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Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και
λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντρο−
φιάς.............................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362
(2)
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την
επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).
2. Το Π.Δ. 24/2010 « Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) για την Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κλπ.
6. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) περί διορισμού
Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) –όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν.3840/2010 και ισχύει − και ειδικότερα
τα άρθρα 4 και 24 αυτού.
8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
26 αυτού.

9. Την αριθ. 6809/ΔΙΟΕ 232 ΦΕΚ 141/Β/12−2−10 από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονο−
μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με
τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικο−
νομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου
Αρναουτάκη.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ−
ξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1783/1999.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής
της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι−
κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
13. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβαση Χρηματοδότησης
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί−
ας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και
τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου χαρτοφυλακίου
(κεφαλαίου) JESSICA τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονά−
δα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
14. Την υπ’ αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)
15. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
16. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Μακεδονίας – Θράκης».
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17. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».
18. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου».
19. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής».
20. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5441/05.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων»
21. Την υπ’ αριθ. 3850/ΕΥΣ 523/29.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 333/
29.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της
απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη ύψους 258.000.000 ευρώ, η οποία καλύπτεται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
1. Συνιστάται Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με
την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», εφεξής Τα−
μείο, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την εφαρμο−
γή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 3614/2007
– όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 και ισχύει
− και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο
Ταμείο Χαρτοφυλακίου.
Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου δύναται να επενδύει σε
περισσότερα από ένα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης. Εν
συνεχεία, τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης επενδύουν σε
συμπράξεις δημόσιου−ιδιωτικού τομέα ή σε άλλα έργα
που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης. Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης θα
επενδύσουν σε διάφορους τύπους προϊόντων χρηματο−
οικονομικής τεχνικής όπως δάνεια, εγγυήσεις ή ανάλογα
μέσα ή συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο ή συνδυασμό
των ανωτέρω.
2. Για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφα−
λαίου) JESSICA το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας καταβάλλει προς την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
44 παρ. 2γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το συ−
νολικό ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων
(258.000.000,00) Ευρώ. Το ανωτέρω ποσόν, που τηρείται
σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, καταβάλλε−
ται με μεταφορά πιστώσεων του ΠΔΕ για το έτος 2010,
συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων
(258.000.000,00) Ευρώ από τη ΣΑΕ 19/8 του ΥΠΟΙΑΝ σε
έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, επ’ ονόματι της Ευρω−
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και για λογαριασμό της
Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6.1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης για την εφαρ−
μογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα.
Άρθρο 2
Αποφάσεις ένταξης πράξεων
που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου
1. Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων και
δραστηριοποίηση στη χρηματοδότηση δράσεων αστι−

κής ανάπτυξης αποφασίζεται η ένταξη στα αντίστοιχα
Επιχειρησιακά Προγράμματα των παρακάτω πράξεων με
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για τη συνεισφορά από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:
(α) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου JESSICA» δημόσιας δαπάνης είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000,00) ευρώ, εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακεδονίας –
Θράκης, άξονας προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη
και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε−
δονίας».
(β) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττι−
κής στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA» δη−
μόσιας δαπάνης πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00)
ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Αττικής, άξονας προτεραιό−
τητας 4 «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών».
(γ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Σύσταση Τα−
μείου Χαρτοφυλακίου JESSICA» δημόσιας δαπάνης δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ και εντάσσεται στο
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, άξονας προτεραιότητας 9
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΑΜΘ».
(δ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακί−
ου JESSICA» δημόσιας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000,00) ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, άξονας προτεραιότητας 8 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου».
(ε) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρει−
ας Ηπείρου στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δημόσιας δαπάνης δέκα πέντε εκατομμυρίων
(15.000.000,00) ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας
6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου».
(στ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυ−
λακίου JESSICA» δημόσιας δαπάνης δέκα πέντε εκα−
τομμυρίων (15.000.000,00) ευρώ χρηματοδοτείται από
τη εντάσσεται στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, άξονας
προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στην ΠΔΜ».
(ζ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA»
δημόσιας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00)
ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοπον−
νήσου – Ιονίων Νήσων, άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφό−
ρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων».
(η) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δημόσιας δαπάνης δέκα πέντε εκατομμυρί−
ων (15.000.000,00) ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, άξονας προ−
τεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
στην ΠΔΕ».
(θ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δημόσιας δαπάνης είκοσι οκτώ εκατομμυρί−
ων (28.000.000,00) ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, άξονας προ−
τεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
στην Πελοπόννησο».
