
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 



Περιεχόμενα 

 Αρχικοποίηση ΕΑΕ2017 

 Εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης χρηστών για την 
υποβολή της ΕΑΕ2017  

 Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής αίτησης 
χωρίς μεταβολές 

 Αλλαγές της ΕΑΕ2017 σε σχέση με την ΕΑΕ2016 

 Παρουσίαση υποβολής ON LINE ΕΑΕ 2017 σε test 
περιβάλλον  

 



Α Ρ Χ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Α Ε 2 0 1 7  



Γενικά στοιχεία 

 Δεν μεταφέρθηκαν ημερομηνίες γέννησης για τις οποίες δεν υπάρχει 
συμφωνία με ΚΕΠΥΟ 

 Έγινε έλεγχος και “καθαρισμός” στις διευθύνσεις (από ειδικούς 
χαρακτήρες) προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν στους πίνακες Χ 
και στα στατιστικά προς την κοινότητα 

 Δεν μεταφέρθηκε ο τρόπος καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς 



Αιτήματα Ενισχύσεων 

 Τα αιτήματα για συνδεδεμένα καθεστώτα δεν μεταφέρθηκαν 

 Δεν μεταφέρθηκε το αίτημα για γεωργούς νεαρής ηλικίας που έχουν 
ΕΑΕ2011 ή παλιότερη (παλιοί δικαιούχοι) 

 Έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας για young έρχεται από τον 
τελευταίο διασταυρωτικό 

 Οι οικονομικοί διαχειριστές μεταφέρονται όπως είχαν καταχωρηθεί το 
2016 

 Για τους μικροκαλλιεργητές μεταφέρθηκε η τιμή του πεδίου «Τελική 
ένδειξη μικροκαλλιεργητή» της αντίστοιχης εφαρμογής 

 Εθνικό Απόθεμα: Δεν εισάγεται αίτημα για όσους έχουν ιδιόκτητα 
δικαιώματα 2015 ή 2016 



Δικαιώματα / Δικαιολογητικά 

 Μεταφέρονται τα τελευταία δικαιώματα προς 
πληρωμή (ΔΒΕΠΠ2017) 

 Δικαιολογητικά 
 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με 

τον αριθμό  

 Αντίγραφο  και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
(ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου) 

 62 Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη 
κατοχή των αγροτεμαχίων 

 Δεν μεταφέρονται ενοικιαστήρια τα οποία έχουν ημερομηνία 
λήξης <=31/12/2016 

 



Αγροτεμάχια / Ζωϊκές εκμεταλεύσεις 

 Αγροτεμάχια 
 Μεταφέρονται όλα τα αγροτεμάχια συμπεριλαμβανομένων 

αυτών της τεχνικής λύσης 

 Μεταφέρονται όλες οι εγγραφές που αφορούν τις δηλωμένες 
ποικιλίες εκτός από αυτές που έγιναν ανενεργές 

 Κάλυψη καλλιέργειας: μεταφέρεται από το 2016 

 Ζωϊκές εκμεταλλεύσεις 
 Μεταφέρονται μόνο οι ενεργές εκμεταλλεύσεις (έχουν κενή 

ημερομηνία διακοπής) 



Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Τα αιτήματα ΜΑΑ μεταφέρονται μόνο για όσες 
δράσεις είναι ενεργές το έτος 2017 

 Προϋποθέσεις μεταφοράς αιτήματος εξισωτικής 
 Το αγροτεμάχιο έχει ψηφιοποιηθεί σε περιοχή παρέμβασης  

(13.1: ορεινή ενότητα και 13.2: μειονεκτική ή με Λοιπά 
μειονεκτήματα) 

 Έχουν δηλωθεί επιλέξιμες καλλιέργειες και όχι οι 42,48,99. 
Στην περίπτωση  συγκαλλιέργειας 99 με κάποια άλλη το αίτημα 
εισάγεται μηχανογραφικά 

 Μεταφέρονται τα αιτήματα για το Μ11-Βιολογικά 
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Υποβολή Ενιαίας Αίτησης 2017 

 Τρόποι υποβολής ΕΑΕ 2017: 
 Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν είτε μόνοι τους online 

 Οι παραγωγοί απευθύνονται σε πιστοποιημένο φορέα (πύλη 
καταχώρησης) 

