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Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016
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Λίγα λόγια σχετικά με το ενημερωτικό φυλλάδιο, που κρατάτε στα χέρια
σας
Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών με όσο το δυνατό πιο απλά λόγια
σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος
2016.
Στο φυλλάδιο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος γεωργός καθώς και οι φορείς υποβοήθησης
υποβολής της ΕΑΕ 2016 α' και β' βαθμού να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη
μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να συμβουλευτούν την υπ'
αριθμ. 1406/52601/2016 Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία
μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το 2016 για τη νέα προγραμματική
περίοδο καθώς και την σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο:
1.

υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ (Β' 1291/2016)

2.

υπ' αριθμ. 1478/55402/2016 ΥΑ (Β' 1393/2016)

3.

υπ' αριθμ. 79867/18.05.2016 εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Είσαι επιλέξιμος για να μεταβιβάσεις δικαιώματα βασικής ενίσχυσης?
Σε περίπτωση που σου έχουν χορηγηθεί οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος
ενίσχυσης 2015, μπορείς δυνητικά να τα μεταβιβάσεις σε άλλον γεωργό από το έτος ενίσχυσης
2016 και μετά. Μπορείς να μεταβιβάσεις τα χορηγηθέντα δικαιώματα με ή χωρίς γη. Σε
περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να είναι ισάριθμος ή μεγαλύτερος
αριθμός επιλέξιμων εκταρίων.
Επίσης μπορείς να τα μεταβιβάσεις οριστικά (με πώληση ή όποια άλλου είδους οριστική
συμφωνία) ή να τα εκμισθώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τη λήξη της περιόδου
εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη.
Τα
α δικαιώματα βασικής ενίσχυσης αποτελούν δικαιώματα “υπό αίρεση” και η χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης το 2015 δεν εξασφαλίζει την κατοχή τους εφ' όρου ζωής, σε περίπτωση που ο
ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, εκμισθώσει το σύνολό τους σε άλλο γεωργό, δεν υποβάλλει αίτηση ενιαίας
ενίσχυσης και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύει άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

Οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης αίτησης
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μεταβίβασης, αν σε μέλλοντα χρόνο διαπιστωθεί αχρεωστήτως χορήγηση δικαιωμάτων στον
μεταβιβαστή ή στον αποδέκτη, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και
ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τον γεωργό, που εκείνη τη χρονική στιγμή
κατέχει τα δικαιώματα.

2. Είσαι επιλέξιμος ως αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης?
Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων 2016 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις
προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να
παράξει αποτέλεσμα!
Για να πληρεί ο αποδέκτης τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού θα πρέπει κατ' αρχάς να
πληρεί τις προϋποθέσεις του ορισμού του ως γεωργό, ότι δηλαδή πρόκειται για φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, του οποίου η γεωργική εκμετάλλευση έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια και ασκεί
γεωργική δραστηριότητα. Στη συνέχεια ελέγχεται για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ως ενεργός
γεωργός το έτος 2016:
1ο Βήμα: Ελέγχεται το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 του αποδέκτη, αν υπερβαίνει ή
όχι το ποσό των 5.000 €. Σε περίπτωση που δεν το υπερβαίνει, θεωρείται αυτόματα ενεργός
γεωργός για το 2016. (Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν έχει λάβει άμεσες
ενισχύσεις το προηγούμενο έτος 2015 ή δεν υπέβαλλε ΕΑΕ 2015, ο παραπάνω έλεγχος
διενεργείται βάσει θεωρητικού ποσού, το οποίο προκύπτει από το γινόμενο των εκτάσεων του
αποδέκτη το 2016 επί τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης).
2o Βήμα: Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή του θεωρητικού
ποσού υπερβαίνει το ποσό των 5.000 €, τα στοιχεία αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών,
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις έτους 2015 (ή το θεωρητικό ποσό)
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% των συνολικών εσόδων, που έχει αποκτήσει από μη γεωργικές
δραστηριότητες, για το εν λόγω έτος 2015.
3o Βήμα: Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή το θεωρητικό ποσό
υπερβαίνει το ποσοστό του 5%, ο γεωργός θεωρείται ενεργός γεωργός για το έτος 2016.
•

Αν ο αποδέκτης εντάσσεται στη λεγόμενη “αρνητική λίστα” (δ/νση αερολιμένων,
σιδηροδρομικών εταιρειών, εταιρειών ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων
και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) ελέγχεται είτε ως προς το Βήμα 3, είτε ότι τα
έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών
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εσόδων είτε ότι ο κύριος εταιρικός σκοπός είναι εταιρικός γεωργικός.

