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ΘΕΜΑ: «7η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) εγκυκλίου 

σχετικά με τη διαδικασία 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 σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020».  

 

1. Σκοπός της παρούσας 7ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 

66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) εγκυκλίου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 11428/13-12-

2018 (ΑΔΑ: ΨΧΞΡ4653ΠΓ-Ο91) 4η τροποποίηση και τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 

12270/28-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ο1Ω4653ΠΓ-ΖΣΜ) 5η τροποποίηση και υπ’ αριθμ. 2324/27-3-2019 

(ΑΔΑ: 65ΖΚ4653ΠΓ-8Ρ4) 6η τροποποίηση της ως άνω εγκυκλίου, είναι η τροποποίηση της 

προθεσμίας υποβολής:  

 

α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους  

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου  

 

για το έτος εφαρμογής 2020 της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης και της υπ’ 

αριθμ. 5218/20-6-2018 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου 

σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», από τη μέχρι σήμερα 

ισχύουσα προθεσμία 15/2/2020 έως και 15/4/2020, στη νέα προθεσμία υποβολής 

1/3/2020 έως και 30/4/2020. Για τις προθεσμίες υποβολής των ως άνω αιτημάτων 

τροποποίησης και μεταβίβασης για τα έτη εφαρμογής 2021 και 2022, εξακολουθούν να 
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ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ.  υπ’ αριθμ. 2324/27-3-2019 (ΑΔΑ: 65ΖΚ4653ΠΓ-

8Ρ4) 6η τροποποίηση της εγκυκλίου (υποβολή από 15/2 έως 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής). 

 

2. Το σημείο 1 του εδαφίου Iβ) «Αίτηση τροποποίησης για άλλους λόγους», της 

υποπαραγράφου Ι «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ», της παραγράφου Α «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)», αντικαθίσταται ως ακολούθως:   

 

«1. 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 υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος 

εφαρμογής και εντός προθεσμίας από 15/2 έως και 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής για τους 

δικαιούχους του συνόλου των Προσκλήσεων της δράσης. Η αίτηση αφορά στο έτος 

εφαρμογής που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος που υποβάλλεται η αίτηση και, 

εφόσον εγκριθεί, ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου. Αίτηση 

τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2019 (τρίτο έτος εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 

6769/26-6-2017 (1ης) Πρόσκλησης της δράσης και, αντίστοιχα, δεύτερο έτος εφαρμογής της 

υπ’ αριθμ. 5218/20-6-2018 (2ης) Πρόσκλησης της δράσης), υποβάλλεται στο διάστημα από 

15/2/2019 έως και 15/4/2019 και η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα 

έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021 για τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης και για τα έτη 

εφαρμογής 2019, 2020, 2021 και 2022 για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης, αντίστοιχα.  

 

Κατ’ εξαίρεση: 

 για τροποποιήσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 

6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν 

αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 25/4/2018 έως και την 09/07/2018 

 για τροποποιήσεις που αφορούν στο έτος εφαρμογής 2020 της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-

2017 1ης Πρόσκλησης και της υπ’ αριθμ. 5218/20-6-2018 2ης Πρόσκλησης της δράσης, οι 

δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από την 

1/3/2020 έως και την 30/4/2020». 

  

3. Το σημείο 2 του εδαφίου I «Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου», της 

υποπαραγράφου ΙII «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ», της 

παραγράφου Α «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)», αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

 

«2. Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο – μεταβιβαστή 

όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται το διάστημα 

από 15/2 έως και 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής για τους δικαιούχους του συνόλου των 

Προσκλήσεων της δράσης. Η αίτηση μεταβίβασης και η αποδοχή αυτής αφορά στο έτος 
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εφαρμογής που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος που υποβάλλεται η αίτηση και εφόσον 

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

λήξη της περιόδου δέσμευσης της δράσης π.χ. αίτηση μεταβίβασης και αποδοχή αυτής με 

πρώτο έτος ισχύος το 2019 (τρίτο έτος εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 (1ης) 

Πρόσκλησης της δράσης και, αντίστοιχα, δεύτερο έτος εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 5218/20-6-

2018 (2ης) Πρόσκλησης της δράσης), υποβάλλεται στο διάστημα από 15/2/2019 έως και 

15/4/2019 και, εφόσον εγκριθεί, οι δεσμεύσεις που παράγονται για τον αποδέκτη της 

μεταβίβασης ισχύουν για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021 για τους δικαιούχους της 

1ης Πρόσκλησης και για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020, 2021 και 2022 για τους δικαιούχους 

της 2ης Πρόσκλησης, αντίστοιχα.  

 

Κατ’ εξαίρεση:  

 για μεταβιβάσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 

6769/26-6-2017 (1ης) Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν 

αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός 

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

 για μεταβιβάσεις που αφορούν στο έτος εφαρμογής 2020 της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 

1ης Πρόσκλησης και της υπ’ αριθμ. 5218/20-6-2018 2ης Πρόσκλησης της δράσης, οι 

δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης εντός προθεσμίας από την 

1/3/2020 έως και την 30/4/2020». 

  

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2905/4-4-2018 (ΑΔΑ: 66ΙΗ4653ΠΓ-ΖΘΖ) εγκύκλιος, όπως 

αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 11428/13-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΞΡ4653ΠΓ-Ο91) και 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 12270/28-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ο1Ω4653ΠΓ-ΖΣΜ) και υπ’ αριθμ. 

2324/27-3-2019 (ΑΔΑ: 65ΖΚ4653ΠΓ-8Ρ4) όμοιες.  

 

 

 

 

 

                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

                                                                        & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

 

  

                                                                                             Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  

2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας  

5. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου  

6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου  

9. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης  

10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας  

11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας - Έδεσσα  

12. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας – Γιαννιτσά  

13. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας  

14. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης  

15. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας  

16. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς  

17. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας  

18. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας  

19. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων  

20. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας  

21. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  

22. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  

23. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας  

24. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας  

25. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας  

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

- Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη  

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. 

Μπαγινέτα  

 

2. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  

- ΕΥΔ ΠΑΑ  

 

3. ΟΠΕΚΕΠΕ  

- Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας  

- Διεύθυνση Πληροφορικής  
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