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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 

«ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2022 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2220 
 
 

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία 
υποβολής:  

Α. Αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης  
Β. Αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης 
εκ μέρους των δικαιούχων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 
2014-2022, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 12 της αριθ. 

2459/371456/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6311) Υπουργικής Απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, της 
αριθ. 266/42725/16.02.2022 2ης  Πρόσκλησης και της αριθ. 267/42729/16.02.2022 3ης 
Πρόσκλησης για τη Δράση.  
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Α. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) 

1. Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» πράξη με ενεργό τεχνικό δελτίο  δύναται να τροποποιηθεί. 
Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης. Αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης πράξης υποβάλλεται 
και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014. 

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:  

α) τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)   

β) αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου  

γ) μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση) 

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της 
Δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1014, και ειδικότερα στο υποσύστημα 
«Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις». 

3. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης 
πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και της ηλεκτρονικής 
αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης, δίνονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης 

(manual), που είναι αναρτημένο στο ΠΣ της Δράσης 
(https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/). 

4. Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης και της 
μεταβίβασης (ολική ή μερική), μπορεί να αφορά και στο πρώτο έτος εφαρμογής 
της Δράσης στο πλαίσιο των αριθ. 266/42725/16.02.2022 και 
267/42729/16.02.2022 Προσκλήσεων της Δράσης (έτος αιτήσεων πληρωμής 2022). 

5. Δεν είναι δυνατή η έγκριση περισσοτέρων του ενός αιτήματος τροποποίησης  ανά 
έτος εφαρμογής και δικαιούχο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών 
περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των 

αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος. Το εγκεκριμένο 

τροποποιημένο τεχνικό δελτίο έχει ισχύ και για το επόμενο έτος εφαρμογής,.   
6. Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται 

μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου των δεσμεύσεων ανά 
δικαιούχο με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών 
περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια 
της περιόδου των δεσμεύσεων.  

7. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος 
εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη 
Δράση εκμετάλλευσης, οφείλει αρχικά να υποβάλει αίτηση τροποποίησης της 
πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, να υποβάλει αίτηση 
μεταβίβασης της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη. 

8. Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε 
προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή 
αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων καθώς και σε αλλαγή δέσμευσης. 
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I. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Iα. Αίτηση τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων 

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης με σκοπό την τροποποίηση των στοιχείων 
της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο 
δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της Δράσης μέχρι μια 
φορά ανά έτος εφαρμογής.  

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων τροποποίησης, ανάλογα με το έτος εφαρμογής της 
Δράσης στο πλαίσιο των αριθ. 266/42725/16.02.2022 και 267/42729/16.02.2022 
Προσκλήσεων, έχουν ως εξής: 

- για το πρώτο έτος εφαρμογής (2022), από τις 25.07.2022 έως τις 10.09.2022 

- για το δεύτερο έτος εφαρμογής (2023), από τις  20.02.2023 έως τις 31.05.2023 

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της Δράσης  
(https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης 
Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου).  

Iβ. Αίτηση τροποποίησης στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης με σκοπό την τροποποίηση των στοιχείων 
της πράξης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος 
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της Δράσης 

(https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης 
Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου λόγω 
ανωτέρας βίας) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, 
επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία – 
εξαιρετικές περιστάσεις.  

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων από την 
αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως  κάθε 

φορά ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της 
Δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις /Αξιολόγηση 

ανωτέρας βίας), ενέργεια με την οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ 
της Δράσης, η διαδικασία τροποποίησης της πράξης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων.    
 

II. ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΜ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Στην περίπτωση που δικαιούχος αλλάξει ΑΦΜ, απαιτείται να προβεί σε εικονική 
μεταβίβαση της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσης, στην οποία ως ΑΦΜ μεταβιβαστή 
τίθεται το παλαιό ΑΦΜ και ως ΑΦΜ αποδέκτη τίθεται το νέο ΑΦΜ του δικαιούχου. Η 
μεταβίβαση αυτή δεν προσμετράται στον αριθμό των μεταβιβάσεων που επιτρέπονται 
στη διάρκεια της διετίας και πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αίτημα αποδέκτη 

ολικής μεταβίβασης». Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να 
εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣ της Δράσης στη διεύθυνση 
(https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/), χρησιμοποιώντας το νέο του 
ΑΦΜ, υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Αίτημα 
Αποδέκτη Ολικής Μεταβίβασης), αίτηση μεταβίβασης, η οποία απευθύνεται στην 
αρμόδια ΔΑΟ / ΔΑΟΚ της έδρας εκμετάλλευσής του. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει στο 
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πεδίο «Συνοπτική περιγραφή αιτήματος» τη φράση «Αλλαγή ΑΦΜ» και να επισυνάψει σε 
ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα παραστατικά: 

 Βεβαίωση Δ.Ο.Υ.  

