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Αξιότιμες/οι  κυρίες/οι,  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κος Πέτσας με σχετικό δελτίο τύπου την 16/3/2022 μεταξύ 

άλλων ανακοίνωσε ότι  «..συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών, για να ενισχύσει τους δήμους να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές 

και να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως προς τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

 5 εκατ. ευρώ για κάθε είδους δαπάνη που αφορά στη στείρωση αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, 

 5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κατάλληλοι αναγνώστες 

σήμανσης ζώων συντροφιάς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού), 

 30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση καταφυγίων, σύμφωνα με τις 

αυστηρές προδιαγραφές του νέου νόμου. 

Η νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Άργος» καθορίζει τις λεπτομέρειες, τα κριτήρια κατανομής, 

καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, για το οποίο οι δικαιούχοι δήμοι 

της χώρας καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως τις 30 Απριλίου 2022» 

ΗΜ/ΝΙΑ: 17/3/2022 ΑΡ.ΑΝΑΦ.: 17/2022 

ΑΠΟ: 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ  
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓ.:  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: κ. Ε.Παλαιοδήμος   

ΤΗΛ ΕΠΙΚ.: 2102713736 - 6973219174 e-mail: ozosoel@gmail.com  

ΠΡΟΣ: 

1. ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.  
n.mystakopoulou@ypes.gr  v.roumpou@ypes.gr  

2. Τμήμα  Προστασίας Ζώων Συντροφιάς/ΥΠΕΣ   info@ypes.gr  

ΚΟΙΝ: 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ Πετσα Στέλιο   

gram.anyp@ypes.gr 

2. ΚΕΔΕ  info@kedke.gr.  

ΘΕΜΑ: 
Χρηματοδότησή ΟΤΑ για την κατασκευή μη αδειοδοτημένων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων 

ΣΥΝΗΜ.:  

mailto:ozosoel@gmail.com
mailto:n.mystakopoulou@ypes.gr
mailto:v.roumpou@ypes.gr
mailto:info@ypes.gr
mailto:gram.anyp@ypes.gr
mailto:info@kedke.gr
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Η δημιουργία νόμιμων ενδιαιτημάτων για την προσωρινή φιλοξενία και την παροχή κτηνιατρικής 

περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας βάση  της 

Ευρωπαϊκής Συμβάσης για την Προστασία των  ζώων συντροφιά Ν2017/1992 και η νομοθεσία μας 

( Ν.604/1977 Π.Δ  463/1978 και η ΥΑ 280262/3-12-2003) ακολουθούσε  τα διεθνή πρότυπα και την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως προς τις απαιτήσεις της για τα καταφύγια αδεσπότων ζώων 

συντροφιάς. 

Όπως διατυπώθηκε από τον νυν  Υφυπουργό Ειδικών Ψηφιακών Έργων και Κτηματολογίου κο 

Λιβάνιο , στην Ελληνική Βουλή κατά τη συζήτηση  του νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 

συντροφιάς – Πρόγραμμα “‘ΑΡΓΟΣ”»,  με τα άρθρα 28 και 29 του Ν4830/2021  περιγράφονται 

επικαιροποιημένες προδιαγραφές για τα καταφύγια, την ίδια στιγμή που  τα ενδιαιτήματα ζώων 

συντροφιάς  πχ των εκτροφέων οφείλουν να τηρούν τον Ν.604/1977 και το  Π.Δ  463/1978.  

Πλέον αυτών, απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων  με την οποία καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη 

διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς  σύμφωνα με το άρθρο  45  παρ 13. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών στις αρχές του 2019 εξέδωσε πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, 

συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», μέσω του 

χρηματοδοτικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Φιλόδημος ΙΙ», με συνολικό αρχικό 

προϋπολογισμό 20.000.000 €.  

