ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022

.
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ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
– ΕΤΟΣ 2022
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Ταχυδρομική Δ/νση
Οδός:
Αριθμός:
T.K.:
Πόλη:
Τηλ. Επικοινωνίας:
e-mail:

Ημερομηνία:
Αριθ. Πρωτ.:
Προς:

Με το παρόν υποβάλλω αίτηση μεταβίβασης
.... για το έτος 2022
μαζί με τα συνημμένα
απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Παραστατικό

Όνομα συνημμένου
αρχείου

Υπόδειγμα No. ...

Άλλο

Δηλώνω υπεύθυνα πως όλα τα στοιχεία αυτής της
αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
Ο/Η αιτών/-ούσα

Υπογραφή
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΕΤΟΣ 2022
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΤΟΣ 2022
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.
Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΕΤΟΣ 2022
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΕΙΔΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Εκ διαθήκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Εξ' αδιαθέτου

Μικτή

Ο παρακάτω υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζω και συμφωνώ με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ
1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζω ότι οφείλω να φυλάσσω το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία
τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail
συμφωνώ και γνωρίζω ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή κληρονόμου:

Ημερομηνία: _____/______/2022
Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του κληρονόμου

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 - ΕΤΟΣ 2022
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΈΚΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία έναρξης εκμίσθωσης δικαιωμάτων και γης
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ γης

Ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης δικαιωμάτων και γης
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ γης

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για δύο συναπτά έτη, για τον καθορισμό του αριθμού των
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του αποδέκτη, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη
χαμηλότερη αξία (εκτός από περιπτώσεις μη ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων)
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του
μεταβιβαστή της αίτησης μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του
αποδέκτη της αίτησης μεταβίβασης
Ημερομηνία: _____/______/2022

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

7 - ΕΤΟΣ 2022

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΑΦΜ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):
ΑΛΛΑΓΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Ο παρακάτω υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζω και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζω ότι
οφείλω να φυλάσσω το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε
οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνώ και γνωρίζω ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που
θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή αιτούντα:

Ημερομηνία: _____/______/2022
Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 - ΕΤΟΣ 2022
ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΥΕΤΑΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

Ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Λύση μίσθωσης λόγω θανάτου ενός εκ των δύο
συμβαλλόμενων της μίσθωσης
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΦΜ ΘΑΝΟΝΤΑ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης
Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 - ΕΤΟΣ 2022
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

Ημερομηνία έναρξης εκμίσθωσης δικαιωμάτων

Ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης δικαιωμάτων

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.
Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ
και ειδικότερα ότι:
α)Οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι
διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
β) Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και
όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
γ) Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για δύο συναπτά έτη, για τον καθορισμό του αριθμού των ιδιόκτητων ή μισθωμένων
δικαιωμάτων του αποδέκτη, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη αξία (εκτός από
περιπτώσεις μη ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων)
δ) Στα πλαίσια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2022 με λήξη μίσθωσης έως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το έτος 2022+Ν, τα δικαιώματα επιστρέφουν στον μεταβιβαστή το έτος 2022 +Ν
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 - ΕΤΟΣ 2022
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΕΙΔΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Εκ διαθήκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Εξ' αδιαθέτου

Μικτή

Κληρονομιά δικαιωμάτων μετά από υποβολή αίτησης λύσης μίσθωσης λόγω κληρονομιάς (Φ8)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΦΜ ΘΑΝΟΝΤΑ

Ο παρακάτω υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζω και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζω ότι
οφείλω να φυλάσσω το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε
οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνώ και γνωρίζω ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που
θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή κληρονόμου:
Ημερομηνία: _____/______/2022
Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του κληρονόμου

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 - ΕΤΟΣ 2022 ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ1
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης
Ημερομηνία: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 - ΕΤΟΣ 2022 ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.
Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία:
_____/______/2022

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 - ΕΤΟΣ 2022 ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
Ημερομηνία έναρξης εκμίσθωσης δικαιωμάτων και
εκμετάλλευσης

Ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης δικαιωμάτων και
εκμετάλλευσης

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για δύο συναπτά έτη, για τον καθορισμό του αριθμού των
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του αποδέκτη, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη
χαμηλότερη αξία (εκτός από περιπτώσεις μη ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων)
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 - ΕΤΟΣ 2022 ME ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

Ημερομηνία έναρξης εκμίσθωσης δικαιωμάτων

Ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης δικαιωμάτων

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ
και ειδικότερα ότι:
α)Οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι
διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
β) Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και
όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
γ) Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για δύο συναπτά έτη, για τον καθορισμό του αριθμού των ιδιόκτητων ή μισθωμένων
δικαιωμάτων του αποδέκτη, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη αξία (εκτός από
περιπτώσεις μη ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων)
δ) Στα πλαίσια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2022 με λήξη μίσθωσης έως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το έτος 2022+Ν, τα δικαιώματα επιστρέφουν στον μεταβιβαστή το έτος 2022 +Ν
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης
Ημερομηνία: _____/______/2022

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 - ΕΤΟΣ 2022
ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΓΗ ή / και ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΥΕΤΑΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

Ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης

Ημερομηνία λύσης μίσθωσης αγροτεμαχίων

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016
(ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη
μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με
τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω
δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του μεταβιβαστή
της αίτησης μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του αποδέκτη της
αίτησης μεταβίβασης
Ημερομηνία:
_____/______/2022

Ημερομηνία:
_____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του
μεταβιβαστή

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 - ΕΤΟΣ 2022 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ1
ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΓΗ ή / και ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

e-mail

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

e-mail

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
Ημερομηνία υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ
Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016
(ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη
μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με
τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω
δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του μεταβιβαστή
της αίτησης μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του αποδέκτη της
αίτησης μεταβίβασης
Ημερομηνία:
_____/______/2022

Ημερομηνία:
_____/______/2022

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 - ΕΤΟΣ 2022 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ2
ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΓΗ ή / και ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016
(ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη
μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με
τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω
δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του μεταβιβαστή
της αίτησης μεταβίβασης

Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του αποδέκτη της
αίτησης μεταβίβασης
Ημερομηνία:
_____/______/2022

Ημερομηνία:
_____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του
μεταβιβαστή

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 - ΕΤΟΣ 2022

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ5

ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΓΗ ή / και ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail:

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

Ο παρακάτω υπογράφων δηλώνω ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζω και συμφωνώ με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ
1291/Β/2016) ΥΑ. Γνωρίζω ότι οφείλω να φυλάσσω το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία
τουλάχιστον ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail
συμφωνώ και γνωρίζω ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή κληρονόμου:

Ημερομηνία: _____/______/2022
Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του κληρονόμου

Ημερομηνία βεβαίωσης: _____/______/2022
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ΑΔΑ: 6ΥΑΑ46ΨΧΞΧ-Η2Χ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 - ΕΤΟΣ 2022

TAYΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ6

ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΓΗ ή / και ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ε-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία έναρξης εκμίσθωσης δικαιωμάτων

Ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης δικαιωμάτων

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016)
ΥΑ. Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον
ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων
εγγράφων. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για δύο συναπτά έτη, για τον καθορισμό του αριθμού των
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του αποδέκτη, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη
χαμηλότερη αξία (εκτός από περιπτώσεις μη ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων)
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 - ΕΤΟΣ 2022

TAYΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ9

ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΓΗ ή / και ΧΩΡΙΣ ΓΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, το άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ και την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως
τροποποιημένες ισχύουν)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΦΜ:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΕΠΩΝΥΜΟ (ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ):

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

E-mail ΤΡΙΤΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 2022*
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.

