
 

 

 

 

Ανακοίνωση 

Θέμα: Διευκρινιστική Ανακοίνωση για το Σχέδιο Χορηγιών για 
Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο 

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 

διευκρινίζει ότι, για το Σχέδιο Χορηγιών για προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην 

Κύπρο, έχει ετοιμασθεί επεξηγηματικό κείμενο με Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη 

διαδικασία αίτησης.  

Το εν λόγω κείμενο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον οδηγό του σχεδίου, παρατίθεται 

ως συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση. 

Για τον οδηγό του Σχεδίου και περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον πιο κάτω 

σύνδεσμο: 

Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο   

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

17 Ιανουαρίου 2023 

  

http://www.mcw.gov.cy/mcw/RTD/rtd.nsf/All/402B947772A4FF10C225892600278B04?OpenDocument


 

 

 

 
Σχέδιο Προώθησης Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο 

2η Προκήρυξη Α’ Φάσης (2023) 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη διαδικασία αίτησης 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις / απαντήσεις δεν υποκαθιστούν τον οδηγό του σχεδίου, τον 

οποίο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να μελετήσει διεξοδικά πριν καταχωρήσει 

αίτηση.  

 

1. Τι περιλαμβάνει; 

Το σχέδιο περιλαμβάνει χορηγία για- 

• Αυτοκίνητα που φορτίζονται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (με τιμή 

αγοράς για τα καινούργια οχήματα να μην υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τα μεταχειρισμένα τις 50.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

• Ηλεκτρικά οχήματα κατηγορίας L, δηλαδή μοτοσυκλέτες και μικρό-

αυτοκίνητα 

• Ηλεκτρικά ποδήλατα υποβοηθούμενης ποδηλάτησης (δεν 

περιλαμβάνονται σκούτερ και πατίνια) 

• Εισιτήρια για λεωφορεία  

 

2. Τι εννοούμε «αυτοκίνητα που φορτίζονται από το δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας»; 

Εννοούμε τα αυτοκίνητα που είναι- 

• Υβριδικά με ρευματολήπτη (Plug – in Hybrid) με εκπομπές CO2 μέχρι 50 

γρ/χλμ. Μπορούν να επιλεγούν στις κατηγορίες χορηγίας Ε1 έως Ε4. 

• Αμιγώς ηλεκτρικά. Μπορούν να επιλεγούν στις κατηγορίες χορηγίας Ε1 έως 

Ε11. 

 

3. Μπορούν να επιλεγούν καινούργια οχήματα ή μεταχειρισμένα; 

Μεταχειρισμένα οχήματα μπορούν να επιλεγούν μόνο στην κατηγορία χορηγίας Ε9. 

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες χορηγίας τα επιλέξιμα οχήματα θα πρέπει να είναι 

καινούργια. 



 

 

 

 
 

4. Με ποιο τρόπο και πια η περίοδος υποβολής αιτήσεων; 

• Μόνο μέσω διαδικτύου στο www.ev.gov.cy. Περίοδος υποβολής αιτήσεων 

11:00 π.μ. 09/01/2023 – 11:00 π.μ. 09/03/2023 

 

5. Ποιοι μπορούν να καταχωρήσουν αίτηση; 

Αιτήσεις για χορηγία θα γίνονται δεκτές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, οργανισμοί, δήμοι, κοινότητες, σωματεία, ιδρύματα, 

ομοσπονδίες ή ενώσεις, περιλαμβανομένων ΜΚΟ). 

 

6. Πόσες αιτήσεις μπορεί να καταχωρήσει φυσικό πρόσωπο;  

• Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε μία 

από τις πιο κάτω ομάδες χορηγιών- 

o Ομάδα Α - κατηγορίες χορηγίας Ε1 έως Ε12 που αφορούν 

αυτοκίνητα (M1 – σαλούν, Ν1 – van, Μ2 – μικρό λεωφορείο) και 

μικρό-αυτοκίνητα (κατηγορίας L), 

o Ομάδα Β - κατηγορία χορηγίας Ε13 που αφορά μοτοσυκλέτες, 

o Ομάδα Γ - κατηγορίες χορηγίας Ε14 έως Ε16 που αφορούν 

ηλεκτρικό ποδήλατο υποβοηθούμενης ποδηλάτησης, και 

o Ομάδα Δ - κατηγορία Ε17 που αφορά απόσυρση οχήματος έναντι 

παροχής εισιτηρίων για χρήση στις τακτικές γραμμές λεωφορείων και 

του εφάπαξ ποσού των €500 

• Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο καταχωρήσει πέραν της μιας 

