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τηζ αVαδdσωσηq εξαιρoιjvται εKτ6σειq για τιq oπo(εq,
nριv τηv Kαταστρoφll τηq δασιKiq βλdoτηoηq τoυg απ6
πυρκαγιd, dxει xoρηγηΘε( 6γκριαη επdμβααηg oιjμφω-
Vα με τα oριζdμεvα oτo Kεφdλαιo,Eκτo τoυ παρ6vτoq
v6μoυ,.

2. |-l παρdγραφoq 4 τoυ dρθρου 52 τoυ ν' 428012014
τρoπoπoιε(ται ωq εξηq:

,.4. Aπoφdoειq εκδοθε[oεq μιiXρι τηv 6vαρξη ιoχιjoξ
τoυ παρ6vτog v6μoυ με τιq oπo(εq κηριjxθηκαv δdoη
fl δαoικdq εκτdoειq ωq αvαδαoωτ6α λ6γω καταστρo.
φfq τoυg απ6 πυρκαγιd αvακαλoιjvται υπoxρεωτικd
με πρdξη τoυ αρμ6διoυ oργdvoυ ωζ πρoq τo τμl1μα
αυτιiv πoυ η αnιδλεια τηg δαoικrξg βλdoτηofq τoU, πριv
απ6 τηv καταoτρoφl1 τoυ απ6 πυρκαγιd, ε(χε εγκριΘε(
με τηv dκδooη τηq dγκριoηq επdμβαoηq oιiμφωvα με
τα oριζ6μεvα oτo Kεφdλαιo,Eκτo τoυ vdμoυ 998/1979'
6πωq ιoxιjει. oμo(ωq αvακαλoιjvται λoιπdq πρdξειg τηg
διo(κηoηq πoυ τυx6v εκδdθηκαv για τηv nρooταofα τωv
εκτdoεωv τηg παρoιjoαg παραγρdφoυ, καθ, o μdρoq
qφoρoιjv τo αvωτ6ρω τμημα αυτιiv. Mdxρι τηv oλoκλη-
ρωση τηq nρoβλεπdμεvηq διαδικαo[αζ για τηv αvdκληoη
τηg αvαδdoωoηq oιjμφωvα με τηv παρoιioα παρdγροφo,
δεv εκδ(δovται διoικητικdq πρdξeιq γιo τηV πρooταoiα
τoυ τμfματoq αυτoιj Kατ,εφαρμoγf τηq δαoικf1q vo-
μoθεo[αq,"

AρΘρo 33
Παρdτοoη πρoΘεoμfαq πloτoπoiηoηg

εvεργεlακιiv επlΘεωρητιδv

Ι-l πρoΘεoμ[α τou εδαφbυ β, τηg περiπτωoηq β, τηq
παρ. 6 τoυ dρΘρου 9 τoυ π.δ. 100i2010 (A. 177)' πoυ πρo-
oτ6Θηκε με τηv παρdγραφo 1 τoυ v. 417812013 (^' 174)'

παρατεfuεται απ6 30 |οuv(oυ 2015 dωq 30 |oυv(ου 2016.
Τα Πιoτoπoιητικ6 Evεργειακfq Aπ6δooηg πoυ εκδ[δo.
vται κατd τo ωg 6vω.xρovικ6 δι6oτημα Θεωρoιjvται
6γκυρα ωq πρoq κdΘε oυv6πεια.

AρΘρo 34
PυΘμ iαεlg καταβoλrjg εγγυoδooiαg
oιivδεoηg oτoΘμιiv AΠΕ καl Σ|-|ΘYA

1. Τo τελευταio εδdφιo τηq περ(πτωoηq 3 τηg υπo-
παραγρdφoυ |..t τηq παραγρdφoυ | του dρθρoυ πρι6τoυ
τoυ ν. 415212013, 6πωq ιox(ει, αvτικαθ(oτατqι ωq εξfq:

"|.{ ιαχιjq τηq παρoιioαg περ(πτωoηq αρx(ζει απ6 τηv
1η Φεβρoυαρ(oυ 20.16.,.

