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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: 

Αριθμός Τίτλου: Ημερομηνία Έκδοσης:

1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού

ΑΦΜ: ΑΔΤ:

Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): 

Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός:

Περιφερειακή Ενότητα:

2. Αριθμός και αξία προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ), που χορηγούνται στον δικαιούχο γεωργό

Περιφέρεια Αριθμός ΔΒΕ Μοναδιαία αξία ΔΒΕ (€/ha)

2015 2016 2017 2018 2019

ΠΕ1

Εκτάσεις 
Βοσκότοπων

Συνολική αξία ΔΒΕΠΕ1  (€)

ΠΕ2

Αρόσιμες 
εκτάσεις

Συνολική αξία ΔΒΕΠΕ3 (€)

ΠΕ3

Δενδρώνες  και 
Αμπελώνες

Συνολική αξία ΔΒΕΠΕ3 (€)

ΕΑΠΕ1 

Εθνικό Απόθεμα

Συνολική αξία ΔΒΕΕΑΠΕ1 (€)

ΕΑΠΕ2

Εθνικό Απόθεμα

Συνολική αξία ΔΒΕΕΑΠΕ2 (€)

ΕΑΠΕ3

Εθνικό Απόθεμα

Συνολική αξία ΔΒΕΕΑΠΕ3 (€)

Σύνολο 
χορηγούμενων 
ΔΒΕ

Συνολική  αξία 
ΔΒΕ ανά έτος (€)

(*) Στον αριθμό των χορηγούμενων ΔΒΕ περιλαμβάνεται και ο αριθμός των μισθωμένων ΔΒΕ σε τρίτο γεωργό, όπως περιγράφεται στον πίνακα 3.

 Σελ. 1/5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

3. Αριθμός και αξία προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που εκμισθώνει ο δικαιούχος γεωργός  στον: 
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ/ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
Χρονική περίοδος εκμίσθωσης : ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ – ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Περιφέρεια Αριθμός ΔΒΕ Μοναδιαία αξία ΔΒΕ  (€/ha)

2015 2016 2017 2018 2019

Συνολική αξία ΔΒΕΠΕi (€)

4.  Αριθμός  και  αξία  προσωρινών  δικαιωμάτων  βασικής  ενίσχυσης,  που  μισθώνει  ο  δικαιούχος  γεωργός  από: 
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
Χρονική περίοδος μίσθωσης : ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ – ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Περιφέρεια Αριθμός ΔΒΕ Μοναδιαία αξία ΔΒΕ (€/ha)

2015 2016 2017 2018 2019

Συνολική αξία ΔΒΕΠΕi (€)

Χορήγηση προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ)
• Ο αριθμός των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τα  

οποία δηλώνει ο γεωργός στην ΕΑΕ 2015,  τα οποία έχει στα διάθεσή του ως 31/05/2015 και τα οποία δεν ήταν εκτάρια  
αρόσιμης γης σε μόνιμα θερμοκήπια το έτος 2013

• Η αξία των χορηγούμενων ΔΒΕ το έτος 2015 υπολογίζεται βάσει ενός σταθερού ποσοστού της αξίας των δικαιωμάτων 
ενιαίας ενίσχυσης 2014 (ΔΕΕ), που κατείχε ο γεωργός το 2014, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που εκμίσθωνε  
σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση υποβολής ΕΑΕ2014 από τον δικαιούχο

• Η αξία των ΔΒΕ με αρχική μοναδιαία αξία (ΑΜΑΔ) 2015 χαμηλότερη του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας  αξίας 
(ΠΜΑΔ) 2019,   υπόκειται  σε αύξηση,   προκειμένου να καλυφθεί  οπωσδήποτε το 1/3 της διαφοράς με το 90% της 
περιφερειακής ΜΑΔ έτους 2019 στην πενταετία 2015-2019

