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Disclaimer: 

This Report should not be referred to as representing the views of the European Investment Bank 
(EIB), of the European Commission (EC) or of other European Union (EU) institutions and bodies. 

Any views expressed herein, including interpretation(s) of regulations, reflect the current views of 
the author(s), which do not necessarily correspond to the views of the EIB, of the EC or of other EU 

institutions and bodies. Views expressed herein may differ from views set out in other documents, 
including similar research papers, published by the EIB, by the EC or by other EU institutions and 

bodies. Contents of this Report, including views expressed, are current at the date of publication 
set out above, and may change without notice. No representation or warranty, express or implied, 

is or will be made and no liability or responsibility is or will be accepted by the EIB, by the EC or 
by other EU institutions and bodies in respect of the accuracy or completeness of the information 
contained herein and any such liability is expressly disclaimed. Nothing in this Report constitutes 

investment, legal, or tax advice, nor shall be relied upon as such advice. Specific professional advice 
should always be sought separately before taking any action based on this Report. Reproduction, 

publication and reprint are subject to prior written authorisation from the authors. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σύστημα e-Loans Portal παρέχει την δυνατότητα στα Νομικά Πρόσωπα που συναλλάσσονται 
με το ΤΠΔ να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους απομακρυσμένα χωρίς την φυσική παρουσία 
αντιπροσώπου στον χώρο του ΤΠΔ. 

Το σύστημα παρέχει μια σειρά από λειτουργίες όπως η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για 
δάνεια και εκταμιεύσεις, παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, πληροφόρηση για τα 
υφιστάμενα δάνεια και επικοινωνία με την Διεύθυνση των δανείων (Δ7). 

2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Η ταυτοποίηση των χρηστών στο e-Loans Portal γίνεται από την υπηρεσία TAXISNet της ΑΑΔΕ.  

Για να μπορέσει ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Portal θα πρέπει πρώτα  να 
γίνει η εγγραφή του Νομικού Προσώπου στο σύστημα από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNet του Νομικού Προσώπου. 

Μετά την εγγραφή, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος μπορεί να εκχωρήσει την πρόσβαση 
στον λογαριασμό του φορέα και σε επιπλέον χρήστες, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ των χρηστών 
που επιθυμεί να δώσει πρόσβαση. 

 

2.1  Εγγραφή  Φορέα  

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του ενδιαφερόμενου φορέα, θα πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο 
“ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ TAXISNET” ώστε να ξεκινήσει την διαδικασία της εγγραφής. 

Θα μεταφερθεί στην σελίδα του TAXISnet ώστε να δώσει τους κωδικούς του φορέα ώστε να γίνει 
η ταυτοποίηση. 
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Στην συνέχεια, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Σύνδεση» και μετά το ενημερωτικό μήνυμα του 
συστήματος της ΑΑΔΕ, να πατήσει το κουμπί «Αποστολή» 

 

Εφόσον οι κωδικοί που έδωσε ο χρήστης είναι σωστοί, θα επιστρέψει στην σελίδα του e-Loans 
Portal και θα τον ενημερώσει για την επιτυχή αυθεντικοποίηση του χρήστη σε αντίθετη 
περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 
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Ο χρήστης για να προχωρήσει την Εγγραφή στο σύστημα, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «ΝΑΙ».  

Στο επόμενο βήμα θα εμφανιστούν τα στοιχεία του χρήστη για επιβεβαίωση. Σε αυτό το σημείο 
ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, κλπ). Για να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ». 
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2.2  Είσοδος στο σύστημα  

Η είσοδος των χρηστών στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης 
χρηστών TAXISNet της ΑΑΔΕ.  

 

 

Μετά το κλικ στο κουμπί «TAXISNET» θα μεταφερθεί στην σελίδα του TAXISnet ώστε να δώσει 
τους κωδικούς του φορέα ώστε να γίνει η ταυτοποίηση. 
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Στην συνέχεια, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Σύνδεση» και μετά το ενημερωτικό μήνυμα του 
συστήματος της ΑΑΔΕ, να πατήσει το κουμπί «Αποστολή» 

 

Εφόσον οι κωδικοί που έδωσε ο χρήστης είναι σωστοί, θα επιστρέψει στην σελίδα του e-Loans 
Portal και θα τον ενημερώσει για την επιτυχή αυθεντικοποίηση του χρήστη σε αντίθετη 
περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 

 

2.3  Προσθήκη χρηστών από Φορέα  

Ο διαχειριστής του φορέα μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρήστες στον λογαριασμό του, 
δίνοντάς του συγκεκριμένο ρόλο. 

Αυτό μπορεί να γίνει από την επιλογή στο menu «Πρόσβαση\Χρήστες». 
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Ο διαχειριστής για να προσθέσει ένα νέο χρήστη, πρέπει να πατήσει το κουμπί  στην 
σελίδα διαχείρισης των χρηστών. 

 

Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία του νέου χρήστη, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο 
(συναλλασσόμενος), e-mail και η κατάσταση του (για να μπορεί να συνδεθεί ο νέος χρήστης θα 
πρέπει να είναι Ενεργός). 

Την πρώτη φορά που εισάγεται ένας συναλλασσόμενος ως χρήστης, θα πρέπει να γίνει η 

εισαγωγή των στοιχείων του (Ονοματεπώνυμο κλπ) πατώντας το εικονίδιο πάνω δεξιά στο 
πεδίο «Συναλλασσόμενος». 
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3 ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ (USER INTERFACE) 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα στοιχεία και λειτουργίες της διεπαφής που αφορούν το 
σύνολο της εφαρμογής. 

3.1  Κεντρικό  μενού  

Το κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης 
επιτρέπει την πλοήγηση του χρήστη σε όλες τις σελίδες με τις παρεχόμενες 
λειτουργίες της εφαρμογής.  Οι επιλογές του μενού δεν είναι ίδιες για όλους 
του χρήστες αλλά καθορίζονται από τον ρόλο του εκάστοτε χρήστη. Υπάρχει 
η δυνατότητα να αποκρυφτεί το μενού ή να μικρύνει σε πλάτος. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Κεφαλίδα  

Στην κεφαλίδα της κεντρικής οθόνης  παρουσιάζεται ένα βασικό μενού λειτουργιών με τρία 

εικονίδια.  

