive. 

2002/95/EC Restriction of the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment (RοHS). 

93/465/EEC Σήμανση “CE”. 

 

2. Οι σταθμοί φόρτισης πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευασμένα 

σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, τους Διεθνείς κανονισμούς 

ΕΝ/IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται παραπάνω 

και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

3. Όπου οι απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση 

με τις παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιωνδήποτε άλλων 

συναφών, θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Οι σταθμοί φόρτισης πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα συμμόρφωσης “CE”. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

5. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι επιδαπέδιος και θα πρέπει να συνοδεύεται 

από τα αντίστοιχα αγκύρια εγκιβωτισμού για την βάση θεμελίωσης από 

σκυρόδεμα, η άνω πλευρά της οποίας θα βρίσκεται σε ύψος 10cm από την 

τελική επιφάνεια. 

6. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να τροφοδοτείται από τριφασική (3Φ) AC 

παροχή, σε ονομαστική τάση δικτύου 230/400V. 



7. Η μέθοδος φόρτισης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου πρέπει να είναι Μέθοδος 3 

(Mode 3 AC Charging) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1, βάσει της 

Υπουργικής Απόφασης αρίθμ. 71287/6443, ΦΕΚ B’ 50/2015. 

8. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να είναι OCPP 1.6 ready. 

9. Η επικοινωνία του σταθμού με το ηλεκτρικό όχημα θα πρέπει να 

πραγματοποιείται βάσει του προτύπου IEC 61851. 

10. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ελέγχου παραβίασης (tampering 

alarm) του εξωτερικού καλύμματος σε περίπτωση παραβίασης του με 

ταυτόχρονη αποστολή ενημερωτικού μηνύματος σφάλματος στο κέντρο 

διαχείρισης του σταθμού (μέσω OCPP 1.6).  

11. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αναγνώρισης παρουσίας νερού και 

αντίστοιχης προστασίας για όλα τα διαμερίσματα ενεργού εξοπλισμού. 

12. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης κλίσης, το οποίο θα 

διακόπτει την παροχή ενέργειας στους ρευματοδοτές σε  περίπτωση ανίχνευσης 

κλίσης του σταθμού.  

13. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να σχεδιασθεί και να κατασκευασθεί για βαθμό 

προστασίας ΙΡ 54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με το ΕΝ/IEC 

60529. 

14. O σταθμός φόρτισης πρέπει να σχεδιασθεί και να κατασκευασθεί για επίπεδο 

ρύπανσης 3 σύμφωνα με το IEC 61439-1, §7.1.3 και το IEC 60947, σε 

περιβάλλον με αλατώδη, ομιχλώδη ατμόσφαιρα με σκόνη. 

15. Ο βαθμός προστασίας έναντι εξωτερικής μηχανικής κρούσης του σταθμού 

φόρτισης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ΙΚ 10. 

16. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει αντιβανδαλική προστασία. 

17. Η πρόσβαση σε κάθε διαμέρισμα του σταθμού φόρτισης θα πρέπει να 

περιορίζεται με χρήση κλειδαριάς με κοινό κλειδί για όλους τους σταθμούς. 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

18. Ο σταθμός φόρτισης θα τροφοδοτείται από παροχή Χαμηλής Τάσης τυποποίησης 

Νο 4 ΔΕΔΔΗΕ (55 kVA) και επομένως: 

18.1. Θα χρησιμοποιείται παροχικό καλώδιο συγκεντρικό τουλάχιστο  

4x25mm2 Cu ή ισοδύναμης διατομής Al. Το παροχικό καλώδιο θα 

παρέχεται και θα τοποθετείται από το ΔΕΔΔΗΕ. 

18.2. Η όδευση του παροχικού καλωδίου στο εσωτερικό του σταθμού φόρτισης 

θα γίνεται υπόγεια και ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλους στυπιοθλίπτες για στεγανοποίηση όλων των διαμερισμάτων 

ενεργού εξοπλισμού.  

19. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση τόσο σε δίκτυο 

με άμεση γείωση (TT) όσο και με ουδετερογείωση με γείωση στο άκρο του 

καταναλωτή (TN-C-S). 



20. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα που 

ακολουθούν το EN/IEC 50160 (Διασυνδεδεμένο δίκτυο και στο Μη 

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Νήσων- ΜΔΝ). 

21. Ο σταθμός φόρτισης θα παραδίδεται με τα διάφορα υλικά προστασίας πλήρως 

τοποθετημένα και καλωδιωμένα. 

22. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει μικροαυτόματο τύπου ράγας, 3 πολικό, 100Α, 

10kΑ, IEC 60898-1 καμπύλης C,  IEC 60947 επίπεδο ρύπανσης 3, στον οποίο θα 

συνδέεται το παροχικό καλώδιο. 

23. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει μικροαυτόματο, 4 πολικό, 80Α, 10kΑ, IEC 

60898-1 καμπύλης C,  IEC 60947 επίπεδο ρύπανσης 3, στον οποίο θα συνδέεται 

η έξοδος του μετρητή ΔΕΔΔΗΕ. 

24. Τα υλικά προστασίας του σταθμού φόρτισης θα πρέπει να επιτελούν τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

24.1. Προστασία υπερέντασης θα πρέπει να παρέχεται για τον ελεγκτή και τα 

ηλεκτρονικά του σταθμού κατά IEC 60898-1 καμπύλης C,  IEC 60947 

επίπεδο ρύπανσης 3.  

24.2. Προστασία διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να παρέχεται για τον ελεγκτή 

και τα ηλεκτρονικά του σταθμού, κατάλληλης ονομαστικής έντασης, 

Τύπου Asi. 

24.3. Προστασία υπερέντασης θα πρέπει να παρέχεται σε κάθε ρευματοδότη 

κατά IEC 60898-1 καμπύλης C,  IEC 60947 επίπεδο ρύπανσης 3, 40A, 

10kA. 

24.4. Μεταβλητή προστασία υπερέντασης που θα ορίζεται δυναμικά από το 

σταθμό φόρτισης σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου 

φόρτισης. 

24.5. Σε κάθε ρευματοδότη θα πρέπει να παρέχεται ανίχνευση των ρευμάτων 

διαρροής (ΔΔΡ) και προστασία Τύπου Β ή Τύπου Α, 4 πολική, 40Α, 10kA, 

με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30mA. 

Σε περίπτωση που ο σταθμός διαθέτει ΔΔΡ τύπου Α, προστασία για DC 

ρεύματα διαρροής πρέπει επίσης να παρέχεται με κατάλληλο εξοπλισμό 

που εξασφαλίζει τη διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση DC ρεύματος 

σφάλματος μεγαλύτερο από 6mA, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.5 

του προτύπου IEC 61851-1:2017. 

24.6. Ενεργοποίηση κάθε ρευματοδότη με κατάλληλο τετραπολικό, normally 

open ηλεκτρονόμο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 

πρότυπο 61851-1:2017, §12.2.5. Οι ηλεκτρονόμοι θα πρέπει να είναι 

σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 61810-1, με ελάχιστο αριθμό 

ανοιγοκλεισιμάτων 100.000 και κατηγορίας τουλάχιστον CC2. 

24.7. Αυτόματη επαναφορά της τροφοδοσίας στους ρευματοδότες σε 

περίπτωση ενεργοποίησης της προστασίας υπερέντασης ή ρεύματος 



διαρροής των ρευματοδοτών. Για λόγους προστασίας, η αυτόματη 

επαναφορά θα πρέπει να μπορεί να διενεργηθεί μόνο όταν το καλώδιο 

φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένο στο σταθμό και το κάλυμμα του 

ρευματοδότη είναι κλειστό. 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

25. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει οπτικές ενδείξεις (π.χ. LED ή οθόνη ή 

κλπ.) που να υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας του. 

26. Ελάχιστες ενδείξεις λειτουργικής κατάστασης: 

26.1. Σταθμός διαθέσιμος για σύνδεση ηλεκτρικού οχήματος. 

