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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – 
Διάρκεια Προγράμματος  

1.1 Σκοπιμότητα 
       45% της εγχώριας κατανάλωσης σε 
ενέργειας πάει στον κτιριακό τομέα. 
       83,68% του κτιριακού αποθέματος είναι 
κατοικίες.  
       55% των κτιρίων είναι κατασκευασμένα 
πριν το 1980 με 83,82% αυτών κάτω από 
κατηγορία Η 
 
 
Θεματικός στόχος 4 της στρατηγικής της 
Ευρώπης για το 2020. 
 
«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς» 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – 
Διάρκεια Προγράμματος  

1.2 Σύντομη περιγραφή - διάρκεια προγράμματος 
 
➢ Μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο (πλην πολυκατοικίας)  

➢ Υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ  

➢ Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου 

250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

➢ Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης έως 70% υπό προϋποθέσεις (εξαρτώμενα τέκνα) 

➢ Προαιρετική λήψη δανείου (άτοκο) για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής  

➢ Δυνατότητα προκαταβολής 70% του ποσού του δανείου  

➢ Κάλυψη εξόδων για Επιθεωρητή, Σύμβουλο έργου και μελέτες  

➢ Επτά (7) εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης – Κατάταξη βάσει του εισοδήματος 

επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης 
 
 

Έως 31-12-2021 αιτήσεις. 
Έως 16-06-2023 δαπάνες. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – 
Διάρκεια Προγράμματος  

1.3 Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος 
 
 
Αρχικός προϋπολογισμός ~ 400 εκατ. €  

+ ~ 532 εκατ. €  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες Κατοικίες – 
Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - 

Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιμότητας  
2.1 Επιλέξιμες Κατοικίες  
 Μονοκατοικία 
 Πολυκατοικία 
 Διαμέρισμα 
   
ΓΕΝΙΚΑ   1. κύρια κατοικία 
 2. Νόμιμα υφιστάμενο  
 3. ΠΕΑ < Δ  
 4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο 
 
ΕΙΔΙΚΑ   1. γενική συνέλευση ΚΑΙ  
 2. ΠΕΑ πολυκατοικίας ΚΑΙ 
 3. Κοινόχρηστες επεμβάσεις 
 4. ιδιοκτήτες εκτός  ιδία κεφάλαια 
 
 

Σημαντική επισήμανση: «αριθμός παροχής ΔΕΗ» 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες Κατοικίες – 
Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - 

Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιμότητας  
2.2 Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες 
- Επιχορήγηση  
 Δικαίωμα συμμετοχής μόνο φυσικά 
πρόσωπα: 
 1. δικαίωμα κυριότητας 1-2-3 
 2. εισοδηματικά κριτήρια 
 
Για ενοικιαζόμενες κατοικίες  
 όχι ο ψιλός κύριος (εκτός αν παραχωρείται 
δωρεάν) 
Όχι προσαύξηση τέκνων 
Δήλωση de minimis (<200.000,00€) 
 
Για συγκύριους απαιτείται η συναίνεση. 
 
Για πολυκατοικία  εφόσον 50% των 
αιτήσεων είναι κατηγορία 1-2-3 τότε 43, 
5,6,74 και >77 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες Κατοικίες – 
Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - 

Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιμότητας  
2.3 Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή 
αιτήσεων 
 
1 αίτηση ανά ΑΦΜ  
1 αίτηση ανά κατοικία 
 
Για ΕΚΟ 1 δεν επιτρέπεται ΕΚΟ 2 εκτός και αν 
είναι στο πλαίσιο πολυκατοικίας και για 
διαφορετικές επεμβάσεις. 
 
2.4  Έναρξη επιλεξιμότητας 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΑ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια 
επιλέξιμων δαπανών – Ελάχιστος Ενεργειακός 

Στόχος  
1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων  
 
Όχι ανοίγματα προς ΜΘΧ 
 
+  παντζούρια, σίτες, τέντες 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια 
επιλέξιμων δαπανών – Ελάχιστος Ενεργειακός 

Στόχος  
2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης  
 
Όλου του κελύφους 
+ ταράτσα με επεξήγηση στις ερωτο-
απαντήσεις για κάλυψη σε προεξοχές, 
μαρκίζες, προβόλους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια 
επιλέξιμων δαπανών – Ελάχιστος Ενεργειακός 

