
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 280261/2003 
 

ΦΕΚ 1843/Β/10.12.2003 
 
Σνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Θαηαθπγίσλ 
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο. 

 
 

Άρθρο 1 
 
ΠΘΝΞΝΠ- ΓΗΑΟΘΔΗΑ - ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

 
1) Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκό θαηαθπγίσλ 
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πεξηζπιινγήο, ζήκαλζεο, θαηαγξαθήο, ζηείξσζεο, 
εκβνιηαζκνύ, απνζεξαπείαο, πηνζεζίαο ή επαλέληαμεο ησλ αδέζπνησλ 
ζθύισλ. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, εγθξίλεηαη 
δηάζεζε πηζηώζεσλ ύςνπο δώδεθα εθαηνκκπξίσλ ΔΟΥ (12.000.000 ΔΟΥ) 
από ηνλ Ραθηηθό Ξξνϋπνινγηζκό ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο Θ.Α. 2111 
Φ.29/110. 
 
2) Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξηεηήο (3εηήο) 
ηνπιάρηζηνλ. 
 
3) Ρν ύςνο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 
δώδεθα εθαηνκκύξηα ΔΟΥ (12.000.000 ΔΟΥ), ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο 
πηζηώζεηο ηνπ Ραθηηθνύ Ξξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ην 
ύςνο ηεο εηήζηαο επηβάξπλζεο ηνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηνλ Θ.Α.Δ. 2111 
Φ.29/110. 
 
4) Ρν ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2003 
αλέξρεηαη ζε έλα εθαηνκκύξην ΔΟΥ (1.000.000 ΔΟΥ), θαη ζα αληηκεησπηζηεί 

από ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ηνπ Θ.Α.Δ. 2111 ηνπ Ραθηηθνύ 
Ξξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Φ.29/110). 
 

Άρθρο 2 
 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ 
 

α) Γήκνη, Θνηλόηεηεο ή Γηαδεκνηηθνί Φνξείο θαη Εσνθηιηθά Πσκαηεία, γηα ηελ 
ίδξπζε ή ηε βειηίσζε ησλ ππαξρνπζώλ εγθαηαζηάζεσλ θαηαθπγίσλ 
αδέζπνησλ ζθύισλ. 
β) Γήκνη, Θνηλόηεηεο ή Γηαδεκνηηθνί Φνξείο (ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλεξγαζίαο 
πνιιώλ Γήκσλ, δηθαηνύρνο κπνξεί λα είλαη ε νηθεία Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
ή άιινο ζπληνληζηηθόο θνξέαο). Φηινδσηθά Πσκαηεία κε θαηάιιειε ππνδνκή 
(ζε πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ή νρήκαηα κεηαθνξάο δώσλ ή ζε εκπεηξία θαη 

αλζξώπηλν δπλακηθό), ζε ζπλεξγαζία κε Γήκνπο, Θνηλόηεηεο ή Γηαδεκνηηθνύο 
Φνξείο αλαπηύζζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, όπσο αλαθέξνληαη ζην Λόκν 3170/2003. 
 

Άρθρο 3 
 
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ ΓΑΞΑΛΥΛ 

 



1. Δπηιέμηκεο δαπάλεο 
Νη δαπάλεο πνπ δύλαληαη λα ηύρνπλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη νη παξαθάησ: 
- Θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ δηακνλήο θαη άζθεζεο δώσλ ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 3 ηνπ Ξ. Γ/ηνο 463/78 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 15 παξ. 5 
ηνπ Λ. 3170/2003. 
- Βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ ρώξσλ δηακνλήο θαη άζθεζεο ησλ δώσλ θαη 
ζπκκόξθσζε πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
- Θηίξηα πξνζσπηθνύ. 
- Θηίξηα εμέηαζεο δώσλ θαη δηελέξγεηαο θηεληαηξηθώλ επεκβάζεσλ. 
- Δμνπιηζκόο ηαηξείσλ. 
- Σξεκαηνδόηεζε ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο πξνβιέπνληαη από ην 
Λόκν 3170/2003 (ΑΗ 91). 

