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αλιε(αζ και dλλεq διατdξειq, (A, 86) Kαι στη oυvdxεια
με τo dρθρo 50 τou v. 4331/2Ο15 (A, 69), πρoατ[Θεται
τελευτα(o εδdφιo ωq εξf1q:

"Mε κoιvη υπoυργικll απ6φαoη τωv Yπoυργι6v oικovo-
μικιiv και Ναυτιλ(αq κqι Νηoιωτικllq Πoλιτικllq καΘoρiζo-
vται o Kωδικ6q AριΘμ6q Εξ6δωv για τηv απ6δooη τωv
πoo6v και oι λεπτoμdρειεq εφαρμoγiq τoυ παρ6vτoq
6ρΘρoυ.,

3. Στo πριiτo εδdφιo τoυ dρΘρoυ 33 παρ.12 τoυ
ν. 425612014 (A, 92) η φρdση "εvτ6ξ εv6q 6τουq απ6
τηv oλoκλfρωση τoυ, αvτικαΘ(oταται απd τη φρdoη
"εvτ6q εvdq dτoυg απ6 τηv κατdταξη τωv επιτυxdvτωv
υποιpηφ(ωv.,
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Aρ0ρo 56

Τo δειjτερo εδdφιo τηq παρ. .1] τoυ d'vατoυ dρΘρoυ
τoυ πριiτoυ dρΘρoυ τoυ v. 4335/2015 (A, 87) αvτικαθ(-
σταται ωg εξl1g:

"|-1 εφαρμoγf τωv διατdξεωv τoυ π,δ, 6712015 (A, 110)

που καθoρ(ει τη "Διαδικαo(α ηλεκτροvικf1q δημo-
oiευoηq απoαπdαματoq Kατασχετf1ριαg 6κθεoηg και
περιλriΨεωv πρdξεωv και δηλι6oεωV στηv ιoτooελiδα
δημooιεdoεωv πλειoτηριαoμιiv τoυ Evια(oυ Tαμε(oυ
Avεξdρτητα Aπαoxoλoιjμεvωv - Toμdα Aoφdλιoηq
Νoμικιiv (EΤAA-TAN), αvαoτdλλεται μdxρι 30.4.2016.
Για τo xρovικd διdoτημα απd 1.11.2015 μdxρι 30.4.2016,
oι δημooιειjoδιζ πoU αφoρoιjv oτoυq πλειoτηριαoμoιjq
τηq Aθηvαq κQι ΤoU Πειραιd Θα γ(vovται στo "ΔEΛT|o
Δ|KAΣΤ|KΩΝ Δ|.lMoΣ|EYΣEΩN" τoυ EΤAA-TAΝ, εvιi oι
δημooιειioειq πoυ αφoρoιiv στoUξ πλειoτηριoαμoιig
τηq λoιπfig επικρdτειαq oε κ(ριo φιjλλo καΘημερι.
vf|g εφημερiδαq πoU εκδ(δετbι oτov τ6πo τoυ πλει-
oτηριαoμoιJ, ε(τε οτov Δfμo εftε oτηv Περιφερειακf1
Ev6τητα,,
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AρΘρo 57
Kαταργoιiμεvεg δroτdξεrq

1, Στηv παρ. 1 τoυ dρθρoυ 57 τηg κ.υ.α. 36060/
1155/E,103n3.6'2013 (B; 1450) πρooτ(θεται εδdφιo ε ωq
εξhq:

.ε. τα επiπεδα εvεργειακ/.)q απ6δooηq τωv εγKατcι-
oτdoeωv πoU ΓιραYματoπoιoιjv καιioη καυo(μωv με
oυvoλικ/1 ovομαoτικl1 θερμικfi ιoxιi πεvτjvτα (50 M\η/)

και dvω' με τηV επιφιiλαξη Tηq παρ. 2 τoυ 6ρΘρoυ 7,

με βdoη τιg β6λτιoτεq διαΘ6oιμε9 τεxvικ6q πoυ 6xoυv
αvαπτυxΘε(.,

2. 1.1 περ(πτωoη Θ, τηq παρ. 1 τoυ dρΘρou Ζ τoυ
ν. 433712015 (A, 129) καταργεiται απ6 τηv ημερoμηv(α
6vαρξηg ιo1ιjoq τηq (17.10.2015),

3. To εδ6φιo γ, τηq παρ' 2 τoυ dρθρoυ 29 τoυ
ν' 432512015 (^, 47) καταργε(ται απ6 τηv ημερoμηνiα
δημoo(ευαηq τoυ παρ6vτoq v6μoυ.

4. oι παρdγραφoι .l και 2 τou dρθρου 10 τηq κoιvfg
απ6φoclηg τωv Yπoυργιiv Avdπτυξηq, Avτoγωvιoτι.
κ6τητα9 και Ναυτιλiαg και Περιβdλλovτoq, Evdργειαq
κoι Kλιματικl,1c Aλλαγιis με αριΘμ6 124001110812.9,2011
(B, 2301) παιjoυv vα ιoxιioυv απ6 τηv 5η |oυv(oυ 2014.

