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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1593/166597
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων
Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των
ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020
και 2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 «Για τα
δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄ 15), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
γ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
δ) Της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52)
όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 91 παράγραφος 1 του ν. 4870/2014
όπως ισχύει «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε. δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄ 143)).
στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
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μίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
4. Το π.δ. 58/2019 (Α΄ 98) «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών».
5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145).
6. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
7. Την 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
8. Την αριθμ. 602/149272/21.6.2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της περ. ε΄
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
9. Το αριθμ. 67288ΕΞ 2019/ΥΠΟΙΚ 18.6.2019 (ΓΝ
38/2019 ΚΕΜΚΕ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη χρηματοδότησης των Δήμων και
των Συνδέσμων Δήμων, το ύψος της ανά δικαιούχο και
η διαδικασία καταβολής της εγκρίνονται ετησίως με την
κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 (Α΄
15) για τον καθορισμό των δικαιούχων χρηματοδότησης
Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, στο εξής φορείς,
για τα έτη 2019, 2020 και 2021, με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών,
δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση,
την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον
εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης
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της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την
υιοθεσία ή την επανένταξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α΄ 15),
όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Επιλεξιμότητα δαπανών
1. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:
α) Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου
ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του
και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε
σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της
συμμόρφωσής του με τις διατάξεις για τα ενδιαιτήματα
του ν. 604/1977 (Α΄ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α΄ 96),
όπως ισχύουν.
β) Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση
ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες
που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
γ) Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου
μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή
επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
δ) Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με
τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2.
ε) Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
2. Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:
α) Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η
οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.
β) Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν
γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
γ) Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
δ) Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου.
ε) Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της
παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
στ) Δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης και τηλεπικοινωνιών των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και των ιατρείων, καθώς και
καυσίμων και διοδίων των οχημάτων περισυλλογής των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ζ) Δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων των φορέων, όπου φιλοξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
η) Δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
θ) Δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων των
φορέων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης.
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ι) Δαπάνες για έξοδα αγοράς λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου των καταφυγίων και των ιατρείων των φορέων, όπως
κηπουρικών εργασιών.
ια) Δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 4 της αριθμ. 1714/75275/6.7.2015 απόφασης
του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1489).
ιβ) Δαπάνες για έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων πλην
των στειρώσεων.
3. Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών της παρ. 1 που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το
κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι
πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.
4. Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζεται με την απόφαση της
παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει,
σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων χρηματοδότησης.
Άρθρο 3
Δυνητικοί Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης για τις δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 2 είναι φορείς του άρθρου
1, εφόσον:
α) Η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του
ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977
και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.
β) Η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
γ) Η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνοδεύεται από πλήρη ενημέρωση της Ψηφιακής Υπηρεσίας
Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς από τους Δήμους.
δ) Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 2 για τις οποίες
ο φορέας αιτείται χρηματοδότησης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης
του άρθρου 4.
ε) Οι δραστηριότητες για τις οποίες δίνεται χρηματοδότηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1, δεν
έχουν εμπορικό σκοπό και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο
εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Άρθρο 4
Αίτηση χρηματοδότησης - Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία
του φορέα και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα,
με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες αρχές
(τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
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του φορέα, καθώς και οι αριθμοί ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), των ζώων που διαχειρίστηκε ο φορέας το
χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση.
Η αίτηση κατατίθεται συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των παρ. 2, 3 και 4, κατά περίπτωση.
2. Για τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
β) Άδεια λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
γ) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους
στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών
και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπογεγραμμένη από μηχανικό.
δ) Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει:
αα) Ότι η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου
ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του
ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν και η
υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη
με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
ββ) Ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία
αιτείται χρηματοδότησης δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
γγ) Ότι ο φορέας δεν θα αξιοποιήσει τις δραστηριότητες για τις οποίες θα λάβει χρηματοδότηση για εμπορικούς σκοπούς (όπως φιλοξενία / περίθαλψη ζώων με
αμοιβή), αλλά αποκλειστικά για την υποδοχή / περίθαλψη αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας και
ασφάλειας.
δδ) Ότι ο φορέας θα εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των
οικείων Περιφερειών και Π.Ε. και των κατά περίπτωση
μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις του ή
στους χώρους που υλοποιούνται ενέργειες διαχείρισης
των ζώων για οποιοδήποτε έλεγχο και θα ακολουθεί τις
υποδείξεις τους.
ε) Απόφαση σύστασης του Συνδέσμου Δήμων, όταν ο
ενδιαφερόμενος φορέας είναι Διαδημοτικός Σύνδεσμος,
στην οποία αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 245
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ότι οι Δήμοι μέλη του καταβάλλουν τέλη και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
στ) Νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, όπως
προβλέπονται στο ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
3. Για τη βελτίωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων,
με σκοπό την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων.
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β) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους
στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών
και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του
δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, υπογεγραμμένη από
μηχανικό.
γ) Τα δικαιολογητικά των περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2.
4. Για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 1, η αίτηση
της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της παρ.
12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει.
β) Αν υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός
αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα
πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της
ειδικής επιστημονικής επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 12
του άρθρου 9 του ν. 4039/2012.
γ) Σύμβαση μεταξύ του φορέα και ιδιωτών που τυχόν
έχει συναφθεί στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
δ) Απολογιστική έκθεση των εργασιών, στην οποία
αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
αα) Αριθμός των ζώων που αντιμετωπίστηκαν κατά
τη διάρκεια του έτους με τους αριθμούς ηλεκτρονικής
σήμανσης και καταγραφής ανά ζώο. Οι αριθμοί σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς πρέπει να
είναι καταχωριμένοι στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων
Σήμανσης και Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και
των Ιδιοκτητών τους και οι δράσεις της διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων που υλοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου και μετά, στην Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς από
τους Δήμους.
ββ) Είδος και ποσότητα φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τα ανωτέρω ζώα συνολικά.
γγ) Στην περίπτωση αγοράς ιατρικού εξοπλισμού της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, αιτιολόγηση της αγοράς.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του
φορέα, στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας τηρεί τα
κάτωθι:
αα) Ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα οποία διαχειρίστηκαν, κατά τη διάρκεια του
έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωτογραφία του
αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος
(π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την ημερομηνία περισυλλογής, την
τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος
των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης,
την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου
που πραγματοποίησε τη στείρωση, τον προορισμό του
ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξής του,
τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την ημερομηνία ευθανασίας +του ζώου
σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία
θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου.
ββ) Βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων ζώων, στο
οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων.
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γγ) Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο
περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας.
δδ) Βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος
και η ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
ανά ζώο και ανά ημέρα, αν ο ίδιος ο φορέας προμηθεύεται τα φάρμακα και αιτείται για τη χρηματοδότησή τους.
εε) Βιβλίο του εξοπλισμού του ιατρείου ανά είδος και
ποσότητα εάν το ιατρείο ανήκει στον φορέα.
Τα βιβλία των υποπερ. ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της παρούσας περίπτωσης αριθμούνται και θεωρούνται από τη
ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε..
στ) Τα δικαιολογητικά των υποπερ. ββ΄ έως δδ΄ της
περ. δ΄ και των περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2.
ζ) Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.
η) Αρχείο σε μορφή excel, που εκτυπώνεται από την
Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης των Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που
αφορούν στα αδέσποτα ή ανεπιθύμητα ζώα συντροφιάς
που διαχειρίστηκε ο φορέας. Ειδικά για το έτος 2019,
εφόσον δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η εξαγωγή των
στοιχείων της διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς σε αρχείο excel, υποβάλλεται το αρχείο excel του
Παραρτήματος της παρούσας απόφασης το οποίο είναι
αναρτημένο στον ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.
php/el/for-citizen-2/pets/931-zoasyntrofiasiatria), καθώς
και Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι για όλες τις
ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιθύμητων
ζώων συντροφιάς έχει ενημερώσει πλήρως την Ψηφιακή
Υπηρεσία Παρακολούθησης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης κάθε φορέα διατηρούνται σε ατομικό φάκελο, μαζί με κατάσταση παραστατικών δαπανών από τα
οποία προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.
6. Για τη χρηματοδότηση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄
52), όπως ισχύουν.
7. Για την έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων
απαιτούνται τα προβλεπόμενα με την αριθμ. 2/39549/
0026/11.6.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών
(Β΄ 1138) και το άρθρο 7 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 194) δικαιολογητικά.

