Ερωτήµατα (υποψηφίων) – Απαντήσεις (∆ΓΑ Θεσσαλίας)
σχετικά µε το πρόγραµµα Νέων Γεωργών (4η προκήρυξη)
(Έκδοση 19/5/2005 12:35 ΜΜ)
1. ∆ικαιούχος πρόωρης µε προέγκριση µεταβιβάζει εκτάσεις µε βαµβάκι στο
διάδοχο µε 15ετή µισθωτήρια µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δήλωσης
ΟΣ∆Ε και εφόσον έχει δηλώσει το βαµβάκι στο όνοµά του. Ο διάδοχος καταθέτει
φάκελο υποψηφιότητας ως νέος γεωργός. Πως θα δηλώσει τις εκτάσεις µε το
βαµβάκι που έλαβε από το δικαιούχο πρόωρης;
Απάντηση
Ο διάδοχος θα πρέπει να εµφανίσει τις εκτάσεις που έλαβε µε 15 µίσθωση έτσι ώστε
να βαθµολογηθεί στο κριτήριο 6 αλλά δεν θα πρέπει να εµφανίσει δικιά του
καλλιέργεια σε αυτήν την έκταση, καθότι η υφιστάµενη καλλιέργεια ανήκει στο
δικαιούχο της πρόωρης. Άρα η καλλιέργεια βαµβακιού δεν θα ληφθεί υπόψη ούτε
στις ΜΑΕ ούτε στα προϊόντα της εκµετάλλευσης στην υφιστάµενη κατάσταση.
2. Υποψήφιος νέος γεωργός λάµβανε κατά µέσο όρο 8000 € από εξωγεωργική
απασχόληση τα τρία τελευταία έτη, την οποία διέκοψε τον Μάιο (5ος) του 2005.
Στην εκτίµηση των εξωγεωργικών εισοδηµάτων του θα αφαιρεθούν τα 7/12 των
8.000 € που δεν θα εισπράξει από τα εξωγεωργικά το 2005 (εφόσον θα εισπράξει
µέχρι και τον Μάιο) ή όλο το ποσό των εξωγεωργικών του εισοδηµάτων που
λάµβανε από την διακοπείσα δραστηριότητα;
Απάντηση
Το ερώτηµα υποβλήθηκε στον κ. Γιαγό της ΕΥ∆ΕΠ ο οποίος απάντησε ότι θα
αφαιρείται όλο (ο µέσος όρος της τριετίας) το εισόδηµα από την διακοπείσα
απασχόληση σηµειώνοντας ότι θα φροντίσει να το διευκρινίσει και εγγράφως.
3. Ο σύζυγος ενδιαφερόµενης για νέα γεωργός, είναι ιδιωτικός υπάλληλος και έχει
δηλώσει τα προηγούµενα 3 χρόνια 70 πρόβατα στο πρόγραµµα επιλέξιµων και
εµφάνισε εισοδήµατα από αυτά στις φορολογικές του δηλώσεις. Θεωρείται ότι η
εκµετάλλευση προϋπάρχει µε αρχηγό το σύζυγο;
Απάντηση
Σύµφωνα µε τη ∆ΑΑ, το γεγονός ότι λάµβανε επιδότηση επιλέξιµων αιγοπροβάτων
δεν αποτελεί απόδειξη αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης, καθότι αυτό δεν είναι
προϋπόθεση για τη χορήγησή της. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι δήλωσε επιλέξιµα
αιγοπρόβατα σηµαίνει ότι είναι νόµιµος κάτοχος αυτού του ζωικού κεφαλαίου άρα
έχει οικονοµική και νοµική ευθύνη γεωργικής (ζωικής) εκµετάλλευσης = αργηγός.
Άρα θα θεωρηθεί ότι η γεωργική εκµετάλλευση προϋπάρχει µε αρχηγό το σύζυγο.
4. Υποψήφιος νέος γεωργός εγκαταστάθηκε στη γεωργία όταν απόκτησε γεωργική
έκταση ή/και ζωικό κεφάλαιο µε γονική παροχή. Η εγκατάστασή του δεν εµπίπτει
σε καµία από τις 12 περιπτώσεις του παραρτήµατος IV του φακέλου
υποψηφιότητας. Πως θα αποδεικνύεται η πρώτη εγκατάσταση σε αυτή την
περίπτωση;
Απάντηση
Η ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης πρέπει απαραιτήτως να τεκµηριώνεται µε µια
από τις 12 περιπτώσεις του παραρτήµατος IV του φακέλου υποψηφιότητας (σηµεία
71 – 83). Πράγµατι η παραπάνω περίπτωση (όπως και πολλές άλλες) δεν
αναφέρεται στο παράρτηµα IV. Σε αυτή και σε άλλες περιπτώσεις που δεν
αναφέρονται στο παράρτηµα IV συνιστούµε την χρησιµοποίηση των περιπτώσεων
που περιγράφονται στα σηµεία 76 (καρτέλα σε πιστωτικό ίδρυµα) ή 77(εγγραφή σε
συνεταιρισµό) ή 78 (έναρξη επαγγέλµατος σε ∆ΟΥ).
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