Το πρώτο εικονίδιο ενεργοποιεί την απόκρυψη του κύριου μενού στα αριστερά. Το δεύτερο 

εικονίδιο ελαχιστοποιεί το κύριο μενού ενώ το τρίτο εικονίδιο ρυθμίσεων επιτρέπει την 
μετάβαση στην σελίδα προφίλ του χρήστη ή την αποσύνδεση του χρήστη. 

3.3  Υποσέλιδο  

Στην περιοχή του υποσέλιδου στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της εφαρμογής , εμφανίζεται στα 
δεξιά το όνομα του συνδεδεμένου χρήστη μαζί με το όνομα του οργανισμού στον οποίο ανήκει.   

 

3.4  Τίτλος και γραμμή πλοήγησης  

Σε κάθε σελίδα της εφαρμογής συναντάμε στο πάνω μέρος την βοηθητική γραμμή πλοήγησης 
(breadcrumb) η οποία μας ενημερώνει για το που βρισκόμαστε κάθε φορά. Κάτω από τη γραμμή 
πλοήγησης συναντάμε τον τίτλο της σελίδας που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.  
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3.5  Ενδεικτικές Σελίδες  

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των διαφορετικών τύπων σελίδων στην εφαρμογή. 

3.5.1 Αρχική σελίδα 

Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη και την επιτυχημένη είσοδο στην εφαρμογή, ο 
χρήστης μεταβαίνει στην αρχική σελίδα .  

 

Στην οθόνη ο χρήστης μπορεί να έχει στατιστικά για τις αιτήσεις, τα δάνεια, την εξυπηρέτηση 
δανείων και τα μηνύματα αλληλογραφίας για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.  

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το χρονικό διάστημα, επιλέγοντας τις επιθυμητές ημερομηνίες 
στην κορυφή της οθόνης. Η αρχική περίοδος είναι από την αρχή του έτους έως σήμερα. Μετά 

Γραμμή πλοήγησης  

Τίτλος  
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την επιλογή των ημερομηνιών στα αντίστοιχα πεδία  θα 

πρέπει να πατήσει το κουμπί  ώστε να ενημερωθούν τα στατιστικά. 

Επιλέγοντας το εικονίδιο   του εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο το ημερολόγιο του 
τρέχοντος μήνα για επιλογή μίας ημερομηνίας.  

 

3.5.2 Σελίδα Λίστας 

Σε αυτές τις σελίδες, εμφανίζονται πολλές εγγραφές μιας οντότητας σε μορφή καταλόγου. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα, είναι η σελίδα των Οικονομικών Προσφορών όπως εμφανίζεται παρακάτω.  

 

Κάθε γραμμή του πίνακα, αντιστοιχεί σε μια εγγραφή στο σύστημα.  

Σε μία σελίδα λίστας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε περεταίρω ενέργειες 
πάνω εμφανιζόμενα στοιχεία της λίστας οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

3.5.2.1 ΠΡΟΣΘΉΚΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Στις περισσότερες σελίδες τύπου λίστας, ανάλογα και με τα δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη, 

συναντάται το κουμπί . Πατώντας  το συγκεκριμένο κουμπί, ο χρήστης μεταβαίνει 
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στην αντίστοιχη σελίδα επεξεργασίας (βλέπε κεφ. 3.5.3) για την συμπλήρωση των πεδίων που 
απαιτούνται για την καταχώρηση μιας νέας εγγραφής στο σύστημα.  

3.5.2.2 ΕΞΑΓΩΓΉ ΣΕ EXCEL  

Το κουμπί   επιτρέπει στο χρήστη να εξάγει σε μορφή αρχείου excel όλα τα 
στοιχεία της λίστας και τα δεδομένα τους που υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα ανάλογα 
με την σελίδα  στην οποία βρίσκεται.  

3.5.2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ  

Στην τελευταία στήλη της λίστας και σε κάθε γραμμή, υπάρχει διαθέσιμο το κουμπί  . 
Πατώντας το, ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα επεξεργασίας των δεδομένων της επιλεγμένης 
εγγραφής. 

3.5.2.4 ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ  

Στην τελευταία στήλη της λίστας και ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη, μπορεί να υπάρχει 

διαθέσιμο και το κουμπί  Πατώντας το, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει την εγγραφή από 
το σύστημα.   

Όταν πατηθεί το κουμπί, εμφανίζεται στο χρήστη μήνυμα ελέγχου επιβεβαίωσης της διαγραφής 

 . Με την επιλογή   ολοκληρώνεται η διαγραφή του στοιχείου ενώ 

επιλέγοντας   η διαγραφή ακυρώνεται και ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη 
οθόνη. 

3.5.2.5 ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ/ΦΊΛΤΡΑ  

Στην σελίδα λίστας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα αποτελέσματα, δίνοντας τιμές 
στα πεδία στην κορυφή του πίνακα, κάτω από τους τίτλους των στηλών. Τα πεδία για τα φίλτρα 
μπορεί να είναι πεδία κειμένου, λίστες επιλογών, ή αριθμητικά πεδία.  

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα «Γραμμή Αναζήτησης» της σελίδας «Αιτήσεις Δανείων». 

 

Τα πεδία των φίλτρων χαρακτηρίζονται από το εικονίδιο . 

Στην περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής φίλτρου με βάση την ημερομηνία 

συναντάμε αριστερά του εικονιδίου φίλτρου και το εικονίδιο ημερολογίου  με την επιλογή 
του οποίου εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο ημερολογίου.  

Αν συναντήσουμε το εικονίδιο  αριστερά του εικονιδίου φίλτρου σηματοδοτεί ότι το πεδίο 
αφορά αριθμητικές τιμές και με την επιλογή των βελών επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση 
αντίστοιχα κατά μία μονάδα.  



CDLF e-Loans 

 

14 

 

Τα φίλτρα εφαρμόζονται δυναμικά στη λίστα παρουσίασης των εγγραφών κατά την εισαγωγή 
κειμένου, αριθμών ή κατά την επιλογή ημερομηνίας στα αντίστοιχα πεδία φίλτρων.  

Με την εφαρμογή ενός φίλτρου εμφανίζεται αυτόματα και το εικονίδιο   στα δεξιά του 
εικονιδίου φίλτρου, που επιτρέπει την απενεργοποίησή του.  

3.5.3 Σελίδα Επεξεργασίας  

Σε μια σελίδα επεξεργασίας μια εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές των 
πεδίων, να καταχωρήσει μια νέα εγγραφή ή να εμφανίσει μια εγγραφή για προεπισκόπηση. 

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε μια σελίδα επεξεργασίας, πατώντας το κουμπί  από μια 
σελίδα λίστας. 