(ι) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA»
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δημόσιας δαπάνης είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00)
ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελ−
λάδος – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 7 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλία».
(ια) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρει−
ας Κρήτης στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δημόσιας δαπάνης δέκα πέντε εκατομμυρίων
(15.000.000,00) ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, άξονας προτεραιότητας 7 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚ».
(ιβ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
JESSICA» δημόσιας δαπάνης σαράντα εκατομμυρίων
(40.000.000,00) ευρώ εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας
5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελ−
λάδας».
(ιγ) Η πράξη με τίτλο: «Συμμετοχή του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA» δημόσι−
ας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ
εντάσσεται στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,
άξονας προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής».
2. Όλες οι ανωτέρω πράξεις χρηματοδοτούνται από τη
ΣΑΕ 19/8. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εκτελεί καθήκοντα Δια−
χειριστικής Αρχής για τις ανωτέρω πράξεις και μεριμνά
για την καταχώρηση των στοιχείων της παρούσας από−
φασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων ενημερώνει συστηματικά
τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών
και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη για την πρόοδο υλοποίησης των
δράσεων του Ταμείου και παρέχει σε αυτές όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των
πράξεων που αναλαμβάνει.
Άρθρο 3
Διάθεση πιστώσεων από το ΠΔΕ στο Ταμείο
Χαρτοφυλακίου και ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. Η χρηματοδότηση των πράξεων του άρθρου 2, μετά
την παρούσα απόφαση ένταξης στα ΕΠ και την εγγραφή
τους στο ΠΔΕ θα γίνεται με μεταφορά των πιστώσεων
στο Λογαριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA
που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο έργο σε χρημα−
τοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα επιλεγεί ύστερα από
διαγωνιστική διαδικασία.
2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για
την εκτέλεση της ΣΑΕ 019/8, Υπηρεσίας του ΥΠΟΙΑΝ.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου του Υπουργείου Οικονομικών και η εμφάνιση των
αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων
επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαι−
ολογητικών:
α) Αντιγράφου της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας
του ΥΠΟΙΑΝ προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρη−
ματοδότηση των οικείων πράξεων δημοσίων επενδύσε−
ων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
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γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στο
λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που
προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και
αρμοδιότητες Επενδυτικού Συμβουλίου
1. Για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής
και τον συντονισμό της εφαρμογής της πρωτοβουλίας
JESSICA στην Ελλάδα, συνιστάται Επενδυτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Σύμβα−
σης Χρηματοδότησης.
2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε
τακτικά μόνιμα μέλη και από μη μόνιμα Ad Hoc μέλη,
στα οποία περιλαμβάνονται οι Γενικοί Γραμματείς των
οικείων Περιφερειών, οι οποίοι καλούνται εγγράφως
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν να συμμετέχουν
και να ψηφίζουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Επενδυ−
τικού Συμβουλίου κατά τις οποίες εξετάζεται οιοδήπο−
τε από τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.6.2 έως 5.6.6 και
5.7.1 έως 5.7.2 της Σύμβασης Χρηματοδότησης θέματα
που αφορούν το αντίστοιχο συμμετέχον Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
3. Η θητεία όλων των μελών του Επενδυτικού Συμβου−
λίου είναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους.
Στις συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου δύνανται
να παρίστανται έως δύο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
4. Ως τακτικά μόνιμα μέλη του Επενδυτικού Συμβου−
λίου, ορίζονται οι εξής:
Ι. Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου ορίζεται ο
Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γεώρ−
γιος Πετράκος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ. Μ 812170, ως
εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής των Περιφερει−
ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
ΙΙ. Μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου ορίζονται οι
εξής:
1. Μαντζούφας Νικόλαος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ. ΑΑ
320082, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, ο οποίος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.
2. Καλτσά Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ. ΑΒ 649809,
Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης,
ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. Χρήστος Κίσσας του Φωτίου, με ΑΔΤ. ΑΒ 503186, ως
εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ
4. Κολυβάς Γεώργιος του Νικολάου με ΑΔΤ. Μ 182822,
Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Το Επενδυτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:
α) Εγκρίνει κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση της
Επενδυτικής Στρατηγικής και του Προγραμματισμού,
κατόπιν σχετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
Β) Εγκρίνει κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο−
ντος και τις τροποποιήσεις της και ενδεχομένως τους
όρους αναφοράς.
β) Εγκρίνει κάθε Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή τυχόν τρο−
ποποιήσεις αυτών, κατόπιν σχετικής πρότασης του
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η υλοποίηση των
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οποίων παρακολουθείται από ή με την ευθύνη της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Συντονισμού των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων. Η επιλογή των επί μέρους Επιχειρηματικών
Σχεδίων βασίζεται σε κριτήρια συμβατά με τους στόχους
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα οποία εγκρίνο−
νται από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης.
