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Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου                                     Αθήνα, 13/07/2022 
Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς                                   Αρ. Πρωτ.: 44816 
Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 
 
 
 
 
Προς: Ως Πίνακας Διανομής 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 41031/23-6-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΔΒΕ) 

ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2022, 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. 41031/23.06.2022 εγκύκλιο καθορίζονται για το έτος ενίσχυσης 2022 

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. 667/179363/27.06.2022 ΥΑ (ΦΕΚ  Β΄ 3284/2022) τροποποιείται η υπ’ αρ. 

104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ Β' 147/2015) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, όσον αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 

2022.  

 
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 

Κατόπιν της τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2022 προκύπτουν οι εξής μεταβολές στις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΒΕ: 

 

Α) Στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη  (Υποδείγματα 8, 12)  η ημερομηνία λύσης 

της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΕΑΕ 

τρέχοντος έτους, ήτοι 14-7-2022.  Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη 

(Υποδείγματα 8, 12)  η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5-

2022. Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της 
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υποβολής της αίτησης μεταβίβασης,  που είναι η 25-7-2022. 

B) Στις αιτήσεις εκμίσθωσης ΔΒΕ χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) η έναρξη της μίσθωσης δεν δύναται να 

είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 

2022, ήτοι 14-7-2022. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης 

της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης,  που είναι η 25-7-2022. 

 

Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 41031/23.06.2022  

εγκύκλιο. 

 

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 

1. Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της 

επεξεργασία τους αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης  του εθνικού ανώτατου ορίου του 

καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους σύμφωνα με το άρθρο 22(5) του Καν. ΕΕ 

1307/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ενδεχόμενη εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή 

αύξησης της αξίας των ΔΒΕ. 

   Ειδικά για το έτος 2022, η  μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν 

οι γεωργοί στις 31-12-2021, προσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της σύγκλισης  όπως 

προβλέπονται στο  μεταβατικό κανονισμό  (ΕΕ) 2220/2020 και τις εθνικές  μας επιλογές . 

Επιπλέον ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2022  θα εφαρμοστεί γραμμική μείωση της αξίας όλων 

των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 2,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων 

χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που 

αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. 

2. Στο πλαίσιο του κανονισμού 2021/2115  δεν έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί το Στρατηγικό 

Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 της χώρας μας γι’  αυτό το λόγο και δεν έχουν εκδοθεί  οι διατάξεις 

με τις λεπτομέρειες εφαρμογής.  Ως εκ τούτου οι μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής 

Ενίσχυσης, ενδέχεται να επηρεάσουν τις παρεμβάσεις στα πλαίσια εφαρμογής του 

Στρατηγικού Σχεδίου. Για το λόγο αυτό οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΒΕ 2022 

πραγματοποιούνται με ευθύνη των παραγωγών. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 
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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)  

- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων  

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

ΑΔΑ: ΨΩΠ446ΨΧΞΧ-ΙΜΤ


		2022-07-13T11:45:07+0300
	Athens




