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ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» (Α’ κύκλος) 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τα Ζητήματα 
Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow account) 

(Απόσπασμα από τις ερωτήσεις-απαντήσεις που δημοσιεύτηκαν με την 
υπ’ αριθμ. ΑΠ580/Β3/128/26-1-2018 Υπουργική Απόφαση του Αν. 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης) 
 
1. Ποιες οι απαραίτητες ενέργειες δικαιούχου προκειμένου να κάνει 

χρήση του Escrow Account; 

Απάντηση: Ο δικαιούχος, εφόσον επιθυμεί να προβεί σε χρήση του εν 

λόγω λογαριασμού, υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ αίτηση χρήσης 

καταπιστευτικού λογαριασμού μέσω της ενέργειας Καταπιστευτικός 

Λογαριασμός (Escrow). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, 

τα εκτυπωτικά της ενέργειας (δηλαδή α. Αίτηση χρήσης Καταπιστευτικού 

Λογαριασμού Δικαιούχου και β. Δήλωση προσχώρησης στη Σύμβαση 

Καταπιστευτικού Λογαριασμού) προσκομίζονται αρμοδίως 

υπογεγραμμένα στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, μαζί με την πρώτη 

αίτηση ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών, στην οποία 

περιλαμβάνονται δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω Escrow Account, 

συνοδευόμενα από το αποδεικτικό πληρωμής του απαιτητού ποσού των 

32,00€ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά στο 

κόστος χρήσης του εν λόγω λογαριασμού (Βλ. Ερωταπάντηση Α/Α 2 - Β. 

Ζητήματα Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow account) του 

παρόντος εγγράφου «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την υλοποίηση 

της Δράσης»). 

2. Ο δικαιούχος επιβαρύνεται με κάποιο κόστος προκειμένου να κάνει 

χρήση του Escrow Account; 

Απάντηση: Το κόστος χρήσης Escrow Account, ανέρχεται σε ποσό 

τριάντα δύο ευρώ (32,00€) ανά δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των τυχόν εξόδων ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των 

παρόχων του δικαιούχου. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από το 

Δικαιούχο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήση μοναδικού 
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προσωποποιημένου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής που θα παρέχεται 

ηλεκτρονικά από το ΠΣΚΕ στο δικαιούχο όταν, μετά από σχετική αίτησή 

του, προσχωρήσει ηλεκτρονικά στον Escrow Account (Ο κωδικός 

ηλεκτρονικήςπληρωμής εμφανίζεται στο εκτυπωτικό της αντίστοιχης 

ενέργειας στο ΠΣΚΕ: Δήλωση προσχώρησης στη Σύμβαση 

Καταπιστευτικού Λογαριασμού). Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ 

πριν την υποβολή από το δικαιούχο της πρώτης Αίτησης Ενδιάμεσης 

Επαλήθευσης Δαπανών, στην οποία περιλαμβάνονται δαπάνες που θα 

εξοφληθούν μέσω Escrow Account. Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε 

οικονομική υποχρέωση του δικαιούχου. 

3. Όταν γίνεται αίτηση χρήσης καταπιστευτικού λογαριασμού (Escrow 

account) πρέπει να προσδιορίζονται και οι δαπάνες που θα 

εξοφληθούν μέσω αυτού; 

Απάντηση: Η δήλωση προσχώρησης, με την οποία ο δικαιούχος δηλώνει 

τη βούλησή του να κάνει χρήση Escrow Account δεν τον δεσμεύει ως 

προς τις δαπάνες που στη συνέχεια θα επιλέξει να υλοποιηθούν μέσω 

Escrow Account. Δύναται και να αποπληρωθεί το έργο χωρίς να δηλωθεί 

εν τέλει καμία δαπάνη μέσω escrow account, εφόσον προκύψει κάτι 

τέτοιο κατά την υλοποίηση, ακόμα και αν έχει υποβληθεί η σχετική 

αίτηση χρήσης του. 

