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Θέμα: Παραχώρηση προς ενοικίαση κοινόχρηστων εκτάσεων για το έτος 2019 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Με την εγκύκλιο 2751/135843 ζητήσατε την κοινόχρηστη δημόσια γη που παραχωρήσαμε το 
2018 με τις διαδικασίες της 95/75 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με μια απλή βεβαίωση και με 
το τίμημα των 5 ευρώ ανά στρέμμα, να την παραχωρήσουμε για το 2019 κατά τις διατάξεις του Ν. 
4061/2012, όπου σύμφωνα με το άρθρο 4 προβλέπεται παραχώρηση με δημοπρασία και με τιμή 
πολύ υψηλότερη των 5 ευρώ ανά στρέμμα, και με το άρθρο 7 προβλέπεται παραχώρηση με 
μοριοδότηση και με τιμή αυτή των 5 ευρώ ανά στρέμμα. 

Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, με όρια ευθύνης από το 
Σουφλί έως και τη Σαμοθράκη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραχωρήσουμε για ενοικίαση μία 
κοινόχρηστη έκταση που ανέρχεται συνολικά σε 22.815 στρέμματα, αφορά 1.370 αγροτεμάχια και 
παραχωρήθηκε το 2018 σε 1.250 παραγωγούς.  

Οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει να εξηγήσουν στους παραγωγούς τι ορίζεται στο άρθρο 4 και τι στο 
άρθρο 7 του Ν.4061/2012, ώστε οι παραγωγοί να επιλέξουν συνειδητά με ποιο τρόπο επιθυμούν 
να τους παραχωρηθεί η γη, και να γίνει κατανοητό και σαφές γιατί κάποιοι, μέσα στο ίδιο χωριό, 
θα ενοικιάσουν τη γη με 5 ευρώ το στρέμμα (άρθρο 7) και κάποιοι με 25 ή και περισσότερα ευρώ 
το στρέμμα (άρθρο 4) για να αποφευχθεί όποια «κοινωνική αναταραχή». 

Αφού λάβουμε υπόψη μας την επιθυμία των παραγωγών, θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε 
τις εκτάσεις που θα παραχωρηθούν με το άρθρο 4 και τις εκτάσεις που θα παραχωρηθούν με το 
άρθρο 7 του Ν.4061/2012 και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της παραχώρησης, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα αυτά, αρχίζοντας με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου επί ένα μήνα. 
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Σας γνωρίζουμε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων με τη μέγιστη δυνατή προετοιμασία και 
έπειτα από την υπάρχουσα εμπειρία των Υπηρεσιών, η Επιτροπή Θεμάτων Γης μπορεί να 
διεκπεραιώσει και να παραχωρήσει, έπειτα από δημοπρασία με το άρθρο 4 του Ν.4061/2012, από 
είκοσι δύο μέχρι τριάντα αγροτεμάχια ανά οκτάωρου εργάσιμης ημέρας. Στην υποθετική 
περίπτωση που όλη η γη θα ζητηθεί να παραχωρηθεί με τη δημοπρασία του άρθρου 4, σημαίνει 
ότι θα απαιτηθούν για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες αυτού του τρόπου της παραχώρησης, 
περί τους οκτώ συνεχόμενους μήνες, και ένας μήνας ανάρτησης στο διαδίκτυο, δηλαδή συνολικά 
εννέα μήνες. 

Στην υποθετική περίπτωση που όλα τα αγροτεμάχια ζητηθούν να παραχωρηθούν με τη 
μοριοδότηση του άρθρου 7, για την οποία δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στις Υπηρεσίες, 
κρίνοντας ωστόσο μόνο από τον όγκο των δικαιολογητικών των παραστατικών των κριτηρίων 
μοριοδότησης που θα πρέπει να ελέγξει η Επιτροπή Θεμάτων Γης, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν 
περί τους εννέα μήνες (δεκαπέντε αγροτεμάχια ανά ημέρα), και με τον ένα μήνα ανάρτησης στο 
διαδίκτυο, δηλαδή συνολικά δέκα μήνες, για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες της παραχώρησης. 

Για να προχωρήσουν οι παραπάνω διαδικασίες η Υπηρεσία μας θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει 
και να έχει στη διάθεσή της τα εξής: 

1. Τον δεκατριψήφιο αριθμό της δήλωσης του ΟΣΔΕ, που είναι ο μοναδικός αριθμός 
ταυτότητας του κάθε αγροτεμαχίου (χορηγείται από τις «πύλες εισόδου» στην δήλωση του 
ΟΣΔΕ κατά την συμπλήρωση αυτής). Δεν κοινοποιείται από το ΟΣΔΕ στην Υπηρεσία μας 
λόγω του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων.  

2. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο με τις συντεταγμένες του κάθε καλλιεργούμενου αγροτεμαχίου 
που βρίσκεται στη βάση του ΟΣΔΕ. Επίσης δεν κοινοποιείται από το ΟΣΔΕ στην Υπηρεσία 
μας λόγω του απόρρητου των προσωπικών δεδομένων. Αντί αυτού υπάρχει το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο που η Υπηρεσία μας το επεξεργαζόταν και επεξεργάζεται, όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα. 

3. Τις εκτάσεις τις οποίες το Δασαρχείο χαρακτήρισε «δασικές». (Αναμένεται η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας χαρακτηρισμού εντός των ημερών.) Η εκτίμησή μας είναι ότι περί το 25 % 
με 30 % των εκτάσεων θα χαρακτηριστούν τελικά δασικές. Μία τέτοια δασική έκταση, εάν 
ένας παραγωγός ζητήσει να την πάρει, υποχρεωτικά πρέπει να την πάρει εφάπαξ και θα 
πρέπει να πληρώσει στο Δασαρχείο, κατά προσέγγιση και ανάλογα με την περίπτωση του 
αγροτεμαχίου, από 190 έως 260 ευρώ ανά στρέμμα, όπως επίσης, προαπαιτείται 
τοπογραφικό διάγραμμα κόστους 300 έως και 500 ευρώ και πλέον, ανά αγροτεμάχιο, 
ανάλογα του μεγέθους και της δυσκολίας του αγροτεμαχίου. Το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για να παραχωρηθεί από το Δασαρχείο δασική έκταση σε αιτούντα παραγωγό 
ξεπερνά το ένα έτος. Εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι λόγω του υψηλού κόστους 
απόκτησης οι περισσότεροι παραγωγοί θα αποφύγουν την απόκτηση της δασικής έκτασης.  

4. Την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ότι οι εκτάσεις που πρόκειται να 
παραχωρήσουμε δεν έχουν αρχαία. (Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των 
ημερών.) 

5. Την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου δεδομένου ότι οι 
εκτάσεις που βρίσκονται στο χώρο δικαιοδοσίας του, τελούν υπό τους περιορισμούς της 
Κ.Υ.Α. 4110/2007. (Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των ημερών.) 

6. Την εύρεση των πραγματικών χρηστών της κοινόχρηστης γης. Κάποιοι από τους 
παραχωρησιούχους του 2018 υπενοικίασαν τη γη που τους παραχωρήθηκε από το Κράτος. 
Πρέπει να βρεθούν οι υπενοικιαστές και να λάβουν γνώση, ότι εάν πληρούν τα κριτήρια, 
μπορούν και οι ίδιοι απευθείας να διεκδικήσουν και να ενοικιάσουν την παραχωρηθείσα γη 
από το Κράτος. Οι «πύλες εισόδου» στο ΟΣΔΕ που λειτουργούν με τις οδηγίες του 
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ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν καταχωρούν τα αγροτεμάχια από ενοικίαση, δεν ελέγχουν το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του κατέχοντος την γη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε έναν που 
κατέχει κοινόχρηστη έκταση του δημοσίου και την απόκτησε με 5 ευρώ το στρέμμα να την 
υπενοικιάσει σε άλλον με π.χ. 25 ευρώ το στρέμμα. Εκτιμούμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει 
συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του ΟΣΔΕ μας 
δυσκολεύει στον εντοπισμό των παραγωγών αυτών. 

 
Όπως αντιλαμβάνεστε από τα παραπάνω, το εγχείρημα της παραχώρησης γης για ενοικίαση με 

τα άρθρα 4 και 7 του Ν.4061/2012 απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και σε περιπτώσεις, όπως 
αυτής της ΔΑΟΚ Έβρου στο Νότιο Έβρο, όπου η έκταση προς παραχώρηση είναι πολύ μεγάλη και 
συντρέχουν ειδικές συνθήκες, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του φθινοπώρου 
του 2019.  

Το αδύνατον της περάτωσης των παραχωρήσεων με τα άρθρα 4 και 7 του Ν.4061/2012 από τις 
Υπηρεσίες της ΔΑΟΚ Έβρου, πριν από τα τέλη του φθινοπώρου, σημαίνει αυτόματα ότι  

1. η γη των 22.815 στρεμμάτων δεν θα ενεργοποιήσει τα αντιστοιχούντα δικαιώματα της 
ΚΑΠ για το 2019  

2. υπάρχει κίνδυνος οριστικής απώλειας δικαιωμάτων για τους παραγωγούς 
3. η γη των 22.815 στρεμμάτων θα μείνει άσπαρτη με συνέπεια να χαθούν έσοδα από τις 

ανοιξιάτικες καλλιέργειες. 
Σας πληροφορούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί άλλη γη και ότι οι παραγωγοί θα 

χάσουν ενδεχομένως τα αντιστοιχούντα σε αυτή κάθε φύσης δικαιώματα στην περίπτωση που δεν 
μπορούν να αναπληρώσουν τη γη μέχρι τις 15 Μαΐου του 2019. 

