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ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ

1. Είμαι κάτοχοσ άδειασ ΤΑΞΙ μαηί με δυο ακόμα φυςικά πρόςωπα και ποςοςτά
20%,50% και30%. Η αίτθςθ υποβάλλεται ανά μεριδιοφχο ι ςυνολικά?Η επιδότθςθ
καταβάλλεται ανά μεριδιοφχο ι ςυνολικά?
Σε περίπτωςθ που υπάρχει ςυγκυριότθτα ςτθν άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτθςθ, θ οποία
κα πρζπει να περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυγκυριοφχων και να επιςυνάπτονται τα
ατομικά δικαιολογθτικά όλων των ςυγκυριοφχων, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν λίςτα
δικαιολογθτικϊν(ΡΑΑΤΗΜΑ Ι). Για τθν περίπτωςθ τθσ είςπραξθσ τθσ αναλογοφςασ
επιδότθςθσ προτείνεται να επιλεγεί ζνασ εκ των ςυγκυριοφχων, ο οποίοσ κα ορίηεται με τθν
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ (ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τουσ υπολοίπουσ, και θ καταβολι τθσ να
γίνει ςτον λογαριαςμό του.
2. Είναι υποχρεωτικι θ αγορά του οχιματοσ το οποίο μιςκϊνεται με τθν διαδικαςία
του leasingςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ?
Ναι θ αγορά είναι υποχρεωτικι, κακϊσ το όχθμα πρζπει να ζλκει ςτθν κυριότθτα του
ωφελοφμενου.
3. Σε περίπτωςθ αγοράσ αυτοκινιτου μετά τθν λιξθ ςφμβαςθσ leasing ιςχφει ότι ο
ωφελοφμενοσ πρζπει να το ζχει ςτθν κυριότθτα του για τρία ζτθ?
Πχι. Η κυριότθτα του οχιματοσ για τρία (3) ζτθ ιςχφει μόνον για τθν περίπτωςθ απευκείασ
αγοράσ οχιματοσ.
4.

Τι ςυμβαίνει ςε περίπτωςθ που ζχω αγοράςει όχθμα και λόγω ατυχιματοσ
καταςτεί άχρθςτο πριν τθν παρζλευςθ τθσ τριετίασ ?

Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ και εφόςον θ αςφαλιςτικι εταιρία πιςτοποιεί τθν αναγκαιότθτα
διαγραφισ του οχιματοσ λόγω καταςτροφισ τότε θ τριετία δεν κα ιςχφςει . Τονίηεται
ωςτόςο ότι κα πρζπει να προςκομιςτοφν πλιρθ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ που να πιςτοποιοφν
τθν κατάςταςθ του οχιματοσ ςυνοδευόμενα με ςχετικό φωτογραφικό υλικό.
5. Κάποιοσ που ζχει ατομικι επιχείρθςθ, μπορεί να κάνει δφο αιτιςεισ κάνοντασ
χριςθ του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτθςθ ωσ επιχείρθςθ και μια αίτθςθ ωσ φυςικό
πρόςωπο?
Είναι ςαφζσ ότι το κάκε ΑΦΜ δικαιοφται μόνον μιασ αίτθςθσ.
6. Η εταιρία που κα αγοράςω θλεκτρικό αυτοκίνθτο παρζχει με τθν αγορά δϊρο
οικιακό φορτιςτι. Μπορϊ να εγκαταςτιςω τον ζξυπνο φορτιςτι ο οποίοσ
επιδοτείται από το πρόγραμμα «κινοφμαι θλεκτρικά» ςε άλλο χϊρο εκτόσ τθσ
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κυρίασ κατοικίασ μου, π.χ. ςτο εξοχικό μου, εφόςον ο χϊροσ αυτόσ δθλϊνεται ςτο
Ε9 μου?
Ναι υπάρχει θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα μόνον όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τεκμθριϊνεται θ
ιδιοκτθςία / μίςκωςθ του ςθμείου τοποκζτθςθσ του επιδοτοφμενου φορτιςτι.
7. Ζχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλω διλωςθ Ε1. Μπορϊ να υποβάλλω αίτθςθ για
επιδότθςθ?