 Υπεύθυνη δήλωση για την αλλαγή του ΑΦΜ 

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος αλλαγής ΑΦΜ από την επιτροπή εξέτασης των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων του Άρθρου 18 της αριθ. 
2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της Δράσης 
(https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας 
βίας), ενώ στο πεδίο Αιτιολογία Απόφασης καταχωρείται η ημερομηνία συνάντησης της 
Επιτροπής Ανωτέρας Βίας και σύνταξης του Πρακτικού. Με τις παραπάνω ενέργειες 

ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της Δράσης, η διαδικασία αλλαγής ΑΦΜ.  
 

III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ 

Γενικά - Αίτηση Μεταβίβασης 

1. Μεταβιβαστής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, για το οποίο έχει 
εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της 
ρύπανσης νερού από γεωργικές δραστηριότητες» και το οποίο μεταβιβάζει το σύνολο 
ή τμήμα της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσής του. 

Αποδέκτης νοείται το διάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποδέχεται τη 
μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσης από τον 
μεταβιβαστή.  

2. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από το μεταβιβαστή ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ 
της Δράσης, στη διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – 
Τροποποιήσεις/Αίτημα μεταβίβασης. Στη συνέχεια ο αποδέκτης, αφού προηγουμένως 
έχει φροντίσει να εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣ της Δράσης στη διεύθυνση 
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, κάνει αποδοχή της μεταβίβασης 

(https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα αποδοχής). 

3. Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της 

ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσής του (μερική μεταβίβαση) σε έναν και μόνο 
αποδέκτη και, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, μόνο 
μία φορά κατά την διετή διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων. Διευκρινίζεται, ότι η 
πρόβλεψη για μεταβίβαση αποκλειστικά σε έναν μόνο αποδέκτη, ισχύει και στις 
περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του 
δικαιούχου (μεταβιβαστή). 

4. Αποδέκτης μεταβίβασης δύναται να καταστεί αποδέκτης περισσοτέρων της μίας 
εκμεταλλεύσεων ανά έτος. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
αποδοχή μεταβίβασης κάθε εκμετάλλευσης, θα πρέπει να έχει γίνει η οριστικοποίηση 
της προηγούμενης αποδοχής στο ΠΣ της Δράσης.    

5. Διευκρινίζεται ότι : 

 Επιτρέπεται η μεταβίβαση σε αποδέκτη, ο οποίος προηγουμένως  έχει προβεί σε 
μερική μεταβίβαση της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσής του. 

 Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση (ολική ή μερική) σε αποδέκτη, ο οποίος προηγουμένως, 
έχει μεταβιβάσει το σύνολο της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσής του (ολική 

https://p2.dikaiomata.gr/M1018
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μεταβίβαση) ή έχει προβεί σε  διακοπή του Τεχνικού του Δελτίου (ανενεργό Τ.Δ.) με 
δική του αίτηση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η αποδοχή αφορά ολική 

μεταβίβαση για λόγους ανωτέρας βίας. 
 Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση (ολική ή μερική) σε αποδέκτη, ο οποίος σε 

προηγούμενη φάση έχει προβεί σε διακοπή του Τ. Δ. για λόγους ανωτέρας βίας ή για 
τον οποίο έχει γίνει Ανάκληση Ένταξης Πράξης από τον ΕΦΔ.  

6. Στο πλαίσιο των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική) υπάρχουν οι κάτωθι περιπτώσεις: 

 Ο αποδέκτης είναι νέος δικαιούχος της Δράσης. 

 Ο αποδέκτης είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλεύσεις ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις 
τηρούνται από κοινού στην ενοποιημένη πλέον εκμετάλλευση του αποδέκτη. 

