ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.06 17:13:38
EEST
Reason:
Location: Athens

Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης
Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5
Τ..Κ: 10445 Αθήνα

Αθήνα, 06-05-2015
Αρ. Πρωτ.: 48113
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα Τηλ. κέντρο 210-8802358

1

ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Καν.(ΕΚ) 639/2014 της Επιτροπής,
την υπ΄ αριθμ. 104/7056/2015 υπουργική απόφαση με θέμα “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων
ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και την
υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ σχετικά με την “Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015” (Τεύχος Β΄ 783/2015), σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας
αίτησης ενίσχυσης 2015, έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές
γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, λαμβάνονται υπόψη μεταβολές αποκλειστικά για τις
παρακάτω κατηγορίες:
1. Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 10)
2. Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης (Υπόδειγμα Νο. 20)
3. Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 30)
4. Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 40)
5. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος (Υπόδειγμα Νο. 50)
6. Συγχώνευση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 60)
7. Κατάτμηση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 70)
Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων μεταβολών για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στην υπ'
αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ.
1. Υποβολή της αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης
1. Η αίτηση μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 (στο εξής “αίτηση μεταβολών”)
υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση υποδειγμάτων, που έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό και
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα από
την ιστοσελίδα

www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς

υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α' ή Β' βαθμού).
2. Το υπόδειγμα αρχικά συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους, υπογράφεται και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής τους καθενός
ξεχωριστά. Στη συνέχεια καταχωρίζεται στην σχετική σχετική διαδικτυακή εφαρμογή “Μεταβολή Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης” στη
ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr:

•

είτε οnline από τον ίδιο τον γεωργό, όπως περιγράφεται στο σημείο 2 της παρούσας εγκυκλίου

•

είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α' βαθμού ή Β' βαθμού) της επιλογής
του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για την γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

3. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση μεταβολών απαιτείται τόσο η καταχώρηση του σχετικού υποδείγματος στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο
και η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή/scanner) των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται ανά
κατηγορία μεταβολών στην υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ.
4. Μετά την καταχώρηση του υποδείγματος και την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου των απαραίτητων δικαιολογητικών στη διαδικτυακή
εφαρμογή, η αίτηση μεταβολών αποθηκεύεται σε πρόχειρη μορφή και είναι δυνατή η τροποποίησή της και η τυχόν συμπλήρωσή της με
δικαιολογητικά έως την οριστικοποίηση της. Για κάθε τροποποίηση απαιτείται τροποποιημένο υπόδειγμα, υπογεγραμμένο και θεωρημένο
για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 2.
5. Με την οριστικοποίηση της, η αίτηση μεταβολών λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η
τροποποίησή της.
6. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 “Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώλησης γης”, Νο. 20 “Μεταβίβαση δικαιώματος
λήψης με εκμίσθωση γης” και Νο. 30 “Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης”, η
οριστικοποίηση τους προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί
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υπόψη. Για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου οριστικοποίησης της αίτησης
μεταβολών, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 6 της του παρόντος σημείου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το πολύ να
συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
2. On line διαδικτυακή καταχώριση της αίτησης μεταβολής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015
1. Τα υποδείγματα καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης”
στην ιστοσελίδα

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr.

2. Προκειμένου να καταχωρηθεί το σχετικό υπόδειγμα της αίτησης μεταβολών στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή είναι απαραίτητη η
υποβολή αίτησης εγγραφής για την ενεργοποίηση λογαριασμού στην online εφαρμογή υποβολής ΜΔΒΕ. Μετά την αίτηση εγγραφής, ο
ενδιαφερόμενος προσέρχεται σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού με την
ενεργοποίησή τους και να δοθεί ο σχετικός κωδικός.
Οι χρήστες, για τους οποίους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015, χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για την εφαρμογή
“Αίτηση μεταβολής δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης”.
Αναλυτικές οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης για την εγγραφή και την πρόσβαση στην Online εφαρμογή “Αίτηση Μεταβολής Δικαιωμάτων
Βασικής Ενίσχυσης” έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration/
3. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης
1. Η καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.
2. Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ενδιαφερόμενος γεωργός εκτυπώνει και αποστέλλει εντός 5 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ τα
παρακάτω:
(α) το διαβιβαστικό της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβολών, το οποίο φέρει τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου
(β) το πρωτότυπο υπόδειγμα, το οποίο φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια
αρχή
(γ) στην περίπτωση “Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης”, την πρωτότυπη Υ/Δ κατανομής της
εκμετάλλευσης, η οποία φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή
3. Η εμπρόθεσμη αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελέγχεται:
α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή
β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως
4. Για την πλήρη υποβολή της αίτησης μεταβολών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται τόσο η καταχώρηση και οριστικοποίηση της στη
διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η αποστολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4. Έλεγχος της αίτησης μεταβολών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης
1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή καταχώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου, η
εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αποκλειστική ευθύνη του
αιτούντα.
2. Έγκριση αίτησης μεταβολών: Όταν, μετά τον έλεγχο της αίτησης μεταβολών, κριθεί ότι εκείνη υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ) και οι
αντισυμβαλλόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, τους
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα
με το άρθρο 23 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 147/2015), όπως τροποποιημένη αυτή ισχύει.
3. Στην περίπτωση που η αίτηση μεταβολών υποβληθεί πλήρης και κατά την διαδικασία ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση
περαιτέρω δικαιολογητικών, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους την προσκόμισή τους εντός 10 εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή της επιστολής, με αποστολή σχετικής συστημένης επιστολής. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητή σει από τους
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ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του Καν. (ΕΕ)
1306/2013, πως δεν δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει της
τομεακής γεωργικής νομοθεσίας και αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε
διασταυρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.
4. Απόρριψη αίτησης μεταβολών: Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής όσον αφορά στο υπόδειγμα ή στα δικαιολογητικά, τα
οποία συνοδεύουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ενδιαφερόμενου ή εκπρόθεσμα (μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και
10 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ) ή οι αντισυμβαλλόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης
και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για
τους λόγους απόρριψης.
5. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβληθούν λανθασμένα ή μερικώς ή εκτός του χρονικού
διαστήματος των 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με
κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης.
6. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αποσταλεί σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της της υπ' αριθμ.
1111/46876/29.04.2015 ΥΑ, απορρίπτονται.
7. Η απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται τη μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση και θεωρείται οριστική. Μετά την γνωστοποίηση
της απόρριψης στους αντισυμβαλλόμενους δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς
β) Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες & Διευθύνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ - Έδρες τους
2. Πιστοποιημένοι Φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α' και Β' βαθμού)
ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α)Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γραφείο Υφυπουργού
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
στ) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων
&Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
- Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων
- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 10 “ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ”
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 20 “ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ”
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 30 “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ”

