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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β’ 147/2015(άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β’ 147/2015))

«Με τον όρο “δικαίωμα βασικής ενίσχυσης” νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος 
συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα 
καταβολής ενίσχυσης, ίση με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης….».

«…Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση 
για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη 
γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να 
ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, 
ανεξαρτήτου κυριότητας και  αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην 
οποία έχουν χορηγηθεί.»   
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

• Απρίλιος 2016Απρίλιος 2016::    Χορήγηση σε όλους τους δικαιούχους  Χορήγηση σε όλους τους δικαιούχους  
τίτλου με αριθμό οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης τίτλου με αριθμό οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
και μοναδιαία αξία 2015-2019και μοναδιαία αξία 2015-2019

• ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2016ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2016::

          Αμέσως μετά τη χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων Αμέσως μετά τη χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσηςβασικής ενίσχυσης

• ΛΗΞΗΛΗΞΗ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2016ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2016::

              Καθορίζεται στη σχετική ΥΑ για τις μεταβιβάσεις 2016-2019Καθορίζεται στη σχετική ΥΑ για τις μεταβιβάσεις 2016-2019

•   
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

1. 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
Τα δικαιώματα μπορούν να Τα δικαιώματα μπορούν να 
μεταβιβαστούν οριστικά μεταβιβαστούν οριστικά (με (με 
πώληση ή οποιασδήποτεπώληση ή οποιασδήποτε
μορφής οριστική παραχώρηση)μορφής οριστική παραχώρηση)

2. 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
Τα δικαιώματα μπορούν να Τα δικαιώματα μπορούν να 
ενοικιαστούνενοικιαστούν  (με τη (με τη λήξηλήξη της  της 
ενοικίασης ενοικίασης τα δικαιώματα τα δικαιώματα 
επιστρέφουν αυτόματα επιστρέφουν αυτόματα στον στον 
κάτοχο, κάτοχο, χωρίς να απαιτείται χωρίς να απαιτείται 

καμία περαιτέρω ενέργειακαμία περαιτέρω ενέργεια))
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          ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
Τα δικαιώματα μπορούν να Τα δικαιώματα μπορούν να 
μεταβιβαστούν οριστικάμεταβιβαστούν οριστικά::
1.1. Με οριστική Με οριστική 
μεταβίβαση μεταβίβαση γηςγης
2. Χωρίς γη2. Χωρίς γη

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
Τα δικαιώματα μπορούν να Τα δικαιώματα μπορούν να 
ενοικιαστούνενοικιαστούν::
1.1. Με ταυτόχρονη Με ταυτόχρονη 

ενοικίασηενοικίαση
γηςγης
2. Χωρίς γη!!!!2. Χωρίς γη!!!!
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          ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ

Από το έτος 2016 είναι δυνατή η ενοικίαση Από το έτος 2016 είναι δυνατή η ενοικίαση 
δικαιωμάτων χωρίς γη!δικαιωμάτων χωρίς γη!



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς 

γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται 
παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού 
Αποθέματος (εκτόςεκτός της μεταβίβασης 
δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάςκληρονομιάς)
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

1.    Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης

          

2.     Ο αποδέκτης είναι ενεργόςενεργός    γεωργός το 20162016,   μόνιμα 
και νόμιμα εγκατεστημένος εντός  της ελληνικής 
επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) 
και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις (*)*)

3.      Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ σε αποδέκτησε αποδέκτη    
ενταγμένο στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, μικροκαλλιεργητών, 
εάν με τη μεταβίβαση το ύψος των άμεσων 
ενισχύσεων  του υπερβαίνει τα 1.250 €, είναι είναι 
αναγκαία η απένταξη του  αναγκαία η απένταξη του  προκειμένου να λάβει τη προκειμένου να λάβει τη 
βασική και πράσινη ενίσχυση, που δικαιούται με τη βασική και πράσινη ενίσχυση, που δικαιούται με τη 
μεταβίβαση.μεταβίβαση.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (*)*)

Ελέγχεται το ύψος άμεσων ενισχύσεων Ελέγχεται το ύψος άμεσων ενισχύσεων 20152015 του αποδέκτη του αποδέκτη
Σε περίπτωση που δεν έλαβε άμεσες ενισχύσεις το 2015, ελέγχεται ο γεωργός βάσει θεωρητικού ποσούΣε περίπτωση που δεν έλαβε άμεσες ενισχύσεις το 2015, ελέγχεται ο γεωργός βάσει θεωρητικού ποσού
(= ha(= ha

20162016
 x “εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης”)  x “εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης”) 

    κάτω από 5.000 €              ΕΝΕΡΓΟΣ!κάτω από 5.000 €              ΕΝΕΡΓΟΣ!