γ) Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του Ταμεί−
ου Κεφαλαίου JESSICA, εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου
και παρακολουθεί σε περιοδική βάση την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης κα−
θώς και την εκτέλεση των πράξεων σύμφωνα με τους
στόχους της πρωτοβουλίας JESSICA, των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων και της Επενδυτικής Στρατηγικής
και Προγραμματισμού.
δ) Απευθύνει, κατά την κρίση του, συστάσεις ή δη−
λώσεις γενικής φύσεως προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την
υλοποίηση της δράσης JESSICA, την εκτέλεση των δρα−
στηριοτήτων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου)
JESSICA ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν
στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) JESSICA στην Ελληνική
οικονομία.
ε) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
1. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον
μία φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου ή πρόταση δύο μελών του ή πρόταση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το Επενδυτικό
Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη
συνεδρίαση τουλάχιστον τρία από τα μέλη του, συμπε−
ριλαμβανομένου του Προέδρου ή/και του Αναπληρωτή
του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνε−
δριάσεις και την εν γένει λειτουργία του Επενδυτικού
Συμβουλίου θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του.
2. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του, το
Επενδυτικό Συμβούλιο δύναται με σχετική απόφασή του
να συστήσει Γραμματεία επιφορτισμένη με διοικητικά
καθήκοντα.
Άρθρο 5
Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης
1. Προς το σκοπό της υλοποίησης της πρωτοβουλίας
JESSICA στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ−
σεων θα προτείνει στο Επενδυτικό Συμβούλιο τα Ταμεία
Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία είναι Μέσα Χρηματοοικο−
νομικής Τεχνικής σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Κανο−
νισμού ΕΚ 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
μέσω των οποίων θα διατεθούν κεφάλαια, δάνεια ή εγ−
γυήσεις σε συμπράξεις δημόσιου − ιδιωτικού τομέα ή
σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα
σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και οι οποίοι θα
προκύψουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τα Ταμεία Αστικής
Ανάπτυξης, που θα επιλεγούν, θα εγκριθούν από το Επεν−
δυτικό Συμβούλιο.
2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προτείνει τα
κριτήρια επιλογής των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης για
κάθε πράξη, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με

τους όρους των Κανονισμών που διέπουν τα Διαρθρω−
τικά Ταμεία και συμβατά με τους στόχους των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων. Τα κριτήρια επιλογής εγκρί−
νονται από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Άρθρο 6
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι
1. Το Ταμείο και οι Ενδιάμεσοι Οργανισμοί υποχρε−
ούνται να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους,
επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
2. Oι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγμα−
τοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμ−
ματισμού προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγ−
ματοποιούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα
διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επενδύονται σύμφωνα
με τους στόχους του οικείου άξονα προτεραιότητας.
3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και
ελέγχων εξετάζεται, με βάση δικαιολογητικά έγγραφα
στο κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επι−
λογής των Ενδιάμεσων Οργανισμών, η τήρηση της δια−
δρομής ελέγχου, η τήρηση των κανόνων περί Κρατικών
Ενισχύσεων και δημοσίων συμβάσεων όπως επίσης και η
τήρηση των ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 παρ. 4 του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσε−
ων ή επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρε−
άζει τους όρους υλοποίησης των πράξεων, εφαρμόζο−
νται δημοσιονομικές διορθώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο
κατάλληλο επίπεδο.
Άρθρο 7
Διαδρομή ελέγχου
1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα τηρεί ξεχωρι−
στό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για κάθε
ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα,
ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την
παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του Ταμείου
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) JESSICA.
2. Οι Ενδιάμεσοι Οργανισμοί οφείλουν να τηρούν ξεχω−
ριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για κάθε
ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα,
ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την
παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων του Ταμείου
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) JESSICA.
3. Επίσης τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης οφείλουν να
τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες που αφορούν στην παροχή δανείων και εγγυ−
ήσεων ή ανάλογων μέσων ή συνεισφορών μετοχικού
κεφαλαίου και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών
οργάνων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπα−
ϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α) διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,
β) διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του
μερικού κλεισίματος.
4. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, εφόσον οι Ενδιάμεσοι
Οργανισμοί χορηγούν κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια
του άρθρου 87 της Συνθήκης, υποχρεούνται να τηρούν
λεπτομερή μητρώα για κάθε καθεστώς ενισχύσεων επί
δέκα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγή−
θηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση βάσει του εν λόγω
καθεστώτος. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για να διαπιστωθεί αν πληρού−
νται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται στον
Καν. 1628/2006, περιλαμβανομένων των πληροφοριών για
το καθεστώς των επιχειρήσεων των οποίων το δικαίωμα
ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς τους ως ΜΜΕ.
