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ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ (2022 - )
Πρόγραμμα επιδότησης
αγοράς ηλεκτροκίνητων
οχημάτων & δικύκλων

Ποσοστά ΕπιδότησηςΔικαιούχοι

Τύπος Οχήματος: ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Κατηγορία Ωφελούμενου

Αριθμός Οχημάτων Οικολογικό Bonus

Προαιρετική
Απόσυρση

Οικογένειες με

«Έξυπνο» σημείο
επαναφόρτισης

Αμεα

Η/Ο

Νέοι ηλικίας έως τουλάχιστον τρία
29 ετών

(3) εξαρτώμενα
τέκνα

1.000 € ανά
Φυσικά Πρόσωπα
(Κατηγορία Α)

1

30%, έως 8.000€

1.000 €

500 €

1.000 €

1.000 €

εξαρτώμενο τέκνο
από το τρίτο και

έως 4000€
400€ ανά σημείο,
από 1 έως και 20

30%, έως 8.000€

(με ανώτατο αριθμό

ανά όχημα

φορτιστών ίσο με
1.000€ ανά όχημα

Νομικά Πρόσωπα και
Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)
από 21 και άνω

-

-

-

-

-

-

τον αριθμό των
επιδοτούμενων

20%, έως 6.000€

αυτοκινήτων που

ανά όχημα

έχει αιτηθεί)

Στα παραπάνω ποσά επιδότησης ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κατηγορία Β), και ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αυτές έχουν
ΕΔΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙ, προστίθενται επιπλέον 4.000€ ανά όχημα
30%, έως 8.000€

Νομικά Πρόσωπα και
Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)

από 1 έως και 20

αντιπροσώπων ,εμπόρων και

(test drive)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

επίδειξης - test drive

ΜΟΝΟ για εταιρίες

εισαγωγέων αυτοκινήτων

ανά όχημα

20%, έως 6.000€
από 21 και άνω

ανά όχημα
επίδειξης - test drive

Τύπος οχήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ή ΤΡΙΚΥΚΛΑ

Κατηγορία Ωφελούμενου

Αριθμός
Οχημάτων

Προαιρετι
Οικολογικό Bonus

κή

Απόσυρση

«Έξυπνο» σημείο
επαναφόρτισης Η/Ο

Νέοι
Αμεα

29 ετών

(Κατηγορία Α)

1

L1e-L4e),

τουλάχιστον τρία
(3) εξαρτώμενα
τέκνα

1000

30%, έως 1.300€ (για

Φυσικά Πρόσωπα

ηλικίας έως

Οικογένειες με

400 €

-

500 €

€ (μόνον

40%, έως 3.000€ (για

για L6e-

L5e-L7e)

L7e )

500 €

30%, έως 1.300€ ανά

Νομικά Πρόσωπα και

χωρίς

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)

περιορισμό

όχημα (για L1e-L4e), 400 € ανά
40%, έως 3.000€ ανά

όχημα

-

-

-

-

όχημα (για L5e-L7e)
Για τις παραπάνω Κατηγορίες Α και Β, ενισχύεται η αγορά επιπλέον μιας μπαταρίας ηλεκτρικών δικύκλων και
τρικύκλων, με ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) , υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του
οχήματος

Νομικά Πρόσωπα και
Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β)
ΜΟΝΟ για εταιρίες

40%, έως 3.000€ ανά

αντιπροσώπων ,εμπόρων και

χωρίς

όχημα επίδειξης –

εισαγωγέων οχημάτων

περιορισμό

test drive (μόνο για

κατηγορίας L6e – L7e, για την
αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
επίδειξης (test drive)

L6e-L7e)

-

-

-

-

-

Τύπος οχήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Κατηγορία Ωφελούμενου

Φυσικά Πρόσωπα
(Κατηγορία Α)

Αριθμός
Οχημάτων

1

Προαιρετι

Οικολογικό Bonus

κή
Απόσυρση

40%, έως 800€

«Έξυπνο» σημείο
επαναφόρτισης Η/Ο

Νέοι

Αμεα

ηλικίας έως
29 ετών

Οικογένειες με
τουλάχιστον τρία
(3) εξαρτώμενα
τέκνα

-

-

500 €

-

500 €

-

-

-

-

-

Νομικά Πρόσωπα και
Επιχειρήσεις ΜΟΝΟ με

συγκεκριμένους ΚΑΔ όπως
περιγράφονται στο

έως και 10

40%, έως 800€ ανά

όχημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Κατηγορία Β)

EΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 77.21.10.08, Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
 55.1, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 55.2, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 55.3, Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 53.20.12.00, Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)

