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Θέµα: Προσδιορισµός εποχιακών αναγκών και καθορισµός αριθµού προσωπικού, µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη κάλυψη του προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2012,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/ 28-12-2009), «Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις».
β) Της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
γ) Των άρθρων 186 (τοµέας Β), 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
δ) Της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών»
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Τ. Α./22-4-2005).
στ) Του Π. ∆./τος 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών …. Νέας Γενιάς» (Α΄ 147)
ζ) Του Π. ∆/τος 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243).
η) Του Π. ∆/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Α΄ 194).
θ) Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 402/88 (ΦΕΚ 187/Τ. Α΄/26-8-88) «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» όπως
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
Την αριθµ. 95092/31-3-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την επιχορήγηση υπηρεσιών
ελαιοκοµικών νοµών της Χώρας για κάλυψη δαπανών ∆ακοκτονίας.
Το µε αριθµ. 12754/30-6-2011 έγγραφο του ΑΣΕΠ µε συνηµµένη γνωµοδότηση, για πλήρωση θέσεων
εποχικών αναγκών στο πρόγραµµα ∆ακοκτονίας, έτους 2012, ύστερα από το αριθµ. 167693/15-6-2011
αίτηµα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Το αριθµ. 148/23622/1-3-2012 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως
τροποποιήθηκε µε το αριθµ. 1069/28516/9-3-2012 όµοιο, σχετικά µε τον προγραµµατισµό εγκρίσεων
πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έτους 2012.
Το αριθµ. 103809/29-12-2011 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προς το
Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτ-σης, ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Ο.Τ.Α., µε το οποίο
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εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών έτους 2012 (προσωπικού, εργολάβων ψεκασµών ,
προµήθειας υλικών και λοιπών δαπανών).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.333.543,00€. Η εν λόγω
δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ.
ΚΑΕ 07 120) σε βάρος της αριθµ. 54512/14-2-2012 Απόφασης Υπουργού εσωτερικών «Επιχορήγηση
Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 µε ποσό 28.310.000,00€ για κάλυψη
δαπανών δακοκτονίας.
7. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκοµικές περιοχές της χώρας (7
εκατ. στρέµµατα περίπου) εκτιµάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρµογή των πρώτων ψεκασµών θα
απαιτηθεί να υλοποιηθεί 10 – 15 Ιουνίου 2012. Κατά συνέπεια πριν από αυτή την ηµεροµηνία θα πρέπει να
αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσµού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άµεση έγκριση
πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράµµατος δακοκτονίας ώστε να αποφευχθεί η
καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη µειωµένο εισόδηµα των ελαιοπαραγωγών.
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Αποφασίζουµε
Ορίζουµε ότι οι κατωτέρω περιγραφόµενες ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
είναι εποχικές κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
Πρόγραµµα δακοκτονίας : Αλλαγή των παγίδων, πορεία του δακοπληθυσµού, εφαρµογή των ψεκασµών.
Επιπλέον, επεξεργασία των στοιχείων του δακοπληθυσµού, της δακοπροσβολής των ψεκασµών, των
επιπτώσεων των ψεκασµών στο οικοσύστηµα. Παραλαβή, διαχείριση, αποστολή των υλικών δακοκτονίας
στις Περιφερειακές Ενότητες - ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών
Νοµών και λογιστική παρακολούθηση αυτών, καταγραφή των υλικών και διανοµή των υλικών στα
ψεκαστικά συνεργεία.
Καθορίζουµε, για το έτος 2012, τον αριθµό κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως:

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

4,5 µήνες

75

Έως 42 ηµεροµίσθια ανά
άτοµο για χρονικό διάστηµα
6,5 µηνών

1.425

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας
Γεωπόνοι εν ελλείψει
Π. Ε. εν ελλείψει Τ.Ε. Τεχνολόγοι Γεωπονίας
Υ. Ε.

Εργατοτεχνίτες
Σύνολο

1.500

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ο.Τ.Α.
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
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