ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα “ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»
Από τις διατάξεις του υπό σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
I.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Εφάπαξ δαπάνη ύψους έως 2 εκατ. ευρώ, από την επιχορήγηση του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.),
για τη σύσταση Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων
Συντροφιάς (Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.), με αντίστοιχη αύξηση εσόδων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
(φορέας Γενικής Κυβέρνησης) (άρθρο 13 παρ.4).
2.
Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους δημιουργίας (λειτουργία,
συντήρηση, διαλειτουργικότητα):
α) του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (Ε.Μ.Ζ.Σ.) στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό
των Υπομητρώων και της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας των
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς (άρθρα 2 παρ. 23, 4 παρ.1, 5, και 7 παρ.1),
β) του Μητρώου Παραβατών στην Εισαγγελία Αθηνών, το οποίο
διαλειτουργεί με το Ε.Μ.Ζ.Σ. (άρθρα 2 παρ.24 και 36).
3.
Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους διοργάνωσης: i)
επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, προβολής από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ιδιοκτητών
ζώων συντροφιάς και όσων ασχολούνται εν γένει με τα ζώα συντροφιάς, ii)
εκδηλώσεων, ομιλιών, προβολών, σεμιναρίων αντιμετώπισης και χειρισμού
αδέσποτων ζώων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε νηπιαγωγεία και
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 31).
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακής
εφαρμογής και ιστοσελίδας που θα λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την
αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων καθώς και κάθε παράβασης του
υπό ψήφιση σχεδίου νόμου (άρθρο 25 παρ. 1),
β) την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της συνιστώμενης επταμελούς
Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 39 παρ.1).
Οι ανωτέρω δαπάνες, οι οποίες θα προσδιορισθούν ειδικότερα με την
έκδοση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων (άρθρο
45), θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
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II.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
δήμων και των περιφερειών από την κάλυψη του κόστους προμήθειας των
ανιχνευτών για την αναγνώριση των ιδιόκτητων δεσποζόμενων ζώων
συντροφιάς (άρθρο 4 παρ.17).
2.
Δαπάνη των προϋπολογισμών των δήμων από: α) τη διεύρυνση της
βάσης των δικαιούχων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες
σήμανσης, στείρωσης και εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς, καθώς και τη
χορήγηση δωρεάν τροφής και φαρμάκων στα φιλοζωικά σωματεία, στις
φιλοζωικές οργανώσεις και στους αναδόχους (άρθρο 4 παρ.13),
β) τη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της ανάθεσης (ν.4412/2016) ή
με μίσθωση έργου (άρθρο 6 του ν.2527/1997), για την παροχή των αναγκαίων
κτηνιατρικών υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και για τις
υπηρεσίες σταβλίτη, καθαριότητας και φύλαξης στα καταφύγια που
λειτουργούν (άρθρο 10 παρ.4),
γ) την αντιμετώπιση του κόστους απόκτησης, διαμόρφωσης και
λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων
(άρθρο 10 παρ.5),
δ) τη χρηματοδότηση των φιλοζωικών σωματείων και των φιλοζωικών
οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επίτευξη των σκοπών τους
(άρθρο 43).
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των δήμων από τη
δυνατότητα: α) χορήγησης δωρεάν τροφής και φαρμάκων στα φιλοζωικά
σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα
οποία συνεργάζονται οι δήμοι καθώς και στους αναδόχους αδέσποτων ζώων
(άρθρο 4 παρ.13),
β) ίδρυσης και λειτουργίας αποτεφρωτηρίων ζώων συντροφιάς από τους
δήμους καθώς και της σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικά αποτεφρωτήρια και
κοιμητήρια ζώων (άρθρα 10 παρ.3 και 37 παρ.3),
γ) σύναψης προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακό οργανισμό του ή
με δίκτυα δήμων και περιφερειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων και
πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων (άρθρο 10 παρ. 12),
δ) ίδρυσης και λειτουργίας περιφραγμένων πάρκων σκύλων από τους
δήμους στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου πόλης και των οικισμών
(πλατείες, πάρκα, άλση κ.λπ.) (άρθρο 30 παρ.1),
ε) παροχής, έως 30.6.2022, χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά
σωματεία, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 202 του
ν.3463/2006 (άρθρο 51).
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη ή μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των δήμων,
από τη δυνατότητα θέσπισης κινήτρων (χορήγηση διατακτικών ή μείωση έως
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10% των δημοτικών τελών) προς τους δημότες ή/και τους κατοίκους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών, που προβαίνουν σε σήμανση και καταχώριση
στο Ε.Μ.Ζ.Σ., στείρωση και υιοθεσία αδέσποτων ζώων (άρθρο 12).
5.
Ενδεχόμενη μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των δήμων: α) από
την κατάργηση της δυνατότητας επιβολής ειδικών δημοτικών τελών σχετικά
με την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς (άρθρο 10 παρ. 13),
β) σε περίπτωση παρακράτησης μέχρι δύο (2) μήνες σε ετήσια βάση,
μέρους του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που δικαιούται
ο δήμος, σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις προτεινόμενες
διατάξεις (άρθρα 10 και 45 παρ.11).
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την έκδοση
κ.υ.α. και από πραγματικά γεγονότα, θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις
του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων ο.τ.α. α ΄
και β ΄ βαθμού, κατά περίπτωση, μέσω του ειδικού χρηματοδοτικού
προγράμματος «Άργος», (υπό μορφή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, εξυπηρετούμενα από το Π.Δ.Ε.).
Η κατά τα ανωτέρω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων των ο.τ.α.
ΙΙI.

Επί του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. - φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους λειτουργίας του
ιδρυόμενου Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων
Συντροφιάς (Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.), η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του ανωτέρω Ιδρύματος. (άρθρα 13 παρ.1 και 45
παρ.13).
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

6.9.2021 ΕΙΔΙΚΗ ζώα συντροφιάς
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