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ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ 

Η ΔΡΑΣΗ Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της αγοράς ή χρονομίσθωσης (leasing) αμιγώς 
ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (BEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού 
Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου 
επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ωφελούμενοι αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της δράσης και της απόσυρσης 
παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 
και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί». 

Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της 
αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους. 

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης : 

 Δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) 
αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (BEV) ανά 
άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.

 Δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.
 Υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
 Επιπλέον, υποχρεούται να προβεί σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση

παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.   

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Το ύψος των ενισχύσεων για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος 
ΤΑΞΙ, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της 
απόσυρσης καθορίζεται ως εξής: 

 Για αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ το οικολογικό bonus ανέρχεται
σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις δεκαεπτά χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (17.500€).
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 Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 
πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€)

 Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης, για εγκατάσταση σε οικιακό
περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση,
επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι
προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου
επαναφόρτισης είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης
ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ Φ.Π.A..

Επιπλέον, για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι 
ατομική: 

 Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ
(1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά
ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

 Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα 
τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του
οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ οχήματος ΤΑΞΙ. 
Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από έλεγχο του αριθμού των εξαρτώμενων μελών
μέσω του Πίνακα 8 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας
φορολογικής χρήσης (Ε1) με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους 
δεν υπερβαίνει τα είκοσι εννέα (29) έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ.
οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του 
οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος
ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. 
οχήματος ΤΑΞΙ είναι άνω του ενός, και έκαστος εξ αυτών τυχαίνει να ανήκει στις 
ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται ανάλογα 
με την εκάστη ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που του 
αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ. 

Σε κάθε περίπτωση, αθροιστικά τα ποσά προσαύξησης των ειδικών κατηγοριών, 
δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του τελικού ποσού προσαύξησης ανά ειδική 
κατηγορία όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Τύπος Οχήματος: ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ (BEV) 

Κατηγορία 
Ωφελούμενου/

τελικού 
αποδέκτη 

Αριθμός 
Οχημάτων 

Οικολογικό 
Bonus 

Υποχρεωτική 
Απόσυρση 

«Έξυπνο» 
σημείο 

επαναφόρτισης 
ΑμεΑ Νέοι ηλικίας 

έως 29 ετών 

Οικογένειες με 
τουλάχιστον τρία (3) 
εξαρτώμενα τέκνα 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ 
ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ.  

οχήματος ΤΑΞΙ 

Ένα (1) ανά 
Άδεια Ε.Δ.Χ. 

οχήματος ΤΑΞΙ 

40%, έως 
17.500€ 

5.000 € 
500€ ανά Άδεια 
Ε.Δ.Χ. οχήματος 

ΤΑΞΙ 
1.000 € 1.000 € 1.000 € 
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