Τεύχος B’ 2894/05.07.2019

Άρθρο 5
Έλεγχος αίτησης χρηματοδότησης
1. Στην έδρα κάθε Π.Ε. συνιστάται τριμελής επιτροπή
με έργο τον έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 4, σύμφωνα
και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί
προμηθειών του Δημοσίου. Η επιτροπή αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, και
αν δεν υπάρχει, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού
με πτυχίο οικονομικών σπουδών, ως Πρόεδρο.
β) Έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε., κλάδου
ΠΕ Γεωτεχνικών με πτυχίο κτηνιατρικής, ως μέλος.
γ) Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, και αν δεν υπάρχει κλάδου ΤΕ
Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, κλάδου
ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως μέλος.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα
μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της
οικείας Π.Ε., οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου. Σε
περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω
έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων και πτυχίων,
η Π.Ε. διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όμορη Π.Ε.
της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν
από την αντίστοιχη επιτροπή.
2. Οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. αποστέλλουν εμπρόθεσμα στη
Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εισήγηση με συνημμένο πίνακα,
στον οποίο αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι
φορείς που δικαιούνται χρηματοδότησης, το ποσό των
εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά φορέα και ανά
είδος δαπάνης (βελτίωση καταφυγίου, βελτίωση ιατρείου
μικρών ζώων, σίτιση ζώων, υλοποίηση των υπόλοιπων
ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων πλην της
σίτισης των ζώων), καθώς και ο αριθμός των ζώων τα
οποία έχει διαχειριστεί ο φορέας.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράρτημα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει
ως ακολούθως:

Į/Į

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȁǼȀȉȇ
ȅȃǿȀǾȈ
ȉǹȊȉȅȆ
ȅǿǾȈǾȈ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȂǼīǼĬȅȊȈ
((ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ
ȜȓıĲĮ Ȃȅȃȅ
īǿǹ
ȈȀȊȁȅȊȈ)

ϭ͘ɀɿʃʌʊʍʘʅɻ
Ϯ͘ɀɸʍɲʀɲ
ϯ͘ɀɸɶɲʄʊʍʘ
ʅɻ

ĭȊȁȅ
(ǼʌȚȜȠȖȒ
Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ϭ͘Ȱʌʍɸʆɿʃʊ
Ϯ͘Ⱥɻʄʐʃʊ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹȇȂȅǻǿȅȊ ȊȆ/ȁȅȊ

E-MAIL

ȉǾȁ. ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ

ǻǾȂȅȈ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ

1) īȚĮ ıțȪȜȠȣȢ

ϭ͘ɀɿʃʌʊʏɸʌ
ʉʎʏʘʆ
ʋɹʆʏɸ;ϱͿ
ʅɻʆʙʆ
Ϯ͘ɀɸɶɲʄʑʏ
ɸʌʉʎʏʘʆ
ʋɹʆʏɸ;ϱͿ
ʅɻʆʙʆ

ǾȁǿȀǿǹ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ
ȜȓıĲĮ)



(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ϭ͘ȵɽɸʄʉʆʏʙʆ
Ϯ͘Ȼɷɿʘʏɿʃʊ
ϯ͘ȴɻʅŽʏɿʃʊ
ϰ͘ȱʄʄʉ

ȆǼȇǿȈȊȁȁȅīǾ
ȈȊȃǼȇ-īǼǿȅ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)



ȈǾȂǹȃȈǾ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)



ȀǹȉǹīȇǹĭǾ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ

ϭ͘ɁȰȻ
Ϯ͘ɃɍȻ

ǹȃȉǿȁȊȈ-ȈǿȀȅȈ
(ȃǹǿ/ȅȋǿ)

Ϯ͘ɁȰȻ
ϯ͘ɃɍȻ

ǼȂǺȅȁǿǹȈȂȅǿ
ȁȅǿȆȅǿ
ǼȂǺȅȁǿǹȈ
Ȃȅǿ
(ȃǹǿ/ȅȋǿ )




ϭ͘ĂƌƌĞ
;ɀʊʌɴɲͿͺȸʋɲʏʀʏɿɷɲʎͺ
Ʌɲʌɴʉɸʆʏɸʌʀʏɿɷɲʎ
;ΗɈʒʔʉʎΗͿ;,WͿ
Ϯ͘ȿɸʋʏʉʍʋɸʀʌʘʍɻʎ;>Ϳ
ϯ͘ɁʊʍʉʐȾʐʆʉʃʉʅɸʀʘʆ
;ΗȲɼʖɲʎ
ʃʐʆʉʃʉʅɸʀʉʐΗͿ
ϰ͘Ɉɸʏʌɲʋʄʉʑʆ;,Wͺ>Ϳ
ϱ͘Ʌʄɼʌɻʎ;,Wͺ>Θ
<Ϳ

