
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/ 
26.3.2020 (Β΄ 1044) κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1384).

2 7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31.3.2017 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επεν-
δύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 
2014-2020» (Β΄ 1190).

3  Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας (Δ.ΕΥ.Α.Κ.) σε 
διαδημοτική και προσαρμογή του καταστατικού 
αυτής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.18043/574 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/

26.3.2020 (Β΄  1044) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά 

την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/

οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1384). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/
6-04-2020 (Β’ 1384) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Την υπ’ αρ. Α.1053/20-3-2020 (Β’ 949) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ 
(Α’ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 1062/24-3-2020 (Β’ 1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

8. Την υπ’ αρ. Α.1054/20-3-2020 (Β’ 950) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11/3/2020 ΠΝΠ 
(Α’ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
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της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 1063/24-3-2020 (Β’ 1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

9. Το αριθμ. 18051/1029/12.5.2020 εισηγητικό σημείω-
μα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 
του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό έτους 2020 ούτε στον προϋπολογισμό των 
ασφαλιστικών ταμείων δεδομένου ότι η καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Φεβρουαρίου θα 
καταβληθεί εντός του έτους, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/
26-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/
337/6-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Φεβρουαρίου 2020

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της 
παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιό-
δου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, για το διάστημα 
έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή 
έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμο-
γή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, 
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 68), όπως ισχύει, απαιτητών έως 31/3/2020, και έως 
10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού 
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται 
να καταβληθούν έως 30/9/2020, και έως 10/10/2020 για 
το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα 
αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθε-
σμης καταβολής.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 
ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), 
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλι-
σης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, 
εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φο-
ρέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, 
με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της πα-
ρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν 
την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός 
Φεβρουαρίου 2020 εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων 
προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της 
ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλονται οι προβλεπόμε-
νες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω 
ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών ασφαλιστικές εισφορές για το δι-
άστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρή-
σεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρ-

μογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου 
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

  Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 606/133751 (2)
7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31.3.2017 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών 

εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επεν-

δύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγρο-

τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 

2014-2020» (Β΄ 1190) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως η παρ. 2 του 
άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
10 του ν. 4405/2016 (A’ 129) και ισχύει,

β) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητι-
κά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενω-
σιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης 
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
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Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος 126),

ζ) της υπ’ αρ. 242/14-1-2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο 
Σκρέκα» (Β’ 34),

η) της υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφασης του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Θέσπι-
ση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

θ) της υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον κα-
θορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 
4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία ή/
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περι-
όδου 2014- 2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις 
όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄ 3668), 979/35486/ 
07-03-2018 (Β’ 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232), 
3230/142765/19-10-2018 (Β’ 4807), 1501/229370/
16-09-2019 (Β’ 3760), 1654/283199/05-11-2019 (Β’ 4063) 
και ισχύει.

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) του Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 
347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Καν. 
Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193 του ΕΚΣ,

β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και 
την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου 
(ΕL L 347/487) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και 
το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ΕL L 350 και ισχύει,

γ) του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, 
(ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 
485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει 
κάθε φορά,

δ) του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρ-

θρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

ε) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επι-
τροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρ-
ριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕL L 181/48),

στ) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για 
την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) 
(ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 
2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει,

ζ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης 
Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας 
και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσω-
τερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν. (ΕΕ) 
2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει,

η) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επι-
τροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 
του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών 
διατάξεων (ΕL L 227/1),

θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18),

ι) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκλη-
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
(EL L 227/69),

ια) της C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστικής 
Απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμ-
ματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη 
από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιβ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2020/532 της Επιτρο-
πής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για 
το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, 
(ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 
2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά 
ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, ELL 119 και ιδιαίτερα του άρθρου 6.

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1215/22.04.2020 έγγραφο της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής 
Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.
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5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 632/40539/22.04.2020 έγγραφο, 
σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Κ.Ε

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30981/19.05.2020 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

7. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης”» (Α’83).

8. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανά-
γκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του 
Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίη-
ση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικό-
τητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της 
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η 
απώλεια ενωσιακών πόρων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του 
Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίη-
ση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190), όπως ισχύει με τις 
όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄3668), 979/35486/ 
07-03- 2018 (Β’ 866) 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232), 
3230/142765/19-10-2018 (Β’  4807), 1501/229370/
16-09-2019 (Β’  3760) και 1654/283199/05-11-2019 
(Β’ 4063), ως εξής

Άρθρο 1
α) Η παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η απόφαση ένταξης πράξης τροποποιείται μετά 

από τη διαπίστωση ανάγκης τροποποίησης της πράξης, 
κατά τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.6 «Τροποποίηση 
πράξης» του ΣΔΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτω-
ση που η τροποποίηση αφορά το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο της πράξης, η απόφαση τροποποίησης κα-
ταχωρίζεται από τον ΕΦΔ στο ΟΠΣΑΑ, πριν την υποβολή 
του αιτήματος πληρωμής, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Το πλήθος των τροπο-
ποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που 
επιτρέπονται, δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπτό 
αριθμό αιτημάτων πληρωμής. Η τροποποίηση της από-

φασης ένταξης πράξης μπορεί να αφορά, πέραν των 
όσων αναφέρονται στο ΣΔΕ, και σε αλλαγή τοποθεσίας 
υλοποίησης της πράξης εφόσον αυτή δεν τροποποιεί 
τα κριτήρια επιλογής. Η προθεσμία που αναφέρεται 
στη διαδικασία Ι.1.6 του ΣΔΕ σχετικά με την αποστολή 
στον ΕΦΔ του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης 
τροποποίησης, όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ και 
των δικαιολογητικών τροποποίησης που αναφέρονται 
στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης τροποποίησης 
στο ΠΣΚΕ.».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 

πληρωμής στο ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος αποστέλλει εντός 
15 εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Επιτροπή Παρα-
κολούθησης Πράξεων του άρθρου 11 της παρούσας, 
υπογεγραμμένη αίτηση πληρωμής όπως παράγεται στο 
ΠΣΚΕ, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο πα-
ράρτημα της παρούσας με τα οποία αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που πε-
ριλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου και 
ότι η πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
αίτηση στήριξης (αρχική ή τροποποιημένη).».

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 12, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για το υπομέτρο 4.2, η αίτηση πρώτης πληρωμής 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του εγκεκριμένου προ-
ϋπολογισμού της πράξης. Το άθροισμα των δαπανών, 
που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πρώτης και δεύτε-
ρης πληρωμής, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 
ύψος των ιδίων κεφαλαίων, για τα οποία βαθμολογήθη-
κε η αίτηση στήριξης. Οι αιτήσεις μερικών πληρωμών 
(ενδιάμεσων) αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης.».

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 12, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής που μπορεί να 

υποβάλλει ο δικαιούχος δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε 
(5) αιτήσεις ανά πράξη.»

ε) Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται παρ. 16 ως 
εξής:

«16. Λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, για τον έλεγχο 
των αιτήσεων μερικών πληρωμών που έχουν ήδη υπο-
βληθεί, μέσω του ΠΣΚΕ ή πρόκειται να υποβληθούν 
από τους δικαιούχους εντός του 2020, εφόσον η αιτού-
μενη προς καταβολή δημόσια ενίσχυση αντιστοιχεί σε 
προϋπολογισμό που αθροιστικά δεν ξεπερνά το 50% 
του εγκεκριμένου, δεν διενεργείται από τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης Πράξεων, η προβλεπόμενη στην πα-
ράγραφο 9Α επιτόπια επίσκεψη στην τοποθεσία υλοποί-
ησης της επένδυσης και δεν συντάσσεται το Πρακτικό 
του υποδείγματος 2, του Παραρτήματος της παρούσας. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο φάκελος με τα δικαιολογητικά 
πληρωμής, που υποβάλλει ο δικαιούχος, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει και αποδεικτικά στοιχεία (φωτογρα-
φική τεκμηρίωση με γεωσήμανση) που μπορούν να 
υποκαταστήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται 
κανονικά από τις επιτόπιες επισκέψεις. Μετά τον έλεγχο 
πληρότητας και τη συμπλήρωση του υποδείγματος 1, 
του Παραρτήματος της παρούσας, από την Επιτροπή 
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Παρακολούθησης Πράξεων, ο φάκελος πληρωμής απο-
στέλλεται από την Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. στον ΕΦΔ για εκκαθά-
ριση. Η προβλεπόμενη επιτόπια επίσκεψη διενεργείται 
από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων με την 
επόμενη αίτηση πληρωμής. Οι Επιτροπές πιστοποιούν 
την πρόοδο των εργασιών (φυσικό αντικείμενο) και το 
κόστος (οικονομικό αντικείμενο) συντάσσοντας το Πρα-
κτικό του υποδείγματος 2, που αφορά και τα αιτήματα 
πληρωμής για τα οποία δεν διενεργήθηκε επιτόπια επί-
σκεψη. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επίσκεψη 
διαπιστωθεί, παράληψη, παρατυπία ή και ασυμφωνία 
των στοιχείων των αιτημάτων πληρωμών για τα οποία 
καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά, χωρίς επιτόπια 
επίσκεψη, ο ΕΦΔ προβαίνει στον συμψηφισμό των πα-
ρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την πληρωμή των 
επόμενων δόσεων ή στην έκδοση Απόφασης Δημοσιο-
νομικής Διόρθωσης, σε περίπτωση που από τον συμψη-
φισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό προς επιστροφή. Σε 
περίπτωση υποβολής αίτησης τελικής πληρωμής ή αί-
τησης πληρωμής με αιτούμενη προς καταβολή δημόσια 
ενίσχυση που αθροιστικά με τις προηγούμενες αιτήσεις 
ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η 
επιτόπια επίσκεψη διενεργείται αμέσως μετά την λήξη 
των περιοριστικών μέτρων.».