Άρθρο 8
Όροι υλοποίησης
Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται οι όροι της από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβασης Χρηματοδό−
τησης (Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 276855
(2)
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και
λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3170/2003 «Ζώα συντρο−
φιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 191).
2) του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2365/95 (Α΄247).
3) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98),
4) του Π.Δ. 187/2009(Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και
Υφυπουργών»
5) του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας− Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
6) του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
7) της υπ’ αριθμ. 2672/2009 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (Β΄ 2408).
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8) της αριθ. 383/2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου
Ντόλιου» (Β΄ 29).
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 609.000,00 ευρώ,
περίπου, για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα βα−
ρύνει τον Ε.Φ. 29−110 του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κ.Α.Ε.
2111), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ − ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ − ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΠΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Χορηγούμε οικονομικές ενισχύσεις για την ίδρυση
ή εκσυγχρονισμό καταφυγίων αδέσποτων ζώων συ−
ντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του
προγράμματος περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής,
στείρωσης, εμβολιασμού, αποθεραπείας, υιοθεσίας ή
επανένταξης των αδέσποτων σκύλων.
2.α) Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων δραστη−
ριοτήτων εγκρίνεται διάθεση πιστώσεων ύψους εξακο−
σίων εννέα χιλιάδων ευρώ (609.000,00 €).
β) Με τις πιστώσεις της παρούσας Απόφασης θα καλυ−
φθούν οι εγκεκριμένες, βεβαιωμένες και νόμιμες ανειλημ−
μένες οικονομικές υποχρεώσεις των ετών 2008 2009.
Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ− ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. α) Δήμοι, Κοινότητες ή Διαδημοτικοί Φορείς , για την
ίδρυση ή τη βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
β) Δήμοι, Κοινότητες ή Διαδημοτικοί Φορείς, σε συνερ−
γασία με Φιλοζωικά Σωματεία με κατάλληλη υποδομή
(σε πάγιες εγκαταστάσεις ή οχήματα μεταφοράς ζώων
ή σε εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό), αναπτύσσουν
δραστηριότητες στους επιμέρους στόχους του προ−
γράμματος, όπως αναφέρονται στο Νόμο 3170/2003.
2. α) Οι τεχνικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων
των καταφυγίων και τα στοιχεία καταλληλότητας του
χώρου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν..604/77, Π.Δ.463/78 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση
280262/2003 (Β΄1874).
Επιθυμητή είναι η ενδεχόμενη συνεργασία περισσότε−
ρων του ενός φορέων για ίδρυση κοινού καταφυγίου.
β) Οι όροι υλοποίησης των επιμέρους στόχων του
προγράμματος πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατά−
ξεις του Ν. 3170/2003 και των υπουργικών αποφάσεων
280239/2003, (Β΄ 1712) 280262/2003.
3. Ο φορέας που θα ενισχυθεί για την ίδρυση ή την
βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων ή για την υλο−
ποίηση των επιμέρους στόχων του προγράμματος (πε−
ρισυλλογής,, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβο−
λιασμού, αποθεραπείας , υιοθεσίας ή επανένταξης των
αδέσποτων σκύλων), πρέπει να έχει υλοποιήσει εκ των
προτέρων εκείνες τις δραστηριότητες για τις οποίες θα
ενισχυθεί οικονομικά.
4. Οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων (ίδρυση
ή την βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων ή υλοποί−
ηση των επιμέρους στόχων του προγράμματος) πρέπει
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να έχουν συγκροτήσει τις Επιτροπές του άρθρου 7 της
υπουργικής απόφασης 280239/2003 (Β΄ 1712).
5. Οι φορείς λειτουργίας των καταφυγίων υποχρε−
ούνται να εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των
κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Δ/νσεων Κτη−
νιατρικής των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
των κατά περίπτωση μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις
εγκαταστάσεις τους ή στους χώρους που διενεργού−
νται στειρώσεις ή άλλοι χειρισμοί διαχείρισης των ζώων,
για οποιοδήποτε έλεγχο και να ακολουθούν τις υπο−
δείξεις τους. Άρνηση ή οποιαδήποτε παρακώλυση του
διενεργούμενου ελέγχου έχει συνέπεια την μη έγκριση
ένταξης ή χρηματοδότησης του προγράμματος κατά
περίπτωση.