 
Ακόμη και στα όρια ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Ορεστιάδας, που η 

διαδικασία παραχώρησης έχει προχωρήσει αρκετά, υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν σε 
εκατοντάδες αγροτεμάχια, οι οποίες δεν αναμένεται να λυθούν έγκαιρα ώστε να δοθούν για χρήση 
για τις εαρινές καλλιέργειες του τρέχοντος έτους.  

 
Ως εκ τούτου, και σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 1615/31-10-2018 επιστολής μου για το ίδιο 

θέμα, ζητώ εκ νέου να δώσετε για το 2019, για τον Έβρο, εντολή αναβολής εφαρμογής της 
2751/135843 εγκυκλίου σας και να ισχύσει η παραχώρηση για ετήσια ενοικίαση της γης για το 
2019 με τις διαδικασίες της 95/75 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα οι Υπηρεσίες μου 
θα συνεχίσουν τις διαδικασίες για την παραχώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του 
Ν.4061/2012, ώστε τα αποτελέσματα της παραχώρησης να ισχύσουν για το 2020, δηλαδή όχι την 
τρέχουσα περίοδο, αλλά την επόμενη. Με τον τρόπο αυτό στο χρονικό διάστημα από 1-11-2018 
έως 31-10-2019, θα έχουν δοθεί οι απαντήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο, 
Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.) θα έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση και οι παραγωγοί απρόσκοπτα 
θα έχουν κάνει τον επαγγελματικό τους προγραμματισμό. 

Οφείλω, στο σημείο αυτό, να αναφέρω και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, όταν εστάλη η 
εγκύκλιός σας στις 8-10-2018, με την εντολή να εφαρμοστεί άμεσα για το 2019, ο αγροτικός 
κόσμος είχε σχεδόν ήδη ετοιμάσει τα χωράφια του για τη σπορά των φθινοπωρινών καλλιεργειών 
και είχε ήδη προμηθευτεί σπόρο και λιπάσματα. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις καλλιεργειών τα 
λιπάσματα είχαν ήδη ενσωματωθεί στο έδαφος. Τυπικά βεβαίως οι παραγωγοί γνώριζαν ότι η 
ενοικίαση αυτών των χωραφιών έληγε στις 31 Οκτώβριου 2018 διότι τα αγροτεμάχια τους 
παραχωρήθηκαν για μονοετή ενοικίαση και χρήση και ότι μέχρι να τους παραχωρηθεί εκ νέου η 
γη δεν θα έπρεπε να σπείρουν. Έπειτα όμως από τις έξι προηγούμενες αλλεπάλληλες αναβολές, 
θεωρήθηκε νομοτελειακά βέβαιη για αυτούς και η έβδομη αναβολή με αποτέλεσμα, όπως 
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διαπιστώσαμε, πολλοί από τους παραγωγούς να έχουν ήδη σπείρει τα χωράφια τους με 
φθινοπωρινές καλλιέργειες. Επίσης, υπάρχουν παραγωγοί που τα αγροτεμάχιά τους περιήλθαν σε 
άλλους παραγωγούς, και παραγωγοί που δεν γνωρίζουν ακόμη εάν τα κοινόχρηστα αγροτεμάχια 
που έσπειραν με «φθινοπωρινές» καλλιέργειες περιέλθουν τελικά σε αυτούς, γιατί δεν 
ολοκληρώθηκαν ακόμη οι διαδικασίες παραχώρησης με τα άρθρα 4 και 7 του Ν.4061/2012. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Η σχετική αγωνία για την αναγκαιότητα της αναβολής, που εκφράστηκε επανειλημμένα στο 

Γραφείο μου, όλο το προηγούμενο διάστημα, από τους αγροτικούς συλλόγους του Έβρου, με 
οδήγησε μαζί με τους εκπροσώπους τους να σας επισκεφτώ στο Γραφείο σας στο Υπουργείο στις 
21-1-2019, όπου εκτός από το θέμα των αποζημιώσεων των αγροτών, σας εισηγήθηκα δια ζώσης 
να δώσετε την σχετική αναβολή. 

Φτάσαμε σήμερα στα μέσα Φεβρουαρίου, χρόνος που οι παραγωγοί αρχίζουν να ετοιμάζουν τα 
χωράφια τους για τη σπορά των εαρινών δυναμικών καλλιεργειών και ακόμη δεν γνωρίζουν ποιες 
εκτάσεις δύνανται να καλλιεργήσουν.  

Είμαι βέβαιος ότι θα επιληφθείτε άμεσα του θέματος υιοθετώντας την πρότασή μου προς το 
συμφέρον και το όφελος των αγροτών του Έβρου και της τοπικής οικονομίας.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.  
 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 

 

 

Δημήτριος Πέτροβιτς 
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