 Όλοι οι παραγωγοί πιστοποιούνται μέσω taxisnet 
και λαμβάνουν έναν κωδικό υποβολής (token) το 
οποίο χρησιμοποιούν προκειμένου να γίνει η 
δέσμευση του ΑΦΜ τους από το φορέα υποβολής 

 
 





Περίπτωση 1: Διαδικασία υποβολής online: Παραγωγός που 
έχει υποβάλλει Online αίτηση για τα έτη 2014, 2015, 2016 ή 
Μ11 ή αίτηση μεταβίβασης 

1. Καταχωρεί τα 
στοιχεία στη 
φόρμα εγγραφής  

 



 Α) Εάν δεν έχει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι το σύστημα 
του επιστρέφει σε email έναν κωδικό υποβολής (token) – 
δεν απαιτείται πιστοποίηση μέσω taxisnet 

 Β) Εάν έχει αλλαγές (διαφορετικό email) τότε θα πρέπει να 
πιστοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να επιβεβαιώσει τα 
στοιχεία του 

 



Περίπτωση 2: Παραγωγός ο οποίος 
υποβάλλει online για πρώτη φορά 

1. Καταχωρεί τα στοιχεία στη φόρμα εγγραφής 

2. Λαμβάνει email επιβεβαίωσης στοιχείων εγγραφής 

3. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία εγγραφής 

4. Λαμβάνει email για πιστοποίηση μέσω taxisnet 

5. Αποτέλεσμα πιστοποίησης μέσω taxisnet 

a) Εάν είναι επιτυχής ενημερώνεται αντίστοιχα στην οθόνη και μπορεί 
να χρησιμοποιήσει άμεσα την εφαρμογή 

b) Εάν η πιστοποίηση αποτύχει (είτε τα στοιχεία taxisnet δεν είναι 
σωστά ή δεν υπάρχει λογαριασμός taxisnet) ο παραγωγός 
ενημερώνεται σχετικά 

Σημείωση: Παραγωγοί που δεν έχουν λογαριασμό taxisnet ~9.000 



Περίπτωση 3: Παραγωγός ο οποίος 
συμπληρώνει ΕΑΕ2017 μέσω πύλης 

 Ο παραγωγός ή ο χειριστής της πύλης συμπληρώνει 
σε μια φόρμα το ΑΦΜ του παραγωγού 

 Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία 
πιστοποίησης μέσω taxisnet 
a) Εάν η πιστοποίηση είναι επιτυχής εμφανίζεται ο κωδικός υποβολής 

στην οθόνη 

b) Εάν η πιστοποίηση αποτύχει (είτε τα στοιχεία taxisnet δεν είναι 
σωστά ή δεν υπάρχει λογαριασμός taxisnet) ο παραγωγός 
ενημερώνεται σχετικά 



Οθόνες taxisnet 



Αποτέλεσμα πιστοποίησης 

Εναλλακτικά :  

 «Η πιστοποίηση μέσω taxisnet απέτυχε. 

 Α) τα στοιχεία (username/password) που καταχωρήσατε 
στην φόρμα του taxisnet είναι λανθασμένα ή 

 Β) Δεν έχετε προσωπικό κωδικό taxisnet. Παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στην ΔΟΥ για έκδοση κωδικού.» 

 



 Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης η πύλη παραδίδει στον παραγωγό 
username/κλειδάριθμο τα οποία εφόσον ενεργοποιηθούν παρέχουν 
πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (Μ11, μεταβιβάσεις, 
ΕΑΕ κτλ) 



Άλλες λειτουργικότητες (1/2) 

 Διαδικασία απώλειας/αλλαγής κωδικού: ο παραγωγός 
συμπληρώνει φόρμα παρέχοντας είτε το email του 
είτε το ΑΦΜ του 

 Εκτύπωση κωδικού υποβολής/εξουσιοδότησης  

 Εκτύπωση κλειδαρίθμου  



Άλλες λειτουργικότητες (2/2) 

 Δέσμευση / Αποδέσμευση της αίτησης: 

 Ο παραγωγός επιθυμεί να αλλάξει πύλη καταχώρησης κατά την 
περίοδο υποβολής αιτήσεων / αποσφαλμάτωσης: Ο πρώτος φορέας 
αποδεσμεύει την αίτηση του παραγωγού και η δέσμευση γίνεται από 
τον επόμενο φορέα. Ο νέος φορέας επεξεργάζεται την αίτηση όπως 
έρχεται από τον πρώτο φορέα. 

