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ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 696/2021 

 

Καθορισμός Υποδείγματος της «Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης 

Παραγωγού» του άρθρου 11Α του Ν. 4685/2020 και ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων. 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 9η Σεπτεμβρίου 2021, και 

 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 137 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο 

για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 129 / 23.7.2021). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 92 / 

07.05.2020), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 11Α. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179 / 22.08.2011), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 5291 / 01.12.2020), όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός 

Βεβαιώσεων»). 

5. Τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η Ρ.Α.Ε. από την 03η.09.2021 έως και την 

07η.09.2021 επί του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 

11Α του ν. 4685/2020 και τα αποτελέσματα αυτής. 
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Σκέφτηκε ως εξής 

Επειδή, με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το 

άρθρο 137 του ν. 4819/2021 προβλέπεται η προσκόμιση «Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης 

Παραγωγού» (εφεξής και η «Εγγυητική Επιστολή») ως στοιχείο τυπικής πληρότητας της 

αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020, η 

Ρ.Α.Ε. εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει με απόφασή της το υπόδειγμα της Εγγυητικής 

Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και να ρυθμίσει ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρκεια, 

την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής. 

Επειδή, το υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη 

Ρ.Α.Ε. την 03η.09.2021. Συναφώς, οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση διατύπωσαν 

σχόλια και παρατηρήσεις, κυρίως αναφορικά με τον προσδιορισμό της διάρκειας της 

Εγγυητικής Επιστολής ρητώς σε μήνες και όχι απλώς με παραπομπή στο ισχύον πλαίσιο 

αναλόγως της εκάστοτε προθεσμίας ανά κατηγορία σταθμού για την υποβολή αιτήματος 

χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, τη σκοπιμότητα πρόβλεψης αυτοδίκαιης 

παράτασης της Εγγυητικής Επιστολής, την απαλοιφή χωρίων που κατατείνουν στην 

απλοποίηση του κειμένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής, τους φορείς έκδοσης 

της Εγγυητικής Επιστολής και την έκδοση του υποδείγματος σε περισσότερες γλώσσες. Η 

Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες όσον 

αφορά στην απαλοιφή χωρίων που κατατείνουν σε απλοποίηση του υποδείγματος, προχώρησε 

στις σχετικές προσαρμογές – βελτιώσεις. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Ε. αποδέχθηκε την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών και από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου για τη διευκόλυνση 

των σχετικών συναλλαγών. Όσον αφορά στον προσδιορισμό της οφειλόμενης διάρκειας ισχύος 

της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, λόγω της εκτενούς διαφοροποίησης 

αναλόγως της κατηγοριοποίησης των έργων, η Αρχή πρόκρινε την παράθεση ενδεικτικού 

πίνακα που περιλαμβάνει σχετική περιπτωσιολογία, ώστε, εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος 

επενδυτής να προβεί στην αναγκαία υπαγωγή. 

Επειδή, η εγγυητική επιστολή αποτελεί ιδιόμορφη σύμβαση, η οποία είναι απόρροια της 

σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής. Ειδικότερα, κατά τη θεωρία «με τη σύμβαση εγγυητικής 

επιστολής η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε δανειστή (ωφελούμενος, 

λήπτης της επιστολής ) του πελάτης της (εντολέας, οφειλέτης) το αναγραφόμενο στην επιστολή 

ποσό, «κατά κανόνα» σε πρώτη ζήτηση, […]» (Ρόκας, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Εκδ. Αντ. 

Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 99). Η δε υπόσχεση της τράπεζας για καταβολή συνδέεται άρρηκτα 

με την αναφορά ορισμένου λόγου, που της προσδίδει συγκεκριμένη οικονομική σημασία τόσο 

για τον πελάτη της τράπεζας, όσο και για το λήπτη της εγγυητικής επιστολής (Ψυχομάνης, 

Εμπορικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, 5η Έκδοση, 2018, σελ. 369).  

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020, 

σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως ορόσημο για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής η 

εκπλήρωση ορισμένης υποχρέωσης εκ μέρους του κατόχου της Άδειας Παραγωγής / 

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι η υποβολή 

πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, 

συνάγεται ερμηνευτικά ότι η υπόσχεση της τράπεζας παρέχεται για την εξασφάλιση της 
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προόδου της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου από τον επενδυτή, ο οποίος καλείται να 

προβεί εντός τακτής προθεσμίας στην προαναφερόμενη ενέργεια στο πλαίσιο της μελλοντικής 

λειτουργίας του έργου. Ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται σε περιοχές 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα και ως εκ τούτου, δεν δύναται να υποβληθεί 

αίτημα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η εν λόγω 

προθεσμία συναρτάται με την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρους αιτήματος 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση συνοδευόμενο από την απόφαση περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020.  

