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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

                                  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)  

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας των ωφελουμένων, 

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του 

www.gsis.gr) των ωφελουμένων, 

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή  Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο 

ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου, 

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) 

προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα 

επιλεγεί.  

στ. Επίσημη προσφορά  για το σημείο επαναφόρτισης και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης, 

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης 

για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και  αποδοχή τους. 

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση 

τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους 

στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  

(μόνον για Άτομα με Αναπηρία) 

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην 

κατηγορία των πολυτέκνων 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΤΑΞΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)  

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, 

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του 

www.gsis.gr), 

γ. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, 

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής 

τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους 

ε.   Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ, 

στ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα 

επιλεγεί, 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

η. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση 

ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και  αποδοχή τους. 

θ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση 

τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους 

στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

ι. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  

(μόνον για Άτομα με Αναπηρία) 

http://www.gsis.gr/
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ια. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην 

κατηγορία των πολυτέκνων 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ) 

 

α. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ, 

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ, 

γ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης, 

δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr, 

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που 

θα επιλεγεί/ούν, 

ζ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη 

της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

η. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση 

ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και  αποδοχή τους, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

θ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

ι. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση 

τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους 

στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

ια. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρία δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης ή 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)  

 

α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

β. Σύμβαση leasing  εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, 

γ. Τιμολόγιο/απόδειξη  αγοράς οχήματος/δικύκλου/ποδηλάτου, 

δ. Ειδικά για την περίπτωση ηλεκτρικού ποδηλάτου απαιτείται η προσκόμιση των Υπεύθυνων 

δηλώσεων του αγοραστή και πωλητή (Παράρτημα ΙΙΙ) που να βεβαιώνουν την συμβατότητα του 

επιδοτούμενου μέσου με τους όρους της παρούσας 

ε. Έγγραφο που να βεβαιώνει το   ΙΒΑΝ του δικαιούχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, 

εκτύπωση από e-banking κλπ)  

στ. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα), 

ζ. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση) 

 

1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΑΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 

Ειδικά για την περίπτωση που έχει επιλεγεί επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου 

επαναφόρτισης, απαιτείται η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών. Σημειώνεται πως τα 

δικαιολογητικά i έως xi αποδεικνύουν πως η εν λόγω συσκευή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 

που τίθενται στην ενότητα 12.5.1  

 

i. Συμπληρωμένo και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα” (πρότυπο 

έντυπο διατίθεται ως συνοδευτικό έγγραφο) 

ii. Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC 

iii. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα παρακάτω: 

a. Δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και 

απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης 

αυτού, με σκοπό την: 

i. Διαχείριση ενεργού ισχύος. 

ii. Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint). 

iii. Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών. 

Καθώς και ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα 

ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων. 

b. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 

61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο 

και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών 
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iv. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα 

της συσκευής, για το αληθές και ακριβές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που 

κατατίθενται (πρότυπο έντυπο διατίθεται ως συνοδευτικό έγγραφο) 

v. Απόδειξη αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης  

vi. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο 

εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης 

vii. Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό 

ορίζεται στην παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του 

σημείου επαναφόρτισης 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  - ΤΑΞΙ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Β) 

 

α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

β. Τιμολόγιο αγοράς οχήματος, 

γ. Πιστοποίηση  ΙΒΑΝ δικαιούχου, 

δ. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος, 

ε. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος , 

στ.  Η  σύμβαση leasing υπογεγραμμένη από του συμβαλλόμενους με σαφείς όρους και την 

υποχρέωση αγοράς στην λήξη της σύμβασης 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

β. Σύμβαση leasing  εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια  μίσθωση οχήματος, 

γ. Τιμολόγιο αγοράς κάθε οχήματος/δικύκλου ή ενός ενιαίου τιμολογίου εφόσον ο προμηθευτής 

είναι κοινός, 

δ. Πιστοποίηση  ΙΒΑΝ δικαιούχου, 

ε. Αποδεικτικό ταξινόμησης κάθε οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα), 

στ. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση), 

ζ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης, 

η. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση 

 