αίτησης για κάθε μια από τις πιο πάνω ομάδες αιτήσεων, θα λαμβάνεται 

υπόψη αυτή που υποβλήθηκε χρονικά μεταγενέστερα, δηλαδή η τελευταία 

που θα υποβληθεί και οι προηγούμενες θα ακυρώνονται. Για τα νομικά 

πρόσωπα, στην περίπτωση που καταχωρηθούν αιτήσεις πέραν του αριθμού 

που πιο πάνω, θα λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες και οι προηγούμενες θα 

ακυρώνονται. 

 

7. Πόσες αιτήσεις μπορεί να καταχωρήσει νομικό πρόσωπο; 

• Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μέχρι δέκα (10) αιτήσεις 

συνολικά ανά ενιαία επιχείρηση για τις κατηγορίες χορηγίας από Ε1 μέχρι 

http://www.ev.gov.cy/


 

 

 

 
Ε13. 

• Στην περίπτωση που για νομικό πρόσωπο, καταχωρηθούν αιτήσεις πέραν 

των δέκα αιτήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες δέκα, και οι 

προηγούμενες θα ακυρώνονται 

 

8. Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις κατά τη διαδικασία καταχώρησης 

αίτησης;  

• Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να είναι καταχωρημένα στο Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών. 

• Για τις κατηγορίες χορηγίας Ε1 έως Ε11 που αφορούν χορηγία ηλεκτρικών 

αυτοκίνητων (M1 – σαλούν, Ν1 – van και Μ2 – μικρό λεωφορείο) κατά την 

καταχώρηση της αίτησης πρέπει να αναρτάται Βεβαίωση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη (Παράρτημα 1 

του Οδηγού). 

• Για τις κατηγορίες χορηγίας Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε16 και Ε17 κατά τη καταχώρηση 

αίτησης πρέπει να δηλωθεί και ο αριθμός εγγραφής του οχήματος προς 

απόσυρση. 

• Ένα αυτοκίνητο μπορεί να δηλωθεί για απόσυρση μόνο σε μια αίτηση. 

 

9. Με ποιο τρόπο θα γίνει η επιλογή του δικαιούχου; 

 Με δύο τρόπους: 

• Για τις κατηγορίες χορηγίας για τις οποίες απαιτείται η δήλωση οχήματος 

προς απόσυρση κατά την καταχώρηση αίτησης (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε16, Ε17), 

αν υποβληθούν περισσότερες από τις προβλεπόμενες αιτήσεις, θα 

εξετάζεται/ονται η/οι αίτηση/εις που αφορά/ουν το/α παλαιότερο/α σε ηλικία 

όχημα/οχήματα (με βάση την ημερομηνία πρώτης εγγραφής) και εγκρίνονται 

κατά προτεραιότητα μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. 

• Για τις υπόλοιπες κατηγορίες χορηγίας (Ε5 – Ε15), αν υποβληθούν 

περισσότερες από τις προβλεπόμενες αιτήσεις, θα διεξαχθεί κλήρωση, η 

οποία για σκοπούς διαφάνειας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, 

χρησιμοποιώντας εφαρμογή σχεδιασμένη για διεκπεραίωση δίκαιης 

κλήρωσης, σε ζωντανή μετάδοση 

  

 



 

 

 

 
10. Ποιες είναι οι κατηγορίες χορηγίας, ποιος είναι ο αριθμός χορηγιών και 

ποιο είναι το ποσό χορηγίας για κάθε κατηγορία χορηγίας; 

*** Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιήσει αίτηση σε μόνο μία 

Κατηγορία Χορηγίας ανά κάθε Ομάδα Κατηγορίας (Α, Β, Γ και Δ) (βλέπε 

Ερώτηση 6 πιο πάνω). Σε περίπτωση αίτησης σε περισσότερες από μια Κατηγορίες 

ανά Ομάδα, θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που πραγματοποιήθηκε κατά την πιο 

πρόσφατη ημερομηνία και ώρα (π.χ. Εάν αιτητής υποβάλει ενδιαφέρον για την 

Κατηγορία Ε1 (Ομάδας Α) και επαναλάβει την διαδικασία για την Κατηγορία Ε2 

(Ομάδας Α), η μόνη αίτηση που θα ληφθεί υπόψη είναι αυτή της Κατηγορίας Ε2 που 

είχε γίνει στην πιο πρόσφατη ημερομηνία και ώρα. 

