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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3060
2 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24958
2η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουργι−
κής απόφασης σχετικά με το Πλαίσιο εφαρμογής του
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Tων άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22−4−2007).
1.2. Του Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός του Υπουργείου
Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα
το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010)
και το άρθρο 1, παρ. 11 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/2013)
και ισχύει.
1.4. Της με αριθ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
1.5. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης με
αριθ. 2974/710/8−4−2009 (ΦΕΚ 670/Β/10−4−2009) «Προσ−
διορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών
των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα. αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
1.6. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με αριθ. 292313/2622/3−7−2009 (ΦΕΚ 1391/Β/13−7−2009)
σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτή−

σεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο
2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής ενι−
σχύσεων στους δικαιούχους, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.7. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με αριθ. 102952/1985/24−7−2009 (ΦΕΚ
1793/Β/28−8−2009) σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας
ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123β «Αύξηση
της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του ΠΑΑ, καθώς
και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους
δικαιούχους όπως ισχύει κάθε φορά.
1.8. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
1.9. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
1.10 Του Π.Δ. 118/25.06.2013 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
1.11 Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
1.12 Το Π.Δ. 119/25.06.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.13 Της υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ 315/Β΄/2011)

44018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Οικο−
νομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886/Β΄/2008),
όπως ισχύει κάθε φορά.
1.14 Της με αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του
Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−
2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2181/10.05.2013
(1147/Β/13.05.2013) όμοια απόφαση και ισχύει.
1.15 Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ
με το με αριθ. πρωτ. 4344/5−11−2013 έγγραφό της.
2. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού με αριθ.
883/2006, 884/2006 και 885/2006.
2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.4. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης.
2.5. Τον Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης
Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλί−
ου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους
δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπα−
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρω−

παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
2.6. Τον Καν (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης
Οκτωβρίου όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ)
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ−
βατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής
κατά κατηγορία).
2.7. Τον Καν (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης
Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και
88 της Συνθήκης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
όπως ισχύει.
2.8. Την απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (E(2006)
3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2007−2013.
2.9. Τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων.
2.10. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013»
(CCI No 2007GR06RPO001), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά,
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν
τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφα−
σης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.
3. Το γεγονός ότι:
3.1. Τροποποιούμε την με αριθμ. 401/10.03.2010 (355/
Β΄/30.03.2010) κοινή υπουργική απόφαση όπως τρο−
ποποιήθηκε με την με αριθμ. 6102/02.05.2012 (1473/
Β΄/03.05.2012) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με το
πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 ώστε μεταξύ των άλλων να απλοποιηθούν
ορισμένες διαδικασίες και να επιταχυνθεί η υλοποίηση
του προγράμματος.
3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται
ανάληψη νομικών δεσμεύσεων χωρίς να προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 401/10.03.2010 (355/
Β΄/30.03.2010) κοινή υπουργική απόφαση όπως τρο−
ποποιήθηκε με την με αριθμ. 6102/02.05.2012 (1473/
Β΄/03.05.2012) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με το
πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά−
δας 2007−2013, (εφεξής κοινή υπουργική απόφαση
401/10.03.2010 όπως ισχύει) ως εξής:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση του Άρθρου 7
Στο άρθρο 7, ο πίνακας του υπομέτρου L 313 με τις επιλέξιμες δράσεις αυτού αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)

Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα
ενημέρωσης και πληροφόρησης)

L313−1

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

L313−2

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής
υπαίθρου

L313−3

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών

L313−4

ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

300.000
300.000
300.000

100.000

Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

L313−5

600.000 έως 40
κλίνες

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων
εστίασης και αναψυχής

L313−6

300.000

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης,
πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

L313−7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

L313−8

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις
δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης

L313−9

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
εκτός των δικαιούχων του
υπομέτρου L311, που
δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με
τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και
τον Καν (ΕΚ) 800/ 2008