Κάθε σελίδα επεξεργασίας έχει στην κορυφή μια μπάρα με κουμπιά τα οποία εκτελούν 
συγκεκριμένες εργασίες. Τα κουμπιά καθορίζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του χρήστη και 
τις ανάγκες της εκάστοτε σελίδας. Τα πιο συνηθισμένα κουμπιά είναι τα εξής: 

• Με το κουμπί ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.  

• Με το κουμπί γίνεται αποθήκευση όλων των αλλαγών που έχουν γίνει 
στην σελίδα. 

Μια σελίδα επεξεργασίας μπορεί να περιέχει συνδεδεμένες εγγραφές (details) τα οποία θα 
εμφανίζονται σε καρτέλες (Tabs) στο κάτω μέρος της σελίδας. 

Κάθε σελίδα μπορεί να έχει μια σειρά από ελέγχους (όπως για την συμπλήρωση υποχρεωτικών 
πεδίων) οι οποίοι εκτελούνται κατά την αποθήκευση. Αν δεν ικανοποιούνται τότε εμφανίζονται 
στην κορυφή της σελίδας τα κατάλληλα μηνύματα με κόκκινα γράμματα. 

 

Η σελίδα επεξεργασίας είναι μια φόρμα η οποία μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία 
ελέγχου από τους παρακάτω τύπους: 

3.5.3.1 ΠΕΔΊΟ ΚΕΙΜΈΝΟΥ  (TEXT FIELD) 

Το πεδίο κειμένου χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την εμφάνιση τιμών ελεύθερου 
κειμένου (χωρίς κάποια κωδικοποίηση) όπως ένα όνομα, έναν τίτλο ή μια διεύθυνση. 

Αποτελείται από μια γραμμή η οποία υποδεικνύει το σημείο για την εισαγωγή κειμένου και μια 
ετικέτα με το όνομα του πεδίου (πχ. Τίτλος).  
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Όταν ο δρομέας είναι μέσα στο πεδίο και αναβοσβήνει (έχει το focus) μπορούμε να εισάγουμε 
το επιθυμητό κείμενο στο πεδίο. Σε αυτή την κατάσταση η γραμμή γίνεται πιο έντονη και η 
ετικέτα μικραίνει και αποτραβιέται προς τα πάνω. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το πεδίο είναι ανενεργό και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του 
κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση η γραμμή εμφανίζεται διακεκομμένη και το ίδιο το κείμενο 
είναι γκριζαρισμένο. 

 

3.5.3.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  (NUMERIC FIELD) 

Το αριθμητικό πεδίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πεδίο κειμένου με την κυριότερη διαφορά 
ότι επιτρέπει την εισαγωγή μόνο αριθμητικών χαρακτήρων. Επίσης μπορεί να έχει συγκεκριμένη 
μορφοποίηση (π.χ. εμφάνιση δεκαδικών ή σύμβολο νομίσματος).  

 

3.5.3.3 ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (DATETIME) 

Το πεδίο ημερομηνίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πεδίο κειμένου αλλά επιτρέπει την 
εισαγωγή μόνο ημερομηνιών και ωρών. 

 

Η εισαγωγή τιμής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε επιλέγοντας το εικονίδιο   όπου 
εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο ένα ημερολόγιο για επιλογή μίας ημερομηνίας είτε 
πληκτρολογώντας την επιθυμητή ημερομηνία. 

 

 

3.5.3.4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (CHECK BOX) 
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Το πλαίσιο επιλογής χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δυαδικών τιμών όπως «Ναι/Όχι», 
«Ενεργό/Ανενεργό».  Δεν δέχεται την εισαγωγή κειμένου, πάρα μόνο μπορεί να αλλάξει η 
κατάστασή του, κάνοντας κλικ με το ποντίκι. 

 

3.5.3.5 ΚΟΥΜΠΙ  (BUTTON) 

Αυτό το στοιχείο μας δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε κάποια εντολή στο σύστημα. 
Αποτελείται από ένα εικονίδιο ή κείμενο ή και τα δύο και μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε 
κάνοντας κλικ πάνω του.  

 

3.5.3.6  ΠΕΔΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (FILE ΒΟΧ) 

Το πεδίο αρχείου είναι ένα σύνθετο στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή 
ψηφιακών αρχείων στο σύστημα (όπως docx, jpg, pdf κλπ). 

Αποτελείται από ένα κουμπί με τον τίτλο «Επιλογή Αρχείου» όπου μας επιτρέπει να διαλέξουμε 
ένα αρχείο από τον δίσκο του υπολογιστή μας, μία ετικέτα με το όνομα του πεδίου (π.χ.  
Έγγραφο), το όνομα του επιλεγμένου αρχείου (αν υπάρχει) και ακόμα τρία κουμπιά στο κάτω 
μέρος τα οποία μας προσφέρουν τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Επεξεργασία στην περίπτωση που αφορά docx ή xlsx και προβολή του αρχείου στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις. 

• Δυνατότητα για κατέβασμα του αρχείο στον δίσκο (download) 

• Και δυνατότητα για διαγραφή του αρχείο από το σύστημα 

 

Στην περίπτωση που το στοιχείο περιέχει ήδη κάποιο αρχείο, εμφανίζει το όνομά του και το 
κουμπί «Επιλογή Αρχείου» είναι απενεργοποιημένο. 

 

3.5.3.7      ΣΤΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (FILE ΒΟΧ COLUMN) 

Σε περίπτωση που υπάρχει στήλη αρχείου σε λίστα,  υπάρχει η δυνατότητα να γίνει διαχείριση 
του αρχείου κατευθείαν στο κελί του πίνακα χωρίς να γίνει επεξεργασία της εγγραφής. 
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Ανάλογα με την κατάσταση της εγγραφής (αν είναι κλειδωμένη ή όχι) και τα δικαιώματα του 
χρήστη υπάρχουν οι εξής ενέργειες: 

Επισύναψη / Αντικατάσταση αρχείου 

Άνοιγμα / Επεξεργασία αρχείου 

Download αρχείου  

Διαγραφή αρχείου 

 

3.5.3.8 ΛΙΣΤΑ ΤΙΜΩΝ (DROP-DOWN LIST) 

Η Λίστα Τιμών έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πεδίο κειμένου αλλά επιτρέπει μόνο την  
επιλογή μιας τιμής από συγκεκριμένο πλήθος τιμών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια τιμή με 
δύο τρόπους. Είτε να κάνει κλικ στο “τριγωνάκι” όπου θα εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες 
τιμές, είτε να αρχίσει να πληκτρολογεί μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή από την λίστα. 

