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ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ(1*)                                                                                 Ημερομηνία:                      
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ………………… 
Αρ. Πρωτ. ……………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
         
ΠΡΟΣ     : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
                 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
                  ΔΟΜΟΚΟΥ 5, 10445 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜ……………ΓΙΑ ΕΥΡΩ……………….  . 

 
Κύριοι, 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι, εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα, υπέρ τ…    ………………………………………………………………………………….. 
που εδρεύει/ διαμένει επί της οδού ………………………………………………………….. με 
Α.Φ.Μ. ………………………… μέχρι το ποσό των :  ………………….(Ολογράφως)ΕΥΡΩ.  
 
«Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για την χορήγηση προκαταβολής και αποτελεί 
το 120% της οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούται ο/ η…………………………………….στο 
πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων  (σύμφωνα με το ΚΑΝ(ΕΚ)αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου και ΚΑΝ(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής) και  αντιστοιχεί  σε  
επιλέξιμη   έκταση………στρεμμάτων αμπέλου για το/ τα μέτρο/ α ……………………………**, 
αμπελοοινικής περιόδου 20…../ 20…………. » 
 

Το παραπάνω ποσό των …………..ΕΥΡΩ τηρείται στη διάθεσή σας και έχουμε την 
υποχρέωση σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας καταβάλουμε 
ολόκληρο ή μέρος του απροφάσιστα, χωρίς καμία αντίρρηση, παραιτούμενοι από το 
ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία της 
εγγραφής ειδοποίησης σας και με ταυτόχρονη επιστροφή της παρούσας, χωρίς να 
ερευνήσουμε το νόμιμο ή όχι της απαίτησής σας.  

 
Από την εγγύηση αυτή, που αφορά στην πιο πάνω και μόνο αιτία και η οποία είναι αορίστου 
χρόνου, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας για τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη 
δήλωσή σας, περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την 
προκειμένη εγγύηση και με την ταυτόχρονη επιστροφή σε μας του σώματος της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής.  
 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το συνολικό ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε εκδώσει, 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο των εγγυήσεων που καθορίστηκε για την τράπεζα μας με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, για εγγυητικές επιστολές που απευθύνονται προς το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.      
       Με τιμή 
 
            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
                         (2 Πρωτότυπες Υπογραφές*** και Σφραγίδα Τράπεζας) 
1* Εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε   
 να είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
2*Συμπληρώνεται κατά περίπτωση για ένα ή περισσότερα μέτρα, ήτοι: Εκρίζωση, Aναφύτευση, Βελτίωση 
τεχνικών διαχείρισης, επανεμβολιασμού. 
***Σε περίπτωση έκδοσης αυτής από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, τότε τίθεται μία υπογραφή, αυτή του  
  Διευθυντή  και αναγράφεται η λέξη ΄΄ΟΡΙΣΤΙΚΟ΄΄  κάτω από αυτή.  
 

 


