
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους 
τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς - λοιπές με κωδι-
κό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και β) των 
καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέρειες 
εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 
352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον 
Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22.2.2019.

2  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1406/52601/4.5.2016 
υπουργικής απόφασης (Β΄  1291) «Καθορισμός 
λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβί-
βασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων των Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1307/2013 και 639/2014».

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 51/126068  (1)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους 

τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς - λοιπές με κω-

δικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και 

β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέ-

ρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κα-

νονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής 

(ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με 

τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22.2.2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των 

διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότη-
τες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» 
(Α΄ 280).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-

μόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που 

αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α΄ 113).

4. Τα άρθρα 66, 67, την παρ. 3 του άρθρου 77 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Τα άρθρα 13-29 του ν.  2637/1998 (Α΄  200) περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 
24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 
29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135)

9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανι-
σμού Πληρωμής από 1.9.2002 » (Β΄ 1042).

10. Την υπ’ αρ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ-
μία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτρο-
πής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον 
γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352, 24.12.2013,) όπως τροποποιή-
θηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22.2.2019).

12. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών της χώρας 
στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς - λοιπές με κω-
δικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 λόγω σοβα-
ρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 και 
β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια σε όλη την Επικράτεια 
λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το 
έτος 2018.
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13. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό ύψους 
10.475.000 € που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας «de minimis» στους τομείς: α) της 
επιτραπέζιας Ελιάς  - λοιπές με κωδικό συστήματος 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρ-
τζίνια σε όλη την Επικράτεια δεν υπερβαίνει το εθνικό 
ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρ-
χεται σε 134.272.042 ευρώ σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Κανονισμό υπ’ αρ. 316/2019.

14. Το γεγονός ότι για την τριετία 2019-2021 έχουν 
χορηγηθεί μέχρι σήμερα ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
συνολικού ύψους 69.302.240 ευρώ στον γεωργικό τομέα.

15. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 10.475.000 
Ευρώ για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυ-
φθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋ-
πολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ., Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 
2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» 
στον ΕΛΕΓΕΠ.

16. Την υπ’ αρ. 2/52743/30.3.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 
2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολο-
γισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2021.

17. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

18. Την υπ’ αρ. 5698/88149/31.3.2021 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης ύψους 10.475.000 ευρώ της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.Τ., η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 25627 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ., ΑΔΑ: ΩΚΠ44653ΠΓ-
ΞΜΩ.

19. Την υπό στοιχεία ΚΜΚΕ 00362 ΕΞ 2018 ΕΜΠ της 
3.12.2018 και την από 30.9.2020 γνωμοδοτήσεις της 
ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Την υπ’ αρ. 377/89096/31.3.2021 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και 
Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
όπως ισχύει.

21. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για 

τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
(de minimis) στους τομείς: α) ποικιλίας της επιτραπέζι-
ας Ελιάς - λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
2008190 σε όλη την Επικράτεια και β) καπνών ποικιλίας 
Βιρτζίνια σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στο 
πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής 
σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους 
επιλεξιμότητας:

1. Στον τομέα της παραγωγής της ποικιλίας της επιτρα-
πέζιας Ελιάς - λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
2008190 να έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για 
το έτος αιτήσεων 2019.

2. Για την ενίσχυση στα καπνά Βιρτζίνια λαμβάνεται 
υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 
2018.

Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται 
ως ακολούθως:

α) Για τις επιτραπέζιες Ελιές - λοιπές με κωδικό συστή-
ματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 σε όλη τη χώρα 70 € ανά 
στρέμμα.

β) Για τους παραγωγούς καπνών Βιρτζίνια σε όλη τη 
χώρα 50 € ανά στρέμμα.

2. Οι παραγωγοί θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή 
επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού υπ’ αρ. 
1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος 
των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης 
με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 
Ευρώ. Η έννοια της ενιαίας επιχείρησης ορίζεται στην 
παρ. 3 του άρθρου 2 του Καν. υπ’ αρ. 1408/2013

3. Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται με βάση τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013. 
Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

α) Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά.

β) Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμέ-
να ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με 
εξαγωγικές δραστηριότητες.

γ) Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

4. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισ-
σότερους του ενός τομείς, στους οποίους ισχύουν δια-
φορετικά μέγιστα ποσά, σύμφωνα με το Τμ.3.1 του Προ-
σωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, 
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για κάθε μία από 
τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο 
όριο και δε σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστού ποσού 
ανά ενιαία επιχείρηση.

5. Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγω-
γού, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος, 
αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών 
που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει 
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του άρθρου τρίτον της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως ισχύει και αφορούν 
το έτος 2020. Τα ποσά της ενίσχυσης που έχει λάβει ο 
παραγωγός μέσω όλων των επτά κύκλων της επιστρε-
πτέας προκαταβολής παρέχονται από την ΑΑΔΕ κατόπιν 
αιτήματος που περιλαμβάνει τον ΑΦΜ των παραγωγών 
δικαιούχων, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώ-
σεων του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2021 με 
δικαιούχο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 10.475.000 ευρώ.