2. Κε επηιέμηκεο δαπάλεο 
Νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ δελ επηδνηνύληαη: 
- Αγνξά νηθνπέδνπ ή άιινπ ρώξνπ γηα ηελ ίδξπζε θαηαθπγίνπ 
- Θόζηνο εθκίζζσζεο ρώξνπ ίδξπζεο θαηαθπγίνπ 
- Αγνξά ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ θαη ελ γέλεη ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ. 
- Αγνξά κεηαθνξηθώλ κέζσλ. 
- Κηζζνδνζία ππαιιήισλ 
 

Άρθρο 4 
 
ΤΝΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ 
 
Δληζρύεηαη έσο ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ, γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Άρθρο 5 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΝ ΠΛΝΓΔΝΛ ΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΡΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝ 
ΦΝΟΔΑ. 
 
1. Αίηεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ, ζηελ νπνία ζα παξαηίζεληαη ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαζώο θαη ηνπ ππεύζπλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θνξέα κε ηνλ 

νπνίν ζα έξρνληαη ζε επαθή νη πεξεζίεο ηεο Θεληξηθήο θαη Λνκαξρηαθήο 
αξκόδηαο Αξρήο (ηειέθσλν, fax, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε) θαζώο θαη ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Κεηξώνπ (Α.Φ.Κ.). 
 
2. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ ζθύισλ. 
 
3. Θαζνξηζκόο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ ζα θαιύπηνπλ νη θνξείο γηα ηελ 
πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη ηεο παξ. β) ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο 
Απόθαζεο δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο ζηα όξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, νύηε 
δύλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο, ππνβάιινπλ ζύκβαζε 
πνπ ζπλάπηνπλ κε άιιν Γήκν ή Θνηλόηεηα ή Γηαδεκνηηθό Φνξέα ή Εσνθηιηθό 
Πσκαηείν θαη θνξείο θηεληάηξσλ κε ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ δηελέξγεηα 
ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο πξνβιέπνληαη ζην Λόκν 
3170/2003. 
 
4. Ρίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζα αλεγεξζεί ην θαηαθύγην ή ζα 
γίλνπλ νη βειηηώζεηο ή παξαρσξεηήξην ηνπ ηδηνθηήηε πξνο ηνλ θνξέα γηα 
ρξήζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπιάρηζηνλ 15εηή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ 
απηνύ. 
 
5. Νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζηελ νπνία γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηώλ θαη ησλ δαπαλώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηε ίδξπζε ή/θαη ηε 



ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο. Πηε κειέηε ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή έθζεζε θαη ρξνλνδηάγξακκα ησλ ελεξγεηώλ πνπ 
ζα γίλνπλ θαζώο θαη ησλ δαπαλώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα όιεο ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ππνγξαθόκελα από κεραληθό. 
 
6. Πύκβαζε έξγνπ κεηαμύ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζα δίλεηαη από ηνλ πνπξγό Γεσξγίαο κεηά 
από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Θηεληαηξηθήο - Γηεύζπλζε 
Θηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγώλ (Θ.Α.Φ.Δ.) θαηόπηλ 
εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ Θηεληαηξηθήο Αξρήο. 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε ηξεηο (3) δόζεηο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηελ θαηαηεζείζα κειέηε θαη κε βάζε ηα 
πξνζθνκηδόκελα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 
 

Άρθρο 6 
 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
1. Κε απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Γεσξγίαο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο 
Θηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγώλ (Θ.Α.Φ.Δ.), κεηά από 
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε γείαο ησλ Εώσλ, θαζνξίδνληαη: 
α) ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πνζνζηώλ ή πνζώλ ελίζρπζεο πνπ νξίδνληαη κε 
ηελ παξνύζα Απόθαζε. 
β) ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ. 
γ) νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζε ό,ηη αθνξά ηελ παξνύζα Απόθαζε θαζώο νη 

ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηεο. 
 
2. Ζ ζπλεξγαδόκελε ηξάπεδα ακείβεηαη κε πνζνζηό κέρξη 0,3% επί ησλ 
πιεξσκώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εγθξίλνληαη 
κε ηελ Απόθαζε απηή. 
 
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 