• Η αξία των ΔΒΕ με αρχική μοναδιαία αξία (ΑΜΑΔ) 2015 υψηλότερη του 100% της περιφερειακής μοναδιαίας  αξίας 2019  
(ΠΜΑΔ) υπόκειται σε μείωση, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης της ΜΑΔ των δικαιωμάτων κάτω από το 
90% της ΜΑΔ έτους 2019  καθώς και συμμόρφωσης με τα ανώτατα εθνικά όρια

• Ως το έτος 2019, η αξία όλων των ΔΒΕ με ΑΜΑΔ χαμηλότερη του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας  αξίας ( ΠΜΑΔ) 2019 
θα πρέπει να αυξηθεί ως το 60% της ΠΜΑΔ 2019

• Η αξία των προσωρινών ΔΒΕ έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση του άρθρου 22(1) του Καν. (ΕΕ)  
1307/2013. Για τις ανάγκες τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου κάθε έτους ενδέχεται να είναι αναγκαία η εφαρμογή 
γραμμικής μείωσης. 

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (“Πράσινη ενίσχυση”)
• Η “πράσινη ενίσχυση” αποτελεί  διαφορετικό  καθεστώς από το  καθεστώς της  βασικής ενίσχυσης και  χορηγείται  ως 

ποσοστό της συνολικής αξίας των ΔΒΕ, που ενεργοποιούν οι γεωργοί ανά περιφέρεια κάθε έτος. Για το 2015, το ποσοστό 
που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της καταβολής της “πράσινης ενίσχυσης” ανέρχεται σε  περίπου 48% των 
ενεργοποιηθέντων ΔΒΕ. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται  να τροποποιηθεί   μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων 
βασικής  ενίσχυσης.  Στον  υπολογισμό  της  μοναδιαίας  αξίας  των  χορηγούμενων  προσωρινών  δικαιωμάτων  βασικής 
ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται το ποσό, το οποίο θα λάβουν ως “πράσινη ενίσχυση”

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: 

Υπολογισμός μοναδιαίας αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015-2019
Σταθερές τιμές για τις ανάγκες υπολογισμού της σύγκλισης
Στον πίνακα απεικονίζονται η μέση μοναδιαία αξία έτους 2019 για κάθε 
περιφέρεια καθώς και τα σταθερά ποσοστά ανά περιφέρεια, τα οποία 
απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ του ύψους των διατιθέμενων κονδυλίων για 
κάθε περιφέρεια τα έτη 2014 και 2015. Οι σταθερές τιμές είναι ίδιες για το 
σύνολο των παραγωγών, των οποίων η ΑΜΑΔ υπόκειται σε σύγκλιση.

Περιφερειακή 
Μοναδιαία 
Αξία 2019 (€)
(1)

90% της 
Περιφερειακής 
Μοναδιαίας 
Αξίας 2019 (2)

60% της 
Περιφερειακής 
Μοναδιαίας 
Αξίας 2019 (3)

Σταθερό 
ποσοστό 
2015/2014
(4)

ΠΕ1

ΠΕ2

ΠΕ3

Αξία Δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014 (ΔΕΕ2014)
ΑΦΜ δικαιούχου γεωργού Αξία ΔΕΕ 2014 (7)

