
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2005  
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστα-

σία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσω-

τερικών. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 42 και της περ. δ) της παρ. 

2 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), 

β) της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

γ) του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 
ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 169),

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

ε) του 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), ιδίως δε του 
άρθρου 3 αυτού,

στ) του άρθρου 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμ-
ματειών» (Α’ 100), 

ζ) του άρθρου 7 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για 
θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 

στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63),

η) της υπ’ αρ. 32195/19.5.2022 απόφασης 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),

θ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118), 

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

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

ιβ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

ιγ) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης 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) απόφαση του Πρωθυπουργού.

2. Την ιδιαίτερη σημασία της συστηματικής παρακο-
λούθησης και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που 
δημιουργήθηκε με τον ν. 4830/2021  για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας 
τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας 
των ζώων. 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται 
στο ύψος των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων και ογδό-
ντα (127.080) ευρώ και θα καλυφθεί από της πιστώσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
πρωτ. 2004/9.6.2022 «Έκθεση επί οικονομικών επιπτώ-
σεων στην απόφαση περί Σύστασης Ειδικής Γραμμα-
τείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932

28869



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ28870 Τεύχος B’ 2932/10.06.2022

Υπουργείο Εσωτερικών» της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Τομέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας 
για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

1. Συστήνουμε Ειδική Γραμματεία για την Προστα-
σία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
προς τον σκοπό της συστηματικής παρακολούθησης και 
εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε 
με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169) για την προστασία των ζώων 
συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς 
και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με 
απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων. 
Η Ειδική Γραμματεία του πρώτου εδαφίου υπάγεται 
απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

2. Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των 
Ζώων Συντροφιάς υπάγεται το Τμήμα Προστασίας Ζώων 
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέ-
ντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμ-
ματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, όπως έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσω-
τερικών με το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 (Α’ 100), με το 

σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και προ-
σωπικού του ανωτέρω Τμήματος, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 32195/19.5.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή-
των του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο 
Υπουργείο Εσωτερικών» (Β’ 2655).

3. Της Ειδικής Γραμματείας προΐσταται με τριετή θη-
τεία μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας 
ειδικών θέσεων.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών
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