ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ. …..
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών,
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
αα) Των περ. (β) και (γ) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ββ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων
πολιτικών υπηρεσιών» (Α' 125),
γγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
δδ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),
εε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119), ιδίως δε του άρθρου 3,
στστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ιδίως δε της παρ. 1 του
άρθρου 16,
ζζ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του
Κόμματος της ‘Νέας Δημοκρατίας’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
ηη) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 62), και
θθ) της υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
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β) Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 531/107948/19.4.2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού κατά το σκέλος κατά το οποίο συστήνεται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νέα Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων, που δεν δύναται να προσδιορισθεί ακριβώς καθώς συναρτάται από πραγματικά
γεγονότα και η οποία πάντως ανέρχεται σε έως 148.420,20 € ετησίως και σε έως 78,603,90 €
για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το
οικονομικό έτος 2021, σε βάρος των πιστώσεων της μείζονας κατηγορίας εξόδων 21 –
«Παροχές σε εργαζομένους» του Ειδικού Φορέα: 1029-101-0000000 «Γραφεία Υπουργού,
Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών
Γενικών Γραμματέων του ΥΠΑΑΤ» και βεβαιώνεται ότι είναι εντός των ορίων του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.
γ) Την υπ' αρ. …/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών
1. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται στο Υπουργείο
Εσωτερικών:
α) Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας
των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του π.δ. 97/2017
(Α’ 138), το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς. Η μεταφορά του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στο σύνολο των θέσεων και του προσωπικού του
μεταφερόμενου τμήματος, καθώς και σε εκείνες τις αρμοδιότητες που συνδέονται
αποκλειστικά με τα ζώα συντροφιάς, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς, καταφυγίων
ζώων συντροφιάς και χώρων εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς. Οι αρμοδιότητες του
μεταφερόμενου Τμήματος που συνδέονται με την προστασία των λοιπών ζώων,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων και καταφυγίων λοιπών ζώων, μεταφέρονται στο Τμήμα
Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Προστασίας των
Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της
Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) από το Τμήμα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και
Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 7 του
π.δ. 97/2017, οι αρμοδιότητες:
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αα) του καθορισμού των υγειονομικών απαιτήσεων για τις εμπορικού και τις μη εμπορικού
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που εισάγονται από τρίτες χώρες ή μετακινούνται
από άλλα κράτη μέλη,
ββ) της παρακολούθησης, του συντονισμού και της εποπτείας της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού συστήματος TRACES για τα ζώα συντροφιάς, και
γγ) του σχεδιασμού, της εναρμόνισης και της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου που
αφορά τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, της έκδοσης σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών
εφαρμογής, καθώς και της ενημέρωσης του κοινού.
Οι αρμοδιότητες των υποπερ. (αα), (ββ) και (γγ) ασκούνται από το μεταφερόμενο Τμήμα
Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της περ. (α).
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός σε θέματα των αρμοδιοτήτων που
μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 1, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών.
……

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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