 

3.5.3.9 ΔΕΝΔΡΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΙΜΩΝ(TREE LIST) 

Η Δεντρική Λίστα Τιμών έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την απλή λίστα τιμών με την διαφορά ότι 
οι τιμές είναι οργανωμένες ιεραρχικά (σαν δένδρο). 
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Επιλέγοντας το κουμπί  καταχωρείται η επιλογή του και επιστρέφει στην 
προηγούμενη σελίδα.  

Επιλέγοντας το κουμπί  καθαρίζει το περιεχόμενο του πεδίου.  

Επιλέγοντας το κουμπί   κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο και επιστρέφει στην 
προηγούμενη σελίδα χωρίς να έχει γίνει κάποια επιλογή.  
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4 ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει με το ΤΠΔ. Η 
σελίδα των μηνυμάτων ανοίγει πατώντας την επιλογή «Μηνύματα» από το menu της 
εφαρμογής. 

Στην λίστα των μηνυμάτων ο χρήστης μπορεί να δει συνοπτικές πληροφορίες για τα μηνύματα 
που έχει ανταλλάξει με το ΤΠΔ όπως την ημερομηνία που στάλθηκε, την κατεύθυνση, αν είναι 
διαβασμένο ή όχι.  

 

 

Από αυτή την σελίδα, ο χρήστης μπορεί να στείλει ένα νέο μήνυμα στο ΤΠΔ, πατώντας το κουμπί 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ». Όταν χρήστης ολοκληρώσει την συγγραφή του μηνύματος, πρέπει να πατήσει το 
κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» ώστε να αποσταλεί το μήνυμα στο ΤΠΔ.  
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5 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις ανοικτές εργασίες που έχει να ολοκληρώσει, 
όπως η οριστική υποβολή μιας αίτησης ή συμπλήρωση ενός νέου δικαιολογητικού από το ΤΠΔ. 

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί  στην σελίδα των Εκκρεμοτήτων επιλέγοντας από το menu την 
επιλογή «Εκκρεμότητες». 

 

Αρχικά η λίστα εμφανίζει μόνο τις Ανοικτές εκκρεμότητες. Αν ο χρήστης θελήσει να δει κάποια 
προηγούμενη εκκρεμότητα η οποία έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να πατήσει το κουμπι 
«ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ» στην μπάρα της λίστα και θα εμφανιστούν όλες οι εκκρεμότητες, 
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συμπεριλαμβανομένων και των Κλειστών (Ολοκληρωμένων). Επίσης ο χρήστης μπορεί να 
εφαρμόσει και άλλα φίλτρα ώστε να περιορίσει τα αποτελέσματα συμπληρώνοντας τα 
επιθυμητά φίλτρα στην μπάρα αναζήτησης του πίνακα (βλέπε 3.5.2.5)  

Η εγγραφή μιας εκκρεμότητας έχει τις εξής πληροφορίες: 

• Ένα τίτλο, που περιγράφει συνοπτικά το θέμα της εκκρεμότητας. 

• Την Αίτηση που αφορά η εκκρεμότητα (αν υπάρχει). 

• Σε ποιον χρήστη έχει ανατεθεί και πότε έγινε η ανάθεση 

• Ποιος χρήστης έκανε την ανάθεση 

• Την κατάσταση της Εκκρεμότητας. Στην περίπτωση που είναι κλειστεί, εμφανίζει και την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης. 

 

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα κουμπί, με διαφορετικό τίτλο κάθε φορά, το οποίο αν 
πατηθεί, μεταφέρει τον χρήστη στην εγγραφή που αφορά η εκκρεμότητα. Για παράδειγμα αν 
είναι μια Αίτηση Οικονομικής Προσφοράς το κουμπί θα έχει τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αν πατηθεί θα μεταφερθεί στην αίτηση της Οικονομικής Προσφοράς. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να μεταβιβάσει σε κάποιον άλλον χρήστη του Φορέα την 
Εκκρεμότητα μπορεί να πατήσει το κουμπί «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ» και στην νέα σελίδα να επιλέξει τον 
χρήστη που επιθυμεί, στο πεδίο «Ανάθεση σε».  
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6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

6.1  Γενικά Χαρακτηριστικά  

Υπάρχουν μια σειρά από Αιτήσεις που μπορεί κάποιος να υποβάλει από το e-Loans Portal όπως 
για παράδειγμα: Αίτηση Οικονομικής Προσφοράς ή Αίτηση Δανείου. Η κάθε μια Αίτηση έχει την 
δική της σελίδα για την υποβολή και της επεξεργασίας της. Παρόλα αυτά, όλες οι Αιτήσεις έχουν 
κάποια κοινά χαρακτηρίστηκα όπως: 

• Τίτλος Αίτησης 

• Ημερομηνία υποβολής 

• Αριθμός/Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 

• Αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα που υποβάλει την Αίτηση 

• Κατάσταση Αίτησης.  

• Βήμα σε εξέλιξη.  

• Δικαιολογητικά (Καρτέλα) 

• Έγραφα ΤΠΔ (Καρτέλα) 

• Βήματα Διαδικασίας (Καρτέλα) 

• Μηνύματα (Καρτέλα) 

• Πρωτόκολλα (Καρτέλα) 

• Σχετικές Υποθέσεις (Καρτέλα) 

 

Ο Τίτλος της Αίτησης όπου συχνά αναφέρεται ως Θέμα, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει μια 
συνοπτική περιγραφή που περιγράφει το αντικείμενο της Αίτησης. 

Η Ημερομηνία Υποβολής και ο Αριθμός Πρωτοκόλλου συμπληρώνονται αυτόματα από το 
σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης. 

Στο πεδίο Αρμόδια Διεύθυνση θα πρέπει να δοθεί το όνομα της Διεύθυνσης του φορέα που 
είναι υπεύθυνος για την Αίτηση. 