6. Οι υπεύθυνοι Δημοτικοί φορείς υλοποίησης των επι−
μέρους στόχων του προγράμματος υποχρεούνται να
τεκμηριώνουν τον ακριβή αριθμό των αδέσποτων ζώων
που αντιμετωπίζουν στα πλαίσια του προγράμματος,
τους διενεργούμενους εμβολιασμούς, τις διαγνωστικές
εξετάσεις ή την αποπαρασιτική θεραπεία που πραγμα−
τοποιούν, τις πραγματοποιούμενες στειρώσεις σύμφωνα
με τις υποδείξεις των προαναφερόμενων Υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα διατηρούν:
α. Βιβλίο εισερχομένων εξερχόμενων ζώων, στο οποίο
περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων,
β. Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων , στο οποίο
περιγράφονται ανά ζώο, το είδος και το περιεχόμενο
της παρεχόμενης νοσηλείας, το χρονικό διάστημα νο−
σηλείας.
γ. Βιβλίο φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, στο οποίο
θα εγγράφονται το είδος των φαρμάκων που χρησιμο−
ποιούνται κατά στάδιο χειρισμού ή αντιμετώπισης, και
η ποσότητα τους
δ. Βιβλίο του εξοπλισμού κτηνιατρικών πράξεων που θα
εγγράφονται ο υπάρχων ή προμηθευόμενος εξοπλισμός
ανά είδος και ποσότητα.
Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από την οικεία
Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α.
7. Οι Δήμοι, Κοινότητες ή Διαδημοτικοί Φορείς υπο−
χρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο με ίδια κεφάλαια
πέραν της ενίσχυσης που θα τύχουν από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα το διατηρή−
σουν σε λειτουργία τουλάχιστον για 10 χρόνια.
Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.
Α.1. Αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων, στην οποία
θα παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του φορέα καθώς
και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα με τον οποίο
θα έρχονται σε επαφή οι Υπηρεσίες της Κεντρικής και
Νομαρχιακής αρμόδιας Αρχής (τηλέφωνο, fax, ταχυ−
δρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων σκύλων.
3. Καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής που θα κα−
λύπτουν οι φορείς για την περισυλλογή των αδέσποτων
ζώων.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της παρ. β) του Άρ−
θρου 2 της παρούσας απόφασης δεν διαθέτουν εγκατα−
στάσεις στα όρια της δικαιοδοσίας τους, ούτε δύνανται
να δημιουργήσουν τις εγκαταστάσεις αυτές, υποβάλλουν
σύμβαση που συνάπτουν με άλλο Δήμο ή Κοινότητα ή

Διαδημοτικό Φορέα ή Ζωοφιλικό Σωματείο και φορείς
κτηνιάτρων με την οποία αναλαμβάνουν την διενέργεια
των λειτουργιών του προγράμματος, όπως προβλέπο−
νται στο Νόμο 3170/2003.
4. Τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπέδου που θα ανεγερθεί
το καταφύγιο ή θα γίνουν οι βελτιώσεις ή μισθωτήριο
συμβόλαιο διάρκειας 15 ετών, εάν πρόκειται για ακίνητα
τρίτων, ή παραχωρητήριο του ιδιοκτήτη προς τον φορέα
για χρήση του οικοπέδου τουλάχιστον 15ετή για την
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
5. Οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται ανα−
λυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που
θα απαιτηθούν για τη ίδρυση ή την βελτίωση ή/και τη
λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή
και τη βελτίωση επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης.
Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται αναλυτική έκθεση και
χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και των εργασιών που
θα γίνουν καθώς και των δαπανών που θα απαιτηθούν
για όλες τις προαναφερόμενες στην παρούσα παράγρα−
φο, εγκαταστάσεις υπογραφόμενα από μηχανικό.
Β Για την ενίσχυση των λειτουργιών του προγράμμα−
τος περισυλλογή, φιλοξενία, κτηνιατρική εξέταση, σή−
μανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό κ.λ,π.).
1. Αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων, στην οποία θα
παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του φορέα καθώς και
του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα με τον οποίο θα
έρχονται σε επαφή οι Υπηρεσίες της Κεντρικής και Νο−
μαρχιακής αρμόδιας Αρχής (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Σύμβαση έργου μεταξύ των συνεργαζόμενων Δήμων
ή άλλων φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος
με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών
που πραγματοποιούν για την υλοποίηση των επιμέρους
στόχων του προγράμματος, δηλαδή ο αριθμός Δήμων
που συνεργάζονται ή συμβάλλονται, η επωνυμία άλλων
φορέων και τις ενέργειες που αυτοί αναλαμβάνουν,
αριθμός των αδέσποτων κατ’ εκτίμηση στην περιοχή
εφαρμογής του προγράμματος, περιγραφή του τρόπου
αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων στα πλαίσια του
προγράμματος , κόστος των ενεργειών ανά θηλυκό ή
αρσενικό ζώο και ανά στάδιο αντιμετώπισης, προορισμός
των στειρωμένων ζώων, υπεύθυνοι φορείς ή φυσικά πρό−
σωπα φροντίδας των επανατοποθετούμενων ζώων κα−
θώς και τα ονόματα των ατόμων που θα συγκροτήσουν
τις Επιτροπές του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης
280239/2003 (Β΄ 1712).
3. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των
στόχων του προγράμματος, υπογραφόμενα από τον
δικαιούχο και το συμβαλλόμενο ζωοφιλικό σωματείο ή
τον συμβαλλόμενο φορέα των κτηνιάτρων ή άλλο φο−
ρέα στον οποίο ανατίθενται μέρος των χειρισμών των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το άρθρο 7
του Ν.3170/2003.
4.α. Μετά τις συντελεσθείσες εργασίες των προανα−
φερομένων δραστηριοτήτων των παραγράφων Α. και
Β. του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλεται απολογιστι−
κή έκθεση των συντελεσθεισών εργασιών, με το είδος
των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα
στην απολογιστική έκθεση αυτή θα συμπεριλαμβάνεται
δήλωση της Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμ−
ματος, όπως προσδιορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου
7 της υπουργικής απόφασης 280239/2003 (Β΄ 1712), για
τα εξής στοιχεία: τήρηση των ατομικών καρτελών των
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αδέσποτων ζώων συντροφιάς που αντιμετωπίστηκαν,
τεκμηρίωση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιη−
θεί και των εν γένει παρεχομένων υπηρεσιών με τους
συμβαλλόμενους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 263518/18.08.2004 εγκύκλιο Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε,
η ημερομηνία επανένταξης των στειρωμένων ζώων, ο
τόπος επανένταξης αυτών, ο αριθμός των επανεντασ−
σόμενων αδέσποτων ζώων, ο αριθμός σήμανσης και κα−
ταγραφής αυτών, τήρηση μητρώου καταγραφής τους, τα
στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας
των ζώων αυτών, προκειμένου η Επιτροπή αξιολόγησης
των αιτημάτων χρηματοδότησης των επιμέρους στόχων
του προγράμματος να διενεργεί επιτόπιους δειγματολη−
πτικούς ελέγχους για να διαπιστώνει την ακρίβεια των
δηλωθέντων και την καλή εκτέλεση του έργου.
Οι ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων και η τεκ−
μηρίωση των επιμέρους χειρισμών του προγράμματος
τίθενται στη διάθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή
των μεικτών κλιμακίων ελέγχου, της παρ. 5 του Άρθρου
2 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
β. Στην προαναφερόμενη απολογιστική έκθεση συ−
μπεριλαμβάνονται τα ευρήματα από τον έλεγχο των
χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων φαρμάκων (που αιτού−
νται την χρηματοδότηση τους) , που συμπίπτουν με τις
αγορασθείσες ποσότητες σε ετήσια βάση.
Επίσης στην περίπτωση αγορασθέντος νέου εξοπλι−
σμού κτηνιατρικών πράξεων (που αιτούνται την χρηματο−
δότηση του), η αγορά αυτή αιτιολογείται και υποβάλλεται
πρακτικό καταστροφής του τυχόν αχρηστευθέντος.
γ. Η τελική έγκριση χρηματοδότησης θα δίνεται από
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά
από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνια−
τρικής − Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων
και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.) κατόπιν εισηγητικής έκθεσης
της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής.
Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
1.α) Στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων συγκροτείται τριμελής επιτροπή αξιολό−
γησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την
ίδρυση ή την βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων
που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους φο−
ρείς, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, κτηνίατρο
υπάλληλο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και δύο μέλη ένα μηχανικό και ένα οι−
κονομικό υπάλληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης με τους αναπληρωτές τους. Η ως άνω επιτροπή
θα ελέγχει και την πορεία εκτέλεσης του έργου όταν
αυτό τύχει ενίσχυσης.
β) Στην περίπτωση αξιολόγησης των συμβάσεων για
την υλοποίηση του προγράμματος αντιμετώπισης των
αδέσποτων ζώων συγκροτείται τριμελής επιτροπή που
αποτελείται από τον Πρόεδρο κτηνίατρο υπάλληλο της
Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και δύο μέλη ένα κτηνίατρο και ένα οικονομικό υπάλ−
ληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τους
αναπληρωτές τους. .Η επιτροπή θα ελέγχει και την πο−
ρεία εκτέλεσης του προγράμματος αντιμετώπισης των
αδέσποτων ζώων.