Σε περίπτωςθ που υπάρχει διακζςιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν ζχει δθμιουργεί θ υποχρζωςθ
υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςυναφτεί το Ε1 του
φορολογοφμενου ο οποίοσ ςασ αναφζρει ςτθν δικι του διλωςθ. Με τον τρόπο αυτό
πιςτοποιείται ότι δεν ζχετε υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ . Σε ότι αφορά
κατοίκουσ εξωτερικοφ που διακζτουν Ελλθνικό ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλουν φορολογικι
διλωςθ κα πρζπει να επιςυνάπτεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι
«δεν είμαι υπόχρεοσ/α υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ για τον λόγο …(αναφορά)»
8. Στθν περίπτωςθ που το όχθμα μιςκωκεί μζςω leasingμε ποιο τρόπο γίνεται θ
καταβολι του οικολογικοφ bonus?
Συςτινεται θ προκαταβολι που δίνεται και προβλζπεται ςτθν ςφμβαςθ χρονομίςκωςθσ να
είναι τουλάχιςτον ίςθ με το αναλογοφν οικολογικό bonus. Με τον τρόπο αυτό ο
ωφελοφμενοσ λαμβάνει άμεςα το ςφνολο τθσ ενίςχυςθσ υποβάλλοντασ αίτθμα καταβολισ
τθσ ενίςχυςθσ και επιςυνάπτοντασ τθν ςφμβαςθ και τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ
προκαταβολισ μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Ι
τθσ πρόςκλθςθσ.
9. Η χρονομίςκωςθ ιςχφει και για οχιματα τφπου L(δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδιλατα
κλπ)?
Πχι , θ χρονομίςκωςθ ιςχφει μόνον για επιβατικά οχιματα και επαγγελματικά οχιματα
μζγιςτθσ μάηασ ζωσ 3,5 τόνουσ.
10. Εταιρία θ οποία ζχει ζδρα ςτθν θπειρωτικι χϊρα και υποκαταςτιματα ςε νθςιά
δικαιοφται ζξι (6) οχιματα? Αν ναι, αυτό είναι το μζγιςτο ι τα ζξι οχιματα αφοροφν
κάκε υποκατάςτθμα?
Η εταιρία εφόςον ζχει δραςτθριότθτα ςε νθςιωτικό Διμο δικαιοφται να αγοράςει ι να
μιςκϊςει ζωσ ζξι (6) ςυνολικά οχιματα. Η αίτθςθ υποβάλλεται ανά ΑΦΜ και όχι ανά
υποκατάςτθμα, ςυνεπϊσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ των οχθμάτων παραμζνει ζξι (6).
11. Εταιρία θ οποία δικαιοφται τρία ι ζξι οχιματα, οφείλει να προμθκευτεί από μια
μόνο κατθγορία (πχ μόνον επιβατικά) ?
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Η επιλογι αφορά το ςφνολο των οχθμάτων και μπορεί να προζρχονται από οποιαδιποτε
κατθγορία μεταξφ των επιλζξιμων κατθγοριϊν. Κατά ςυνζπεια, κα μποροφςε, για
παράδειγμα, να αγοράςει/μιςκϊςει ζνα θλεκτρικό επιβατικό όχθμα, ζνα υβριδικό
pluginόχθμα με εκπομπζσ ζωσ 50 γρ/χλμ και ζνα θλεκτρικό δίκυκλο ι τρίκυκλο. Οιεταιρίεσ
δεν δικαιοφνται να επιδοτθκοφν για τθν κατθγορία των θλεκτρικϊν ποδθλάτων.

12. Επικυμϊ να αγοράςω ζνα θλεκτρικό ποδιλατο και ταυτόχρονα να αποςφρω το
παλιό μου όχθμα. Δικαιοφμαι τθσ επιδότθςθσ απόςυρςθσ δικφκλου που είναι 400€?
Πχι , θ απόςυρςθ δεν ιςχφει για ποδιλατα, αλλά αφορά μόνον τισ κατθγορίεσ των δικφκλων
και τρικφκλων.
13. Μπορϊ να αγοράςω ποδιλατο που προζρχεται από μετατροπι ςυμβατικοφ
ποδθλάτου ςε θλεκτρικό με τθν χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ (κιτ)?
