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ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης παράτασης της διάρκειας της Πρόσκλησης Χ για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 
Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων»   

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθ. πρωτ. 42256/3-6-2019 (ΑΔΑ:66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση Χ της 
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 

 2. Η με αριθ. πρωτ. 79487/7-11-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΩΚ46ΜΤΛ6-7ΩΠ) «1η Τροποποίηση 
Πρόσκλησης Χ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών 

 3. Η με αριθ. πρωτ. 93142/30-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΡ946ΜΤΛ6-ΟΤΞ)  «2η Τροποποίηση 
Πρόσκλησης Χ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών 

 
 Ενόψει της λήξης της προθεσμίας υποβολής από τους Δήμους αιτήσεων 

χρηματοδότησης κατασκευής, επισκευής, συντήρησης και εξοπλισμού εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στις 28 Φεβρουαρίου 2020, αιτούμαστε για την 

εξάμηνη παράταση της Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και για την 

ανάλογη με τα επιλέξιμα αιτήματα των Δήμων αύξηση του Προϋπολογισμού της, ώστε 

όλοι οι Δήμοι που ενδιαφέρονται και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, να προλάβουν να 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να δρομολογήσουν την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 

και εξοπλισμό εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συμμόρφωση με 

την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει σύμφωνα με την οποία: 

«Εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε 

Δήμο ή σε όμορους ή συνεργαζόμενους Δήμους καταφύγια αδέσποτων ζώων.».  
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 Για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας χορήγησης της παράτασης της διάρκειας 

υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

σας επισημαίνουμε τα κατωτέρω:  

α) Η υποχρέωση διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς (περισυλλογή περίθαλψη, 

στείρωση, αντιλυσσικός εμβολιασμός, λοιποί εμβολιασμοί, στείρωση, υιοθεσία, κλπ) στο 

πλαίσιο μιας δομής, προκύπτει αρχικά από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 

Ζώων Συντροφιάς η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2017/1992 και με την επιφύλαξη της οποίας 

ισχύει οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία, εφόσον εξασφαλίζει ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας των ζώων συντροφιάς. Στο άρθρο 8 της Σύμβασης για την φιλοξενία και 

περίθαλψη των αδεσπότων ζώων συντροφιάς, προβλέπεται σαφώς η λειτουργία 

εγκαταστάσεεων ισοδύναμων με αυτές των εμπορικών ενδιαιτημάτων.  

β) Η εθνική νομοθεσία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως προς 

τις απαιτήσεις της για τα καταφύγια αδεσπότων ζώων συντροφιάς. Σε εφαρμογή του 

Κανονισμού ΕΕ 2016/429 έχει εκδοθεί ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της 

Επιτροπής που προβλέπει μεταξύ άλλων και ότι οι εγκαταστάσεις στις οποίες 

συγκεντρώνονται ή διατηρούνται αδέσποτα ή πρώην αδέσποτα ζώα συντροφιάς, πρέπει να 

πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, να διαθέτουν χώρους απομόνωσης με ειδικές 

προδιαγραφές και να εγκρίνονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.  

γ) Στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς φιλοξενούνται μέχρι την ηλικία των 

πέντε μηνών τα νεογέννητα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν υιοθετούνται, τα ζώα υπό 

θεραπεία και ανάρρωση μετά από χειρουργεία, τα κακοποιημένα ζώα τα οποία 

αφαιρέθηκαν με εισαγγελική εντολή από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς και τα επικίνδυνα 

ζώα συντροφιάς (π.χ. λυσσύποπτα, επιθετικά ζώα κλπ.) που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν 

σε άλλο χώρο. Σημειώνεται ότι η Χώρας μας δεν είναι απαλλαγμένη από τη λύσσα και εκτός 

από τα προγράμματα εμβολιασμών στα άγρια ζώα που τη μεταδίδουν, υποχρεούται να ελέγχει 

παράλληλα τον πληθυσμό των αδέσποτων ζώων της, σε συμμόρφωση με τα βασικά στοιχεία 

του σχετικού οδηγού του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (2017, OIE –

Terrestrial Animal Health Code , Chapter 7.7.). 

δ) Η εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποσκοπεί 

στη μείωση και στον έλεγχο του πληθυσμού τους, στην προστασία της υγείας των ανθρώπων 

από ζωοανθρωπονόσους, στη διατήρηση ενός πληθυσμού σκύλων και γατών ανοσοποιημένου 

ή και απαλλαγμένου από τη λύσσα, στην πρόληψη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την 

πρόσβαση των αδέσποτων ζώων σε πάσης φύσεως απόβλητα, στην πρόληψη πρόκλησης 

τροχαίων ατυχημάτων, στη μείωση παρουσίας νεκρών ζώων στο οδικό δίκτυο, στην πρόληψη 
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επιθέσεων αδέσποτων ζώων σε ανθρώπους, σε οικόσιτα ή/και σε άγρια ζώα και στην αποφυγή 

μετάδοσης νοσημάτων από τα ζώα της άγριας ζωής. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί 

μέρος των προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης της λύσσας και άλλων 

ζωοανθρωπονόσων και είναι αναγκαία λόγω της ύπαρξης σημαντικού πληθυσμού αδέσποτων 

σκύλων και γατών στη χώρα μας, ιδιαίτερα εκτός των αστικών κέντρων. Επίσης λόγω του 

πλήθους των περιστατικών δηλητηριάσεων και εν γένει της κακοποίησης των αδεσπότων ζώων 

συντροφιάς που εκθέτουν διεθνώς τη Χώρα μας, θεωρούμε ότι απαιτείται η εντατικοποίηση 

της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων. 

Κατά συνέπεια η εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών, προϋποθέτει τη διάθεση πόρων καθώς 

και την ανάλογη υποδομή και εξοπλισμό. 

ε) Μέχρι σήμερα το Υπουργείο μας έχει δεχθεί αιτήματα για παροχή σύμφωνης γνώμης στο 

Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» - Πρόσκληση Χ του Υπουργείου Εσωτερικών από 81 Δήμους και 

τρεις (3) Διαδημοτικούς Συνδέσμους. Επισημαίνεται ότι και συνεχώς έρχονται νέα αιτήματα 

λόγω της προθεσμίας που εκπνέει και από το πλήθος των τηλεφωνικών κλήσεων και 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δέχονται οι υπηρεσίες του υπουργείου 

καθημερινά από τους Δήμους για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προκύπτει έντονο 

ενδιαφέρον των Δήμων για την δημιουργία νέων καταφυγίων αδέσποτων ζώων.   

στ) Τονίζεται ότι οι προϋπολογισθείσες δαπάνες των παραπάνω Συνδέσμων Δήμων και Δήμων 

για τους οποίους έχει δοθεί η Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και οι οποίες είναι επιλέξιμες και δύνανται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έχουν ξεπεράσει τον Προϋπολογισμό των 15.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

της Πρόσκλησης. 

 Εκτιμώντας τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη χρονοβόρα φύση των διαδικασιών 

που απαιτούνται για την ωρίμανση και την υποβολή του αιτήματος για ίδρυση καταφυγίου και 

ένταξή του στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η χορήγηση της 

αιτούμενης παράτασης της Πρόσκλησης Χ και η ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού της εν 

λόγω πρόσκλησης, η οποία προβλέπεται από το ίδιο το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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