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ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΔΡΑΗ ΚΙΝΟΤΜΑΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ 

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ  

Η εγγραφι μπορεί να γίνει με δυο τρόπουσ : 

α. Με κωδικοφσ taxisnet  

 

Πατάτε το πλικτρο ΤΝΔΕΗ 

 

Πλθκτρολογείτε τουσ κωδικοφσ ςασ και πατάτε «LOGIN»  
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β. Με ςτοιχεία εγγραφισ  

 

 

Πατιςτε το πλικτρο εγγραφι  

 

              

υμπλθρώνετε τα ςτοιχεία ςασ και δθλώνετε τουσ κωδικοφσ ςασ και ςτθν ςυνζχεια πατάτε ΕΓΓΡΑΦΗ . 

Βάηετε τουσ κωδικοφσ που δθλώςατε και πατάτε LOGIN 
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γ. Μζςω του www.gov.gr 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/periballon-kai-poioteta-zoes/kinoumai-

elektrika 

 

Πατάτε Είςοδοσ ςτθν Τπθρεςία  

 

Πλθκτρολογείτε τουσ κωδικοφσ του taxisnet και ςτθν ςυνζχεια LOGIN 

 

http://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/periballon-kai-poioteta-zoes/kinoumai-elektrika
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/periballon-kai-poioteta-zoes/kinoumai-elektrika
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2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ  

Εφόςον ζχετε ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία του LOGIN ειςζρχεςτε ςτο περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ 

προκειμζνου να ςυμπλθρϊςετε τα πεδία που αφοροφν το όχθμα τθσ επιλογισ ςασ, τθν επιλογι 

απόςυρςθσ, τθν επιλογι «ζξυπνου» οικιακοφ φορτιςτι (μόνον φυςικά πρόςωπα) και τθν ειδικι 

κατθγορία εφόςον εντάςςεςτε ςε κάποια από αυτζσ που προβλζπονται.  

2.1. ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΜΗ ΑΚΟΤΝΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

Τα φυςικά πρόςωπα δικαιοφνται τθν επιλογι ενόσ αμιγϊσ θλεκτρικοφ Ι.Χ. ι ενόσ δικφκλου/τρικφκλου ι 

ενόσ θλεκτρικοφ ποδθλάτου. Επιπλζον ςε περίπτωςθ αγοράσ θλεκτρικοφ ΙΧ δικαιοφνται να επιλζξουν 

φορτιςτι και απόςυρςθ.  

ΠΡΟΟΧΗ: Η απόςυρςθ αφορά όχθμα ίδιασ κατθγορίασ με αυτό που ζχει επιλεγεί προσ επιδότθςθ(πχ 

δεν μπορεί να αποςυρκεί αυτοκίνθτο για τθν επιδότθςθ δικφκλου)  
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 Επιλογι Ι.Χ.  

Επιλζγετε το «Ι.Χ. επιβατικά Αυτοκίνθτα (Μ1 ΒEV) 

 

Στο διπλανό ακριβϊσ πλαίςιο επιλζγετε ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

 

Στθν ςυνζχεια γράφετε το μοντζλο που ζχετε επιλζξει ΚΑΙ τθν τιμι όπωσ αναγράφεται ςτθν προςφορά 

που ζχετε λάβει (χωρίσ τον ΦΠΑ) : 

 

Αυτόματα υπολογίηεται το ποςό τθσ επιδότθςθσ που δικαιοφςτε.  

Εφόςον επικυμείτε απόςυρςθ οχιματοσ , επιλζγετε No/Yes και ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το ποςό : 
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Στθν ςυνζχεια δθλϊνετε επιλογζσ φορτιςτι και ειδικισ κατθγορίασ και υπολογίηονται αυτόματα τα επι 

μζρουσ ποςά επιδότθςθσ κακϊσ και το ςυνολικό.  

