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ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: 
1) Υπουργό Εσωτερικών, 

κ. Μαυρουδή Βορίδη 
Σταδίου 27, Τ.Κ.105 59, Αθήνα

2) Υφυπουργό Οικονομικών
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
Αχαρνών 2, Τ.Κ. 10176

Θέμα: Προϋπολογισμός  δακοκτονίας  έτους  2023.  Επιπλέον  κατανομή  για
προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού.

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

2. Το 312005/13-9-2022 έγγραφό μας

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  δακοκτονίας  2022  εκτελέστηκε  πιλοτικό  πρόγραμμα  με
αντικείμενο  την  ενσωμάτωση  νέων  τεχνολογιών  στις  διαδικασίες  εφαρμογής  της
δακοκτονίας.  Το  πιλοτικό  αυτό  πρόγραμμα  εκτελέστηκε  σε  συνεργασία  με  τον  ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών
γεωπληροφορικής  και  αυτοματισμών  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου».  Μετά  την ολοκλήρωση του  πιλοτικού  προγράμματος  έγινε  αξιολόγηση
από  τους  υπεύθυνους  εφαρμογής  του  προγράμματος  δακοκτονίας  και  τα  αποτελέσματα
κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά.
Στην συνέχεια συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από ειδικούς της Περιφέρειας προκειμένου να
εκτιμηθούν οι απαιτήσεις (υλικά, κόστος κλπ) για καθολική επιχειρησιακή εφαρμογή των
νέων  τεχνολογιών  στην  επόμενη  (2023)  περίοδο  δακοκτονίας.  Σύμφωνα  με  την  τεχνική
έκθεση που συντάχθηκε το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκτιμάται  σε
197.780 €.

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
και εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Παρακαλούμε για την επιπλέον κατανομή του ποσού των
197.780  €  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  με  αποκλειστικό  σκοπό  την  προμήθεια
τεχνολογικού εξοπλισμού.

 Η επιπλέον αυτή κατανομή κρίνεται απαραίτητη διότι με την χρήση των νέων τεχνολογιών
θα αυξηθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του προγράμματος δακοκτονίας.
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Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Συνημμένα (1)
Τεχνική έκθεση

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Παναγιώτης Ε. Νίκας
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