
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
μακροχρόνια ανέργους.

2 Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των 
κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των 
δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 120578 (1)
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 

μακροχρόνια ανέργους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 «Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσω-
μάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική 
ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντα-
σφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27).

2. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

3. Τον. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

4. Το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

11. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
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19. Την υπ’ αρ. 6100/22-11-2022 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

20. Τις υπ’ αρ. 1101/7-12-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ5Μ4691Ω2-
Γ61), 1660/7-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΓ24691Ω2-Χ4Χ), 3002/
7-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ε874691Ω2-ΙΦΓ), 1562/7-12-2022 (ΑΔΑ: 
6ΡΘΨ4691Ω2-ΕΣΔ), 866/7-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ014691Ω2-
ΧΚΔ), 956/7-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ9Μ4691Ω2-87Μ) και 
2077/7-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΗ54691Ω2-ΛΦ8) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευθύν-
σεων της Δ.ΥΠ.Α.

21. Την υπ’ αρ. 1200899/7-12-2022 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

22. Την υπ’ αρ. 117294/6-12-2022 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

23. Το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι 
δεν δικαιούνται κάποιο άλλο επίδομα, παροχή ή διευ-
κόλυνση, αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα η οποία έχει 
ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής υποστήριξης.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(25.000.000 €) σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0659 
«λοιπές παροχές ανεργίας» του προϋπολογισμού της 
ΔΥΠΑ έτους 2022 και καλύπτεται με ισόποση χρηματοδό-
τηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
μακροχρόνια ανέργους

Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τη Δ.ΥΠ.Α. εφάπαξ έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους διακοσίων πενήντα 
ευρώ (250,00 €) σε κάθε μακροχρόνια άνεργο που πλη-
ροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) συμπληρώνει την 30ή.11.2022 άνω των δώδεκα (12) 
και έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνεχόμενης εγγε-
γραμμένης ανεργίας στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.,

β) δεν είναι δικαιούχος κανενός άλλου είδους παροχής, 
επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., 
εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα 
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της υποπερ.  εε’ 
της περ. β’ και της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του 
ν. 4144/2013 (Α’ 88),

γ) δεν είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Ει-
σοδήματος σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/
23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Επικρατείας (Β’ 3359), των προνοιακών παροχών σε χρή-
μα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία της περ. ε) της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) και του Επι-
δόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),

δ) πληροί κατά το φορολογικό έτος 2021 τις εισοδη-
ματικές προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 19 του 
ν. 4921/2022 (Α’ 75) με βάση τα δεδομένα της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φο-
ρολογικού έτους 2021 όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και 
ισχύει.

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής 
ενίσχυσης

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 
1, πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. 
κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, μετά 
από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων ερει-
δομένης επί του οίκοθεν ελέγχου της παρ. 3.

2. Οι δικαιούχοι που κατ’ αρχάς πληρούν την προϋπό-
θεση των περ. α’ και β’ του άρθρου 1 οφείλουν, εντός χρο-
νικού διαστήματος που ορίζει η Δ.ΥΠ.Α., να δηλώσουν 
στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα, με δική τους ευθύνη 
ως προς την ορθότητά του, τον αριθμό του ατομικού ή 
κοινού τραπεζικού λογαριασμού και τον διεθνή αριθμό 
του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 
από τη Δ.ΥΠ.Α., καθώς και την οικογενειακή κατάστα-
ση στην οποία εντάσσονται ως προς την εισοδηματική 
προϋπόθεση της περ. δ’ του άρθρου 1. Οι δηλώσεις των 
δικαιούχων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επέχουν θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 δια-
πιστώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α κατόπιν οίκοθεν ελέγχου για 
την καταβολή της ενίσχυσης, βάσει των στοιχείων της 
Δ.ΥΠ.Α και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία 
λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, 
ΓΓΠΣΔΔ).

4. Για τις ανάγκες της παρούσας, η περίοδος καταβο-
λής της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση στις 20.12.2022 από 
τη Δ.ΥΠ.Α. και είναι δυνατή η παράταση αυτής έως την 
οριστική ολοκλήρωση καταβολής της εφάπαξ έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης.

5. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης δύναται να καθορίζεται με απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζο-
νται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. και εισπράττονται 
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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 Αριθμ. 84653 (2)
Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των 

κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των 

δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 11 του 

ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συ-
ντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 169),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοί-
κησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ)του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) 
και

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 
(Β’ 2357) όμοια απόφαση.

4. Την υπ’ αρ. 32195/19.05.2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταφορά υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β’ 2655).

5. Την υπ’ αρ. 2005/9.6.2022 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας συνε-
στήθη στο Υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Γραμματεία για 
την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (Β’ 2932).

6. Την από 21.10.2022 υπ’ αρ. 115 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του 

τρόπου χρηματοδότησης των Δήμων για την παροχή 
φροντίδας, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4830/2021 (Α’ 169).

Άρθρο 2
Πόροι

1. Η χρηματοδότηση των δράσεων φροντίδας, περι-
συλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται ετη-
σίως στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών 
και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010.

2. Το ποσό των ΚΑΠ που κατευθύνεται ετησίως στη 
χρηματοδότηση των δράσεων της παρ. 1 ορίζεται στο 
πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Επιλέξιμες δαπάνες

1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι Δήμοι της 
Χώρας.

2. Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα της φροντίδας, 
της περισυλλογής και της διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων ασκείται από άλλα Νομικά Πρόσωπα για λογαρια-
σμό των Δήμων (διαδημοτικές συνεργασίες, σύνδεσμοι 
δήμων κ.ο.κ.), οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τη 
χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης.

3. Με τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης, 
οι δικαιούχοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δα-
πάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσε-
ων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της 
ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης ανα-
δόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, 
αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής 
και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του 
κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το 
πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για 
την εφαρμογή του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δα-
πάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις 
υποχρεώσεις του ν. 4830/2021.

Άρθρο 4
Διαδικασία και κριτήρια χρηματοδότησης

1. Η κατανομή χρηματοδότησης αφορά στο σύνολο 
των Δήμων της χώρας και πραγματοποιείται ετησίως με 
την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021.

2. Η κατανομή της χρηματοδότησης ανά Δήμο γίνεται 
με κριτήρια α) τη γεωγραφική έκταση με συντελεστή 
βαρύτητας 35%, β) τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δήμου, 
όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων 
της τελευταίας απογραφής πληθυσμού και κατοικιών 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν κυρωθεί 
και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 
συντελεστή βαρύτητας 65% και γ) το ελάχιστο ποσοστό 
ύψους 0,1% επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης 
και το μέγιστο ποσοστό ύψους 2,2% επί του συνολικού 
ποσού χρηματοδότησης.
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3. Το τελικό ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο, δύναται να μεταβάλλεται έως και δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες 
(15%), λαμβάνοντας υπόψη την επίδοσή του ως προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προ-
γράμματος, όπως αυτή διαπιστώνεται από το Τμήμα Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση τους 
δείκτες απόδοσης του άρθρου 41 του ν. 4830/2010.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών
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