 Ο αποδέκτης είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης στο πλαίσιο διαφορετικής 
Πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και οι 
δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά. 

7. Σχετικά με τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης (Α, Β, Γ, όπως περιγράφονται στο κείμενο 
των Προσκλήσεων) που επιτρέπεται να εφαρμοστούν στα μεταβιβαζόμενα 
αγροτεμάχια, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα :  

  α) Σε περίπτωση όπου ο αποδέκτης δεν είναι ήδη ενταγμένος στη Δράση στο πλαίσιο των 
αριθ. 266/42725/16.02.2022 και 267/42729/16.02.2022 Προσκλήσεων, ο αποδέκτης 
εφαρμόζει στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης εκμετάλλευσης τις ειδικές δεσμεύσεις του 

μεταβιβαστή.  

β) Σε περίπτωση όπου ο αποδέκτης είναι ήδη ενταγμένος στη Δράση στο πλαίσιο των 
αριθ. 266/42725/16.02.2022 και 267/42729/16.02.2022 Προσκλήσεων, ελέγχεται με ποια 
ειδική δέσμευση έχει ενταχθεί ο αποδέκτης και με ποιες ειδικές δεσμεύσεις είναι 
ενταγμένα τα μεταβιβαζόμενα αγροτεμάχια.  

 Εφόσον στα μεταβιβαζόμενα αγροτεμάχια εφαρμοζόταν δέσμευση όμοια με κάποια 
από τις δεσμεύσεις του αποδέκτη, τότε οι εκμεταλλεύσεις με την ίδια δέσμευση 
ενοποιούνται. 

 Εφόσον στα μεταβιβαζόμενα αγροτεμάχια εφαρμόζονταν διαφορετικές δεσμεύσεις 

από αυτή/ές του αποδέκτη, τότε:  
 Εάν πρόκειται για τις δεσμεύσεις Α και Β (π.χ. ο αποδέκτης είναι στη Β 

δέσμευση και  το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο είναι σε Α δέσμευση), τότε οι 
εκμεταλλεύσεις ενοποιούνται και εφαρμόζεται η δέσμευση του αποδέκτη (στο 
ανωτέρω παράδειγμα, στην ενοποιημένη πλέον εκμετάλλευση θα εφαρμόζεται 
η δέσμευση Β). 

 Εάν πρόκειται για τη δέσμευση Γ, τότε οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και 
εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά. 
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8. Κατά την πραγματοποίηση ολικής ή μερικής μεταβίβασης, ελέγχεται αν η 
μεταβιβασθείσα εκμετάλλευση του αποδέκτη, καθώς και το τμήμα της εκμετάλλευσης 

που παραμένει στον μεταβιβαστή (στην περίπτωση της μερικής μεταβίβασης), 
πληρούν τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, 
όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 6 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως κάθε 
φορά ισχύει.  

9. Επισημαίνεται ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το οποίο τα αιτούμενα 
προς μεταβίβαση αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του αποδέκτη της 
μεταβίβασης ως αρδευόμενα, ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ να είναι δηλωμένα και 
με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια, ελέγχεται στο στάδιο της 
πληρωμής του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης.  

10. Επιπλέον, πέραν της υποχρέωσης τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
εκμετάλλευσης, ο αποδέκτης ολικής ή μερικής μεταβίβασης πρέπει: 

 να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων του Άρθρου 5 της αριθ. 
2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, 

 να αποδέχεται την ανάληψη όλων των δικαιωμάτων, των δεσμεύσεων και των 
υποχρεώσεων του μεταβιβαστή, όπως αυτά απορρέουν από την έννομη σχέση 
μεταξύ του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η Απόφαση 
Ένταξης Πράξεων. 

11. Ο αποδέκτης, προκειμένου να λάβει την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο 

της Δράσης, οφείλει να υποβάλει, από το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης, Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) - η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής για τη Δράση. Στην 
ΕΑΕ πρέπει να δηλώνεται το σύνολο της «τροποποιημένης ενταχθείσας 
εκμετάλλευσης» (περιλαμβάνεται η μεταβιβασθείσα γεωργική έκταση και η, τυχόν, 
αρχικώς ενταγμένη στη Δράση γεωργική έκταση) ως αρδευόμενη, καλύπτοντας τις 
προϋποθέσεις άρδευσης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.1 των αριθ. 
266/42725/16.02.2022 και 267/42729/16.02.2022 Προσκλήσεων. 

12. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αποδεκτών της μεταβίβασης ως προς το 
παραπάνω σημείο υποβολής ΕΑΕ του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης εκ 

μέρους του αποδέκτη, ώστε η μεταβίβαση όχι μόνο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της Δράσης, αλλά και να παράξει οικονομικά αποτελέσματα 
(πληρωμή του αποδέκτη για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης). 

 
IIIα. Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου 

Ο μεταβιβαστής με ηλεκτρονική αίτησή του, μέσω του ΠΣ της Δράσης 
(https://p2.dikaiomata.gr/M1014/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 εγγραφεί ως χρήστης 
του ΠΣ της Δράσης στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, 

κάνει αποδοχή της μεταβίβασης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/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 (αίτημα αποδοχής τεχνικού δελτίου). Ο 

https://p2.dikaiomata.gr/M1014
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
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μεταβιβαστής οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για τα προηγούμενα του πρώτου έτους 
ισχύος της μεταβίβασης έτη εφαρμογής, για τα οποία και υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής, 

καθώς τυχόν παραβίαση αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων στον 
αποδέκτη και τη μείωση του ποσού ενίσχυσης του για το έτος μεταβίβασης ή και τα 
επόμενα έτη εφαρμογής . 

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης, ανάλογα με το έτος εφαρμογής της 
Δράσης στο πλαίσιο των αριθ.  266/42725/16.02.2022 και 267/42729/16.02.2022 
Προσκλήσεων, έχουν ως εξής: 

- για το πρώτο έτος εφαρμογής (2022), από τις 25.07.2022 έως και τις 10.09.2022 
- για το δεύτερο έτος εφαρμογής (2023), από τις 20.02.2023 έως τις 31.05.2023 

Οι δεσμεύσεις που παράγονται για τον αποδέκτη της μεταβίβασης εκκινούν από την 

ημερομηνία της μεταβίβασης και ισχύουν μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης της 
Δράσης. 
 
IIIβ. Μεταβίβαση λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας δικαιούχου για εργασία 

1. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβαστή) ή 
μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου (μεταβιβαστή) για εργασία, η ενταγμένη στη 
Δράση εκμετάλλευση δύναται να μεταβιβαστεί αποκλειστικά στο σύνολό της (ολική 
μεταβίβαση) και αποκλειστικά σε έναν μόνο αποδέκτη.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ολικής μεταβίβασης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας 

ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, η αίτηση μεταβίβασης πραγματοποιείται από 
τον αποδέκτη της μεταβίβασης. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης στο 
ΠΣ της Δράσης πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία που ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι σε θέση να το πράξει. Ο αποδέκτης 
της μεταβίβασης, αφού εγγραφεί στο ΠΣ της Δράσης 
(https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/), καταθέτει ηλεκτρονικά, μέσω του 
ΠΣ (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Αίτημα Αποδέκτη Ολικής Μεταβίβασης), αίτηση 
μεταβίβασης, την οποία απευθύνει στην αρμόδια ΔΑΟ/ ΔΑΟΚ της έδρας εκμετάλλευσής 
του. Ο αποδέκτης επισυνάπτει σε ηλεκτρονική μορφή, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 

παραστατικά: 

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω θανάτου του δικαιούχου 
(μεταβιβαστή): 

 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβαστή) 
 Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών 
 Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, των λοιπών ή όλων των 

κληρονόμων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, ότι 
αποδέχονται τον αποδέκτη (είτε περιλαμβάνεται στους πλησιέστερους συγγενείς είτε 
όχι) ως μοναδικό δικαιούχο της Δράσης 10.1.04.   

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του 

δικαιούχου (μεταβιβαστή) προς εργασία: 

 Βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια 
ανικανότητα του δικαιούχου (μεταβιβαστή) προς εργασία. 

4. Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων από 
την αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως  
κάθε φορά ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ 

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
https://p2.dikaiomata.gr/M1014
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της Δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – 
Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας βίας), ενώ στο πεδίο Αιτιολογία Απόφασης 

καταχωρείται η ημερομηνία συνάντησης της Επιτροπής Ανωτέρας Βίας και σύνταξης 
του Πρακτικού. Με τις παραπάνω ενέργειες ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες 
στο ΠΣ της Δράσης, η διαδικασία (ολικής) μεταβίβασης της πράξης λόγω θανάτου ή 
μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία.  

5. Διευκρινίζεται ότι βάσει σχετικής πρόβλεψης των αριθ. 266/42725/16.02.2022 και 
267/42729/16.02.2022 Προσκλήσεων, εφόσον ο θάνατος δικαιούχου της ΕΑΕ 2021 και 
της Δράσης επήλθε σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης υποβολής 
της αίτησης στήριξης για τη Δράση δηλαδή πριν την 14η  Μαρτίου 2022, η ένταξη θα 
πρέπει να  ανακληθεί, καθώς οι οικείοι του αποβιώσαντα ή οι έλκοντες εξ αυτού 

δικαιώματα δεν είχαν  δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης (δεδομένου ότι στην 
περίπτωση αυτή δεν παράγονται έννομα και οικονομικά αποτελέσματα για τον 
θανόντα). Συνεπώς στις περιπτώσεις που η αίτηση στήριξης υποβλήθηκε από 
συγγενείς ή οικείους του θανόντα, χρησιμοποιώντας το όνομα του, η αίτηση 
μεταβίβασης λόγω θανάτου του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται στο ΠΣ από τον 
αποδέκτη σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία,  είτε για το έτος 2022 είτε για 
το έτος 2023, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ είναι απορριπτικό και επιπλέον οι ΔΑΟ/ΔΑΟΚ 
οφείλουν να προβούν και σε ανάκληση της ένταξης πράξης του θανόντα σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο μέρος Β, παράγραφο ΙΙβ της παρούσας, χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
επιθυμία του κληρονόμου να αναλάβει την εκμετάλλευση. Δηλαδή ο χειριστής της 

αρμόδιας ΔΑΟ/ΔΑΟΚ προβαίνει ηλεκτρονικά στην ανάκληση της ένταξης πράξης μέσω 
της καρτέλας «Ανάκληση Ένταξης Πράξης από ΕΦΔ» του ΠΣ της Δράσης, ενώ στο πεδίο 
Αρχείο Τεκμηρίωσης αναρτάται το Πρακτικό της Επιτροπής Ανωτέρας Βίας και η 
ληξιαρχική πράξη θανάτου του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου. 

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Μια ενταγμένη στη Δράση πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση 

ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, μεταξύ άλλων, με την 
υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 

809/2014, στην οποία αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με 
τους όρους ένταξής της. 

Ι. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης με ιδία βούληση του δικαιούχου 
(μονομερής διακοπή) 

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη Δράση 
(μονομερή διακοπή) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ 
της Δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014)/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα 
τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Διακοπή τεχνικού δελτίου από 
αίτημα παραγωγού). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στο οικείο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος ΣΤ περίπτωση ζ της 

αριθ. 2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει. 
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ΙΙ. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω ανωτέρας βίας  
– εξαιρετικών περιστάσεων 

ΙΙα. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων, 
εκτός περιπτώσεων θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία 

Στην περίπτωση που η αίτηση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη Δράση οφείλεται σε λόγους 
ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, εκτός των περιπτώσεων θανάτου ή 
μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, ο δικαιούχος υποβάλλει 
ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ της Δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις – 
Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: 
Διακοπή τεχνικού δελτίου λόγω ανωτέρας βίας), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, ηλεκτρονική αίτηση 

Διακοπής τεχνικού δελτίου στη Δράση, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία – εξαιρετικές περιστάσεις.  

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων από την 
αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της  αριθ. 2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως κάθε 
φορά ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της 
Δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014 /Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση 
ανωτέρας βίας), ενώ στο πεδίο Αιτιολογία Απόφασης καταχωρείται η ημερομηνία 
συνάντησης της Επιτροπής Ανωτέρας Βίας και σύνταξης του Πρακτικού,  ενέργεια με την 
οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της Δράσης, η διαδικασία 
ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, εκτός 

περιπτώσεων θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία.  

