
 
 

 
 

 

O ςποςπγόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων, Βαγγέληρ Αποζηόλος, πποσώπηζε ζηην 
ςπογπαθή Απόθαζηρ με ηην οποία παπαηείνεηαι η καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων 
μεηαβίβαζηρ δικαιωμάηων βαζικήρ ενίζσςζηρ έωρ ηιρ 15/06/2017.  
  
Η ILF consulting αναλαμβάνει ηην ζσεηική διαδικαζία ςποβολήρ εγγπαθήρ ζηον ΟΠΕΚΕΠΕ . Για 
πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ  και πποζθοπά έλα ζε επικοινωνία με ηο απμόδιο ημήμα 2106926590  
  
Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ 807/2017 πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ν ππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, θ.Βαγγέιεο 
Απνζηφινπ, πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζεο 2866/11-5-2017 κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ Δληαίαο Δλίζρπζεο, έσο ηηο 15/06/2017.  
Η πξσηνβνπιία απηή ζηνρεχεη ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ Διιήλσλ γεσξγψλ θαη πηνζεηήζεθε γηα ηελ νκαιή 
δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηνηηθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη 
δε φηη, κεηά ηελ παξαπάλσ εμέιημε δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη θαη λέα παξάηαζε.  
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παπέσει δύο ηπόποςρ ςποβολήρ ηηρ Ενιαίαρ Αίηηζηρ Ενίζσςζηρ ζηον γεωπγό:  
Eίηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Υπνβνιήο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο 2017 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (Οn 
Line ππνβνιή)  
Eίηε κέζσ Κέληξσλ Υπνβνιήο Γειψζεσλ (ΚΥΓ) πνπ απνηεινχλ Πηζηνπνηεκέλνπο Φνξείο ππνβνιήο 
Αηηήζεσλ.  

1. Η δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ κεηαβίβαζεο 

δηθαησκάησλ βαζηθήο ελίζρπζεο έηνπο 2017 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ Τξίηε, 02/05/2017.  
2. Οη αηηήζεηο κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ βαζηθήο ελίζρπζεο ππνβάιινληαη ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ 
ηζηνζειίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe/, αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 Καηαρψξεζε ηεο αίηεζεο  

 Δθηχπσζε ηνπ ππνδείγκαηνο  

 Υπνγξαθή ηνπ ππνδείγκαηνο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο  

 Θεψξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα θάζε ζπκβαιιφκελν ρσξηζηά απφ αξκφδηα αξρή  

 Δπηζχλαςε ζηελ αίηεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ππφδεηγκα κεηαβίβαζεο 
θαη ηα θαηά πεξίπησζε κεηαβίβαζεο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  

 Οξηζηηθνπνίεζε, πνπ ελέρεη ηε ζέζε ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηαβίβαζεο  

 Δθηχπσζε ηεο αίηεζεο κεηαβίβαζεο θαη ηνπ δηαβηβαζηηθνχ κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ηελ 
εκεξνκελία εηζεξρνκέλνπ ειέγρνπ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ.  

1. Πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί on-line ε αίηεζε κεηαβίβαζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε θσδηθνχ θαη ε 
δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ηε ζειίδα 
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ ζηελ επηινγή “Δγγξαθή”. Οδεγίεο γηα ηε 
δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ιήςεο θσδηθνχ πεξηέρνληαη ζην αξρείν 
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017.pdf. 
(ζεκείσζε: Οη νδεγίεο δελ είλαη πξνο ην παξφλ δηαζέζηκεο απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ)  

Δπηζεκαίλεηαη φηη παξαγσγνί, νη νπνίνη έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζηελ παξαπάλσ θφξκα γηα ηελ ππνβνιή ηεο 
Δληαίαο Αίηεζεο 2017 ΓΔΝ απαηηείηαη λα παξαιάβνπλ εθ λένπ θσδηθφ.  

1. Αίηεζε εγγξαθήο γηα δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κφλν νη 
κεηαβηβαζηέο ηεο αίηεζεο κεηαβίβαζεο ή ζε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο νη θιεξνλφκνη, πξνθεηκέλνπ λα 
ιάβνπλ θσδηθφ θαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε κεηαβίβαζεο.  

2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο θαη ζπλεπψο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ κεηαβίβαζεο είλαη ε 
9ε Ινπλίνπ 2017. Αηηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή αιιά δελ έρνπλ 
νξηζηηθνπνηεζεί έσο θαη 9-6-2017 ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ην έηνο 
2017.  

3. Η έθδνζε θαη αλάξηεζε ηεο εγθπθιίνπ πεξί ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ βαζηθήο 
ελίζρπζεο (ΓΒΔ) έηνπο 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σην κεηαμχ, οι ζημανηικόηεπερ αλλαγέρ ηο 2017 ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ 

βαζηθήο ελίζρπζεο έηνπο 2016, ηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ νη γεσξγνί πξηλ πξνβνχλ ζε 
κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο:  
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1. Καηαξγείηαη ην άξζξν 17 ηεο ππ’ αξηζκ. 1406/52601/2016 ΥΑ.  
2. Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε θαηαρψξεζε ηεο δ/λζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη γεσξγνί κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ 
ειέγρνπ ηεο αίηεζεο ηνπο. Με ηελ δήισζε ηνπ e-mail, νη ζπκβαιιφκελνη ηεο αίηεζεο κεηαβίβαζεο 
απνδέρνληαη φηη ηα κελχκαηα ή νη επηζηνιέο, πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηεο ελ ιφγσ δ/λζεο θαη φζα 
ιακβάλνληαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., επέρνπλ ζέζε επίζεκσλ εγγξάθσλ  

3. Απμάλεηαη ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ππέξ ηνπ Δζληθνχ Απνζέκαηνο απφ 20% ζε 25% ζηελ 
πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ ελίζρπζεο ρσξίο γε. Οη εμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή 
παξαθξάηεζεο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ φπσο ην 2016.  

4. Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηα θαηά πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηθαηνινγεηηθά ζε ζρέζε κε 
ην 2016  

Οη γεσξγνί, πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζή ηνπο, νθείινπλ λα έρνπλ αλαγλψζεη πξνζεθηηθά 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ κεηαβηβάζεσλ, φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ εγθχθιην 
αηηήζεσλ κεηαβίβαζεο ΓΒΔ έηνπο 2017.  

  

 Γηάλλεο Αξγπξφο 
  

 