2. To τελευτα(o εδ6φιo τηq περ(πτωoηq 4 τηq υπo-
παραγρdφoυ |'1 τηq παραγρ6φoυ | τoυ dρΘρoυ πριiτου
τoυ ν' 415212013, 6πω9 ιo1ιjει, αvτικαΘfoτqται ωg εξfig:

"H ιoxιjq τηq παρoιjoαq περfuτωoηq αρx[ζει απ6 τηv
1η Φεβρoυαρ(oυ 2016.,'

3' oι oριoτικ6q Πρooφoρ6g ΣιJvδεoηq για oταΘμoιig
ηλεκτρoπoραγωγiq τωv dρΘρωv 3 και 4 τoυ v' 3468/
2006, 6πωq ιoxιjoυv, πou εμπfuτouv oτιq διoτdξειζ τωv
περιπτιioεωv 3 και 4 τηq Uπoπαραγρdφoυ |.1 τηg παρ. I

τoυ dρΘρoυ πριiτoυ τoν ν' 415212013, 6πωq ιoxιjoυv, για
τoυq oπofoυq ε(xαv πρooκoμιαΘε( εγγυητικ69 εnιοτoλ6g
evτ6q τωv πρoθεoμιιiv πoυ oρ(ζoυv oι διατdξειq αυτdg,
παραμdvoυv oε ιoxιi.

4. Για τιq Oριoτικ6q Πρooφoρ6q Σdvδεoηq για oταΘ-
μoι1g ηλεκτρoπαραγωγηq τωv dρθρωv 3 κoι 4 τoυ
v. 3468/2006, 6πωq ιoxιJoυv' πoυ εμπ(πτoυv oτιq διατd-
ξειq τωv περιπτι6oεωv 3 και 4 τηq Uπonαρoγρdφoυ l.1

τηg παραγρdφoυ | τoυ dρθρoυ πρriτoυ τoυ ν.415212013'

Yια τουq oπo(oυg ε(xαv πρooκoμιoθε( εγγυητικdg επι-
oτoλdq εvτ6q τωv πρoΘεομιιiv noυ oρiζoυv oι διατ6.
ξειq αυτ6q, ιoxιjoυv τα εξiq: Av η ημερoμηvfu ληξηq
τηq αvτ(oτoιxηq oριoτικriξ Πρooφoρdq Σιjvδεοηq dπωq
πρooδιoρ(ζεται απ6 τo oιiμα τηg εκδoΘε(crαζ απ6 τοv
αρμdδιo Διαxειριoτη oριoτικηq Πρooφoρdg Σιjvδεoηq
fi τηv αvτ(αroιxη dδεια εγκατdoταoηq λfγει πρo τηq
29η Φεβρoυαρbυ 2016, η ιoxιJq τoυq πqρατεfuεται 6ωq
τηv 29η Φεβρoυαρ(oυ 2016.

5. Για τιq oριoτικ6q Πρoοφoρdq Σιlvδεoηq γιq oταΘ.
μoιjq ηλεκτρoπαραγωγηg τωv 6ρΘρωv 3 και 4 τoυ
v. 346812006, dπωq ιoxιjoυv, πoυ εμπ(πτoυv oτιg διατd.
ξειg τωv περιπτ6oεωv 3 και 4 τηq Uπoπαραγρdφoυ |.1

τηq παρ. | τoυ dρθρoυ πριiτoυ τoν ν' 415212013, για τoυg
oπoioυq δεv ε[χαv πρooκoμιoθε[ εγγυητικ6q εnιoτoλ6q
εvτ6q τωv nρoθεαμιι/-lv noυ ορ(ζουv oι διατdξειq αυτ6q,
ιoxιjoυv τα εξfg: Av η ημερoμηv(α ληξηs τηq αvτioτoιxηg
oριoτικfig Πρooφoρdq Σιjvδεoηq dπωq πρoo,διoρ(ζεται
απ6 τo oι6μα τηq εκδoθεioαq απ6 τov αρμdδιo Διαxει_
ριoτl1 oριoτικiq Πρooφoρdg Σιjvδεoηq η τηv αvτ(oτoιxη
dδεια εγκατdστασηξ ληγει πρo τηq 29ηg Φεβρoυαρioυ
2016, η ιoχιjq τoυq παρατε(vεται dωq τηv 29η Φεβρουα-
ρ(oυ 2016, εφ' 6σov εξακoλoυθε( vα εfuαι διαθdoιμoq o
αvτioτoιxoq ηλεκτρικ6q χοiρog

