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ΠΡΟ: 1)Όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο
2) Δ.Α.. Θεβώλ
ΚΟΙΝ: 1) Σκήκαηα Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο Γ.Α.Ο.Κ.
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο
2)Γξαθεία Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο Γ.Α.Ο.Κ.
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο
Έδξεο ηνπο

ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε γηα ππνβνιή ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε άδεηαο λέαο
Φύηεπζεο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ

Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Βνησηίαο

γλσζηνπνηεί

ζηνπο

ελδηαθεξόκελνπο

όηη,

ζύκθσλα

κε

ηελ

Υ.Α. 609/16822/14-02-2017 ( ΦΔΚ’ 600Β) κπνξνύλ από την 27η Φεβροσαρίοσ έως
την 27η Μαρτίοσ 2018 λα ππνβάιινπλ ζην ειεθηξνληθό κνλνπάηη:
www.minagric.gr → ςεθηαθέο ππεξεζίεο → ππεξεζία ςεθηαθώλ αηηεκάησλ →
αίηεζε αδεηώλ θύηεπζεο ακπέινπ (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu2/2016-03-01-08-06-44)
αίηεζε – Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ απόθηεζε αδεηώλ λέαο θύηεπζεο
νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ.
Αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία θαηέρνπλ
αγξνηηθή έθηαζε ίζε ή κεγαιύηεξε ηεο έθηαζεο πνπ αηηνύληαη λα ηνπο ρνξεγεζεί σο
άδεηα λέαο θύηεπζεο θαη είλαη ηδηόθηεηε ή ζα είλαη ελνηθηαδόκελε ηνπιάρηζηνλ γηα 7 έηε.

Γικαιολογητικά τα οποία επισσνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση:
i)

Γηα ηα ηδηόθηεηα αγξνηεκάρηα, έλα από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά,
Αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο ειεθηξνληθήο ελ ηζρύ Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο
Καηάζηαζεο (έληππν Δ9) ηεο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ην έληππν Δ9 δελ είλαη ελεκεξσκέλν, ν γεσξγόο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα επηζπλάςεη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε ηνπ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο /
θπξηόηεηαο, ελδεηθηηθά σο εμήο:
πκβόιαηα αγνξάο λνκίκσο κεηαγξακκέλα κε πξόζθαηε κεηαγξαθή ζην
ππνζεθνθπιάθην ή βεβαίσζε ππνζεθνθπιαθίνπ γηα κε κεηαβνιή ηνπ ζπκβνιαίνπ,
Γνληθή παξνρή
Κηεκαηνιόγην
Απνδνρή θιεξνλνκηάο,
Απνδεηθηηθά δσξεάο αθηλήησλ,
Κηήζε κε πξνζθύξσζε,
Με δηθαζηηθή απόθαζε απνλνκή θπξηόηεηαο,
. Κιεξνλνκεηήξην.
. Γηαζήθε

ii)

Γηα ηα κε ηδηόθηεηα αγξνηεκάρηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά
κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξηα) ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ή ρξεζηδάλεηα.
Σα ηδησηηθά έγγξαθα κίζζσζεο γεσξγηθώλ αθηλήησλ (ζπκθσλεηηθά
αγξνκίζζσζεο θαη/ή ρξεζηδάλεηα παξαρώξεζεο), ηα νπνία ζπληάρζεθαλ
πξηλ ηελ 1/1/2014, ζηα νπνία ην ζπκθσλεζέλ κεληαίν κίζζσκα ππεξβαίλεη
ηα εθαηό επξώ (100 €) πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα από νπνηαδήπνηε ΓΟΤ,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 2238/1994 (ΦΔΚ
151/Β/1994) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο».

Σα ηδησηηθά έγγξαθα κίζζσζεο γεσξγηθώλ αθηλήησλ (ζπκθσλεηηθά
αγξνκίζζσζεο θαη/ή ρξεζηδάλεηα παξαρώξεζεο), ηα νπνία ζπληάρζεθαλ
κεηά ηελ 1/1/2014, ζηα νπνία ην ζπκθσλεζέλ κεληαίν κίζζσκα ππεξβαίλεη
ηα νγδόληα επξώ (80€) πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εθηύπσζε ηεο
Γήισζεο Πιεξνθνξηαθώλ ηνηρείσλ Μηζζώζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο,
ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1028/23.1.2015. Ζ ππνρξέσζε απηή είλαη πξναηξεηηθή
γηα ηνπο εθκηζζσηέο αγξνηηθώλ εθηάζεσλ εθόζνλ ην κεληαίν κίζζσκα δελ
ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ νγδόληα (80) επξώ.
Να αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ Α.Φ.Μ. ηόζν ηνπ ηδηνθηήηε, όζν θαη ηνπ
ελνηθηαζηή,
Να αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ αγξνηεκαρίσλ (ηνπνζεζία, έθηαζε,
θιπ) θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο κίζζσζεο,
Να έρνπλ ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ
κεξώλ [αθνξά ηα ηδησηηθά έγγξαθα κίζζσζεο γεσξγηθώλ αθηλήησλ
(ζπκθσλεηηθά αγξνκίζζσζεο θαη/ή ρξεζηδάλεηα παξαρώξεζεο), ζηα νπνία
ην ζπκθσλεζέλ εηήζην κίζζσκα δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα δηαθόζηα επξώ
(1200 €)/έηνο θαη έρνπλ ζπληαρζεί πξηλ ηελ 01/01/2014 ή ην ζπκθσλεζέλ

εηήζην κίζζσκα δελ ππεξβαίλεη ηα ελληαθόζηα εμήληα επξώ (960 €)/έηνο θαη
έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 01/01/2014 ].
Ζ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γίλεηαη δεθηή κόλν από αξκόδηεο
δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα ΚΔΠ θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο. ην εμσηεξηθό, αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή γηα ηε βεβαίσζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο είλαη ην Πξνμελείν ηεο Διιάδαο. Γεθηή ζηελ
αιινδαπή γίλεηαη θαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από
ζπκβνιαηνγξάθν(Notary public), κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ζπλνδεύεηαη κε
επίζεζε ηεο θξαγίδαο ηεο Υάγεο (Apostille) θαη επίζεκε κεηάθξαζε απηήο.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Αίηεζεο/Γήισζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο
λέαο θύηεπζεο γίλεηαη δεθηό ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξην)
ή ρξεζηδάλεην, ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε ησλ
επηά (7) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.

Παξαζηαηηθά θαηνρήο γηα κε ηδηόθηεηα αγξνηεκάρηα, ηα νπνία ππεγξάθεζαλ ζε
παξειζόληα ρξόλν γίλνληαη δεθηά, εθόζνλ ε δηάξθεηα λόκηκεο θαηνρήο πνπ
αλαγξάθνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο, θαιύπηεη θαη ην
αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα ησλ επηά (7) εηώλ.

ε πεξηπηώζεηο ζπκβνιαίσλ άλσ ησλ ελλέα (9) εηώλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά
ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν θαη ην πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζην
Τπνζεθνθπιαθείν.

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζπληδηνθηεζίαο- εμ’ αδηαηξέηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ άιινπ /ή άιισλ ηδηνθηεηώλ γηα πεξίνδν ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ
7 εηώλ θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε.
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