Στο πεδίο Κατάσταση εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της Αίτησης. Μπορεί να έχει μια από 
τις τιμές [Πρόχειρη, Σε εξέλιξη, Εγκεκριμένη, Απορριφθείσα] 

Στο πεδίο Βήμα σε εξέλιξη αναγράφεται το τρέχον βήμα της διαδικασίας που αφορά την 
ολοκλήρωση της Αίτησης. Κάθε Αίτηση έχει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει εκτελεστούν από 
τον Φορέα και το ΤΠΔ. Κάποια είναι υποχρεωτικά και κάποια προαιρετικά.  Όλα τα 
προγραμματισμένα βήματα που αφορούν την συγκεκριμένη Αίτηση, αναγράφονται στην 
καρτέλα Βήματα Διαδικασίας. 

Στην καρτέλα Δικαιολογητικά, εμφανίζονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
υποβολή της Αίτησης. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα πρέπει να 
επισυνάψει ο χρήστης. 



CDLF e-Loans 

 

23 

 

Μπορεί η ονομασία ενός Δικαιολογητικού  να εμφανίζεται σε περισσότερες από μια γραμμές. 
Αυτό συμβαίνει γιατί απαιτείται η επισύναψη του ίδιου δικαιολογητικού σε διαφορετικά είδη 
αρχείου (π.χ. απαιτείται και σε PDF και σε Word). 

Πέρα από την Ονομασία του δικαιολογητικού και το Είδος Αρχείου (ψηφιακός τύπος αρχείου 
πχ. Word, Excel, PDF, κλπ), υπάρχει μια στήλη Αρχείο όπου θα εμφανιστεί το όνομα του 
ψηφιακού αρχείου που θα μεταφορτωθεί από τον χρήστη. Σε κάθε κελί αυτής της στήλης, ο 
χρήστης θα συναντήσει κουμπιά για την μεταφόρτωση (upload) του αρχείου και γενικότερα την 
διαχείρισή του (βλέπε κεφ. 3.5.3.7) 

Επίσης, υπάρχει και η στήλη Πρωτόκολλο όπου εμφανίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα 
ληφθεί κατά την υποβολή της Αίτησης. 

Στην τελευταία στήλη υπάρχει το κουμπί   όπου μεταφέρει τον χρήστη σε μια νέα σελίδα 
για την αναλυτική παρουσίαση και επεξεργασία των στοιχείων της εκάστοτε γραμμής. 

 

 

Η καρτέλα Έγραφα ΤΠΔ είναι παρόμοια με την καρτέλα των Δικαιολογητικών, με την διαφορά 
ότι παρουσιάζει τα παραγόμενα έγγραφα από το ΤΠΔ. Για παράδειγμα εδώ θα βρει ο Φορέας 
την απάντηση με την Οικονομική Προσφορά του ΤΠΔ. 

Η καρτέλα Βήματα Διαδικασίας εμφανίζει όλα τα στάδια που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να 
ολοκληρωθεί η αίτηση. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για το κάθε ένα βήμα, πότε ξεκίνησε και 
πότε τελείωσε όπως και ποια έχουν ολοκληρωθεί και πιο είναι το τρέχον βήμα. 
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Η καρτέλα Μηνύματα εμφανίζει τα μηνύματα που έχουν σταλθεί μεταξύ του Φορέα και του ΤΠΔ 
σχετικά με την συγκεκριμένη Αίτηση. Πατώντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» μπορεί ο χρήστης να 
καταχωρήσει ένα νέο μήνυμα.  

Στην καρτέλα Πρωτόκολλα εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλων που αφορούν την 
συγκεκριμένη υπόθεση, είτε για την υποβολή της (εισερχόμενο στο ΤΠΔ), είτε για την απάντηση 
από το ΤΠΔ (εξερχόμενο του ΤΠΔ). 

Στην καρτέλα Σχετικές Υποθέσεις εμφανίζονται όλες αιτήσεις/υποθέσεις που έχουν συσχετισθεί 
από κάποιον χρήστη του συστήματος. 

 

Μια Αίτηση ξεκινάει πάντα με την κατάσταση «Πρόχειρη» και μπορεί να αποθηκευτεί όσες 
φορές θέλει ο χρήστης μέχρι την οριστική υποβολή της. Για να ξεκινήσει η επεξεργασία μιας 
Αίτησης από το ΤΠΔ θα πρέπει γίνει η οριστική υποβολής της και να αλλάξει η κατάσταση σε «Σε 
εξέλιξη». Με την οριστική υποβολή η Αίτηση κλειδώνει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί πλέον 
από τον Φορέα. 

Κάθε Αίτηση έχει τα δικά της απαιτούμενα πεδία και δικαιολογητικά. Επίσης κάθε Αίτηση έχει 
την δική της ροή από βήματα που πρέπει να εκτελεστούν από τον Φορέα και το ΤΠΔ. Παρακάτω 
θα αναλυθεί η κάθε Αίτηση ξεχωριστά. 

Επειδή κάποιες αιτήσεις έχουν ως προαπαιτούμενο άλλες αιτήσεις, υπάρχει μια συγκεκριμένη 
σειρά που μπορεί να γίνει η υποβολή τους. Και διαχωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: 

6.2  Αιτήσεις που αφορούν δάνεια ΠΔ  169 

Για να αιτηθεί ένας Φορέας δάνειο που εμπίπτει στην κατηγορία ΠΔ 169, θα πρέπει να ξεκινήσει 
με μια Αίτηση Οικονομική Προσφοράς. 

Σε επόμενο βήμα μπορεί να κάνει Αίτηση Δανείου και να συνδέσει την Αίτηση του με την 
Οικονομική Προσφορά που έχει προηγηθεί (θα πρέπει να είναι σε κατάσταση 
Εγκεκριμένη\Ολοκληρωμένη). 

Εφόσον η Αίτηση Δανείου εγκριθεί, μπορεί να προχωρήσει σε Συνομολόγηση Δανείου όπου 
απαιτείται η συσχέτιση με την εγκεκριμένη Αίτηση Δανείου. 

Με την ολοκλήρωση της Συνομολόγησης και την αποστολή του υπογεγραμμένου Συμβολαίου 
δημιουργείται το νέο δάνειο στο σύστημα. 

Ως επόμενο βήμα, ο φορέας μπορεί να υποβάλει μια ή και περισσότερες Αιτήσεις για 
Εκταμίευση, επιλέγοντας το Δάνειο το οποίο επιθυμεί. 

6.3  Αιτήσεις που αφορούν δάνεια ΠΔΕ  

Η διαδικασία για τα δάνεια που αφορούν την κατηγορία ΠΔΕ είναι διαφορετική και δεν απαιτεί 
το βήμα της Οικονομικής Προσφοράς.  

