
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

 ‘’ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ’’ 

 

Από τις 24 Αυγούστου έχει ανοίξει η εφαρμογή του προγράμματος “Κινούμαι 

Ηλεκτρικά” που δημιούργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μέσω της οποίας υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής για επιδότηση σε αγορά 

ηλεκτρικού οχήματος καθώς και ‘’έξυπνου’’ οικιακού φορτιστή. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 100 εκατ. ευρώ, ποσό που 

εκτιμάται ότι αρκεί για την επιδότηση αγοράς 15.000 αυτοκινήτων και 12.500 

δικύκλων (σκούτερ και ποδήλατα). 

Ποιοί συμμετέχουν 

• Φυσικά πρόσωπα 

• Ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ 

• Νομικά πρόσωπα 

• Οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 

Οι επιδοτήσεις 

– Για αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση 

είναι 20% με όριο τα 6.000 ευρώ. Από 30.001 έως 50.000 ευρώ, η επιδότηση 
είναι 15% με όριο τα 6.000 ευρώ. 

– Για δίκυκλα/τρίκυκλα, ποσοστό 20% επί της αξίας με όριο τα 800 ευρώ. 

– Για ποδήλατα, ποσοστό 40% με όριο τα 800 ευρώ. 

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον επιδότηση 500 

ευρώ για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή (σε συνδυασμό με αγορά 
ΙΧ, όχι ποδήλατου ή σκούτερ). 

Με απόσυρση παλαιού οχήματος/δικύκλου (εξαιρούνται τα ποδήλατα) 

παρέχεται επιπλέον μπόνους 1.000 και 400 ευρώ αντίστοιχα. 



– Για ταξί η επιδότηση είναι 25% επί της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 
8.000 ευρώ ή, αν πρόκειται για plug in υβριδικό μοντέλο, ποσοστό 15% με 

όριο τα 5.500 ευρώ. Στην περίπτωση των ταξί είναι υποχρεωτική η απόσυρση 
του παλιού οχήματος (πρέπει να είναι παλαιότερο από την 1-1-2013), η οποία 

επιδοτείται με επιπλέον μπόνους 2.500 ευρώ. Άρα η επιδότηση για τα ταξί 
φθάνει πρακτικά στα 10.000 ευρώ για ηλεκτρικό όχημα και 8.000 για 
υβριδικό. 

– Για τις εταιρίες υπάρχει όριο αγοράς έως 3 αυτοκινήτων (6 για όσες έχουν 
δραστηριότητα σε νησιά) και το ποσοστό της επιδότησης είναι 15% με όριο τα 
5.500 ευρώ ή 4.000 για υβριδικά. Για τα δίκυκλα η επιδότηση είναι ποσοστό 

20% επί της αξίας με όριο τα 800 ευρώ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις δίνονται αυξημένες επιδοτήσεις για αγορά οχημάτων 
από πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες (1.000 ευρώ για αυτοκίνητο 

και 500 ευρώ για δίκυκλο/ποδήλατο). 

Η διαδικασία 

Οι ενδιαφερόμενοι (Φυσικά πρόσωπα), αφού επιλέξουν το ‘’έξυπνο’’ 

φορτιστή της αρεσκείας τους σε ένα κατάστημα ΚΑΥΚΑΣ, λαμβάνουν 
μια οικονομική προσφορά την οποία καταθέτουν ηλεκτρονικά στην 

πλατφόρμα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας kinoumeilektrika.gov.gr . 
Μόλις εγκριθεί η αίτηση, ολοκληρώνουν την αγορά τους στο 

κατάστημα απ’ όπου και θα παραλάβουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταχωρήσουν εκ νέου στην 

πλατφόρμα για να πάρουν την επιδότηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών της ΚΑΥΚΑΣ στο 2163003333 η και στο Helpdesk της πλατφόρμας 
του προγράμματος στα τηλέφωνα 213-1513640, 213-1513643, 213-

1513797, 213-1513124 και 213-1513139, από τις 09:00 το πρωί έως τις 
18:00 το απόγευμα. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα 
ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr. 

 

https://kinoumeilektrika.ypen.gr/
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