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Σε περίπτωση ενοικίασης δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης µαζί µε τµήµα της 

εκµετάλλευσης πριν το 2015 και λήξη µετά το 2015, υπάρχει η δυνατότητα µε τη 

χρήση ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης να 

κατανεµηθούν στον αρχικό κάτοχο (ιδιοκτήτη) αντί του ενοικιαστή και αυτόµατα να 

συνεχίσει η ενοικίασή τους στον ενοικιαστή ως τη λήξη της µίσθωσης, σύμφωνα με 

στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον φάκελο του προηγούμενου φύλλου της Agrenda. 

  

Το όφελος για τον ιδιοκτήτη (αρχικός κάτοχος)  είναι ότι δεν χάνει τα δικαιώµατα, 

ενώ ο ενοικιαστής επωφελείται από την (υψηλότερη) αξία των δικαιωµάτων 2014 του 

ιδιοκτήτη, τα οποία αποτελούν βάση υπολογισµού της ενίσχυσης, που θα λαµβάνει 

ως τη λήξη της µίσθωσης. 

  

Εν τω µεταξύ, χάνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση νέων 

δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, κάποιος που πριν το 2015 πούλησε ή εκµίσθωσε το 

σύνολο της γης του σε τρίτο, εφόσον ο µεταβιβαστής δεν έχει άλλη έκταση στη 

διάθεσή του και την έχει µεταβιβάσει όλη στον αποδέκτη, επειδή δεν πληροί το 

κριτήριο του ενεργού γεωργού, διότι δεν θεωρείται καν γεωργός. 

  

Αυτό σηµαίνει ότι βασική προϋπόθεση στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιώµατος 

λήψης µε εκµίσθωση ή πώλησης εκµετάλλευσης ή τµήµατος εκµετάλλευσης καθώς 

και στην περίπτωση της εκµίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής 

ενίσχυσης µε εκµίσθωση εκµετάλλευσης ή τµήµατος εκµετάλλευσης είναι τόσο ο 

µεταβιβαστής όσο ο και αποδέκτης να είναι ενεργοί γεωργοί το 2015 και το 

συµβόλαιο αγοράς ή το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης υποχρεωτικά να έχουν 

συναφθεί µετά την 02.01.2015. 

  

Πρόκειται για ένα από τα ζέοντα ερωτήµατα που απασχολούν τους αγρότες, τίθενται 

διαρκώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, όπως και το ποια θα 

είναι η µοναδιαία αξία των νέων δικαιωµάτων, µε τις απαντήσεις ωστόσο να 

κινούνται σε θεωρητικό υπόβαθρο, περιµένοντας τις σχετικές εφαρµοστικές 

αποφάσεις καθώς -όπως αναφέρεται- τα κείµενα έχουν "καθαρά ενηµερωτικό και όχι 

δεσµευτικό χαρακτήρα". 

  

Ως προς το δεύτερο, πάντως η απάντηση είναι ακόµη πιο θεωρητική καθώς 

συνίσταται υποµονή µέχρι το φθινόπωρο για τον αριθµό και την προσωρινή αξία των 

νέων δικαιωµάτων ενίσχυσης, καθώς πριν την 16η Ιουνίου 2015, που είναι η 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, δεν είναι δυνατή η όποια 

ενηµέρωση δεδοµένου ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον αριθµό των εκταρίων 

επιλέξιµης γης, που θα δηλωθεί σε κάθε περιφέρεια. Το βέβαιο είναι, ότι ο 

υπολογισµός της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας ∆ικαιώµατος αφορά αποκλειστικά τη 

βασική ενίσχυση και όχι στο άθροισµα της βασικής και της πράσινης ενίσχυσης. Η 

πράσινη ενίσχυση θα χορηγηθεί ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης, που ενεργοποιεί ο γεωργός για κάθε συγκεκριµένο έτος και όχι 

σαν ετήσια πληρωµή ανά επιλέξιµο εκτάριο. 
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