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Ποσοστά Επιδότησης-

Δικαιούχοι



Τύπος Οχήματος: ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Κατηγορία Ωφελούμενου Αριθμός Οχημάτων Οικολογικό Bonus
Προαιρετική 

Απόσυρση 

«Έξυπνο» σημείο 

επαναφόρτισης 

Η/Ο

Αμεα
Νέοι ηλικίας έως 

29 ετών

Οικογένειες με 

τουλάχιστον  τρία 

(3) εξαρτώμενα 

τέκνα 

Φυσικά Πρόσωπα 

(Κατηγορία Α)
1 30%, έως 8.000€ 1.000 € 500 € 1.000 € 1.000 €

1.000 € ανά 

εξαρτώμενο τέκνο 

από το τρίτο  και 

έως 4000€ 

Νομικά Πρόσωπα και 

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)

από 1 έως και 20
30%, έως 8.000€ 

ανά όχημα

1.000€ ανά όχημα

400€ ανά σημείο, 

(με ανώτατο αριθμό 

φορτιστών ίσο με 

τον αριθμό των 

επιδοτούμενων 

αυτοκινήτων  που 

έχει αιτηθεί)

- - -

από 21 και άνω 
20%, έως 6.000€ 

ανά όχημα
- - -

Στα παραπάνω ποσά επιδότησης ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατηγορία Β), και ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αυτές έχουν 

ΕΔΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙ, προστίθενται επιπλέον 4.000€ ανά όχημα 

Νομικά Πρόσωπα και 

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) 

ΜΟΝΟ  για εταιρίες 

αντιπροσώπων ,εμπόρων και 

εισαγωγέων αυτοκινήτων 

(test drive)

από 1 έως και 20

30%, έως 8.000€ 

ανά όχημα 

επίδειξης - test drive

- - - - -

από 21 και άνω 

20%, έως 6.000€ 

ανά όχημα 

επίδειξης - test drive

- - - - -



Τύπος οχήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ή ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

Κατηγορία Ωφελούμενου 
Αριθμός 

Οχημάτων
Οικολογικό Bonus

Προαιρετι

κή 

Απόσυρση 

«Έξυπνο» σημείο 

επαναφόρτισης Η/Ο
Αμεα

Νέοι 

ηλικίας έως 

29 ετών

Οικογένειες με 

τουλάχιστον  τρία 

(3) εξαρτώμενα 

τέκνα 

Φυσικά Πρόσωπα 

(Κατηγορία Α)
1

20%, έως 800€ (για 

L1e-L4e),

40%, έως 3.000€ (για 

L5e-L7e)

400 € - 500 €

1000 

€ (μόνον 

για L6e-

L7e )

500 €

Νομικά Πρόσωπα και 

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)

χωρίς 

περιορισμό

20%, έως 800€ ανά 

όχημα (για L1e-L4e),

40%, έως 3.000€ ανά 

όχημα (για L5e-L7e)

400 € ανά 

όχημα
- - - -

Για τις παραπάνω Κατηγορίες Α και Β, ενισχύεται η αγορά επιπλέον μιας μπαταρίας ηλεκτρικών δικύκλων και 

τρικύκλων, με ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) , υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του 

οχήματος

Νομικά Πρόσωπα και 

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) 

ΜΟΝΟ  για εταιρίες 

αντιπροσώπων ,εμπόρων και 

εισαγωγέων οχημάτων 

κατηγορίας  L6e – L7e, για την 

αγορά ηλεκτρικών οχημάτων 

επίδειξης (test drive)

χωρίς 

περιορισμό

40%, έως 3.000€ ανά 

όχημα επίδειξης –

test drive (μόνο για 

L6e-L7e)

- - - - -



Τύπος οχήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Κατηγορία Ωφελούμενου 
Αριθμός 

Οχημάτων
Οικολογικό Bonus

Προαιρετι

κή 

Απόσυρση 

«Έξυπνο» σημείο 

επαναφόρτισης Η/Ο
Αμεα

Νέοι 

ηλικίας έως 

29 ετών

Οικογένειες με 

τουλάχιστον  τρία 

(3) εξαρτώμενα 

τέκνα 

Φυσικά Πρόσωπα 

(Κατηγορία Α)
1 40%, έως 800€ - - 500 € - 500 €

Νομικά Πρόσωπα και 

Επιχειρήσεις ΜΟΝΟ με 

συγκεκριμένους ΚΑΔ όπως 

περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Κατηγορία Β)

έως και 10
40%, έως 800€ ανά 

όχημα 
- - - - -

EΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
▪ 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
▪ 77.21.10.08, Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
▪ 55.1, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
▪ 55.2, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
▪ 55.3, Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
▪ 53.20.12.00, Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
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Δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 

για την επιδότηση οχημάτων,  

δίκυκλων- τρίκυκλων και ποδηλάτων  

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ) 

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) 

 

1.1 Βασικά Δικαιολογητικά 

i. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο 

πιστοποιητικό, 

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

επιλεγεί,  

iii. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,  

iv. (Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου) Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη 

δήλωση ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην 

των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του 

σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. 

v. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της 

υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα 

3), 

vi. (Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το 

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη 

γνωμάτευση, 

vii. (Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα) Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

  

1.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης 

Αν η απόσυρση αφορά όχημα εν κινήσει 

i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2015, και  

ii. απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,  

Αν η απόσυρση αφορά όχημα σε ακινησία 

i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (όλες τις σελίδες)  

ii. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος, που 

αναλογούν στο όχημα έως την ημερομηνία που τέθηκε το όχημα σε ακινησία 
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1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης 

i. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης, 

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

έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί 

η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε 

περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία  αλλά παρακολούθημα 

και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του 

ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί 

θέση στάθμευσης. 