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 40 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ”
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 50 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΣ Η' ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 60 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ”

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 70 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ”
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 10
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ έτους 2015 με εκμίσθωση γης

(σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

Ημερομηνία.:
Αριθ. Πρωτ.:

ΑΙΤΗΣΗ
Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε το ενημερωτικό σημείωμα στην
τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω
πρωτότυπα δικαιολογητικά για τη
μεταβίβαση δικαιώματος λήψης
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με
εκμίσθωση γης το έτος 2015:
1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 10
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη
υποβληθεί:
1. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης
2. Άλλο

Ο/Η Αιτ…
Ημερομηνία
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 10
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ έτους 2015 με εκμίσθωση γης

(σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Εκμισθωτής της γης και μεταβιβαστής του
δικαιώματος λήψης

2. Μισθωτής της
δικαιώματος λήψης

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

γης

και

αποδέκτης

του

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
α/α
13-ψήφιος κωδικός χαρτογραφικού υποβάθρου του αγροτεμαχίου

Έκταση που εκμισθώνεται
(σε εκτάρια)

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΟ
(σε περίπτωση εκμίσθωσης περισσότερων των 5 αγροτεμαχίων, είναι αναγκαία η συμπλήρωση νέου υποδείγματος)

Οι εμπλεκόμενοι γεωργοί βεβαιώνουν ότι η εκμίσθωση της γης περιλαμβάνεται σε συμφωνητικό μίσθωσης με τα παρακάτω
στοιχεία:
Ημερομηνία υπογραφής της
πράξης μίσθωσης

Αριθμός συμφωνητικού

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Ημερομηνία έναρξης
μίσθωσης

Ημερομηνία λήξης μίσθωσης

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Με το παρόν, οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα παραπάνω περιγραφόμενα αγροτεμάχια μεταβιβάζονται με
μίσθωση. Γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την συμφωνία μίσθωσης της έκτασης και της
μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Κατανοούμε και συμφωνούμε πως το δικαίωμα χορήγησης
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, όσον αφορά στα παραπάνω αγροτεμάχια και την παραπάνω έκταση, μεταβιβάζεται οριστικά στον
αποδέκτη/μισθωτή της έκτασης το 2015 και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που θα προκύψουν από την εν λόγω μεταβίβαση θα είναι
οριστικά στην κυριότητά του. Αποδεχόμαστε ότι ο υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα οποία αντιστοιχούν στην
παραπάνω έκταση, θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Δηλώνουμε πως όλα τα στοιχεία αυτής
της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή
των αγροτεμαχίων

Ονοματεπώνυμο του μισθωτή
των αγροτεμαχίων

Υπογραφή

Υπογραφή
Ημερομηνία: _____/______/2015

Ημερομηνία: _____/______/2015
Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του εκμισθωτή των
αγροτεμαχίων
Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του μισθωτή των
αγροτεμαχίων
Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 10
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ έτους 2015 με εκμίσθωση γης
(σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης και τους κανόνες
συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 10
Γενικοί κανόνες
1. Το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 8 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013
μεταβιβάζεται μόνο το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, 2015, και μόνο σε γεωργό εγκατεστημένο εντός της
ελληνικής επικράτειας.
2. Η εν λόγω μεταβίβαση δεν αποτελεί μεταβίβαση ΔΒΕ αλλά μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης των ΔΒΕ και δεν υπόκειται σε
παρακράτηση.
3. Η αίτηση μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης οριστικοποιείται ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χορήγησης ΔΒΕ και αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή αυστηρά ως 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη χρήση του συγκεκριμένου
υποδείγματος Νο. 10 “Μεταβίβαση Δικαιώματος Λήψης με εκμίσθωση εκμετάλλευσης”.
4. Με τη χρήση του υποδείγματος Νο. 10 ο μεταβιβαστής/ εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα λήψης ΔΒΕ και εκμισθώνει τη γη στον
αποδέκτη/μισθωτή. Ενώ η γη εκμισθώνεται ως την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης, το δικαίωμα λήψης ΔΒΕ μεταβιβάζεται οριστικά στον
αποδέκτη, όπως και τα χορηγούμενα με αυτό δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του αποδέκτη και μισθωτή της
γης.
5. Ο αριθμός των ΔΒΕ που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης δεν περιορίζεται από την έκταση που του εκμισθώνεται αλλά
ακολουθεί τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που εκείνος δηλώνει με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015
6. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και μισθωτή της γης
καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 104/7056
ΥΑ ( Β' 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014,
εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται
μισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης του δικαιώματος λήψης και μισθωτής της γης
δεν κατέχει δικαιώματα το 2014 ή κατέχει μισθωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και μισθωτή της γης ακολουθεί τους κανόνες της
σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
7. Προϋποθέσεις για την υποβολή του υποδείγματος Νο. 10 “Μεταβίβαση Δικαιώματος Λήψης με εκμίσθωση γης” :