Επειδή, η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού αποτελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας 

της αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας / Βεβαίωσης Ειδικών 

Έργων και προς τούτο προσκομίζεται στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 

4685/2020. Σε συνέχεια των ανωτέρω, δοθέντος του ορισμού της Ρ.Α.Ε. ως Φορέα 

Αδειοδότησης Α΄ Φάσης (παρ. 2, άρθ. 20, του ν. 4685/2020) και ακολούθως ως εκδούσας 

Αρχής των Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας / Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, η 

Ρ.Α.Ε. συνιστά τον λήπτη της Εγγυητικής Επιστολής. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη το προδιαληφθέν ορόσημο της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 

11Α του ν. 4685/2020 για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής, ήτοι την υποβολή 

πλήρους αιτήματος για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο 

Διαχειριστή, η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να ορίζεται κατ' αντιστοιχία με 

την εκάστοτε ισχύουσα προθεσμία για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρους 

αιτήματος για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης / ή για την υποβολή πλήρους 

αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε 

περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

12 και 25 του ν. 4685/2020 και στα άρθρα 26 και 29 του Κανονισμού Βεβαιώσεων. Το 

οριζόμενο σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις χρονικό διάστημα, το οποίο αποτελεί κατά 

τα ανωτέρω την διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής, δέον να εκτείνεται για επιπλέον χρονικό 

διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο θεωρείται εύλογο προκειμένου η Αρχή να προβεί 

στον αναγκαίο έλεγχο για την τυχόν συνδρομή λόγου κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, 

ήτοι της μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής πλήρους αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή 

για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης / πλήρους αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στον αρμόδιο Διαχειριστή για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή 

που έχει χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο).  

Ειδικότερα, σε λογική ακολουθία με τα ανωτέρω, η συνολική διάρκεια της Εγγυητικής 

Επιστολής προκύπτει κατά περίπτωση ως εξής: 

Κατηγορίες Συνολική Διάρκεια 

Εγγυητικής Επιστολής 

Ημερομηνία Έναρξης 

Ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής 

Φωτοβολταϊκοί, χερσαίοι 

αιολικοί σταθμοί και 

υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ 

36 μήνες,  

εκτεινόμενη για επιπλέον 

χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερών 

Από την ημερομηνία 

έκδοσης της Βεβαίωσης 

(για τις Βεβαιώσεις που 

εκδόθηκαν μετά την 

01.09.2020) / Από 

01.09.2020 (για τις Άδειες 

Παραγωγής ή Βεβαιώσεις 

που εκδόθηκαν μέχρι την 
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ημερομηνία αυτή)  

Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, 

που ανήκουν στην 

κατηγορία των Ειδικών 

Έργων και υβριδικοί 

σταθμοί που 

συμπεριλαμβάνουν στο 

έργο τους την κατασκευή 

υποθαλάσσιας διασύνδεσης 

δύο (2) ή περισσοτέρων Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών 

72 μήνες,  

εκτεινόμενη για επιπλέον 

χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερών 

Από την ημερομηνία 

έκδοσης της Βεβαίωσης 

(για τις Βεβαιώσεις που 

εκδόθηκαν μετά την 

01.09.2020) / Από 

01.09.2020 (για τις Άδειες 

Παραγωγής ή Βεβαιώσεις 

που εκδόθηκαν μέχρι την 

ημερομηνία αυτή) 

Λοιπές τεχνολογίες 

σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

36 μήνες,  

εκτεινόμενη για επιπλέον 

χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερών 

Από την ημερομηνία 

έκδοσης της Βεβαίωσης 

(για τις Βεβαιώσεις που 

εκδόθηκαν μετά την 

01.09.2020) / Από 

01.09.2020 (για τις Άδειες 

Παραγωγής ή Βεβαιώσεις 

που εκδόθηκαν μέχρι την 

ημερομηνία αυτή) 

Επειδή, περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 

για την υποβολή πλήρους αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή για χορήγηση οριστικής 

προσφοράς σύνδεσης / πλήρους αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον αρμόδιο 

Διαχειριστή για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή που έχει 

χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο) δύνανται να παραταθούν με αίτημα του κατόχου Άδειας 

Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 26 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κρίνεται σκόπιμο η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής να 

παρατείνεται κάθε φορά αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. Το 

αποδεικτικό παράτασης της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, το οποίο 

εκδίδεται σε συνέχεια του προαναφερόμενου αιτήματος παράτασης, κοινοποιείται με μέριμνα 

του κατόχου της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας στον φορέα έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής προς γνώση του, 

αναφορικά με το ακριβές χρονικό διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. 