ΙΙβ. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του 
δικαιούχου για εργασία – Αίτηση ανάκλησης για λοιπούς λόγους 

α) Στην περίπτωση ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας 
ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, εφόσον δεν είναι επιθυμητή η συνέχιση των 
δεσμεύσεων της εκμετάλλευσης από διάδοχο αυτού (πλησιέστερο συγγενή ή τρίτο 
άτομο), οι σχετικές ενέργειες γίνονται από τις αρμόδιες ΔΑΟ/ΔΑΟΚ της έδρας 
εκμετάλλευσης του δικαιούχου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των ως άνω υπηρεσιών 

από τους οικείους του δικαιούχου και της εκ μέρους τους προσκόμισης των ακόλουθων, 

κατά περίπτωση παραστατικών: 

 Σε περίπτωση ανάκλησης ένταξης της πράξης λόγω θανάτου του δικαιούχου: 

    Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου 

 Σε περίπτωση ανάκλησης ένταξης της πράξης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας 
του δικαιούχου προς εργασία: 

    Βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία, από το οποίο να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια 
ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία. 

Μετά την αξιολόγηση της περίπτωσης ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων από την 
αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της αριθ. 2459/371456/30.12.2021 ΥΑ, όπως κάθε φορά  

ισχύει, και εφόσον η αξιολόγηση οδηγήσει σε έγκριση της ανωτέρας βίας και της 
ανάκλησης της ένταξης πράξης, ο χειριστής της αρμόδιας ΔΑΟ/ΔΑΟΚ προβαίνει 
ηλεκτρονικά στην ανάκληση της ένταξης πράξης μέσω της καρτέλας «Ανάκληση Ένταξης 
Πράξης από ΕΦΔ» του ΠΣ της Δράσης, ενώ στο πεδίο Αρχείο Τεκμηρίωσης αναρτάται το 
Πρακτικό της Επιτροπής Ανωτέρας Βίας και το προσκομισθέν από τον αιτούντα 
παραστατικό. Με τις ενέργειες αυτές ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της 

https://p2.dikaiomata.gr/M1018
https://p2.dikaiomata.gr/M1018
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Δράσης, η διαδικασία ανάκλησης ένταξης πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας 
ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία, χωρίς την εφαρμογή κυρώσεων.    

β) Στην περίπτωση ανάκλησης ένταξης πράξης για λοιπούς λόγους π.χ. δικαστική 
απόφαση, ευρήματα από ΕΦΔ που οδηγούν σε αποβολή του δικαιούχου κ.ά., ο χειριστής 
της αρμόδιας ΔΑΟ/ΔΑΟΚ προβαίνει ηλεκτρονικά στην ανάκληση της ένταξης πράξης 
μέσω της καρτέλας «Ανάκληση Ένταξης Πράξης από ΕΦΔ» του ΠΣ της Δράσης, ενώ στο 
πεδίο Αρχείο Τεκμηρίωσης αναρτάται το σχετικό έγγραφο της αρμόδιας αρχής. Με τις 
ενέργειες αυτές ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της Δράσης, η διαδικασία 
ανάκλησης ένταξης πράξης για λοιπούς λόγους, με την επιβολή των προβλεπόμενων στο 
οικείο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης κυρώσεων.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας 
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας 
3.  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αρκαδίας 
4.  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αχαΐας  
5. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Βοιωτίας 
6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δράμας 
7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής 
8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου 
9. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ευβοίας 

10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηλείας 
11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας 
12. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου 
13. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 
14. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καβάλας 
15. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καρδίτσας 
16. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κιλκίς 
17. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κοζάνης 
18. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κορινθίας 
19. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λαρίσης 
20. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μαγνησίας 
21. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ξάνθης 
22. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 
23. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας – Γιαννιτσών 
24. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας – Έδεσσας 
25. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πιερίας 
26. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πρέβεζας 
27. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ροδόπης 
28. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών 
29. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων 
30. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φθιώτιδας 
31. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας 
32. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φωκίδας 

33. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χαλκιδικής 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Γεωργαντά 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Στύλιου 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δ. Παπαγιαννίδη 

2. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

1.     ΕΥΔ ΠΑΑ 

2.     ΕΥΕ ΠΑΑ 

3. ΟΠΕΚΕΠΕ 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

2. Διεύθυνση Πληροφορικής 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 
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