
 
 

 

 

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: «Παράβαση του νόμου 4039/12 από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, 

αναφορικά με τις παραστάσεις των δελφινιών». 
 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Είναι γνωστό σε πανελλαδικό επίπεδο, ότι επανειλημμένως έχουν 

πραγματοποιηθεί καταγγελίες και μηνύσεις,  κατά του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου 

για την παράβαση του νόμου 4039/12, σχετικά με τις παραστάσεις των δελφινιών. 

Όπως ενημερωνόμαστε από τον διαδικτυακό ιστότοπο www.irafina.gr, οι  

παραστάσεις ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2010 όταν εισήχθησαν τα πρώτα δελφίνια 

από την Λιθουανία και τη Γαλλία και από την πρώτη στιγμή οι αντιδράσεις 

επιστημόνων και οργανώσεων ήταν έντονες, αλλά ατελέσφορες, καθώς δεν υπήρχε 

νομικό πλαίσιο ή πολιτική βούληση για την προστασία τους. Μετά την ψήφιση του 

νόμου 4039/12 του Υπ.Α.Α.Τ., ωστόσο, στο άρθρο 12 του οποίου αναφέρεται ρητά 

ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώων για παραστάσεις ενώπιον του κοινού, μέλη 

διάφορων οικολογικών οργανώσεων κατέθεσαν καταγγελίες στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος. 

Σε συνέχεια της καταγγελίας, τον Νοέμβριο του 2016 το σώμα των 

Επιθεωρητών του Υπουργείου, προέβη σε επί τόπου αυτοψία, από την οποία 

προέκυψε απόφαση βεβαίωσης της παράβασης, βάσει της οποίας επιβλήθηκε στην 

«Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Α.Ε.» πρόστιμο 44.300 € και σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα 

δικογραφία για ποινικό αδίκημα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παρά την 

εκτενή αναφορά των Επιθεωρητών στις παραστάσεις, και πειστήρια, όπως βίντεο και 

φωτογραφίες, οι παραστάσεις δεν αναφέρθηκαν στο κατηγορητήριο, με αποτέλεσμα 

ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Α.Ε.», Ζαν-Ζακ 

Λεσουέρ, τον Σεπτέμβριο του 2020 να αθωωθεί από το τέταρτο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, από τα οποία δεν 

προέκυπτε ποινικό αδίκημα, αλλά όχι για τις παραστάσεις.  

http://www.irafina.gr/
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Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2019 και τον Φεβρουάριο του 2020, η Περιφέρεια 

Αττικής – αρμόδια για την έκδοση της άδειας της «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Α.Ε.» 

– προέβη σε δύο επιπλέον αυτοψίες μετά από επιστολή της Dolphinaria-free Europe 

(DFE) και του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, και συναντήσεις με μέλη 

των Dolphinaria-free Europe (DFE), Sea Shepherd Greece και My Dolphin Club, ενώ 

τον Μάρτιο του 2020 προχώρησε στην ανάκληση της άδειας του Δελφιναρίου, οπότε 

σταμάτησαν οι παραστάσεις.  Τον Δεκέμβριο του 2020, σε συνέχεια των πολύχρονων 

προσπαθειών, εκπρόσωποι οργανώσεων και περιφερειακών παρατάξεων αποφάσισαν 

να προχωρήσουν σε κατάθεση μήνυσης, προκειμένου να απολογηθεί ο εκπρόσωπος 

της «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Α.Ε.» για την κατ’ εξακολούθηση καταπάτηση του 

νόμου και την κακοποίηση των δελφινιών. 

Σημειωτέον, ότι από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και μέχρι σήμερα, η 

«Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Α.Ε.» παραπλανά το κοινό ανακοινώνοντας ότι το 

Δελφινάριο είναι κλειστό λόγω της πανδημίας και συνεχίζει να ταΐζει τα δελφίνια 

παρουσία του κοινού, παρά τις οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες για παράβαση του νόμου 4039/12 από το Αττικό 

Ζωολογικό Πάρκο, αναφορικά με τις παραστάσεις των δελφινιών; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην παύση της συγκεκριμένης επονείδιστης 

διαδικασίας, που φυλακίζει και βασανίζει τα δελφίνια; 

 

 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

         Μαρία Απατζίδη 

                      Βουλευτής Ανατολικής - ΜέΡΑ25 
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