ǼǿǻȅȈ ǼȂǺȅȁǿǹȈȂȅȊ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ϭ͘ȳɸʆɿʃɼɲʀʅɲʏʉʎ
Ϯ͘ȳɸʆɿʃɼʉʑʌʘʆ
ϯ͘Ʌɲʌɲʍɿʏʉʄʉɶɿʃɼ
ɸʇɹʏɲʍɻ
ϰ͘ȵʇɹʏɲʍɻɲʀʅɲʏʉʎɶɿɲ
ʄɸʁʍʅɲʆʀɲʍɻ
ϱ͘ȵʇɹʏɲʍɻɶɿɲ
ɸʌʄɿʖʀʘʍɻͬʋɿʌʉʋʄɳʍʅ
ʘʍɻ
ϲ͘Ȳɲʍɿʃʊʎɴɿʉʖɻʅɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ;ʉʐʌʀɲ͕
ʃʌɸɲʏɿʆʀʆɻ͕^'Kd͕
^'WdͿ
ϳ͘ȿʉɿʋɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ

(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ
ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ
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ϭ͘Ȱʆɲɿʍɽɻʏɿʃɳͬȸʌɸʅɿʍ
ʏɿʃɳ
Ϯ͘ȰʆʏɿʅɿʃʌʉɴɿɲʃɳͬȰʆʏɿ
ɴɿʉʏɿʃɳ
ϯ͘ȵʆɷʉʋɲʌɲʍɿʏʉʃʏʊʆɲ
ϰ͘ȵʃʏʉʋɲʌɲʍɿʏʉʃʏʊʆɲ
ϱ͘Ȱʆʏɿʄɸʁʍʅɲʆɿɲʃɳ
ϲ͘Ȱʆʏɿɸʅɸʏɿʃɳͬɲʆʏɿɷɿɲ
ʌʌʉʁʃɳ
ϳ͘Ȱʆʏʀɷʉʏɲ
ϴ͘Ȱʆʏɿʅɻʃʐʏɿɲʃɳ
ϵ͘Ȱʆʏɿʆɸʉʋʄɲʍʅɲʏɿʃɳ
ϭϬ͘Ƀʌʉʀ͘ȸʄɸʃʏʌʉʄʑʏɸʎ
ϭϭ͘ȿʉɿʋɳʔɳʌʅɲʃɲ





ȋȅȇǾīǾȈǾ ĭǹȇȂǹȀȍȃ
ǼǿǻȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ϭ͘ȵʆɷʉʋɲʌɲʍʀʏʘʍɻʎ
Ϯ͘ȵʃʏʉʋɲʌɲʍʀʏʘʍɻʎ
ϯ͘Ɏʙʌɲʎ
ϰ͘ȳɲʍʏʌɸʆʏɸʌʀʏɿɷɲʎ
ϱ͘ȴɸʌʅɲʏʉʔʐʏʀɲʍɻʎ
ͬɈʌɿʖʉʔʐʏʀɲʍɻʎ
ϲ͘Ɉʌɲʐʅɳʏʘʆ
ϳ͘ȿɸʁʍʅɲʆʀɲʍɻʎ
ϴ͘Ȱʔʌʉɷʀʍɿʉʐ
ɀɸʏɲɷʉʏɿʃʉʑ
Ɂɸʉʋʄɳʍʅɲʏʉʎ
ϵ͘ȿʉɿʋɹʎȺɸʌɲʋɸʀɸʎ

ĬǼȇǹȆǼǿǼȈ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ǻǿǹīȃȍȈǾ

ȃȅȈǾȁǼǿǹ
ǻǿǹȇȀǼǿǹ
(ǹȆȅ..ǼȍȈ..)



ϭ͘Ⱦɲʏɲʔʑɶɿʉ
Ϯ͘Ȼɲʏʌɸʀʉ
ɀɿʃʌʙʆȷʙʘʆ
ϯ͘Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ɀɿʃʌʙʆȷʙʘʆ
ϰ͘ȵʆɷɿɲʀʏɻʅɲ
ϱ͘ȱʄʄʉʎ

ȋȍȇȅȈ
ȆǹȇȅȋǾȈ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ
ȜȓıĲĮ)

ϭ͘Ⱦʉʐʏɳɴɿʅɹʖʌɿϱ
ʅɻʆʙʆ
Ϯ͘ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʉ;ʄʊɶʘ
ɲʍɽɹʆɸɿɲʎɼ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎͿ
ϯ͘ȵɿʍɲɶɶɸʄɿʃɼ
ʋɲʌɲɶɶɸʄʀɲ
ϰ͘ȱʄʄɻ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ĭȊȁǹȄǾ
ǻǿǹȇȀǼǿǹ (ǹȆȅ..ǼȍȈ..)