γ) Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής αποστέλλουν στη Δ/νση
Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων εισηγητική έκθεση, στην οποία θα αναφέρεται η
ένταξη ή μη των επιμέρους δραστηριοτήτων στα προ−
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γράμματα χρηματοδότησης (ίδρυση ή βελτίωση κατα−
φυγίου αδέσποτων ζώων, υλοποίησης των στόχων του
προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων,
κ.λ.π.), η περιγραφή των ενεργειών που αναλαμβάνονται
ανά πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το
συνολικό ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί, η δυνα−
μικότητα του καταφυγίου, ο κατά προσέγγιση αριθμός
των αδέσποτων που υπάρχουν στον Νομό, ο αριθμός των
συνεργαζόμενων Δήμων, οι παρατηρήσεις των σχετικών
Επιτροπών αξιολόγησης των αιτημάτων όσον αφορά
το περιεχόμενο των αιτημάτων μαζί με αντίγραφο της
Αίτησης του φορέα κατά περίπτωση προγράμματος.
Ειδικότερα η δυναμικότητα του υπό χρηματοδότηση
καταφυγίου που ιδρύει και λειτουργεί Δήμος ή Κοινό−
τητα, Διαδημοτικό Κέντρο−, δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τις 80 θέσεις.
δ) Ενισχύεται έως το 70% του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών, για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων
δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρούσα Από−
φαση, που προκύπτει από τα δικαιολογητικά.
ε) Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης για ενίσχυση
ενός φορέα, το ύψος του επιλέξιμου κόστους και της
οικονομικής ενίσχυσης που θα εγκριθεί για κάθε αίτηση
θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της
Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Η εισήγηση πραγματοποιείται αφού η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε.
εκτιμήσει διάφορους παράγοντες όπως η ιδιαιτερότητα
της περιοχής που καλύπτει, η δυναμικότητα των κατα−
φυγίων και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων Δήμων, ο
αριθμός των αδέσποτων σκύλων και τα προβλήματα
που δημιουργούν, ο αριθμός των αιτήσεων ανά νομό, ο
συνολικός αριθμός των αιτήσεων, η τυχόν προϋπάρχου−
σα υποδομή ή δραστηριοποίηση και εμπειρία του συμ−
βαλλόμενου φορέα στην αντιμετώπιση των αδέσποτων
ζώων , κ.λ.π.
στ) Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο
φορέα για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που προ−
τίθεται να του εγκρίνει. Ο φορέας αποστέλλει δήλωση
αποδοχής ή μη της ένταξης του με την προτεινόμενη
οικονομική ενίσχυση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από
την παραλαβή της ειδοποίησης.
2. Οι επιτροπές των παρ. (α) και (β) της προηγούμενης
παραγράφου συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρί−
ου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών.
Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Αίτηση πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης για
κάθε δόση, όπου θα αναφέρονται τα συνημμένα δικαιο−
λογητικά και ο δικαιούχος φορέας θα δηλώνει ότι έλαβε
γνώση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος
και των συνεπειών από τη μη τήρησή τους.
2. Νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, όπως
και παραστατικά δαπανών από επιτηδευματίες οι οποίοι
έχουν αναλάβει εκτέλεση εργασιών, παροχή υπηρεσιών
κ.α. προς ΟΤΑ και Συνδέσμους. Αυτά τα παραστατικά
είναι:
− Για υπηρεσίες τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
− Για κατασκευές γενικώς αγορά υλικών και για πάσης
φύσεως επιλέξιμες δαπάνες απαιτείται τιμολόγιο − δελ−
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τίο αποστολής, φορτωτική και λοιπά παραστατικά που
εκδίδονται σε επιτηδευματίες, όπως αυτά προβλέπονται
από τον ΚΒΣ για κάθε πρόσωπο που συναλλάσσεται με
το δικαιούχο.
Όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται από τους δι−
καιούχους φορείς θα πρέπει να είναι πρωτότυπα εκτός
από την περίπτωση δικαιούχων φορέων που υποχρεού−
νται από τον ΚΒΣ να τηρούν τα πρωτότυπα στο αρχείο
τους. Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομίζονται τα
πρωτότυπα παραστατικά μαζί με φωτοαντίγραφα. Η
Δ/νση Κτηνιατρικής θα θεωρεί το φωτοαντίγραφο ως
ακριβές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο και θα θε−
ωρεί τόσο το αντίγραφο όσο και το πρωτότυπο με την
ένδειξη (κατά προτίμηση με σφραγίδα) «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ
ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρούσα
Κ.Υ.Α.». Η Υπηρεσία θα κρατάει το αντίγραφο και το
πρωτότυπο θα παραμένει στο αρχείο του δικαιούχου. Η
παραπάνω ένδειξη θα υπάρχει και στα πρωτότυπα που
τηρούνται στην Υπηρεσία.
3. Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής της Απόφασης,
στο οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου,
ανά στάδιο και κατά περίπτωση.
4. Βεβαίωση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου, στην οποία ο
δικαιούχος θα δηλώνει:
− ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα που αιτείται για
οικονομική ενίσχυση δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνικό
ή κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης
− ότι ο δικαιούχος θα διατηρήσει το αντικείμενο της
επένδυσης τουλάχιστον για 10 έτη από το έτος κατα−
σκευής του ή έναρξης του προγράμματος
− ότι θα αποδέχεται οποιοδήποτε έλεγχο από κάθε
αρμόδια αρχή
− ότι ανήκει ή δεν ανήκει στο κανονικό ή τεκμαρτό κα−
θεστώς Φ.Π.Α. και αν το ποσό του Φ.Π.Α. συμψηφίζεται ή
πρόκειται να ζητηθεί η επιστροφή του από το Δημόσιο.
Τα ανωτέρω δηλούμενα σχετικά με το καθεστώς Φ.Π.Α.
του δικαιούχου και αν δικαιούται συμψηφισμό ή επιστρο−
φή, θα ελέγχονται μέσω των τοπικών Δ.Ο.Υ.
Τα δικαιολογητικά ένταξης και πληρωμής των δικαι−
ούχων θα τίθενται σε ατομικούς φακέλους, όπου θα
υπάρχει και κατάσταση παραστατικών, από τα οποία
θα προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.
Άρθρο 6
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η δαπάνη που προκαλείται ύψους 609.000,00 ευρώ θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Φ29/110 ΚΑΕ
2111 οικονομικού έτους 2010, με ισόποση μεταφορά στον Ε
Φ 07/120 Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΕ
2229 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ για λοιπούς σκοπούς»,
2.α) Όταν οι δικαιούχοι συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις
πληρωμής υποβάλλουν για το έργο που έχει εκτελεστεί, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής στη οικεία Δ/νση
Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης συντάσσει έκθεση έγκρισης χρηματοδότη−

σης, αφού εξετάσει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
πληρωμής και λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής
αξιολόγησης των αιτημάτων, του άρθρου 5 της παρού−
σας Απόφασης. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται το ποσό
της χρηματοδότησης που δικαιούται ο φορέας, το οποίο
ανταποκρίνεται στο σύνολο της δαπάνης που έχει πραγ−
ματοποιήσει αυτός.
β) Η προαναφερόμενη έκθεση αποστέλλεται στην Δ/
νση Κ.Α.Φ.Ε. τμήμα Α, του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
γ) Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε.,
εγκρίνεται το βεβαιωμένο, νόμιμο ποσό πληρωμής που
θα λάβει ο δικαιούχος, μέσα στο πλαίσιο της χρηματο−
δότησης που εγκρίνεται με την παρούσα.
δ) Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. προβαίνει σε αίτημα χρηματοδότη−
σης από την Δ/νση Οικονομικής , Τμήμα Π/Υ, που με την
σειρά του ζητάει την μεταφορά πίστωσης από την 20η
Δ/νση Π/Υ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ε) Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκδίδει Απόφαση
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για μεταφορά πίστωσης
στον Ε.Φ. 07−120 ΚΑΕ 2229.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών, το οποίο εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης για
ΟΤΑ και Συνδέσμους.
Τα χρήματα εκταμιεύονται από τους δικαιούχους, Δή−
μους, Κοινότητες, Διαδημοτικά κέντρα, μέσω Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για την καταβολή των ενισχύσεων που αναφέρονται
στην παρούσα Απόφαση είναι απαραίτητη η συνεργα−
σία των ενδιαφερόμενων με τις αρμόδιες περιφερειακές
Δ/νσεις Κτηνιατρικής πριν να πραγματοποιήσουν τις
ενισχυόμενες δραστηριότητες και εξασφάλιση της σχε−
τικής έγκρισης από την Δ/νση Κ. Α. Φ. Ε. του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από την παρούσα.
2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενισχύονται με την
παρούσα Απόφαση και που χαρακτηρίζονται από τις κτη−
νιατρικές Υπηρεσίες ως μη συνεργάσιμα, ή δεν τηρούν
τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, αποκλείονται
των ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010
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