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ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση της αριθ. 1269/204878/24.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΑΞΜ4653ΠΓ-Α9Α) 
Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης 
(συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης 
στο πλαίσιο της δράσης 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα  
Nήσου Θήρας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» 

 

1. Σκοπός της παρούσας 2ης τροποποίησης της αριθ. 1269/204878/24.07.2020   Εγκυκλίου 
«Διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της 
μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 
10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα  Nήσου Θήρας» του Μέτρου 
10 του ΠΑΑ 2014-2020», είναι η παράταση της προθεσμίας υποβολής: 
 
α) αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων 
β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου, 
 
τα οποία αφορούν στο τρίτο έτος εφαρμογής (2022) της αριθ.2746/235674/20.09.2019  
Πρόσκλησης της δράσης 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα  
Nήσου Θήρας»  από τις 20.02.2022 έως και τις 30.04.2022.  
 
2α. Η παράγραφος Α «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)», σημείο Ι «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», εδάφιο 
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Ια «Αίτηση τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων» της 
αριθ. 1269/204878/24.07.2020   Εγκυκλίου αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«Iα) Αίτηση τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων 

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης των στοιχείων της πράξης 
δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει 
ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης και δύναται να υποβάλει το πολύ 
ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός προθεσμίας από την 20/2 έως και 
την 31/3 έκαστου έτους εφαρμογής.  Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 
2023 (τέταρτο έτος εφαρμογής της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκλησης της δράσης 
10.1.03), υποβάλλεται από την 20.02.2023 έως και την 31.03.2023. 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  2023 και 2024. 

Κατ’ εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν:  

 στο πρώτο έτος εφαρμογής (2020) της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκλησης 
της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός 
προθεσμίας από τις 27.07.2020 έως και τις 21.09.2020,  

 στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2021) της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 
Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση 
τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 20.02.2021 έως και τις 30.04.2021.  

 στο τρίτο έτος εφαρμογής (2022) της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκλησης 
της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός 
προθεσμίας από τις 20.02.2022 έως και τις 30.04.2022.  

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης  
(https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης 
Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου)».  

2β. Η παράγραφος Α «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)», σημείο ΙV «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΗΣ», εδάφιο ΙVα «Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου» της αριθ. 
1269/204878/24.07.2020   Εγκυκλίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«ΙVα) Μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου 

Ο μεταβιβαστής με ηλεκτρονική αίτησή του μέσω του ΠΣ της δράσης 
(https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/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/M101AEO/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 
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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 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. 

 
Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο – μεταβιβαστή όσο 
και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται από την 20/2 
έως και την 31/3 έκαστου έτους εφαρμογής  π.χ. αίτηση μεταβίβασης και αποδοχή αυτής 
με πρώτο έτος ισχύος το 2023 (τέταρτο έτος εφαρμογής της αριθ. 2746/235674/20.09.2019     
Πρόσκλησης της δράσης), υποβάλλεται από την 20.02.2023 έως και την 31.03.2023. 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 περιόδου δέσμευσης της δράσης π.χ. στο προηγούμενο 
παράδειγμα η μεταβιβασθείσα πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2023 
και 2024.  
Κατ’ εξαίρεση, για μεταβιβάσεις που αφορούν:  

 στο πρώτο έτος  εφαρμογής (2020) της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκλησης 
της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, 
αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας που 
ορίζεται από τις 27.07.2020 έως και τις 21.09.2020,  

 στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2021) της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 
Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης 
και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας από 
τις 20.02.2021 έως και τις 30.04.2021.» 

 στο τρίτο  έτος εφαρμογής (2022) της αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκλησης 
της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, 
αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας από τις 
20.02.2022 έως και τις 30.04.2022.» 

 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1269/204878/24.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΑΞΜ4653ΠΓ-Α9Α)  
Εγκύκλιος. 

 
                                                                        

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
 

                                                                                               ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων 
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου 
3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κορινθίας 

 
 
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 
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χ. Παπαδημητρίου 
5.     Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)  
6.     Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ)  
 

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