300.000

300.000

300.000

Άρθρο 2
Τροποποίηση του Άρθρου 8
Στο άρθρο 8, ο πίνακας του υπομέτρου L 321 με τις επιλέξιμες δράσεις αυτού αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΔΡΑΣΗ
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

L321−1

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΟΤΑ α’ βαθμού

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)
500.000
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ΔΡΑΣΗ

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,
καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία
κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)

L321−2

ΟΤΑ α’ βαθμού και τα
νομικά τους πρόσωπα,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

300.000

Άρθρο 3
Τροποποίηση του Άρθρου 9
Στο άρθρο 9, ο πίνακας του υπομέτρου L 322 με τις επιλέξιμες δράσεις αυτού αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

L322−1

ΟΤΑ α’ βαθμού

Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

L322−2

ΟΤΑ α’ βαθμού και τα
νομικά τους πρόσωπα,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων

L322−3

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που είναι νόμιμοι
ιδιοκτήτες του ακινήτου
για το οποίο προορίζεται
η ενίσχυση

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)
1.000.000
συνολικά ανά
οικισμό.
− 300.000 για
κάθε
παρέμβαση
αποκατάστασης
κτιρίων για
κοινωφελή
χρήση.
− 40.000 για
κάθε
παρέμβαση
αποκατάστασης
εξωτερικών
όψεων
ιδιωτικών
κτιρίων.
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Άρθρο 4
Τροποποίηση του Άρθρου 10
Στο άρθρο 10, ο πίνακας του υπομέτρου L 323 με τις επιλέξιμες δράσεις αυτού αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΔΡΑΣΗ
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών,
όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση
πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική
δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

L323−1

L323−2α

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση
πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική
δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και
ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και
επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
L323−2β

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου
της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά
υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με
ενδημικά είδη)

L323−3

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους σε μουσεία−συλλογές−εκθετήρια
που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική /
πολιτιστική κληρονομιά
L323−4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –
στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών

L323−5

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, καθώς και φυσικά
και νομικά πρόσωπα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα
ΟΤΑ, τα νομικά τους
πρόσωπα και άλλοι φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα και ιδιωτικοί
φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με
καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δημόσιου
χαρακτήρα

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)

300.000

300.000

200.000

300.000

300.000

30.000
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Άρθρο 5
Τροποποίηση του Άρθρου 16
1. Το πρώτο εδάφιο της παράγραφος 2 (β), αντικαθι−
στάται ως εξής:
«(β). Προκαταβολή έως 20% της Δημόσιας Δαπάνης
των μέτρων 41 και 421 του τοπικού προγράμματος, μετά
την 1η απόφαση ένταξης δικαιούχων στα μέτρα 41 και
421 του τοπικού προγράμματος.»
2. Η δεύτερη τελεία της παραγράφου 4, αντικαθιστά−
ται ως εξής:
• «Η ΟΤΔ υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής Δα−
πανών των μέτρων 41 και 421 στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγω−
νιστικότητα όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών
στα μέτρα αυτά ανέρχεται τουλάχιστον στο 20 % σε
ποσοστό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην
ΟΤΔ σύμφωνα με την παράγραφο 2 (β) ανωτέρω.»
Άρθρο 6
Τροποποίηση του Άρθρου 18
1. Η παράγραφος 18 αντικαθιστάται ως εξής:
«18. Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την
ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον εγκεκριμένο προϋπολο−
γισμό του έργου, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση
έγκρισης της ΟΤΔ και στη σύμβαση της ΟΤΔ με τον
δικαιούχο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε
αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
Εξαιρείται η περίπτωση που αυτό ανακύπτει από σχετι−
κές κανονιστικές ρυθμίσεις όπως αύξηση συντελεστών
ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με
την επιφύλαξη του ανωτάτου συνολικού κόστους ανά
δράση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης
όπως ισχύει. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του κόστους,
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο. Για τις
περιπτώσεις δημοπράτησης ο εγκεκριμένος προϋπο−
λογισμός του έργου που αναφέρεται στην απόφαση
έγκρισης και στη σχετική σύμβαση (εφόσον αυτή έχει
υπογραφεί) τροποποιείται αφού αφαιρεθεί το ποσό της
έκπτωσης.»
2. Η παράγραφος 19 αντικαθιστάται ως εξής:
«19. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης
περιλαμβάνονται κατασκευαστικές εργασίες ή/και μη−
χανολογικός εξοπλισμός, η αρμόδια για την αξιολό−
γηση επιτροπή οφείλει να πραγματοποιήσει επιτόπια
επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης όλων
των αιτουμένων προς ένταξης έργων του μέτρου 41,
προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.
Τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώ−
νονται σε έκθεση αυτοψίας.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση του Άρθρου 19
1. Η παράγραφος 4, αντικαθιστάται ως εξής:
«4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΟΤΔ
έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δημόσια δαπάνη
των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δη−
μόσιας δαπάνης του μέτρου 41. Ειδικά για τις περιοχές
εκτός σύγκλισης και τα Νησιά Νοτίου Αιγαίου το πο−
σοστό αυτό διαμορφώνεται σε 50%»
2. Η παράγραφος 5, αντικαθιστάται ως εξής:
«5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνα−
τή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, νομικά πρό−
σωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής

ανάπτυξης (μέτρο 41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων
με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%
της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
Ειδικά για τις περιοχές εκτός σύγκλισης και τα Νησιά
Νοτίου Αιγαίου τα παραπάνω ποσοστά διαμορφώνονται
σε 50 και 45% αντίστοιχα.»
3. Η παράγραφος 7, αντικαθιστάται ως εξής:
«7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκ−
κλίσεις από την εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη,
όπως αυτή περιλαμβάνεται στη σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ
και δικαιούχου και τηρώντας όλες τις επίσημες προδι−
αγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει
αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης πρέπει, προ−
κειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να
εγκριθεί προηγουμένως από την ΟΤΔ η σχετική τρο−
ποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει
τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την
αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία
που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής του. Η αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου
επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
δεν είναι αποδεκτή, εκτός των περιπτώσεων που αυτό
ανακύπτει από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως
αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των
δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη του ανωτάτου συ−
νολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση
του προϋπολογισμού βαρύνει αποκλειστικά το δικαιού−
χο. Τροποποιήσεις που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα,
θα λαμβάνουν υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμ−
μα και τους γενικούς κανόνες του ΠΑΑ.
Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από
την ΟΤΔ, εφόσον δεν απαιτείται τροποποίηση Τεχνικού
Δελτίου Έργου υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση
με το δικαιούχο και κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην
ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα. Εφόσον η τροποποίηση
προκαλεί αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Έργου η ΟΤΔ
τροποποιεί αντίστοιχα το Τεχνικό Δελτίο Έργου και
υποβάλλει σχετικό αίτημα στην της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγω−
νιστικότητα για έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να
προχωρήσει σε τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο
και να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνι−
στικότητα.
Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του
επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες),
επιφέρει αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.»
4. Η παράγραφος 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται
εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών, στα χρονικά όρια
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών του, να κα−
λύψει τις θέσεις απασχόλησης σε ισοδύναμες Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) που προβλέπονται στη σύμ−
βαση με την ΟΤΔ,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται.
οικονομική κύρωση σχετική με τις ελλείπουσες θέσεις
απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται
από τον παρακάτω τύπο:
Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου: a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες θέσεις
απασχόλησης σε ΕΜΕ/ Συμβατικά δηλωθείσες
νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
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και:

c= Συμβατικά δηλωθείσες νέες θέσεις
απασχόλησης σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική κύρωση δε θα είναι
μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις Δημόσιας Δα−
πάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική
κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη του 15% της Δημόσιας
Δαπάνης.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του Άρθρου 20
1. Η παράγραφος 5, αντικαθιστάται ως εξής:
«5. Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως
οκτώ (8) αιτήματα πληρωμής δαπανών, ανάλογα με τη
φύση του έργου και τον προϋπολογισμό του. Η εξόφλη−
ση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ισοδυναμεί με
αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.»
2. Η παράγραφος 7, αντικαθιστάται ως εξής:
«7. Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12)
από την υπογραφή της σύμβασής του με την ΟΤΔ, θα
πρέπει να υποβάλλει στην ΟΤΔ ένα ή περισσότερα αι−
τήματα πληρωμής για επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον
ίσες με το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για
τα έργα στα οποία η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ
το σχετικό αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλεται
από το δικαιούχο εντός του εγκεκριμένου χρονοδια−
γράμματος.
Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσί−
ων συμβάσεων το ανωτέρω διάστημα ισχύει από την
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ανάθεσης μεταξύ
δικαιούχου και αναδόχου.
Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριω−
μένες, που θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται από την
ΟΤΔ, θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ έξι
(6) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα,
τις προθεσμίες και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ.
Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για επιπλέον
έξι (6) μήνες, ύστερα από αιτιολογημένο και τεκμηρι−
ωμένο αίτημα που αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης
του έργου, με εκ νέου εξέταση και έγκριση από την
ΟΤΔ, η οπαία θα λάβει υπόψη και το χρονοδιάγραμμα,
τις προθεσμίες και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ.
Με την παρέλευση και του χρονικού διαστήματος
της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο
δικαιούχος δεν υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με όσα ανα−
φέρονται στο πρώτο εδάφιο, το έργο θα απεντάσσεται.
Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει
να υποβάλλονται οι πλήρεις μελέτες υλοποίησης του
έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης
και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για
έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης (στην περίπτωση
που δεν κατατέθηκαν κατά την υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας) εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης της ΟΤΔ με τον δικαιούχο, με δυνατό−
τητα παράτασης από την ΟΤΔ κατόπιν τεκμηριωμένου
αιτήματος, επιπλέον τριών (3) μηνών.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 8, προστίθεται το εξής
κείμενο:
«Για τα δημόσια έργα δύναται να υποβληθεί αίτηση
πληρωμής του δήμου στην οποία θα αναγράφεται ότι
η πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον τραπεζικό λο−
γαριασμό του αναδόχου και η αίτηση να συνοδεύεται
από τις Πιστοποιήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δημοσίων έργων.»
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4. Στο τέλος της παραγράφου 11, προστίθεται το εξής
κείμενο:
«Ειδικά στην περίπτωση έργων που δικαιούχοι είναι
ΟΤΑ η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού δύναται να
διενεργείται από την ΟΤΔ στο όνομα του δικαιούχου,
με πίστωση απ’ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του
αναδόχου που εκτελεί το έργο. Σε αυτές τις περιπτώ−
σεις στην αίτηση πληρωμής του δήμου θα πρέπει να
αναγράφεται ότι η πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον
τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου και η αίτηση να
συνοδεύεται από τις Πιστοποιήσεις των εκτελεσθεισών
εργασιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δημοσίων
έργων. Μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφεί−
λει να προσκομίσει στο δικαιούχο τη σχετική απόδειξη
είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου και ενημερώνεται
σχετικά η ΟΤΔ».
5. Η παράγραφος 12,, αντικαθιστάται ως εξής:
«12. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος μετά την
είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης υποχρεούται
να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο είσπραξης του συγκε−
κριμένου ποσού και να το διαβιβάσει άμεσα στην ΟΤΔ
σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 4093/2012 (Α΄222)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε΄ «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)» όπως ισχύει.».
Άρθρο 9
Τροποποίηση του Άρθρου 21
Η παράγραφος 2 αντικαθιστάται ως εξής:
«2. Για τα σχέδια συνεργασίας του μέτρου 421 υπο−
βάλλονται αιτήματα πληρωμής δαπανών ανάλογα με
την πρόοδο υλοποίησης του έργου, η εξόφληση του