•

Ο μεταβιβαστής του δικαιώματος λήψης και εκμισθωτής της γης πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης του άρθρου 10 και τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ

•

Ο αποδέκτης του δικαιώματος λήψης και μισθωτής της γης δεν πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης του άρθρου 10 παρά μόνο τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β'
147/2015)
Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά και εκμίσθωση επιλέξιμης έκτασης,
Ειδικοί κανόνες
1. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση του συνόλου της επιλέξιμης έκτασης είναι:

•

ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και έναρξη εκμίσθωσης της επιλέξιμης έκτασης μεταξύ 02.01.2015
και 15.05.2015

•

ημερομηνία οριστικοποίησης του υποδείγματος Νο. 10 μετά την ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης,
και έως την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2015, το αργότερο την 15.05.2015
2. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση τμήματος της επιλέξιμης έκτασης είναι:

•

ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και έναρξη εκμίσθωσης της επιλέξιμης έκτασης μεταξύ 01.06.2013
και 15.05.2015

•

ημερομηνία οριστικοποίησης του υποδείγματος Νο. 10 μετά την ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
και έως την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2015, το αργότερο την 15.05.2015.
3. Η επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στην διάθεση του μισθωτή στις 31.05.2015 και να παραμένει επιλέξιμη καθ όλη τη διάρκεια του
έτους ενίσχυσης
Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 10
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του
καθενός χωριστά, καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται
και υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και εκμισθωτή της γης ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στα κατά
τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή του στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ για το έτος 2015 ορίζεται
η 15 Μαΐου 2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο του
ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης).
3.Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της
Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της
Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο(Notary public), με την
προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.
4.Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5.Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε κάθε περίπτωση ισχύει η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 20
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ έτους 2015 με πώληση γης

(σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε το ενημερωτικό σημείωμα στην τελευταία σελίδα καθώς και την
ΥΑ μεταβολών

ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία.:
Πρωτ.:

Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα Αριθ.
συμβουλευτείτε το
ενημερωτικό σημείωμα στην
τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ.
1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:

Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω
πρωτότυπα δικαιολογητικά για τη
μεταβίβαση δικαιώματος λήψης
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με
πώληση γης το έτος 2015:
1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 20
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη
υποβληθεί:
1. Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης
2. Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης
γονικής παροχής
3. Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης
δωρεάς εν ζωή
4. Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή
στο Κτηματολόγιο
Ο/Η ΑΙΤ…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 20
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ έτους 2015 με πώληση γης

(σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πωλητής της γης
δικαιώματος λήψης

και

μεταβιβαστής

ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

του

Αγοραστής της γης και αποδέκτης του δικαιώματος
λήψης
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
α/α
13-ψήφιος κωδικός χαρτογραφικού υποβάθρου του αγροτεμαχίου

Έκταση , που πωλείται
(σε εκτάρια)

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΟ
(σε περίπτωση πώλησης περισσότερων των 5 αγροτεμαχίων, είναι αναγκαία η συμπλήρωση νέου υποδείγματος)

Ημερομηνία υπογραφής της συμβολαιακής πράξης

Αριθμός συμβολαιακής πράξης

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ
Με το παρόν, οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα παραπάνω περιγραφόμενα αγροτεμάχια μεταβιβάζονται με πώληση.
Γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την συμφωνία πώλησης της έκτασης και της μεταβίβασης
του δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Κατανοούμε και συμφωνούμε πως το δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης, όσον αφορά στα παραπάνω αγροτεμάχια και την παραπάνω έκταση, μεταβιβάζεται οριστικά στον αποδέκτη/αγοραστή της έκτασης
το 2015 και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που θα προκύψουν από την εν λόγω μεταβίβαση θα είναι οριστικά στην κυριότητά του.
Αποδεχόμαστε ότι ο υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα οποία αντιστοιχούν στην παραπάνω εκμετάλλευση,
θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Δηλώνουμε πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης
είναι ακριβή και αληθή.
Ονοματεπώνυμο του πωλητή
των αγροτεμαχίων

Ονοματεπώνυμο του
αγοραστή των αγροτεμαχίων

Υπογραφή
Ημερομηνία:
_____/______/2015

Υπογραφή
Ημερομηνία:
_____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του πωλητή των
αγροτεμαχίων

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του αγοραστή
των αγροτεμαχίων

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015

11

ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 20
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ έτους 2015 με πώληση γης