26.2. Επιτυχής εξουσιοδότηση χρήστη, μη ενεργή φόρτιση. 

26.3. Συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης, μη ενεργή φόρτιση. 

26.4. Ενεργή διαδικασία φόρτισης. 

26.5. Σταθμός εκτός λειτουργίας. 

26.6. Εσφαλμένη λειτουργία. 

27. Οι ενδείξεις των λειτουργικών καταστάσεων που αφορούν στους ρευματοδότες 

θα πρέπει να είναι διακριτές και να υποδεικνύουν την λειτουργική κατάσταση του 

εκάστοτε ρευματοδότη. 

28. Θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα οδηγιών χρήσης του σταθμού σε εμφανές σημείο, 

η οποία πρέπει να εγκριθεί από το ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διαδικασία έγκρισης τελικού 

δείγματος, με τις ακόλουθες πληροφορίες κατ’ ελάχιστο: 

28.1. Διαδικασία Φόρτισης. 

28.2. Διαδικασία Πρόωρης Διακοπής Φόρτισης. 

28.3. Επεξήγηση των Ενδείξεων Κατάστασης Λειτουργίας. 

29. Θα πρέπει να τοποθετηθεί πινακίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει εμφανής 

μετά την εγκατάσταση, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω 

πληροφορίες: 

29.1. Λογότυπο ΔΕΗ, 

29.2. Κωδικός Υλικού ΔΕΗ, Αριθμός Σύμβασης, 

29.3. Πρότυπα IEC / EN που ακολουθούνται, Σήμα CE, 

29.4. Όνομα κατασκευαστή, Έτος κατασκευής, Σειριακός Αριθμός, 

29.5. Ονομαστική τάση σε V, Ονομαστική συχνότητα σε Hz, Ονομαστικό ρεύμα 

σε Α, Αριθμός Φάσεων, Ονομαστικό ρεύμα κάθε ρευματοδότη, 

29.6. Βαθμός προστασίας IP. 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

30. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τριφασικούς ρευματοδότες 

τύπου “Type 2” κατά IEC 62196-2 (VDE-AR-E-2623-2-2), σύμφωνα με την 



Υπουργική Απόφαση αρίθμ. 71287/6443, ΦΕΚ B’ 50 / 2015 και Άρθρο 8, §3, N. 

4439 (Οδηγία 2014/94/ΕΕ). 

31. Οι διαστάσεις των ρευματοδοτών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαστάσεις 

που ορίζονται στο πρότυπο IEC 62196-2. 

32. Σε περίπτωση παρουσίας ρευματοδοτών που δεν είναι “Type 2”, ο σταθμός θα 

πρέπει να παραδίδεται με αυτούς απενεργοποιημένους. 

33. Η ονομαστική ισχύς του κάθε ρευματοδότη θα πρέπει να είναι 22kVA/7kVA  για 

3Φ/1Φ παροχή και το μέγιστο ρεύμα ανά φάση για κάθε ρευματοδότη θα πρέπει 

να είναι 32Α. Ο σταθμός θα πρέπει να τροφοδοτεί δύο οχήματα ταυτόχρονα στα 

22kW ή 7kW, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος του οχήματος. 

34. Σε περίπτωση που δύο οχήματα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα στον ίδιο 

φορτιστή, ο φορτιστής αυτός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί και 

τα δύο οχήματα, σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα για την ασφάλεια και τη 

μετρολογική ακρίβεια. 

35. Όταν τα ηλεκτρικά οχήματα φορτίζουν σε μία μόνο φάση, ο σταθμός φόρτισης 

θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει τη φάση που θα παρέχει ισχύ στους 

ρευματοδότες.  

36. Όταν δύο οχήματα φορτίζουν ταυτόχρονα στον ίδιο φορτιστή μονοφασικά στα 

7kW, τότε ο σταθμός θα πρέπει να έχει την ικανότητα να τροφοδοτεί τους δύο 

ρευματοδότες από ξεχωριστή φάση. 