Επειδή, σε περίπτωση τροποποίησης λόγω αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, ο 

κάτοχος της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει να μεριμνήσει προκειμένου για την αναπροσαρμογή του 

συνολικού ύψους της προσκομισθείσας Εγγυητικής Επιστολής / των προσκομισθεισών 

Εγγυητικών Επιστολών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020. Προς 

τούτο, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος 

τροποποίησης λόγω αύξησης μέγιστης ισχύος, αντίγραφο νέας Εγγυητικής Επιστολής, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα I) και να προσκομίσει 

στην Ρ.Α.Ε. το πρωτότυπο της νέας Εγγυητικής Επιστολής σε φυσική μορφή, εντός πέντε (5) 

ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Η νέα Εγγυητική Επιστολή, που εκδίδεται 

για χρηματική αξία ίση με το υπολειπόμενο ποσό, όπως αυτό προκύπτει συνεπεία της αύξησης 
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μέγιστης ισχύος παραγωγής, προσκομίζεται συμπληρωματικά με την ήδη δοθείσα Εγγυητική 

Επιστολή για την κάλυψη του συνολικού απαιτούμενου ποσού. Άλλως, η νέα Εγγυητική 

Επιστολή, που εκδίδεται για το συνολικό απαιτούμενο για τον εν λόγω σταθμό ποσό, 

προσκομίζεται σε αντικατάσταση της ήδη δοθείσας Εγγυητικής Επιστολής. Σε κάθε 

περίπτωση, η νέα Εγγυητική Επιστολή υποβάλλεται ως στοιχείο τυπικής πληρότητας της εν 

λόγω αίτησης. 

Επειδή, κατ’ αναλογία των ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης λόγω 

μείωσης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο της 

Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας να μειώσει το συνολικό ύψος της προσκομισθείσας Εγγυητικής Επιστολής / των 

προσκομισθεισών Εγγυητικών Επιστολών. Προς τούτο, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής / 

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να 

προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή σε αντικατάσταση της ήδη υποβληθείσας, σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα I), με αναπροσαρμογή του ύψους 

της Εγγυητικής Επιστολής αναλόγως της αιτούμενης μείωσης μέγιστης ισχύος παραγωγής. Το 

πρωτότυπο της νέας Εγγυητικής Επιστολής προσκομίζεται σε φυσική μορφή στην Ρ.Α.Ε., 

εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης τροποποίησης στον κάτοχο 

της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

Επειδή, η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται κατ’ εντολή του κατόχου / αιτούντος τη χορήγηση 

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συνεπώς, σε 

περίπτωση υποβολής αιτήματος για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης 

Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρέπεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος επενδυτής οφείλει, να υποβάλει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα με την υποβολή του 

εν λόγω αιτήματος, αντίγραφο νέας Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα I), και να προσκομίσει στην Ρ.Α.Ε. το πρωτότυπο της 

νέας Εγγυητικής Επιστολής σε φυσική μορφή, εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του 

εν λόγω αιτήματος. Ως ανωτέρω, η νέα Εγγυητική Επιστολή υποβάλλεται ως στοιχείο τυπικής 

πληρότητας της εν λόγω αίτησης. 