(σύμφωνα με το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με πώληση εκμετάλλευσης και τους
κανόνες συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 20
Γενικοί κανόνες
1. Το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 8 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 μεταβιβάζεται
μόνο το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, 2015, και μόνο σε γεωργό εγκατεστημένο εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Η εν λόγω μεταβίβαση δεν αποτελεί μεταβίβαση ΔΒΕ αλλά μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης των ΔΒΕ και δεν υπόκειται σε παρακράτηση.
3. Η αίτηση μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης με πώληση εκμετάλλευσης οριστικοποιείται ως και την υποβολή της αίτησης
χορήγησης ΔΒΕ και αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή αυστηρά ως 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη χρήση του συγκεκριμένου
υποδείγματος Νο. 20 “Μεταβίβαση Δικαιώματος Λήψης με πώληση εκμετάλλευσης”.
4. Με τη χρήση του υποδείγματος Νο. 20 ο μεταβιβαστής/ πωλητής μεταβιβάζει το δικαίωμα λήψης ΔΒΕ και πωλεί τη γη στον αποδέκτη/αγοραστή.
Τόσο η γη όσο και το δικαίωμα λήψης ΔΒΕ μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη, όπως και τα χορηγούμενα με αυτό δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του αποδέκτη και αγοραστή της γης.
5. Ο αριθμός των ΔΒΕ που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης δεν περιορίζεται από την έκταση που του εκμισθώνεται αλλά
ακολουθεί τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που εκείνος δηλώνει κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015
6. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και αγοραστή της γης καθορίζεται
με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ
( Β' 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014,
εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα
σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης του δικαιώματος λήψης και αγοραστής της γης δεν κατέχει
δικαιώματα το 2014 ή κατέχει μισθωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και αγοραστή της γης ακολουθεί τους κανόνες της σύγκλισης, σύμφωνα
με το άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
7. Προϋποθέσεις για την υποβολή του υποδείγματος Νο. 20 “Μεταβίβαση Δικαιώματος Λήψης με πώληση γης” :

•

Ο μεταβιβαστής του δικαιώματος λήψης και πωλητής της γης πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης του άρθρου 10 και τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)

• Ο αποδέκτης του δικαιώματος λήψης και αγοραστής της γης δεν πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης του άρθρου 10 παρά μόνο τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/201
•
Η πώληση της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά και πώληση επιλέξιμης έκτασης,
Ειδικοί κανόνες
1. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με πώληση του συνόλου της επιλέξιμης έκτασης είναι:
•
•

ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου πώλησης μεταξύ 02.01.2015 και 15.05.2015

•
•

ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου πώλησης μεταξύ 01.06.2013 και 15.05.2015

ημερομηνία οριστικοποίησης του υποδείγματος Νο. 20 μετά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου πώλησης, και έως
την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2015, το αργότερο την 15.05.2015
2. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με πώληση τμήματος της επιλέξιμης έκτασης είναι:
ημερομηνία οριστικοποίησης του υποδείγματος Νο. 20 μετά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου πώλησης και έως την
υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2015, το αργότερο την 15.05.2015.
3. Η επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στην διάθεση του αγοραστή στις 31.05.2015
Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 20
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός
χωριστά, καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται και υποβάλλεται
από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και πωλητή της γης ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική
ευθύνη του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ για το έτος 2015 ορίζεται η
15 Μαΐου 2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο του
ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης).
3. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της
Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας.
Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο (Notary public), με την προϋπόθεση να
συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.
4. Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5. Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε περίπτωση ασάφειας ισχύει η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 30
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 με
εκμίσθωση γης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΑΙΤΗΣΗ
Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε το
τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ημερομηνία.:
ενημερωτικό σημείωμα στην Αριθ. Πρωτ.:

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω
πρωτότυπα δικαιολογητικά για την
εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης το έτος 2015:
1 . Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 30
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη υποβληθεί:
1. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης
2. Άλλο

Ο/Η Αιτ…
Ημερομηνία
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 30
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 με
εκμίσθωση γης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εκμισθωτής της γης και των προς χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Μισθωτής της γης και των προς χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο

ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΙΑΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
α/α
13-ψήφιος κωδικός χαρτογραφικού υποβάθρου του αγροτεμαχίου

Έκταση, που εκμισθώνεται
(σε εκτάρια)

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΟ
(σε περίπτωση εκμίσθωσης περισσότερων των 5 αγροτεμαχίων, είναι αναγκαία η συμπλήρωση νέου υποδείγματος)

Οι εμπλεκόμενοι γεωργοί βεβαιώνουν ότι η εκμίσθωση της γης περιλαμβάνεται σε συμφωνητικό μίσθωσης με τα παρακάτω
στοιχεία:
Ημερομηνία υπογραφής της
πράξης μίσθωσης

Αριθμός συμφωνητικού

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Ημερομηνία έναρξης
μίσθωσης

Ημερομηνία λήξης μίσθωσης

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Με το παρόν, οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα παραπάνω περιγραφόμενα αγροτεμάχια μεταβιβάζονται με
μίσθωση. Γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την συμφωνία μίσθωσης της έκτασης και της των
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Κατανοούμε και συμφωνούμε πως τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που αφορούν στα παραπάνω
αγροτεμάχια και την παραπάνω έκταση, χορηγούνται στον μεταβιβαστή/εκμισθωτή της έκτασης το 2015 και εκμισθώνονται στον
αποδέκτη/μισθωτή της έκτασης ως την λήξη της μίσθωσης της γης. Αποδεχόμαστε ότι ο υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης, τα οποία αντιστοιχούν στην παραπάνω έκταση, θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
Δηλώνουμε πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή
των αγροτεμαχίων

Ονοματεπώνυμο του μισθωτή
των αγροτεμαχίων

Υπογραφή

Υπογραφή

Ημερομηνία: _____/______/2015

Ημερομηνία: _____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του εκμισθωτή των
αγροτεμαχίων

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του μισθωτή των
αγροτεμαχίων

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 30
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 με
εκμίσθωση γης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με
εκμίσθωση γης και τους κανόνες συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 30
Γενικοί κανόνες

