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Το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά προσφέρει 3 τύπους επιδοτήσεων οι οποίοι μπορούν να
λειτουργήσουν συνδυαστικά και είναι οι παρακάτω:

II. Μορφές Κινήτρων 

I. Βασικές Πληροφορίες Δεύτερου Κύκλου
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Περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων &
δικύκλων 
Θεσπίζει κοινωνικά κριτήρια για την περαιτέρω στήριξη συγκεκριμένων ομάδων 
Λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά της
ελληνικής επικράτειας
Καταργεί τον περιορισμό για το ανώτατο όριο οχημάτων για τις εταιρείες
Επιτρέπει σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες να
επιδοτηθούν και για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων
Ενισχύει τις εταιρείες αντιπροσώπων, εμπόρων και εισαγωγέων αυτοκινήτων για την
αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) 
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα έχουν αναδρομική ισχύ από την  1.12.2021 και οι δικαιούχοι θα
μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31.12.2023.

Με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην χώρα μας, ο δεύτερος
κύκλος του προγράμματος <<Κινούμαι Ηλεκτρικά>> εισάγει μια σειρά από νέες, ευνοϊκές
ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα:



ηλεκτρικό αυτοκίνητο
ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο
ηλεκτρικό ποδήλατο

Ένα (1) όχημα ανά φυσικό
πρόσωπο

ανεξαρτήτου μεγέθους
ανεξαρτήτου νομικής μορφής
που διαθέτουν έδρα ή/και
υποκατάστημα στην Ελλάδα

Όλες οι επιχειρήσεις:

Φυσικά Πρόσωπα
(Ιδιώτες)

Τι δικαιούνται;

Νομικά Πρόσωπα
(Εταιρείες)

III. Δικαιούχοι
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είναι 18 ετών και άνω
δεν ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα 
διαθέτουν ΑΦΜ

Όλοι οι ιδιώτες οι οποίοι

Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης που
δικαιούνται να λάβουν οι εταιρείες
ορίζεται στα 200.000 ευρώ. 

Αναφορικά με τα ηλεκτρικά ποδήλατα,
οι εταιρείες με τους επιλεγμένους ΚΑΔ
δικαιούνται μέχρι και 10.



Για νέους έως 29 ετών

Πρόσθετη επιδότηση

ύψους:
1.000€ για την αγορά
ηλεκτρικού οχήματος
500€ για την αγορά
ηλεκτρικού ποδηλάτου

1.000€ για την αγορά

500€ για την αγορά

Για κατηγορίες ΑμΕΑ 

Πρόσθετη επιδότηση ύψους:

ηλεκτρικού οχήματος
κατηγορίας Μ

ηλεκτρικού οχήματος
κατηγορίας L ή ποδηλάτου

Προαιρετική απόσυρση αυτοκινήτου / δικύκλου -> 
πρόσθετη επιδότηση ύψους 1.000€ / 400€ αντίστοιχα

Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης -> πρόσθετη
επιδότηση ύψους 500€

Ηλεκτρικό ποδήλατο -> οικολογικό bonus 40%
επί της ΛΤΠΦ έως 800€

Ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο -> οικολογικό bonus
40% επί της ΛΤΠΦ έως 3.000€

Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα -> οικολογικό bonus 30%
επί της ΛΤΠΦ έως 8.000€

1.000€ για την αγορά

500€ για την αγορά

Για οικογένειες με >3 τέκνα 

Πρόσθετη επιδότηση ύψους:

ηλεκτρικού οχήματος
κατηγορίας Μ

ηλεκτρικού οχήματος
κατηγορίας L

IV. Κίνητρα για Ιδιώτες
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1.000€ για την αγορά

Για νέους έως 29 ετών 

Πρόσθετη επιδότηση ύψους:

ηλεκτρικού οχήματος



Πρόσθετη επιδότηση
για κατηγορία ΑμΕΑ:
1.000€

Όικολογικό bonus: 8.000€

Πρόσθετη επιδότηση 
απόσυρσης οχήματος: 1.000€

Έστω ότι η αξία του οχήματος ΛΤΠΦ είναι 30.000€

Πρόσθετη επιδότηση για 
νέους έως 29 ετών: 1.000€

Πρόσθετη επιδότηση για 
τρίτεκνη οικογένεια: 3.000€

Πρόσθετη επιδότηση
έξυπνου σημείου
επαναφόρτισης: 500€
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Συνολική επιδότηση:
14.500€

V. Παράδειγμα για αγορά ηλεκτρικού οχήματος - Ιδιώτες

ΑμΕΑ



Εταιρείες αντιπροσώπων, εμπόρων
και εισαγωγέων αυτοκινήτων
Από 1 -20 οχήματα επιδότηση για την
αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive)
30% και μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.
Από 21 και άνω οχήματα επιδότηση για την αγορά
ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) 20%
και μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης -> πρόσθετη
επιδότηση ύψους 400€ / σημείο

Ηλεκτρικό ποδήλατο -> οικολογικό bonus 40% επί
της ΛΤΠΦ έως 800€ (για συγκεκριμένους ΚΑΔ*)

Ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο -> οικολογικό bonus
40% επί της ΛΤΠΦ έως 3.000€

Προαιρετική απόσυρση αυτοκινήτου / δικύκλου ->
πρόσθετη επιδότηση ύψους 1.000€ / 400€
αντίστοιχα ανά όχημα

Από 1 έως και 20 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ->
οικολογικό bonus 30% επί της ΛΤΠΦ έως 8.000€/όχημα
Από 21 και άνω αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ->
οικολογικό bonus 20% επί της ΛΤΠΦ έως 6.000€/όχημα

VI. Κίνητρα - Εταιρείες
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Εταιρείες με έδρα σε νησί της ελληνικής
επικράτειας
Πρόσθετη επιδότηση ύψους 4.000€ ανά
αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.



Όικολογικό bonus:
8.000€

Πρόσθετη επιδότηση
απόσυρσης οχήματος:
1.000€

Έστω ότι η αξία του οχήματος ΛΤΠΦ είναι 30.000€

Πρόσθετη επιδότηση
λόγω έδρας/
υποκαταστήματος σε
νησί: 4000€

Πρόσθετη επιδότηση
έξυπνου σημείου
επαναφόρτισης: 400€

Συνολική
επιδότηση:

13.400€

VII. Παράδειγματα για αγορά ηλεκτρικού οχήματος - Εταιρείες
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Υπολογισμός επιδότησης

Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης

Επισύναψη δικαιολογητικών

Επιλογή Μοντέλου Φορτιστή

Επιλογή απόσυρσης (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Επιλογή (ΝΑΙ/ΌΧΙ) επιδότησης φορτιστή

Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος

Επιλογή δίκυκλου ή ποδηλάτου (tick choice)

Επιλογή Μοντέλου Οχήματος από την καταχωρημένη λίστα
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VIII. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Υποβολή Αίτησης
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QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

qbc.gr

QBC | Elevating your business

Στην QBC, όραμά μας είναι μας μέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για το
σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από την αποδοτική κατανομή των
πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων των επιχειρήσεων καθώς και την
εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο
επιχειρηματικότητας.

Αποστολή μας είναι να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών συστημάτων
των συνεργατών μας και να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους. Με την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών που παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα στελέχη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να πετύχουμε τους στόχους και να οδηγήσουμε στην
ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η
ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο αναφοράς για καθένα από
εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και εξελίσσεται συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας
δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των
ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

tel:2169007576
https://www.qbc.gr/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/