 

Περίπτωση 1η 

Για τις πιο κάτω κατηγορίες χορηγίας απαιτείται η δήλωση οχήματος προς 

απόσυρση κατά την καταχώρηση αίτησης.  

Προσκόμιση Βεβαίωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι υποχρεωτική 

(Παράρτημα 1). 

Η σειρά κατάταξης των αιτήσεων θα γίνει με βάση την ημερομηνία πρώτης εγγραφής 

του οχήματος προς απόσυρση που θα δηλωθεί. 

Για τις κατηγορίες χορηγίας Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4 επιλέξιμα οχήματα για αγορά και 

χορηγία είναι τα Υβριδικά με ρευματολήπτη (Plug – in Hybrid) με εκπομπές CO2 

μέχρι 50 γρ/χλμ. και τα αμιγώς ηλεκτρικά. 

Για την κατηγορία Ε16 επιλέξιμα για αγορά και χορηγία είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα 

υποβοηθούμενης ποδηλάτησης (δεν περιλαμβάνονται σκούτερ και πατίνια) όπως 

περιγράφονται πιο κάτω. 

Κατηγορία 

Χορηγίας 
Περιγραφή 

Ποσό 

Χορηγίας 

Αριθμός 

χορηγιών 

Ομάδες 

Κατηγοριών 

–Βλέπε 

Ερώτηση 6 

Ε1 

Απόσυρση και 

αντικατάσταση με καινούργιο 

όχημα ιδιωτικής χρήσης 

χαμηλών εκπομπών CO2 

(μέχρι 50 γρ/χλμ) 

€ 7.500 260 Α 

Ε2 

Απόσυρση και 

αντικατάσταση με καινούργιο 

όχημα ταξί χαμηλών 

€ 12.000 17 Α 



 

 

 

 
εκπομπών CO2 (μέχρι 50 

γρ/χλμ) 

Ε3 

Απόσυρση και 

αντικατάσταση με καινούργιο 

όχημα χαμηλών εκπομπών 

CO2 (μέχρι 50 γρ/χλμ) για 

δικαιούχο αναπηρικού 

οχήματος 

€ 10.000 10 Α 

Ε4 

Απόσυρση και 

αντικατάσταση με καινούργιο 

όχημα χαμηλών εκπομπών 

CO2 (μέχρι 50 γρ/χλμ) 

πολύτεκνης οικογένειας 

€ 10.000 10 Α 

Ε16 

Απόσυρση και συνεισφορά 

€400 για αγορά καινούργιου 

ηλεκτρικού ποδήλατου 

(υποβοηθούμενης 

ποδηλάτησης) χωρίς 

περιορισμό για τη θέση του 

κινητήρα ή της μπαταρίας και 

επιπρόσθετα παραχώρηση 

εφάπαξ ποσού €500 

€ 900 155 Γ 

Ε17 

Απόσυρση έναντι παροχής 

δωρεάν εισιτηρίων αξίας 

€250 για χρήση στις τακτικές 

γραμμές λεωφορείων και του 

εφάπαξ ποσού των €500 

€ 750 790 Δ 

 

Περίπτωση 2η 

Για τις πιο κάτω κατηγορίες χορηγίας δεν απαιτείται δήλωση οχήματος προς 

απόσυρση κατά την καταχώρηση αίτησης. Θα πρέπει όμως να δηλωθεί όχημα 

προς απόσυρση κατά το στάδιο αποστολής της επιβεβαίωσης παραγγελίας. 

Προσκόμιση Βεβαίωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι υποχρεωτική 

(Παράρτημα 1). 

Η σειρά κατάταξης των αιτήσεων θα γίνει με κλήρωση. 

Επιλέξιμα οχήματα για αγορά και χορηγία είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά. 