Επειδή, συνακολούθως, προκύπτει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής / 

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η αρχική 

Εγγυητική Επιστολή πρέπει να επιστρέφεται στο μεταβιβάζον πρόσωπο, χωρίς, ωστόσο, αυτό 

να συνεπιφέρει την παύση ισχύος της μεταβιβαζόμενης Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / 

Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ειδικότερα, η Εγγυητική Επιστολή 

επιστρέφεται στο μεταβιβάζον πρόσωπο κατόπιν αιτήματός του, που υποβάλλεται εντός ενός 

(1) μηνός από την έκδοση απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για τη μεταβίβαση της Άδειας 

Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Επειδή, περαιτέρω, όσον αφορά στους φορείς έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη σχετική δημόσια διαβούλευση, η 

Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού δύναται να εκδίδεται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ 

και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05.02.2016), που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν τις υπηρεσίες της 

παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Δύναται, επίσης, να εκδίδεται από το Ταμείο 

Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με 
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γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στο πλαίσιο αυτό, και για λόγους διευκόλυνσης των 

επενδυτών, επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές Εγγυητικές Επιστολές που έχουν συνταχθεί σε 

άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από επίσημη και 

επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα κατ’ αντιστοιχία της μετάφρασης του 

κειμένου της Εγγυητικής Επιστολής με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα 

(Παράρτημα Ι). 

Επειδή, κρίνεται σκόπιμο να υποβάλλεται υποχρεωτικά αντίγραφο της Εγγυητικής Επιστολής, 

εκτός από τον ενδιαφερόμενο, και απευθείας από τον φορέα έκδοσης της Εγγυητικής 

Επιστολής, για λόγους διασφάλισης του αληθούς του περιεχομένου και του γνησίου της 

έκδοσής της. Ειδικότερα, ο φορέας έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής υποβάλει την 

Εγγυητική Επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@rae.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση guarantee@rae.gr. 

 

Αποφασίζει 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά την παρ. 6 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 τα 

ακόλουθα: 

 

1. Τον καθορισμό υποδείγματος Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, όπως 

παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της. 

2. Τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα Απόφαση 

αναφορικά με τη διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή της Εγγυητικής 

Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού. 

3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 

ανάρτησή της στον ιστότοπο της Αρχής. 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 09.09.2021 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

  

mailto:info@rae.gr
mailto:guarantee@rae.gr


- 7 -  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

(Άρθρου 11Α του ν. 4685/2020) 

 

……………………….. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ1                                              ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ…………………… 

…………………………                                                                                            

(τόπος-ημερομηνία) 

 

ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ως Φορέα Αδειοδότησης Α’ Φάσης του άρθρου 20 

του ν. 4685/2020, όπως ισχύει  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. ……… ΓΙΑ ΕΥΡΩ: #.........................., …………………….….€ 

Κυρίες / Κύριοι, 

Σε σχέση με την αίτηση του φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου με την επωνυμία 

…………………………………………………………… και τον διακριτικό τίτλο …………………………………………… και 

Α.Φ.Μ. ……………..(εφεξής «ο Αιτών / η Αιτούσα») για χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / 

Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ………………… σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 

………….. και μέγιστης ισχύος παραγωγής ………….., στη θέση «…………….…………», της Δημοτικής 

Ενότητας «…………………………..», του Δήμου «………………………………….», της Περιφερειακής 

Ενότητας «……………………………», της Περιφέρειας «………………………………..» και κατόπιν εντολής 

του Αιτούντος / της Αιτούσας: 

ή  

Σε σχέση με την αίτηση του φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου με την επωνυμία 

…………………………………………………………… και τον διακριτικό τίτλο …………………………………………… και 

Α.Φ.Μ. ……………..(εφεξής «ο Αιτών / η Αιτούσα») για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. 

Ρ.Α.Ε. ΑΔ- …… Άδειας Παραγωγής / ΒΕΒ-…... Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από ………………… σταθμό, στη θέση «…………….…………», της Δημοτικής 

Ενότητας «…………………………..», του Δήμου «………………………………….», της Περιφερειακής 

Ενότητας «……………………………», της Περιφέρειας «………………………………..», λόγω αύξησης της 

 
1 Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05.02.2016), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» 
παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Εγγυητική Επιστολή που εκδίδεται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη 
και επικυρωμένη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα κατ’ αντιστοιχία του κειμένου της με το παρόν 
υπόδειγμα.  
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αναγραφόμενης στην εν λόγω Άδεια Παραγωγής / Βεβαίωση Ειδικών Έργων / Βεβαίωση 

Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος παραγωγής από ………..MW σε ………… MW 

και κατόπιν εντολής του Αιτούντος / της Αιτούσας: 

ή  

Σε σχέση με την υπ’ αριθ. …….. απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για την τροποποίηση της υπ’ 

αριθ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- …… Άδειας Παραγωγής / ΒΕΒ-…... Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / 

Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ………………… σταθμό, στη θέση 

«…………….…………», της Δημοτικής Ενότητας «…………………………..», του Δήμου 

«………………………………….», της Περιφερειακής Ενότητας «……………………………», της Περιφέρειας 

«………………………………..», λόγω μείωσης της αναγραφόμενης στην εν λόγω Άδεια Παραγωγής / 

Βεβαίωση Ειδικών Έργων / Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος 

παραγωγής από ………..MW σε ………… MW, που χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο / νομικό 

πρόσωπο με την επωνυμία …………………………………………………………… και τον διακριτικό τίτλο 

…………………………………………… και Α.Φ.Μ. ……………..(εφεξής «ο Αιτών / η Αιτούσα») και κατόπιν 

εντολής του Αιτούντος / της Αιτούσας: 

ή  

Σε σχέση με την αίτηση για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- …… Άδειας 

Παραγωγής / ΒΕΒ-…... Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από ………………… σταθμό εγκατεστημένης ισχύος ………….. και μέγιστης ισχύος παραγωγής 

………….., στη θέση «…………….…………», της Δημοτικής Ενότητας «…………………………..», του Δήμου 

«………………………………….», της Περιφερειακής Ενότητας «……………………………», της Περιφέρειας 

«………………………………..» από το φυσικό πρόσωπο / νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 

…………………………………………………………… και τον διακριτικό τίτλο …………………………………………… και 

Α.Φ.Μ. …………….. (εφεξής και «ο Μεταβιβάζων / η Μεταβιβάζουσα») στο φυσικό πρόσωπο / 

νομικό πρόσωπο με την επωνυμία …………………………………………………………… και τον διακριτικό 

τίτλο …………………………………………… και Α.Φ.Μ. …………….. (εφεξής «ο Αιτών / η Αιτούσα» ή «ο 

Αποκτών / η Αποκτώσα») και κατόπιν εντολής του Αιτούντος / της Αιτούσας: 

ή 

Σε σχέση με την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Ε. ΑΔ- …… Άδεια Παραγωγής / ΒΕΒ-…... Βεβαίωση 

Ειδικών Έργων / Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ………………… σταθμό, 

εγκατεστημένης ισχύος ………….. και μέγιστης ισχύος παραγωγής ………….., στη θέση 

«…………….…………», της Δημοτικής Ενότητας «…………………………..», του Δήμου 

«………………………………….», της Περιφερειακής Ενότητας «……………………………», της Περιφέρειας 

«………………………………..», του φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου με την επωνυμία 

…………………………………………………………… και τον διακριτικό τίτλο …………………………………………… και 

Α.Φ.Μ. …………….. (εφεξής «ο Αιτών / η Αιτούσα») και κατόπιν εντολής του Αιτούντος / της 

Αιτούσας: 

Εγγυόμαστε με την παρούσα ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα υπέρ του Αιτούντος / της 

Αιτούσας, να καταβάλουμε σε εσάς, ευθυνόμενοι έναντί σας ως πρωτοφειλέτες και εις 

ολόκληρον, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως 

και διζήσεως, καθώς και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 851-853, 855, 862-864 

και 866-868 του Αστικού Κώδικα, οποιοδήποτε ποσό και μέχρι του ποσού των 
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………………………………………………………………………… Ευρώ (……………………………………..€), στο οποίο 

και μόνο περιορίζεται η εν λόγω υποχρέωση, για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση από τον Αιτούντα 

/ την Αιτούσα της υποχρεώσεώς του / της για υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής 

προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή / ή για υποβολή πλήρους αιτήματος εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή που έχει 

χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο) στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 12 και 25 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ A' 92/07.05.2020) και στα άρθρα 26 και 29 της υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 

5291/01.12.2020), (εφεξής ο «Κανονισμός Βεβαιώσεων»). Το εμπρόθεσμο της υποβολής του 

πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης / Το εμπρόθεσμο της υποβολής 

του πλήρους αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση προκύπτει εκ της προσκόμισης, 

αμελλητί, στον Φορέα Αδειοδότησης (Ρ.Α.Ε.) από τον Αιτούντα / την Αιτούσα της χορηγηθείσας 

από τον αρμόδιο Διαχειριστή βεβαίωσης πληρότητας υποβολής του εν λόγω αιτήματος. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι ο 

Αιτών / η Αιτούσα παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή του / της, δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε 

με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, σε πρώτη ζήτηση, χωρίς να εξετάσουμε 

το νόμιμο ή όχι της απαίτησής σας ή να αντιτάξουμε οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις 

δικές μας ή του Αιτούντος / της Αιτούσας ή και οποιουδήποτε τρίτου, εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από τότε που θα λάβουμε απλή έγγραφη δήλωσή σας και αφού επιστραφεί η παρούσα 

Εγγυητική Επιστολή, το εν λόγω ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και 

απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, 

χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση εκ μέρους του Αιτούντος / της Αιτούσας και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν 

διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Αιτούντος / της Αιτούσας ή 

οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. 