 Ο παραγωγός επιθυμεί να αλλάξει φορέα αποσφαλμάτωσης στην 
περίπτωση που η αίτηση είναι οριστική και το σύστημα κλειστό για 
τις πύλες: απευθύνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται ΔΠ 

 Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει online αλλά τελικά θέλει 
να απευθυνθεί σε φορέα προσκομίζει τον κωδικό υποβολής στην 
πύλη καταχώρησης και γίνεται δέσμευση του ΑΦΜ 



Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Ε Α Ε  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ  



Υποβολή ΕΑΕ χωρίς μεταβολές 

 Πεδίο «Υποβολή χωρίς μεταβολές» 

 Εάν επιλεγεί από τον παραγωγό τότε θα πρέπει να 
δεσμευτεί ότι έχει ελέγξει την αίτησή του και δεν επιθυμεί 
να κάνει κάποια αλλαγή (βλ. κείμενο δεσμεύσεων) 

 Επιλογή πεδίου «Οριστικοποίηση»: Εάν υπάρξουν 
προβλήματα κατά την οριστικοποίηση ενημερώνεται ότι δεν 
μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας αλλιώς η 
αίτηση γίνεται οριστική.  

 Ο παραγωγός δεσμεύεται ότι ο τρόπος καταβολής της 
ασφαλιστικής εισφοράς θα γίνει μέσω απευθείας κατάθεσης 

 Δεν θα επιτρέπονται ΔΠ για τους παραγωγούς αυτούς 
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Γενικά στοιχεία 

 Υποχρεωτική καταχώρηση νομικής μορφής εφόσον είναι νομικό 
πρόσωπο 

 Αποδεκτές ημερομηνίες γέννησης 

 ΦΠ: 01/01/1907<=ΗΜ.ΓΕΝ. < 01/01/2002 

 ΟΔ: 01/01/1907 <=ΗΜ.ΓΕΝ. < 31/12/2001 

 Το πεδίο Email είναι υποχρεωτικό 

 Οικονομικοί διαχειριστές 

 Προστίθεται Ημερομηνία Έναρξης Καθηκόντων 

 Προστίθεται Χρονικό Διάστημα Άσκησης Καθηκόντων με τιμές 1, 2,3… 20 
έτη,  >20ετών και αόριστο 

 Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά 

 Τύπος ΟΔ: Κύριος / Από κοινού 

 Τύπος ΦΠ : πρώτη ΕΑΕ (προσυμπληρωμένο πεδίο) 

 



Τραπεζικά στοιχεία 

 Καταχώρηση συνδικαιούχων σε βιβλιάριο τραπέζης 
 ΑΦΜ 

 Επώνυμο 

 Όνομα 

 Πατρώνυμο 

 



Εθνικό Απόθεμα / Γεωργός νεαρής ηλικίας 

ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   

201-YOUNG   Χ   

402-ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑ είτε Χ είτε Χ είτε και στα δύο 

201 κ 402   Χ   

Όπου Χ= πρέπει να υποβάλλει την αντίστοιχη ΥΔ 

•Υπεύθυνη δήλωση νεοεισερχόμενου - κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου  

•Υπεύθυνη δήλωση γεωργού νεαρής ηλικίας - κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου 



Νέα συνδεδεμένα καθεστώτα 

 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ 
ΣΤΑΦΙΔΑΣ  

 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ 
ΚΕΛΥΦΟΣ  

 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ 

 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 



Προϋποθέσεις δήλωσης νέων συνδεδεμένων 
καθεστώτων 

 Καλλιέργεια Κορινθιακής Σταφίδας  

 Έκταση αγροτεμαχίου >0.1ha 

 Τα αγροτεμάχια ψηφιοποιούνται σε κοινότητες που είναι στις Περιφερειακές ενότητες 
Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Αχαϊας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας 

 Καρποί με κέλυφος 

 Έκταση αγροτεμαχίου >=0.1ha 

 Δένδρα που επιτρέπονται είναι αμυγδαλιές, καρυδιές, καστανιές, φυστικιές (κελυφωτό 
φυστίκι) και φουντουκιές 