    πάνω από 5.001 €              ΕΝΕΡΓΟΣ πάνω από 5.001 €              ΕΝΕΡΓΟΣ 
αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητεςαν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες

πάνω από 5.001 €  και στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ              ΕΝΕΡΓΟΣπάνω από 5.001 €  και στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ              ΕΝΕΡΓΟΣ
αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητεςαν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες
                                                                                                    ήή
έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες 1/3 των συνολικών εσόδωνέσοδα από γεωργικές δραστηριότητες 1/3 των συνολικών εσόδων
                                                                                                    ήή
κύριος επιχειρηματικός σκοπός = γεωργικός κύριος επιχειρηματικός σκοπός = γεωργικός 

  

–



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

4.       4.       Η μεταβίβασημεταβίβαση δικαιωμάτων  ΠEiΠEi  με  με   
γη είναι δυνατή είναι δυνατή μόνο εντόςμόνο εντός της ίδιας  της ίδιας 
περιφέρειας περιφέρειας ΠΕiΠΕi

           π.χ.:  μεταβίβαση δικαιωμάτων 
περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3)  
είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις, που έχουν 
“περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του 
έτους 2013)

5.       5.       Η ενεργοποίησηενεργοποίηση  δικαιωμάτων ΠΕi ΠΕi 
είναι δυνατή μόνο εντόςμόνο εντός της ίδιας  της ίδιας 
περιφέρειας περιφέρειας ΠEiΠEi

           π.χ.:  μεταβίβαση δικαιωμάτων 
περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3)  
χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα ΔΒΕ 
“ενεργοποιούνται”  μόνο με εκτάσεις, 
που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 
(βάσει του έτους 2013) 9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 2016ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 2016

 

1.  1.  ΥποβολήΥποβολή αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσω  εφαρμογής  (δεν απαιτείται δεν απαιτείται  πλέονπλέον η αποστολή 
φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά)

                ΑλλάΑλλά: υποχρέωση του αιτούντα να τηρεί προσωπικό φάκελο με τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά για μία πενταετία τουλάχιστον.  

 2.2.  Δυνατότητα Δυνατότητα τροποποίησηςτροποποίησης   ήδη υποβληθείσας  ήδη υποβληθείσας 

            αίτησης  μεταβίβασης αίτησης  μεταβίβασης  ως την καταληκτική 

      ημερομηνία  τροποποίησης της ΕΑΕ 2016 

      (όσον αφορά αριθμό ΔΒΕ και αγροτεμάχια)

Αναμένεται η υπογραφή της σχετικής ΥΑ, Αναμένεται η υπογραφή της σχετικής ΥΑ, 

με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίουμε την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

            ……..6 ήδη γνωστές 6 ήδη γνωστές κατηγορίες από την προηγούμενη κατηγορίες από την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο…προγραμματική περίοδο…

1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη- Υπόδειγμα 11
        Μεταβίβαση ΔΒΕ με ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση (πώληση, δωρεά 

ή γονική παροχή) επιλέξιμης γης αριθμού εκταρίων ίσου ή μεγαλύτερου 
του αριθμού των ΔΒΕ...

2.    Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη- Υπόδειγμα 22
     Οριστική μεταβίβαση ΔΒΕ χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση επιλέξιμης γης 

(20% παρακράτηση 20% παρακράτηση επί της αξίας των ΔΒΕ κάθε έτος)...

3.    Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς-

Υπόδειγμα 55
        Μετά τη χορήγησή τους το 2015, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 

πλέον  αποτελούν  άυλο  τίτλο και περιλαμβάνονται στην κινητή 
περιουσία του κληρονομούμενου…
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

4.  4.  Ενοικίαση δικαιωμάτων με ενοικίαση γης - 

Υπόδειγμα 66
       Ενοικίαση  αριθμού δικαιωμάτων και ταυτόχρονη ενοικίαση ίσης ή 

μεγαλύτερης έκτασης επιλέξιμης γης για ίσο χρονικό διάστημα. Ο 
ενοικιαστής λαμβάνει τη βασική ενίσχυση για όσο διάστημα διαρκεί η 
μίσθωση, με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν 
αυτόματα στον  ιδιοκτήτη

5.    5.    Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου- 

Υπόδειγμα 77
      Σε περίπτωση που ο κάτοχος ΔΒΕ προβεί σε αλλαγή προσωπικών 

στοιχείων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο) ενημερώνει σχετικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ

6.   6.   Λύση ενοικίασης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη- 

Υπόδειγμα 88
         Σε περίπτωση συμφωνίας  και των 2 αντισυμβαλλόμενων για λύση της 

μίσθωσης των ΔΒΕ πριν τη λήξη της. 12

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016 

1. Ενοικίαση δικαιωμάτων χωρίς γη –    

     Υπόδειγμα 99
       Ενοικίαση ΔΒΕ χωρίς ταυτόχρονη ενοικίαση επιλέξιμης γης . Ο

       ενοικιαστής λαμβάνει την βασική ενίσχυση για όσο διάστημα 

       διαρκεί η μίσθωση, με τη  λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα 

       επιστρέφουν αυτόματα στον   ιδιοκτήτη (20% παρακράτηση 20% παρακράτηση επί της αξίας των ΔΒΕ)  

8.  Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη 

μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης- Υπόδειγμα 1111
     Συνδυασμός υποδείγματος  5  με υποδείγματα 1, 2, 6 ή 9

9.   Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη 

μεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης - Υπόδειγμα 1212
          Συνδυασμός υποδείγματος  8  με υποδείγματα 1, 2, 6 ή 9
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20162016

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας…Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας…

Απορίες? Απορίες? 
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