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ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία  για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής» 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

     

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη  του άρθρου 8 παρ. 15 του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3851/2010 και 
ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 129).  

2. Τη  διάταξη του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής»(ΦΕΚ Α΄ 85). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98). 

4. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
(ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε συνδυασμό με το    
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

5. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214). 

6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 221). 

7. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).  

8.  Την αριθμ. 2876/07.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή 
τίτλου Υπουργείων». 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ  
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1  

Ορισμοί  

   Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «Αρμόδιος Διαχειριστής» : ι) ο Διαχειριστής του Δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. για τους σταθμούς που 
συνδέονται στο Δίκτυο του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ιι) ο  Διαχειριστής Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών για τους σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

β) «Ενεργοποίηση Σύνδεσης»: Η ηλέκτριση για πρώτη φορά των εγκαταστάσεων του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ.11 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 

γ) «Παραγωγός» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

  

Άρθρο 2 

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής 

1. Σκοπός της παρούσας είναι η θεσμοθέτηση καθεστώτος εγγυοδοσίας υπέρ των 
Διαχειριστών των δικτύων διανομής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε.  από σταθμούς για τους  οποίους σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 
του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 12 του ν. 3851/2010 και ισχύει, 
προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής 
πράξης, δεν θα καθυστερούν αδικαιολόγητα την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με τα 
δίκτυα διανομής. 

2.  Από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής 
εγγυήσεων παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς  ΑΠΕ:  

   α) που εγκαθίστανται σε κτιριακές εγκαταστάσεις,  

   β) που είχαν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως προς την οικονομική τους δυνατότητα βάσει του  
κριτηρίου της περίπτωσης (ζ)  της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και οι σχετικοί φάκελοι 
είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για διενέργεια 
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, 

   γ) για τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 
3851/2010,  

  δ) που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη 
ισχύος του ν. 3851/2010. 

 

Άρθρο 3 

Εγγυοδοσία 
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1. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης που συνάπτει ο αρμόδιος Διαχειριστής με 
Παραγωγό,  ο σταθμός του οποίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της 
παρούσας, ο Παραγωγός οφείλει να προσκομίσει: α)  εγγυητική επιστολή ποσού Π το οποίο 
υπολογίζεται σε Ευρώ (€) ως το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 
150 (€ / kW) και β) επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού 
Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.  

2. Η εγγυητική επιστολή, αορίστου διάρκειας ή ορισμένης (κατ’ ελάχιστον διετούς 
διάρκειας) αλλά υποχρεωτικά ανανεωνόμενη προ της λήξεώς της και μέχρι την 
Ενεργοποίηση της Σύνδεσης, απευθύνεται στον αρμόδιο Διαχειριστή,  εκδίδεται σύμφωνα με 
τον τύπο του παραρτήματος από τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συνοδεύεται στην περίπτωση αυτή από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Η 
εγγύηση μπορεί να παρέχεται και με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεωγράφων και με την τιμή 
που προβλέπουν για αυτά οι σχετικές διατάξεις.  

3. Η επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη 
χρηματοδότηση της επένδυσης απευθύνεται στον αρμόδιο Διαχειριστή,  εκδίδεται σύμφωνα 
με τον τύπο του παραρτήματος από τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συνοδεύεται στην περίπτωση αυτή από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.        

 

Άρθρο 4 

Όροι και προϋποθέσεις για  την κατάπτωση και  την επιστροφή  της εγγυητικής επιστολής 

1. Η Ενεργοποίηση της Σύνδεσης πραγματοποιείται το αργότερο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης 
του κριτηρίου του άρθ. 4 παρ. 5 του ν.3468/2006 ως ισχύει, στην περίπτωση των κορεσμένων 
δικτύων. 

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εάν ο παραγωγός δεν προβεί στην  Ενεργοποίηση 
της Σύνδεσης εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
καταπίπτει υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή η εγγυητική επιστολή και ενημερώνεται σχετικά 
εγγράφως με  συστημένη επιστολή ο Παραγωγός.  

3. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μόνο εάν η καθυστέρηση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης 
οφείλεται στον Παραγωγό και όχι σε δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη που συνεπάγεται 
αναστολή εργασιών εγκατάστασης του σταθμού. Ο χρόνος καθυστέρησης που οφείλεται 
στους λόγους του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα της 
παραγράφου 1.  

4. Όσον αφορά στους λόγους καθυστέρησης της προηγούμενης παραγράφου, ο 
παραγωγός υποβάλλει σχετικά στοιχεία  στον αρμόδιο Διαχειριστή τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 με αίτημα 
παράτασης του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την Ενεργοποίηση της Σύνδεσης. Ο 
αρμόδιος Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία,  ορίζει εκ νέου το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται  για την Ενεργοποίηση και κοινοποιεί τη σχετική απόφασή του 
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στον Παραγωγό εγγράφως πριν την παρέλευση του αρχικού χρονικού διαστήματος της 
παραγράφου 1.  

5. Σε κάθε περίπτωση  Ενεργοποίησης της Σύνδεσης εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, επιστρέφεται στον Παραγωγό η εγγυητική επιστολή του από 
τον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση  
της Ενεργοποίησης από τον Παραγωγό στον αρμόδιο Διαχειριστή. Επιστρέφεται, επίσης, σε 
κάθε περίπτωση ακύρωσης τυχόν, απαιτούμενης στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, 
άδειας ή έγκρισης με δικαστική απόφαση. 