Η προαναφερθείσα πρόσκληση,  προέβλεπε για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων   α) 

ότι στα δικαιολογητικά ένταξης μεταξύ άλλων θα πρέπει να υποβληθεί  εν ισχύ άδεια ιδρύσεως 

του καταφυγίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 όπως ισχύει και του άρθρου 3 της Υ.Α. 

αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄ 1874), καθώς και τυχόν άλλης πρόσθετης αδειοδότησης που προκύπτει 

από τα αιτούμενα έργα/προμήθειες  και β) εντός 12 μηνών από την απόφαση ένταξης του έργου, 

ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής 

Πολιτικής την απαιτούμενη από τις διατάξεις του ν. 4039/2012, άδεια λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς  δηλαδή ν. 604/1977, Π.Δ 463/1978  

και  Υ.Α. αριθ. 280262/3-12-2003.  

Με την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ XΙΙ που εκδόθηκε το 2021 από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την 

χρηματοδότηση των δήμων για την Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την 

ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»  οι υποψήφιοι δικαιούχοι  

υποβάλουν μεταξύ άλλων υπεύθυνη δήλωση ότι με τα αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση του καταφυγίου με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του ν. 4830/2021 ενώ 

για  την απόφαση ένταξης  δεν προβλέπεται  προσκόμιση της άδειας λειτουργίας.  
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με την ΓΝΣΚ με αριθμό 200/2018 τα καταφύγια αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς  ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (η 

οποία έχει κυρωθεί με τον ν 2017/1992), ως οι ειδικές εγκατατάσεις  διαχείρισης και φροντίδας 

των αδέσποτων ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους,  και τα  οποία είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα 

με τον Ν.604/1977 και το Π.Δ  463/1978, προκειμένου να διασφαλίζεται η συστηματική και με 

επιστημονικό τρόπο η φροντίδα των ζώων.   

Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε : 

1. Ποιοι Δήμοι μέχρι και σήμερα 17/3/2022 έχουν υποβάλλει σχετικό φάκελο  για την 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ XΙΙ που εκδόθηκε το 2021 από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την 

χρηματοδότηση για την kατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς; 

2. Ποια  καταφύγια  για τα οποία έχουν υποβάλει σχετικό φάκελο  χρηματοδότησης οι 

δικαιούχοι ΟΤΑ, έχουν αδειοδοτηθεί  από τις κτηνιατρικές αρχές οι οποίες είναι και οι 

αρμόδιες για την διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και ποια δεν έχουν αδειοδοτηθεί;  

3. Στις περιπτώσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων που έχουν αδειοδοτηθεί από τις 

κτηνιατρικές αρχές (ερωτ. 2) ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, διότι σύμφωνα  και με 

σχετικές απαντήσεις που έχει λάβει ο  φορέας μας από κτηνιατρικές  υπηρεσίες της χώρας, 

δεν δύναται να προβούν σε αδειοδότηση  καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς διότι 

εκκρεμεί η έκδοση της ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με 

τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς  σύμφωνα με το άρθρο  45  παρ 13. 

4. Εφόσον υπήρξε αναγκαιότητα επικαιροποίησης των προδιαγραφών  λειτουργίας των 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων, για ποιους λόγους  τα ενδιαιτήματα ζώων συντροφιάς όπως 

πχ των  επιχειρήσεων εκτροφέων, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς οφείλουν 

να διαθέτουν κατάλληλο ενδιαίτημα σύμφωνα με τον ν. 604/1977 (Α΄ 163) και το π.δ. 

463/1978 (Α΄ 96)  και όχι με τις προδιάγραφες των άρθρων 28 και 29 του Ν4830/2021;  

Γίνεται μνεία ότι όλοι οι φορείς του Δημοσίου έχουν την υποχρέωση  να απαντούν σε αιτήσεις  – 

αναφορές των πολίτων με τις διατάξεις του Ν2690/99 όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει. 

Μετά τιμής,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΣΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΣΟΥΕΛΕΝ 
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