Κατά
ατά την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης των δικαιωμάτων οι αντισυμβαλλόμενοι δεν γνωρίζουν με
σιγουριά αν ο αποδέκτης είναι ενεργός το 2016. Όμως με βάση τα παραπάνω μπορούν να έχουν μία
εικόνα και να πράξουν ανάλογα.
Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της
μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του
ενεργού γεωργού προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2016.

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των
μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 €. Εάν με την
μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και την πράσινη ενίσχυσης,
που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.250 € είναι
απαραίτητη η απένταξη του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το εν λόγω έτος ενίσχυσης
και μεταβίβασης των δικαιωμάτων, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που
δικαιούται.

3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και γης και μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη
Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν στις τρεις περιφέρειες ΠΕ1, ΠΕ2 και
ΠΕ3, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων της κληρονομιάς, μπορούν να μεταβιβάζονται και να
ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3.
Αυτό σημαίνει ότι:
•

σε περίπτωση που η μίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης ΠΕi συνοδεύεται από μίσθωση ή μεταβίβαση γης αντίστοιχα, επιτρέπεται μόνο
εάν συνοδεύεται από μίσθωση ή μεταβίβαση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού
επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως περιφέρεια ΠΕi

•

σε περίπτωση που η μίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης ΠΕ1 δε συνοδεύεται από μίσθωση ή μεταβίβαση γης ΠΕi αντίστοιχα, μπορεί ο
αποδέκτης να τα ενεργοποιήσει μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις ισοδύναμου ή μεγαλύτερου
αριθμού εκταρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως περιφέρεια ΠΕi

Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση
μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.
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4. Πως και πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων?
Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να έρθουν σε συμφωνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων με
οποιοδήποτε τρόπο και όποτε επιθυμούν. Όμως για να παράξει αποτέλεσμα ένα δεδομένο έτος
ενίσχυσης, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο αρμόδιος
φορέας για την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων μεταβίβασης.
Η ανακοίνωση της μεταβίβασης γίνεται μέσω υποβολής αίτησης σε διαδικτυακή εφαρμογή του
ΟΠΕΚΕΠΕ και με χρήση υποδειγμάτων, διαμορφωμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάλογα με την
κατηγορία της μεταβίβασης δικαιωμάτων.
Μπορείς να υποβάλλεις αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους, όμως
για να ληφθεί υπόψη για ένα συγκεκριμένο έτος, θα πρέπει να υποβληθεί ως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, δηλαδή την 15η Μαΐου. Σε περίπτωση
υποβολής αίτησης μεταβίβασης μετά την καταληκτική ημερομηνία, αυτή λαμβάνεται υπόψη για
το επόμενο έτος ενίσχυσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
καθορίζεται με υπουργική απόφαση και για κάθε έτος ενίσχυσης στην σχετική εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το έτος ενίσχυσης 2016,
2016, δεδομένης της χορήγησης του τίτλου των οριστικών δικαιωμάτων τον
Απρίλιο του 2016, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης θα είναι αναγκαστικά περιορισμένος.
Έτσι λοιπόν λαμβάνονται υπόψη για το έτος ενίσχυσης 2016 οι αιτήσεις μεταβίβασης που υποβάλλονται
στα διαδικτυακ
διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 15/06/2016!