στ) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1γ του 
άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης του επενδυ-
τικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης 
πληρωμής. Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν 
στις δράσεις του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 
εντός του έτους 2019, η προθεσμία υποβολής της αίτη-
σης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, 
παρατείνεται ως 31-10-2020. Οι δικαιούχοι δύνανται, 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής, να αιτηθούν 
άπαξ παράταση από τον ΕΦΔ, η οποία δεν μπορεί να 
ξεπερνά τους έξι μήνες.»

ζ) Η παρ. 3 του άρθρου 17 αναριθμείται σε παρ. 2 και 
προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 
19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της παρούσας (εδάφιο 5 της παρ. 1 
και σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ») από την έναρξη 
εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας COVID-19, επιτρέπεται η ανάληψη 
ή μεταφορά χρηματικών ποσών από τον διακριτό λογα-
ριασμό των ιδίων κεφαλαίων για άλλο σκοπό, χωρίς να 
μειώνεται αναλογικά ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 
της αίτησης στήριξης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά 
οι εξής προϋποθέσεις:

α) υπάρχει απόλυτη συνάφεια της παραπάνω ενέρ-
γειας με την λειτουργική ή εμπορική διευκόλυνση της 
επιχείρησης και

β) η αναπλήρωση των ποσών αυτών πραγματοποιείται 
εντός του 2020».

η) Το εδάφιο 5 της παρ. 1 του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο δικαιούχος οφείλει να καταναλώσει τα ίδια κεφά-
λαια κατά προτεραιότητα.».

θ) Το σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» του άρθρου 19 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι το ποσό των ιδίων 
κεφαλαίων που είχαν αρχικά κατατεθεί στον διακριτό λο-
γαριασμό που δήλωσε ο δικαιούχος για την υλοποίηση 
της επένδυσης και έλαβε σχετική βαθμολογία, δαπανή-
θηκε κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου. 
Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται, μέχρι την κάλυψη του 
ποσού των ιδίων κεφαλαίων, με την επιφύλαξη της παρ. 
3 του άρθρου 12, εκτός από την κίνηση (extrait) του λο-
γαριασμού, κατάσταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν 
μέσω αυτού, όπου η κάθε συναλλαγή σχετίζεται με το 
εξοφλημένο μέσω αυτής τιμολόγιο. Στην περίπτωση που 
ο δικαιούχος κατά την ένταξή του δήλωσε (με Υπεύθυνη 
Δήλωση) ότι έχει ήδη δαπανήσει μέρος ή το σύνολο των 
ιδίων κεφαλαίων για τα οποία βαθμολογήθηκε, οφείλει 
να προσκομίσει τα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασμού από τον οποίο εξοφλήθηκαν οι αντίστοι-
χες δαπάνες και το extrait του διακριτού λογαριασμού 
για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων 
κεφαλαίων».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις 
στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργι-
κών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 
(Β’1190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες 2220/ 
108492/16-10-2017 (B’ 3668), 979/ 35486/07-03-2018
(Β’ 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/ 
19-10-2018 (Β’ 4807), 1501/ 229370/16-09-2019 (Β’ 3760) 
και 1654/283199/05-11-2019 (Β’ 4063).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως . 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. οικ.79805 (3)
 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας (Δ.ΕΥ.Α.Κ.) 
σε διαδημοτική και προσαρμογή του καταστα-
τικού αυτής. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 107),
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2. την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

