
 
   

 Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Σε δοκιμαστική λειτουργία η πλατφόρμα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 

Σε ολιγοήμερη δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε από την Τετάρτη 25 Μαΐου, η νέα 

ψηφιακή πλατφόρμα για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Κινούμαι 

Ηλεκτρικά». 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δοκιμαστικά τις 

αιτήσεις τους, οι οποίες τονίζεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη, κάνοντας είσοδο με 

τους κωδικούς taxisnet στον διαδικτυακό τόπο https://kinoumeilektrika2.gov.gr. 

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα αναρτήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου, το απαραίτητο 

πληροφοριακό υλικό (αρχείο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ποσοστά και ποσά επιδότησης ανά κατηγορία οχήματος, κ.α.), 

καθώς επίσης και ο τεχνικός οδηγός για τη χρήση της πλατφόρμας και την υποβολή 

της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματά 

τους στο e-mail support.kinoumeilektrika2@prv.ypeka.gr, σχετικά με τη δράση και 

τη λειτουργία της πλατφόρμας.   

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, είναι μια 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που στοχεύει στην 

προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και την 

υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 

31.12.2023.    

Το πρόγραμμα επιδοτεί : 

 Την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. 

 Την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων και μικροαυτοκινήτων.  

 Την αγορά ή/και μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικών Ι.Χ. και ελαφρών 

επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.  

Ειδικά για Άτομα με Αναπηρία, οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα 

και νέους έως 29 ετών προβλέπεται επιπλέον επιδότηση ανάλογα με τον τύπο 

οχήματος που επιλέγουν. Επίσης, εταιρίες οι οποίες έχουν έδρα και 
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δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές θα έχουν επιπλέον επιδότηση για την 

αγορά Ι.Χ. ή/και επαγγελματικών αυτοκινήτων.  

Πρόσβαση στο πρόγραμμα και δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι πολίτες 

ανεξαρτήτου εισοδήματος και λοιπών κριτηρίων, με μόνη προϋπόθεση να έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όλες οι εταιρίες (εξαιρούνται 

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.  
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