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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης συσκευών φόρτισης 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

 
Προς: 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 

Στοιχεία Αναγγέλλοντος (φυσικά πρόσωπα)   

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Α.Δ.Τ.:  Α.Φ.Μ.:  

Ημ/νια Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

Έδρα της 
εγκατάστασης 

Οδός:  Αριθμ.:  Τ.Κ.:  

Δήμος/Κοινότητα  Νομός:  

Τηλ:   Fax:  E – mail:  

 

Στοιχεία Αιτούντος (νομικά πρόσωπα)   

Επωνυμία:  

Α.Φ.Μ.:  Αρ. Καταστατικού:  Ημ/νια Επικύρωσης:  

Αριθ. & Έτος ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ:  

Έδρα:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για μη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): 
Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασμό μου και να παραλάβει 
την τελική διοικητική πράξη 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Α.Δ.Τ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  E-Mail:  

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση 
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:…………………….. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

.....…/...…/20…. 

       (Ημερομηνία) 
 
 

Η/Ο αιτούσα/ών 
(Σφραγίδα-υπογραφή) 

T05 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

 

ΔΕΝ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Α. Για την Άδεια Ίδρυσης    

1. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου    

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του μελετητή 
της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι 
για τη μελέτη χωροθέτησης και εγκατάστασης, εντός του πρατηρίου υγρών 
ή/και αερίων καυσίμων, των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 52019/ΔΤΒΝ1152/28-5-2016 (ΦΕΚ 1426/Β΄/2016) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426) 

   

3. Σχέδιο κάτοψης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον 
αρμόδιο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, στο οποίο πρέπει να εμφαίνονται τόσο οι λοιπές κτιριακές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και οι θέσεις 
τοποθέτησης των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αρμονική και ασφαλής 
χωροταξική συνύπαρξή τους και ταυτόχρονα η καλή και συνδυασμένη 
λειτουργία τους 

   

Β. Για την Άδεια Λειτουργίας    

1. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου    

2. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 6 της υ/α αριθμ. 52019/ΔΤΒΝ1152/18-5-2016 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426), εφόσον απαιτείται 

   

3. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κ.υ.α. 
αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129/17-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού 
υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» 
(Β΄ 1425) 

   

4. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, Έκθεση 
Παράδοσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου 
Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Καταλληλότητας κατά ΕΛΟΤ HD 384, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.50/503/168/19-3-2011 (Β΄ 
844), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

   

5. Αποδεικτικό κοινοποίησης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του φωτοαντιγράφου του 
ανωτέρω δικαιολογητικού 
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ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
1. Αδεια ίδρυσης: 
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση των 
υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούµενη 
άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς 
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση 
επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε 
(5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που είτε το διάστηµα των δεκαπέντε (15) 
εργασίµων ηµερών, είτε το διάστηµα των πέντε (5) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να 
εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου 
χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει σχετική 
βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή και η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα 
Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης 
Οχηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και 
ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 
 
2. Άδεια λειτουργίας: 
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση και έλεγχο των 
υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια 
λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν επιτρέπει τη 
λειτουργία της δραστηριότητας και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, 
αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που έως και 
το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια 
λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση 
που είτε το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, είτε το διάστηµα των πέντε (5) εργασίµων ηµερών παρέλθει, 
χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως 
λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο 
ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 
του ν. 3230/2004 (Α΄ 44) και η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων 
Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ. 
 
ΚΟΣΤΟΣ: 
- 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
- Η με Αρ. Πρωτ. 42863/438/27-5-2019 υ.α. (ΦΕΚ 2040/Β΄/2019) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία 
επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά 
μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
Έλληνες πολίτες :  Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο 
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη 
Πολίτες εκτός ΕΕ:   Διαβατήριο και άδεια παραμονής 
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από 
πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.  
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται: 
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση χορήγησης αδείας και ii) για την παροχή 
εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση. 
 

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
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κτιρίων. Ειδικότερα: Για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, βλ. άρθρο 6 της ως 
άνω Απόφασης. 
- Το π.δ. 1224/1981 (Α΄303), το β.δ. 465/1970 (Α΄150), το π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύουν 
- Η υ.α.  αριθμ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 (Β΄ 5661), όπως ισχύει. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, 
πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG), μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων, και σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, βλ. άρθρο 6 της με Αρ. πρωτ. 42863/438/27-5-2019 υ.α. (ΦΕΚ 2040/Β΄/2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα επεξεργαστούν τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για 
την εξέταση και την ικανοποίηση του αιτήματος που υποβάλλετε.  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
των προσωπικών σας δεδομένων.  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλους δημόσιους φορείς, μόνο εφόσον 
είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή για την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων της Περιφέρειας ή του δημοσίου 
φορέα στον οποίο χρειάζεται να διαβιβαστούν, πάντα βάσει των νόμιμων προϋποθέσεων.  Για κάθε ζήτημα αναφορικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.pde.gov.gr.  Για να ασκήσετε κάποιο από τα 
δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO της Περιφέρειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pde.gov.gr. 

https://www.pde.gov.gr/ι
mailto:dpo@pde.gov.gr