Πχι, απαγορεφεται ρθτά θ ενίςχυςθ του οικολογικοφ bonus για αυτι τθν κατθγορία. Η
ενίςχυςθ του οικολογικοφ bonusαφορά μόνον τα θλεκτρικά ποδιλατα, όπωσ αυτά ζχουν
παραχκεί από το εργοςτάςιο και χωρίσ επιπλζον παρεμβάςεισ ι/και μετατροπζσ.
14. Εάν επιλζξω ζνα θλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνθτο αξίασ (Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων)
25.000€ και επικυμϊ να προςκζςω εξοπλιςμό, αξεςουάρ κλπ, με τθν αξία τελικά να
διαμορφϊνεται ςτισ 30.000€, επί ποιάσ τιμισ υπολογίηεται το οικολογικό bonus?
To οικολογικό bonusυπολογίηεται επί τθσ τιμισ ζκδοςθσ του βαςικοφ μοντζλου και δεν
ςυμπεριλαμβάνεται επιπλζον εξοπλιςμόσ, αξεςουάρ κλπ. Κατά ςυνζπεια, το οικολογικό
bonusκα υπολογιςτεί με βάςθ τισ 25.000€ και ςτο τιμολόγιο / απόδειξθ αγοράσ κα πρζπει
εφόςον προςτίκεται εξοπλιςμόσ να κοςτολογείται διακριτά και με ςαφινεια.
15. Ο πωλθτισ του θλεκτρικοφ ποδθλάτου μου αρνείται να υπογράψει τθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. Τι ςυμβαίνει ςε αυτι τθν περίπτωςθ?
Σε κάκε περίπτωςθ θ Υπεφκυνθ Διλωςθ Ρωλθτι για το θλεκτρικό ποδιλατο είναι
απαραίτθτο δικαιολογθτικό και θ ζλλειψθ αυτισ οδθγεί ςε απόρριψθ και μθ λιψθ του
οικολογικοφ bonus. Συςτινεται ςε όλουσ να λαμβάνουν τθν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ πριν
τθν πλθρωμι τθσ αξίασ του ποδθλάτου και τθσ παραλαβισ του αυτοφ.
16. Τι ςθμαίνει Λιανικι τιμι Ρρο Φόρων? Ροια άλλθ τιμι υπάρχει?
Η λιανικι τιμι προ φόρων αφορά το άκροιςμα τθσ εργοςταςιακισ τιμισ, του κόςτουσ των
μεταφορικϊν και του κζρδουσ. Είναι δθλαδι θ τιμι εκείνθ που δεν περιλαμβάνει κανζναν
φόρο, θ κακαρι αξία του οχιματοσ. Η τιμι μετά φόρων αφορά τον ΦΡΑ που προςτίκεται
ςτθν Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων και διαμορφϊνει το τελικό κόςτοσ αγοράσ ενϊ ςε περίπτωςθ
υβριδικοφ οχιματοσ ακροίηονται και τα τζλθ ταξινόμθςθσ
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17. Ροιεσ είναι ακριβϊσ οι ενζργειεσ που πρζπει να κάνω πθγαίνοντασ ςε μια
αντιπροςωπεία αυτοκινιτων ?
Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτι θ υποβολι τθσ αίτθςθσ καταβολισ οικολογικοφ
bonus μζςω του προγράμματοσ, κα πρζπει να ηθτιςετε από τθν αντιπροςωπεία να ςασ
παραδϊςει μια επίςθμθ προςφορά, θ οποία κα φζρει ςφραγίδα και υπογραφι. Στθν
προςφορά κα πρζπει να αναγράφεται θ Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων τθσ βαςικισ ζκδοςθσ του
μοντζλου, θ αξία δθλαδι επί τθσ οποίασ κα υπολογιςτεί το οικολογικό bonusπου
δικαιοφςτε. Εφόςον επιλζξετε επιπλζον εξοπλιςμό πζραν του εργοςταςιακοφ, κα πρζπει
αυτόσ να αναγράφεται διακριτά ι και κακόλου ςτθν προςφορά που παίρνετε από τθν
αντιπροςωπεία. Ραράδειγμα :
Επικυμείτε τθν αγορά οχιματοσ Χ το οποίο ζχει ΛΤΡΦ 24.000€ , επιλζγετε εξτρά εξοπλιςμό
αξίασ 5.000€, ςφνολο 29.000, πλζον ΦΡΑ 6.960€ . Η προςφορά κα πρζπει να αναγράφει
αναλυτικά και διακριτά τισ παραπάνω αξίεσ, κακϊσ και θ πλιρθσ ονομαςία και ςειρά του
μοντζλου του οχιματοσ που επιλζγετε.
