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Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι 

 

Η «αθόρυβη» συνεισφορά ενός ιστορικού Οργανισμού 

Όπως φανερώνει η επωνυμία του, το Ταμείο ιδρύθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα 

με σκοπό την  αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους παρακαταθήκης, καθώς 

και τη διάθεση κεφαλαίων υπό μορφή δανείων για τη χρηματοδότηση έργων κοινής 

ωφέλειας. 

 

Η παρακαταθήκη, θεσμός απόσβεσης ενοχής, ιδιαίτερα γνωστός στους νομικούς αλλά 

όχι στο ευρύ κοινό, απαντάται από την αρχαία και ρωμαιο-βυζαντινή περίοδο. Σήμερα, 

ρυθμίζει και διευκολύνει ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών ανάμεσα στους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και το κράτος, αλλά και στις μεταξύ αυτών σχέσεις. Οι μορφές της 

παρακαταθήκης διαχρονικά αλλάζουν, καθώς αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες της κάθε εποχής. Για τη σύστασή τους απαιτείται εξειδικευμένη γνώση νομικής, 

οικονομικής και τραπεζικής φύσης, που συνεχώς εμπλουτίζεται.   

 

Ιδιαίτερα διαδεδομένες στον επιχειρηματικό κόσμο είναι οι χρηματικές παρακαταθήκες 

εγγύησης για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, οι τελωνειακές με 

σκοπό την ταχεία παραλαβή εισαγόμενων εμπορευμάτων, αλλά και εκείνες που αφορούν 

στη συνεργασία μας με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά τη διαδικασία της 

υποχρεωτικής εξαγοράς ή εκποίησης κινητών αξιών. Στη λίστα αναφοράς 

προστίθενται συνεχώς νέες χρήσεις, όπως για παράδειγμα από εταιρείες ανάπτυξης 

έργων ΑΠΕ, ενώ όσοι έχουν βρεθεί σε θέση αναμονής για την απονομή πολιτικής ή 

ποινικής δικαιοσύνης, έχουν ενδεχομένως προβεί στην σύσταση κάποιας μορφής 

παρακαταθήκης. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η χρήση της από δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς κατά την απόδοση αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης έργων υποδομών που άλλαξαν και αλλάζουν την εικόνα της χώρας 

(Transadriatic Pipeline, Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οδικοί άξονες κ.α.).   

 

Από την άλλη πλευρά, οι πόροι από την λειτουργία του θεσμού της παρακαταθήκης 

αξιοποιούνται για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της χρηματοδότησης 

έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ίδιους πόρους ή από κοινού με την ΕΤΕπ, σήμερα 

χρηματοδοτούνται επενδυτικά έργα και προγράμματα που υπερβαίνουν τα τρία 

δισεκατομμύρια ευρώ. 



 

Επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό μας  

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον απαιτούν ταχύτατους 

ρυθμούς στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αναβάθμισης των μηχανογραφικών 

υποδομών. Χρειάστηκε να δούμε τον τρόπο λειτουργίας μας με τον σύγχρονο τρόπο. 

Προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις, αναζητήσαμε συνεργασίες με άλλους θεσμικούς 

φορείς και σήμερα, υλοποιείται με την Κοινωνία της Πληροφορίας ένα πρόγραμμα 

ψηφιακού μετασχηματισμού προϋπολογισμού 6,4 εκ. ευρώ, το οποίο θα λάβει ισόποση 

επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού και στην ψηφιοποίηση των αρχείων του, προσβλέποντας στην  αναβάθμιση 

των υποδομών και στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς.  

 

Στην ίδια κατεύθυνση, τον τελευταίο χρόνο υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στις υπηρεσίες με 

αποδέκτες πολίτες, επιχειρήσεις και Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσω των 

νέων εφαρμογών, παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης μιας σειράς εργασιών, χωρίς τη 

φυσική παρουσία στον χώρο μας, ενώ η εγγραφή και είσοδος σε κάθε εφαρμογή, γίνεται 

απλά με τους κωδικούς TAXISNet. Ειδικότερα: 
 

- Η πλατφόρμα e-Loans υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΤΕπ και ψηφιοποιεί 

πλήρως την διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων για δάνεια νομικών 

προσώπων και ΟΤΑ. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του e-loans.tpd.gr παρέχοντας ένα 

κανάλι άμεσης και συνεχούς επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση του Τ.Π.&Δ. 

και δίνοντας λύση σε σοβαρά ζητήματα γραφειοκρατικής καθυστέρησης. Μειώνεται 

ο κίνδυνος σφαλμάτων, διευκολύνεται η πρόσβαση των ΟΤΑ στην χρηματοδότηση 

των έργων και  εν τέλει αυξάνεται η απορροφητικότητα των προγραμμάτων. 

 

- Έξι (6) νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καλύπτουν 

διαφορετικές συναλλακτικές ανάγκες ή ανάγκες πληροφόρησης. Εξ αυτών, 

η ηλεκτρονική καταβολή του τέλους διαφήμισης 2% παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 

 

- Προς την ίδια κατεύθυνση, είναι σε εξέλιξη οι δοκιμαστικές εργασίες για 

την ηλεκτρονική σύσταση της παρακαταθήκης, που θα συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση χρόνου για τους συναλλασσόμενους. Η νέα εφαρμογή αναμένεται να 

τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του νέου έτους. 

 

Παράλληλα, στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας και του διαλόγου, αναζητούμε 

τρόπους και προτάσεις, ώστε να αναβαθμίζουμε και να διευρύνουμε τις προσφερόμενες 

χρήσεις της παρακαταθήκης και των Escrow accounts προς όφελος του γενικού 

συμφέροντος. Υπό το πρίσμα αυτό, τα νέα προϊόντα και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός είναι 

θεμελιώδους σημασίας για να λειτουργεί το Ταμείο με καλύτερες υπηρεσίες προς τους 

πολίτες και κυρίως με ασφάλεια και προοπτική. 

 

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, το όραμα, η προσαρμοστικότητα και η επιμονή 

αποτελούν τις μόνες σταθερές, στις οποίες μπορεί να βασιστεί ο οποιοσδήποτε φορέας, 

δημόσιος ή ιδιωτικός, για να λειτουργεί συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας 

όλων. Για να παραμείνει όχι απλά ζωντανός, αλλά ανταγωνιστικός και χρήσιμος.  

https://e-loans.tpd.gr/
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2022/telos_diafimisis.pdf

