
                                              
 

 ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ; 
 
Βεβαίως και ισχύει επιδότηση η οποία αντιστοιχεί στο 40 % της αξίας με 
ανώτατο ποσό αυτό των 800€. 

 

 H ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ; 
 
Όχι, η επιδότηση αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα που:  
Είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος μικρότερης 
ή ίσης με 250 W 
Δεν διαθέτουν αυτονομία κίνησης με γκάζι 
Συμφωνούν με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, παράγραφος 2 
(εδάφιο η) του άρθρου 2 και του (ΚΟΚ) για τα ποδήλατα. 
Πληρούν τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος 
ΕΛΟΤ EN 15194 
Διαθέτουν Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που αφορά τη 
δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια 
 

 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; 
 
Για την υποβολή αιτήματος αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση επίσημης προφοράς η οποία και φέρει σφραγίδα και υπογραφή 
του εμπόρου. 
Η Διαδικασία είναι πολύ εύκολη και έχει ως εξής: 
Αρχικά συμπληρώνετε την αίτηση σας για υπαγωγή στο καθεστώς της 
επιδότησης ηλεκτρονικά στο site του Υπουργείου στην ειδική πλατφόρμα 
(https://kinoumeilektrika.gov.gr/info) μέσω των κωδικών του taxisnet 
προσκομίζοντας ηλεκτρονικά την επίσημη προσφορά από εμάς για το e-Bike 
που σας ενδιαφέρει. Σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας εγκρίνεται η 
προσφορά σας. 
Όταν προχωρήσετε στην αγορά σας, εσείς καταβάλετε τη συνολική αξία του 
e-Bike και στη συνέχεια θα σας επιστραφεί το ποσό της επιδότησης από το 
κράτος. 
Εσείς καταχωρείτε την απόδειξη καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που σας 
δίνουμε η οποία επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο που αγοράσατε 
πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο. 
 

 ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; 
 
Βεβαίως. Ως πολύτεκνος δικαιούστε επιπλέον επιδότηση 500€. Αυτό σημαίνει 
ότι το συνολικό ποσό επιδότησης σας μπορεί να φτάσει τα 1.300€ 
 



                                              
 ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΟΥ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ, 

ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 500€; 
 
Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιπλέον επιδότησης που αφορά 
Άτομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να 
επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το 
σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. 
Άρα στην περίπτωση ανήλικου τέκνου δεν είναι εφικτή καταβολή της 
επιπλέον επιδότησης στον γονέα. 
 

 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΩ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΑ 
400 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ; 
 

 Όχι , η απόσυρση  δεν ισχύει για ποδήλατα, αλλά αφορά μόνον τις κατηγορίες 
των δίκυκλων και τρίκυκλων. 
 

 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝ ΑΓΟΡΑΣΩ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ; 
 
Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την 
κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά 
ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς 
επιπλέον παρεμβάσεις και μετατροπές 
 

 Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΠΟΔΗΛΑΤΑ; 
 
Όχι, δεν ισχύει. 
 

 ΕΑΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; 
 
Όχι, εφόσον εγκριθείτε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα μπορείτε να 
πάρετε την επιδότηση κανονικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΤΗΘΗΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS; ΕΑΝ ΕΧΩ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ Χ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑ 
ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΩ; 
 
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο 
μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για 
επιβατικό αυτοκίνητο δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε 
δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα 
τροποποίησης προσκομίζοντας την νέα προσφορά. 
 

 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ; 
 
Όχι. Κάθε ΑΦΜ δικαιούται μόνο μία αίτηση. 
 

 EΧΩ ΑΦΜ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΩ ΔΗΛΩΣΗ Ε1. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει 
δημιουργηθεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η 
δυνατότητα επισύναψης του Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σάς αναφέρει 
στη δική του δήλωση. 


