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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» 

για την επιδότηση αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ (BEV)  
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Φάση Υπαγωγής) 

 

Σημαντική Σημείωση:  

Στην παρακάτω λίστα δικαιολογητικών, στα δικαιολογητικά όπου υπάρχει η ένδειξη (*), είναι εφικτή η άντλησή 
τους ηλεκτρονικά μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων και ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να προσκομίσει 
δικαιολογητικά εφόσον τα στοιχεία αντλούνται ηλεκτρονικά (η ανάρτηση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών 
είναι προαιρετική). Στη περίπτωση όμως που κάποιο δικαιολογητικό με την ένδειξη (*) για οποιοδήποτε λόγο δεν 
είναι εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντληθεί ηλεκτρονικά, ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης θα 
πρέπει να το προσκομίσει στο σύστημα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει η ένδειξη (*), η 
προσκόμιση δικαιολογητικών είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.  

 

i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (*). 

ii. Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους του προς απόσυρση οχήματος (*). 

iii. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ.  

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

επιλεγεί. 

v. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα 

ΙΙΙ - Υπόδειγμα 1). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των 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. 

vi. Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ, προσκομίζεται «Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας» που 

εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (*) ή άλλο δημόσιο φορέα πιστοποίησης. αναπηρίας1 

(Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ). 

vii. Σε περίπτωση ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα 

τέκνα προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (*) (Μόνο στην περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ). 

viii. Σε περίπτωση ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα 

τέκνα προσκομίζεται Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης (Mόνο στην περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ). 

                                                           
1Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική άντληση του δικαιολογητικού μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων ισχύει μόνο 
για το ΚΕΠΑ. Για οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας πέραν του ΚΕΠΑ, η προσκόμιση του 
απαιτούμενου δικαιολογητικού στο πληροφοριακό σύστημα είναι υποχρεωτική. 
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ix. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, 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 2). 

x. Σε περίπτωση εταιρείας, σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.Μ.Η. ή Γενικό Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η. 

(εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).  

xi. Σε περίπτωση εταιρείας, Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.Μ.Η. (*). 

xii. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης προσκομίζεται αντίγραφο των στοιχείων μητρώου όπως 

προκύπτουν από την Α.Α.Δ.Ε. ή Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η. 

xiii. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από gsis.gr (*). 

xiv. Σε περίπτωση ιδιοκτήτη άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, ηλικίας έως 29 ετών, προσκομίζεται Δελτίο 

Αστυνομικής Ταυτότητας (*) ή άλλο συναφές έγγραφο που να τεκμηριώνει την ηλικία2 (Μόνο για 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

xv. Σε περίπτωση εταιρείας, Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, στοιχείων 

Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 7). 

xvi. Σε περίπτωση εταιρείας, σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων (του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α  ́139)). Ειδικά για την περίπτωση 

εισηγμένης εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, 

προσκομίζεται αρχείο γνωστοποιήσεων του ν.3556/2007 (Α’ 91), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139).  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ»ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε οικιακό περιβάλλον 

i. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο 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/τελικός αποδέκτης 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 

                                                           
2Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική άντληση του δικαιολογητικού μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων ισχύει μόνο 
για τον Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Για οποιονδήποτε συναφές έγγραφο πιστοποίησης της ηλικίας πέραν του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας, η προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού στο πληροφοριακό σύστημα είναι υποχρεωτική. 
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή 

στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με 

ιδιωτική πρόσβαση 

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/ 

τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης 

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

μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς η εν λόγω θέση στάθμευσης, απαιτείται 

επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου. 

iii. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την θέση στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το 

σημείο επαναφόρτισης.  

iv. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, ότι το σημείο 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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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Φάση Ολοκλήρωσης) 

 

Σημαντική Σημείωση: 

Στην παρακάτω λίστα δικαιολογητικών, στα δικαιολογητικά όπου υπάρχει η ένδειξη (*),είναι εφικτή η άντλησή 

τους ηλεκτρονικά μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων και ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να προσκομίσει 

δικαιολογητικά εφόσον τα στοιχεία αντλούνται ηλεκτρονικά (η ανάρτηση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών 

είναι προαιρετική).Στην περίπτωση όμως που κάποιο δικαιολογητικό με την ένδειξη (*) για οποιοδήποτε λόγο δεν 

είναι εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντληθεί ηλεκτρονικά, ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης θα 

πρέπει να το προσκομίσει στο σύστημα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει η ένδειξη (*), η 

προσκόμιση δικαιολογητικών είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.  

 

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 από το Δημόσιο μόνο για τελικώς 

εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη  που υπερβαίνει τα 1.500€ (*). 

iii. Απόδειξη / Τιμολόγιο  αγοράς οχήματος. 

iv. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος, όπως άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (*). 

v. Σύμβαση χρονομίσθωσης (leasing)  εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος. 

vi. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς (ενδεικτικά: τραπεζικές κινήσεις, κίνηση πιστωτικών 

καρτών, επιταγές, σύμβαση δανείου). 

vii. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ και για επιχειρήσεις με έναρξη 

δραστηριότητας/σύσταση πριν από το 2001 για τις οποίες απαιτείται σωρευτικά και πιστοποιητικό από το 

οικείο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.  

 

Επιπλέον για την υποχρεωτική απόσυρση:   

i. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος. 

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

αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης σε οικιακό περιβάλλον 

i. Απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης η/ο. 
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ii. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του 

σημείου επαναφόρτισης, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 

iii. Αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (όπως αυτό ορίζεται στην 

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

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με 

ιδιωτική πρόσβαση 

i. Απόδειξη/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 Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  (όπως αυτό ορίζεται στην 

παρ. 2, του άρθρου 27, τουν.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. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

i. Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη για την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης στην 

οποία θα δηλώνεται ρητά ο πλήρης τίτλος του προμηθευτή(Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα5), με θεώρηση του 

γνήσιου υπογραφής. 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή της εκχώρησης απαίτησης 

είσπραξης η πλήρης επωνυμία του, το Α.Φ.Μ. και ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) του (Παράρτημα ΙΙΙ – 

Υπόδειγμα 6), με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής. 

iii. Τυχόν ιδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησης που έχει συμφωνηθεί και συνυπογραφεί από τα δυο μέρη. 
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ  
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο / 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

i. Συμπληρωμένo και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα”  (Παράρτημα ΙΙΙ – 

Υπόδειγμα 3). 

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, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής,(άρθρο 8 ν.1599/1986) από τον 

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

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

(Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 4). 

 


