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1. ΓΕΝΙΚΑ
Η χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα και ο έλεγχος του
κριτηρίου του ενεργού γεωργού για το έτος ενίσχυσης 2017 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και τις υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, οι γεωργοί στους
οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το
εθνικό απόθεμα (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με την παρούσα εγκύκλιο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων
αναθεώρησης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
1. Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Τα αιτήματα αναθεώρησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση
τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό
αυτό και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί
μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά
τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.
3. Το υπόδειγμα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο γεωργό και υπογράφεται. Στη συνέχεια
υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής είτε μέσω ταχυδρομείου
με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά
έγγραφα.
4. Η εμπρόθεσμη αποστολή του αιτήματος αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελέγχεται:
α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή ή
β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που
υποβληθεί ιδιοχείρως
Αιτήσεις αναθεώρησης, που δεν έχουν υποβληθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην εν λόγω εγκύκλιο, απορρίπτονται.
5. Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης θα
κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα
οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από
την έκδοση της παρούσας, ήτοι η 29 Ιανουαρίου 2018.

4. ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους
ακόλουθους λόγους:
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i) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη πληρότητας
των κριτηρίων επιλεξιμότητας (Υπόδειγμα Ι)
ii) Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός (Υπόδειγμα ΙΙ)
iii) Ασυμφωνία στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια (Υπόδειγμα ΙΙΙ).
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι)
1. Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή την αύξηση της
μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του περιφερειακού μέσου όρου εθνικού
αποθέματος 2017 από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, είναι οι κάτωθι:
i. Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2017 ή έχει ήδη εγκατασταθεί
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2012-2016 και είναι ενήλικος και έως 40
ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017, δηλαδή έχει γεννηθεί από
01/01/1977 έως και τις 31/12/1999.
Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) ως γεωργός νεαρής ηλικίας νοείται όταν τουλάχιστον ένα από τα φυσικά
πρόσωπα (ΦΠ) που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι
γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:
- είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους
2017, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1977 έως και τις 31/12/1999 και
- το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΦΠ ταυτίζεται με το έτος
έναρξης καθηκόντων στο ΝΠ, από το έτος 2012 και μετά και
- ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του ΝΠ όσον αφορά στις αποφάσεις που
σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος
υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών
νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς σε αυτό.
Υπό τους εξής όρους:
 Ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή
αίτησης ενίσχυσης του ΝΠ στο πλαίσιο του καθεστώτος των γεωργών νεαρής ηλικίας.
 Το ΦΠ που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί
έλεγχο επί του ΝΠ (οικονομικός διαχειριστής), θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του γεωργού
νεαρής ηλικίας όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.
 Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας βάσει του οικονομικού
διαχειριστή του, εφόσον διενεργηθεί διοικητικός έλεγχος που επιβεβαιώνει την άσκηση του
μακροχρόνιου ελέγχου, την καθημερινή διαχείριση, τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του ΝΠ και τη
λήψη αποφάσεων του για το ΝΠ.
 Ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση του γεωργού νεαρής
ηλικίας (ΦΠ - οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του
νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής
εκμετάλλευσης του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2012 και μετά. Σε
διαφορετική περίπτωση, αν ο οικονομικός διαχειριστής έχει δημιουργήσει πρώτη φορά γεωργική
εκμετάλλευση με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ πριν από το έτος 2012, τότε το εν λόγω ΝΠ
δεν κρίνεται δικαιούχος.
 Σε περίπτωση που η δημιουργία πρώτης φοράς γεωργική εκμετάλλευση του ΦΠ (οικονομικός
διαχειριστής) είναι στα προσωπικά του στοιχεία (για το άτομό του) ή με την εγκατάστασή του σε
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άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική εκμετάλλευση πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν
λόγω ΝΠ, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 Σε περίπτωση που περισσότεροι γεωργοί νεαρής ηλικίας (ΦΠ) έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του
ΝΠ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του
ελέγχου που προηγείται χρονικά. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ κρίνεται δικαιούχος με εκείνο το
ΦΠ που η εγκατάσταση του στο ΝΠ προηγείται χρονικά των υπόλοιπων ΦΠ και εφόσον είναι από
το 2012 και μετά.
 Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει
αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το 2017, τότε κρίνεται
δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος δημιουργίας πρώτης
φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης από το 2012 και μετά.
 Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει
αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το 2017 και η
δημιουργία πρώτης φοράς γεωργική εκμετάλλευση ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
 Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει 2 ή και περισσότερους οικονομικούς διαχειριστές που πληρούν το
κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας και κάποιος από τους οικονομικούς διαχειριστές έλαβε το
2015 δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των
δικαιωμάτων του ως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος από το εθνικό απόθεμα ως
ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν
κρίνεται δικαιούχος.
 Όσα ΦΠ ήταν οικονομικοί διαχειριστές σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε το 2015 δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων του ως τον
περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος από το εθνικό απόθεμα, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται
δικαιούχος.
 Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας που στα νομιμοποιητικά
έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης πριν από τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΝΠ.
Εφόσον, το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής), δεν έχει δημιουργήσει πρώτη φορά γεωργική
εκμετάλλευση στα προσωπικά του στοιχεία ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε
γεωργική εκμετάλλευση πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω ΝΠ δημιούργησε πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του
ΝΠ, δηλαδή διακοπή κωδικών δραστηριότητας από τη ΔΟΥ, φορολογικές δηλώσεις αντίστοιχων
ετών, υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ ότι στα σχετικά έτη
το ΝΠ δεν ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο βεβαιώνει
τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΝΠ.
ii. Νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που άρχισε τη γεωργική του
δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2015-2017 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης
γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη
του ούτε ήλεγχε νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος,
δηλαδή είναι γεννηθείς έως και τις 31/12/1999.
Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) ως νεοεισερχόμενος γεωργός νοείται όταν όλα τα φυσικά πρόσωπα
(οικονομικοί διαχειριστές) που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού
προσώπου είναι νεοεισερχόμενοι γεωργοί, δηλαδή:
- Γεννήθηκαν έως 31/12/1999 και
- Tο έτος έναρξης γεωργικής εκμετάλλευσης του ΦΠ ταυτίζεται με το πρώτο έτος έναρξης
καθηκόντων στο Νομικό Πρόσωπο, από το έτος 2015 και μετά και
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- Ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις
αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Υπό τους εξής όρους:
 Ως πρώτη υποβολή αίτησης του ΝΠ νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του ΝΠ στο πλαίσιο του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης μεταξύ των ετών 2015-2017.
 Το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και σε κάθε
ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά
στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους (οικονομικός διαχειριστής).
 Όλα τα ΦΠ (οικονομικοί διαχειριστές) που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του
νομικού προσώπου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του νεοεισερχόμενου γεωργού όπως
αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.
 Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος εφόσον διενεργηθεί διοικητικός έλεγχος που επιβεβαιώνει
ότι τα ΦΠ ασκούν την άσκηση του μακροχρόνιου ελέγχου, την καθημερινή διαχείριση, τη
συμμετοχή του στο κεφάλαιο του ΝΠ και τη λήψη αποφάσεων τους για το ΝΠ.
 Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού
(ΦΠ - οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού
προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του
οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2015 και μετά. Σε διαφορετική
περίπτωση, αν ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του
στο εν λόγω ΝΠ πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στα
πλαίσια της βασικής ενίσχυσης (ΒΕ), τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 Σε περίπτωση που η έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) ήταν