37. Ο σταθμός δε θα πρέπει να επιτρέπει την απομάκρυνση του καλωδίου φόρτισης 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μέσω ενός συστήματος μηχανικού 

κλειδώματος στο ρευματοδότη. Το καλώδιο φόρτισης θα ελευθερώνεται όταν ο 

χρήστης υποδείξει ότι θέλει να σταματήσει τη διαδικασία της φόρτισης ή σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

38. Ο ρευματοδότης θα πρέπει να βρίσκεται πίσω από προστατευτικό κάλυμμα τύπου 

κλείστρου (shutter), ώστε να αποτρέπει τον βανδαλισμό του σταθμού φόρτισης 

χωρίς εργαλεία.  

39. Το κάλυμμα θα ανοίγει μόνο με την ταυτοποίηση έγκυρου χρήστη. 

40. Οι επαφές των ρευματοδοτών θα πρέπει να είναι επαργυρωμένες. 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΔΔΗΕ 

41. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο διαμέρισμα 

για την εγκατάσταση μετρητή ΔΕΔΔΗΕ. Το διαμέρισμα αυτό θα σφραγίζεται από 

το ΔΕΔΔΗΕ και θα παρέχει τα εξής:  

41.1. Χώρο για το μετρητή ΔΕΔΔΗΕ με ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 180mm, 

ύψος 300mm, βάθος 120mm. 

41.2. Βάση στήριξης για το μετρητή ΔΕΔΔΗΕ με αποστάσεις κατά το 

DIN 43857. 

41.3. Το μικροαυτόματο του σημείου 22. 



41.4. Πλήρη καλωδίωση, με καλώδια να αναμένουν τη σύνδεση του μετρητή. 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 

42. Κάθε ρευματοδότης θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό μετρητή ενέργειας. 

43. Οι μετρητές των ρευματοδοτών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα 

με την οδηγία για όργανα μέτρησης 2014/32/EK (MID) και σύμφωνα με την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. ΔΠΠ 1418/2016 – ΦΕΚ 1231/Β/27-4-2016 για 

κλάση Β από εργαστήρια πιστοποιημένα κατά ISO 17025. 

44. Οι μετρητές των ρευματοδοτών πρέπει να διαθέτουν μετρολογικά LED και να 

αναγράφουν την σταθερά του μετρητή (παλμοί / kWh). 

45. Ο μετρητής του κάθε ρευματοδότη θα πρέπει να διαθέτει ένα μη-

επαναρρυθμίσιμο καταχωρητή για την καταγραφή της αθροιστικής ενέργειας σε 

kWh.  

46. Θα πρέπει να φαίνεται η ένδειξη του παραπάνω καταχωρητή για την καταγραφή 

της αθροιστικής ενέργειας από το εξωτερικό του σταθμού ή από την ενδεχόμενη 

οθόνη του σταθμού φόρτισης.  

47. Ο μετρητής του κάθε ρευματοδότη θα πρέπει να μετρά μόνο την ενέργεια και 

την ισχύ της φόρτισης του εκάστοτε ακροδέκτη χωρίς να περιλαμβάνει την 

αυτοκατανάλωση του σταθμού. 

48. Οι τιμές στους καταχωρητές του μετρητή θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν 

εφόσον και όταν ζητηθεί από τον ελεγκτή του σταθμού, με μέγιστη καθυστέρηση 

κύκλου ανάγνωσης 2 δευτερολέπτων, και μία συχνότητα μέχρι 0,5 Hz. 

ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM) 

49. Το μέσο επικοινωνίας (MODEM) που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνιακή 

σύνδεση με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης, θα πρέπει: 

49.1. Να είναι τύπου GSM/GPRS/3G.  

49.2. Να είναι GPRS multislot Class 8 ή μεγαλύτερο.  

49.3. Να υποστηρίζει επικοινωνία με πρωτόκολλο TCP/IP. 

49.4. Να υποστηρίζει δυναμική και στατική διεύθυνση IP για επικοινωνία 

GPRS/3G. 

49.5. Να λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Επικράτειας. 

49.6. Σε περίπτωση GPRS/3G επικοινωνίας, όταν χαθεί το σήμα, να 

πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή σε GSM επικοινωνία με δυνατότητα 

για αυτόματη επαναφορά σε GPRS/3G επικοινωνία. 