Η αρχική αίτηση Ένταξης του Φορέα θα πρέπει να γίνει στο αρμόδιο υπουργείο που είναι 
υπεύθυνο για το ενδιαφερόμενο πρόγραμμα επενδύσεων. 
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Εφόσον γίνει η Ένταξη του Φορέα στο πρόγραμμα επενδύσεων, το αντίστοιχο υπουργείο θα 
ενημερώσει το ΤΠΔ και θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία για την έγκρισή του, από το Δ.Σ. του 
ΤΠΔ. 

Σε αυτό το σημείο η Αίτηση Δανείου να δημιουργηθεί αυτόματα και ο Φορέας έχει την 
δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της Αίτησης μέσα από το e-Loans Portal. 

Με την έγκριση της Αίτησης Δανείου από το Δ.Σ. ο Φορέας, μπορεί να ξεκινήσει την Αρχική 
Συνομολόγηση του δανείου. 

Μετά την Αρχική Συνομολόγηση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια Πρόσθετη Πράξη για να 
μπορέσει να δανειοδοτηθεί ο Φορέας. Μπορεί να γίνει μια ή και περισσότερες Πρόσθετες 
Πράξεις, ανάλογα με τον αριθμό των υποέργων που περιλαμβάνει η ένταξη. 

Μετά την Πρόσθετη Πράξη ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει σε μια ή περισσότερες Αίτησεις 
Εκταμίευσης. 

6.4  Οικονομικές  Προσφορές   

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Οικονομικές Προσφορές που έχει 
καταχωρήσει ο Φορέας.  

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί  στην σελίδα των Οικονομικών Προσφορών από το menu με την 
επιλογή «Οικονομικές Προσφορές». 

 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μία σειρά από φίλτρα στην εμφανιζόμενη λίστα 
οικονομικών προσφορών εισάγοντας τις προτιμήσεις του στα πεδία της γραμμής αναζήτησης 

που συνοδεύονται από το εικονίδιο  (βλέπε κεφ. 3.5.2.5) 

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια νέα Οικονομική Προσφορά πατώντας το κουμπί 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ» ή να ανοίξει για προβολή ή επεξεργασία μια ήδη καταχωρημένη Οικονομική 
Προσφορά (όπως περιγράφεται στο κεφ. 3.5.2)  
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Για να γίνει η αρχική πρόχειρη καταχώρηση της Αίτησης Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 
συμπληρώσει τα παρακάτω υποχρεωτικά  πεδία: 

• Θέμα 

• Αρμόδια Διεύθυνση 

• Κατηγορία 

• Προϋπολογισμός Έργου 

• Διάρκεια δανείου 

• Και το Ποσό Αίτησης 

Στο πεδίο Θέμα θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει μια συνοπτική περιγραφή που 
περιγράφει το αντικείμενο της Αίτησης. 

Στο πεδίο Αρμόδια Διεύθυνση θα πρέπει να δοθεί το όνομα της Διεύθυνσης του φορέα που 
είναι υπεύθυνος για την Αίτηση. 

Στο πεδίο Κατηγορία ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μια κατηγορία από λίστα, στην οποία 
εμπίπτει η Αίτηση. Για να εμφανιστεί η λίστα αρκεί ο χρήστης να κάνει κλικ μέσα στο πεδίο 
Κατηγορία: 
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Για να επιλέξει μια επιλογή από την δεντρική λίστα, 
θα πρέπει να κάνει τικ το τετράγωνο αριστερά από 
την αντίστοιχη επιλογή και να πατήσει το κουμπί 
«ΕΠΙΛΟΓΗ», με αυτό τον τρόπο καταχωρείται η 
επιλογή του χρήστη και επιστρέφει στην 
προηγούμενη οθόνη συμπλήρωσης της αίτησης.  

Επιλέγοντας το κουμπί «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» καθαρίζει το 
πεδίο από οποιαδήποτε επιλογή.  

Επιλέγοντας το κουμπί «ΚΛΕΙΣΙΜΟ», κλείνει το 
αναδυόμενο παράθυρο και επιστρέφει στην 
προηγούμενη οθόνη συμπλήρωσης της αίτησης 
χωρίς καμία τροποποίηση του πεδίου Κατηγορία.  

 

 

 

Στο πεδίο Προϋπολογισμός έργου θα πρέπει να καταχωρηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του 
εκάστοτε Έργου/Προμήθειας/Μελέτης σε ευρώ. 

Στο πεδίο Διάρκεια θα πρέπει να καταχωρηθεί το επιθυμητό διάστημα του δανείου σε έτη. 

Στο πεδίο Ποσό αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθεί το αιτούμενο ποσό δανείου σε ευρώ. Δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο του Προϋπολογισμού Έργου. 

Στο πεδίο Τύπος επιτοκίου μπορεί ο χρήστης να επιλέξει το επιθυμητό τύπο επιτοκίου 
Σταθερό/Κυμαινόμενο, Σταθερό, Κυμαινόμενο, Euribor 3μήνου. 

Τα στοιχεία στο πλαίσιο Κατάσταση είναι κλειδωμένα και ενημερώνονται από το σύστημα 
ανάλογα με την πορεία της αντίστοιχης αίτησης προσφοράς.  

Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία ο χρήστης αποθηκεύει την εγγραφή 
επιλέγοντας το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ». Η Αίτηση αρχική καταχωρείται σε κατάσταση 
«Πρόχειρη» μέχρι να γίνει οριστική υποβολή από τον Φορέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDLF e-Loans 

 

28 

 

 

 

Αν η αποθήκευση αποτύχει, ο χρήστης 
θα λάβει κατάλληλο ενημερωτικό 
μήνυμα. 

Στην εικόνα αριστερά, παρουσιάζεται 
μια αποτυχημένη περίπτωση 
αποθήκευσης με μηνύματα λάθους. Τα 
μηνύματα εμφανίζονται με κόκκινο 
χρώμα κάτω από τον τίτλο της σελίδας 
όπως και κάτω δεξιά στην οθόνη ένα 
γενικότερο μήνυμα για «Αποτυχία 
Ελέγχου».  

 

 

 

 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση της Αίτησης, θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της σελίδας οι 
παρακάτω καρτέλες (Tabs). 