ϭ͘Ⱦɲʏɲʔʑɶɿʉ
Ϯ͘ȵʆɷɿɲʀʏɻʅɲɀɿʃʌʙʆ
ȷʙʘʆ
ϯ͘ȱʄʄʉʎ

ȋȍȇȅȈ ȆǹȇȅȋǾȈ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)
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ǼȆǹȃǹȉȅȆȅ
-ĬǼȉǾȈǾ Ȉȉȅ
ȅǿȀǼǿȅ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ĬǹȃǹȉȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ǼȊĬǹȃǹȈǿ
ǹ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓ
Į
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)
ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ,
ĭǿȁȅǽȍǿȀȅ ȈȍȂǹȉǼǿȅ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)
1.ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ țȐĲȠȚțȠȢ
İıȦĲİȡȚțȠȪ
2. ĭȣıȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠ țȐĲȠȚțȠȢ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ
3.ǱȜȜȠ.(ʌ.Ȥ. ıȦȝĮĲİȓȠ)

ȊǿȅĬǼȈǿǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ ǻǾȁȍȈǾȈ
ȊǿȅĬǼȈǿǹȈ
ȆǹȇȅȋǾ ȉȇȅĭǾȈ
(ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȍȃ)
ȃǹǿ/ȅȋǿ
1. ȃǹǿ
2.ȅȋǿ

(Ǽǹȃ ȃǹǿ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ȈȉǼǿȇȍȈǾ
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ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾȈ
ȉǹȊȉȅȆȅǿ
ǾȈǾȈ

1.ǹȡıİȞȚțȒ
2.ĬȘȜȣțȒ

ĭȊȁȅ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹȇȂȅǻǿȅȊ ȊȆ/ȁȅȊ

E-MAIL

ȉǾȁ. ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ

ǻǾȂȅȈ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ

2) īȚ Į īȐĲİȢ

.

1.ȂȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ ʌȑȞĲİ (5)
ȝȘȞȫȞ
2. ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ ʌȑȞĲİ (5)
ȝȘȞȫȞ

ǾȁǿȀǿǹ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

1.ǼșİȜȠȞĲȫȞ
2.ǿįȚȦĲȚțȩ
3.ǻȘȝȠĲȚțȩ
4.ǱȜȜȠ

ȆǼȇǿȈȊȁȁȅīǾ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȈȊȃǼȇīǼǿȅ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ
ȜȓıĲĮ)
ȈǾȂǹȃȈ
Ǿ
(ǾȝİȡȠȝȘ
ȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİ
İ)

ȀǹȉǹīȇǹĭǾ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

1.ȃǹǿ
2.ȅȋǿ

ǹȃȉǿȁȊȈȈǿȀȅȈ
(ȃǹǿ/ȅȋǿ)

1.ȃǹǿ
2.ȅȋǿ

ǼȂǺȅȁǿǹȈȂȅǿ
ȁȅǿȆȅǿ
ǼȂǺȅȁǿǹȈȂȅǿ
(ȃǹǿ/ȅȋǿ )

1. ȆĮȞȜİȣțȠʌİȞȓĮȢ
2. ȀĮȜȣțȠȧȠȪ
3. ȁİȣȤĮȚȝȓĮȢ ĲȘȢ īȐĲĮȢ
4. ȉȡȚʌȜȠȪȞ
5. ȉİĲȡĮȜȠȪȞ

ǼǿǻȅȈ
ǼȂǺȅȁǿǹȈȂȅȊ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ϭ͘ȳɸʆɿʃɼɲʀʅɲʏʉʎ
Ϯ͘ȳɸʆɿʃɼʉʑʌʘʆ
ϯ͘Ʌɲʌɲʍɿʏʉʄʉɶɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ
ϰ͘ȵʇɹʏɲʍɻɶɿɲʄɸʐʖɲɿʅʀɲ
ʏɻʎɶɳʏɲʎ
ϱ͘Ȳɲʍɿʃʊʎɴɿʉʖɻʅɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ;ʉʐʌʀɲ͕ʃʌɸɲʏɿʆʀʆɻ͕
^'Kd͕^'WdͿ
ϲ͘ȿʉɿʋɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ

ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀǼȈ
ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ (ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ
ȜȓıĲĮ)
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ϭ͘Ȱʆɲɿʍɽɻʏɿʃɳͬȸʌɸʅɿʍʏɿʃɳ
Ϯ͘ȰʆʏɿʅɿʃʌʉɴɿɲʃɳͬȰʆʏɿɴɿʉʏɿʃɳ
ϯ͘ȵʆɷʉʋɲʌɲʍɿʏʉʃʏʊʆɲ
ϰ͘ȵʃʏʉʋɲʌɲʍɿʏʉʃʏʊʆɲ
ϱ͘Ȱʆʏɿɸʅɸʏɿʃɳͬɲʆʏɿɷɿɲʌʌʉʁʃɳ
ϲ͘Ȱʆʏʀɷʉʏɲ
ϳ͘Ȱʆʏɿʅɻʃʐʏɿɲʃɳ
ϴ͘Ƀʌʉʀͬ͘ȸʄɸʃʏʌʉͲ
ʄʑʏɸʎ
ϵ͘ȿʉɿʋɳʔɳʌʅɲʃɲ

ϭ͘ȵʆɷʉʋɲʌɲʍʀʏʘʍɻʎ
Ϯ͘ȵʃʏʉʋɲʌɲʍʀʏʘʍɻʎ
ϯ͘ȳɲʍʏʌɸʆʏɸʌʀʏɿɷɲʎ
ϰ͘ȴɸʌʅɲʏʉʔʐʏʀɲʍɻʎͬɈʌɿʖ
ʉʔʐʏʀɲʍɻʎ
ϱ͘Ɉʌɲʐʅɳʏʘʆ
ϲ͘Ʌɲʆʄɸʐʃʉʋɸʆʀɲʎ
ϳ͘ȿʉɿʋɹʎȺɸʌɲʋɸʀɸʎ

ȋȅȇǾīǾȈǾ ĭǹȇȂǹȀȍȃ

ǼǿǻȅȈ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ĬǼȇǹȆǼǿǼȈ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)
ǻǿǹīȃȍȈǾ

ϭ͘Ⱦɲʏɲʔʑɶɿʉ
Ϯ͘Ȼɲʏʌɸʀʉɀɿʃʌʙʆȷʙʘʆ
ϯ͘Ⱦʄɿʆɿʃɼɀɿʃʌʙʆȷʙʘʆ
ϰ͘ȵʆɷɿɲʀʏɻʅɲ
ϱ͘ȱʄʄʉʎ

ȋȍȇȅȈ ȆǹȇȅȋǾȈ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)

ȃȅȈǾȁǼǿǹ
ǻǿǹȇȀǼǿǹ
(ǹȆȅ..ǼȍȈ..)

ϭ͘ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɻ
;ʄʊɶʘ
ɲʍɽɹʆɸɿɲʎͿ
Ϯ͘ȱʄʄɻ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ
ȜȓıĲĮ)

ĭȊȁǹȄǾ
ǻǿǹȇȀǼǿǹ
(ǹȆȅ..ǼȍȈ..)

ϭ͘Ⱦɲʏɲʔʑɶɿʉ
Ϯ͘ȵʆɷɿɲʀʏɻʅɲɀɿʃʌʙʆ
ȷʙʘʆ
ϯ͘ȱʄʄʉʎ

ȋȍȇȅȈ ȆǹȇȅȋǾȈ
((ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)
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ǼȆǹȃǹȉȅȆȅĬǼȉ
ǾȈǾ Ȉȉȅ ȅǿȀǼǿȅ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ĬǹȃǹȉȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ǼȊĬ
ǹȃǹ
Ȉǿǹ
(Ǿȝİ
ȡȠȝȘ
ȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ
/İİİİ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ,
ĭǿȁȅǽȍǿȀȅ ȈȍȂǹȉǼǿȅ
(ǼʌȚȜȠȖȒ Įʌȩ ȜȓıĲĮ)
1.ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ țȐĲȠȚțȠȢ
İıȦĲİȡȚțȠȪ
2. ĭȣıȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠ țȐĲȠȚțȠȢ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ
3.ǱȜȜȠ.(ʌ.Ȥ. ıȦȝĮĲİȓȠ)

ȊǿȅĬǼȈǿǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ
ǻǾȁȍȈǾȈ
ȊǿȅĬǼȈǿǹȈ
ȆǹȇȅȋǾ
ȉȇȅĭǾȈ
(ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȍȃ)
(ȃǹǿ/ȅȋǿ)
1.ȃǹǿ
2.ȅȋǿ

(Ǽǹȃ ȃǹǿ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)

ȈȉǼǿȇȍȈǾ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028940507190012*

