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                                   (ΣΤΑ  Κ.Ε.Π Δ.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – Fuel Pass 2) 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωσης στον τραπεζικό 

λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης,  προς το σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους 

κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022,  

διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ. 

Δύναται να προσέλθει και τρίτο πρόσωπο για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ, εφόσον είναι ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο  από τον αιτούντα.     

 Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην 

οφείλονται  τέλη κυκλοφορίας.  

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο να διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου  πλήρη κυριότητα ή 

συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).  

Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται βάσει του άρθρου 1 ΚΥΑ 4091/28.7.2022 (ΦΕΚ 39995/28.7.2022 

Β΄). Η πίστωση ανέρχεται στα ποσά: 85,65,55,45 ευρώ και αφορά μόνο οχήματα ιδιωτικής χρήσης.   

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής 

ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ευρώ. Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 

πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών.      

Δικαιούχοι είναι κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που 

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 

έως τριάντα χιλιάδες (30.000), προσαυξανόμενο κατά (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος 

συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά (3.000)ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού 

και έως του ποσού των (45.000) ευρώ. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022  και Λήξη 1η Σεπτεμβρίου 2022: 

                               1.8.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2 και 3 

                               2.8.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6 και 7 

                               3.8.2022 για ΑΜΦ που λήγουν σε 8,9 και 0 

Από 4.8.2022 υποβολή αιτήσεων ανεξαρτήτως του λήγοντος  αριθμού ΑΦΜ. 

Προσκομίζονται στα ΚΕΠ:  

1. Ταυτότητα, 



2. Α.Φ.Μ, 

3. Άδεια  κυκλοφορίας οχήματος, μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου, ιδιοκτησίας του ή 

συνιδιοκτησίας του ή μισθωμένου οχήματος που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), 

καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας, 

4. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αρ. κινητού τηλεφώνου 

5. ΙΒΑΝ  λογαριασμού εάν ο αιτών επιλέξει την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό 

λογαριασμό του, στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.   

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση και  μέσω gov.gr  - vouchers.gov.gr 

με χρήση κωδικών taxisnet. 

Λειτουργία των ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου, για το κοινό, με ραντεβού ή με σειρά προτεραιότητας:  

ΚΕΠ 0428 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 π.μ – 7.30 μ.μ και Σάββατο από 8.00 

π.μ έως 1.30 μ.μ.  

ΚΕΠ 0429 ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.45  π.μ έως 3.00 μ.μ 

KEΠ 0550 ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ: Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.45 π.μ έως 3.00 μ.μ 

ΚΕΠ 0935 ΟΜΑΛΩΝ: Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.45 π.μ έως 3.00 μ.μ 

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ:     rantevou.kep.gov.gr 

Tηλέφωνα  ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου: 

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000   

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800   

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630   

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078   

                                     

                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

                                                                    

                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ                                                                             
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