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Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου                                     Αθήνα, 31.05.2019  
Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς                                   Αρ. Πρωτ.: 45070 
Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 
 
 
 
 
Προς: Ως Πίνακας Διανομής 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35385/18.04.2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΔΒΕ) 

ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5 – Τ.Κ. 104 45 – Αθήνα  Τηλ. Κέντρο 210-880.2000 
 

   ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ 
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
1. Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2019, δύναται να  

μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα:   

α) στο άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

β) στον Καν (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής 

γ) στον Καν(ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής  

δ) στην 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”, όπως τροποποιημένη ισχύει 

ε) στην υπ'  αριθμ. 1406/52601/04.05.2016 ΥΑ με θέμα “Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία 

μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν. (ΕΕ)1307/2013 και 

639/2014”  (Β' 1291/2016), όπως ισχύει 

2. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35385/18.04.2019 εγκύκλιο καθορίζονται για το έτος ενίσχυσης 2019 οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα υποδείγματα για κάθε κατηγορία μεταβίβασης δικαιωμάτων 

βασικής ενίσχυσης. 

3. Με την υπ' αριθμ. 844/107680/15.05.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1906/2019) τροποποιείται η 1406/52601/4-5-2016 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1291/2016) όσον αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 

τροποποίησης και ακύρωσης των αιτήσεων μεταβίβασης για το έτος αιτήσεων 2019. 

 
2. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 2019 

1. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης 

δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019.  

2. Αιτήσεις μεταβίβασης,  οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

για το έτος 2019.  

 

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν 

επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, δηλαδή ως 1 Ιουλίου 2019, 

είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την  Δευτέρα, 15 

Ιουλίου 2019. 

Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά επιλέγεται το πεδίο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ,  η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται 

και υποβάλλεται σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 και συνοδεύεται, πέραν 
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των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών, και από αποδεικτικά έγγραφα που στοιχειοθετούν 

ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση.  

Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης, οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη 

Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της περιοχής, 

στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση του αιτούντα.  

2. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης 

για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, οι γεωργοί ενημερώνονται για τους λόγους 

απόρριψης της αίτησης μεταβίβασης. Οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται αυτόματα 

για το επόμενο έτος ενίσχυσης 2020. 

 

4. ΑΚΥΡΩΣΗ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι 

δύο συμβαλλόμενοι. Στην περίπτωση συμφωνίας για ακύρωση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης 

μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία 

είναι επιθυμητή η ακύρωση, επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο με τα υποδείγματα Υ/Δ  ακύρωσης της 

αίτησης μεταβίβασης, πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της 

υπογραφής και για τους δύο συμβαλλόμενους και η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με 

το Βήμα 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2,  στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ , στο 

οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η ακύρωση.  

2. Ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 

έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019. 

3. Αιτήσεις ακύρωσης,  οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης θα παραμείνει σε ισχύ. 

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Τροποποίηση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν 

και οι δύο συμβαλλόμενοι και μόνο όσον αφορά:  

α)  στην αλλαγή κατηγορίας μεταβίβασης, δηλαδή του υποδείγματος 

β) στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης  

γ) στα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια 

Σε περίπτωση αλλαγής του συμβαλλόμενου αποδέκτη, απαιτείται ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας εγκυκλίου,  και υποβολή νέας αίτησης μεταβίβασης.  

2. Στην περίπτωση συμφωνίας για τροποποίηση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, 

επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι 
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επιθυμητή η τροποποίηση, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται τροποποιημένη σύμφωνα με τα 

βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από  ηλεκτρονικό 

αρχείο με το τροποποιημένο υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Βήμα 5 της παραγράφου 

2.2 του άρθρου 2,  στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο είχε υποβληθεί η 

αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η τροποποίηση.  

3. Ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης 

δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019. 

4. Αιτήσεις τροποποίησης,  οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει ως έχει.  

 

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 
1. H παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την 

ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα 

αγροτεμάχια για το έτος 2019, ήτοι 31/05/2019. Συνεπώς στις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΒΕ με γη η 

αναγραφόμενη ημερομηνία στα συνημμένα δικαιολογητικά (υποδείγματα μεταβίβασης, πράξη 

εκμίσθωσης, συμφωνητικό λύσης μίσθωσης, συμβολαιογραφική πράξη) δεν δύναται να είναι 

μεταγενέστερη της 31/05/2019.   

2. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 35385/18.04.2019 εγκύκλιο. 

 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  

1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:  

α) Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς  

β) Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες & Διευθύνσεις Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Έδρες τους  

γ) Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη  

2. Πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για την συμπλήρωση και υποβολή της ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης  

 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  

- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου  

- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων  

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

ΑΔΑ: 6ΤΥ246ΨΧΞΧ-ΑΘ9


		2019-05-31T10:21:54+0300
	Athens