Το οικολογικό bonusκα υπολογιςτεί επί των 24.000€ .
18. Ζκδοςθ μοντζλου ζχει € 35.000 ΛΤΡΦ καταλόγου. Ο αντιπρόςωποσ / πωλθτισ
κάνει αρχικι προςφορά /ζκπτωςθ για € 33.000 και τελικά πουλάει το όχθμα €
32.000. Σε ποια αξία προ φόρων υπολογίηεται θ επιδότθςθ του οικολογικοφ bonus?
To οικολογικό bonus υπολογίηεται πάντα επί τησ Λιανικήσ Σιμήσ Προ Φόρων ςτην οποία
τελικά πωλείται το αυτοκίνητο. Υπενκυμίηεται ότι ο κατάλογοσ των επιλζξιμων μοντζλων
με τισ επίςθμεσ Λιανικζσ Τιμζσ Ρρο Φόρων είναι ενδεικτικόσ, οι τιμζσ μπορεί να διαφζρουν
και να είναι μειωμζνεσ και ανανεϊνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ προκειμζνου να
ενθμερϊνονται άμεςα και εφκολα οι ενδιαφερόμενοι.
19. Ζκδοςθ μοντζλου ζχει € 48.000 ΛΤΡΦ επίςθμου καταλόγου. Ο πελάτθσ κζλει εξτρά
επιπλζον € 7.000. Λαμβάνει επιδότθςθ, αφοφ το ςφνολο τθσ αξίασ (€ 55.000)
υπερβαίνει τισ € 50.000 και αν ναι επί ποιασ αξίασ προ φόρων?
Ναι, λαμβάνει επιδότθςθ θ οποία υπολογίηεται ςτισ € 48.000, κακϊσ όπωσ ζχει ιδθ
απαντθκεί ο επιπλζον εξοπλιςμόσ από τθν βαςικισ ζκδοςθ τθσ ςειράσ του μοντζλου δεν
επιδοτείται.
20. Αγοράηεται αυτοκίνθτο με ΛΤΡΦ καταλόγου € 33.000 και γίνεται τελικά ζκπτωςθ €
4.000. Άρα θ τελικι αξία αγοράσ προ φόρων κα διαμορφωκεί ςτισ € 29.000. Σε
ποια αξία προ φόρων κα επιδοτθκεί και με τι ποςοςτό, 15% ι 20%?
Ππωσ ζχει ιδθ απαντθκεί ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ αναλογοφςασ επιδότθςθσ κα γίνεται
με βάςθ τθν τελικι αξία αγοράσ όπωσ αυτι κα αναγράφεται ςτο επίςθμο φορολογικό
παραςτατικό που εκδίδεται από τον πωλθτι προσ τον αγοραςτι.

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων
Σε περίπτωςθ μάλιςτα που αρχικά κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ επιςυναφκεί
προςφορά ςτισ 33.000€ και υπολογιςτεί θ επιδότθςθ με το ποςοςτό του 15%, αλλά τελικά
κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ πλθρωμισ θ αξία πιςτοποιείται ςτισ 29.000€ τότε γίνεται
ανάλογα και θ διόρκωςθ τθσ αναλογοφςασ επιδότθςθσ.
21. Υπζβαλα αίτθμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα και απορρίφκθκα. Επιτρζπεται να
υποβάλλω εκ νζου?
Βεβαίωσ, είναι δυνατι θ υποβολι νζου αιτιματοσ εφόςον προθγουμζνωσ ζχετε λάβει τθν
επίςθμθ ενθμζρωςθ για τθν απόρριψθ ςασ και τουσ λόγουσ αυτισ . Στθν περίπτωςθ αυτι θ
διαδικαςία υποβολισ κα ακολουκιςει τθν διαδικαςία που ακολουκοφν όλεσ οι αιτιςεισ.