τελευταίου εκ των οποίων ισοδυναμεί με αποπληρωμή
και παραλαβή του σχεδίου. Η ΟΤΔ δύναται να πραγμα−
τοποιεί πριν τη διεξαγωγή του διοικητικού ελέγχου της
παραγράφου 1 ανωτέρω, τις πληρωμές των δαπανών
του μέτρου από τον ειδικό λογαριασμό που τηρεί για
το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 16 ανωτέρω,
ή δυνητικά, οι δαπάνες του Μέτρου 421 εξοφλούνται
από την ΟΤΔ. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού
ελέγχου κάθε αιτήματος πληρωμής, από την ΕΥΕ ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα είτε πιστώνονται οι λογαριασμοί
των συμμετεχόντων ΟΤΔ από τον ειδικό λογαριασμό
που τηρούν οι συμμετέχουσες ΟΤΔ για τα Μέτρα 41
και 421, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι δαπάνες από την
ΟΤΔ, είτε γίνεται εκκαθάριση του αιτούμενου ποσού
και η ΟΤΔ προχωρεί σε ανάληψη ή επιστροφή του
υπολοίπου της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 21
παράγραφος 4 την κοινή υπουργική απόφαση, εφόσον
αυτή έχει πληρώσει τις δαπάνες του αιτήματος από τον
ειδικό λογαριασμό που τηρεί για τα Μέτρα 41 και 421
ή άλλως καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του άρθρου
14, παράγραφος 2.».
Άρθρο 10
Τροποποίηση του Άρθρου 24
Μετά την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος
ως εξής:
«8. Η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, δια των αρμο−
δίων ΟΤΔ (έως τη λήξη της σύμβασης που έχουν με
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
παρακολουθεί όλα τα έργα για την τήρηση των μα−
κροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων στο χρονικό
διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 19, παρ. 8 i). Οι
λεπτομέρειες για την εφαρμογή του συστήματος για
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την ανωτέρω παρακολούθηση θα οριστούν με σχετική
εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.»
Άρθρο 11
Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Ομάδα
Υπομέτρων 413, Υπομέτρο L321: «Βασικές υπηρεσίες για
την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» το κείμενο
«α) Επιλέξιμες δαπάνες, η Δράση L321−3» με τις αριθ−
μημένες επιλέξιμες δαπάνες αυτής, σημεία 1 έως 10
διαγράφεται:
2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Ομάδα
Υπομέτρων 413, Υπομέτρο L323: «Διατήρηση και αναβάθ−
μιση της αγροτικής κληρονομιάς»
α) Επιλέξιμες δαπάνες, στη Δράση L323−4 προστίθεται
το εξής:
«6. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής,
καθώς και ιστοσελίδα»
3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Ομάδα
Υπομέτρων 413, Υπομέτρο L323: «Διατήρηση και αναβάθ−
μιση της αγροτικής κληρονομιάς»
α) Επιλέξιμες δαπάνες, μετά τη Δράση L323−4 προ−
στίθεται το ακόλουθο:
«Δράση L323−5: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής
κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών
οργάνων, στολών»
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης
υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων
(φυλλάδια, αφίσες κα).
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων
για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την
οργάνωση των εκδηλώσεων.
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά
χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβολής
και πληροφόρησης κλπ).
5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για
τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής,
μηχανήματα ήχου κλπ).
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογρα−
φήσεις κλπ).

7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών
και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη δια−
τήρηση και ανάδειξή τους.
8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών,
χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων ή την ορ−
γάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτο−
γραφία κα), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των
δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολι−
κού κόστους της εκδήλωσης.
9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών
στολών και για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών
μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων
αυτών.
10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς
την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα
γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση
ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστα−
τικό του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και
σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού
κόστους της εκδήλωσης.»
Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις
1. Σε οποιοδήποτε σημείο της κοινής υπουργικής από−
φασης αναφέρεται ο «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
(ΚΒΣ)» αυτό αντικαθιστάται με το «Κώδικας Φορολογι−
κής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 401/2010 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 355/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί με την με αριθ. πρωτ. 6102/2012 (ΦΕΚ
1473/Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
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