5. Κατηγορίες και υποδείγματα μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης
Για το έτος 2016 διατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης:
•

Μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης (Υπόδειγμα 1)

•

Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης (Υπόδειγμα 2)

•

Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)
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•

Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6)

•

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7)

•

Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης (Υπόδειγμα 8)

•

Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9)

•

Ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς (Υπόδειγμα 11)

•

Ταυτόχρονη μεταβίβαση λύσης μίσθωσης (Υπόδειγμα 12)

Στην περίπτωση μεταβίβασης χωρίς γη, εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 20%
20% επί της μοναδιαίας αξίας
των δικαιωμάτων! Από την εφαρμογή της παρακράτησης εξαιρείται η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων
χωρίς γη,
γη, στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς
συγγενείς α' βαθμού (Υπόδειγμα 2).
2). Στη μίσθωση
δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ως άνω παρακράτηση, χωρίς εξαιρέσεις.
Ο αποδέκτης θα χάσει οριστικά το 20% της αξίας των δικαιωμάτων, όμως η αξία αυτή οδηγείται στο
Εθνικό Απόθεμα, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ποσά του Εθνικού Αποθέματος για τη χορήγηση
δικαιωμάτων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενους γεωργούς.
Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης μεταβίβασης θεωρείται δεδομένο ότι οι
αντισυμβαλλόμενοι γνωρίζουν την εφαρμογή της παρακράτησης καθώς και των τυχόν εξαιρέσεων,
όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση.

6. Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην
διαδικτυακή εφαρμογή
Για το έτος ενίσχυσης 2016 ισχύουν τα παρακάτω, όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης
μεταβίβασης:
1. Η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και δεν
αποστέλλεται πλέον φυσικός φάκελος στο αρμόδιο γραφείο του ΟΠΕΚΕΚΕ. Το σχετικό υπόδειγμα, της
επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης δικαιωμάτων, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κάθε
κατηγορίας, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (μετά από σάρωση) στην εφαρμογή.

Η κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής φυσικού φακέλου με το πρωτότυπο υπόδειγμα και τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά έχει οικονομικό και χρονικό όφελος τόσο για τους αντισυμβαλλόμενους όσο
και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη πλευρά, επειδή οι κάθε λογής έλεγχοι τόσο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και
όλων των ενωσιακών και εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών διενεργούνται επί των πρωτοτύπων
δικαιολογητικών, μετατίθεται στους αντισυμβαλλόμενους η υποχρέωση να τηρεί ατομικό φάκελο με τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά για τουλάχιστον μία πενταετία, για την περίπτωση που αυτά για
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οποιονδήποτε λόγο αναζητηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Καθιερώνονται ξεχωριστά υποδείγματα για τις λεγόμενες “ταυτόχρονες”, διαδοχικές
μεταβιβάσεις, ενσωματώνοντας την υποχρέωση υποβολής δύο ξεχωριστών αιτήσεων σε μία.
Έτσι, κληρονόμος λόγου χάρη το 2016 υποβάλλει πλέον ένα υπόδειγμα προκειμένου να ζητήσει
τη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονα, για το ίδιο έτος, τη μεταβίβαση
των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό. Περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται
στην υπ' αριθμ. 79867/18.05.2016 εγκύκλιο της μεταβίβασης των δικαιωμάτων 2016.
3. Πέρα από τη δυνατότητα της ακύρωσης μίας υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, δίνεται
πλέον και η δυνατότητα της τροποποίησης μίας οριστικοποιημένης αίτησης μεταβίβασης, όσον
αφορά στην κατηγορία μεταβίβασης (Υπόδειγμα), στον αριθμό, το είδος των δικαιωμάτων καθώς
και στα επιλέξιμα αγροτεμάχια, τα οποία ο μεταβιβαστής επιθυμεί να μεταβιβάσει.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
Ι. Γενικά
1. Γεωργός, στον οποίο δεν έχουν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, μπορεί να τα
μεταβιβάσει?
Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων το έτος ενίσχυσης 2016, που δεν έχουν χορηγηθεί το
έτος ενίσχυσης 2015.
2. Είναι υποχρεωτική η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης πριν την υποβολή της ΕΑΕ 2016
του αποδέκτη της μεταβίβασης?
Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τόσο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) όσο και των
αιτήσεων μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 είναι η 15η Ιουνίου 2016, χωρίς να υπάρχει η
υποχρέωση η ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής
της ΕΑΕ 2016. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υποβάλλει ήδη ΕΑΕ 2016 και στη συνέχεια αποφασίζει να
μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβεί στις
απαραίτητες μεταβολές στην ΕΑΕ 2016.
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3. Μου χορηγήθηκαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν πληρώθηκα το
2015 γιατί οι άμεσες ενισχύσεις, που δικαιούμαι, είναι χαμηλότερες των 250 €. Είναι
δυνατή η μεταβίβαση τους?
Όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν από το Εθνικό
Απόθεμα 2015) και οποιασδήποτε μοναδιαίας αξίας μπορούν να μεταβιβαστούν το 2016.
Επισημαίνεται ότι ο γεωργός δε λαμβάνει ενίσχυση, αν το συνολικό ποσό των δικαιούμενων
άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται είναι χαμηλότερο των 250 €, όπου με την έννοια άμεσες
ενισχύσεις νοούνται :
•

τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

•

η πράσινη ενίσχυση

•

οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

•

η ειδική ενίσχυση βάμβακος

•

η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας του Πυλώνα Ι

Έτσι, αν για παράδειγμα ένας γεωργός κατέχει μόνο δικαιώματα και ως εκ τούτου δικαιούται
μόνο τη βασική και την πράσινη ενίσχυση και το συνολικό ποσό της βασικής και της πράσινης
ενίσχυσης είναι χαμηλότερο των 250 € για δύο συνεχόμενα έτη (εν προκειμένω το 2015 και το
2016), τα δικαιώματα θεωρούνται ως μη ενεργοποιημένα για δύο συνεχόμενα έτη, οδηγούνται
στο Εθνικό Απόθεμα και δεν είναι πλέον δυνατή η μεταβίβαση τους το 2017(από τον κανόνα αυτό
εξαιρούνται τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί σε γεωργούς, που δηλώνουν εκμετάλλευση στα
Μικρά Νησιά Αιγαίου).
4. Ελάχιστος αριθμός δικαιωμάτων, που μπορεί να μεταβιβάσει ο γεωργός
Το δικαίωμα βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται με έως και 2 δεκαδικά στοιχεία. Αυτό συνεπάγεται
ότι δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση τμήματος των δικαιωμάτων μικρότερο του 0,01

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Πως υποβάλλω το 2016 την αίτηση μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Το έτος ενίσχυσης 2015 το επιθυμητό υπόδειγμα μεταβολών συμπληρωνόταν χειρόγραφα,
δεδομένου ότι τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είχαν λήξει και δεν είχαν χορηγηθεί δικαιώματα
βασικής ενίσχυσης.
Το 2016 το υπόδειγμα δεν συμπληρώνεται χειρόγραφα και δεν υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή αλλά αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής
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https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe/#/welcome .
Μετά την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των συμβαλλόμενων στην διαδικτυακή
εφαρμογή εμφανίζονται ο αριθμός, η προέλευση και η περιφέρεια των δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης, που έχουν χορηγηθεί στον δικαιούχο

και εκείνος επιλέγει τα δικαιώματα που

επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και τα στοιχεία των επιθυμητών προς μεταβίβαση αγροτεμαχίων
(στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη). Η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται,
εκτυπώνεται το υπόδειγμα της μεταβίβασης, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους,
βεβαιώνεται για το γνήσιο των υπογραφών του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή και
επισυνάπτεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην διαδικτυακή εφαρμογή ως δικαιολογητικό.
Τα μόνα δικαιολογητικά, που συμπληρώνονται χειρόγραφα (με την έννοια ότι δεν εμφανίζονται
συμπληρωμένα μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή μεταβιβάσεων 2016) , είναι:
α) η Υπεύθυνη Δήλωση κατανομής της εκμετάλλευσης στην κατηγορία “Μεταβίβαση
δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς”
β) η Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, σε περίπτωση που οι
συμβαλλόμενοι επιθυμούν την ακύρωση μίας ήδη υποβληθείσας (οριστικοποιημένης) αίτησης
μεταβίβασης
Τα παραπάνω (α) και (β) διατίθενται ως αρχεία pdf στην 79867/18.05.2016 εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ

και

σε

μορφή

word

για

συμπλήρωση

στην

ιστοσελίδα

http://www.opekepe.gr/metavivaseis_2016.asp
ΟΙ Υ/Δ δεν αποστέλλονται σε έντυπη μορφή αλλά επισυνάπτονται κι αυτές ως ηλεκτρονικό
αρχείο στην διαδικτυακή εφαρμογή ως δικαιολογητικό.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να στείλω στον
ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για να 'μαι σίγουρος ότι την παρέλαβε?
Από το 2016 η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής με την επιλογή “Οριστικοποίηση”. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης
και εκτυπώνοντας το διαβιβαστικό της αίτησης, ο χρήστης λαμβάνει γνώση του του αριθμού
πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα τα δικαιολογητικά
επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση πριν την οριστικοποίηση.

Σελ. 9

ΟΠΕΚΕΠΕ
Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

10/06/2016 – Έκδοση 2

Δεν αποστέλλεται πλέον ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση μεταβίβασης και τα
δικαιολογητικά παρά μόνο σε περίπτωση που ζητηθούν με συστημένη επιστολή από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, αυτά υποβάλλονται ιδιοχείρως ή μέσω
ταχυδρομείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης έχω τη δυνατότητα εκτύπωσης του διαβιβαστικού. Το
υπογράφω και το στέλνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Με την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης (οριστικοποίηση), λαμβάνει αυτόματα αριθμό και
ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συμβαλλόμενοι
εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας
εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά για
μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα
οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναζητηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια ελέγχου.
3. Πότε υποβάλλω μία ταυτόχρονη αίτηση μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Σε περίπτωση που επιθυμώ (α) να κληρονομήσω δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή (β) να λύσω τη
μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

και ταυτόχρονα, το ίδιο έτος ενίσχυσης, να

μεταβιβάσω τα εν λόγω δικαιώματα (που έχω κληρονομήσει ή έχει λυθεί η μίσθωσή τους) σε
άλλον γεωργό, δεν υποβάλλω πλέον δύο ξεχωριστές αιτήσεις αλλά μία ενιαία, την ταυτόχρονη
αίτηση μεταβίβασης Φ11 ή Φ12 αντίστοιχα. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται

στην

ηλεκτρονική αίτηση και δεν αποστέλλεται πλέον ο φάκελος με την αίτηση μεταβίβασης και τα
δικαιολογητικά.
•

Σε περίπτωση που μου έχουν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία θέλω να
μεταβιβάσω και κληρονομώ και δικαιώματα το 2016, υποβάλλω το Υπόδειγμα Φ5, για
αυτά που θέλω να κληρονομήσω και το Υπόδειγμα 2 για τα δικά μου, που θέλω να
μεταβιβάσω.

•

Σε περίπτωση που μου έχουν χορηγηθεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015 και
κληρονομώ και δικαιώματα το 2016, και επιθυμώ να τα μεταβιβάσω το σύνολο των
δικαιωμάτων μου, υποβάλλω το Υπόδειγμα Φ11 , για αυτά που θέλω να κληρονομήσω και
να μεταβιβάσω και το Υπόδειγμα 2 για τα δικά μου, που θέλω να μεταβιβάσω.
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4. Πότε υποβάλλω μία αίτηση μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω ανωτέρας βίας?
Σε περίπτωση που δεν έχω υποβάλλει εμπρόθεσμα για το έτος ενίσχυσης 2016 (δηλαδή ως
15/06/2016) την αίτηση μεταβίβασης, έχω τη δυνατότητα να την υποβάλλω για το έτος ενίσχυσης
2016 ως 11/07/2016, επισυνάπτοντας υποχρεωτικά και δικαιολογητικά, που στοιχειοθετούν τους
λόγους ανωτέρας βίας, που δεν μου επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης
μεταβίβασης. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται

στην ηλεκτρονική αίτηση και δεν

αποστέλλεται ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση μεταβίβασης και τα δικαιολογητικά.
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ανωτέρας βίας ο γεωργός ενημερώνεται για το αν η
αίτηση έγινε δεκτή για το έτος 2016. Σε περίπτωση απόρριψης, υποβάλλει εκ νέου αίτηση για το
έτος ενίσχυσης 2017.
5. Μέχρι πότε μπορώ να ακυρώσω μία αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλλω μία νέα
αίτηση μεταβίβασης για το έτος 2016?
Ακύρωση αίτησης μπορεί να υποβληθεί από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ως και την
11/07/2016.
Σε περίπτωση που επιθυμώ να υποβάλλω νέα αίτηση, σε αντικατάσταση αυτής, που έχει
ακυρωθεί, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου
2016.
Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ως 11/07/2016 και
υποβολής νέας αίτησης μεταβίβασης μετά την 15/06/2016, η ακύρωση λαμβάνεται υπόψη για το
έτος ενίσχυσης 2016 και η νέα αίτηση μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη για το έτος ενίσχυσης
2017
6. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ακύρωσης και τροποποίησης της αίτησης μεταβίβασης?
Τόσο η ακύρωση όσο και η τροποποίηση εφαρμόζονται επί αιτήσεων μεταβίβασης, που έχουν
υποβληθεί (οριστικοποιηθεί) στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αιτήσεις, που δεν έχουν έχουν οριστικοποιηθεί
και βρίσκονται σε πρόχειρη μορφή, μπορούν να γίνουν αλλαγές επί της αίτησης μεταβίβασης.
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Η διαφορά μεταξύ της ακύρωσης και της τροποποίησης μίας αίτησης μεταβίβασης είναι ότι με
την ακύρωση δεν υφίσταται πλέον η υποβληθείσα (οριστικοποιημένη) αίτηση μεταβίβασης ενώ
με την τροποποίηση ο γεωργός μπορεί να τροποποιήσει το υπόδειγμα, τα δικαιώματα και τα
αγροτεμάχια, που τυχόν θέλει να μεταβιβάσει ακόμα και μετά την ημερομηνία υποβολής της
εμπρόθεσμης αίτησης μεταβίβασης (15/06/2016) ως και την 11/07/2016. Κάθε τροποποίηση μίας
υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης πρέπει να συνοδεύεται και από τα δικαιολογητικά, που
πιστοποιούν την τροποποίηση και να υποβάλλεται (οριστικοποιείται) εκ νέου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Μπορεί μεταβιβαστής δικαιωμάτων το 2016 να είναι και αποδέκτης μεταβίβασης την
ίδια χρονιά? Παίζει ρόλο η σειρά των μεταβιβάσεων που θα γίνει ή ο αριθμός
πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβίβασης?
Μπορείς το ίδιο έτος να μεταβιβάσεις το σύνολο ή τμήμα των δικαιωμάτων σου και να σου
μεταβιβαστούν

δικαιώματα

από

άλλο

γεωργό,

αρκεί

οι

αιτήσεις

να

υποβληθούν

(οριστικοποιηθούν) ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης του
έτους 2016, 15/06/2016.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Υπάρχει διαθήκη του θανόντα αλλά η κληρονομιά των δικαιωμάτων ακολουθεί τις διατάξεις
της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Πως υποβάλλω την αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς?
Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, στην οποία όμως δε γίνεται αναφορά στα δικαιώματα
βασικής ενίσχυσης ή εν γένει στην κινητή περιουσία του θανόντα, τα δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης κληρονομούνται βάσει των διατάξεων της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Σε μία τέτοια
περίπτωση επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο “μικτή”,
υποβάλλεται η διαθήκη (προκειμένου να επιβεβαιωθεί από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ότι
δεν γίνεται αναφορά στα παραπάνω) καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της
εξ΄αδιαθέτου διαδοχής

(πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και η Υ/Δ κατανομής των

δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης).
2. Βάσει

διαθήκης, τα δικαιώματα κληρονομούνται από δύο κληρονόμους, οι οποίοι

συμφωνούν να τα κληρονομήσει ο ένας εκ των δύο. Πως υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης
λόγω κληρονομιάς?
Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω
κληρονομιάς ο κληρονόμος εκ διαθήκης, που επιθυμεί να κληρονομήσει το σύνολο των
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δικαιωμάτων, επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο “διαθήκη”,
υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης
μαζί με την Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, συμπληρωμένη από τους
κληρονόμους εκ διαθήκης.
3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη – Πρέπει τα αγροτεμάχια να έχουν δηλωθεί στο παρελθόν
στην ΕΑΕ του μεταβιβαστή ή απλά να είναι επιλέξιμο αγροτεμάχιο στο ΟΠΣ του 2015? (μπορεί
π.χ. ο μεταβιβαστής να το αγόρασε κάποια στιγμή μετά τις 31.5.2015 από κάποιον άλλο που
υπέβαλε ΕΑΕ το 2015)?
Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1) ή μίσθωσης δικαιωμάτων
με γη (Υπόδειγμα 6) τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο ΟΠΣ έτους
2015. Στην περίπτωση που ο μεταβιβαστής δεν το δήλωσε ο ίδιος το 2015, γιατί το αγόρασε μετά
τις 31.05.2015, επισυνάπτεται στην αίτηση μεταβίβασης ως παραστατικό και το συμβόλαιο
αγοραπωλησίας.
4. Ο θανών έπρεπε να έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2015 τα αγροτεμάχια του, έτσι ώστε
αυτά μεταβιβαστούν στον κληρονόμο ή αρκεί να υπήρχαν στο Ε9 του? Ο κληρονόμος,
για τον οποίο εγκρίθηκε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς, πρέπει να δηλώσει στην ΕΑΕ
2016 αυτά τα αγροτεμάχια που κληρονόμησε (πιθανόν και άλλα που έχει) ή μπορεί να
δηλώσει εντελώς άλλα αγροτεμάχια ?
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Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων το έτος 2016, μετά τη χορήγηση των
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015, τα δικαιώματα διαχωρίζονται από τη γη, για την
οποία χορηγήθηκαν. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) αποτελεί μία
μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην οποία δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 20% επί της
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων και ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει στην ΕΑΕ 2016 είτε τις
κληρονομηθείσες είτε όποιες άλλες εκτάσεις επιθμεί, αρκεί να είναι επιλέξιμες και να ανήκουν
στην ίδια περιφέρεια με τα δικαιώματα, που κληρονομεί, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα
δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μόνο στην περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβίβασης (Υπόδειγμα
11) και όταν ο κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μαζί με γη
και δεν έχει δηλώσει άλλη γη πέρα από την κληρονομηθείσα χρειάζεται η απόδειξη ότι η
επιλέξιμη έκταση του θανόντα έχει περιέλθει στον κληρονόμο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να
την μεταβιβάσει. Αλλιώς μπορεί να επιλέξει ως ταυτόχρονη μεταβίβαση τη μεταβίβαση
δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2) ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9).
5. Τι σημαίνει η φράση “δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης που έχουν οδηγηθεί στο Εθνικό Απόθεμα”?
Δικαιώματα, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ή πληρωθεί για δύο συνεχόμενα χρόνια οδηγούνται
στο Εθνικό Απόθεμα. Έτσι, για το έτος ενίσχυσης 2016, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που δεν
πληρώθηκαν το 2015 και δεν προβλέπεται και για το 2016, λόγω του ότι είναι κάτω των 250 €,θα
οδηγηθούν στο Εθνικό Απόθεμα του έτους 2016
6. Σε διαθήκη αναφέρεται ότι ο θανών κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
"αφήνει τα δικαιώματα του από την ενιαία ενίσχυση αγροτών" στον αδερφό του.
Υπάρχει πρόβλημα στην διατύπωση «την ενιαία ενίσχυση αγροτών", εφόσον πλέον
λέγονται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ?
Το γεγονός ότι αλλάζει ο κανονισμός και τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης καταργήθηκαν και
αντικαταστάθηκαν από τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, δεν επηρεάζει το γεγονός ότι
αποτελούν δικαιώματα. Το βασικό είναι στον θανόντα να έχουν χορηγηθεί δικαιώματα ενίσχυσης
το έτος 2015 και να προκύπτει από τη διαθήκη ότι επιθυμεί τη μεταβίβαση τους.
7. Παραγωγός δικαιούχος δικαιωμάτων βασικής έκανε Φ30 στην αδελφή του. Η αδελφή
του πέθανε. Τι πρέπει να γίνει ως προς τις μεταβιβάσεις ?
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Μία μίσθωση δικαιωμάτων με γη δε λύεται αυτοδίκαια με τον θάνατο ενός εκ των
συμβαλλόμενων. Στην εν λόγω περίπτωση, εφόσον ο θάνατος προηγείται της ημερομηνίας λήξης
της μίσθωσης της γης και των αγροτεμαχίων και προκειμένου να επιστρέψουν τα δικαιώματα
στον ιδιοκτήτη πριν τη λήξη της μίσθωσης υποβάλλεται ως αίτηση μεταβίβασης το Υπόδειγμα 8
“Λύση της μίσθωσης των δικαιωμάτων με γη”, συμπληρωμένο όπως αναφέρεται στο σημείο 9.6
της υπ' αριθμ. 79867/18.05.2016 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8.