22. Επιςκζφκθκα ζνα κατάςτθμα που εμπορεφεται δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδιλατα για
να αγοράςω ζνα θλεκτρικό ποδιλατο. Ο πωλθτισ μου υπζδειξε το
παρακάτωεξθγϊντασ μου ότι φζρει πετάλια και πωλείται ωσ ποδιλατο.Θα λάβω
επιδότθςθ με ποςοςτό 40%?

Πχι. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ οχιματοσ δεν αφορά θλεκτρικό ποδιλατο, αλλά θλεκτρικό
δίκυκλο δεδομζνου ότι φζρει μθχανιςμό γκαηιοφ ςτα χεροφλια. Κατά ςυνζπεια, θ
επιδότθςθ κα υπολογιςτεί ςτο 20% τθσ αξίασ του μοντζλου, το οποίο είναι επιλζξιμο αλλά
όχι ωσ θλεκτρικό ποδιλατο, ωσ θλεκτρικό δίκυκλο και κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά τθσ κατθγορίασ του (π.χ. άδεια κυκλοφορίασ κλπ).
23. Υπάρχει θ δυνατότθτα να αλλάξω όχθμα ςε ςχζςθ με αυτό για το οποίο αρχικά
αιτικθκα οικολογικό bonus? Εάν ζχω υποβάλει το αίτθμα μου με το όχθμα Χ και
προςκόμιςα προςφορά, μπορϊ να το αλλάξω?
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Ναι, υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγισ τθσ αίτθςθσ όςον αφορά το μοντζλο μόνον όμωσ με
παρόμοιου τφπου όχθμα. Δθλαδι εάν ζχετε αιτθκεί για επιβατικό αυτοκίνθτο αμιγϊσ
θλεκτρικό δεν μπορείτε να αλλάξετε κατθγορία και να αιτθκείτε δίκυκλο. Για τθν αλλαγι
τθσ αρχικισ επιλογισ μπορείτε να υποβάλλετε αίτθμα τροποποίθςθσ προςκομίηοντασ νζα
προςφορά.
24. Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus?
Το οικολογικό bonusλαμβάνεται μόνον από τον ωφελοφμενο/τελικό αποδζκτθ και
καταβάλλεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που αυτόσ υποδεικνφει με το ςχετικό αίτθμα. Θα
πρζπει να προθγθκεί υποβολι αιτιματοσ πλθρωμισ το οποίο ςυνοδεφεται από το ςφνολο
των δικαιολογητικών που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ τθσ πρόςκλθςθσ.
25. Τι ακριβϊσ είναι το «ζξυπνο» οικιακό ςθμείο επαναφόρτιςθσ (φορτιςτισ) για το
οποίο δίνεται επιδότθςθ €500?
Το οικιακό ςθμείο επαναφόρτιςθσ (φορτιςτισ) είναι μια ςυςκευι που είναι κατάλλθλθ και
προορίηεται για φόρτιςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων ςε οικιακό περιβάλλον. Ο όροσ «ζξυπνοσ»
αναφζρεται ςτθν τεχνικι δυνατότθτα τθσ ςυςκευισ για διαχείριςθ ιςχφοσ (ταχφτθτα με τθν
οποία φορτίηει το θλεκτρικό όχθμα). Οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των
ςυςκευϊν που είναι επιλζξιμεσ για τθν παροχι επιδότθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προδιαγραφϊν ςχετικά με τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ ιςχφοσ, είναι διακζςιμεσ εδϊ
kinoumeilektrika.ypen.gr
26. Το ποςό τθσ επιδότθςθσ που δικαιοφμαι ωσ φυςικό πρόςωπο για τθν αγορά
οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι) είναι ςτακερό ι εξαρτάται από τθν
τιμι τθσ ςυςκευισ?
Το ποςό τθσ επιδότθςθσ για τθν αγορά οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι)
καλφπτει το κόςτοσ αγοράσ τθσ ςυςκευισ όπωσ αυτό αναγράφεται ςτθν απόδειξθ αγοράσ
(τιμι προ Φ.Ρ.Α), ενϊ δεν μπορεί να ξεπερνά τα €500. Σθμειϊνεται πωσ το ποςό τθσ
επιδότθςθσ δεν υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ τιμισ τθσ ςυςκευισ.
