Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα
για την επιδότηση ηλεκτρικών
οχημάτων
Από

σήμερα

Δευτέρα

24

Αυγούστου

2020,

στις

17.00

το

απόγευμα, ενεργοποιείται η πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr,
μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη
δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ».

Συμμετοχή στο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
αιτηθούν οι παρακάτω κατηγορίες :

μπορούν

να

1. Φ υ σ ι κ ά
πρόσωπα
μη
ασκούντα
επιχειρηματική
δραστηριότητα
, τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να
μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αμιγώς
ηλεκτρικό όχημα ΙΧ . Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να
επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή
τρικύκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το
οικολογικό bonus Που προβλέπεται για αυτή την κατηγορία
είναι:
Για αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής
Τιμής Προ Φόρων έως 30.000€ , η επιδότηση αναλογεί στο
20% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€.
Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων από 30.001€ έως και 50.000€ η
επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο
ποσό τις 6.000€
Για
την
αγορά

δικύκλου

ή

τρικύκλου

το

οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο
ποσό τα 800€
Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου τέλος, δίνεται
ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800€
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν επίσης την δυνατότητα, εφόσον το
επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500€ για την αγορά έξυπνου

οικιακού φορτιστή υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμαίρεται η
δυνατότητα τους να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο
σημείο στην κύρια κατοικία τους.
Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι
οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν
επιπλέον 1.000€ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την
αγορά δίκυκλου, τρίκυκλου και ποδηλάτου.
Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλαιού
οχήματος το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα από την
1.1.2013 και πίσω ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος
τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου
επιβραβεύεται με 1.000€ ενώ αυτή του δικύκλου με 400€ .
Σημείωση: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι
ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την
αγορά φορτιστή ή για την απόσυρση, αλλά μόνον εφόσον επιλέξουν
να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα, ενώ εξαιρούνται
της απόσυρσης τα ποδήλατα.
2.

Ιδιοκτήτες Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης-ΤΑΞΙ
οχημάτων. Για τη
συγκεκριμένη κατηγορία
προβλέπεται οικολογικό Bonus:
Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος , σε
ποσοστό έως 25% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με
μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις
8.000€
Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug in οχήματος
χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ) με ποσοστό 15% επί της
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€
και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500€
Και για τις δυο παραπάνω κατηγορίες είναι υποχρεωτική η
απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί ,με ημερομηνία
ταξινόμησης την 1.1.2013 και πίσω, και η οποία
επιβραβεύεται με 2.500€. Έτσι το μέγιστο ποσό

οικολογικού Bonus διαμορφώνεται στις 10.500€ ή στις
8.000€ για υβριδικό όχημα.
Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι
οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν
επιπλέον 1.000€.
3. Νομικές οντότητες ανεξαρτήτου μορφής (ατομικές,

ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ
μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση). Για
την συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται η δυνατότητα
επιλογής έως τριών (3) οχημάτων ή έως έξι (6)
εφόσον η εταιρία διαθέτει δραστηριότητα σε
νησιωτικό Δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από
τις παρακάτω κατηγορίες :
Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως
50.000€
με
ποσοστό
15%
και
μέγιστο
ποσό
οικολογικού bonus τις 5.500€
Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της
αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800€
Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5
τόνων , με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων
(μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 5.500€
Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών ρύπων
έως 50γρ/χλμ) μάζας έως 3,5 τόνων , με ποσοστό 15% επί
της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€)
και μέγιστο ποσό τις 4.000€
Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις
τρείς κατηγορίες ή και από μια από αυτές.
Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου και
ενός δικύκλου, με ποσό 1.000€ και 400€ αντίστοιχα.
Τονίζεται ότι για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες
ωφελούμενων δίνεται η δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης ανά

ΑΦΜ.
Η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη .

Τα βήματα της αίτησης
Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δυο στάδια,
της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και
της καταβολής του οικολογικού bonus.

αυτό
αυτό

Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας:
kinoumeilektrika.ypen.gr
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνοδεύεται από την επισύναψη
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία ωφελούμενου,
όπως αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης.
Πιο συγκεκριμένα για το αίτημα συμμετοχής ο ωφελούμενος θα
εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας χρήση :
1. Των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet
2. Εναλλακτικά -και κυρίως για την περίπτωση που δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα κωδικών- παρέχεται η δυνατότητα
απευθείας εγγραφής με την συμπλήρωση των προσωπικών
στοιχείων του ενδιαφερόμενου .
Στο περιβάλλον της πλατφόρμας, και αφού γίνει η είσοδος σε
αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει το είδος του οχήματος
που επιθυμεί, το μοντέλο, την τιμή και θα σημειώνει στα
αντίστοιχα πεδία εάν επιθυμεί οικιακό φορτιστή (μόνο για
φυσικά πρόσωπα και μόνο για την περίπτωση που επιδοτούνται για
αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου), εάν θα αποσύρει όχημα και εάν
εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες.
Μετά τις παραπάνω ενέργειες συνιστάται ο ενδιαφερόμενος
επιλέξει
«Αποθήκευση» και στην συνέχεια να επισυνάψει
σχετικά δικαιολογητικά. (Τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά
πρέπει να είναι σε μορφή pdf και με όγκο αρχείου έως 5 MB).

να
τα
θα
Εν

συνεχεία θα επιλέξει

«Αποθήκευση» και «Υποβολή» της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες για να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής πρέπει
προηγουμένως να έχουν πάρει επίσημη προσφορά από τον
προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν (αυτοκίνητο,
δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο) η οποία θα φέρει υποχρεωτικά
σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς τη επισύναψη επίσημης
προσφοράς καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα
επιστρέφεται στον αιτούντα προς συμπλήρωση του συγκεκριμένου
δικαιολογητικού συμμετοχής.
Επισημαίνεται ότι οι λίστες επιλέξιμων οχημάτων που έχουν
αναρτηθεί είναι ενδεικτικές, συνεπώς μοντέλα οχημάτων που δεν
περιλαμβάνονται σε αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμα υπό την
αυστηρή προϋπόθεση ότι τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών της
δράσης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλεκτρικού
ποδηλάτου που επιδοτείται καθώς και στον τύπο του έξυπνου
οικιακού φορτιστή, δυο κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί
ιστοσελίδα της δράσης.

στην

Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα είναι
επιλέξιμα μεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από
μετατροπή (ακόμα και αν είναι καινούρια) και οχήματα που δεν
ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για
αυτοκίνητα) την Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000€ .
Επίσης, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης , η αγορά του
οχήματος στην λήξη της μισθωτικής περιόδου θα είναι
υποχρεωτική ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.

Help Desk
Η λειτουργία του Help Desk διευρύνεται και θα δέχεται κλήσεις
από τις 10.00 πμ-22.00μμ προκειμένου να εξυπηρετεί τους
ενδιαφερόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :
2131513640, 2131513643, 2131513797, 2131513124 2131513139
Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματα
τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :
support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr