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο 
μέσο τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής 
ενίσχυσης που θα λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επι-
τροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 
316/2019, καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος 
σημασίας με παραπομπή στον Κανονισμό.

2. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρε-
ούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις 
δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα 
αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι 
καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλω-
ση εκμετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019 
για την επιτραπέζια Ελιά - λοιπές με κωδικό συστήματος 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και για τα καπνά Βιρτζίνια με βάση 
την δήλωση εκμετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 
του 2018.

β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό 
της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω δι-
αδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι 
ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυ-
τούς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 
υπ’ αρ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο 
προηγούμενα οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι 

με την είσπραξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεν θα υπερβεί το 
ανώτατο ατομικό όριο των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη 
περίοδο τριών ετών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
3 του ανωτέρω Κανονισμού.

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη-
γηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών 
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 5 και στην παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμή-
μα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώρι-
ση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό 
φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

5. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-
κών λογαριασμών των δικαιούχων.

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με 
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των κατάλ-
ληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

7. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του 
ποσού η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτη-
ση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της από το 
δικαιούχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 διατηρούνται από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομη-
νία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο-
μηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Mαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής
Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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Αριθμ. 508/127273 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1406/52601/4.5.2016 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1291) «Καθορισμός 

λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβί-

βασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε 

εφαρμογή των διατάξεων των Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 

1307/2013 και 639/2014».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄ 200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε-
ων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν.  2732/1999 (Α΄  154), το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Την υπ’ αρ. 68/8.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 36).

5. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση ορι-
σμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυή-
σεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποί-
ηση των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1306/2013 και (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 όσον αφορά τους 
πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 
και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 
έτη 2021 και 2022».

β) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί 
θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 
Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 73/2009 του Συμβουλίου».

γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι-
σμού της Επιτροπής (L181/1 της 20.6.2014) «για τη συ-
μπλήρωση του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού».

δ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής (L181/74 της 20.6.2014) «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής».

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 20.12.2013) 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του 
Συμβουλίου.

στ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 
20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».

ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού 
(L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση».

6. Την υπ’ αρ. 24457/19.4.2021 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
1406/52601/4.5.2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1291).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1406/52601/
4.5.2016 υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 1406/52601/4.5.2016 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1291) ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«3. Η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται από το με-

ταβιβαστή γεωργό ή τον κληρονόμο αποβιώσαντος 
γεωργού, στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».
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2. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«6. Η δήλωση έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), ο τακτικός έλεγχος και η παρα-
κολούθησή του, η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση 
της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η 
πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθε-
σμη οριστικοποίηση και υποβολή της στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, είναι αποκλει-
στική ευθύνη του αιτούντα».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«1. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν 

υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετα-
βίβασης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε 
έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι 
η 30 Ιουνίου 2016. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης με-
ταβίβασης είναι η 30 Ιουνίου 2017. Ειδικά, για το έτος 
ενίσχυσης 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης μεταβίβασης είναι η 2 Ιουλίου 2018. Ειδικά, 
για το έτος ενίσχυσης 2019, η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 1 Ιουλίου 
2019. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2020, η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 
30 Ιουνίου 2020. Ειδικά, για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 
2022, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
μεταβίβασης είναι η 30 Ιουνίου 2021 και 2022 αντίστοιχα.

Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύ-
ονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις 
σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μί-
σθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει 
τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου του εκάστοτε έτους».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 6, αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων 

μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον 
υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταλη-
κτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 
Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, 
η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον 
υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογι-
ακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 11 Ιουλίου 
2016. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η υποβολή της 
αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη 
διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 10 Ιουλίου 2017. Ειδικά, 
για το έτος ενίσχυσης 2018, η υποβολή της αίτησης ακύ-
ρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυ-
ακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ήτοι ως την 10 Ιουλίου 2018. Ειδικά, για το 
έτος ενίσχυσης 2019, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης 
γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρ-
μογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, 

ήτοι ως την 15 Ιουλίου 2019. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 
2020, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, 
εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 
ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 
10 Ιουλίου 2020. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2021, η 
υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον 
υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογι-
ακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 19 Ιουλίου 
2021. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2022, η υποβολή της 
αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη 
διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 11 Ιουλίου 2022.».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«3. Για την τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτή-

σεων μεταβίβασης απαιτείται πρώτα η ακύρωση της 
αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται παραπάνω 
και η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή της τροπο-
ποιημένης αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη από 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τροποποίηση ορι-
στικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, 
εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την 
καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αί-
τησης ενίσχυσης. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, 
τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβα-
σης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή 
εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ήτοι ως την 11 Ιουλίου 2016. Ειδικά, για το 
έτος ενίσχυσης 2017, τροποποίηση οριστικοποιημένων 
αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβλη-
θεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 10 Ιουλίου 
2017. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2018, τροποποίηση 
οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δε-
κτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 
25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως 
την 10 Ιουλίου 2018. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2019, 
τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβα-
σης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή 
εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ήτοι ως την 15 Ιουλίου 2019. Ειδικά, για το 
έτος ενίσχυσης 2020, τροποποίηση οριστικοποιημένων 
αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή , εφόσον υποβλη-
θεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 10 Ιουλίου 
2020. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2021, τροποποίηση 
οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δε-
κτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 
25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως 
την 19 Ιουλίου 2021. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2022, 
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τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβα-
σης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή 
εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, ήτοι ως την 11 Ιουλίου 2022».

6. Η παρ. 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία διοικητικού 

ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω 
δικαιολογητικών, οι συμβαλλόμενοι γεωργοί ειδοποιού-
νται μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) για την προσκόμιση των ζητού-
μενων παραστατικών. Η ειδοποίηση θεωρείται νομίμως 
κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προς τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλ-
λόμενων της αίτησης μεταβίβασης. Τα ζητούμενα πα-
ραστατικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή 
εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός προθεσμίας 15 εργά-
σιμων ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία η 
ειδοποίηση θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφε-
ρόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου 
να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 60 του 
Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 και να προβεί σε διασταυ-
ρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.».

7. Η παρ. 8 του άρθρου 7 η οποία προστέθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1194/45925/26.4.2017 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1607) καταργείται.

8. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται με το κάτωθι:
«1. Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενί-

σχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης 
και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να 
μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβί-
βασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
άκυρης μεταβίβασης, εάν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις 
στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δι-
καιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του 
ενός αποδέκτες.

2. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται 
σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωρ-
γός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα 
η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική 
επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

3. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν 
είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση μεταβί-
βασης η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια 
διαμονής με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή 
πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

4. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων 
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δη-
λώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με τη μοναδιαία 
αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα 
η μεταβίβαση, όπως εμφανίζονται στην ηλεκτρονική κα-
ταχώρηση. Μετά την καταληκτική ημερομηνία τροπο-
ποίησης ή ακύρωσης, δεν είναι δυνατή η αύξηση των 

προς μεταβίβαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
δικαιωμάτων εφόσον προκύψει αύξηση του αριθμού 
δικαιωμάτων του μεταβιβαστή.

5. Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβα-
σης βαρύνει τους ίδιους τους αντισυμβαλλόμενους, οι 
οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων κατόπιν των 
ελέγχων των αιτήσεων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κινεί όλες τις νό-
μιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα 
οριζόμενα στην ποινική νομοθεσία.

Εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης, δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν κατόπιν καταγγελίας εμπλεκομένου για 
πλαστογραφία ή πλάνη, παρά μόνο κατόπιν τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης υποβληθείσας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους 
που πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση.

6. Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα που δεν ενεργοποι-
ήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχόμενα έτη 
και έχουν επιστρέψει στο Εθνικό Απόθεμα.

7. Εάν ο γεωργός έχει μεταβιβάσει δικαιώματα ενίσχυ-
σης χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας, η 
μεταβίβαση θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα 
αποτέλεσμα.

8. Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις οι ενισχύσεις έχουν 
ήδη καταβληθεί, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεω-
στήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις στην υπ’ αρ. 104/7056/21.1.2015 
υπουργική απόφασης (Β΄ 147).».

9. Η παρ. 2 του άρθρου 9 καταργείται.
10. Η παρ. 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται με την 

κάτωθι:
«2. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής 

ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνο-
νται για την ίδια χρονική περίοδο, με διάρκεια μίσθω-
σης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην υπ’ αρ. 
104/7056/21.1.2015 υπουργική απόφασης (Β΄ 147).

Το χρονικό διάστημα μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα 
πρέπει να επιτρέπει στο αποδέκτη να αποδεικνύει ότι 
έχει τη γη στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υποβολής 
της αίτησης μεταβίβασης καθώς και για όλα τα έτη, που 
διαρκεί η μίσθωση.

11. Η παρ. 3 του άρθρου 13 αντικαθίσταται με την 
κάτωθι:

«3. Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυ-
σης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά 
στον αποδέκτη αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δι-
καιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης 
της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή 
των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης 
δεν θεωρείται μεταβίβαση και πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης κατά το έτος 
επιστροφής.».

12. Η παρ. 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται με την 
κάτωθι:

«4. Ο μεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση μίσθωσης 
των δικαιωμάτων με γη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταχωρώ-
ντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, 
όπως αυτό καθορίζεται σε εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
καθώς και σύμβαση μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύου-
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σες διατάξεις στην υπ’ αρ. 104/7056/21.1.2015 υπουρ-
γική απόφασης (Β΄ 147). Τα ίδια ισχύουν και σε οποια-
δήποτε άλλη περίπτωση παραχώρησης δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης.».

13. Στο άρθρο 15 προστίθεται η κάτωθι 5 παράγραφος:
«5. Σε περίπτωση θανάτου του μεταβιβαστή - ενοι-

κιαστή η αίτηση μεταβίβασης του παρόντος άρθρου 
συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Mαΐου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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*02020211805210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2021-05-18T22:54:28+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




