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1) Υπουργό Εσωτερικών, 

κ. Μαυρουδή Βορίδη 
Σταδίου 27, Τ.Κ.105 59, Αθήνα
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κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα

3) Υπουργείο Εσωτερικών
     Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής  
     Πολιτικής,      Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.
     Σταδίου 27, Τ.Κ.105 59, Αθήνα

ΚΟΙΝ: 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά
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Θέμα: Προϋπολογισμός δακοκτονίας έτους 2023. Επιπλέον κατανομή για αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθμό 49041/25-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) 
απόφαση Υπουργών Εσωτερικών  & Οικονομικών.   

2. Το 312005/13-9-2022 έγγραφό μας

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2022 συγκροτήθηκε ομάδα
εργασίας, από τους πλέον ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες, με σκοπό την διερεύνηση
των  προβλημάτων  που  παρουσιάστηκαν   και  την  αναζήτηση  λύσεων  προκειμένου  να
βελτιωθεί η απόδοση την επόμενη χρονιά.
Το κυριότερο πρόβλημα που εξετάστηκε είναι η ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε
κάποια από τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η τεχνική έκθεση (συν. 1)
που συντάχθηκε έλαβε υπόψη όλα τα σύγχρονα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα καθώς
και τα διαθέσιμα, από τις κατανομές του ΥΠΑΑ&Τ, φυτοπροστατευτικά προϊόντα (είδος,
ποσότητα).   Το  συμπέρασμα  στο  οποίο  καταλήγει  είναι  ότι,  για  επιτυχή  εκτέλεση  του
προγράμματος δακοκτονίας έτους 2023, θα απαιτηθεί η επιπλέον προμήθεια 218.000 λίτρων
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  Spinosad. Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγορά το
κόστος αυτής της επιπλέον προμήθειας εκτιμάται σε 2.027.400 €.
Όπως  γνωρίζετε,  το  ποσό  των  4.285.000,00  €  που  έχει  κατανεμηθεί  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου, με την ανωτέρω σχ.1 απόφαση, δεν περιλαμβάνει πρόνοια για προμήθεια
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται
από το ΥΠΠΑ&Τ και στην συνέχεια ακολουθεί διανομή στις ΔΑΟΚ. Επειδή είναι πρακτικά
αδύνατο το ΥΠΑΑ&Τ να προμηθευτεί και να παραδώσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου
την  επιπλέον  αυτή  ποσότητα  φυτοπροστατευτικού  προϊόντος  μέχρι  την  έναρξη  του
προγράμματος  τον  Ιούλιο,  παρακαλούμε  για  την  επιπλέον  κατανομή  του  ποσού  των
2.027.400 € στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έτσι ώστε η προμήθεια να γίνει εγκαίρως από
τις υπηρεσίες την Περιφέρειας.
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Η συνημμένη τεχνική έκθεση διαβιβάζεται και στο ΥΠΑΑ&Τ προκειμένου να επιβεβαιωθεί,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, η τεχνική και επιστημονική ορθότητα του πορίσματος.

     Η επιπλέον αυτή κατανομή κρίνεται απαραίτητη διότι η πιθανή πλημμελής (από άποψη
αποτελεσματικότητας) εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2023, θα προκαλέσει
σοβαρή  ποιοτική  και  ποσοτική  υποβάθμιση  της  παραγωγής  και  θα  επιφέρει  τεράστια
οικονομική  ζημιά  στους  ελαιοπαραγωγούς  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  στην
οικονομία της περιοχής.

   Επισημαίνεται  ότι  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  αποτελεί  την  σημαντικότερη
ελαιοπαραγωγική περιοχή της χώρας εξαιτίας:

 Της  ποσότητας  των  παραγόμενων  ελαιοκομικών  προϊόντων  (περίπου  50% της
εθνικής παραγωγής)

 Του πλήθους των ποικιλιών που καλλιεργούνται.
 Των χαρακτηριστικών τύπων μικροκλίματος που επικρατεί στην περιοχή.
 Του πλήθους προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές)

που παράγονται στην περιοχή. 
 Της  εξαιρετικά  υψηλής  ποιότητας  των  παραγομένων  προϊόντων  τόσο  των

ελαιολάδων όσο και των βρώσιμων ελιών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Συνημμένα (1)
Τεχνική έκθεση

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Παναγιώτης Ε. Νίκας
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