Για παράδειγμα μια ςυςκευι με κόςτοσ €600 προ Φ.Ρ.Α. κα λάβει επιδότθςθ €500, ενϊ μια
ςυςκευι με κόςτοσ €400 προ Φ.Ρ.Α. κα λάβει επιδότθςθ €400.
27. Ροια είναι θ διαδικαςία για να λάβω τθν επιδότθςθ για το οικιακό ςθμείο
επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι)?
Κατά τθ φάςθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, πρζπει να επιλζξετε τθν επιδότθςθ «ζξυπνου»
οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι) ςθμαίνοντασ με ΝΑΙ το αντίςτοιχο πεδίο τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ. Στθ φάςθ αυτι κα ςασ ηθτθκεί να επιςυνάψετε επίςθμθ προςφορά
για το ςθμείο επαναφόρτιςθσκαι θ οποία αναγράφει τον τφπο επαναφόρτιςθσ (Mode 3
ι/και Mode 4) τθσ ςυςκευισ ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ τθσ
Δράςθσ. Ακόμθ κα ςασ ηθτθκεί να επιςυνάψετε ζνα εκ των τριϊν παρακάτω εντφπων:
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-

Ζντυπο Ε1 ι
Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο από το www.gsis.gr ι
Ζντυπο Ε9,

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και καταβολι του ποςοφ τθσ επιδότθςθσ οφείλετε να
υποβάλετε τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, όπωσ αυτά περιγράφονται εδϊ :
kinoumeilektrika.ypen.gr
28. Yπάρχει μια λίςτα δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι τθσ
επιδότθςθσ ςτα «ζξυπνα» οικιακά ςθμεία επαναφόρτιςθσ (φορτιςτζσ). Σε τι
αφοροφν αυτά τα δικαιολογθτικά και πωσ μπορϊ να τα αποκτιςω?
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν παροχι τθσ επιδότθςθσ ςτα «ζξυπνα» οικιακά
ςθμεία επαναφόρτιςθσ (φορτιςτζσ), αφοροφντα παρακάτω:
-

Δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφντιστεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςθμείου
επαναφόρτιςθσ και τα οποία οφείλει να ςασ τα προμθκεφςει ο πωλθτισ τθσ
ςυςκευισ, εκτόσ αν το ςυγκεκριμζνο ςθμείο επαναφόρτιςθσ για το οποίο αιτιςτε
επιδότθςθ βρίςκεται ςτθν ενδεικτικι λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» Σθμείων
Επαναφόρτιςθσ που κα βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ και κα
επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.
- Δικαιολογθτικό που πιςτοποιεί τθν αγορά του φορτιςτι (απόδειξθ αγοράσ)
- Δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν τθν εγκατάςταςθ του φορτιςτι και τα οποία
οφείλει να ςασ τα προμθκεφςει ο θλεκτρολόγοσ εγκαταςτάτθσ τθσ ςυςκευισ
29. Είμαι καταςκευαςτισ/ειςαγωγζασ ςυςκευισ που λειτουργεί ωσ ςθμεία
επαναφόρτιςθσ (φορτιςτζσ) για οικιακι χριςθ. Ροια είναι θ διαδικαςία για να
προςτεκεί θ ςυςκευι αυτι ςτθν ενδεικτικι λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» Σθμείων
Επαναφόρτιςθσ?
Ρρζπει να κάνετε αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ
αυτά ορίηονται εδϊ : kinoumeilektrika.ypen.gr . Τα δικαιολογθτικά αυτά περιγράφουν και
αποδεικνφουν τόςο τθν πλιρωςθ των προδιαγραφϊν αςφαλείασ, όςο και τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά των ςθμείων επαναφόρτιςθσ που τα κακιςτοφν «ζξυπνα».
Η αίτθςθ αυτι κατατίκεται:
α) θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr ι
β) εγγράφωσ ςτθ διεφκυνςθ: Μεςογείων 119, Τ.Κ. 11526, Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Τομζα Ενζργειασ
Η επιλογι και θ καταχϊρθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ ςτθ λίςτα (καταςκευαςτισ και
μοντζλο τθσ ςυςκευισ) γίνεται από τθν Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ, Τομζασ Ενζργειασ.