Επιλζγετε τον τρόπο πλθρωμισ 

Δθλϊνετε ότι ζχετε ενθμερωκεί για τουσ όρουσ του προγράμματοσ και τουσ αποδζχεςτε 

Ρατάτε αποκικευςθ  
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Με το πάτθμα του πλικτρου αποκικευςθ ςασ ανοίγει δεξιά πλαίςιο για τθν υποβολι των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν : 

 

Κάνοντασ scroll down ςτο πλαίςιο Επιλζξτε Σφπο Εγγράφου επιλζγετε το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό  : 
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Ζχοντασ επιλζξει τον τφπο  εγγράφου, ειςάγετε περιγραφι (πχ προςφορά, Αςτ. Ταυτότθτα κλπ), επιλζγετε 

το αρχείο και πατάτε Τποβολι Εγγράφου 

Πταν ζχετε ολοκλθρϊςει αυτι τθ διαδικαςία για κάκε ζγγραφο ,πατάτε Τποβολι  

 

Η διαδικαςία ολοκλθρώκθκε και λαμβάνετε τον κωδικό τθσ αίτθςθσ ςασ : 
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 Επιλογι Δικφκλου/Σρικφκλου  

Ακολουκείτε τθν ίδια διαδικαςία με τθν διαφορά ότι επιλζγετε δίκυκλο/τρίκυκλο  

  

υνεχίηετε όπωσ παραπάνω.  
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 Επιλογι Ποδθλάτου  

Ακολουκείτε τθν ίδια διαδικαςία με τθν διαφορά ότι επιλζγετε Ηλεκτρικό Ποδιλατο  
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2.2. ΕΔΧ – ΣΑΞΙ  

Σε ότι αφορά τθν κατθγορία των ΕΔΧ ΤΑΞΙ , οι δυνατότθτεσ που παρζχονται είναι δυο : 

- Αμιγϊσ θλεκτρικά οχιματα  

- Υβριδικά οχιματα εξωτερικισ φόρτιςθσ χαμθλϊν εκπομπϊν (ζωσ 50γρ/χλμ) 

Επιπλζον θ απόςυρςθ δεν είναι προαιρετικι αλλά υποχρεωτικι. 

Ιςχφει θ επιπλζον επιδότθςθ για τισ ειδικζσ κατθγορίεσ.  

Αρχικά επιλζγετε τον τφπο του οχιματοσ (ΒΕV , PHEV) : 

 

Στθν ςυνζχεια επιλζγετε ΗΛΕΚΤΙΚΟ/ΥΒΙΔΙΚΟ ΤΑΞΙ 
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Στθν ςυνζχεια γράφετε το μοντζλο επιλογισ ςασ και τθν αξία (ΛΡΤΦ) όπωσ αυτι αναγράφετε ςτθν 

προςφορά που ζχετε και επιςυνάπτετε .Υπολογίηεται αυτόματα θ επιδότθςθ ςασ .  Ριζηοντασ το YES 

υπολογίηεται αυτόματα και το ποςό των 2.500€ που αντιςτοιχεί ςτθν υποχρεωτικι απόςυρςθ.   

: 

 

Στθν ςυνζχεια δθλϊνετε εάν ανικετε ςε ειδικι κατθγορία : 

 

 

Τζλοσ, εμφανίηεται ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ ποςοφ επιδότθςθσ και επιλζγετε τον 

τρόπο πλθρωμισ/αγοράσ/μίςκωςθσ: 
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Στθν ςυνζχεια επιλζγετε το πλαίςιο «Ενθμερϊκθκα για τουσ όρουσ χριςθσ του προγράμματοσ και 

τουσ αποδζχομαι» και πατάτε Αποκικευςθ: 

 

Με το πάτθμα του πλικτρου αποκικευςθ ςασ ανοίγει δεξιά πλαίςιο για τθν υποβολι των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν : 
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Κάνοντασ scroll down ςτο πλαίςιο Επιλζξτε Σφπο Εγγράφου επιλζγετε το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό  : 
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Ζχοντασ επιλζξει τον τφπο  εγγράφου, ειςάγετε περιγραφι (πχ προςφορά, Αςτ. Ταυτότθτα κλπ), επιλζγετε 

το αρχείο και πατάτε Τποβολι Εγγράφου 

Πταν ζχετε ολοκλθρϊςει αυτι τθ διαδικαςία για κάκε ζγγραφο ,πατάτε Τποβολι  

 

Η διαδικαςία ολοκλθρώκθκε και λαμβάνετε τον κωδικό τθσ αίτθςθσ ςασ : 

 

 

2.3. ΕΣΑΙΡΙΕ (Ατομικζσ, ΑΕ, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΕΠ ….) 