999999999 Χ €

Υπολογισμός της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας 2015 των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ανά περιφέρεια (ΑΜΑΔΠΕi)
Για τον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΑΜΑΔ) πολλαπλασιάζεται η αξία των ΔΕΕ 2014 (7) , που 
κατείχε ο γεωργός, με το σταθερό ποσοστό 2015/2014(4) και το γινόμενο διαιρείται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων του γεωργού το 2015 (5) (= 
αριθμός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης). 
Σε περίπτωση που τα επιλέξιμα εκτάρια 2015 του γεωργού ανήκουν σε περισσότερες από μία περιφέρειες (5) , υπολογίζεται για κάθε περιφέρεια 
διαφορετική ΑΜΑΔ. Στην περίπτωση αυτή,  πολλαπλασιάζεται ποσοστό (6) της αξίας  των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 ( = ποσοστό 
συμμετοχής κάθε περιφέρειας επί της συνολικής έκτασης) (7) , που κατείχε ο γεωργός, με το σταθερό ποσοστό 2015/2014 (4) και το γινόμενο διαιρείται 
με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων του γεωργού το 2015 (5) (= αριθμός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης).
Σε  περίπτωση  που  ο  γεωργός  στην  ΕΑΕ  2015  δηλώνει  συνολική  έκταση  μικρότερη  του  90%  της  συνολικής  έκτασης  στην  ΕΑΕ  2014,  που  
ενεργοποιούσε ΔΕΕ,  η ΑΜΑΔ υπόκειται σε ρήτρα απροσδόκητου κέρδους και η αύξηση της ΑΜΑΔ επιστρέφει στο Εθνικό Απόθεμα.
Στη συνέχεια συγκρίνεται η ΑΜΑΔ με την μέση μοναδιαία τιμή της περιφέρειας για το έτος 2019 (1) , προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό, μέχρι 
το οποίο θα πρέπει να συγκλίνει η ΑΜΑΔ του γεωργού ως το έτος 2019. 
Η αξία των ΔΒΕ με αρχική μοναδιαία αξία (ΑΜΑΔ) το 2015 χαμηλότερη του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας  αξίας 2019 (ΜΑΔ) (2) υπόκειται σε 
αύξηση προκειμένου να καλυφθεί το 1/3 της διαφοράς με το 90% της περιφερειακής ΜΑΔ έτους 2019 μέσα στην πενταετία 2015-2019
Η αξία των ΔΒΕ με αρχική μοναδιαία αξία (ΑΜΑΔ) το 2015 υψηλότερη του 100% της περιφερειακής μοναδιαίας  αξίας 2019 (ΜΑΔ) (1) υπόκειται σε 
μείωση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων κάτω από το 90% της ΜΑΔ έτους 2019.
Ως το έτος 2019 όλα τα ΔΒΕ με ΑΜΑΔ χαμηλότερη από το 90% της περιφερειακής μοναδιαίας  αξίας 2019 (ΜΑΔ) θα πρέπει να αυξηθούν ως το 60% 
της ΜΑΔ 2019 (3) 

ΑΜΑΔΠΕι= %(6) * Χ (7) €/(5)  * %(4)= ...... € < ΠΜΑ2019 (2) ή > ΠΜΑ2019 (1) Ποσό σύγκλισης Ετήσιο βήμα σύγκλισης

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΑΔΠΕi

Εφαρμογή ρήτρας απροσδόκητου 
κέρδους

ΝΑΙ ΟΧΙ

 Σελ. 3/5

Κατανομή  εκτάσεων   2015  του  δικαιούχου  γεωργού   σε 
περιφέρειες
Στον πίνακα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε περιφέρειας 
στις συνολικές εκτάσεις 2015 του δικαιούχου γεωργού. Το ποσοστό 
διαφέρει ανά γεωργό 

ΑΦΜ δικαιούχου γεωργού:

Περιφέρεια Αριθμός 
εκταρίων ανά 
περιφέρεια 
(5)

Ποσοστό της συνολικής έκτασης 2015
(6)

ΠΕi

ΣΥΝΟΛΟ ha 2015
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(σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

   Υπολογισμός μοναδιαίας αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015-2019  

Υπολογισμός της Μοναδιαίας Αξίας 2015 των   χορηγούμενων από το Εθνικό απόθεμα   δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ανά περιφέρεια (ΜΑΔ  ΕΑΠΕi)
Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται από το Εθνικό Απόθεμα, είναι ίση με τον περιφερειακό μέσο όρο του  
έτους  χορήγησης.  Η  αξία  των  χορηγούμενων  από  το  Εθνικό  Απόθεμα  δικαιωμάτων  δεν  υπόκειται  σε  σύγκλιση  αλλά  σε  ετήσιες  σταδιακές  
τροποποιήσεις.  