Ημερομηνία έναρξης εκμίσθωσης δικαιωμάτων

Ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης δικαιωμάτων

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΔΒΕ

Οι παρακάτω υπογράφοντες δηλώνουμε ότι τα παραπάνω είναι αληθή και ακριβή και γνωρίζουμε και συμφωνούμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1406/52601/5-5-2016 (ΦΕΚ 1291/Β/2016) ΥΑ
και ειδικότερα ότι:
α)Οφείλουμε να φυλάσσουμε και οι δύο το υπόδειγμα και τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για μια πενταετία τουλάχιστον ώστε να είναι
διαθέσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση στα πλαίσια ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
β) Με τη δήλωση του e-mail συμφωνούμε και γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και
όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
γ) Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για δύο συναπτά έτη, για τον καθορισμό του αριθμού των ιδιόκτητων ή μισθωμένων
δικαιωμάτων του αποδέκτη, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη αξία (εκτός από
περιπτώσεις μη ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων)
δ) Στα πλαίσια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2022 με λήξη μίσθωσης έως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το έτος 2022+Ν, τα δικαιώματα επιστρέφουν στον μεταβιβαστή το έτος 2022 +Ν

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του μεταβιβαστή της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του μεταβιβαστή
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
του αποδέκτη της αίτησης
μεταβίβασης

Ημερομηνία: _____/______/2022

Χώρος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη
Ημερομηνία βεβαίωσης γνησίου: _____/______/2022
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

ΑΦΜ
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

Επιθυμώ την ακύρωση της υπ' αριθμ. .αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης .../ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ
αίτησης μεταβίβασης 2022, έχοντας έρθει σε σχετική συνεννόηση με τον αντισυμβαλλόμενο και γνωρίζοντας
ότι με την ακύρωση τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης παραμένουν στον αρχικό κάτοχο.

(4)
Ημερομηνία:

/

/ 2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Κεντρική Υπηρεσία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δομοκού 5 – 10445 ΑΘΗΝΑ

1. O/Η ....................................................... του ......................... που γεννήθηκε την............................,
κάτοικος ................................., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ Α.Δ.Τ.

2. O/Η ....................................................... του ......................... που γεννήθηκε την............................,
κάτοικος ................................., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ Α.Δ.Τ.

3. O/Η ........................................................του ......................... που γεννήθηκε την

............................,

κάτοικος ................................., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ Α.Δ.Τ.

4. O/Η ....................................................... του ......................... που γεννήθηκε την

............................,

κάτοικος ................................., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ Α.Δ.Τ.

με ατομική μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνουμε ότι:

Ο αποβιώσας …………………………………… ήταν κάτοχος του υπ' αριθμ. ...................... Τίτλου δικαιωμάτων με
αριθμό δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ

Σύμφωνα με:
1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

2. Πρακτικό δημοσιευμένης
διαθήκης

3. Κληρονομητήριο

4. Άλλο

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αποδεχόμαστε και κατανέμουμε μεταξύ μας τα κληρονομούμενα
Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ)*, τα οποία κατείχε ο θανών, ως εξής:
* Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης για το έτος 2022» 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.
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1. ο/η ………………………………………………. του ………………………… αποδέχεται ........ αριθμό δικαιωμάτων (ΔΒΕ)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ

2. ο/η ………………………………………………. του ………………………… αποδέχεται ........ αριθμό δικαιωμάτων (ΔΒΕ)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ

3. ο/η ………………………………………..……. του ………………………… αποδέχεται ........ αριθμό δικαιωμάτων (ΔΒΕ)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ

4. ο/η ………………………………………………. του ………………………… αποδέχεται ........ αριθμό δικαιωμάτων (ΔΒΕ)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ 2022*

ΑΡΙΘΜΟΣ

Η παρούσα υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Ο/Η Δηλών/-ούσα

1…………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

2. ………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

3. ………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

4. ………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

……………… …………………….

……………………………………

Υπογραφή

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

………………
Υπογραφή

Ημερομηνία

…………………….
Ημερομηνία

………………

…………………….

Υπογραφή

Ημερομηνία

……………… …………………….
Υπογραφή,

Ημερομηνία

……………………………………
Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

……………………………………
Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

……………………………………..........
Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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