6. Evδιαφερ6μεvoι' oι oπobι, κατd τηv υπoβoλf oρι-
oτικιiv Πρooφoρdlv Σιjvδεoηq για oταθμoιjq ηλεκτρο-
παραγωγfg κοτd τιq πρoηγoιiμεvεq διατdξειg, δεv ε(xαv
πρooκoμ(oει εγγυητικdq επιoτoλ6q εvτ6q τωv πρoΘε-
oμιι,iv πoυ oρ[ζoυv oι oxετικdq διατdξειg και δεv πρo-
oκoμ(oouv εvτdq τωv πρoΘεαμιιilv τωv παραγρdφωv 1

και 2, δεv 6xoυv δικα(ωμα υπoβoλfg vd'oυ αιτηματoq
για oριoτικf Πρooφoρd Σfuδεoηq πριv απ6 την1.2'2017'
oι διατdξειg πoυ αφoρoιjv τo δικα(ωμα υπoβoλιξq vdoυ
αιττ]ματoq για dκδooη oριoτικfg Πρooφoρdg Σ6vδεαηq
εφqρμ6ζovται αvαλ6γωq και για ΣταΘμoιJg Παραγω-
γfq AΠE, πoυ λαμβdvoυv oριoτικf Πρooφoρd Σιjvδεοηq
μετd τη θdoη oε ιoxιj τoυ παρ6vτog v6μoυ'

7' Eγγuητικ6g επιoτoλ69 πoU πρoσKoμfoτηκαv απ6
τηv 1η lαvoυαρfoυ 2015 dωq Kαι τηv ημερoμηviα δη-
μoofuυοηg τoυ παρ6vτog v6μoυ, επιoτρdφovται στoV
εvδιαφερ6μεvo κατ6πιv dγγραφηq α(τηof1q Toυ στov
αρμ6διo Διαxειριoτη και επαvυπoβdλλovται μειωμ6vεq
κατd τριdvτα τoιg εκατ6 (30%) εvτ6q τωv πρoθεoμιι.iv
πoυ αvαφ6ρovται στιq παραγρdφoυg 1 και 2,

8. To π6μπτo εδdφιo τηg περ(πτωoηq 3 τηq υπoπαρα-
γρdφoυ |'1 τηg παρ, | του dρθρoυ πρωτoυ τoυ ν.4152l
20]3 ovτικαθ[στoται ωq εξηg:

"To ι1ι|,ιog τηq εγγUητιKf1q επιoτoλr]q oρ(ζεται, αvd
μovdδα ovoμαoτικηg ιo1ιjoq τoυ αιτf1ματοq οε κιλoβdτ
(kνι/) ωq εξfq: oαρdvτα δυo ευριil αvd κιλoβdτ (42 ευριhl
kW) για τo τμιjμα τηg ιoxιjog dωq και dvα μεγαβdτ
(1MW), εiκooι 6vα ευριδ αvd κιλoβdτ (21 ευριi/kW) για
τo τμl1μα τηq ιo1ιiog qπ6 6vα 6ωq και δdκα μεγαβ6τ (1

dωg 10 MW), δεκατ6ooερα ευριi αvd κιλoβdτ (14 ενριjll
kW) για τo τμf1μα τηg ιoxιjoq απ6 δ6κα dωq εκατd
μεγαβdτ (10 6ωq 100 Mνγ) και επτd ευριi αvd κιλoβdτ
(7 ευρι6lkW) για τo τμf1μα τηq ιo1ιioq πdvω απ6 εκατd
μεγαβdτ (100 MW).,

AρΘρo 35
Tρoπoπoiηoη δloτdξεωv τoυ ν.433212015 (A, 76)

To τελευτα(o εδdφιo τηq πqρ, 1 τoυ dρΘρoυ 13 τoυ
ν' 433212015 αvτικαθ(oταται ωg εξf1q:


