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Στην θέση «Γιαλού» της περιφέρειας του πρώην Δήμου Σπάτων εκδόθηκε η

υπ'αριθ.  39/2-6-1999  οικοδομική  άδεια  με  τίτλο  «Γεωργοπτηνοτροφική

εγκατάσταση - Αποθήκες" με  ιδιοκτήτη την εταιρεία «Αττικό Ορνιθολογικό

Πάρκο Α.Ε», με έρεισμα  τις διατάξεις του Π.Δ. της  5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ!

13-12-1979)  με  τίτλο:  «Περί   τροποποιήσεως  των    όρων δομήσεως των

γηπέδων των κειμένων εκτός των    ρυμοτομικών  σχεδίων  των πόλεων  και

εκτός των    ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών,

του Νομού Αττικής»,  οι  οποίες επέτρεπαν,  ως χρήση, μόνο την εγκατάσταση

«Κτηνοτροφικών  κτιρίων,  πτηνοτροφικών  κτιρίων,  γεωργικών  αποθηκών,

θερμοκηπίων,  υδατοδεξαμενών,  δεξαμενών,  αντλητικών  εγκαταστάσεων,

φρεατίων και κατοικιών».

Μετά  από  καταγγελίες,  συντάχθηκαν  και  τοιχοκολλήθηκαν  από  την

Πολεοδομική  Υπηρεσία  (νυν  Υπηρεσία  Δόμησης)  του  Δήμου  Σπάτων  οι

υπ'αριθμ.  86/16-12-2004 &  1/17-1-2008 εκθέσεις  αυτοψίας  για  αυθαίρετες

κατασκευές καθ’ υπέρβαση της με αρ.39/1999 οικοδομικής αδείας.

Με  το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1078/20-4-2010  έγγραφο  της  Δ/νση  Δασών  της

Περιφέρειας  Αττικής  ζητήθηκε  από  την  ανωτέρω  Υπηρεσία  Δόμησης  να

διερευνηθεί  εάν το  εγκατασταθέν δελφινάριο εντός του Αττικού Ζωολογικού

Πάρκου περιλαμβάνεται στην ανωτέρω υπ'  αριθ.  39/99 άδεια οικοδομής ή  σε

κάποιο τροποποιητική  ή συμπληρωματική αυτής, από την οποία (Πολεοδομική

Υπηρεσία) και έλαβε αρνητική απάντηση.

Συγκεκριμένα με το με αρ. πρωτ. 3207/4-5-2010 έγγραφό της, η Υπηρεσία

Δόμησης,  γνωστοποίησε  στην  Δ/νση  Δασών  ότι  στην  ανωτέρω  άδεια  δεν



περιλαμβάνεται  δελφινάριο,  καθώς  και  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  δεν  έχει

αναθεωρηθεί ούτε τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει όσον αφορά την

κατασκευή  αυτή.

Περαιτέρω με την δεσμία αυτής αρμοδιότητα  που έχει η ΥΔΟΜ του Δήμου

Σπάτων συνέταξε την με αρ. 16/8-6-2010 έκθεση αυτοψίας, αφού διαπίστωσε την

κατασκευή  άνευ  οικοδομικής  αδείας,  λυόμενων  κερκίδων  από  μεταλλικά

υλικά, συστημάτων δεξαμενών με δελφίνια, στεγασμένου αντλιοστασίου με

σιδηροκατασκευή  και  οροφή   από  panel,  την  τοποθέτηση

προκατασκευασμένων  οικίσκων  τύπου  container  με  χρήση  κατάψυξης,

γραφείων  και  τουαλετών, επιβάλλοντας  τα  σχετικά  πρόστιμα  και  διακοπή

οικοδομικών  εργασιών  και  προτείνοντας  ποινική  δίωξη  των  υπευθύνων  στις

αρμόδιες αρχές.

Στην συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 1810/5-7-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών

της Περιφέρειας  Αττικής,  ζητήθηκαν από την  Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου

Σπάτων,  απόψεις  σχετικά  με  την  ασφάλεια  των  ανωτέρω  εγκαταστάσεων,

καθόσον δεν είχαν κατατεθεί  από την εταιρεία αυτή,  στην αρμόδια υπηρεσία,

σχετική οικοδομική άδεια και οι απαιτούμενες μελέτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο ΠΔ 8-7-1993 (ΦΕΚ 795 Δ!/13-7-1993).

Κατά της με αρ. 16/8-6-2010 έκθεση αυτοψίας, κατατέθηκαν ενστάσεις και

αιτήσεις  θεραπείας  (5406/7-7-2010  και  συμπληρωματική  6171/2-8-2010)  της

εταιρείας,  οι  οποίες  και  απορρίφθηκαν  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  του  ΠΔ

267/1998 (ΦΕΚ 195Δ) με την με αρ. 1/13.12.2010 απόφαση. 

Αίτηση ακύρωσης  της  εταιρείας  κατά της  απόφασης με  αρ.  1/13.12.2010,

ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών,  απορρίφθηκε  με  την  με  αρ.

2524/2012  απόφασή  του ,  οπότε  και  κατέστη  τελεσίδικη  η  ανωτέρω  έκθεση

αυτοψίας, όπως και αμετάκλητη μετά από την άπρακτη πάροδο της σχετικής

προθεσμίας, προς άσκηση εφέσεως ενώπιον του ΣτΕ.

Κατά συνέπεια οι αμετακλήτως κριθείσες αυθαίρετες κατασκευές είναι:

  -συναρμολογούμενη κερκίδα (λυόμενη κατασκευή) με υλικά εκ σιδήρου

επιφάνειας 452.00 μ2 περίπου,
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 -  σύστημα  δεξαμενών  με  δελφίνια  συνολικής  επιφάνειας  917,14  μ2

περίπου

-στεγασμένο αντλιοστάσιο   με σιδηροκατασκευή και οροφή από panel

επιφάνειας 290 μ2

-προκατασκευασμένοι  οικίσκοι  τύπου  container  συνολικής  επιφάνειας

135.14 μ2 περίπου, 

όπως αυτές φαίνονται στα συνημμένα  σκαριφήματα της ανωτέρω τελεσίδικης και

αμετάκλητης εκθέσεως αυτοψίας.

Στην συνέχεια η  εταιρεία επιχείρησε να υπαγάγει τις αυθαίρετες κατασκευές

στις διατάξεις του Ν. 4014/11, με Δήλωση Προσωρινής  Υπαγωγής την οποία

και αρνήθηκε η ανωτέρω αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με το με αρ. 30.903/6-

1-13 έγγραφο.

       Τέλος, με την Υπουργική Απόφαση  με αρ. πρωτ.  οικ.  30289/14-6-2016

Απόφασης του  καθού Υπουργού,  με  τίτλο  «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την

επέκταση  και  λειτουργία  του  Αττικού  Ζωολογικού  Πάρκου  στο  Δήμο  Σπάτων-

Αρτέμιδος,  Π.Ε  Ανατολικής  Αττικής» εγκρίθηκαν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  της

ανωτέρω «εγκαταστάσεως», με εκδόσαντα αυτήν, Υπουργό τον γνωστό παλαιό

«οικολόγο» και όψιμο πολιτικό Τσιρώνη.

Ακόμα  με  την  με  Αρ.  Πρωτ.:  29761/1507  της  08-  06  -2018  Απόφαση  του

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής   χορηγήθηκε  άδεια  χρήσης

θαλασσινού  νερού  για  πλήρωση  των  δεξαμενών  με  θαλάσσια  θηλαστικά

(δελφίνια)  στην  εταιρεία   ΑΤΤΙΚΟ  ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ  Α.Ε. στη

Δημοτική  Ενότητα  Σπάτων,  του  Δήμου  Σπάτων  -  Αρτέμιδας,  Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με διάρκεια ισχύος μέρι

το 2022.

Ειδικότερα  ρητώς  αναφέρεται  στην  απόφαση  αυτή  ότι  το  σημείο  άντλησης

ορίζεται   στη  θέση ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ,  που  ανήκει  σε

τμήμα  της  παράκτιας  ζώνης  του  παράκτιου  υδατικού  συστήματος

EL0626C0002N,  της  Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού  EL0626  του  υδατικού

διαμερίσματος Αττικής EL06.  Η άντληση του θαλασσινού νερού, θα γίνεται με
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βυτίο. Η πλήρωση του βυτίου με θαλασσινό νερό θα γίνεται μέσω μη σταθερού

αγωγού,  και θα οδηγείται σε σύστημα δεξαμενών συνολικής έκτασης 911 τ.μ.

και όγκου 4.000 κ.μ. νερού, για τον εμπλουτισμό του ήδη υπάρχοντος νερού.  

Είναι σαφές ότι όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αλλά και από το γεγονός ότι:

Η  ανωτέρω  έγκριση  Τσιρώνη  αφορά  την  χρήση  «Ζωολογικό  Πάρκο  και

«Ωκεανόπολις  ψυχαγωγικό-  εμπορικό  κέντρο-  ενυδρείο-  αίθουσες

εκθέσεων», όπως της έχει διαμορφώσει, κατά παράβαση του νόμου, με τις κατά

καιρούς  κατασκευές  και  εγκαταστάσεις  της,  η  εταιρεία  «ΑΤΤΙΚΟ

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε» «στη θέση Γυαλού Δήμου Σπάτων».