στα προσωπικά του στοιχεία (για το άτομό του) ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που
ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ
μεταξύ των ετών 2015-2017, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει
αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το 2017, τότε κρίνεται
δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής
δραστηριότητας από το 2015 και μετά.
 Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει
αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα το 2017 και το έτος
έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2015 και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το
ΦΠ.
 Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει δύο ή και περισσότερους οικονομικούς διαχειριστές που πληρούν
το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού και κάποιος από τους οικονομικούς διαχειριστές έλαβε
το 2015 δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας
των δικαιωμάτων του ως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος από το εθνικό απόθεμα
ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν
κρίνεται δικαιούχος.
 Όσα ΦΠ ήταν οικονομικοί διαχειριστές σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε το 2015 δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων του ως τον
περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος από το εθνικό απόθεμα, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται
δικαιούχος.
 Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας που στα νομιμοποιητικά
έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης πριν από τα πέντε έτη που προηγούνται των ετών 2015-2017 κατά περίπτωση.
Αντίστοιχα, και το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) θα πρέπει να μην έχει έναρξη γεωργικής
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δραστηριότητας στα προσωπικά του στοιχεία ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε
γεωργική εκμετάλλευση κατά τα πέντε έτη πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω ΝΠ άρχισε
γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν ότι άρχισε γεωργική εκμετάλλευση μεταξύ των ετών 20152017, δηλαδή διακοπή κωδικών δραστηριότητας από τη ΔΟΥ, φορολογικές δηλώσεις αντίστοιχων
ετών, υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ ότι στα σχετικά έτη
το ΝΠ δεν ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο βεβαιώνει
τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΝΠ.
iii. Γεωργός με ειδικά μειονεκτήματα, δηλαδή εκείνος που ήταν αποδέκτης δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης (ΔΕΕ) και γης (Φ6) το έτος μεταξύ των ετών 2007-2014 και η μίσθωση έληγε στις μετά τις
31/12/2014.
Το 2015 του χορηγήθηκαν Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) από το καθεστώς της Βασικής
Ενίσχυσης καθώς πληρούνταν τα κριτήρια του άρθρου 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όχι όμως λόγω
εκμίσθωσης των προς χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Φ30).
Το 2014 είχε υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, κατείχε ΔΕΕ και τα ενεργοποίησε.
Το 2017 κατέχει τα ΔΒΕ που μου χορηγήθηκαν το 2015 και η μοναδιαία αξία τους το 2017 είναι
χαμηλότερης αξίας από τον αντίστοιχο περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος έτους
2017.
Παράλληλα, ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων και γης, του ανωτέρω αποδέκτη, μεταβίβασε το
σύνολο των δικαιωμάτων που κατείχε μεταξύ των ετών 2007-2014 και δεν κατείχε δικαιώματα το
2014.
Επίσης, ο ανωτέρω μεταβιβαστής το 2015 δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις χορήγησης
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του άρθρου 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και δεν ήταν
μεταβιβαστής εκμίσθωσης των προς χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Φ30).
2. Γεωργοί που απορρίφθηκαν από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 ενώ πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι της
παρούσας εγκυκλίου, για τα εξής:
i. το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας
ii. το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού
iii. το κριτήριο του γεωργού με ειδικά μειονεκτήματα (Φ6)
3. Τα αιτήματα αναθεώρησης του υποδείγματος Ι υποβάλλονται από τους γεωργούς σε έντυπη
μορφή, συμπληρώνοντας κατά περίπτωση το πεδίο που τους αφορά.
Τα αιτήματα αναθεώρησης των περιπτώσεων i και ii υποβάλλονται στις κατά τόπους
Περιφερειακές Δ/νσεις και Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενα από τα
δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα αναγραφόμενα της αίτησης τους, προσδιορίζοντας
ταυτόχρονα με ακρίβεια τα στοιχεία, για τα οποία είναι απαραίτητη η διόρθωση.
Κατόπιν αξιολόγησης των ανωτέρω αιτημάτων, οι Περιφερειακές Δ/νσεις και Περιφερειακές
Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Για τα αιτήματα που απορρίπτονται, θα αποστέλλουν απορριπτική απάντηση στους γεωργούς
σύμφωνα με τα υποδείγματα απαντήσεων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου.
β) Για τα αιτήματα που τεκμηριώνουν την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης του γεωργού, θα