Στόχος  
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης 
 
-θέρμανση 
-ψύξη 
-αυτόματοι έλεγχοι  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια 
επιλέξιμων δαπανών – Ελάχιστος Ενεργειακός 

Στόχος  
4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  
 
Ηλιακοί θερμοσίφωνες για ΖΝΧ 
Συλλέκτες για υποβοήθηση θέρμανσης 
Αντλία θερμότητας 
 







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια 
επιλέξιμων δαπανών – Ελάχιστος Ενεργειακός 

Στόχος  
Ενεργειακός Στόχος   
 
Κατηγορίες 1-2  ελάχιστες απαιτήσεις 
ΚΕΝΑΚ + 40% εξοικονόμηση σε σχέση με το Κ.Α 
 
Κατηγορίες 3-7  ελάχιστες απαιτήσεις 
ΚΕΝΑΚ + 70% εξοικονόμηση σε σχέση με το Κ.Α 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ριζική ανακαίνιση  
+ πιστοποίηση ενεργειακών χαρακτηρηστικών 

(Energy labeling + σήμανση CE) 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – 
Κίνητρα - Δανειακή Σύμβαση - Κάλυψη ιδιωτικής 

συμμετοχής  
4.1 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός  
 
- 250/m2 με max 25.000€ ανά κατοικία 

 διαμέρισμα 80m2 Ε.Π.: 20.000€ 
 
α) κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων 
 62€+1,86€/τμ max 310€  
 62€+1,24€/τμ max 806€  
β) αμοιβή τεχνικού συμβούλου 
 248,00€  
γ) λοιπές μελέτες 
 248,00€ 
 248€+62€ max 620€  
 

α+β+γ max 992€ ανά αίτηση 
Και max 2604€ για πολυκατοικία 

 
* με το ΦΠΑ 

  

Μονοκατοικία: 

100m2 <ΕΚΟ2 vs ΠΔ100<170m2  

Διαμέρισμα: 

≈70m2 <ΕΚΟ2 vs ΠΔ100<100m2  

Πολυκατοικία: 

250m2 <ΕΚΟ2 vs ΠΔ100<650m2  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – 
Κίνητρα - Δανειακή Σύμβαση - Κάλυψη ιδιωτικής 

συμμετοχής  
4.2 Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής (Ίδια κεφάλαια – 
Τραπεζικός δανεισμός)  
 
Ίδια κεφάλαια (100% ή <) 
 για 100%  χωρίς προκαταβολή 
 μετά την αποπληρωμή της ιδίας συμμετοχής 
γίνεται η εκταμίευση της επιχορήγησης 
 
Τραπεζικός Δανεισμός 
 χωρίς υποθήκες (αλλά με εγγυητή) 
 διάρκεια 4, 5 ή 6 χρόνια 
 δόση / μήνα 
 πρόωρη εξόφληση χωρίς επιβάρυνση 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
δεν καλύπτονται διατραπεζικά έξοδα 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

5.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά - 
Προετοιμασία  
 
1. κωδικοί taxis net 
2. νομιμοποίηση/τακτοποίηση 
3. Ε1 – Ε9 – ΔΕΗ 
4. συναίνεση συγκυρίων 
 
Για πολυκατοικία  όλοι την ίδια τράπεζα. 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης 
 
Από 19/3/2018 ανά περιφέρεια. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης 
 
Από 19/3/2018 ανά περιφέρεια έως 31.12.2021 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης 
 
Από 19/3/2018 ανά περιφέρεια έως 31.12.2021 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης 
 
Αρχικά δεν απαιτείται η προσκόμιση φυσικού φακέλου 
 
Υπαγωγή χωρίς έλεγχο μόνο με ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση 
 
Επιτρέπεται η ακύρωση της αίτησης πριν την έκδοση 
υπαγωγής. 
 
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ- 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ   όλα τα βήματα υποβολής της 
αίτησης. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

Ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων 
 
Α) Ενοικιαζόμενη Κατοικία / κατοικία σε βραχυχρόνια 
μίσθωση 
 
Β) Πρόσφατη απόκτηση ακινήτου 
 
Γ) Κάτοικος εξωτερικού 
 
Δ) Μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης 
 
Ε) Υποβολή από ανήλικο ή ενήλικο που δεν έχει 
δικαιοπρακτική ικανότητα 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – 
Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης  

5.3 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση  
 
Μόνο οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ μπορούν 
να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα 
(ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) 
 
Με το συνδυασμό παρεμβάσεων της προς 
υπαγωγή αίτησης θα πρέπει να υλοποιείται η 
πρώτη (1η) από τις προτάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ  
«Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων»  
 
Πολυκατοικία 
 επιμερισμός κόστους παρεμβάσεων 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Υπαγωγή Αιτήσεων  

6.1 Έλεγχος επιλεξιμότητας Αιτήσεων  
 
Αρχικά μόνο αυτοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος. 
+ έλεγχο τυπικής πληρότητας (αριθμητικής) των 
δικαιολογητικών. 
 
