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Αθήνα, 11/04/2019
Αρ. Πρωτ. :1156/77424

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. Πρωτ. 500/24791/15-02-2018
Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και
αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αριθμ. Πρωτ. 500/24791/1502-2018 Εγκύκλιος ως κάτωθι:
Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών στο πλαίσιο της με αριθ.
2848/145689/28-12-2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4310) σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν :
Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης
Β. Αίτημα Τροποποίησης Πράξης

Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης
Μια ενταγμένη στο Μέτρο Πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση
ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, εκτός των άλλων, με την
υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στο
οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής
της.
I. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ιδία βούληση των ενδιαφερομένων
Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, για όποια/ες από
τις δράσεις στις οποίες έχει ενταχθεί επιθυμεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

1

ΑΔΑ: Ψ9ΨΡ4653ΠΓ-8ΑΓ

εφαρμογής. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)
(https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και
ημερομηνία οριστικοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπονται.

II.Ανάκλησης Ένταξης Πράξης λόγω θανάτου του δικαιούχου, ο οποίος επήλθε πριν την
έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξης
Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος απεβίωσε στο διάστημα μεταξύ υποβολής της αίτησής του
για ένταξη στο Μέτρο 11 και έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξης, αλλά συμπεριλήφθηκε
στους δικαιούχους επειδή δεν ενημερώθηκε εγκαίρως η αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων
Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, δεν ισχύει η διοικητική πράξη ένταξης καθώς
αναφέρεται σε ανύπαρκτο πλέον πρόσωπο και ανακαλείται αυτοδίκαια.
Επιπρόσθετα, προκειμένου να μη χορηγηθεί ενίσχυση στον θανόντα, θα πρέπει οι κληρονόμοι
ή οι πλησιέστεροι συγγενείς να ενημερώσουν σχετικά την περιφερειακή δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ,
προσκομίζοντας Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την αξιολόγηση του παραστατικού, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το
αίτημα, προχωρεί σε Ανάκληση της Ενταγμένης Πράξης του δικαιούχου που απεβίωσε.

III. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας φυσικού
προσώπου
Στην περίπτωση θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου και εφόσον οι
κληρονόμοι που αναφέρονται στην διαθήκη, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει, οι
πλησιέστεροι συγγενείς, δεν επιθυμούν είτε να συνεχίσει κάποιος εξ αυτών τη δράση, είτε να
γίνει μεταβίβαση σε κάποιο τρίτο, αλλά επιθυμούν την ανάκληση της πράξης, θα πρέπει να
ενημερώσουν σχετικά την περιφερειακή δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ και να προσκομίσουν τα
ακόλουθα κατά περίπτωση παραστατικά:

α) Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου


Παραστατικό από δημόσια υπηρεσία με το οποίο να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια
ανικανότητα του δικαιούχου.

β) Σε περίπτωση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης λόγω θανάτου του δικαιούχου


Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου



Διαθήκη ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει, Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
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Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, των κληρονόμων που
αναφέρονται στην διαθήκη ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει στο πιστοποιητικό
πλησιέστερων συγγενών, ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη δράση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την αξιολόγηση των παραστατικών, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το
αίτημα, εγκρίνει το αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης.

Β. Αίτημα Τροποποίησης Πράξης
Κάθε ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης
μπορεί να προκύψει είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, είτε κατά τη διαδικασία
παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα
στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή
αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος (ΠΣ) της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16), λαμβάνουν μοναδικό
αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης και μπορεί να αφορούν:

I.

τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης,

II.

αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της
επιχείρησης, επώνυμο, κλπ.),

III. μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.

I. Τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης

α) Αίτημα για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Καν.(ΕΕ) 640/2014

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και
εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος
είναι σε θέση να το πράξει, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.
Αίτημα τροποποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζεται από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ και ο δικαιούχος ενημερώνεται, μέσω του ΠΣ, για το αποτέλεσμα του αιτήματός του.
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β) Αίτημα για άλλους λόγους
Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει μέσω του ΠΣ το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά
έτος εφαρμογής από τις 01/04 έως και τις 15/05 κάθε έτους και το αίτημά του θα αφορά στα
επόμενα έτη εφαρμογής της κάθε δράσης και μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών του στην κάθε
δράση.
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται
κυρώσεις όπου προβλέπεται.

II. Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης,
επώνυμο, κλπ.)
Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής
αλλαγής των στοιχείων του. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί είτε
μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης(ΕΑΕ) είτε μέσω της
διαδικασίας των διοικητικών πράξεων της ΕΑΕ.
Ειδικά στην περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να τροποποιήσει μόνο το IBAN του τραπεζικού
λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να του καταβάλλεται η ενίσχυση του Μέτρου, υποβάλλει
ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ που υποστηρίζει το Μέτρο.

III. Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών
Γενικά - Αίτημα Μεταβίβασης
Μεταβιβαστής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων
για το οποίο έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τις Δράσεις του Μέτρου 11 και το
οποίο μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος της εκμετάλλευσής του, το οποίο έχει ενταχθεί στο εν
λόγω Μέτρο.
Αποδέκτης νοείται το διάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποδέχεται τη μεταβίβαση
του συνόλου ή μέρους της ενταγμένης στη δράση του Μέτρου 11 εκμετάλλευσης από τον
μεταβιβαστή.
Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από το μεταβιβαστή ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ στη
διεύθυνση

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16

και

αποδίδεται

μοναδικός

αριθμός

πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια ο αποδέκτης, αφού εγγραφεί στο ΠΣ, κάνει αποδοχή της
μεταβίβασης.
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Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της
ενταγμένης στο Μέτρο 11 εκμετάλλευσής του μόνο μία φορά ανά έτος εφαρμογής, πλην των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, και σε έναν μόνο αποδέκτη.
Η ολική μεταβίβαση μπορεί να εμπίπτει στην κανονική διαδικασία (ιδία βούληση των
ενδιαφερομένων) ή να προκύπτει ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας. Στην ανωτέρα βία εμπίπτουν
οι περιπτώσεις θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του μεταβιβαστή.
Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μέρους της ενταγμένης στο Μέτρο 11 εκμετάλλευσης θα
πρέπει, τόσο για την εκμετάλλευση του αποδέκτη, όπως αυτή διαμορφώνεται με την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης, όσο και για το τμήμα της εκμετάλλευσης που παραμένει στον
μεταβιβαστή,

να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης με τα οποία

εγκρίθηκε ο μεταβιβαστής.
Ο αποδέκτης :


πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων. Το κριτήριο του ενεργού

γεωργού θα ελέγχεται κατά τη διαδικασία πληρωμής.


αποδέχεται ότι αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις

του μεταβιβαστή που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβαστή και της
αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

Ο αποδέκτης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στο ΠΣ και
προκειμένου να πληρωθεί την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) - η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής της Δράσης - για το πρώτο
έτος ισχύος της μεταβίβασης, θα πρέπει ο αποδέκτης της μεταβίβασης όχι απλώς να έχει
υποβάλει ΕΑΕ για το πρώτο έτος εφαρμογής αλλά στην εν λόγω ΕΑΕ θα πρέπει να δηλώνεται το
σύνολο «τροποποιημένης ενταχθείσας εκμετάλλευσης» (περιλαμβάνεται η μεταβιβασθείσα
έκταση και η τυχόν αρχικώς ενταγμένη έκταση).
Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε η μεταβίβαση της σύμβασης
όχι μόνο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Μέτρου, αλλά και να
παράγει οικονομικά αποτελέσματα (πληρωμή του αποδέκτη για το πρώτο έτος ισχύος της
μεταβίβασης).
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1. Μεταβίβαση ιδία βούληση των ενδιαφερομένων
Ο μεταβιβαστής με αίτημά του μέσω του ΠΣ δηλώνει το σύνολο ή τμήμα της ενταγμένης στη
Δράση 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.
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
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
2. Μεταβίβαση λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας φυσικού προσώπου
Στην περίπτωση μεταβίβασης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου
(μεταβιβαστή), η ενταγμένη στο Μέτρο εκμετάλλευση μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε έναν
αποδέκτη, ως κάτωθι:
i) Εάν υπάρχει διαθήκη, στον οριζόμενο κληρονόμο ή όποιον ορίσει αυτός ή στην
περίπτωση περισσότερων κληρονόμων σε όποιον ορίσουν αυτοί.
ii) Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, στον πλησιέστερο συγγενή ή όποιον ορίσει αυτός ή στην
περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός σε όποιον ορίσουν αυτοί.
Η υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης είναι δυνατή εντός πέντε (5) μηνών από την
ημερομηνία θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του φυσικού προσώπου.
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Ο αποδέκτης της μεταβίβασης, αφού εγγραφεί στο ΠΣ, καταθέτει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ,
στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία εμπίπτει η έδρα
εκμετάλλευσής του, αίτημα μεταβίβασης επισυνάπτοντας σε ηλεκτρονική μορφή κατά
περίπτωση τα ακόλουθα παραστατικά:
α) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του
δικαιούχου (μεταβιβαστή).
 Παραστατικό από δημόσια υπηρεσία με το οποίο να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια
ανικανότητα του δικαιούχου (μεταβιβαστή).
β) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω θανάτου του δικαιούχου
(μεταβιβαστή) πρέπει να προσκομίσει :
 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αρχικού δικαιούχου (μεταβιβαστή)
 Διαθήκη ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει, Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
 Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, των λοιπών κληρονόμων που
αναφέρονται στη διαθήκη ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει,

στο πιστοποιητικό

πλησιεστέρων συγγενών, ότι αποδέχονται τον αποδέκτη ως διαχειριστή της εκμετάλλευσης.
Ο αποδέκτης επιπλέον θα πρέπει να συνάψει σύμβαση: α) με γεωπόνο σύμβουλο και να την
καταχωρήσει στο ΠΣ και β) με ΟΕ&Π.
Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού αξιολογήσει όλα τα δικαιολογητικά
καταχωρεί στο ΠΣ το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αφορά στην έγκριση ή στην απόρριψη
του αιτήματος μεταβίβασης
Οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ή και
Τροποποίησης Πράξης, θα είναι αναρτημένες στο ΠΣ μέσω σχετικού εγχειριδίου (manual).
Η παρούσα εγκύκλιο εφαρμόζεται για όλα τα αιτήματα Ανάκλησης και Τροποποίησης
Ενταγμένων Πράξεων που θα υποβληθούν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
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