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Η διαδικασία για τη χορήγηση δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα διακριτά βήματα

Υποβολή πρότασης Προέγκριση ΕΤΕ
Αξιολόγηση από 

Ανεξάρτητο Αξιολογητή
Εκταμίευση

• Στην Πρόσκληση της 

ΕΤΕ περιλαμβάνονται 

αναλυτικές οδηγίες για 

την υποβολή των 

προτάσεων των 

ενδιαφερομένων

• Η πρόταση 

υποβάλλεται μέσω της 

διατραπεζικής 

πλατφόρμας Go

Beyond

(https://greece20-

loans.gov.gr/welcome/)

• Από την υποβολή της 

πρότασης και μετά οι 

δαπάνες που 

πραγματοποιούνται 

για το έργο είναι 

επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση από 

το ΤΑΑ.

• Το έργο αξιολογείται 

από την ΕΤΕ για τη 

βιωσιμότητα του

• Επίσης ελέγχεται η 

καταρχήν 

επιλεξιμότητα για το 

ΤΑΑ του φορέα 

υποβολής και του 

επενδυτικού 

σχεδίου.

• Ο φάκελος του έργου 

αποστέλλεται στον 

Ανεξάρτητο 

Αξιολογητή

• Ο Αξιολογητής

διενεργεί την 

αξιολόγηση και 

αποφασίζει την 

επιλεξιμότητα του 

έργου και τη 

συμβατότητα με τις 

κρατικές ενισχύσεις 

και ενημερώνει το 

Φορέα του έργου και 

την Τράπεζα

• Υπογραφή δανειακών 

συμβάσεων

• Ενημέρωση ΤΑΑ

• Σύμμετρη εκταμίευση του 

Δανείου ΤΑΑ και του 

Δανείου 

Συγχρηματοδότησης
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Μεταβαίνοντας στη φόρμα υποβολής του Αιτήματος Χρηματοδότησης, στη διατραπεζική πλατφόρμα Go 
Beyond, υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία

• Η Αίτηση Χρηματοδότησης και τα λοιπά 
δικαιολογητικά, που περιγράφονται 
στην Πρόσκληση της Τράπεζας, 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 
διατραπεζικής πλατφόρμας Go Beyond.

• Με την ηλεκτρονική υποβολή του 
Αιτήματος κατοχυρώνεται η 
ημερομηνία υποβολής, ώστε οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται 
εφεξής να θεωρούνται επιλέξιμες.

• Για την προετοιμασία του φακέλου 
υποβολής πιθανόν να απαιτηθεί 
συμβουλευτική υποστήριξη, ιδιαίτερα 
για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας
του έργου βάσει των πυλώνων του 
ΤΑΑ.

Υποβολή πρότασης Προέγκριση ΕΤΕ
Αξιολόγηση από Ανεξάρτητο 

Αξιολογητή
Τελική έγκριση και 

εκταμίευση

https://greece20-loans.gov.gr/welcome/

https://greece20-loans.gov.gr/welcome/
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Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της πρότασης θα ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
για παρόμοια αιτήματα

•Η ΕΤΕ θα αξιολογήσει την υποβληθείσα πρόταση με βάση τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται για 
επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από τους πελάτες της.

•Επιπλέον ελέγχεται η καταρχήν επιλεξιμότητα του φορέα υποβολής και του επενδυτικού σχεδίου ώστε να 
αποκλεισθούν περιπτώσεις προφανώς μη επιλέξιμων φορέων/ επενδυτικών σχεδίων.

•Η βασική διαφορά σε σχέση με τις συνήθεις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων είναι ότι πλέον στο 
χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνεται και το Δάνειο ΤΑΑ.

•Για την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Υπόδειγμα 2 της Πρόσκλησης ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής υπόδειγμα με ανάλογη πληροφορία επιθυμεί ο Πελάτης, συνοδευόμενο από 
χρηματοοικονομικό μοντέλο, τεχνικά στοιχεία, κλπ. Ο Υπεύθυνος Πελατείας θα επικοινωνεί με τον Πελάτη για 
τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση.

Υποβολή πρότασης Προέγκριση ΕΤΕ
Αξιολόγηση από Ανεξάρτητο 

Αξιολογητή
Εκταμίευση
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Η σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 8 της Πρόσκλησης είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της 
πρότασης από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή

• Η επιλογή του Ανεξάρτητου Αξιολογητή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία από κατάλογο 
συμβεβλημένων εταιριών ορκωτών ελεγκτών και εφόσον δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του 
Αξιολογητή (δεν είναι Σύμβουλος ή ορκωτός ελεγκτής του Πελάτη*).

• Μόλις επιλεγεί ο Ανεξάρτητος Αξιολογητής συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με τον Πελάτη και ξεκινά την αξιολόγηση της 
επιλεξιμότητας της πρότασης.

• Η βασική πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιεί ο Ανεξάρτητος Αξιολογητής για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας και 
της συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου με τις κρατικές ενισχύσεις είναι το Υπόδειγμα 8 της Πρόσκλησης, το οποίο  
είναι σε μορφή excel και συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Πελάτη.

Υποβολή πρότασης Προέγκριση ΕΤΕ
Αξιολόγηση από Ανεξάρτητο 

Αξιολογητή
Εκταμίευση

* Η PwC αποτελεί ορκωτό ελεγκτή της ΕΤΕ και επομένως δεν είναι επιλέξιμος Ανεξάρτητος Αξιολογητής για αιτήματα που υποβάλλονται για την ΕΤΕ
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Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων και την εκταμίευση των 
δανείων ΤΑΑ και Συγχρηματοδότησης 

•Η έγκριση της επιλεξιμότητας από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή οδηγεί στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την 
υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.

•Η εκταμίευση των Δανείων ΤΑΑ και Δανείου Συγχρηματοδότησης πραγματοποιείται από την ΕΤΕ εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εκταμίευσης που περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις. 

•Υπενθυμίζεται ότι το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης έχουν την ίδια διάρκεια και κοινές 
εξασφαλίσεις και εκταμιεύονται, αποπληρώνονται και προπληρώνονται σύμμετρα (pari passu).

Υποβολή πρότασης Προέγκριση ΕΤΕ
Αξιολόγηση από Ανεξάρτητο 

Αξιολογητή
Εκταμίευση
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