Η διάρκεια της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής ορίζεται κατ' αντιστοιχία με την εκάστοτε 

ισχύουσα προθεσμία για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρους αιτήματος για 

χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης / ή πλήρους αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως 

κορεσμένο δίκτυο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 25 του ν. 4685/2020 και στα 

άρθρα 26 και 29 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, ήτοι για …………………………………………………………….. 

(……) μήνες εκκινώντας από 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. και 

δέον να εκτείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Μετά δε την πάροδο 

αυτής της προθεσμίας και εφόσον δεν μας έχει γίνει γνωστή καμία απαίτησή σας επί του ποσού 

της εγγύησης, η παρούσα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε περίπτωση 

παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη από τον Αιτούντα / την Αιτούσα υποβολή 

πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή / ή 

για την εμπρόθεσμη από τον Αιτούντα / την Αιτούσα υποβολή πλήρους αιτήματος εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύνδεση στον αρμόδιο Διαχειριστή (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται 

σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

12 του ν. 4685/2020 και στο άρθρο 26 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, η διάρκεια της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας 

παράτασης. 
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Το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής επιστρέφεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Με την εμπρόθεσμη από τον Αιτούντα / την Αιτούσα υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης 

οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή / ή Με την εμπρόθεσμη από τον 

Αιτούντα / την Αιτούσα υποβολή πλήρους αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση 

στον αρμόδιο Διαχειριστή (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή που έχει 

χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο).  

Β) Κατόπιν αιτήματος του κατόχου Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης 

Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον τούτο λάβει χώρα πριν την πάροδο της καταληκτικής 

προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 25 του ν. 4685/2020 και στα άρθρα 26 

και 29 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρους 

αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης / πλήρους αιτήματος εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή που έχει 

χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο). Στην περίπτωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει η 

Άδεια Παραγωγής / Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας / Βεβαίωση Ειδικών Έργων, 

καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν. 

Γ) Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης για 

χορήγηση μέχρι την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Βεβαίωσης 

Ειδικών Έργων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων απορρίπτεται. 

Δ) Στον Μεταβιβάζοντα / Στη Μεταβιβάζουσα κατόπιν αιτήματός του / της, μετά την έκδοση 

απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για τη μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών 

Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Μεταβιβάζοντα / τη 

Μεταβιβάζουσα στον Αποκτώντα / στην Αποκτώσα. Η περίπτωση αυτή δεν συνεπάγεται την 

παύση ισχύος της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας / 

Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας παραμένει σε πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως οποιασδήποτε 

πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να 

οδηγήσει στην ελευθέρωση από τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω 

ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα από το εάν έχουμε ή έχετε λάβει 

γνώση των ακολούθων: α) πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β) ύπαρξη δικαιώματος 

συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση του Αιτούντος / 

της Αιτούσας ή τρίτου εναντίον σας. 

Βεβαιώνουμε ότι το σύνολο των εκ μέρους μας εκδοθεισών και ευρισκομένων σε ισχύ προς το 

Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.λπ. εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής εγγυήσεων για την Τράπεζά 

μας.2 

Δηλώνουμε, επίσης, ότι αντίγραφο της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής θα υποβληθεί, εκτός 

από τον ενδιαφερόμενο, και απευθείας από εμάς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) 

 
2 Το εν λόγω χωρίο ενσωματώνεται από τους φορείς πλην των τραπεζών, σε περίπτωση που - κατά τη 
νομοθεσία - τίθεται συγκεκριμένο όριο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 
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στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rae.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

guarantee@rae.gr.   

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε 

διαφοράς που ανακύπτει από την παρούσα ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια 

των Αθηνών. 

Με τιμή,                                                                                                                    

Για τον εκδότη 

(υπογραφή και επωνυμία) 

 ..................................  
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