4. Όταν γίνει χρήση Escrow Account, πώς πρέπει να εξοφλούνται οι 

δαπάνες προς τους προμηθευτές; 

Απάντηση: Όταν ενεργοποιείται από το Δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης 

Escrow Account, η αναλογούσα επιχορήγηση καταβάλλεται στους 

παρόχους/προμηθευτές του απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, το οποίο έχει οριστεί ως Μεσεγγυούχος του Escrow 

Account. 

Ωστόσο, ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον 

πάροχο/προμηθευτή το τυχόν μη εγκεκριμένο μέρος και μη 

επιχορηγούμενο ή μη επιλέξιμο μέρος (π.χ. ΦΠΑ) του τιμολογίου, καθώς 

και τυχόν φόρους (π.χ. απόδοση παρακρατούμενων φόρων σε 

περιπτώσεις λήψης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών), πριν την υποβολή 

της σχετικής Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. 
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5. Μπορεί να γίνει χρήση του Escrow Account σε κάθε αίτημα 

επαλήθευσης; 

Απάντηση: Ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση Escrow Account μόνο 

για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς πιστοποίηση σε 

Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Δεν επιτρέπεται η χρήση 

Escrow Account για την εξόφληση δαπανών που περιλαμβάνονται σε 

Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών. 

6. Ποιες δαπάνες μπορούν να εξοφληθούν με τη χρήση του Escrow 

Account; 

Απάντηση: Ο Escrow Account δύναται να χρησιμοποιηθεί για όλες τις 

κατηγορίες δαπανών, εκτός των παρακάτω: 

• Ασφαλιστικές εισφορές 

• Μισθολογικό κόστος 

• Ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση (φυσικού αερίου) της 

κατηγορίας δαπάνης «Λειτουργικά» 

• Αποσβέσεις (μη ταμειακή δαπάνη). 

7. Μπορεί να επιχορηγηθεί ο ΦΠΑ μέσω Escrow Account; 

Απάντηση: Ναι, δύναται να επιχορηγηθεί ο ΦΠΑ μέσω Escrow Account, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για την επιχείρηση. 

8. Μπορεί στο ίδιο αίτημα ελέγχου/επαλήθευσης να υποβληθούν 

δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Escrow Account και δαπάνες που 

εξοφλούνται εξ ολοκλήρου από το δικαιούχο προς τους προμηθευτές; 

Απάντηση: Ο δικαιούχος μπορεί να συμπεριλάβει στην ίδια Αίτηση 

Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και 

υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο και 

δαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να γίνει με 

χρήση Escrow Account (βλ. και ερώτηση Β.4 του παρόντος εγγράφου). 

Ωστόσο κάθε διακριτή εγκεκριμένη και υλοποιηθείσα δαπάνη 

επιτρέπεται να ανήκει είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία. 

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος, προκειμένου να κάνει 

χρήση Escrow Account για κάποιο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, έχει 

ήδη αποδώσει τον αναλογούντα παρακρατηθέντα φόρο, τότε μπορεί να 

αιτηθεί την πληρωμή τόσο του επιχορηγούμενου καθαρού ποσού όσο 
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και του παρακρατηθέντος φόρου, στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης 

Επαλήθευσης Δαπανών στο ΠΣΚΕ, σε δύο διακριτές εγγραφές: η μία 

εγγραφή θα αφορά στην υλοποιηθείσα δαπάνη του φόρου του οποίου η 

απόδοση έγινε από τον ίδιο το δικαιούχο και η άλλη εγγραφή θα αφορά 

στο επιχορηγούμενο καθαρό ποσό, το οποίο θα καταβληθεί απ’ ευθείας 

στον προμηθευτή του δικαιούχου, με χρήση Escrow Account. 

9. Μπορεί ο δικαιούχος να λάβει προκαταβολή και παράλληλα να 

κάνει χρήση του Escrow Account; 

Απάντηση: Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της 

προκαταβολής επιχορήγησης, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα είσπραξης 

μέρους της επιχορήγησης (έως το 40%) μέσω προκαταβολής, παράλληλα 

με τη χρήση του Escrow Account. 

10. Μπορεί να γίνει εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης σε 

τράπεζα, όταν υπάρχει δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow 

Account; 

Απάντηση: Η δυνατότητα εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε 

τράπεζα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος προβεί σε 

δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account. 

 

 


