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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &  
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 
 

Με την παρούσα τροποποιείται η αρ. 500/24791/15-02-2018 εγκύκλιος ως εξής: 
 

1. Τροποποιείται η παρ. Ιβ της Ενότητας Β ως κάτωθι: 
Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης από τις 01/04 έως και τις 15/05 κάθε 
έτους. Το αίτηµά του αφορά τα επόµενα έτη εφαρµογής της κάθε ∆ράσης και ισχύει µέχρι τη 
λήξη των δεσµεύσεών του στην κάθε ∆ράση. Κατ’ εξαίρεση: 

i) Για το πρώτο έτος εφαρµογής του Μέτρου (2017 – 2018), ο δικαιούχος δύναται 
να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 
23/02/2018.  

ii) Για το δεύτερο έτος εφαρµογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος δύναται 
να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης από την 01/04/2018 έως 25/05/2018 

 Στο αίτηµα τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σηµεία 
τροποποίησης και να τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της 
πράξης. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτηµα του δικαιούχου, εφαρµόζονται 
κυρώσεις όπου προβλέπεται. 
 
2. Τροποποιείται η περίπτωση 1 της παρ. ΙΙΙ της ενότητας Β ως κάτωθι: 
 
Ο µεταβιβαστής µε αίτηµά του µέσω του ΠΣ δηλώνει το σύνολο ή τµήµα της ενταγµένης 
στη ∆ράση εκµετάλλευσης που επιθυµεί να µεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του 
αποδέκτη της µεταβίβασης. Ο αποδέκτης µε τη σειρά του, αφότου εγγραφεί στο ΠΣ, 
αποδέχεται τη µεταβίβαση, η οποία σηµαίνει και την αποδοχή των δεσµεύσεων που είχε 
αναλάβει ο µεταβιβαστής. 
 Ο αποδέκτης είναι υποχρεωµένος να κάνει την αποδοχή για το σύνολο του αιτήµατος του 
µεταβιβαστή καθώς µερική αποδοχή δεν νοείται. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία 
µεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει το οριστικοποιηµένο έντυπο. Ο µεταβιβαστής σε 
κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τις δεσµεύσεις του για το χρονικό διάστηµα που 
καθορίζεται για το προηγούµενο έτος εφαρµογής για το οποίο υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση 
πληρωµής.  
Η περίοδος υποβολής του αιτήµατος µεταβίβασης από το δικαιούχο- µεταβιβαστή ορίζεται 
από την 01/04 έως και την 15/05 κάθε έτους και το αίτηµα αφορά το επόµενο έτος 
εφαρµογής. Κατ’ εξαίρεση: 

Α∆Α: ΩΝΣ∆4653ΠΓ-6Κ2 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 



iii) Για το πρώτο έτος εφαρµογής του Μέτρου (2017 – 2018), ο δικαιούχος δύναται 
να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 
23/02/2018.  

iv) Για το δεύτερο έτος εφαρµογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος δύναται 
να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης από την 01/04/2018 έως 25/05/2018 

 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δέσµευση των δικαιούχων για σύναψη 
σύµβασης: α) µε γεωπόνο σύµβουλο και την καταχώρησή της στο ΠΣ, και β) µε ΟΕ&Π  
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