
 

 

Αθήνα, 11 Ιοσλίοσ 2022 
Επίκαιρη Ερώτηση 

προς Υποσργό Εσωτερικών 

Θέμα: Να κλείσει το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 

Σηηο 25 Ινπλίνπ εκέξα Σάββαην ζην Αηηηθό Ζσνινγηθό Πάξθν, νη ππεύζπλνη ηνπ ‘πάξθνπ’ 

ζθόησζαλ ελ ςπρξώ έλαλ αξζεληθό ρηκπαηδή πνπ ηόικεζε λα απνδξάζεη από ην θινπβί ηνπ. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έρνπλ μαλαζπκβεί αλάινγα πεξηζηαηηθά όπσο ην 2018 όηαλ 

ζαλαηώζεθαλ δπν ηδάγθνπαξ, ηνλ πεξαζκέλν Γελάξε όηαλ θαηέξξεπζε νξνθή κε απνηέιεζκα λα 

απνδξάζνπλ 40 εμσηηθά πνπιηά ελώ ζην δειθηλάξην έρνπλ ζαλαησζεί 6 δειθίληα (ην Πάξθν 

ιεηηνπξγνύζε επί ηέζζεξα ρξόληα ρσξίο άδεηα, Ννέκβξηνο 2016). Σηηο 20 Ινπλίνπ μέζπαζε θσηηά 

πηζαλά εληόο ηνπ πάξθνπ ζην ζεκείν πνπ καδεύνπλ θαη πεξηηηώκαηα, αιιά θαη δηάθνξα άιια 

άρπξα, θαιακηέο, ε νπνία «βαθηίζηεθε» θσηηά ζηα Σπάηα. 

Οη «Οξζέο Πξαθηηθέο ηεο Οδεγίαο 1999/22/ΕΚ γηα ηνπο δσνινγηθνύο θήπνπο» γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαβηνύλ ηα δώα θαη γηα ηελ επδσία ηνπο εμεδόζεζαλ ην 2015 γηα ινγαξηαζκό 

ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο γηα ηνπο δσνινγηθνύο θήπνπο. Με ηνλ όξν 3.3.1 ησλ Οξζώλ Πξαθηηθώλ πξνβιέπεηαη 

ην θιείζηκν δσνινγηθώλ θήπσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζήο ηνπο κε ηα κέηξα δηαηήξεζεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 1999/22. Οξίδεηαη αθόκα, ζε ζπκθσλία κε ηελ 

Οδεγία, όηη όηαλ έλαο δσνινγηθόο θήπνο δελ πιεξνί ηηο λόκηκεο απαηηήζεηο, νη αξκόδηεο αξρέο 

ησλ θξαηώλ κειώλ πξνρσξνύλ ζην θιείζηκό ηνπ γηα ην θνηλό, θαη ηα δώα πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

θιεηζηό δσνινγηθό θήπν ζα πξέπεη λα κεηεγθαηαζηαζνύλ δεόλησο, νη δε ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη 

κεηαρείξηζήο ηνπο λα ελαξκνληζηνύλ κε ηνπο ζηόρνπο ηεο νδεγίαο ηεο ΕΕ γηα ηνπο δσνινγηθνύο 

θήπνπο. 

Όπσο κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηώζεη ζην ζπγθεθξηκέλν πάξθν ηα δώα θσλάδνπλ, πεξπαηάλε 

λεπξηθά πέξα - δώζε, απηνηξαπκαηίδνληαη, πεδάλε θξάρηεο, ζπξώρλνπλ, καζάλε ζίδεξα, ζπάλε 

ηδάκηα, ιπγίδνπλ ιακαξίλεο, μεθεύγνπλ ζε θάζε δπλαηή επθαηξία. Σηελ πεξίπησζε ηνπ ρηκπαηδή, 

ζύκθσλα κε εηδηθνύο θηεληάηξνπο, πξηλ εθαξκνζηεί ε «εύθνιε ιύζε» ηνπ Πξσηνθόιινπ δει. ε 

άκεζε εθηέιεζή ηνπ, ζα έπξεπε λα είραλ αληηιεθζεί εδσ θαη θαηξό ηελ έληνλε αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρηκπαηδήδσλ πνπ πάιεπαλ γηα ηελ αξρεγία.  Τελ εκέξα πνπ 

δηέθπγε ν Μπαδνύ γηα λα ζώζεη ηε δσή ηνπ από ηνπο άιινπο ρηκπαηδήδεο, νη θξαπγέο αγσλίαο 

ηνπ θαη ν θαβγάο κεηαμύ ηνπο ζα ήηαλ ηόζν εληνλνο, πνπ κόλν ε πιήξεο απνπζία απν ην ρώξν 

απηό κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη, ην όηη δελ άθνπζαλ ηίπνηα, ώζηε λα ζπεύζνπλ. 

Ερωτάται ο σποσργός: 

1. Δεδνκέλνπ όηη δελ εμαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δώσλ ζύκθσλα κε 

ηα δηεζλή πξόηππα θαη ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζα εθαξκόζεηε ηηο Οξζέο 

Πξαθηηθέο ηεο Επξσπατθήο Οδεγία 1999/22/ΕΚ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αηηηθνύ Ζσνινγηθνύ 

Πάξθνπ;   

2. Πόζνη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ηα 

ηειεπηαία 3 ρξόληα; Έρεη γίλεη ν έιεγρνο γηα ην πεξηζηαηηθό από ηελ αξκόδηα Δηεύζπλζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πνην είλαη ην απνηέιεζκα; Σπκθσλείηε κε ην πξνεγνύκελν πόξηζκα ηνπ 

2018 γηα ηε ζαλάησζε ησλ 2 ηαγνπάξσλ όηη «ήηαλ ηπραίν ζπκβάλ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί»; 

Ο ερωτών Βοσλεστής 

Κρίτων Αρσένης 
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