 

 

 

 
 

Κατηγορία 

Χορηγίας 
Περιγραφή 

Ποσό 

Χορηγίας 

Αριθμός 

χορηγιών 

Ομάδες 

Kατηγοριών 

–Βλέπε 

Ερώτηση 6 

Ε5 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος 

ιδιωτικής χρήσης μηδενικών 

εκπομπών CO2 

€ 10.000 500 Α 

Ε6 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος ταξί 

μηδενικών εκπομπών CO2 

€ 15.000 15 Α 

Ε7 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος 

μηδενικών εκπομπών CO2 

για δικαιούχο αναπηρικού 

οχήματος 

€ 12.000 12 Α 

Ε8 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος 

μηδενικών εκπομπών CO2 

πολύτεκνης οικογένειας 

€ 12.000 12 Α 

E9 

Χορηγία για αγορά 

μεταχειρισμένου οχήματος 

ιδιωτικής χρήσης μηδενικών 

εκπομπών CO2 € 5.000 50 

Α 

Ε10 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου ηλεκτρικού 

οχήματος κατηγορίας Ν1 

(εμπορικό μικτού βάρους 

μέχρι 3.500 κιλά) μηδενικών 

εκπομπών CO2 

€ 15.000 30 Α 

Ε11 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος 

κατηγορίας M2 (μικρό 

λεωφορείο) μηδενικών 

εκπομπών CO2 

€ 40.000 2 Α 

Περίπτωση 3η 



 

 

 

 
Για τις πιο κάτω κατηγορίες χορηγίας δεν απαιτείται όχημα προς απόσυρση. 

Η σειρά κατάταξης των αιτήσεων θα γίνει με κλήρωση. 

Επιλέξιμα οχήματα για αγορά και χορηγία είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά κατηγορίας L 

για τις κατηγορίες χορηγίας Ε12 και Ε13 όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Για τις κατηγορίες Ε14 και Ε15 επιλέξιμα για αγορά και χορηγία είναι τα ηλεκτρικά 

ποδήλατα υποβοηθούμενης ποδηλάτησης (δεν περιλαμβάνονται σκούτερ και 

πατίνια) όπως περιγράφονται πιο κάτω. 

 

Κατηγορία 

Χορηγίας 
Περιγραφή 

Ποσό 

Χορηγίας 

Αριθμός 

χορηγιών 

Ομάδες 

Κατηγοριών. 

–Βλέπε 

Ερώτηση 6 

Ε12 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος 

μηδενικών εκπομπών CO2 

κατηγορίας L6e 

(υποκατηγορία «Β») και L7e 

(υποκατηγορία «C») π.χ. 

μικρο-αυτοκίνητα 

€ 4.000 5 Α 

Ε13 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου οχήματος 

μηδενικών εκπομπών CO2 

κατηγορίας L (εξαιρουμένων 

των οχημάτων κατηγορίας L6e 

(υποκατηγορία «Β») και L7e 

(υποκατηγορία «Β και C»)) 

π.χ. μοτοσυκλέτες 

€ 1.500 420 Β 

Ε14 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου ηλεκτρικού 

ποδήλατου (υποβοηθούμενης 

ποδηλάτησης) με  κινητήρα 

στο κέντρο και  μπαταρία built 

in ή fit in 

€ 1.000 55 Γ 

Ε15 

Χορηγία για αγορά 

καινούργιου ηλεκτρικού 

ποδήλατου (υποβοηθούμενης 

ποδηλάτησης) χωρίς 

€ 400 175 Γ 



 

 

 

 
περιορισμό για τη θέση του 

κινητήρα ή της μπαταρίας 

 

11. Ποια οχήματα μπορούν να δηλωθούν για απόσυρση; 

Τα οχήματα που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια: 

• να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1 

• να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δώδεκα ετών, τα οποία 

υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε 

οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί 

ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, 

• και να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων για τα τελευταία εφτά συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που 

θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το 

παρόν Σχέδιο, 

• και να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ημερομηνία 

έναρξης αποδοχής αιτήσεων ή, να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο 

δυνάμει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως Νόμου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για 

οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων δεκαοχτώ (18) μηνών, από την 

ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής 

αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, 

• και  να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημερομηνία έναρξης αποδοχής 

αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο. 

 

12. Ποια είναι η διαδικασία μετά την καταχώρηση αιτήσεων 

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου που έχει καθορισθεί για την καταχώρηση 

αιτήσεων, οι αιτήσεις θα καταταχθούν σε σειρά προτεραιότητας, όπως περιγράφεται 

πιο πάνω, και θα αποσταλούν επιστολές προκαταρτικής έγκρισης στους 

δικαιούχους. 

 

 