1. Η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν.(ΕΕ) 639/2014 είναι δυνατή μόνο σε
γεωργό εγκατεστημένο εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Η εν λόγω μεταβίβαση δεν αποτελεί μεταβίβαση ΔΒΕ και δεν υπόκειται σε παρακράτηση.
3. Η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης οριστικοποιείται έως και την ημερομηνία υποβολής της
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για χορήγηση ΔΒΕ και αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή αυστηρά ως 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη
χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος Νο. 30 “Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης”.
4. Με τη χρήση του υποδείγματος Νο. 30 ο μεταβιβαστής/ εκμισθωτής εκμισθώνει τη γη στον αποδέκτη/μισθωτή μαζί με τα αντίστοιχα δικαιώματα
βασικής ενίσχυσης, που θα χορηγηθούν για την εν λόγω έκταση. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον μεταβιβαστή/εκμισθωτή της
γης και αποτελούν ιδιοκτησία του. Ταυτόχρονα, γη και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης εκμισθώνονται στον αποδέκτη/μισθωτή της γης ως την
ημερομηνία λήξης της μίσθωσης.
5. Ο αριθμός των ΔΒΕ που εκμισθώνονται στον αποδέκτη του υποδείγματος Νο. 30 περιορίζεται από τον αριθμό των εκταρίων που του
εκμισθώνονται και τα οποία εκείνος δηλώνει στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015
6. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη της εκμίσθωσης των προς χορήγηση ΔΒΕ και μισθωτή της γης
καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο μεταβιβαστής/εκμισθωτής το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της
υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται
μισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής/μεταβιβαστής δεν κατέχει δικαιώματα το 2014 ή
κατέχει μισθωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ακολουθεί τους κανόνες της
σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
7. Προϋποθέσεις για την υποβολή του υποδείγματος Νο. 30 “Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση
γης” Νο. 30 :
•
Ο μεταβιβαστής/εκμισθωτής γης πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του άρθρου 10 και τις
προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
•
Ο αποδέκτης/μισθωτής πληροί το 2015 τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β'
147/2015) και δηλώνει στην Ενιαία Αίτηση τα αγροτεμάχια που μίσθωσε με το παρόν υπόδειγμα
•
Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά και εκμίσθωση επιλέξιμης έκτασης
Ειδικοί κανόνες
1. Προϋπόθεση για την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση του συνόλου της επιλέξιμης έκτασης είναι:
•
ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και έναρξη εκμίσθωσης της επιλέξιμης έκτασης μεταξύ 02.01.2015 και
15.05.2015
•
ημερομηνία οριστικοποίησης του υποδείγματος Νο. 30 μετά την ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και έως
την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2015, το αργότερο την 15.05.2015
2. Προϋπόθεση για την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση τμήματος της επιλέξιμης έκτασης είναι:
•
ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και έναρξη εκμίσθωσης της επιλέξιμης έκτασης μεταξύ 01.07.2006 και
15.05.2015
•
ημερομηνία οριστικοποίησης του υποδείγματος Νο. 30 μετά την ημερομηνία σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και έως
την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2015, το αργότερο την 15.05.2015
3. Η επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στην διάθεση του μισθωτή στις 31.05.2015
Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 30
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός
χωριστά, καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται και υποβάλλεται
από τον μεταβιβαστή των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και εκμισθωτή της γης ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στα κατά
τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή του στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος
2015 ορίζεται η 15 Μαΐου 2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο
του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης).
3.Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της
Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Δεκτή
στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο (Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με
επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.
4. Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5. Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε περίπτωση ασάφειας ισχύει η υπ’ αριθμ. 1111/46876/29.042.015 ΥΑ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 40
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

(σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, 14 του Καν.(ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία.:
Πρωτ.:

Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε το Αριθ.
ενημερωτικό σημείωμα στην τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ.
1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω πρωτότυπα
δικαιολογητικά για την χορήγηση το έτος 2015
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς
το έτος 2015:
1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 40
2. Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της Εκμετάλλευσης
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη υποβληθεί:
…..
….. Άλλο
Ο/Η Αιτ…
Ημερομηνία
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 40
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

(σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, 14 του Καν.(ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ.
104/7056/2015 ΥA

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στοιχεία θανόντα γεωργού

Στοιχεία κληρονόμου της εκμετάλλευσης

ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΧ.
Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ:

ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2014 ΥΠΕΒΑΛΛΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Φ5) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΧΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ
1.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ
Έκταση
(σε εκτάρια)

2.

ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ

Ποσοστό
εκμετάλλευσης

Αριθμός ζώων

Με το παρόν, ο υπογράφων κληρονόμος δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη
χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης. Αποδέχομαι ότι ο υπολογισμός της αξίας των
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα οποία αντιστοιχούν στην παραπάνω εκμετάλλευση, θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των
διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Δηλώνω πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθινά.
Ονοματεπώνυμο κληρονόμου
της εκμετάλλευσης

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του εκμισθωτή
των αγροτεμαχίων

Υπογραφή
Ημερομηνία:
_____/______/2015

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 40
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

(σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, 14 του Καν.(ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015
ΥΑ)Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της
εκμετάλλευσης και τους κανόνες συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 40
Γενικοί κανόνες
1. Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης οριστικοποιείται και αποστέλλεται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή αυστηρά ως και 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος Νο. 40 “Χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης”.
2. Ο αριθμός των ΔΒΕ που χορηγούνται στον κληρονόμο περιορίζεται από την επιλέξιμη έκταση που κληρονομεί ή από την ανηγμένη
επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στον αριθμό ζώων που κληρονομεί και δηλώνει με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015
3. Προϋποθέσεις για την υποβολή του υποδείγματος “Χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης”:

•

Ο κληρονομούμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του άρθρου 10 της υπ' αριθμ.
104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)

