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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

e-mail info@ypes.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερωτήματα της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδος.

Σχετ.: 1.Η με αρ. πρωτ. 17845/18.3.2022 αίτηση της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων 

Ελλάδος( αρ.17/17.3.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

2. Το με αρ. πρωτ. 19498/28.3.2022 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης 

Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ 

Αγαπητοί/ές κύριοι/ες, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την με αρ. πρωτ. 317973/17.5.2022 έγγραφη αναφορά του  

κου Παλαιοδήμου Ευάγγελου, ως εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Σωματείων 

Ελλάδος, με την οποία διαμαρτύρεται για παράλειψη της υπηρεσίας σας να αποφανθεί στην 

ανωτέρω σχετική αίτηση, η οποία αφορά στην χρηματοδότηση ΟΤΑ για κατασκευή 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων ( Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενεργώντας στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (ν. 3094/03 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 3230/2004, οι Διοικητικές Αρχές οφείλουν να 



αποφαίνονται για τα αιτήματα των ενδιαφερομένων μέσα στην προθεσμία που τυχόν 

καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από 

την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

& Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών έχει αποφανθεί στην αίτηση της εν λόγω Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, με το αρ, πρωτ. 19498/28.3.2022 έγγραφό του, το οποίο σας διαβίβασε 

προκειμένου να απαντήσετε, στο πλαίσιο και των δικών σας αρμοδιοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως απαντήσετε άμεσα στην προαναφερθείσα 

αίτηση, ενημερώνοντάς μας σχετικά

Με εκτίμηση

Φιλιππάκη Δάφνη

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:

1. Κον Ε. Παλαιοδήμο

e-mail ozosoel@gmail.com
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