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«Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018»
Η Ερώτηση 7298/3-7-2018

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Β.
Κεγκέρογλου, Μ. Τζελέπης, Γ. Αρβανιτίδης, Αχμέτ Ιλχάν, Λ. Γρηγοράκος, Κ.
Μπαργιώτας, Θ. Παπαθεοδώρου, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Γ. Κουτσούκος, Δ.
Κρεμαστινός, Ο. Κωνσταντινόπουλος, Δ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Μανιάτης, Α.
Θεοχαρόπουλος και Χ. Κεφαλίδου, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά στην ευθύνη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Δακοκτονίας, πρέπει
να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ31 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87), η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των
προγραμμάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η
καταπολέμηση του δάκου, των αρουραίων, των ακρίδων κ.ά., ανήκει στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των ελαιοκομικών
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας. Επίσης, οι διαδικασίες για την ανάδειξη
εργολάβων ψεκασμών και την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών ανήκουν στην
αρμοδιότητα των ΔΑΟΚ των Π.Ε. της χώρας.
Η νομοθεσία που διέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας, είναι η εξής: Ν.Δ. 2413/1953
(Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 2939/1954 (Α΄ 170), Ν. 3852/2010 (Α΄
87), Π.Δ. 107/2014 (Α΄ 174) και οι σχετικές εγκύκλιοι, με αριθμ. πρωτ.
307218/3378/12-05-1976, 66244/5-03-1991, 70619/2-4-1996, 94631/15-42002, 70619/2-4-1996, 94528/17-03-2011, 5671/67411/17-06-2015 κ.λπ.
Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018, σημειώνονται τα εξής:
α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) απέστειλε έγκαιρα προς τις ελαιοκομικές Π.Ε. της
χώρας το με αριθμ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο με θέμα: «Έναρξη
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018».
β) Η κατανομή των πιστώσεων έτους 2018 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο
Εσωτερικών με την αριθμ. 2170/1-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) Υ.Α., η
οποία εκδόθηκε νωρίτερα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
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γ) Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας,
σημειώνεται ότι:

εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 5303/80845/7-6-2018 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του προσωπικού, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του
Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018 και

εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 5593/84991/15-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΑ94653ΠΓΚΩΦ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή
εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2018».
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) είχε έγκαιρα προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες διοικητικές πράξεις για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων.
δ) Η προμήθεια των υλικών δακοκτονίας πραγματοποιείται και φέτος από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (σχετ. η αριθμ. 3492/ΧΜ/2018 Διακήρυξη). Πληροφοριακά αναφέρεται
ότι πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στις 27 και 28 Ιουνίου του
2018 και ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται στη φάση της κατάθεσης δικαιολογητικών
κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.
ε) Οι διαδικασίες για την ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας και ψεκασμών, όπως
και για την έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών, ανήκουν, όπως προαναφέρθηκε, στην
αρμοδιότητα των ΔΑΟΚ των Π.Ε. της χώρας και τυχόν προβλήματα καθυστερήσεων
στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εργολάβων αποδίδονται στην
τήρηση των υποχρεωτικών χρονοβόρων διαδικασιών.
στ) Για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τις καθυστερήσεις,
αναμένεται σχετική τροπολογία, προκειμένου οι προσωρινοί μειοδότες των
διαγωνισμών να ξεκινούν τους ψεκασμούς πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.
η) Έχει ήδη εκδοθεί από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών η 1η Χρηματική
Εντολή με αριθμ. 23731/30-05-2018 προς τις Π.Ε. της χώρας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού του προγράμματος της δακοκτονίας, εκδόθηκε η αριθμ.
14686/94877/4-07-2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση ανάθεσης στον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ, πιλοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς,
συνολικού προϋπολογισμού για τα έτη 2018 και 2019 ποσού 144.000,00€», με
κύριο αντικείμενο του έργου την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης ηλεκτρονικής
τεχνολογίας για μελλοντική ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα δακοκτονίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
VASILEIOS KOKKALIS Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
VASILEIOS KOKKALIS
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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