(εκτός των ειδικών περιπτώσεων)  
 

Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος, βάσει των 
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους 

Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο 
(και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των 
ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς 

ελέγχους 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Υπαγωγή Αιτήσεων  

6.2 Κατάταξη – Υπαγωγή Έργων Ωφελουμένων – Υπογραφή 
Δανειακών Συμβάσεων - Προθεσμίες - Υπαναχώρηση  
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα – αποφάσεις υπαγωγής. 
(οι ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος υποβολής ) 
 
Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής 
και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό 
για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης  
 
Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή 
της σύμβασης όπου απαιτείται ολοκληρώνεται εντός διαστήματος 
δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : οι 2 μήνες είναι εντός των 9 μηνών (χρονικό διάστημα 
υλοποίησης παρεμβάσεων) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.1 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής 
δανείου- Έκδοση παραστατικών  
 
Μετά την υπογραφή της δανειακής  εκταμίευση προκαταβολής 
70% του δανείου.  
 
Η προκαταβολή καταβάλλεται στους λογαριασμούς των 
προμηθευτών / αναδόχων (που έχουν δηλωθεί στο 
πληροφοριακό σύστημα) κατόπιν σχετικής 
εντολής/εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, 
που καταχωρεί ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα.  
 
Εκταμίευση της προκαταβολής εντός μίας (1) εβδομάδας από την 
καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο ! 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.1 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής 
δανείου- Έκδοση παραστατικών  
 
Καρτέλα  προμηθευτών / αναδόχων  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.1 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής 
δανείου- Έκδοση παραστατικών  
 
Καρτέλα  προμηθευτών / αναδόχων  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.1 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής 
δανείου- Έκδοση παραστατικών  
 
Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους / προμηθευτές/ 
Σύμβουλο/ Μελετητή  
 
Όλα επί πιστώσει  
ΕΚΤΟΣ: 
1. ΠΕΑ πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή,  
2. ασφαλιστικών εισφορών  
3. καταβολή ιδίων κεφαλαίων  
 
ΕΚΔΟΣΗ: μετά την ημερομηνία 1ου ΠΕΑ και εντός του συμβατικού 
χρόνου υλοποίησης. (μετά την απόφαση υπαγωγής)  
 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ την έκδοση του 2ου ΠΕΑ (ή το πολύ την ίδια μέρα 
για το ΠΕΑ) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.1 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής 
δανείου- Έκδοση παραστατικών  
 
Στα παραστατικά αναγράφονται: 
1. η λιανική τιμή πώλησης  
2.τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου ΙΔΙΩΤΗΣ (+ πλήρης 
διεύθυνση του ακινήτου)  
3.τεχνικά χαρακτηριστικά δαπανών. Κατηγορίες 1 και 2  m2  
λοιπές κατηγορίες  τεμάχια.  
 
Γίνονται δεκτές αποδείξεις ταμειακής μηχανής με την προσκόμιση 
επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωσης. 
 
Πολυκατοικία, διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα + 
ένα παραστατικό δαπανών για κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την 
ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».  
 

ΌΛΑ μέσω τραπεζικού συστήματος  

Υπεύθυνες 

δηλώσεις 

προμηθευτών-

αναδόχων 

ΠΡΟΤΟΤΥΠΕΣ 

 

Για την τελική 

εκταμίευση 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.2 Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη 
Ενεργειακή Επιθεώρηση  
 
2η ενεργειακή επιθεώρηση 
 
Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – 
Ολοκλήρωση Έργου» του Παραρτήματος VΙ 
 
 
Καταχώρηση στην πλατφόρμα.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.3 Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση 
Δικαιολογητικών – Έλεγχοι  
 
α) δήλωση πιστοποίησης + παραστατικά δαπανών 
+ «λοιπά δικαιολογητικά»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   Χ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.4 Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – 
χορήγηση κινήτρων 
 