αποστέλλεται σχετική εισήγηση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Περιφερειακές Δ/νσεις
ή της Περιφερειακής Μονάδας στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης
Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για περεταίρω
επεξεργασία. Η εισήγηση θα αφορά στο σύνολο των περιπτώσεων, θα είναι σε μορφή excel και θα
περιλαμβάνει τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και την κατηγορία του κριτηρίου
επιλεξιμότητας ανά γεωργό. Την αποστολή της εισήγησης θα ακολουθεί ηλεκτρονικό αρχείο όλων
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αυτών των αιτημάτων καθώς και των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν από τον εκάστοτε
γεωργό, με τη διαδικασία της σάρωσης.
4. Τα αιτήματα της περίπτωσης iii του υποδείγματος Ι, υποβάλλονται προς αξιολόγηση στη Δ/νση
Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (Δομοκού 5,
Αθήνα Τ.Κ. 10445), συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα αναγραφόμενα της
αίτησης των γεωργών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα με ακρίβεια τα στοιχεία, για τα οποία είναι
απαραίτητη η διόρθωση.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΩΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ)
1. Σε περίπτωση που ο γεωργός κρίθηκε ότι δεν πληροί το κριτήριο του ενεργού γεωργού το έτος
2017, έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης, σε έντυπη μορφή (Υπόδειγμα ΙΙ), στον
ΟΠΕΚΕΠΕ- Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς - Τμήμα Ενισχύσεων & Καθεστώτων (Δομοκού 5,
10446 Αθήνα), για επανεξέταση του εν λόγω κριτηρίου.
2. Για την περίπτωση του χαρακτηρισμού του γεωργού ως μη ενεργού μπορούν να ενημερωθούν
οι γεωργοί ως εξής:
α) στον σύνδεσμο https://iris.gov.gr/ (απευθείας πρόσβαση) ή
β) μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο
Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).
3. Τα ανωτέρω αιτήματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα φορολογικά έγγραφα κατά
περίπτωση (Ε1, Ε3, έντυπο Ν, εκκαθαριστικό σημείωμα Ε1) του φορολογικού έτους 2016.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ)
1. Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό και την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων
ανά περιφέρεια έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης στις κατά τόπους
Περιφερειακές Δ/νσεις και Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Οι λόγοι υποβολής της αίτησης αναθεώρησης λόγω ασυμφωνίας στον καθορισμό και την
κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια (υπόδειγμα ΙΙΙ) είναι:
i. Μη καθορισμός περιφέρειας
ii. Άρση επικάλυψης
iii. Επιλεξιμότητα
iv. Ειδικός διοικητικός έλεγχος στα πλαίσια κατανομής Εθνικού Αποθέματος 2017
v. Αποτελέσματα ελέγχου τηλεπισκόπησης
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων των ανωτέρω i, ii,iii,v λόγων, είναι η
ύπαρξη σχετικής ένστασης, σύμφωνα με την υπ. αρ. 76950/18-09-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ και την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ στις 08/01/2018. Τα
εν λόγω αιτήματα αφορούν μόνο στα αγροτεμάχια, που εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου των
προαναφερθέντων ενστάσεων. Επίσης, αναφορικά με τον μη καθορισμό περιφέρειας, τη
δυνατότητα υποβολής της εν λόγω αίτησης έχουν όσοι γεωργοί δηλώνουν τουλάχιστον ένα
αγροτεμάχιο με κωδικό ομάδας καλλιέργειας που ενεργοποιεί δικαιώματα και δεν ανήκει σε καμία
Περιφέρεια.
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4. Τα αιτήματα των ανωτέρω i, ii,iii,v λόγων υποβάλλονται προς αξιολόγηση στις κατά τόπους
αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνεις / Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Τα αιτήματα του iv λόγου, υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνεις
/ Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα
αναγραφόμενα της αίτησης τους, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα με ακρίβεια τα στοιχεία, για τα
οποία είναι απαραίτητη η διόρθωση. Στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων,
(Δομοκού 5, Αθήνα Τ.Κ. 10445) προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή,
συνοδευόμενα από τον φάκελο του ειδικού διοικητικού ελέγχου, που είχε διενεργηθεί από την
επιτροπή ελέγχου της Π.Δ/Π.Μ. Η διαβίβαση των εν λόγω αιτημάτων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι
τις 09/02/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς
β) Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες & Διευθύνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ - Έδρες τους
2. Πιστοποιημένοι Φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α' και Β'
βαθμού)
ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α)Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
ε) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων
&Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
- Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων
- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1.ΥΠΟΔΕΙΜΑ 1: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΝΕΑΡΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)
2. ΥΠΟΔΕΙΜΑ 2: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