6. Το ποσό της εγγύησης, που καταπίπτει, αποδίδεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, με τον 
οποίο συνάπτεται η Σύμβαση Σύνδεσης, στον ειδικό λογαριασμό του ΔΕΣΜΗΕ κατά το άρθρο 
40 του ν. 2773/1999.   

Άρθρο 5 

Παράρτημα 

  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα.  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                 Η Υπουργός  

 

  

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

 

```````````````````````````````````````````ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ………………………………. 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ               (τόπος-ημερομηνία) 

 

Προς:  

(Επωνυμία και Διεύθυνση 
Αρμόδιου Διαχειριστή με το οποίο θα 
συναφθεί η Σύμβαση Σύνδεσης)  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.                    ΓΙΑ ΕΥΡΩ   ………………….….     

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι έναντί σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τα 
ευεργετήματα της διζήσεως και διαιρέσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται 
στα άρθρα 851–856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρίας (ή 
φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) 
με ΑΦΜ …………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………) (εφεξής η Εταιρία), και μέχρι 
του ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ 
…………………………………… ……………………………………………), στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την 
παραπάνω Εταιρία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της για ενεργοποίηση της 
Σύνδεσης του σταθμού παραγωγής της …………………………..(αναγράφεται το όνομα και 
λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς τον σταθμό παραγωγής ) εγκαταστημένης 
ισχύος…….. (αναγράφεται η ισχύς σε KW) ……. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και των κατ΄εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων και 
ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 8, όπως ισχύει και  εντός του προβλεπόμενου χρονικού 
διαστήματος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης …………. . 

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω 
υποχρέωσή της, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε, άμα τη λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς 
να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε 
οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό της εγγύησης, 
ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή 
παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται 
για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της 
Εταιρίας (ή φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, 



 6 

αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρίας (ή φυσικού προσώπου) ή 
οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.  

Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και θα 
παραμείνει επ’ αόριστον. 

(εναλλακτικά, για εγγυήσεις ορισμένου χρόνου η προηγούμενη πρόταση αντικαθίσταται με: 

Η παρούσα έχει διάρκεια …. και λήγει την ……, οπότε και πρέπει να μας επιστραφεί το 
σώμα αυτής, εκτός εάν ζητηθεί η παράταση της διάρκειάς της από την Εταιρία (ή το φυσικό 
πρόσωπο). 

Εάν δεν ζητηθεί η παράτασή της από την Εταιρία (ή το φυσικό πρόσωπο) μέχρι και 
τρείς ημέρες πριν από την λήξη της ή εάν ζητηθεί εντός της άνω προθεσμίας και δεν εγκριθεί 
από την Τράπεζά μας η παράταση αυτή, δικαιούσθε να ζητήσετε την κατάπτωση της παρούσης 
ακόμα και αν δεν συντρέχει περίπτωση παράβασης της υποχρεώσεως της για ενεργοποίηση της 
Σύνδεσης του σταθμού παραγωγής της Εταιρίας (ή του φυσικού προσώπου)) 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και 
δεν θεωρείται ότι απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή 
γεγονότος το οποίο, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην 
ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω 
ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει 
γνώση των ακολούθων: 

α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση 
Εταιρίας,  

β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρίας ή 
οποιουδήποτε τρίτου, 

γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε 
φύσεως απαίτηση της Εταιρίας (ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας.  

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό 
Δίκαιο και με την παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 

Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που 
χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ……..                                                       
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Υπόδειγμα  

Επιστολή κατ’ αρχήν Ενδιαφέροντος Τράπεζας για τη Χρηματοδότηση Επένδυσης 
Α.Π.Ε.   

 

```````````````````````````````````````````ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ………………………………. 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ               (τόπος-ημερομηνία) 

 

Προς:  

(Επωνυμία και Διεύθυνση 
Αρμόδιου Διαχειριστή με το οποίο θα 
συναφθεί η Σύμβαση Σύνδεσης)  

 

Κύριοι, 

Ύστερα από αίτημα που μας υποβλήθηκε από την/τον ……………. (όνομα εταιρίας ή 
φυσικού προσώπου), που όπως δηλώνει, πρόκειται να συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης με τον 
αρμόδιο Διαχειριστή, με την ιδιότητα του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με την 
εγκατάσταση Α.Π.Ε., τεχνολογίας ……….ισχύος … MW, στη θέση …… του Δήμου 
…………. του Νομού ……..., προϋπολογιζόμενου επενδυτικού κόστους ύψους € …………., 
σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

Η Τράπεζά μας προτίθεται να εξετάσει, εφόσον χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες και 
εγκρίσεις, την πιστοδότηση της εν λόγω επένδυσης με βάση τα τραπεζικά κριτήρια, τους 
ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της 
εταιρίας (ή φυσικού προσώπου)  κατά το χρόνο της υποβολής του αιτήματος πιστοδότησης, 
ακολουθώντας τη διαδικασία εγκρίσεων της Τράπεζάς μας. 

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δέσμευση για την πιστοδότηση 
του επενδυτικού προγράμματος. Επιπλέον, αυτή η επιστολή δεν αποτελεί ούτε παρέχεται αντί 
για εγγύηση, συμβουλή ή σύσταση κατά το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

                                                                                              

 


