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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)  

 

1.1 Βασικά Δικαιολογητικά 

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή 

άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 

β. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, όπου θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του 

αιτούντος. 

γ. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. της μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Αστυπάλαιας. 

δ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Αστυπάλαιας, όπως αυτή εκδίδεται από το 

πληροφοριακό σύστημα www.gsis.gr, ή από το Δήμο Αστυπάλαιας ή από το ΚΕΠ. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος 

Αστυπάλαιας, ότι θα διατηρεί το όχημα εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας, ότι δεν 

έχει υποβάλλει αίτηση για το ίδιο όχημα σε οποιαδήποτε Δράση και ότι δεν έχει 

υποβάλλει αίτηση για οποιοδήποτε άλλο όχημα στη Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά. 

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

όχημα που θα επιλεγεί. 

ζ.  (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το 

γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο 

ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον 

συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

η. (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. 

θ. Σε περίπτωση αίτησης από Άτομα με Αναπηρία, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, 

σε ισχύ ,όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον 

χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση. 

ι. Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία ή τέσσερα (μόνον για ηλεκτρικά  ποδήλατα) 

εξαρτώμενα τέκνα  προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

 

http://www.gsis.gr/
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τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

1.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης 

Αν η απόσυρση αφορά όχημα εν κινήσει 

α. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει 

απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2014 και 

β. Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

Αν η απόσυρση αφορά όχημα σε ακινησία 

α.   Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (όλες τις σελίδες) και 

β. 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. 

 

1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης 

 

α. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο σημείο» επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που 

επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης. 

β.  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- ΤΑΞΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β) 

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή 

άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 

β. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, όπου θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του 

αιτούντος. 

γ. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. της μόνιμης κατοικίας στην Αστυπάλαια. 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος 

Αστυπάλαιας, ότι θα διατηρεί το όχημα εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας, ότι δεν 

έχει υποβάλλει αίτηση για το ίδιο όχημα σε οποιαδήποτε Δράση και ότι δεν έχει υποβάλει 

αίτηση για οποιοδήποτε άλλο όχημα στη Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά. 
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ε. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2014 και απόδειξη 

καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

ζ.   Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ. 

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

όχημα που θα επιλεγεί. 

στ. Επίσημη προσφορά  για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) 

και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί 

η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). 

θ.  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. 

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

ια. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το 

γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο 

ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον 

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

ιβ. (Σε περίπτωση αίτησης από Άτομα με Αναπηρία) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της 

Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

ιγ. Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση θα πρέπει να προσκομιστούν 

επιπλέον και τα δικαιολογητικά της Κατηγορίας Γ. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ) 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

 

3.1 Βασικά Δικαιολογητικά 

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

οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας). 

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής 

επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ). 

γ. Δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης). 

δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr, όπου θα αναφέρεται η νόμιμη 

έδρα και τυχόν υποκαταστήματα της εταιρείας καθώς και η ημερομηνία ίδρυσης αυτών. 

ε. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης. 

στ. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. τόπου λειτουργίας της εταιρείας στην Αστυπάλαια. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι η 

επιχείρηση δραστηριοποιείται κατά τρόπο μόνιμο στο νησί της Αστυπάλαιας, ότι το/τα 

οχήματα θα διατηρείται/ούνται εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας, ότι δεν έχει 

υποβάλλει αίτηση για το ίδιο όχημα σε οποιαδήποτε Δράση και ότι δεν έχει υποβάλλει 

αίτηση για οποιοδήποτε άλλο όχημα στη Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά. 

η. Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πτώχευσης / μη 

υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη 

υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 

θ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το 

όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν. 

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

απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2014 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας 

τρέχοντος έτους. 

ια. Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών 

ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 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. 

 

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

 



 

6 
 

Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

α. Επίσημη προσφορά για το/τα «έξυπνο/α» σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που 

επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης. 

β. 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. 

γ. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσης όπου 

πρόκειται να εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης. 

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

από την επιχείρηση. 
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τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)  

 

1.1 Για όλους τους τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα) 

α. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης. 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα  ή καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης μέσω του e-

efka.gov.gr  (χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αφορά υπόχρεο 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ) 

γ. Απόδειξη αγοράς οχήματος. 

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

ε. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου. 

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

 

Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής (Παράρτημα ΙΙΙ  

Υπόδειγμα 2) 

β. Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα ΙΙΙ -  

3) 

γ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου. 

 

1.2 Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:  

α. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος, 

β. 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 έγγραφο  το οποίο 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 - Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β) 

 

α. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης. 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων άνω των 3.000€ 

γ. Tιμολόγιο αγοράς οχήματος. 

δ. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου. 

ε. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος. 

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

ζ. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος. 

η. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα 

αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ) 

 

3.1  Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/ 

τρίκυκλα) 

α. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης. 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων άνω των 3.000€ 

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

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

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

εκτύπωση από e-banking κλπ). 

ε. Σύμβαση μίσθωσης (leasing)  εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση 

οχήματος/οχημάτων. 

στ. Αποδεικτικό ταξινόμησης κάθε οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα). 

ζ.  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο και για επιχειρήσεις 

με έναρξη δραστηριότητας/σύστασης πριν από το 2001 απαιτείται και πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου περί κήρυξης ή μη πτώχευσης. 

 

3.2 Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:  
 

α. Υπεύθυνη δήλωση  αγοραστή θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής (Υπόδειγμα 2). 

β. Υπεύθυνη δήλωση  πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Υπόδειγμα 3). 
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γ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.  

 

3.3. Επιπλέον για περίπτωση απόσυρσης:  

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

β. Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα  

αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί  

απόσυρση).  

 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α), ΤΑΞΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β) ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ) 

 

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

απαιτείται η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών. Οι συσκευές που επιδοτούνται θα 

πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 και 

περιλαμβάνονται στην λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης,  όπως αυτή 

βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», 

επικαιροποιημένο αντίγραφο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης «e-

astypalea». 

 

4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ‘Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΙ Β) 

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

β. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο 

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

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

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

επαναφόρτισης. 
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4.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

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

β. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο 

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

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

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

επαναφόρτισης. 

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

ευκρινώς το σημείο επαναφόρτισης και η θέση στάθμευσης που αυτό εξυπηρετεί. 

 

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.  