Οι εταιρίεσ ζχουν τισ παρακάτω δυνατότθτεσ : 

1. Αμιγϊσ θλεκτρικοφ Ι.Χ. επιβατικοφ οχιματοσ 

2. Δικφκλου/ Τρικφκλου 

3. Αμιγϊσ θλεκτρικοφ ελαφροφ επαγγελματικοφ οχιματοσ χαμθλϊν εκπομπϊν (ζωσ 50γρ/χλμ) 

4. Plug in υβριδικοφ ελαφροφ επαγγελματικοφ οχιματοσ χαμθλϊν εκπομπϊν (ζωσ 50γρ/χλμ) 

Επιπλζον προαιρετικά δθλϊνεται θ απόςυρςθ ζωσ ενόσ αυτοκινιτου και ζωσ ενόσ δικφκλου.  

Οι εταιρίεσ δικαιοφνται ζωσ τριϊν οχθμάτων ενϊ αυτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςε νθςιωτικοφσ διμουσ 

οι επιλογζσ ανζρχονται ςτα ζξι (6) οχιματα.  
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Αρχικά επιλζγετε τον τφπο του οχιματοσ (ΒΕV , PHEV) : 
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Σε κάκε επιλογι οχιματοσ ςυμπλθρϊνετε τον τφπο και το μοντζλο και γράφετε τθν αξία όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτθν προςφορά που υποβάλλετε ςυνθμμζνθ. 

Συμπλθρϊνετε εάν επικυμείτε  ι όχι απόςυρςθ 
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Η επιδότθςθ υπολογίηεται αυτόματα.  

Στθν ςυνζχεια ακολουκεί ο ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των οχθμάτων και τθσ ςυνολικισ επιδότθςθσ και 

επιλζγετε τον τρόπο πλθρωμισ : 
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Τζλοσ, επιλζγετε το πλαίςιο Ενθμερώκθκα για τουσ όρουσ χριςθσ του προγράμματοσ και τουσ 

αποδζχομαι και πατάτε Αποκικευςθ 

 

Μετά τθν αποκικευςθ ςτο δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ ανοίγει το πλαίςιο υποβολισ των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν και εγγράφων . Κάνοντασ scroll down ςτο πλαίςιο Επιλζξτε Σφπο Εγγράφου επιλζγετε 

το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό  : 
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Ζχοντασ επιλζξει τον τφπο  εγγράφου, ειςάγετε περιγραφι (πχ προςφορά, Αςτ. Ταυτότθτα κλπ), επιλζγετε 

το αρχείο και πατάτε Τποβολι Εγγράφου 

Πταν ζχετε ολοκλθρϊςει αυτι τθ διαδικαςία για κάκε ζγγραφο ,πατάτε Τποβολι  

 

Η διαδικαςία ολοκλθρώκθκε και λαμβάνετε τον κωδικό τθσ αίτθςθσ ςασ : 

 

 

3. ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Σε ότι αφορά τισ απαιτοφμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ , μπορείτε για όςεσ είναι εφικτό να χρθςιμοποιείτε 

τθν υπθρεςία μζςω του www.gov.gr.  

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο link https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-

kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses μπορείτε να γράψετε το κείμενο και να λάβετε 

επικυρωμζνθ άμεςα και ςε μορφι Pdf τθν διλωςθ ςασ.  

http://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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Από το αρχείο των υπεφκυνων δθλϊςεων που ζχει αναρτθκεί ςτο kinoumeilektrika.gov.gr μπορείτε να 

επιλζξετε με αυτι τθν διαδικαςία τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Νο 2,3,4,5 και 6  

Σε διαφορετικι περίπτωςθ μπορείτε να ςυμπλθρϊνετε τθν υπεφκυνθ διλωςθ και να τθν επικυρϊνετε ςε 

ΚΕΡ . Εν ςυνεχεία τθν ςκανάρετε και υποβάλλετε ςε μορφι pdf 

Συνιςτάται για λόγουσ ευκολίασ και αςφάλειασ θ πρϊτθ μζκοδοσ.  

 