 Μήλα 

 Έκταση αγροτεμαχίου >=0.1ha 

 Κρόκος Κοζάνης 

 Έκταση αγροτεμαχίου >=0.1ha 

 Επιτρέπεται δήλωση αγροτεμαχίων μόνο στην ΠΕ Κοζάνης 

 Καλλιέργεια Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών ψυχανθών 
 Έκταση αγροτεμαχίου >=0.1ha 

 



Αλλαγές στα υφιστάμενα καθεστώτα 

 Αλλαγές σε υπάρχοντα συνδεδεμένα καθεστώτα 
 Δε γίνεται διαχωρισμός σε πατάτα ανοιξιάτικη, φθινοπωρινή, καλοκαιρινή  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 

 Ενοποιούνται σε ένα καθεστώς τα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

 Ενοποιούνται σε ένα καθεστώς τα εσπεριδοειδή ΜΝΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟ 

 Δεν απαιτείται καταχώρηση πλήθους ζώων στο 0124-ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 Καταργούνται τα συνδεδεμένα 114 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και 115 
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ 
ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  0123-ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΙΓΩΝ 

 Σπόροι σποράς 

 Καταχώρηση συμβάσεων για σπόρους σποράς 

 Σύνδεση των αγροτεμαχίων με μια από τις καταχωρημένες συμβάσεις 



Μικροί καλλιεργητές 

 Είμαι ενταγμένος στο καθεστώς μικρών καλλιεργητών  

Μεταφορά από το έτος 2016 

 Επιθυμώ την απένταξή μου από το καθεστώς των μικρών 
καλλιεργητών από το έτος 2017  εφόσον είναι ΝΑΙ το 

παραπάνω πεδίο 

 Προσθήκη νέου πεδίου για αποδέκτες μεταβιβάσεων λόγω 
κληρονομιάς οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του 
μικροκαλλιεργητή 



Ενεργός γεωργός 

 Προσθήκη πεδίου για κατηγορία βιβλίων που τηρεί 
το νομικό πρόσωπο 
 Απλογραφικά 

 Διπλογραφικά / Γ’ κατηγορίας: εάν επιλεγεί θα πρέπει να 
επισυναφθούν τα εξής δικαιολογητικά 

 Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016  

 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016  

 Ισοζύγιο έτους 2016  

 Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τα 
έσοδα από γεωργική δραστηριότητα  από λογιστή 



Καρτέλα δικαιωμάτων 

 Αριθμός ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων 2016: 
συμπληρώνεται με τον αριθμό των δικαιωμάτων που 
ενεργοποιήθηκαν το 2016 

 Εκούσια παραχώρηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στο 
εθνικό απόθεμα το έτος ενίσχυσης 2017: Αριθμός 
δικαιωμάτων όπου 0 < αριθμός δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται <=αριθμό δικαιωμάτων που κατέχει ο 
παραγωγός 

 Γραμμική μείωση 2% 

Κατηγορία Περιφέρεια Είδος Προέλευση Αριθμός Μοναδιαία αξία Συνολική αξία Αριθμός 

ενεργοποιηθέντων 

δικαιωμάτων 2016 

Εκούσια παραχώρηση δικαιωμάτων 

βασικής ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα 

το έτος ενίσχυσης 2017 



Ζωϊκό κεφάλαιο / εκμεταλλεύσεις 

 Δεν δηλώνονται μη ενεργές εκμεταλλεύσεις 

 Δήλωση ενεργών εκμεταλλεύσεων χωρίς αιγοπρόβατα μπορεί να γίνει 
εάν συμπληρωθεί το πεδίο «Δεν κατέχω ζωικό κεφάλαιο κατά την 
υποβολή της αίτησής μου» οπότε δεν απαιτείται και ψηφιοποίηση 
σταβλικής εγκατάστασης 

 Βοοειδή: Εισάγονται τα ζωντανά ενώτια, ζώα με ανωτέρα βία των 
τελευταίων 2 ετών και οι θάνατοι από αρχή του έτους μέχρι ημ/νια 
πρωτοκόλλου => αλλάζουν με επικαιροποίηση ΚΒΔ 

 Αλλαγές σε κατηγορίες ζωϊκού κεφαλαίου προκειμένου να 
συμπεριληφθεί πληροφορία για κιλά ζώου (αιγοπρόβατα) και επιλογή 
ασφαλιστικής εισφοράς σε περιπτώσεις εκτροφών που δεν έχουν ζώα 
άνω του έτους 



