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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ        Αριθμ.πρωτ.:1882/68998  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ τ. 1291Β’/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με 

την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 

και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 

τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων”, 

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 

(Α38). 

2. Την με αριθμό 86546/08-06-2016 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την 

τροποποίηση της. με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 (ΦΕΚ τ. 1291Β’/2016) ΥΑ 

όσον αφορά στην εξαίρεση από την παρακράτηση 20% στις μεταβιβάσεις 

δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη και όσον αφορά στην καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής 

ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2016.  

3. Το από 13/6/2016 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Αγροτικής 
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Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων.  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΖΖ  ΟΟ  ΥΥ  ΜΜ  ΕΕ 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός  

 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 

(ΦΕΚ 1291Β΄/2016) Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να συμπληρωθεί η 

πρόβλεψη για εξαίρεση από την παρακράτηση 20% της αξίας των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος στις περιπτώσεις οριστικών 

μεταβιβάσεων χωρίς γη και να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 έως την 30η Ιουνίου 2016. 

 
Άρθρο 2 

Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 Υπουργικής Απόφασης 
 

1. Τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 1291Β΄/2016), ως εξής:  

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την κάτωθι: 

«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια 

του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις 

ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. 

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης μεταβίβασης είναι η 30η Ιουνίου 2016. Αιτήσεις, οι οποίες 

οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία 

εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης». 

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται με την κάτωθι: 

«1. Στη περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 9 της ΥΑ 1930/81861 ΦΕΚ1691Β/2015 παρακρατείται το 20% της αξίας 
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των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος. Η παρακράτηση 

δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς 

και σε περίπτωση μεταβίβασης μεταξύ συγγενών α’ βαθμού και μεταξύ 

συζύγων». 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2016. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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