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ΘΕΜΑ: «3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδι-

κασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης 

ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυ-

σης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» 

 

1. Σκοπός της παρούσας 3ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) Εγκυκλίου, 

είναι η τροποποίηση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής:  

 

α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους 

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου 

 

τα οποία αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δρά-

σης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», από 

29/6/2018 σε 09/07/2018. 

 

2α. Η παράγραφος Α «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑ-

ΞΗΣ)», σημείο Ι «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», εδάφιο Iβ) «Αί-

τηση τροποποίησης για άλλους λόγους» της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) Εγκυκλίου, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

 

«Iβ) Αίτηση τροποποίησης για άλλους λόγους 

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος δύναται να υπο-

βάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός προθεσμίας από τις 2/1 έως και την 

31/1 εκάστου έτους εφαρμογής. Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2019 (τρίτο έτος εφαρ-

μογής της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08), υποβάλλεται από την 2/1/2019 έως 

και την 31/1/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των 

δεσμεύσεων του δικαιούχου. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, 

ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021. Κατ’ εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν στο δεύ-

τερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνα-

νται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 25/4/2018 έως και την 09/07/2018.  
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Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης  

(https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτί-

ου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου). Στην αίτηση τροποποίησης του δικαιούχου 

θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης 

στοιχείων της πράξης». 

 

2β. Η παράγραφος Α «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑ-

ΞΗΣ)», σημείο ΙII «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ», εδάφιο I «Μεταβίβαση με ιδία 

βούληση του δικαιούχου» της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) Εγκυκλίου, αντικαθίσταται 

ως ακολούθως: 

 

«I. Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου 

Ο μεταβιβαστής με ηλεκτρονική αίτησή του μέσω του ΠΣ της δράσης 

(https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα μεταβίβασης) δηλώνει το σύνολο 

ή το τμήμα της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία 

του αποδέκτη της μεταβίβασης. Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να εγ-

γραφεί ως χρήστης του ΠΣ της δράσης στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, 

κάνει αποδοχή της μεταβίβασης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα 

αποδοχής), με την οποία δηλώνεται και η αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής. Ο 

αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει συνολική αποδοχή του αιτήματος του μεταβιβαστή, καθώς μερική 

αποδοχή δεν νοείται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει, εφόσον 

το επιθυμεί, το οριστικοποιημένο έντυπο. Σε κάθε περίπτωση, ο μεταβιβαστής οφείλει να τηρεί τις δεσμεύ-

σεις του για το προηγούμενο του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης έτος εφαρμογής, για το οποίο και 

υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής. 

Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο – μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής 

αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται από τις 2/1 έως και την 31/1 εκάστου έτους εφαρ-

μογής  π.χ. αίτηση μεταβίβασης και αποδοχή αυτής με πρώτο έτος ισχύος το 2019 (τρίτο έτος εφαρμογής της 

υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης), υποβάλλεται από την 2/1/2019 έως και την 31/1/2019. 

Η αίτηση μεταβίβασης και η αποδοχή αυτής αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και, εφόσον 

εγκριθεί, οι δεσμεύσεις που παράγονται για τον αποδέκτη της μεταβίβασης ισχύουν μέχρι τη λήξη της πε-

ριόδου δέσμευσης της δράσης π.χ. στο προηγούμενο παράδειγμα η μεταβιβασθείσα πράξη, εφόσον εγκρι-

θεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021. Κατ’ εξαίρεση, για μεταβιβάσεις που αφορούν στο 

δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύ-

νανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, ε-

ντός προθεσμίας που ορίζεται από τις 25/4/2018 έως και την 09/07/2018».  

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) Εγκύκλιος, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3931/11-5-2018 (ΑΔΑ: 73ΣΥ4653ΠΓ-368) και 5075/15-6-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΝΛΝ4653ΠΓ-Ψ4Ο) 1η και 2η τροποποίηση της παραπάνω Εγκυκλίου αντίστοιχα.  
 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

    

 

 

   Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ 

https://p2.dikaiomata.gr/M1018
https://p2.dikaiomata.gr/M1018
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
https://p2.dikaiomata.gr/M1018
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) 
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ξάνθης 
3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας 
4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας - Έδεσσα 
5. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας – Γιαννιτσά 
6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χαλκιδικής 
7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας 
8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λάρισας 
9. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μαγνησίας 
10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων 
11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φθιώτιδας 
12. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας 
13. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αργολίδας 

 
 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Ευ. Αποστόλου 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ.     
       Κασίμη 

 
2. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

1.     ΕΥΔ ΠΑΑ 
 

3. ΟΠΕΚΕΠΕ 
1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
2. Διεύθυνση Πληροφορικής 
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