Τι γίνεται σε περίπτωση αποδέκτη μεταβίβασης δικαιωμάτων, όταν είναι νομικό
πρόσωπο?
Σε ένα νομικό πρόσωπο μπορούν και να χορηγηθούν δικαιώματα και να μεταβιβαστούν
δικαιώματα. Στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται
αναγκαστικά παρακράτηση 20% επί της μοναδιαίας αξίας των μεταβιβασθέντων
δικαιωμάτων, γιατί δεν νοείται συγγένεια α' βαθμού νομικού προσώπου με φυσικό
πρόσωπο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ
1. Στην περίπτωση της οριστικής μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων ΠΕ1 και
του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου και με την επιλογή της παραχώρησης νομής
κοινόχρηστου βοσκοτόπου, ισχύει η εξαίρεση της συγγένειας α' βαθμού από την
εφαρμογή της παρακράτησης 20%?
Η οριστική μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων ΠΕ1 και του συνόλου του ζωικού
κεφαλαίου, συνοδευόμενα με την επιλογή της παραχώρησης νομής κοινόχρηστου
βοσκοτόπου αποτελεί μία μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη και συμπληρώνεται το
Υπόδειγμα 2. Δεδομένου ότι η εξαίρεση για τους συγγενείς α' βαθμού από την εφαρμογή
της παρακράτησης εφαρμόζεται στο Υπόδειγμα 2, ισχύει και στην περίπτωση της
παραχώρησης της νομής του κοινόχρηστου βοσκοτόπου.
2. Τι γίνεται στην περίπτωση αντίστοιχη με την παραπάνω, αλλά για μερική μεταβίβαση
Επιτρέπεται η μερική μεταβίβαση τέτοιων δικαιωμάτων ? Εφόσον ισχύει, ισχύει η μη
παρακράτηση του 20 % για συγγενείς Α’ βαθμού ?
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Ένας γεωργός μπορεί να μεταβιβάσει με το Υπόδειγμα 2 (Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς
γη) το σύνολο ή τμήμα των δικαιωμάτων του σε ένα ή περισσότερους αποδέκτες. Σε
περίπτωση που με τους αποδέκτες συνδέεται με συγγένεια α' βαθμού, δεν εφαρμόζεται η
παρακράτηση. Στην περίπτωση του Υποδείγματος 2 και επιλογής της παραχώρησης νομής
του κοινόχρηστου βοσκοτόπου, δεν είναι δυνατή πλέον η μεταβίβαση τμήματος των
δικαιωμάτων. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση μεταβίβασης απαιτείται η μεταβίβαση του
συνόλου των δικαιωμάτων ΠΕ1 και του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε έναν αποδέκτη.
Σε περίπτωση που ο αποδέκτης είναι συγγενής α' βαθμού με τον μεταβιβαστή, δεν
εφαρμόζεται παρακράτηση.
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