Αλλά όπως αποδεικνύεται από την διαπίστωση και την καταγραφή, με τις

ανωτέρω  Εκθέσεις  Αυτοψίας  της  Υπηρεσίας  Δόμησης  του  Δήμου  Σπάτων,

των εκτελεσθεισών αυθαιρέτων εργασιών,  καθ’ υπέρβαση της με αρ.         39/99

άδειας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Σπάτων  , με τις

εργασίες και εγκαταστάσεις:

   -της συναρμολογούμενης κερκίδας (λυόμενης κατασκευής) με υλικά εκ

σιδήρου επιφάνειας 452.00 μ2 περίπου,

 -  του  συστήματος  δεξαμενών  και  εγκαταστάσεων  θαλάσσιων

θηλαστικών με δελφίνια συνολικής επιφάνειας 917,14 μ2 περίπου

-του στεγασμένου αντλιοστασίου  με σιδηροκατασκευή και οροφή από

panel επιφάνειας 290 μ2

-των  προκατασκευασμένων  οικίσκων  τύπου  container  συνολικής

επιφάνειας 135.14 μ2 περίπου, 

-των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  (κτίριο  γραφείων,  υποδοχής  κοινού,

φυλάκιο, καταστήματα, εκπαιδευτικό κέντρο, καφέ,   κλπ )

-των  λοιπών  βοηθητικών  εγκαταστάσεων  (Τουαλέτες  κοινού,  χώροι

στάθμευσης κοινού, δίκτυα υποδομών), 

η ανωτέρω επιχείρηση έχει  αλλάξει,  παράνομα και  αυθαίρετα  την  ισχύουσα

στην περιοχή χρήση γης,  τόσο του διατάγματος που ίσχυε κατά τον χρόνο

της  χορήγησης  της  με  αρ.  39/99  άδειας  οικοδομής  του  Πολεοδομικού

Γραφείου του Δήμου Σπάτων  , ήτοι  του Π.Δ. της  5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ!
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13-12-1979)  με  τίτλο:  «Περί   τροποποιήσεως  των    όρων δομήσεως των

γηπέδων των κειμένων εκτός των    ρυμοτομικών  σχεδίων  των πόλεων  και

εκτός των    ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών,

του  Νομού  Αττικής»,  οι  οποίες  επέτρεπαν,  την  περιοχή  όπου  ανήκε,  την

εγκατάσταση μόνον κτηνοτροφικών κτηρίων και πτηνοτροφικών  κτιρίων και

γεωργικών αποθηκών για την εξυπηρέτηση αυτής, όσο και του ισχύοντος κατά

την έκδοση της Απόφασης Τσιρώνη, ήτοι του από 20.2.2003 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ

199/Δ!/6-3-2003)   με  τίτλο  «Καθορισμός  χρήσεων  γης  και  όρων  και

περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του

έτους  1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων  (Ν.  Αττικής)»,  το  οποίο  επιτρέπει,

στην περιοχή  που βρίσκεται το επίδικο έργο, ήτοι στην περιοχή  με στοιχείο Γ1,

την  χρήση  της    «ειδικής  ενίσχυσης  παραδοσιακών  και  βιολογικών

καλλιεργειών», η οποία δεν είναι  συμβατή με την χρήση που παραδέχεται τόσο η

Διοίκηση, όσο και η δικαιούχος επιχείρηση, δηλαδή του «Ζωολογικού Πάρκου

και  «Ωκεανόπολις  ψυχαγωγικό-  εμπορικό  κέντρο  -  ενυδρείο-  αίθουσες

εκθέσεων».

Για  να  δεχθεί  ως  «νομιμοφανή»  όλη αυτή  την παράνομη δραστηριότητα ο κ.

Τσιρώνης  «αιτιολόγησε»  την υπογραφή του  ότι «η εν  θέματι  δραστηριότητα

όμως ιδρύθηκε και λειτουργεί πριν την έκδοση του ως άνω διατάγματος και

συνεπώς συνεχίζει  τη λειτουργία της ως νομίμως υφιστάμενη», κάτι που δεν

είναι  αληθές και  νομικά ορθό αφενός μεν διότι  η προϋφιστάμενη χρήση δεν

ήταν νόμιμη, αφού δεν αφορούσε κτηνοτροφική ή πτηνοτροφική μονάδα και

γεωργικές αποθήκες αλλά χώρο συγκέντρωσης κοινού για ψυχαγωγία, αφετέρου

η  «εγκρινόμενη»  δεν  έχει  καμία  σχέση  και  δεν  μπορεί  να  ενταχθεί  στην

κατηγορία  της  ζώνης  «ειδικής  ενίσχυσης  παραδοσιακών  και  βιολογικών

καλλιεργειών».

