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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Διευκρινήσεις για τη διαδικασία υπολογισμού κι επιχορήγησης
των επιλέξιμων δαπανών δήμων και συνδέσμων δήμων
Η με Α.Π.81707/09-11-2021 απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην
Ερώτησή μου (Α.Π. 9208/21-09-2021) με θέμα: «Ποια η διαδικασία για τον
υπολογισμό και την επιχορήγηση των επιλέξιμων δαπανών δήμων και
συνδέσμων δήμων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων» αφορούσε στις
δαπάνες κατασκευής, συντήρησης και εξοπλισμού καταφυγίων αδέσποτων
ζώων και όχι στην επιχορήγηση των ετήσιων λειτουργικών δαπανών όσων
οργανισμών ΟΤΑ (δήμων και συνδέσμων) υλοποιούν δράσεις για την
φροντίδα και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων με αποτέλεσμα να μην
απαντηθεί κανένα από τα ερωτήματα.
Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Οικονομικών με το Α.Π. 129905 ΕΞ 2021/1910-2021 ενημερώνει πως στην αρμόδια υπηρεσία του δεν έχει περιέλθει
σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία να καθορίζονται οι πόροι,
η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηµατοδότησης των δήµων, των
διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνδέσµων δήµων.
Θυμίζω πως 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,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Τι προβλέπεται για την επιχορήγηση των ετήσιων λειτουργικών
δαπανών (και

όχι

των

δαπανών

κατασκευής,

συντήρησης

και

εξοπλισμού καταφυγίων αδέσποτων) όσων οργανισμών ΟΤΑ-δήμων
και

συνδέσμων- υλοποιούν

δράσεις για

την

φροντίδα

και

την

περίθαλψη των αδέσποτων ζώων;
2. Πότε ακριβώς θα εκταμιευθεί η επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ από το
πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ";
3. Θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που ίσχυε τα προηγούμενα έτη
για την καταμέτρηση και αξιολόγηση των επιλέξιμων πληρωμένων
δαπανών για φέτος (δαπάνες 2021);
4. Δεδομένου πως είμαστε 1,5 μήνα πριν το τέλος του 2021, θα ληφθεί
μέριμνα να μη χαθεί η επιχορήγηση για το 2021, καθώς οι
περισσότεροι ΟΤΑ έχουν οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις
δαπάνες φροντίδας αδέσποτων ζώων;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