ΜΑΔΕΑΠΕi= 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΑΔΕΑΠΕi
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Αξία ΔΒΕ χορηγούμενων από το ΕΑ
Η αξία των ΔΒΕ, που χορηγούνται από το ΕΑ, είναι ίση με τον περιφερειακό 
μέσο όρο (ΠΜΟ) το έτος χορήγησης. 
Στον πίνακα προσδιορίζεται  η αξία των χορηγούμενων από το ΕΑ ΔΒΕ, για 
κάθε περιφέρεια,  καθώς και οι τροποποιήσεις τους την περίοδο 2015-2019

ΠΜΟ 
2015 (€)

ΠΜΟ 
2016 (€)

ΠΜΟ 
2017 (€)

ΠΜΟ 
2018 (€)

ΠΜΟ 
2019 (€)

ΕΑ ΠΕ1

Εκτάσεις 
βοσκοτόπων

ΕΑ ΠΕ2

Αρόσιμες 
εκτάσεις

ΕΑ ΠΕ3

Δενδρώδεις 
καλλιέργειες

Κατανομή  εκτάσεων   2015  του  δικαιούχου  γεωργού   σε 
περιφέρειες
Στον πίνακα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε περιφέρειας 
στις συνολικές εκτάσεις 2015 του δικαιούχου γεωργού. Το ποσοστό 
διαφέρει ανά γεωργό 

ΑΦΜ δικαιούχου γεωργού:

Περιφέρεια Αριθμός 
εκταρίων ανά 
περιφέρεια 
(5)

Ποσοστό της συνολικής έκτασης 2015
(6)

ΠΕi

ΣΥΝΟΛΟ ha 2015
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: 

Προσδιορισμός του είδους πρόσβασης στη βασική ενίσχυση και επεξήγηση της Ατομικής Πράξης Προσδιορισμού Προσωρινών 
Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 

Πρόσβαση στη βασική ενίσχυση το έτος 2015 του δικαιούχου γεωργού

Χορήγηση  δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με άμεση πρόσβαση  το έτος 2015


Χορήγηση  δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με έμμεση πρόσβαση   το έτος 2015 

