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Γραφείο Διοίκηςησ & Γραμματείασ Διοικητικοφ υμβουλίου                                     Αθήνα, 12/05/2020 
Αρμόδια Δ/νςη: Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ                                   Αρ. Πρωτ.: 29237 
Αρμόδιο Σμήμα: Διαχείριςησ Δικαιωμάτων Ενιαίασ Ενίςχυςησ 
 
 
 
 
Προσ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: “ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 20253/16.03.2020 ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ 
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΒΑΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ (ΔΒΕ) 

ΣΟ ΕΣΟ ΕΝΙΧΤΗ 2020” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νςθ: Δομοκοφ 5 – Τ.Κ. 104 45 – Ακινα  Τθλ. Κζντρο 210-880.2000 
 

   ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΔΗΜΟΙΟ 
               ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
1. Οι γεωργοί, που κατζχουν οριςτικά δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ το ζτοσ 2020, δφναται να  

μεταβιβάςουν το ςφνολο ι μζροσ των δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ το εν λόγω ζτοσ,  ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα:   

α) ςτο άρκρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

β) ςτον Καν (ΕΕ) 639/2014 τθσ Επιτροπισ 

γ) ςτον Καν(ΕΕ) 641/2014 τθσ Επιτροπισ  

δ) ςτθν υπϋ αρικμ. 104/7056/2015 υπουργικι απόφαςθ  με κζμα “Εκνικζσ επιλογζσ, διοικθτικά 

μζτρα και διαδικαςίεσ εφαρμογισ των άμεςων ενιςχφςεων κατ' εκτζλεςθ του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 

και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπωσ 

τροποποιθμζνθ ιςχφει 

ε) ςτθν υπ'  αρικμ. 1406/52601/04.05.2016 ΥΑ με κζμα “Κακοριςμόσ λεπτομερειϊν ςχετικά με τθ 

διαδικαςία μεταβίβαςθσ των δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ, ςε εφαρμογι των διατάξεων των 

Καν. (ΕΕ)1307/2013 και 639/2014”  (Β' 1291/2016), όπωσ ιςχφει 

2. Σφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 20253/16.03.2020 εγκφκλιο κακορίηονται για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020 

οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ ςχετικά με τθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ των δικαιωμάτων βαςικισ 

ενίςχυςθσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κακϊσ και τα υποδείγματα για κάκε κατθγορία 

μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ. 

3. Με τθν υπ' αρικμ. 659/114373/05.05.2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1763/2020) τροποποιείται θ 1406/52601/4-5-

2016 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Βϋ 1291/2016) όςον αφορά ςτθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ, τροποποίθςθσ και ακφρωςθσ των αιτιςεων μεταβίβαςθσ για το ζτοσ αιτιςεων 2020. 

 
2. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 2020 

1. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ και ωσ εκ τοφτου υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020 ορίηεται θ  Σρίτη, 30η 

Ιουνίου 2020.  

2. Αιτιςεισ μεταβίβαςθσ,  οι οποίεσ ζχουν καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι αλλά δεν ζχουν 

οριςτικοποιθκεί ωσ τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία κεωροφνται ωσ μθ υποβλθκείςεσ ςτον 

ΟΡΕΚΕΡΕ για το ζτοσ 2020.  

 

3. ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΝ ΡΕΙΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι/και εξαιρετικϊν περιςτάςεων, οι οποίοι 

δεν επζτρεψαν τθν εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ για το ζτοσ 2020, δθλαδι ωσ 30 

Ιουνίου 2020, είναι δυνατι θ υποβολι τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ μζςω τθσ διαδικτυακισ 
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εφαρμογισ ωσ τθν Παραςκευή, 10 Ιουλίου 2020. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεωτικά επιλζγεται το πεδίο ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ,  θ αίτθςθ μεταβίβαςθσ 

καταχωρείται και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα βιματα 1 ωσ 5 τθσ παραγράφου 2.2 του άρκρου 2 

και ςυνοδεφεται, πζραν των κατά περίπτωςθ απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, και από αποδεικτικά 

ζγγραφα που ςτοιχειοκετοφν ανωτζρα βία ι εξαιρετικι περίςταςθ.  

Με τθν επιλογι τθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ, οι εν λόγω αιτιςεισ υποβάλλονται 

ςτθ Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΟΡΕΚΕΡΕ, ανεξαρτιτου 

τθσ περιοχισ, ςτθν οποία ανικει θ εκμετάλλευςθ του αιτοφντα.  

