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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                              
 
 
 

Ημερομηνία.: 

Αριθ. Πρωτ.: 
  

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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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Στοιχεία θανόντα γεωργού  Στοιχεία κληρονόμου της εκμετάλλευσης 

ΑΦΜ  ΑΦΜ  

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΠΩΝΥΜΟ 
(ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 

 

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ: 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

 

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   

ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ,,  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩ   

1.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ  
Έκταση  

(σε εκτάρια) 

Ποσοστό  
εκμετάλλευσης 

   
 
 
 

2. ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ 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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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 
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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. 
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. 
 

 
 
 

 