 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 

 

2.1 Βασικά Δικαιολογητικά 

i. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας), 

ii.  Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης 

προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ), 

iii. Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης), 

iv. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης, 

v. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr, 

vi. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ- 

Υπόδειγμα 4), 

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

επιλεγεί/ούν, 

viii. (Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού/ών ποδηλάτου/ων για εταιρείες με συγκεκριμένους ΚΑΔ) Επικυρωμένη 

για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει 

κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που 

οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. 

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

προγενέστερη της 01.01.2015 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους, 

x. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα 7), (με γνήσιο της 

υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει  το σύνολο των  
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ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς 

και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του 

θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 

 

2.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης H/O 

 

i.  Επίσημη προσφορά  για το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης. 

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

έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της/των θέσης/θέσεων στάθμευσης (εφόσον 

έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στο Ε9 ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως 

κάτοψη του χώρου. 

iii. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσης όπου πρόκειται να 

εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης.  

iv. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την 

επιχείρηση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

(Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) 

 

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)  

 

1.1 Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα) 

i. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για 

τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη  που υπερβαίνει τα  1.500€  

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη  που υπερβαίνει τα  

1.500€  

iii. Απόδειξη αγοράς οχήματος. 

iv. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ποδήλατα). 

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

από e-banking κ.λπ.). 

vi. Σύμβαση μίσθωσης (leasing)  εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος.  

vii. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς 

 

1.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:  

i. Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή (επικυρωμένη για το  γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από 

το gov.gr) (Παράρτημα ΙΙΙ -Υπόδειγμα 1) 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα 2) 

iii. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.  

 

1.3 Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:  

i. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος, 

ii. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο 

αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση). Ειδικά για τα οχήματα 

της κατηγορίας L (δίκυκλα / τρίκυκλα) η τεκμηρίωση της απόσυρσης γίνεται με το επίσημη 

βεβαίωση η οποία εκδίδεται είτε από το οικείο Τμήμα Τροχαίας είτε από την οικεία Διεύθυνση 

Μεταφορών ανάλογα με τον κυβισμό του προς απόσυρση οχήματος, 
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ- ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β  

 

2.1 Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα) 

i. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης,μόνο για 

τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€ 

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων, μόνο για τελικώς 

εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€ 

iii. Τιμολόγιο αγοράς κάθε οχήματος ή ενός ενιαίου τιμολογίου εφόσον ο προμηθευτής είναι κοινός 

με σαφή αναφορά στον Ψηφιακό αριθμό (βλ. άρθρο 12.1). 

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

από e-banking κλπ). 

v. Σύμβαση μίσθωσης (leasing)  εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος/οχημάτων.  

vi. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα). 

vii. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας και για επιχειρήσεις με έναρξη 

δραστηριότητας/ σύσταση πριν από το 2001 απαιτείται σωρευτικά και πιστοποιητικό από το 

οικείο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης. 

viii. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς 

 
 

2.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:  

i. Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το 
gov.gr (Υπόδειγμα 1) 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Υπόδειγμα 2) 

iii. Πρόσφατη εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας μέσω της πλατφόρμας aade.gr 

iv. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.  

 

 

2.3. Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:  

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

ii.  Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται 

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση).  
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

3.1. Ειδικά για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2, του άρθρου 8,  σημειώνεται πως αυτά 

αποδεικνύουν πως η εν λόγω συσκευή πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 

12.5 και πως απαιτούνται για την αίτηση υπαγωγής στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» 

Σημείων Επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 8.2 της 

παρούσης. 

 

 

3.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο / ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

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

(Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 5) 

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

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

παρακάτω: 

a. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο 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 

iv. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά 

v. Εγχειρίδιο λειτουργίας (οperating manual) στα Ελληνικά 

vi. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον 

κατασκευαστή/εισαγωγέα της συσκευής (σημείο επαναφόρτισης), θεωρημένη με το γνήσιο 

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

έγγραφα που καταθέτει  (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 6) 

 

 

3.1.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο 

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) 

 

i. Απόδειξη αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο. 

ii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο 

εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 
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iii. 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 

 

3.1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ / ή ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 

i. Τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο. 

ii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο 

εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 

iii. 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. 

iv. Φωτογραφία του εγκατεστημένου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, στην οποία διακρίνεται 

ευκρινώς το σημείο επαναφόρτισης και η θέση στάθμευσης που αυτό εξυπηρετεί 

 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) 

i. Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου για την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης στην οποία 
θα δηλώνεται ρητά ο πλήρης τίτλος του προμηθευτή.  

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή της εκχώρησης 
απαίτησης είσπραξης , η πλήρης επωνυμία του, το ΑΦΜ και ο τραπεζικός λογαριασμός 
(ΙΒΑΝ) του.  

iii. Τυχόν ιδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησης που έχει συμφωνηθεί και συνυπογραφεί από τα 
δυο μέρη.  
 

 

 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω με ευθύνη είτε του 

ωφελούμενου είτε του προμηθευτή, το αίτημα πληρωμής θα απορρίπτεται και ανακαλείται 

η απόφαση υπαγωγής. Ο ωφελούμενος θα έχει δυνατότητα να επανυποβάλει αίτημα σε 

αυτήν την περίπτωση ακολουθώντας όλη την διαδικασία από την αρχή της.  
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