
 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής 
(Α΄ Φάση Υπαγωγής) 

Βασικά Δικαιολογητικά 

i. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 
ii. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα. 
iii. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης. 
 
* 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 (Υπόδειγμα 3). 
 
* 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. 

* Σε περίπτωση τρίτεκνων – πολύτεκνων οικογενειών 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

* Σε περίπτωση απόσυρσης 
Αν η απόσυρση αφορά όχημα εν κινήσει 
i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2015 
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. 
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Καταβολής της Ενίσχυσης  
(Β΄ Φάση Ολοκλήρωσης) 

Για όλους του τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/τρίκυκλα) 
i. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης. 
ii. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
iii. Απόδειξη αγοράς οχήματος. 
iv. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (Άδεια κυκλοφορίας). 
v. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου. 
vi. Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς. 
 

* 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. 