3. ΥΠΟΔΕΙΜΑ 3: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

4. ΥΠΟΔΕΙΜΑ 4: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΝΕΑΡΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

5. ΥΠΟΔΕΙΜΑ 5: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥ (ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

10

ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Προς:

Ημερομηνία:
Αριθμός πρωτοκόλλου:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

(ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

(ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ/ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (συμπληρώνεται με Χ το αντίστοιχο πεδίο)

i

ΠΛΗΡΩ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ii

ΠΛΗΡΩ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

iii

ΠΛΗΡΩ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Φ6)

i.

Ως γεωργός νεαρής ηλικίας δημιούργησα για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της
εκμετάλλευσης το έτος 2017 ή έχω ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή το έτος ……. (μεταξύ των ετών
2012-2016) και είμαι γεννημένος …../……/….. (από 01/01/1977 έως και τις 31/12/1999).

ii.

Ως νεοεισερχόμενος γεωργός άρχισα τη γεωργική μου δραστηριότητα από το έτος ……… (μεταξύ των ετών 20152017) και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησα γεωργική
δραστηριότητα στο όνομά μου και υπ’ ευθύνη μου ούτε ήλεγχα νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική
δραστηριότητα.

iii.

Ως γεωργός με ειδικά μειονεκτήματα ήμουν αποδέκτης δικαιωμάτων και γης (Φ6) το έτος ……. και η μίσθωση
έληγε στις ……/……/..…. (μετά τις 31/12/2014). Το 2015 μου χορηγήθηκαν ……. Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ)
περιφέρειας ………. (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) από το καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης όχι λόγω εκμίσθωσης των προς
χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Φ30). Το 2014 είχα υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, κατείχα ΔΕΕ
και τα ενεργοποίησα. Το 2017 κατέχω τα ΔΒΕ που μου χορηγήθηκαν το 2015 και η μοναδιαία αξία τους το 2017
είναι χαμηλότερης αξίας από τον αντίστοιχο περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος έτους 2017.
Παράλληλα, ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων και γης ………………………………………………………………( επώνυμο, όνομα,
πατρώνυμο) με ΑΦΜ …………………….
μεταβίβασε το σύνολο των δικαιωμάτων που κατείχε μεταξύ των ετών 2007-2014 και δεν κατείχε δικαιώματα το
2014. Επίσης, ο ανωτέρω μεταβιβαστής το 2015 δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης του άρθρου 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και δεν ήταν μεταβιβαστής εκμίσθωσης των προς χορήγηση ΔΒΕ
με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Φ30).

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και στις υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και
1930/81861/22-07-2015 ΥΑ όπως ισχύουν, υποβάλω αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 για τους λόγους που σημειώνω στην πάνω λίστα, υποβάλλοντας
συνημμένα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα ανωτέρω αναγραφόμενα.
Δηλώνω πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Προς:

Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
Τμήμα Ενισχύσεων & Καθεστώτων
Δομοκού 5
Αθήνα Τ.Κ.104 45

Ημερομηνία:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

(ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ

(ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ/ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
ΠΛΗΡΩ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και την υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ
όπως ισχύει, υποβάλω αίτηση αναθεώρησης για το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας έτους
2017, υποβάλλοντας συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δηλώνω πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙI

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Προς:

Ημερομηνία:
Αριθμός πρωτοκόλλου:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΥΜΟ
(ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

(ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ

(ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ/ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α/Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

i
ii
iii
iv
v

(συμπληρώνεται
με
Χ
το
αντίστοιχο πεδίο)

ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Δηλώνω πως όλα τα στοιχεία αυτής της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Ε
ΟΠΕΚΕΠΕ
…………………

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προς:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, έτος 2017»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ………………. αίτηση σας
Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι: σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και στην υπ' αριθ. 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει,
γεωργός νεαρής ηλικίας νοείται το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2017 ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για το καθεστώς
βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2012-2016 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το
έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/1977 έως
και τις 31/12/1999.
Κατόπιν εξέτασης της αίτησής σας διαπιστώθηκε ότι ……………

Ο Προϊστάμενος
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Ε
ΟΠΕΚΕΠΕ
…………………

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προς:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, έτος 2017»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ………………. αίτηση σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι: σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και στην υπ' αριθ. 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ όπως τροποποιημένη ισχύει,
Νεοεισερχόμενος γεωργός νοείται το φυσικό πρόσωπο που άρχισε τη γεωργική του δραστηριότητα
μεταξύ των ετών 2015-2017 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής
δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε
νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή έχει γεννηθεί έως
και τις 31/12/1999.
Κατόπιν εξέτασης της αίτησής σας διαπιστώθηκε ότι ……………