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Ρου μπορϊ να βρω αναρτθμζνθ τθν ενδεικτικι λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» Σθμείων
Επαναφόρτιςθσ?
Η λίςτα αυτι αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ kinoumeilektrika.ypen.gr, και
επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, με τθν προςκικθ νζων επιλζξιμων
φορτιςτϊν. Η αρχικι ζκδοςθ τθσ λίςτασ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ κατά τθν
ζναρξθ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ υποβολισ αιτιςεων
30. Θζλω να αγοράςω ζνα «ζξυπνο» ςθμείο επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι), το οποίο δεν
περιλαμβάνεται ςτθν ενδεικτικι λίςτα Επιλζξιμων «Ζξυπνων» Σθμείων
Επαναφόρτιςθσ που βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ.
Δικαιοφμαι επιδότθςθσ για το φορτιςτι αυτό?
Εφόςον ο φορτιςτισ πλθροί τισ προδιαγραφζσ που τίκενται ςτο ανθρτθμζνο αρχείο
(kinoumeilektrika.ypen.gr) , και ο προμθκευτισ αυτοφ μπορεί να ςασ προμθκεφςει με τα
απαραίτθτα
δικαιολογθτικά
όπωσ
αυτά
περιγράφονται
ςτθν
ιςτοςελίδα
kinoumeilektrika.ypen.gr τότε δικαιοφςτε επιδότθςθσ για το φορτιςτι αυτό
31. Μπορϊ να κάνω αίτθςθ για να λάβω επιδότθςθ μόνο για αγορά οικιακοφ ςθμείου
επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι) χωρίσ ταυτόχρονα να αιτοφμαι επιδότθςθ για τθν
απόκτθςθ θλεκτρικοφ οχιματοσ?
Δυνατότθτα επιδότθςθσ για τθν αγορά οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι) ζχουν
μόνο όςοι αιτοφνται τθν παροχι επιδότθςθσ για τθν απόκτθςθ θλεκτρικοφ επιβατθγοφ
οχιματοσ (Ι.Χ.)
32. Η επιδότθςθ για οικιακό ςθμείο επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι) αφορά μόνο φυςικά
πρόςωπα ι/και νομικά πρόςωπα (εταιρίεσ)?
Η επιδότθςθ για οικιακό ςθμείο επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι) αφορά μόνο φυςικά πρόςωπα.
33. Για πόςα οικιακά ςθμεία επαναφόρτιςθσ (φορτιςτζσ) δικαιοφμαι επιδότθςθ ωσ
φυςικό πρόςωπο?
Κάκε φυςικό πρόςωπο δικαιοφται να λάβει επιδότθςθ για ζνα (1) οικιακό ςθμείο
επαναφόρτιςθσ (φορτιςτι)
34. Κατοικϊ ςε πολυκατοικία και είτε ζχω ιδιόκτθτθ/μιςκωμζνθ κζςθ ςτάκμευςθσ ςτθν
πυλωτι είτε παρκάρω το όχθμά μου ςτον ακάλυπτο χϊρο. Δικαιοφμαι επιδότθςθσ
για τθν απόκτθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ?
Για να δικαιοφςτε επιδότθςθσ για τθν απόκτθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου
επαναφόρτιςθσ, πρζπει να είςτε ιδιοκτιτθσ ι μιςκωτισ κζςθσ ςτάκμευςθσ. Αυτό
αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ εντφπου Ε1 ι μιςκωτθρίου ςυμβολαίου από το
www.gsis.gr ι εντφπου Ε9 κατά περίπτωςθ.
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Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ που ζχετε ιδιόκτθτθ/μιςκωμζνθ κζςθ ςτάκμευςθσ ςτθν πυλωτι τθσ
πολυκατοικίασ που διαμζνετε, αυτό αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ ενόσ εκ των
δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται παραπάνω και άρα δικαιοφςτε επιδότθςθσ για τθν
απόκτθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ.
Στθν περίπτωςθ που παρκάρετε το όχθμά ςασ ςτον ακάλυπτο χϊρο τθσ πολυκατοικίασ που
διαμζνετε, χωρίσ να είςτε ιδιοκτιτθσ ι μιςκωτισ κζςθσ ςτάκμευςθσδεν δικαιοφςτε
επιδότθςθσ για τθν απόκτθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ.