49.7. Σε περίπτωση απώλειας και επαναφοράς της τάσης, να μπορεί να κάνει 

αυτόματα επανεκκίνηση (auto restart) ώστε να βρει σήμα επικοινωνίας 

GSM ή GPRS/3G. 

49.8. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματου reboot σε τακτά διαστήματα, 

ρυθμιζόμενα από 1 έως 24 ώρες. 



49.9. Να επικοινωνεί σε ταχύτητες από 9.600 έως τουλάχιστον 19.200 bps, με 

δυνατότητα απομακρυσμένης και επιτόπου επιλογής της επιθυμητής 

ταχύτητας.  

49.10. Να υπάρχει η εξ’ αποστάσεως δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης 

επικοινωνίας από GSM σε GPRS/3G και αντίστροφα. 

49.11. Να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης και παραμετροποίησης (ταχύτητες, 

κωδικοί, κατάσταση επικοινωνίας, ισχύς σήματος κ.λπ.) με χειρισμό εξ’ 

αποστάσεως. 

49.12. Να συνοδεύεται από κεραία κατάλληλης απολαβής και διαστάσεων ώστε 

να μπορεί να τοποθετηθεί στο σταθμό. 

49.13. Να διαθέτει ενδείξεις λειτουργίας (π.χ. μέσω LED) που να περιλαμβάνουν 

και τη στάθμη σήματος και οι οποίες να είναι εμφανείς στο εσωτερικό του 

σταθμού  όταν το MODEM είναι πλήρως εγκατεστημένο. 

49.14. Να διαθέτει διάταξη για τοποθέτηση της κάρτας SIM. 

49.15. Να φέρει σήμανση CE και να είναι σε συμμόρφωση με την R&TTE 

Directive. 

49.16. Να διαθέτει (σε συνδυασμό με την τροφοδοσία του από τον σταθμό 

φόρτισης) προστασία από υπερτάσεις. 

49.17. Να έχει σύστημα προστασίας της κάρτας SIM από καταστροφή, όταν 

αυτή αφαιρείται από το μέσο επικοινωνίας χωρίς προηγούμενη διακοπή 

της τροφοδοσίας του. 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

50. Το υλικό και λογισμικό του ενσωματωμένου στο σταθμό ελεγκτή πρέπει να: 

50.1. Διαχειρίζεται συνδέσεις σε πολλαπλά περιφερειακά και ροές δεδομένων 

σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. 

50.2. Είναι ικανό να λειτουργεί αυτόνομα όταν η σύνδεση με το Κεντρικό 

Σύστημα Διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμη, και να είναι σε θέση να αλλάζει 

ομαλά μεταξύ των καταστάσεων «σε-σύνδεση» και «εκτός-σύνδεσης» 

(“online” και “offline”).  

50.3. Είναι ικανό να πραγματοποιεί firmware updates. Τα firmware updates θα 

παρέχονται στο ΔΕΔΔΗΕ χωρίς επί πλέον κόστος για διάρκεια 5 ετών από 

την τελευταία παράδοση. Η εγκατάσταση των αναβαθμίσεων θα γίνεται 

με την έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

50.4. Επιτρέπει τη διαχείρισή του από απόσταση. 

50.5. Επιτρέπει την απομακρυσμένη διάγνωση προβλημάτων. 

50.6. Είναι ικανό να ανιχνεύει την περάτωση μίας διαδικασίας φόρτισης. 

50.7. Είναι ικανό να καταγράφει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το όχημα 

παραμένει συνδεδεμένο στο σταθμό. 



50.8. Παρέχει απομακρυσμένα έλεγχο και επιτήρηση της προστασίας 

υπερεντάσεως και ΔΔΡ των ρευματοδοτών. Θα πρέπει να καταγράφονται 

στο αρχείο καταγραφής (log file) με ταυτόχρονη ενημέρωση του 

κεντρικού συστήματος  διαχείρισης η ενεργοποίηση των μέσων 

προστασίας, οι ενέργειες ελέγχου, καθώς και η επιτυχία/αποτυχία τους. 