Ο Προϊστάμενος
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Ε
ΟΠΕΚΕΠΕ
Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προς:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, έτος 2017»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ………………. αίτηση σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι: σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 και στην υπ' αριθ. 1630/64709/14-06-2017 ΥΑ, ως γεωργός με ειδικά μειονεκτήματα
(Φ6) νοείται εκείνος για τον οποίο ισχύουν σωρευτικά τα παρακάτω:
Α) ήταν αποδέκτης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (ΔΕΕ) και γης (Φ6) μεταξύ των ετών 2007-2014
και η μίσθωση έληγε μετά τις 31/12/2014.
Β) το 2015 του είχαν χορηγηθεί Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) από το καθεστώς της Βασικής
Ενίσχυσης, όχι όμως λόγω εκμίσθωσης των προς χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Φ30).
Γ) το 2014 είχε υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, κατείχε ΔΕΕ και τα ενεργοποίησε.
Δ) το 2017 κατέχει τα ΔΒΕ που του χορηγήθηκαν το 2015 και η μοναδιαία αξία τους το 2017 είναι
χαμηλότερης αξίας από τον αντίστοιχο περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος έτους 2017.
Ε) ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων και γης, του ανωτέρω αποδέκτη, μεταβίβασε το σύνολο των
δικαιωμάτων που κατείχε μεταξύ των ετών 2007-2014 και δεν κατείχε δικαιώματα το 2014.
ΣΤ) ο ανωτέρω μεταβιβαστής το 2015 δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης του άρθρου 24 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και δεν ήταν μεταβιβαστής εκμίσθωσης
των προς χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Φ30).
Κατόπιν εξέτασης της αίτησής σας διαπιστώθηκε ότι ……………

Ο Προϊστάμενος
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

Ε
ΟΠΕΚΕΠΕ
……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προς:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, έτος 2017»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ………………. αίτηση σας
Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 και στην υπ' αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ όπως ισχύουν, ως γεωργός νεαρής
ηλικίας νοείται το νομικό πρόσωπο που τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν
στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:
-δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το
έτος 2017 ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 20122016 και
-είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους
2017, δηλαδή είναι γεννηθείς από 01/01/1977 έως και τις 31/12/1999 και
-ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις
αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το
έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών
νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς σε αυτό.
Ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά του φυσικού προσώπου, νοείται η εγκατάσταση
του γεωργού νεαρής ηλικίας (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη
διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Το έτος δημιουργίας
πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος
2012 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο οικονομικός διαχειριστής έχει δημιουργήσει πρώτης
φορά γεωργική εκμετάλλευση με την εγκατάσταση του στο εν λόγω νομικό πρόσωπο ή σε άλλο νομικό
πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα ή στα στοιχεία του ως φυσικό πρόσωπο πριν από το έτος
2012, τότε το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.
Στα στοιχεία του νομικού προσώπου διαπιστώθηκε ότι ……………

Ο Προϊστάμενος
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ΑΔΑ: Ω0ΟΦ46ΨΧΞΧ-ΔΟ4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

Ε
ΟΠΕΚΕΠΕ
……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προς:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, έτος 2017»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ………………. αίτηση σας
Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 και στην υπ' αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ όπως ισχύουν, ως νεοεισερχόμενος
γεωργός νοείται το νομικό πρόσωπο που τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και όλα τα φυσικά πρόσωπα
που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου (οικονομικοί διαχειριστές)
είναι νεοεισερχόμενοι γεωργοί. Συγκεκριμένα, τα φυσικά πρόσωπα:
- Γεννήθηκαν έως 31/12/1999 και
- Άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2015-2017 και κατά τα πέντε έτη
που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική
δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που
ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και
- Ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις
αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου νοείται η πρώτη υποβολή Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης μεταξύ των ετών 2015-2017.
Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου (οικονομικός διαχειριστής), νοείται
η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του
νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Το έτος έναρξης γεωργικής
δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2015 και μετά. Σε
διαφορετική περίπτωση, αν ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την
εγκατάσταση του στο εν λόγω νομικό πρόσωπο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική
δραστηριότητα ή στα στοιχεία του ως φυσικό πρόσωπο πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής
δραστηριότητας του νομικού προσώπου στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν
κρίνεται δικαιούχος.
Στα στοιχεία σας διαπιστώθηκε ότι ……………
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