
 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Θέμα: Ποια η διαδικασία για τον υπολογισμό και την επιχορήγηση των 

επιλέξιμων δαπανών δήμων και συνδέσμων δήμων για τη διαχείριση 

των αδέσποτων ζώων 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) μέχρι και πέρυσι καθορίζονταν οι  

προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων 

Δήμων, όπως ο ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων περιοχής 

Αθήνας - Πειραιά) ο οποίος μέσω του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικού Κέντρου 

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) αναπτύσσει δράσεις στους 20 δήμους μέλη 

του, για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την 

υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, πράγμα που ουσιαστικά αφορούσε 

πραγματοποιημένες και εξοφλημένες δαπάνες, ποσοστό των οποίων 

χρηματοδοτούνταν κατόπιν αιτήσεως έως 1/10 και αξιολόγησης από τριμελή 

επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι αρμοδιότητες πλέον για τα 

ζώα συντροφιάς έχουν περάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο και θα 

τρέξει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Άργος», 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Προβλέπεται να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τη 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί ως προς την καταμέτρηση και 

αξιολόγηση των επιλέξιμων πληρωμένων δαπανών για φέτος; 

2. Αν ναι, πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, δεδομένου πως σύμφωνα με τον 

Ν4830/2021 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
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Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση 

του παρόντος, καθορίζονται οι πόροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο 

τρόπος χρηµατοδότησης των δήµων, των διαδηµοτικών συνεργασιών 

και των συνδέσµωνδήµων για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

3. Θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία για την καταμέτρηση και 

αξιολόγηση των επιλέξιμων πληρωμένων δαπανών για φέτος (δαπάνες 

2021); 

4. Αν ναι, θα απαιτηθεί κατάθεση αίτησης με συνοδά από τους δήμους ή 

τους συνδέσμους δήμων και αν ναι, πού πρέπει να κατατεθεί και εντός 

ποιου χρονικού πλαισίου; 

5. Αν ναι, θα χρειασθεί εκ νέου να δημιουργηθούν υπολογιστικά φύλλα xlή 

θα αξιοποιηθεί, όπως είχε ανακοινωθεί η Βάση Δεδομένων Ζώων 

Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που επρόκειτο να 

αναβαθμιστεί; 

6. Πότε θα παραδοθεί στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης «η υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που 

περιλαµβάνει τους κωδικούς σήµανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και 

των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ηµεροµηνία 

ανάθεσής της το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως 

αναφέρει ο Ν4830/2021; 

7. Θα συγκροτηθεί Επιτροπή Αξιολόγησης όπως ίσχυε μέχρι τώρα και αν 

ναι πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι έλεγχοι; 

8. Αν δεν έχει προβλεφθεί, δεδομένης της μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ποιες 

άμεσες ενέργειες θα γίνουν προκειμένου να μπορεί να ακολουθηθούν οι 

προσήκουσες διαδικασίες στο αμέσως επόμενο διάστημα και κάθε 

δήμος να γνωρίζει το ποσό που του εγκρίνεται ώστε να προγραμματίσει 

ανάλογα τις δράσεις του για τη βέλτιστη φροντίδα των αδέσποτων 

καθώς και την εξεύρεση επιπλέον πόρων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