50.9. Παρέχει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη δοκιμή του ΔΔΡ (π.χ. 

>30 mA στο κύκλωμα της γείωσης). 

50.10. Ανιχνεύει εάν μία επαφή έχει κολλήσει κλειστή σε μία φάση. Σε 

περίπτωση σφάλματος η παροχή θα πρέπει να διακόπτεται στον 

αντίστοιχο ρευματοδότη. Το σφάλμα θα πρέπει να καταγράφεται στο 

αρχείο καταγραφής (log file) με ταυτόχρονη ενημέρωση του κεντρικού 

συστήματος  διαχείρισης. 

50.11. Παρέχει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως ρύθμιση του μέγιστου 

ρεύματος φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής «0 Α». 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

51. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα με ικανότητα ανάγνωσης 

RFID/NFC καρτών που θα επιτρέπει τη σύνδεση/αποσύνδεση ενός ηλεκτρικού 

οχήματος. 

52. Σε περίπτωση offline λειτουργίας, ο σταθμός θα πρέπει να αναγνωρίζει έναν 

αριθμό από κάρτες που θα ορίζεται από αντίστοιχη λίστα. Η λίστα αυτή μπορεί να 

αλλάζει δυναμικά και απομακρυσμένα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των 

σταθμών.  

53. Τα παρακάτω πρότυπα σχετικά με συστήματα RFID/NFC πρέπει να 

υποστηρίζονται κατ’ ελάχιστο (υποστηρίζοντας και ad-hoc χρέωση): 

53.1. ISO/IEC 14443-A (RFID) 

53.2. ISO/IEC 14443-B (RFID) 

53.3. ISO/IEC 18092 (NFC) 

53.4. IEC 15693 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

54. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να παρέχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στο 

αρχείο καταγραφής (log file). 

55. Απαιτείται να υποβληθούν οδηγίες προγραμματιστή που να περιλαμβάνουν 

πλήρως την περιγραφή της δομής μηνυμάτων που ανταλλάσσονται, τους 

διαθέσιμους μηχανισμούς ταυτοποίησης χρήστη και ότι άλλη πληροφορία είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία λογισμικού για την απομακρυσμένη: 

55.1. πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής, και  

55.2. έλεγχο και παρακολούθηση του εξοπλισμού προστασίας, 

55.3. των υπόλοιπων αισθητήρων του σταθμού (π.χ. κλίση, υγρασία, κ.λπ.). 



56. Ο σταθμός θα πρέπει να υλοποιεί όλα τα μηνύματα επικοινωνίας από και προς το 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 

του προτύπου OCPP 1.6. 

57. Η παραμετροποίηση για την επικοινωνία του σταθμού με το κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με το ΔΕΔΔΗΕ. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

58. Οι προμηθευτές πρέπει να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 

περίοδο 10 ετών μετά την παράδοση της τελευταίας παρτίδας. 

59. Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα προσκομίσουν με την οικονομική προσφορά 

τους τιμοκατάλογο για τα αναγκαία ανταλλακτικά. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  

60. Οι σταθμοί φόρτισης θα παραδίδονται προγραμματισμένοι, με την 

παραμετροποίηση και με τους κωδικούς πρόσβασης, που θα υποδειχθεί και θα 

συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά την διαδικασία έγκρισης δείγματος πριν την 

εν σειρά παραγωγή τους. 

61. Οι σταθμοί φόρτισης θα παραδοθούν με προγραμματισμένο το ρολόϊ 

πραγματικού χρόνου (RTC) σε ώρα Ελλάδας. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

62. Για τους σταθμούς φόρτισης θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) 

ετών, από την ημερομηνία παράδοσής τους.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

63. Οι σταθμοί φόρτισης πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώς συσκευασμένοι μέσα σε 

προστατευτικά κιβώτια. 

64. Τα κιβώτια θα τοποθετούνται σε παλέτες EU για την εύκολη μεταφορά τους. 

65. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά τυπωμένα ανεξίτηλα τον αριθμό 

της Σύμβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του Προμηθευτή. 

66. Με την παραπάνω συσκευασία οι σταθμοί θα είναι ικανό να αποθηκευτούν και σε 

εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι καιρικών συνθηκών (βροχή ή 

υγρασία). 

ΔΕΙΓΜΑ 

67. Είναι απαραίτητη η υποβολή δείγματος ενός σταθμού φόρτισης καθώς και μίας 

συσκευής ελέγχου λειτουργιάς σταθμού, ίδια με τα προσφερόμενα, 

συνοδευόμενα από λογισμικό παραμετροποίησης τους, τις απαιτούμενες άδειες 

λειτουργίας του λογισμικού, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και χρήσης τους. 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

68. Oι συσκευές ελέγχου λειτουργιάς σταθμού θα πρέπει να υποδεικνύουν τη σωστή 

λειτουργία ενός 3Φ σταθμού φόρτισης μεθόδου 3 και να συνοδεύονται από το 

αντίστοιχο καλώδιο φόρτισης Type 2. 



69. Η συσκευή ελέγχου λειτουργιάς σταθμού θα πρέπει να πραγματοποιεί τους 

ακόλουθους ελέγχους: 

69.1. Έλεγχος παρουσίας τάσης και έλεγχος συνδέσεων (αναστροφή φάσης-

ουδετέρου). 

69.2. Δοκιμή ενεργοποίησης του ΔΔΡ. 

70. Η συσκευή ελέγχου λειτουργιάς σταθμού θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει και 

τις ακόλουθες δοκιμές: 

70.1. Έλεγχος του κυκλώματος Control Pilot (μέτρηση του σήματος PWM μέσω 

ομοαξονικού βύσματος) 

70.2. Προσομοίωση όλων των καταστάσεων του ηλεκτρικού οχήματος 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1. 

71. Οι συσκευές ελέγχου λειτουργιάς σταθμού πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα συμμόρφωσης “CE”. 

ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 Δοκιμές τύπου 

Είναι όλες οι δοκιμές που προορίζονται για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών τύπου του υλικού για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών τους οποίους πρέπει να πληρούν. 

 Δοκιμές σειράς 

Είναι οι δοκιμές που γίνονται σε καινούργια υλικά για να επιβεβαιωθεί ότι 

ικανοποιούν τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών ή να αποδειχθεί ότι η 

παρτίδα καλύπτει τις εξειδικευμένες γενικές και ειδικές απαιτήσεις της σχετικής 

προδιαγραφής. 

 Δοκιμές αποδοχής 

Είναι οι δειγματοληπτικές δοκιμές που γίνονται σε μια παρτίδα υλικών πριν την 

παράδοση με σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη απόφασης όσον αφορά την αποδοχή 

ή την απόρριψη της παρτίδας. 

 

72. Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε τελευταία 

έκδοση των κανονισμών IEC. 

Δοκιμές Τύπου 

73. Οι σταθμοί θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις δοκιμές τύπου που περιγράφονται 

στο πρότυπο IEC 61851-1:2017. 

Δοκιμές Σειράς 

74. Οι σταθμοί θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις δοκιμές σειράς που περιγράφονται 

στο πρότυπο IEC 61439-1 και IEC 61439-7. 



Δειγματοληπτικές δοκιμές (δοκιμές αποδοχής) 

75. Η διαδικασία δειγματοληψίας για τις δοκιμές θα είναι σύμφωνη με το IEC 60410 

με τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Στάθμη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι, ΙΕC 60410. 

- Απλή ή διπλή δειγματοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, ΙΕC 60410). 

- Αποδεκτή στάθμη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιμή χωριστά. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

76. Κάθε προσφορά σταθμού φόρτισης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

76.1. Τεχνική περιγραφή των σταθμών φόρτισης όπου πρέπει να 

περιλαμβάνεται περιγραφή για όλο τον επί μέρους εξοπλισμό προστασίας 

(μικροαυτόματοι, ρελέ διαρροής κλπ.). 

76.2. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις των 

σταθμών. 