• Ο κληρονόμος πληροί το 2015 τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 40
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κληρονόμο, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του, καταχωρίζεται
στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται και υποβάλλεται από τον
κληρονόμο ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η
πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών Νο. 40 ορίζεται η 15 Μαΐου 2015 (λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση ιδιόχειρης
επίδοσης).
3. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της
Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της
Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο (Notary public), με την
προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.
4. Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5. Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε περίπτωση ασάφειας ισχύει η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ
Οδηγίες συμπλήρωσης της Υ/Δ κατανομής της εκμετάλλευσης
1. Τόσο στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης όσο από το νόμο (εξ' αδιαθέτου διαδοχή), απαραίτητη είναι η υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης Κατανομής της εκμετάλλευσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
αρχή (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κληρονόμου, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά), για τον καθορισμό
του ποσοστού της εκμετάλλευσης, που κληρονομεί ο/οι κληρονόμος-οι, όπως περιγράφεται παρακάτω:
(α) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτελείται αποκλειστικά από επιλέξιμη έκταση, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της
εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των εκταρίων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομεί ο/οι κληρονόμος-οι. Στην
περίπτωση αυτή, ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό
της επιλέξιμης έκτασης που κληρονομεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την
εκμετάλλευση.
(β) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτελείται αποκλειστικά από ζωικό κεφάλαιο, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της
εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομούν ο/οι κληρονόμος-οι. Στην
περίπτωση αυτή ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για τα εκτάρια
της επιλέξιμης ανηγμένης έκτασης βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στο ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δηλώσει επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου στην
ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την
εκμετάλλευση.
(γ) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτελείται και από επιλέξιμη γεωργική έκταση και από ζωικό κεφάλαιο, στην Υπεύθυνη
Δήλωση Κατανομής της εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των εκταρίων, ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης,
που κληρονομούν ο/οι κληρονόμος-οι. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των
δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης, που κληρονομεί και για τα εκτάρια της επιλέξιμης
ανηγμένης έκτασης βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στο ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δηλώσει επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου στην ενιαία αίτηση
ενίσχυσης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.
2. Όταν η εκμετάλλευση δεν ήταν ιδιόκτητη του κληρονομούμενου γεωργού αλλά μισθωμένη από συγγενείς α’ βαθμού, ο κληρονόμος
δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της εκμετάλλευσης ή τμήματος
αυτής εφόσον η κατοχή και χρήση της εκμετάλλευσης ήταν εντός της οικογένειας (α’ βαθμός συγγενείας). Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον
της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης του Παραρτήματος ΙΙΙ απαιτείται προσκόμιση των ιδιωτικών συμφωνητικών
μίσθωσης, προκειμένου να αποδειχτεί η κατοχή και χρήση εντός της οικογένειας.
3. Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή (νέμηση ανιόντος), ο δωρεοδόχος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων
που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής, υποβάλλοντας αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς εν
ζωή, νόμιμα μεταγραμμένη στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, πέραν της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της
Εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση ανακλητής νέμησης ανιόντος, χορηγούνται δικαιώματα μόνο στο πρόσωπο που έχει οριστεί ως κληρονόμος ως τις 15.05.2015.
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4. Περιπτώσεις κληρονομιάς εκμετάλλευσης, που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, εξετάζονται κατά περίπτωση
5. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον κληρονόμο καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης που κατείχε το 2014 ο κληρονομούμενος. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015), ένας γεωργός
θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή
του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα
ενιαίας ενίσχυσης.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τον κληρονομούμενο γεωργό λόγω θανάτου το έτος αιτήσεων 2014 και:
(α) μη υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς το ίδιο έτος, η αρχική μοναδιαία αξία καθορίζεται
με βάση της αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο κληρονομούμενος γεωργός το 2013. Ο γεωργός θεωρείται ότι κατείχε
δικαιώματα ενίσχυσης το 2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
(β) υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς το ίδιο έτος, η αρχική μοναδιαία αξία καθορίζεται με
βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο κληρονόμος γεωργός το 2014. Ο γεωργός θεωρείται ότι κατείχε
δικαιώματα ενίσχυσης το 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
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YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Κεντρική Υπηρεσία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δομοκού 5 – 10445 ΑΘΗΝΑ

1. O/Η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο που γεννήθηκε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, κάτοικος Δ/νση κατοικίας, οδός
......................................................

αριθ. ............., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ ΑΔΤ που

εκδόθηκε από το ΑΤ. ..................................................... στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ .

2. O/Η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο που γεννήθηκε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, κάτοικος Δ/νση κατοικίας, οδός
................................................ αριθ. ............., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ ΑΔΤ που εκδόθηκε
από το ΑΤ. ..................................................... στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ .

3. O/Η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο που γεννήθηκε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, κάτοικος Δ/νση κατοικίας, οδός
......................................................

αριθ. ............., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ ΑΔΤ που

εκδόθηκε από το ΑΤ. ..................................................... στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

4. O/Η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο που γεννήθηκε ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, κάτοικος Δ/νση κατοικίας, οδός
......................................................

αριθ. ............., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ ΑΔΤ που

εκδόθηκε από το ΑΤ. ..................................................... στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ..
με ατομική μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνουμε ότι:
•

με

την

υπ’

αριθμ.

.................................