• Ανάλυση Αιτήματος 

• Δικαιολογητικά 

• Έγραφα ΤΠΔ 

• Βήματα Διαδικασίας 

• Μηνύματα 

• Πρωτόκολλα 

• Σχετικές Υποθέσεις 

Στην καρτέλα Ανάλυση Αιτήματος ο Φορέας μπορεί να υποβάλει αναλυτικά τα στοιχεία που 
απαρτίζουν το εκάστοτε έργο, προμήθεια ή μελέτη. Κάθε γραμμή, αφορά ένα στοιχείο, όπου 
έχει ένα Τίτλο, Τιμή Μονάδας, ΦΠΑ και Συνολική Αξία (άθροισμα γραμμής). Το άθροισμα όλων 
των γραμμών θα πρέπει να ισούται με το αιτούμε ποσό. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται 
μήνυμα λάθους. 
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Στην καρτέλα Δικαιολογητικά θα πρέπει να μεταφορτωθούν (upload) όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σχετικά με την Αίτηση. 

Στην καρτέλα  Έγγραφα ΤΠΔ θα επισυνάψει το ΤΠΔ το έγγραφο με την Οικονομική Προσφορά. 

Οι καρτέλες Βήματα Διαδικασίας, Μηνύματα, Πρωτόκολλα και Σχετικές Υποθέσεις 
περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 6.1 . 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει προσωρινά τα στοιχεία της Αίτησης και να 
επιστρέψει αργότερα για να συνεχίσει την καταχώρηση. Η Αίτηση θα παραμείνει ως πρόχειρη 
μέχρι την οριστική υποβολή της. Για να γίνει η οριστική υποβολή, πρέπει ο χρήστης να πατήσει 
το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». Η υποβολή θα προχωρήσει με την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταχωρηθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 
Δικαιολογητικά.  

 

Μετά την υποβολή της Αίτησης, ο Φορέας μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της μέσα από 
την συγκεκριμένη σελίδα. Επίσης, έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ΤΠΔ μέσω της 
καρτέλας Μηνύματα. 

Όταν η Αίτηση ολοκληρωθεί με την απάντηση της Οικονομικής Προσφοράς από το ΤΠΔ, θα 
εμφανιστεί ένα νέο κουμπί «ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ» με το οποίο ο Φορέας μπορεί να εκκινήσει το 
επόμενο στάδιο για την δανειοδότηση, καταχωρώντας μια Αίτηση Δανείου με τα ίδια στοιχεία. 
Παράλληλα θα γίνει και αυτόματα η συσχέτιση της υπάρχουσας Οικονομικής Προσφοράς με την 
Αίτηση Δανείου που θα δημιουργηθεί. 
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6.5  Αιτήσεις  Δανείων  

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Αιτήσεις Δανείων που έχει καταχωρήσει ο 
Φορέας για δάνεια κατηγορίας «ΠΔ 169» και τις Αιτήσεις Δανείων που έχουν καταχωρηθεί 
αυτόματα μετά την ένταξη του Φορέα σε επενδυτικό πρόγραμμα (ΠΔΕ).  

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην σελίδα από την επιλογή στο menu «Αιτήσεις Δανείων» 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μία σειρά από φίλτρα στην εμφανιζόμενη λίστα 
εισάγοντας τις προτιμήσεις του στα πεδία της γραμμής αναζήτησης που συνοδεύονται από το 

εικονίδιο  (βλέπε κεφ. 3.5.2.5) 

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια νέα Αίτηση Δανείου πατώντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» ή 
να ανοίξει για προβολή ή επεξεργασία μια ήδη καταχωρημένη Αίτηση Δανείου (όπως 
περιγράφεται στο κεφ. 3.5.2) 

Τα πεδία για την αρχική καταχώρηση 
Αίτησης Δανείου είναι ίδια με τα πεδία 
που αναφέρθηκαν στην Αίτηση 
Οικονομικής Προσφοράς, συν το πεδίο 
«Οικονομική Προσφορά ΤΠΔ» 

Σε αυτό το πεδίο, ο Φορέας θα πρέπει ο 
να επιλέξει από την λίστα, μια 
ολοκληρωμένη Οικονομική προσφορά 
με την ποια θα συσχετισθεί η Αίτηση 
Δανείου.  

Αν η λίστα είναι κενή τότε θα πρέπει να 
υποβληθεί και ολοκληρωθεί πρώτα μια Αίτηση Οικονομικής Προσφοράς και έπειτα ο Φορέας να 
προχωρήσει σε Αίτηση Δανείου. 
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Μετά την επιλογή από την λίστα της Οικονομικής Προσφοράς, θα συμπληρωθούν αυτόματα τα 
πεδία της Αίτησης από την αίτησης της Οικονομικής Προσφοράς, όπως ο Τίτλος, η Κατηγορία 
Προϊόντος, ο Προϋπολογισμός, η Διάρκεια και το Ποσό Αίτησης. 

 

Μετά την αρχική αποθήκευση, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν και οι παρακάτω 
καρτέλες (περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 6.1 .)  

• Δικαιολογητικά 

• Βήματα Διαδικασίας 

• Μηνύματα 

• Πρωτόκολλα 

• Σχετικές Υποθέσεις 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει προσωρινά τα στοιχεία της Αίτησης και να 
επιστρέψει αργότερα για να συνεχίσει την καταχώρηση. Η Αίτηση θα παραμείνει ως πρόχειρη 
μέχρι την οριστική υποβολή της. Για να γίνει η οριστική υποβολή, πρέπει ο χρήστης να πατήσει 
το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». Η υποβολή θα προχωρήσει με την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταχωρηθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 
Δικαιολογητικά.  

Μετά την υποβολή της Αίτησης, ο Φορέας μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της, μέσα από 
την συγκεκριμένη σελίδα. Επίσης, έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ΤΠΔ μέσω της 
καρτέλας Μηνύματα. 

Όταν η Αίτηση Δανείου ολοκληρωθεί, στην καρτέλα Έγγραφα ΤΠΔ ο Φορέας μπορεί να δει την 
Ανακοίνωση Έγκρισης ή Απόρριψης της Αίτησης.  
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Αν η Αίτηση εγκριθεί θα εμφανιστεί ένα νέο κουμπί «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» με το οποίο ο 
Φορέας μπορεί να εκκινήσει το επόμενο στάδιο για την συνομολόγηση του δανείου. 

 

 

6.6  Συνομολογήσεις   

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Συνομολογήσεις που έχουν καταχωρηθεί 
από τον Φορέα.  

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην σελίδα των Συνομολογήσεων από το menu με την επιλογή 
«Συνομολογήσεις».  

