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5η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
1522/Β΄/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08
«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1.

2.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019.
Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 69, παρ. 2.
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3.

Το Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και
ειδικότερα το άρθρο 13.

4.

Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄
138/2017).

5.

Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (ΦΕΚ Α’
100/2021).

6.

Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 142/2021).

7.

Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α’
19/2022).

8.

Την υπ’ αριθ. 6309/9-9-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (ΦΕΚ Β΄ 4190/2021).

9.

Την υπ’ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιοργάνωση των
Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄
3066/26-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Την υπ’ αριθμ. 4760/23-6-2021 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 483/2021).

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
2. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ.
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165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ.
485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους
απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 181/20.06.2014).
4.

Τον Καν. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και
του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή
αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022 (EL L 437/28.12.2020).

5.

Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για
την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαιτέρως την υπ΄ αριθμ. C (2021) 9718 final/15-12-2021
απόφαση έγκρισης της 9ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Γ.

Την υπ’ αριθμ. 663/31-3-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.

Δ.

Την υπ’ αριθμ. 19138/1-4-2022 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ε.

Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού Προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας είναι η πέμπτη (5η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 (ΦΕΚ 2850/Β’/11-8-2017), 4968/13-6-2018
(ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018), 2725/9-6-2020 (ΦΕΚ 2367/B’/16-6-2020) και 2081/3-6-2021 (ΦΕΚ
2496/B’/10-6-2021) Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.
Οι διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως:

Άρθρο 2
1. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης - Δεσμεύσεις», η παράγραφος Β, εισαγωγικό εδάφιο,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας
παράτασης κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης και υποβολής αιτήματος παράτασης, εκ
μέρους των δικαιούχων, και εκκινούν από την ημερομηνία που ορίζεται στην αρχική
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

2. Στο Άρθρο 7 «Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις», η παράγραφος Β, σημείο 1, εδάφιο γ, όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής
Απόφασης και με το Άρθρο 7, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής
Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, να κάνουν:
• μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2)
πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της
βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και, αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής για τις
καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού και

[4]

ΑΔΑ: 61ΣΕ4653ΠΓ-Ι7Ζ

• αποκλειστική χρήση φερομονών τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής για τις
καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και,
αντίστοιχα, τα δύο (2) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της
αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού καθώς και στην περίπτωση ετήσιας παράτασης
των δεσμεύσεων, ανεξαρτήτως καλλιέργειας».

3. Στο Άρθρο 8 «Ύψος ενίσχυσης», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 8586/48-2017 Υπουργικής Απόφασης, με το Άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής
Απόφασης και με το Άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, προστίθεται
καταληκτικό εδάφιο ως ακολούθως:
«Στην περίπτωση ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεων, ως ύψος ενίσχυσης εκάστης
καλλιεργητικής ομάδας ορίζεται το αντίστοιχο ύψος ενίσχυσης του 5ου έτους εφαρμογής».

4. Στο Άρθρο 9 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δημοσιοποίηση της δράσης», η
παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο ΕΦΔ προωθεί προς υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
του ΥπΑΑΤ, σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης
από τους υποψηφίους, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ».

5. Στο Άρθρο 12 «Διαδικασία έκδοσης Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Ανάκληση –
Τροποποίηση», η παράγραφος Α «Διαδικασία έκδοσης Απόφασης Ένταξης Πράξεων», σημείο
3, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τελικός διατάκτης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών
Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ».

6. Στο Άρθρο 12 «Διαδικασία έκδοσης Απόφασης Ένταξης Πράξεων – Ανάκληση –
Τροποποίηση», η παράγραφος Γ «Τροποποίηση πράξης – Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
Πράξεων», σημείο 1, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12, παράγραφος Γ της υπ’ αριθμ.
4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο
ευελιξίας στην υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη
ολοκλήρωση τους σε πλήρη συμφωνία με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής
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Απόφασης Ένταξης Πράξεων. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να
προκύψει:
 Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο,
αποκλειστικά μέσω του ΠΣ. Μπορεί να υποβληθεί το πολύ ένα εγκεκριμένο αίτημα
τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών
περιστάσεων, το οποίο θα αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής. Στην περίπτωση των
μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά ανά έτος και ανά
δικαιούχο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. Στην
περίπτωση ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεων, δεν επιτρέπεται τόσο η υποβολή
αιτήματος τροποποίησης όσο και η υποβολή αιτήματος μεταβίβασης.
Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται
επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου της πράξης. Στο αίτημα
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στο ΠΣ όλα τα παραστατικά που το τεκμηριώνουν και
υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζεται σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΔ. Ο δικαιούχος
υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά, σε οποιονδήποτε έλεγχο του
ζητηθεί. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή
εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 χωρίς
περιορισμό τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής
τους.
 Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην
απόφαση ένταξης, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης (λόγω διαχειριστικών
προβλημάτων, εμπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.). Στην περίπτωση ετήσιας
παράτασης των δεσμεύσεων, δύναται να επέλθουν μεταβολές στα στοιχεία των
ενταγμένων πράξεων κατά την διάρκεια του έτους της παράτασης, κατόπιν ευρημάτων
ελέγχου του τελευταίου έτους εφαρμογής της αρχικής περιόδου των δεσμεύσεων».

7. Στο Άρθρο 16 «Μειώσεις – Κυρώσεις», στην παράγραφο ΣΤ «Μειώσεις - Κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις», σημείο γ, εδάφιο εε, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 14,
παράγραφος Γ της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 11,
παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 2725/9-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, προστίθεται καταληκτικό
εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι κυρώσεις του παρόντος εδαφίου εε, επιβάλλονται και στην περίπτωση μη τήρησης της εν
λόγω δέσμευσης κατά το έτος παράτασης των δεσμεύσεων».
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Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-52017), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 (ΦΕΚ 2850/Β’/11-8-2017),
4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-2018), 2725/9-6-2020 (ΦΕΚ 2367/B’/16-6-2020) και
2081/3-6-2021 (ΦΕΚ 2496/B’/10-6-2021) Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

[7]