Ληξιαρχική

Πράξη

Θανάτου

του

Ληξίαρχου ........................................................, την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ , απεβίωσε ο Ονοματεπώνυμο θανόντα του
Πατρώνυμο
Ο ανωτέρω αποβιώσας ήταν κάτοχος:
•

γεωργικής εκμετάλλευσης, έκτασης ........... εκταρίων

•

ζωικού κεφαλαίου, …….. αριθμός ζώων

Σύμφωνα με:
1.Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

2.Αποδοχή κληρονομιάς

3.Διαθήκη δημοσιευμένη

4.Κληρονομητήριο
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αποδεχόμαστε την κληρονομηθείσα εκμετάλλευση, με αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση των
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, κατά την αναλογία
εκάστου εξ’ ημών ως κατωτέρω:
1. ο/η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο

αποδέχεται ..... ποσοστό της εκμετάλλευσης, αποκλειστικά

για τις ανάγκες χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς

2. ο/η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο

αποδέχεται ..... ποσοστό της εκμετάλλευσης, αποκλειστικά

για τις ανάγκες χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς

3. ο/η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο

αποδέχεται ..... ποσοστό της εκμετάλλευσης, αποκλειστικά

για τις ανάγκες χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς

4. ο/η Ονοματεπώνυμο του πατρώνυμο

αποδέχεται ..... ποσοστό της εκμετάλλευσης, αποκλειστικά

για τις ανάγκες χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς

Η παρούσα υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να πραγματοποιηθεί χορήγηση του αριθμού
και της αξίας των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για την εν λόγω εκμετάλλευση, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.
Ο/Η Δηλών/-ούσα
1…………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

……………… …………………….
Υπογραφή

Ημερομηνία

2. ………………………………………………… ……………… …………………….
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή,

Ημερομηνία

3. ………………………………………………… ……………… …………………….
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή,

Ημερομηνία

4. ………………………………………………… ……………… …………………….
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή,

Ημερομηνία

……………………………………

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

……………………………………

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

……………………………………

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

……………………………………

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 50
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
Η’ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(2) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία.:
το Αριθ. Πρωτ.:

Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε
ενημερωτικό σημείωμα στην τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ.
1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω πρωτότυπα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω αλλαγής επωνυμίας ή
νομικού καθεστώτος:
1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 50
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη
υποβληθεί:
1. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
2. Αντίγραφο καταστατικού, στο οποίο
αποτυπώνεται η αλλαγή
3. Άλλο
Ο/Η Αιτ…
Ημερομηνία
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 50
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ Η’ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 14(2) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στοιχεία γεωργού πριν την αλλαγή της επωνυμίας
ή του νομικού καθεστώτος

Στοιχεία γεωργού μετά την αλλαγή της επωνυμίας
ή του νομικού καθεστώτος

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΕΠΩΝΥΜΟ ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή
ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή
ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ Η’ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

Χ

2.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Χ

3.

ΑΛΛΟ…

Χ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Με το παρόν ο παρακάτω υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 λόγω αλλαγής επωνυμίας ή νομικού
καθεστώτος. Αποδέχομαι ότι ο υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει
των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Δηλώνω πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής
Ημερομηνία:
_____/______/2015

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 50
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ Η’ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 14(2) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)
Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω αλλαγής
επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος και τους κανόνες συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 50
Γενικοί κανόνες
1. Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος είναι δυνατή μόνο σε γεωργό
εγκατεστημένο εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Η αίτηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος οριστικοποιείται και αποστέλλεται
στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή αυστηρά ως και 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος Νο.
50 “Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2015 λόγω αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος”.
3. Η αλλαγή επωνυμίας δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα

χορηγηθούν.
4. Η αλλαγή νομικού καθεστώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα
χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος ήλεγχε την αρχική εκμετάλλευση όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση
5. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
που κατείχε ο γεωργός το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι
κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του
έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα σε τρίτο γεωργό
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014 ή κατέχει μισθωμένα δικαιώματα,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται ακολουθεί τους κανόνες
της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)

Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 50
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής
του καθενός χωριστά, καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται,
εκτυπώνεται και υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης ΔΒΕ και εκμισθωτή της γης ιδιοχείρως ή με συστημένη
επιστολή στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η πληρότητα του φακέλου και
η έγκαιρη υποβολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών Νο. 50 για το έτος 2015 ορίζεται η 15 Μαΐου
2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο του
ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης).
3. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους
κανόνες της Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι
το Προξενείο της Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο
(Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης ( Apostille) και επίσημη μετάφραση
αυτής.
4. Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5. Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε περίπτωση ασάφειας ισχύει η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 60
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία.:
Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε το Αριθ. Πρωτ.:
ενημερωτικό σημείωμα στην τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ.
1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω
πρωτότυπα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω
συγχώνευσης εκμετάλλευσης:
1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 60
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη
υποβληθεί:
1. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
2. Αντίγραφο καταστατικού
3. Άλλο
Ο/Η Αιτ…
Ημερομηνία
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 60
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στοιχεία γεωργού 1. πριν τη συγχώνευση

Στοιχεία γεωργού μετά τη συγχώνευση

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Στοιχεία γεωργού 2. πριν τη συγχώνευση
ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Στοιχεία γεωργού 3. πριν τη συγχώνευση
ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ή ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
(σε περίπτωση συγχώνευσης περισσότερων των 3 γεωργών, είναι αναγκαία η συμπλήρωση νέου υποδείγματος)
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 60
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

Χ

2.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Χ

3.

ΑΛΛΟ…

Χ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Με το παρόν οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 λόγω συγχώνευσης εκμετάλλευσης. Αποδεχόμαστε
ότι ο υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΕ)
1307/2013. Δηλώνουμε πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ονοματεπώνυμο γεωργού 1
πριν τη συγχώνευση
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο γεωργού μετά
τη συγχώνευση
Υπογραφή

Ημερομηνία:
_____/______/2015

Ημερομηνία: _____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015

Ημερομηνία βεβαίωσης:
_____/______/2015
Ονοματεπώνυμο γεωργού 2
πριν τη συγχώνευση
Υπογραφή
Ημερομηνία:
_____/______/2015
Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015
Ονοματεπώνυμο γεωργού 3
πριν τη συγχώνευση
Υπογραφή
Ημερομηνία:
_____/______/2015
Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2015
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 60
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω
συγχώνευσης εκμετάλλευσης και τους κανόνες συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 60
Γενικοί κανόνες
1. Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω συγχώνευσης εκεμτάλλευσης είναι δυνατή μόνο σε γεωργό εγκατεστημένο εντός της
ελληνικής επικράτειας.
2. Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω συγχώνευσης οριστικοποιείται και αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη
μορφή αυστηρά ως και 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος Νο. 60 “Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης έτους 2015 λόγω συγχώνευσης της εκμετάλλευσης ”.
3. Η συγχώνευση δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν στην

εκμετάλλευση .

4. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που
κατείχε ο γεωργός το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει
δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή
μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην
περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014 ή κατέχει μισθωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η
αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται ακολουθεί τους κανόνες της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθμ.
104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 60
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του
καθενός χωριστά, καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται
και υποβάλλεται από τον γεωργό πριν τη συγχώνευση ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη
του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών Νο. 60 για το έτος 2015 ορίζεται η 15 Μαΐου 2015
(λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε
περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης).
3. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της
Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της
Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο ( Notary public), με την
προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.
4. Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5. Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε περίπτωση ασάφειας ισχύει η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 70
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία.:
το Αριθ. Πρωτ.:

Παρακαλούμε συμπληρώστε το υπόδειγμα, αφού πρώτα συμβουλευτείτε
ενημερωτικό σημείωμα στην τελευταία σελίδα καθώς και την υπ' αριθμ.
1111/46876/29.04.2015 ΥΑ

Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχ. διεύθυνση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Σας διαβιβάζω συνημμένα τα παρακάτω
πρωτότυπα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω κατάτμησης
εκμετάλλευσης:
1. Υπόδειγμα αίτησης μεταβολών
Νο. 70
Επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή έχει ήδη υποβληθεί:
1. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
2. Αντίγραφο καταστατικού
3. Άλλο
Ο/Η Αιτ…
Ημερομηνία
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ΑΔΑ: 618546ΨΧΞΧ-ΑΨ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 70
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στοιχεία γεωργού πριν την κατάτμηση
ΑΦΜ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΡΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Στοιχεία γεωργού 1. μετά την κατάτμηση
ΑΦΜ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΡΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟ 1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Στοιχεία γεωργού 2. μετά την κατάτμηση
ΑΦΜ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΡΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟ 2

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
(σε περίπτωση κατάτμησης σε περισσότερους των 2 γεωργών, είναι αναγκαία η συμπλήρωση νέου υποδείγματος)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 70
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

Χ

2.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Χ

3.

ΑΛΛΟ…

Χ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Με το παρόν οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 λόγω κατάτμησης εκμετάλλευσης. Αποδεχόμαστε ότι
ο υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΕ)
1307/2013. Δηλώνουμε πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ονοματεπώνυμο γεωργού 1
μετά την κατάτμηση
Υπογραφή

Ημερομηνία:
_____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής
Ημερομηνία βεβαίωσης
Ημερομηνία: _____/______/2015
Ονοματεπώνυμο γεωργού2
μετά την κατάτμηση
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο γεωργού
πριν την κατάτμηση
Υπογραφή

Ημερομηνία:
_____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής
Ημερομηνία βεβαίωσης
Ημερομηνία: _____/______/2015

Ημερομηνία:
_____/______/2015

Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής
Ημερομηνία βεβαίωσης
Ημερομηνία: _____/______/2015
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 70
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έτους 2015 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 14(3) του Καν. (ΕΕ) 639/2014 και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ)

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω
κατάτμησης εκμετάλλευσης και τους κανόνες συμπλήρωσης του υποδείγματος Νο. 70
Γενικοί κανόνες
1. Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κατάτμησης εκμετάλλευσης είναι δυνατή μόνο σε γεωργό εγκατεστημένο εντός της
ελληνικής επικράτειας.
2. Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κατάτμησης οριστικοποιείται και αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη
μορφή αυστηρά ως και 15.05.2015 και αποκλειστικά με τη χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος Νο. 70 “Χορήγηση δικιαωμάτων βασικής
ενίσχυσης έτους 2015 λόγω κατάτμησης της εκμετάλλευσης”.
3. Η κατάτμηση δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν στ ις
εκμεταλλεύσεις.
4. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται καθορίζεται με βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που
κατείχε ο γεωργός το 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει
δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή
μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην
περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014 ή κατέχει μισθωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η
αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται ακολουθεί τους κανόνες της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθμ.
104/7056 ΥΑ ( Β' 147/2015)
Κανόνες υποβολής του υποδείγματος Νο. 70
1. Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του
καθενός χωριστά, καταχωρίζεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οριστικοποιείται, εκτυπώνεται
και υποβάλλεται από τον γεωργό πριν τη συγχώνευση ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος, η πληρότητα του φακέλου και η έγκαιρη υποβολή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη
του αιτούντα.
2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή της αίτησης μεταβολών Νο. 70 για το έτος 2015 ορίζεται η 15 Μαΐου 2015
(λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή ημερομηνία καταχώρησης στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε
περίπτωση ιδιόχειρης επίδοσης).
3. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της
Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της
Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο ( Notary public), με την
προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.
4. Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο
5. Το παρόν κείμενο είναι καθαρά ενημερωτικό, σε περίπτωση ασάφειας ισχύει η υπ' αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Επιθυμώ την ακύρωση της υπ' αριθμ. .αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης .../ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ
αίτησης μεταβολών, έχοντας έρθει σε σχετική συνεννόηση με τον αντισυμβαλλόμενο και γνωρίζοντας ότι η
ακύρωση συνεπάγεται τη μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 2015.

(4)
Ημερομηνία:

/2015

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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