∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Ξεκινά η λειτουργία του Ανοιχτού Κατα̟ιστευτικού Λογαριασµού - Ενισχύεται άµεσα η
ρευστότητα των δικαιούχων του ΕΣΠΑ.
Υ̟εγράφη σήµερα α̟ό τον Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Οικονοµίας και Ανά̟τυξης, Αλέξη Χαρίτση,
τον Πρόεδρο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Κώστα Βαρλαµίτη, την Ειδική
Γραµµατέα ΕΤΠΑ του Υ̟ουργείου, Ευγενία Φωτονιάτα, και τον Πρόεδρο του ∆Σ του ΕΦΕΠΑΕ,
Θωµά-Φωκίωνα Αλγιανάκογλου, η σύµβαση για την ενεργο̟οίηση του Ανοιχτού
Κατα̟ιστευτικού Λογαριασµού (escrow account). Με τη σηµερινή υ̟ογραφή της σύµβασης
υλο̟οιείται στην ̟ράξη η σχετική υ̟ουργική α̟όφαση του Ιουνίου του 2016.
Ο Ανοιχτός Κατα̟ιστευτικός Λογαριασµός ̟ου µ̟αίνει σε λειτουργία εξασφαλίζει
α̟οκλειστικά στους δικαιούχους ̟ρογραµµάτων ΕΣΠΑ ̟ρόσβαση σε ̟οσό ίσο µε την
̟ροκαταβολή ̟ου δικαιούνται. Το ̟οσό α̟οδεσµεύεται σταδιακά για την α̟ο̟ληρωµή των
τιµολογίων των ̟ροµηθευτών τους, χωρίς να α̟αιτείται η υ̟οβολή εγγυητικής ε̟ιστολής. Χάρη
σε αυτό τον νέο µηχανισµό, δεν α̟αιτείται ̟λέον α̟ό τους ε̟ενδυτές να ̟ροχρηµατοδοτήσουν
οι ίδιοι την υλο̟οίηση του ε̟ενδυτικού τους σχεδίου.
Ο Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός Οικονοµίας και Ανά̟τυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε σχετικά µε το
θέµα:
«Ο Ανοιχτός Κατα̟ιστευτικός Λογαριασµός είναι ένας νέος, καινοτόµος µηχανισµός, ο ο̟οίος
δίνει τη δυνατότητα για ̟αροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των ̟ρογραµµάτων ΕΣΠΑ,
χωρίς καταβολή εγγυητικής ε̟ιστολής, ό̟ως συνέβαινε µέχρι σήµερα. Αυτή η υ̟οχρέωση
α̟οτέλεσε ανασταλτικό ̟αράγοντα για ̟άρα ̟ολλούς ενδιαφερόµενους. Η ̟ρωτοβουλία µας
λοι̟όν υ̟ηρετεί εκείνο ̟ου εξαρχής είχαµε εξαγγείλει: το άνοιγµα των ̟ρογραµµάτων σε όσο
το δυνατόν ̟ερισσότερους δικαιούχους και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Η ̟ρωτοβουλία
σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε σε συνεργασία µε τους ̟αραγωγικούς φορείς και τους
κοινωνικούς εταίρους.
Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υ̟ουργείου, της Ειδικής Γραµµατείας ̟ου είχε αναλάβει
όλη τη διαδικασία εκ̟όνησης της συγκεκριµένης ̟ρότασης, καθώς ε̟ίσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και του ενδιάµεσου φορέα των ̟ρογραµµάτων, του ΕΦΕΠΑΕ,
για την ̟ολύ καλή συνεργασία ̟ου είχαµε έτσι ώστε να φτάσουµε σήµερα στο ε̟ιθυµητό
α̟οτέλεσµα. Με τον Ανοιχτό Κατα̟ιστευτικό Λογαριασµό, σε συνδυασµό και µε τις άλλες
ενέργειες ̟ου ̟ροωθούµε, ενισχύουµε τη ρευστότητα στην ̟ραγµατική οικονοµία και ιδίως στις
µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις».
Ο Πρόεδρος του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Κώστας Βαρλαµίτης, δήλωσε:

«Χρειάζεται δηµιουργική σκέψη και νέες µορφές ενίσχυσης των µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων.
Χρειάζεται να αξιο̟οιήσουµε όλα τα καινούργια δεδοµένα ̟ου υ̟άρχουν, είτε ε̟ιστηµονικά,
είτε τεχνολογικά, για να µ̟ορέσουµε να υλο̟οιήσουµε αυτές τις νέες µορφές και φυσικά να
υ̟άρχει καλή συνεργασία µεταξύ όλων των εµ̟λεκοµένων. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριµένη
µορφή συνεργασίας και χαιρόµαστε ως Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ̟ου συµβάλλαµε
και εµείς σε αυτή τη δράση, µε σκο̟ό ̟άντα να ε̟ιταχυνθούν όσο το δυνατόν ̟ερισσότερο οι
ε̟ενδυτικές ̟ρωτοβουλίες ̟ου έχει ανάγκη ο τό̟ος».