 

Επιλέγοντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα δημιουργίας μιας νέας 
συνομολόγησης για ένα δάνειο.  Για να ολοκληρωθεί η αρχική καταχώρηση της Αίτησης 
Συνομολόγησης θα πρέπει να γίνει επιλογή από λίστα μιας εγκεκριμένης Αίτησης Δανείου. 
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Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει προσωρινά τα στοιχεία της Αίτησης και να 
επιστρέψει αργότερα για να συνεχίσει την καταχώρηση. Η Αίτηση θα παραμείνει ως πρόχειρη 
μέχρι την οριστική υποβολή της. Για να γίνει η οριστική υποβολή, πρέπει ο χρήστης να πατήσει 
το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». Η υποβολή θα προχωρήσει με την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταχωρηθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 
Δικαιολογητικά.  

Μετά την υποβολή της Αίτησης, ο Φορέας μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της, μέσα από 
την συγκεκριμένη σελίδα. Επίσης, έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ΤΠΔ μέσω της 
καρτέλας Μηνύματα. 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αίτησης Συνομολόγησης θα εμφανιστούν: το πλαίσιο 
Συμβατικά Δάνεια και η καρτέλα Στοιχεία Συνομολόγησης.  

Στο πλαίσιο Συμβατικά Δάνεια εμφανίζονται τα στοιχεία των επιμέρους συμβατικών δανείων  

 

Στην καρτέλα Στοιχεία Συνομολόγησης εμφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν την 
συνομολόγηση του δανείου, όπως τον αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, τον 
συμβολαιογράφο, το ποσό του δανείου. 
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Πατώντας το κουμπί  ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικά τα στοιχεία της συνομολόγησης. 

 

Στην καρτέλα Περίοδοι Δανείου εμφανίζονται οι περίοδοι εξυπηρέτησης του δανείου και τα 
στοιχεία τους (ημερομηνία έναρξης, διάρκεια, τύπος περιόδου, τύπος επιτοκίου, ποσοστό 
επιτοκίου και αριθμό δόσεων. 

 

 

Στα δάνεια της κατηγορία ΠΔΕ, η αρχική συνομολόγηση δεν αρκεί για την σύναψη δανειακής 
σύμβασης και εκταμίευση του ποσού. Θα πρέπει ο Φορέας να προχωρήσει σε τουλάχιστον  μια 
Πρόσθετη Πράξη (ανάλογα με τον αριθμό των υπο-έργων).  

 

6.7  Πρόσθετες  Πράξεις   

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Πρόσθετες Πράξεις που έχουν καταχωρηθεί 
από τον Φορέα.  
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Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην σελίδα των Πρόσθετων Πράξεων από το menu με την επιλογή 
«Πρόσθετες Πράξεις».  

 

Επιλέγοντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα δημιουργίας μιας νέας 
συνομολόγησης για ένα δάνειο.  Για να ολοκληρωθεί η αρχική καταχώρηση της Αίτησης 
Συνομολόγησης θα πρέπει να γίνει επιλογή από λίστα μιας εγκεκριμένης αρχικής 
Συνομολόγησης.  

Οι Πρόσθετες Πράξεις αφορούν μόνο τα δάνεια της κατηγορίας ΠΔΕ. Για να μπορέσει ο Φορέας 
να αιτηθεί μια Πρόσθετη Πράξη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η Αρχική 
Συνομολόγηση, η οποία πρέπει να συνδεθεί (επιλογή από λίστα) κατά την καταχώρησης της 
αίτησης.  

Το ποσό της Πρόσθετης Πράξης δεν μπορεί να ξεπερνάει το εγκεκριμένο ποσό της αρχικής 
συνομολόγησης. Μπορούν να καταχωρηθούν περισσότερες από μια Πρόσθετες Πράξεις με την 
ίδια αρχική συνομολόγηση, εφόσον το άθροισμά τους δεν ξεπερνά εγκεκριμένο ποσό. 
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Οι Πρόσθετες Πράξεις έχουν τα ίδια πεδία και καρτέλες με την σελίδα των Συνομολογήσεων 
(βλέπε κεφ. 6.6) 

6.8  Αιτήσεις  Εκταμίευσης   

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Αιτήσεις Εκταμίευσης που έχουν 
καταχωρηθεί από τον Φορέα.  

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην σελίδα των Εκταμιεύσεων από το menu με την επιλογή 
«Αιτήσεις Εκταμίευσης».  

 

Επιλέγοντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα δημιουργίας μιας νέας 
Αίτησης για Εκταμίευση.  Για να ολοκληρωθεί η αρχική καταχώρηση της Αίτησης Εκταμίευσης 
θα πρέπει να γίνει επιλογή από λίστα το Δάνειο για το οποίο θα γίνει η εκταμίευση. 
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Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων με ελεύθερο κείμενο στο αντίστοιχο πεδίο 
στο τέλος της σελίδας. 

Πέρα από τα κοινά στοιχεία των αιτήσεων (βλέπε κεφ.6.1), απαιτούνται επίσης και τα παρακάτω: 

• Αριθμός Δανείου 

• IBAN 

• Αριθμοί Τιμολογίων 

 

 

 

7 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΔΕ 

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Εντάξεις του Φορέα σε επενδυτικά 
προγράμματα.  Η σελίδα είναι για παρουσίαση μόνο και δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 
από τον Φορέα. 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μία σειρά από φίλτρα στην εμφανιζόμενη λίστα 
δανείων εισάγοντας τις προτιμήσεις του στα πεδία της γραμμής αναζήτησης που συνοδεύονται 

από το εικονίδιο  (βλέπει κεφ. 3.5.2.5). 

Επιλέγοντας το κουμπί στα δεξιά της γραμμής κάθε ένταξης, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί 
στην αντίστοιχη σελίδα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία.  

 

 

8 ΔΑΝΕΙΑ 

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τα Δάνεια του Φορέα που έχει συνάψει με το 
ΤΠΔ. Η σελίδα είναι για παρουσίαση μόνο και δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας από τον 
Φορέα. 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μία σειρά από φίλτρα στην εμφανιζόμενη λίστα 
δανείων εισάγοντας τις προτιμήσεις του στα πεδία της γραμμής αναζήτησης που συνοδεύονται 

από το εικονίδιο  (βλέπει κεφ. 3.5.2.5). 

Επιλέγοντας το κουμπί στα δεξιά της γραμμής κάθε δανείου, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί 
στην αντίστοιχη σελίδα του δανείου όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία 
και συνοδευτικά αρχεία.  


