
 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ο Ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται: 

 Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό και 
την απόφαση υπαγωγής. 

 Να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής του, 
για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που 
τίθενται από το Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει 
κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται 
ότι η επικοινωνία των φορέων του Προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος. Η 
έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 
σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του Ωφελούμενου και αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του. 

 Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα, 
σε περίπτωση που έχει υπογράψει δανειακή σύμβαση. 

 Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή 
ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το 
έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του 
έργου, εφόσον ζητηθεί. 

 Να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση 
του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» 
και να μην μεταβάλλει ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο 
που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους. 

 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. 

 Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την 
ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα 
πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον 
Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της 
επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις 
ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. 



 

 

 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, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στο Δικαιούχο του 
Προγράμματος, στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην EY Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή 
Πιστοποίησης), στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, βάσει 

του περιεχομένου της δήλωσης του Παραρτήματος V-Α και V-B. Η ανωτέρω 

αποδοχή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η διαπίστωση ότι 

το περιεχόμενο της δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που 

αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο συνεπειών (Ν. 

1599/1986), μπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης 

υπαγωγής κατά το μέρος που αφορά στο έργο του Ωφελούμενου και επιστροφή 

των ενισχύσεων πλέον των τόκων. 

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος των Ωφελουμένων υποχρεούται να 

αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

εκπρόσωπος αποδέχεται ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις του βάσει του περιεχομένου 

της δήλωσης του Παραρτήματος V-B. 

  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 

αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος στο τελικό στάδιο, 

διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για 

κάποιες αιτήσεις, προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της 

παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει 

μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους 

ενδιαφερόμενους. 

Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους του 

Προγράμματος εκδίδεται από το Δικαιούχο απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του 

έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση 

των κινήτρων και την ανάκτηση των όποιων ενισχύσεων έχουν ήδη χορηγηθεί, στην 



 

 

περίπτωση λήψης δανείου. Ειδικότερα, η δανειακή σύμβαση δεν θα διέπεται πλέον 

από τους όρους του Προγράμματος, επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται 

στους όρους αυτής (διάρκεια, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, επιτόκιο, κλπ). Η απόφαση 

ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον Ωφελούμενο, στο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση 

των απαραίτητων ενεργειών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή 

μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα 

αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση / τροποποίηση της 

απόφασης υπαγωγής και συνακόλουθα για τη δημοσιονομική διόρθωση και την  

ανάκτηση των κινήτρων του Ωφελούμενου από τις αρμόδιες Αρχές (πλέον τόκων σε 

περίπτωση κρατικής ενίσχυσης) ή την αναπροσαρμογή αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον βαραίνουν τον Ωφελούμενο. 

Η καταγγελία της δανειακής σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του έργου δεν 

αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, δεν 

ανακτώνται τα καταβληθέντα έως το σημείο αυτό κίνητρα του προγράμματος 

άμεσης ενίσχυσης καθώς και οι καταβληθέντες επιδοτούμενοι τόκοι. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, οι Ωφελούμενοι 

δύναται να ασκήσουν την προβλεπόμενη στον Οδηγό Εφαρμογής ένσταση. 

 