Από την ημερομηνία της απόφασης υπαγωγής 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί: 
• υλοποίηση του συνόλου των επεμβάσεων 
• 2η ενεργειακή επιθεώρηση 
• εξόφληση τυχόν μελετών ή /και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  
• η καταχώρηση στο ΠΣ της πρώτης δήλωσης 
πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου  
 
εντός διαστήματος εννέα μηνών και όχι μετά τις 
16/06/2023 
 

ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ  ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ Η 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.5 Διαδικασία Τροποποιήσεων – 
Παρατάσεων Προθεσμιών 
 
7.5.1 Τροποποιήσεις Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου  
 
α) Χωρίς υποβολή αιτήματος  
 

• το συνδυασμό παρεμβάσεων  

• δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση € 

• δεν επιτρέπεται αύξηση του εγκεκριμένου 

επιλέξιμου προϋπολογισμού.   

• αλλαγή προμηθευτή 

• αλλαγή ενεργειακού επιθεωρητή 

• αλλαγή συμβούλου έργου. 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.5 Διαδικασία Τροποποιήσεων – 
Παρατάσεων Προθεσμιών 
 
7.5.1 Τροποποιήσεις Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου  
 
β) με υποβολή αιτήματος  
 μόνο λόγω αλλαγής του 
χρηματοδοτικού σχήματος.  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου 
- Προθεσμίες  

7.5 Διαδικασία Τροποποιήσεων – 
Παρατάσεων Προθεσμιών 
 
7.5.3 Παρατάσεις Προθεσμιών  
 
- προθεσμίας αποδοχής της απόφασης 
υπαγωγής ή/και υπογραφής της δανειακής 
σύμβασης ένας (1) μήνας 
 
- ολοκλήρωσης του έργου τριών (3) μηνών  
 
- δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης 
πέραν της 16/06/2023.  
 
  
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων –
Κυρώσεις – Ενστάσεις  

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων  
 
1. Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής  
2. αποκλειστική ευθύνη του να ενημερώνεται  
3. Να τηρεί τους όρους της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα  
4. Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους  
5. Να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική 

εκταμίευση  
6. Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την 

ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις 
απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.  

7. Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου  αλλά και στη συνέχεια 
για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης. για τις 
περιπτώσεις ενοικίασης για δέκα (10) έτη  

8. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου και για όσο χρόνο ο Ωφελούμενος υποχρεούται 
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων –
Κυρώσεις – Ενστάσεις  

8.2 Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων 
του προγράμματος 
 

απόφαση ανάκλησης υπαγωγής 
 
8.3 Διαδικασία ενστάσεων 
 
Α. Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης 
    Καταχώρηση με email εντός 15 ημερών από  την απόρριψη της αίτησης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε 60 ημέρες 
 
Β. Κατά την υλοποίηση της πράξης 
     Καταχώρηση εγγράφως προς το ΕΤΕΑΝ εντός 15 ημερών από την ανάκληση 
απόφασης υπαγωγής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε 15 ημέρες. (για περιπτώσεις με επιστροφή 
χρημάτων) 
Καταχώρηση εγγράφως προς το ΕΤΕΑΝ εντός 15 ημερών από την ανάκληση 
απόφασης υπαγωγής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε 15 ημέρες. (για περιπτώσεις χωρίς 
επιστροφή χρημάτων) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς-
Συντελεστές Προγράμματος  

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ & ΕΥΔ ΠΕΠ 
     Διαχειριστική αρχή 
Δικαιούχος 
     ΕΤΕΑΝ    
Επενδυτική Επιτροπή 
     Α.Π. 8069/B1/2939/ 27.12.2016 Απόφαση 
Φορέας σχεδιασμού και συντονισμού του 
Προγράμματος 
     Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας 
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
     10 τράπεζες   
Ενεργειακός Επιθεωρητής 
     Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών 
Σύμβουλος Έργου 
     Μηχανικός ή και μη μηχανικός. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος  

10.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου  
 
 
10.2 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών 
Οργανισμών  
 
10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων  
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση  



https://exoikonomisi.ypen.gr/ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
 
 
 

Βαΐτση Β. Χρυσούλα 
Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

ΤΕΕ helpDESK ΚΕΝΑΚ 
Γεν. Γραμματέας ΠΣΥΠΕΝΕΠ 
email: chvaitsi@teemail.gr 