3. την παρ. 1 του άρθρου 92 και τα άρθρα 107, 108, 
109, 280Ι και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

4. τα άρθρα 154 και 156 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρο-
νισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών 
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεί-
ας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43),

5. την παρ. 4 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114),

6. τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 
«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύ-
σεως και Αποχετεύσεως» (Α’ 191), σε συνδυασμό με την 
περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως 
το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 8 του ν. 2839/2000 (Α’ 196) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),

7. την υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 8Α 
του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Α’ 232),

8. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98),

9. την υπ’ αρ. 15870/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  250  - ΑΔΑ: 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) του Υπουργού Εσωτερικών «Διορι-
σμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

10. την υπ’ αρ. 30998/10.5.2011 (Β’ 1155 - διόρθ. σφάλ-
ματος Β’ 1642) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κέρκυρας περί συγχώνευσης δέκα Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης -Αποχέτευσης στην Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Κερκυραίων, με 
τροποποίηση της συστατικής της πράξης, την εδαφική 
επέκταση και την σύσταση νέας Επιχείρησης με την επω-
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Δήμου Κέρκυρας»,

11. την 81810/18.11.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του 
ν. 4600/2019»,

12. την 99/26704/29.4.2020 (ΑΔΑ: Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) 
όμοια «Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά 
με την διοίκηση και λειτουργία των Νομικών Προσώπων 
των ΟΤΑ»,

13. το 17360/11.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με διευκρινίσεις για την προσαρμογή των 
συστατικών πράξεων Κοινωφελών Επιχειρήσεων και 
ΔΕΥΑ στις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 και

14. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
των νεοσύστατων Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, 
αποφασίζουμε:

Μετατρέπουμε την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- 
Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας (Δ.ΕΥ.Α.Κ.) σε διαδημο-
τική και προσαρμόζουμε το καταστατικό της διαδημοτι-
κής επιχείρησης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δια-
δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων 
Κέρκυρας», με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.», η 
οποία διέπεται ως προς την λειτουργία της από τις δια-
τάξεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191) «Περί κινήτρων διά την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», 
όπως ισχύει.

Η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκη-
ση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των 
έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρημα-
τοδότησης της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί 
κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα 
λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του ν. 3463/2006 
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και οι κανόνες της ιδι-
ωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1069/1980).

Στην διαδημοτική επιχείρηση συμμετέχουν οι κάτωθι 
Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας:

1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας,
2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

και
3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Κεντρι-
κής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι-
κητική περιφέρεια των Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κε-
ντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας 
Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε δυο (2) έτη 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης με δυνατότητα 
είτε παράτασης της διάρκειας είτε πρόωρης λύσης της 
με νέες αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων 
κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 
156 του ν. 4600/2019.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοποί της επιχείρησης είναι:
1. η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του 

προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

2. η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους 
καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και η πα-
ραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα 
αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περι-
βάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
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3. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 
διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων 
επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων 
διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων 
και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών 
υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος 
της περίπτωσης 2, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και 
διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών 
επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητας τους [άρθρο 1 
παρ. 3 εδ. α, β, γ του ν. 1069/1980 (Α’ 191), όπως ισχύει].

Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, για την συ-
γκρότηση του οποίου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις 
διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980, 
όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας συμμετέχει 
με έντεκα (11) μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, τα 
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές του από το 
αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι:

1. ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Δημοτικός 
Σύμβουλος ως Πρόεδρος,

2. έξι (6) αιρετά μέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) 
ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου,

3. ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων,
4. ένας (1) εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού 

Φορέα,
5. δύο (2) δημότες.
Οι Δήμοι Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας 

συμμετέχουν έκαστος με τρία (3) αιρετά μέλη, με τους 
αναπληρωτές τους, εκ των οποίων τα δύο (2) ανήκουν 
στην παράταξη του Δημάρχου.

Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύ-
ει εκπρόσωπο του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 
Τα λοιπά μη αιρετά μέλη (δημότες) ορίζονται από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων, τηρούμενης της αναλογίας της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 4623/2019, όπως αντικατεστάθη με την 
παρ. 3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο 
Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που 
συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας 
της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.

Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του.

Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκπρο-
σωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε 
αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, β) μπο-
ρεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την 
αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου να εγείρει και ανακρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα 
μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε 
κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία 
των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυ-
τών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση 

και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης (άρθρο 5 
παρ. 4 του ν. 1069/1980).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτω-
ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότη-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ

Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα τα οποία θεσπί-
ζονται από την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 1069/1980, 
όπως αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 5 του ν. 4483/2017 
(Α’ 107), δηλαδή:

1. το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11,
2. το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,
3. η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω-

γό ύδρευσης και αποχέτευσης,
4. το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,
5. το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχι-

στου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 
του ν. 4071/2012 (Α’ 85),

6. το τέλος χρήσης υπονόμου,
7. το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης - ομβρίων,
8. η αξία του νερού που καταναλώνεται,
9. η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,
10. το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,
11. η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και 

συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών,

12. οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ-
τεραιότητα έργων,

13. χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και 
κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.,

14. τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το 
τίμημα από την εκποίησή της,

15. δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη-
γήσεις.

Άρθρο 7
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα πάγια 
που δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται από τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται στην περι-
οχή αρμοδιότητας της επιχείρησης.

Επίσης περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι τα 
οικόπεδα, αγροτεμάχια όπου βρίσκονται οι δεξαμενές 
και όλες οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπως και κάθε 
είδους κτίσματα και ακίνητα παραχωρήθηκαν από τον 
πρώην Δήμο Κέρκυρας, στα πλαίσια της εδαφικής επέ-
κτασης της αρμοδιότητας της ή θα αγοραστούν από την 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.

Τέλος, περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτε-
λούν οι υπόνομοι και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης ακαθάρτων ή όμβριων υδάτων, οι υπόνο-
μοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα 
στο δίκτυο, οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και 
υγρών αποβλήτων.
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Από τη δημοσίευση της παρούσης, στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 
περιέρχονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ενώ η πρώτη υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις της τελευταίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου 
χρόνου μέχρι την λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποί-
ες διάδικο μέρος είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., συνεχίζονται αυτο-
δικαίως από τη νέα επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Άρθρο 9
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της επιχείρησης συνδέεται με αυτήν 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 7 παρ. 2 
ν. 1069/1980) και προσλαμβάνεται με βάση αντίστοι-
χες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προ-
σωπικού των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου (άρθρο 258 ΚΔΚ ν. 3463/2006 και άρθρο 1 παρ. 1 
ν. 1069/1980, όπως ισχύει).

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας (Δ.ΕΥ.Α.Κ.) καθίστα-
ται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 
του στο νέο νομικό πρόσωπο της Διαδημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας 
(ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) από την έναρξη της τρέχουσας δημο-
τικής περιόδου και διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτής 
με απόφαση του Προέδρου της, η οποία αναρτάται στο 
διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προσωπικό για την πρόσληψη του οποίου έχει εκδοθεί 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάτα-
ξης προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται στην Διαδημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας 
(άρθρο 156 παρ. 12 του ν. 4600/2019).

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
μίσθωσης έργου συνεχίζονται μέχρι την λήξη τους από 
την Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Δήμων Κέρκυρας, η οποία από την έναρξη της τρέχου-
σας δημοτικής περιόδου υπεισέρχεται στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του εργοδότη (άρθρο 156 παρ. 13 
του ν. 4600/2019).

Άρθρο 10
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέσα σε δυο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των 
συνιστώμενων Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, 
τα Δημοτικά Συμβούλια αυτών αποφασίζουν με από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, για τη 
συνέχιση ή μη της λειτουργίας της Διαδημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας 
(ΔΙΑ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) (άρθρο 156 παρ. 4 του ν. 4600/2019).

Άρθρο 11
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων Βόρειας Κέρ-
κυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και 
Νότιας Κέρκυρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 20 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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