AρΘρo 58
Τρoπoπoloι!μεvεq δlατιiξεlq

1. Fl κoιvf απ6φαoη τωv Yπoυργιiv Av6πτυξηq, Avτα-
γωvιoτικ6τηταg, Yπoδoμ<ilv, Mεταφoριiv και Δικτιjωv και
Περιβdλλovτoq, Εvdργειαg και Κλιματικηs Aλλαγfq με
αριΘμ6 36ο6ο/1155/E.1 03/13,6.2013 (B145ο) τρoπoπoιεiται
dτoι ιioτε κατd τηv υπoβoλf εκΘ6oεωv τoυ dρΘρoυ 57,
Kαι με τηV επιφιjλαξη τηg παραγρdφoυ 2 τoυ dρθρoυ
15, vα περιλαμβdvovται πληρoφoρ(εg αxετικd με τα επ(-
πεδα εvεργειακηg αn6δooηq τωV εγκαταoτdoεωv πaυ
πρclγματoπoιoιiv καιjoη καυo(μωv με oυvoλικrξ ovoμα-
oτικη θερμικf ιo1ι1 πεvl1vτα μεγαβdτ (50 Mνν) και dvω,
με βdoη τιg oxετικdq β6λτιoτεq διαθ6oιμεq τεxvικ6q
nου d1oυv αvαπτυxΘεξ αιjμφωvα με τηv (δια uπoυργικ/1
αn6φαoη'

2. Στo τdλoq τηq παρ' .1 τoυ dρΘρoυ 7 τoυ π,δ. 3212010
(A, 70), 6πωq ιαΧιjει, πρooτfθεται εδdφιo ωg εξf1q:

"Toιjτo ιoxUει με τηv επιφιiλαξη τωv απαιτf1σεων για
τηv εVεργειακf oπ6δooη Kαι τωV oυoτημικ6v απαι.
ττξoεωv πoυ καΘoρ(ζoνται, oUμφωvα με τιq παραγρd.
φoυq 

.l dωq και 6 τoυ dρθρoυ 4 και τoυ dρθρoυ 8 τoυ
ν. 412212013 (A, 42)."

3. Aπ6 τηv dvαρξη ιoxιioq τoυ παρ6vτog, η παρ6γρα-
φoζ 3 τoυ dρΘρoυ 14 τoυ Kαvovιoμoιi Evεργειακfig Aπ6-
δooηq Kτιρ(ων (B, 40719'4.2010) αιrιικαθ(oταται ωg εξιjq:

"3. Kdθε oυμβoλαιoγρdφoq για τηv κατdρτιoη πρd.
ξεωq αγoραπωληo(αq ακιvητoυ υπoxρεoιiται vα μvη-
μovειioει oτo αυμβdλαιo τov αριθμd πρωτoκ6λλou τoυ
ΠEA και vα επιoυv6ψει crε αυτ6 επioημo αvτfuραφo
τoυ ΠEA. Σε κdθε μioθωoη ακιvf1τoυ, o αριΘμ6q πρωτo-
κ6λλou τoυ ΠEA πρ6πει vα αvαγρdφεται υπoxρεωτικd
oτηv ηλεκτρovικf εφαρμoγr] "Δf1λωoη Πληρoφoριακriv
Στoιxε(ωv MιoΘιioεωv Aκ(vητηq Περιoυo(αg, τηq ιστo-
oελ(δαq τηq Γεvικfiq Γραμματε(αg Πληρoφoριακιilv Συ-
oτημdτωv (www.gsis'gr).,

4. Τo πριδτo εδdφιo τηζ παρ.1 τoυ dρΘρoυ 2 τoυ
v' 3894/2010, 6πω9 ιoxιjει, αvτικαΘioταται ωq εξfq:

"1, Συvιoτdται Διuπoυργικfi Επιτρoπη Στρατηγικιδv
Επεvδιjoεωv (Δ.E,Σ.E.), oτηv oπo(α μετdxoυv ωq Πρdε-
δρog o Yπoυργ6q oικovoμfuq, Avdπτυξηg και Τoυριoμoι1
η o vdμιμog αvαπληρωτηq τoU Koι ωq μdλη oι Yπoυργo(
Εξωτερικι6v, Πoλιτιoμoιj και AΘλητιoμoιi, Oικovoμικωv,
Περιβdλλovτoq και Ev6ργειαg, Yπoδoμιiv, Mεταφoριilv
και Δικτιjωv, o Yπoυργ6g Eπικρατε[αg με αρμoδιdτητα
vα oυvδρdμει τov ΠρωΘυπoυργ6 για τo oυvτovιoμ6,
παρoκoλoιiΘηoη και 6λεγxo τηq κυβερvητικfg πoλιτικ{q
πoυ αφoρd τηv πρoιδθηoη, επιτ6xυvoη και υλoπo(ηoη
επεvδιjoεωv, και oι αρμ6διoι κατd περ(πτωoη Yπoυργoζ
oι oπo(oι ειoηγoιjvται τα Θdματα αρμoδι6τητdg τoυg r]

oι v6μιμoι αvoπληρωτεq τoυg,,

AρΘρo 59
MεταβατIκdξ δloτ6ξεlq

1. oι διατdξειq τηξ Uττoπαραγρdφoυ |'2 τηq παρ' | τoυ
πριiτoυ dρθρoυ τoν ν' 415212013 (A107), 6πωq αvτικαθ(-
σταVται με τo dρΘρo 27 του παρ6vτoq v6μou, εφαρμ6ζo.
vται για τov πρooδιoριoμ6 τωv υπ6Xρεων καταβoλfiq και
τoυ ιiψoυg τoυ τdλoυg διατflρηoηq δικαιιiματog κατoχiq
dδειαq παραγωγriq για τo 6τo9 2Ο15.

2. oι καταβoλ6q τoυ ετf1oιoυ τ6λoυq διατf1ρηαηq δι.
καιιiματog κατoxfg dδειαq παραγωγllζ τηq περ(πτω.
oηg 1 τηq υπoπαραγρ6φoυ |.2 τηq παρ. | τoυ πρ6τoυ
dρθρoυ τoν ν' 415212013 (A,1ο7), 6πωq αvτικαθ(oταται