76.3. Ηλεκτρολογικά σχέδια στα οποία να φαίνεται η βασική συνδεσμολογία 

και να προκύπτει η μέτρηση ενέργειας στα κατάλληλα σημεία. 

76.4. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για τους σταθμούς φόρτισης κατά 

IEC 61439-7. 

76.5. Τον πίνακα ΑΑ.1 του παραρτήματος AA του IEC 61439-7 συμπληρωμένο 

με βάση τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου σταθμού φόρτισης. 

76.6. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για τους σταθμούς φόρτισης κατά 

IEC 61851-1:2017. 

76.7. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου των ΔΔΡ κατά ένα από τα παρακάτω 

πρότυπα: IEC 61008-1, 61009-1, IEC 60947-2, IEC 62423.  

76.8. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για την προστασία για DC ρεύματα 

διαρροής εφόσον χρησιμοποιείται (παράγραφος 24.5) κατά τα αντίστοιχα 

πρότυπα IEC που εφαρμόζονται. 

76.9. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για τις διατάξεις προστασίας 

υπερέντασης κατά τα πρότυπα IEC 60898-1, IEC 60947-2.  

76.10. Πιστοποιητικό συμβατότητας με OCPP 1.6. 

76.11. Πιστοποιητικό συμβατότητας με IEC 61851-1:2017. 

76.12. Πιστοποιητικό συμβατότητας με ISO 14443. 

76.13. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το εργοστάσιο παραγωγής των  

μετρητών που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς φόρτισης με την 

Οδηγία 2014/32/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης-MID) και σύμφωνα με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Οικ. ΔΠΠ 1418/2016 - ΦΕΚ 1231/Β/27-4-2016 

(Όργανα Μέτρησης)  / MID,  για την κατασκευή ηλεκτρονικών μετρητών 

ενέργειας. 



76.14. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τους μετρητές των σταθμών, σύμφωνα 

με την Οδηγία 2014/32/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης - MID), για κλάση Β, που 

έχουν εκδοθεί από αρμόδιο Κοινοποιημένο Φορέα. 

76.15. Πιστοποιητικό Δοκιμής ή Πρωτόκολλο Δοκιμής, που έχει εκδοθεί από 

αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 

εργαστήριο δοκιμών που να αποδεικνύει ότι ο οι μετρητές του σταθμού 

έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς αναφορικά με την ανοχή τους στην 

επίδραση συμμετρικών εντάσεων υψηλής συχνότητας στο εύρος 2kHz – 

150 kHz, όπως αυτές που παράγονται από αντιστροφείς φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων. 

76.16. Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά 

το πρότυπο ΕΝ/ISO 9001:2008 που να καλύπτει την σχεδίαση, ανάπτυξη 

και παραγωγή, για το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων 

σταθμών, των μετρητών ενέργειας, του MODEM, των ρευματοδοτών του 

σταθμού και των υλικών προστασίας (§21, §22, §23). 

76.17. Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ/ISO 14001:2004 για 

το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων σταθμών, των μετρητών 

ενέργειας, του MODEM, των ρευματοδοτών του σταθμού και των υλικών 

προστασίας (§21, §22, §23). 

76.18. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17025:2005 

για τα εργαστήρια ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής και για τον τόπο 

επιθεώρησης, εάν είναι διαφορετικός από το εργοστάσιο παραγωγής, των 

μετρητών ενέργειας των προσφερόμενων σταθμών. 

76.19. Οδηγίες λειτουργίας, εγκατάστασης και ρύθμισης των σταθμών φόρτισης 

στα ελληνικά ή αγγλικά. 

76.20. Πλήρεις εκδόσεις των λογισμικών που απαιτούνται 

(συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του MODEM) μαζί με άδειες 

χρήσης. 

76.21. Οδηγίες χρήσης των λογισμικών που απαιτούνται. 

76.22. Οδηγίες προγραμματιστή σύμφωνα με την §55. 

77. Τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο που να διαθέτει 

διαπίστευση κατά ΕΝ ISO/ΙΕC 17025:2005. 
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