Χορήγηση  δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα το έτος 2015 

Ενοικίαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  το έτος 2015 

Διευκρινήσεις σχετικά με τις πληροφορίες, που περιέχει η ατομική πράξη προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης
• Η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (προσωρινά ΔΒΕ) προσδιορίζει τον αριθμό 
και την μοναδιαία αξία (ΜΑΔ) των ΔΒΕ, που χορηγούνται στον δικαιούχο γεωργό. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει πρόσβαση στη  
βασική ενίσχυση (και) ως αποδέκτης εγκεκριμένου αιτήματος μεταβολών “Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων μαζί με 
εκμίσθωση γης”, ο εν λόγω τίτλος προσδιορίζει (και) τον αριθμό και την ΜΑΔ των προσωρινών δικαιώματα, που μισθώνονται στον  
εν λόγω γεωργό
• Αριθμός και αξία χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης δικαιούχου γεωργού
Στον πίνακα 2 απεικονίζεται ο αριθμός των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στον δικαιούχο 
γεωργό ανά περιφέρεια, καθώς και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων κάθε έτους. Η ΜΑΔ των  ΔΒΕ έτους 2015 οφείλει να 
συγκλίνει προς την περιφερειακή μέση μοναδιαία αξία έτους 2019 σε 5 ίσα βήματα.
Οι εκτάσεις του 2015 κατατάσσονται σε τρεις περιφέρειες:  ΠΕ1 (Περιφέρεια βοσκότοπων), ΠΕ2 (Περιφέρεια αρόσιμων 
καλλιεργειών) και ΠΕ3 (Περιφέρεια δενδρώνων και αμπελώνων από τις μόνιμες καλλιέργειες) με έτος αναφοράς το έτος 2013. 
Σε περίπτωση που στον γεωργό χορηγούνται προσωρινά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα το έτος 2015, η 
Μοναδιαία Αξία τους το 2015 ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο έτους 2015 (ΕΑΠΕ1 , ΕΑΠΕ2 και ΕΑΠΕ3). Η αξία τους δεν υπόκειται 
σε σύγκλιση προς την περιφερειακή μέση μοναδιαία αξία έτους 2019 αλλά υφίσταται μικρές τροποποιήσεις κάθε έτος, 
προκειμένου να τηρείται το ανώτατο όριο της κάθε περιφέρειας.
• Αριθμός και αξία χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που εκμισθώνει ο δικαιούχος γεωργός  
 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος γεωργός, στον οποίο χορηγούνται ΔΒΕ, συμμετέχει και ως μεταβιβαστής σε εγκεκριμένο αίτημα 
μεταβολών “Εκμίσθωση των προς χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης”, απεικονίζεται στον πίνακα 3 ο αριθμός των προσωρινών 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης καθώς και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων κάθε έτους, τα οποία εκμισθώνει σε έναν ή 
περισσότερους γεωργούς. Με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη. Η πληροφορία αυτή δεν 
εμφανίζεται σε περίπτωση που εκκρεμεί το αποτέλεσμα του ελέγχου του αιτήματος μεταβολών.
• Αριθμός και αξία χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που μισθώνει ο δικαιούχος γεωργός  
Σε περίπτωση που ο γεωργός είναι (και) αποδέκτης σε αίτημα μεταβολών “Εκμίσθωση των προς χορήγηση ΔΒΕ με εκμίσθωση γης”, 
δηλαδή (εκτός από τα δικαιώματα που τυχόν του χορηγούνται) μισθώνει το σύνολο ή μέρος δικαιωμάτων από άλλο γεωργό, στον 
Πίνακα 4  εμφανίζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων τα οποία ο ίδιος μισθώνει για το έτος 2015 καθώς και η ημερομηνία λήξης της 
μίσθωσης. Με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη. Η πληροφορία αυτή δεν εμφανίζεται σε 
περίπτωση που εκκρεμεί το αποτέλεσμα του ελέγχου του αιτήματος μεταβολών. 
Για τον αριθμό των δικαιωμάτων, τα οποία ο γεωργός μισθώνει από έναν ή περισσότερους δικαιούχους γεωργούς, οι 
λεπτομέρειες υπολογισμού της μοναδιαίας αξίας των μισθωμένων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εμφανίζονται στον Τίτλο 
Προσωρινών Δικαιωμάτων του δικαιούχου εκμισθωτή. 
• Πρόσβαση στη βασική ενίσχυση το έτος 2015: 
Άμεση πρόσβαση: Το   στην άμεση πρόσβαση σημαίνει πως στον δικαιούχο γεωργό χορηγούνται δικαιώματα βασικής 
ενίσχυσης, διότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β' 147/15).
Έμμεση πρόσβαση: Το   στην έμμεση πρόσβαση σημαίνει πως στον δικαιούχο γεωργό χορηγούνται δικαιώματα βασικής 
ενίσχυσης διότι  υπέβαλλε αίτημα μεταβολών, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β' 147/15). 
Εθνικό Από  θεμα:   Το   στο Εθνικό Απόθεμα σημαίνει πως στον δικαιούχο γεωργό χορηγούνται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 
από το Εθνικό Απόθεμα 2015, διότι   πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ καθώς και των 
όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται στην  υπ' αριθμ. 1930/81861/2015 ΥΑ (Β' 1691/15).
Ενοικίαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015: Το   σημαίνει πως ο γεωργός είναι μισθωτής δικαιωμάτων από άλλον 
γεωργό, ο οποίος έχει άμεση ή έμμεση πρόσβαση, και λαμβάνει την αξία των εν λόγω δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση, σύμφωνα με το άρθρο 19 της υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β' 147/15).
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