2. Σε περίπτωςθ που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλοφμενοι λόγοι ανωτζρασ βίασ ι/και εξαιρετικισ 

περίςταςθσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ για το ζτοσ 2020, οι γεωργοί ενθμερϊνονται 

για τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ. Οι αιτιςεισ δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν 

εξετάηονται αυτόματα για το επόμενο ζτοσ ενίςχυςθσ 2021. 

 

4. ΑΚΥΩΣΗ  ΥΡΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΚΕΡΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Ακφρωςθ εμπρόκεςμα υποβλθκείςασ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ είναι δυνατι μόνο εφόςον 

ςυμφωνοφν και οι δφο ςυμβαλλόμενοι. Στθν περίπτωςθ ςυμφωνίασ για ακφρωςθ τθσ εμπρόκεςμα 

υποβλθκείςασ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ, επιλζγεται ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι θ υποβλθκείςα 

αίτθςθ μεταβίβαςθσ, για τθν οποία είναι επικυμθτι θ ακφρωςθ, επιςυνάπτεται θλεκτρονικό αρχείο 

με τα υποδείγματα Υ/Δ  ακφρωςθσ τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ, πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα, 

υπογεγραμμζνα και κεωρθμζνα για το γνιςιο τθσ υπογραφισ και για τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ 

και θ αίτθςθ οριςτικοποιείται και υποβάλλεται, ςφμφωνα με το Βιμα 5 τθσ παραγράφου 2.2 του 

άρκρου 2,  ςτο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΡΕΚΕΡΕ , ςτο οποίο είχε υποβλθκεί θ αρχικι 

αίτθςθ μεταβίβαςθσ, τθσ οποίασ ηθτείται θ ακφρωςθ.  

2. Ωσ καταληκτική ημερομηνία ακφρωςησ τθσ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων βαςικισ 

ενίςχυςθσ για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020 ορίηεται η Παραςκευή, 10 Ιουλίου 2020.  

3. Αιτιςεισ ακφρωςθσ,  οι οποίεσ ζχουν καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι αλλά δεν ζχουν 

οριςτικοποιθκεί και υποβλθκεί ωσ τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία κεωροφνται ωσ μθ 

υποβλθκείςεσ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ για το ζτοσ 2020 και θ αρχικι αίτθςθ μεταβίβαςθσ κα παραμείνει ςε 

ιςχφ. 

 

5. ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ  ΥΡΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΚΕΡΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Τροποποίθςθ εμπρόκεςμα υποβλθκείςασ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ είναι δυνατι μόνο εφόςον 

ςυμφωνοφν και οι δφο ςυμβαλλόμενοι και μόνο όςον αφορά:  
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α)  ςτθν αλλαγι κατθγορίασ μεταβίβαςθσ, δθλαδι του υποδείγματοσ 

β) ςτα προσ μεταβίβαςθ δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ  

γ) ςτα προσ μεταβίβαςθ αγροτεμάχια 

Σε περίπτωςθ αλλαγισ του ςυμβαλλόμενου αποδζκτθ, απαιτείται ακφρωςθ τθσ αίτθςθσ 

μεταβίβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ εγκυκλίου,  και υποβολι νζασ 

αίτθςθσ μεταβίβαςθσ.  

2. Στθν περίπτωςθ ςυμφωνίασ για τροποποίθςθ τθσ εμπρόκεςμα υποβλθκείςασ αίτθςθσ 

μεταβίβαςθσ, επιλζγεται ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι θ υποβλθκείςα αίτθςθ μεταβίβαςθσ, για 

τθν οποία είναι επικυμθτι θ τροποποίθςθ, θ αίτθςθ μεταβίβαςθσ καταχωρείται 

τροποποιθμζνθ ςφμφωνα με τα βιματα 1 ωσ 4 τθσ παραγράφου 2.2 του άρκρου 2, 

ςυνοδευόμενθ υποχρεωτικά από  θλεκτρονικό αρχείο με το τροποποιθμζνο υπόδειγμα 

αίτθςθσ μεταβίβαςθσ και τα κατά περίπτωςθ απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Η αίτθςθ 

οριςτικοποιείται και υποβάλλεται, ςφμφωνα με το Βιμα 5 τθσ παραγράφου 2.2 του άρκρου 2,  

ςτο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΡΕΚΕΡΕ, ςτο οποίο είχε υποβλθκεί θ αρχικι αίτθςθ 

μεταβίβαςθσ, τθσ οποίασ ηθτείται θ τροποποίθςθ.  