Άλλα πεδία 

 ΑΤΑΚ: Υποχρεωτικό όταν υπάρχει Ε9 

 Συμβόλαια Αγοράς: 1/6/2016 <= Ημερομηνία Συμβολαίου <= 
30/5/2017 (καταχωρούνται για νέες αγορές όπου δεν υπάρχει 
ενημέρωση Ε9) 

 Καταργείται το πεδίο όμορο 

 Δεν επιτρέπεται δήλωση επίσπορης καλλιέργειας όταν κύρια καλλιέργεια 
είναι αγρανάπαυση 

 Καταργείται το πεδίο «Αιτούμαι κοινοτικό βοσκότοπο» 

 Δεν επιτρέπεται δήλωση αγροτεμαχίου μόνο με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά. Απαιτείται και επιπρόσθετο για τον προσδιορισμό του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιόκτητο/ενοικιαζόμενο) 
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΛΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ    



Παραστατικά ιδιοκτησίας 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΛΛΟ 

ENOIKIAZOMENO ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ 

ENOIKIAZOMENO ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ 

ENOIKIAZOMENO ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

IDIOKTITO Ε9 

IDIOKTITO ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

IDIOKTITO ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ 

IDIOKTITO ΔΩΡΕΑ 

IDIOKTITO ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

IDIOKTITO ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

IDIOKTITO ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

IDIOKTITO ΚΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ 

IDIOKTITO ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

IDIOKTITO ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

IDIOKTITO ΑΛΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 



Δικαιολογητικά 

 Καταργείται το δικαιολογητικό της πρώτης σελίδας 

 Καταργείται το δικαιολογητικό τιμολογίου του φορέα καταχώρησης 

 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. 
λογαριασμού ταμιευτηρίου  προαιρετικό 

 Δικαιολογητικά κατά περίπτωση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας/ΕΑ 

 Ισχύον καταστατικό Νομικών Προσώπων 

 ΦΕΚ σύστασης Νομικών Προσώπων 

 Φορολογικό έγγραφο εταίρου/ων ή/και οικονομικού διαχειριστή, που δεσμεύουν το νομικό 
πρόσωπο ή την Ιερά Μονή με την υπογραφή τους 

 Εσωτερικός κανονισμός Ιεράς Μονής Πράξη εκλογής ηγουμένου/νης, και του ηγουμενοσυμβουλίου 

 Πράξη διορισμού του Προέδρου και των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Πρακτικό 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα 

 Πρακτικό εκλογής Δ.Σ. Πολιτιστικού συλλόγου 

 Πρακτικό του Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα Πολιτιστικού συλλόγου Άλλο έγγραφο σύστασης 
Νομικών Προσώπων ή Ιερών Μονών 

 Δικαιολογητικά για εξισωτική αποζημίωση 

 Απόφαση αρμόδιου φορέα χορήγησης σύνταξης/επιδόματος  

 Άλλο έγγραφο για την έλεγχο της ιδιότητας του άμεσα συνταξιούχου   



Εξοπλισμός γεωργικών φαρμάκων 

 Προστίθεται πεδίο «Επιθεώρηση»=ΝΑΙ/ΌΧΙ και 
καταχωρούνται 
 ημερομηνία επιθεώρησης  

 αριθμός σειράς του ΕΕΓΦ: συμπληρώνεται μόνο εφόσον έχει 
κενή τιμή στο πεδίο SEIRANO 

 κατηγορία: πεδίο τιμών με τιμές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙV  

 αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (“Sticker”): της μορφής 
ΧΧΧΨΨΨ1234  

 



Εκτυπωτικά 

 Νέο κείμενο ανάληψης υποχρεώσεων 

 Τροποποίηση εκτυπωτικού εξοπλισμού γεωργικών 
φαρμάκων 

 Εκτυπωτικά ΜΝΑ, μόνο για μαστίχα (τροποποιημένο) και 
Αμπελώνες 

 Στην αίτηση εκτυπώνεται και το κόστος υποβολής της 
αίτησης βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του φορέα 



Ανάληψη υποχρεώσεων – αλλαγές (1/3) 

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω τους ειδικούς όρους και τη σχετική νομοθεσία που διέπουν το 
καθεστώς των μικροκαλλιεργητών και είμαι σύμφωνος με την ιδιότητα μου ως Μικρός Καλλιεργητής.  

 Συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν τα οικονομικά στοιχεία όπως έχουν δηλωθεί στην φορολογική μου 
δήλωση έτους 2017 στο Υπουργείο Οικονομικών για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού 

 Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα όπως αναφέρονται στη παρούσα αίτηση συλλέγονται, 
διατηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται  από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων προσανατολισμού και Εγγυήσεων με σκοπό τον έλεγχο αυτών και τη διασταύρωσή τους 
με λοιπά αρχεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να προσδιοριστούν τα 
αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών. 

 Συμφωνώ ότι αποδέκτες των συγκεκριμένων δεδομένων που περιέχονται στη παρούσα αίτηση, 
δύναται να είναι βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή διαφύλαξης του Δημόσιου συμφέροντος  
δημόσιες υπηρεσίες , δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι.  

 Συμφωνώ ότι αποδέκτες των συγκεκριμένων δεδομένων που περιέχονται στη παρούσα αίτηση, 
αποτελούν η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

 Συμφωνώ ότι σε εφαρμογή του Κεφαλαίου IV, άρθρα 111-112, του ΚΑΝ (ΕΕ) 1306/2013 τα αναλυτικά 
στοιχεία των πληρωμών μου θα δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο. Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα. 



Ανάληψη υποχρεώσεων – αλλαγές (2/3) 

 να τηρώ αντίγραφο του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων το 
οποίο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 263493 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16-8-2004), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της υπ’αριθμ. 134167 τροποποιητικής ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 823/12-5-11) καθώς και με τα όσα αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 
2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι κάθε προσωποποιημένη ενημέρωση και 
ειδοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω του αριθμού 
τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στην 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 

 Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο μου μειωθεί άνω του 
30% για δυο ημερολογιακά έτη, θα μειωθεί αναλόγως η κατανεμηθείσα το 
2016 έκταση και αντίστοιχα το δικαίωμα στους επιλέξιμους βοσκοτόπους που 
κατανεμήθηκαν βάσει της ΚΥΑ 873/55993/2015 (άρθρο 8 παρ. 5 και 6, ΦΕΚ 
942Β/26-05-2015) ως τροποποιήθηκε με  την ΚΥΑ 1123/126631/2015 (ΦΕΚ 
2518Β/20-11-2015) ως ισχύει. 

 

 



Ανάληψη υποχρεώσεων – αλλαγές (3/3) 

 Ζ5. ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4351/2015 (Α164) και τη σχετική Κ.Υ.Α., ως κάτοχος κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης βοοειδών, αιγών, προβάτων ή/και χοίρων δηλώνω ότι γνωρίζω: 

 την υποχρέωσή μου να καταβάλω ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για κάθε εκμετάλλευση που κατέχω με 
την πληρωμή και δέσμευση ηλεκτρονικού παράβολου με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σχετική 
Κ.Υ.Α., 

 το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ύψους 1€/βοοειδές, 0.5€/χοίρο, 0.2€/πρόβατο ή αίγα υπολογίζεται με 
βάση τα δηλωθέντα από εμένα στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής 
«Συστήματα Σήμανσης και Καταγραφής Ζωικού Κεφαλαίου» και προορίζεται για την υλοποίηση του 
Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος 

 στην περίπτωση μη καταβολής και δέσμευσης του εν λόγω τέλους, το οφειλόμενο ποσό θα βεβαιωθεί 
στη Δ.Ο.Υ. και θα εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων 

 στην περίπτωση μη είσπραξης του εν λόγω τέλους, δεν δικαιούμαι οποιαδήποτε οικονομική 
αποζημίωση και ενίσχυση που προκύπτει από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του 
ζωικού μου κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια Κ.Υ.Α. περί έγκρισης του προγράμματος 
οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων 



Κάρτα Αγρότη 

 Στην περίπτωση που ο παραγωγός αιτηθεί κάρτα 
αγρότη σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα και εφόσον αυτή 
εγκριθεί, ο τραπεζικός λογαριασμός του στην 
ΕΑΕ2017 θα παραμένει κλειδωμένος και δε θα 
επιτρέπεται ΔΠ αλλαγής ΙΒΑΝ και ΑΦΜ μέχρι 
αποπληρωμής της 