3. Ωσ καταληκτική ημερομηνία τροποποίηςησ εμπρόκεςμα υποβλθκείςασ αίτθςθσ μεταβίβαςθσ 

δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2020 ορίηεται η Παραςκευή, 10 Ιουλίου 

2020. 

4. Αιτιςεισ τροποποίθςθσ,  οι οποίεσ ζχουν καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι αλλά δεν 

ζχουν οριςτικοποιθκεί ωσ τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία, κεωροφνται ωσ μθ 

υποβλθκείςεσ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ για το ζτοσ 2020 και θ αρχικι αίτθςθ μεταβίβαςθσ παραμζνει ωσ 

ζχει.  

 

6. ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

1. H παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των αιτιςεων μεταβίβαςθσ δεν 

επθρεάηει τθν θμερομθνία, κατά τθν οποία ο γεωργόσ πρζπει να αποδεικνφει πωσ ζχει ςτθν 

κατοχι του τα δθλωκζντα αγροτεμάχια για το ζτοσ 2020, ιτοι 31/05/2020. Συνεπϊσ ςτισ 

αιτιςεισ μεταβίβαςθσ ΔΒΕ με γθ θ αναγραφόμενθ θμερομθνία ςτα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά 

(υποδείγματα μεταβίβαςησ, πράξη εκμίςθωςησ, ςυμφωνητικό λφςησ μίςθωςησ, 

ςυμβολαιογραφική πράξη) δεν δφναται να είναι μεταγενζςτερθ τθσ 31/05/2020. 

2. Στισ αιτιςεισ μεταβίβαςθσ ΔΒΕ χωρίσ γθ (Υποδείγματα 8 και 9) θ αναγραφόμενθ θμερομθνία  

υποβολήσ δεν δφναται να είναι μεταγενζςτερθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ 

Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ 2020 ιτοι 15/06/2020.  Πταν λφεται μίςκωςθ δικαιωμάτων μαηί με 
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γθ θ θμερομθνία λφςθσ μίςκωςθσ δεν δφναται να είναι μεταγενζςτερθ τθσ 31/5/2020. 

3. Κατά τα λοιπά ςυνεχίηουν να ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 20253/16.03.2020 εγκφκλιο. 

4. Επιςθμαίνεται ότι τα υποδείγματα των αιτιςεων μεταβιβάςεων, ςτα οποία απαιτείται θ 

υπογραφι και θ ευκρινισ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του κάκε ςυμβαλλομζνου 

ξεχωριςτά, δεν μποροφν να υποκαταςτακοφν από θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ 

ορίηεται ςτθν υπϋαρικ. ΑΡ 7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκφκλιο του Υπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν υπεφκυνθ διλωςθ κατανομισ των δικαιωμάτων 

βαςικισ ενίςχυςθσ, με τον οριςμό του αρικμοφ των  δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ που 

κατανζμονται μεταξφ των κλθρονόμων,  θ οποία απαιτείται να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ  

υπογεγραμμζνθ και με ευκρινι κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ για κάκε ζναν ξεχωριςτά 

από τουσ  νόμιμουσ κλθρονόμουσ-πλθςιζςτερουσ ςυγγενείσ.  

 
5. Για τθν ζκδοςθ και υποβολι των κατά περίπτωςθ λοιπϊν απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 

ιςχφουν τα  οριηόμενα ςτθν  υπϋαρικ. ΑΡ 7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκφκλιο του Υπουργείου 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ" και οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από τθ λειτουργία τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Ρφλθσ (gov.gr).   

 
 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ 
 
 
 
 

      Δρ. ΓΗΓΟΙΟΣ ΒΑΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  

1. Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.:  

α) Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ  

β) Ρεριφερειακζσ και Νομαρχιακζσ Μονάδεσ & Διευκφνςεισ Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. - Ζδρεσ τουσ  

γ) Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ  

2. Ριςτοποιθμζνα Κζντρα Υποδοχισ Δθλϊςεων για τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ ενιαίασ αίτθςθσ 

ενίςχυςθσ  

 

ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  

- Γραφείο Διοίκθςθσ & Γραμματείασ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

- Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ελζγχων  

- Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
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