Ακόμα η παρανομία της απόφασης Τσιρώνη αλλά και της απόφασης άντλησης

θαλασσίου  ύδατος,  διότι  αφορούν   εγκαταστάσεις  που  έχουν  πλέον  κριθεί

αμετάκλητα με διοικητικές αποφάσεις αλλά και  με δικαστική απόφαση με

αρ.  2524/2012 του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αυθαίρετες, εκτελεσθείσες
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καθ’  υπέρβαση  της  ανωτέρω  οικοδομικής  αδείας  και  μη  συμβατές  με  την

επιτρεπόμενη χρήση γης.

Επίσης με την ανωτέρω μεσολαβήσασα δικαστική απόφαση δεν είναι δυνατόν να

«νομιμοποιηθούν» με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  4  του  Ν.

4067/2012  (ΦΕΚ  79Α/9-4-2012),  αφού  παραβιάζουν  τις  ουσιαστικές

πολεοδομικές  διατάξεις  τόσο  του άρθρου 1  του ΠΔ 5-12-1979 που  ίσχυαν

κατά την εκτέλεσή τους, όσο και του άρθρου 2 παρ.   VI   του ΠΔ 20.2.2003 που

ισχύουν σήμερα, ούτε φυσικά να «τακτοποιηθούν» με τις διαδικασίες του Ν.

4178/2013  αλλά  και  του  Ν.  4495/2017,  αφού  κρίθηκαν  αυθαίρετες  με

δικαστική απόφαση του Δ.Εφ.Αθηνών.

       Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν.

4067/2012  (ΦΕΚ  79Α/9-4-2012),  η  οποία  ρητώς  ορίζει  «6.  Σε  περίπτωση

αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές

που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί

ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης», οι ανωτέρω

κριθείσες αμετακλήτως, με δικαστική απόφαση, κατασκευές  δεν είναι δυνατόν

να «νομιμοποιηθούν» καθόσον, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω,  παραβιάζουν τις

ουσιαστικές  πολεοδομικές διατάξεις  τόσο του άρθρου 1 του ΠΔ 5-12-1979

που ίσχυαν κατά την εκτέλεσή τους, όσο και του άρθρου 2 παρ.    VI   του ΠΔ

20.2.2003 αφού ορίσθηκε στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του Ν. 4178/2013,

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4107/2014 «7. Στις ρυθμίσεις του

παρόντος νόμου υπάγονται κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε

από  την  αρμόδια  αρχή  και  που  μεταγενέστερα  ανακλήθηκε  λόγω  υποβολής

αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Για

τα  κτίσματα  αυτά  υποβάλλονται  όλα  τα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  11  και

καταβάλλεται το σχετικό παράβολο, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα

με τις διατάξεις του παρόντος. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου

και του παρόντος άρθρου κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη

απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου  1  .».

1 Νομοθετική θέση που είναι απόλυτα συμβατή με τις σκέψεις με αρ. 25,26 στις σελίδες 44,45,46
της απόφασης με αρ. 1858/2015 της Ολομελείας του ΣτΕ και υιοθέτησε και ο νομοθέτης του Ν.
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Διότι  όπως  αναφέρθηκε  ανωτέρω  κατά  της  με  αρ.  16/8-6-2010  έκθεση

αυτοψίας,  κατατέθηκαν  ενστάσεις  και  αιτήσεις  θεραπείας  (5406/7-7-2010  και

συμπληρωματική 6171/2-8-2010), οι οποίες και απορρίφθηκαν από την αρμόδια

Επιτροπή του ΠΔ 267/1998 με την με αρ. 1/13.12.2010 απόφαση.

Αίτηση ακύρωσης της  εταιρείας κατά της απόφασης με αρ. 1/13.12.2010,

ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών,  απορρίφθηκε  με  την  με  αρ.

2524/2012  απόφαση  του  δικαστηρίου  αυτού,  οπότε  και  έγινε  τελεσίδικη  η

ανωτέρω  έκθεση  αυτοψίας,  καθώς  και  αμετάκλητη  μετά  από  την  άπρακτη

πάροδο της σχετικής προθεσμίας, προς άσκηση εφέσεως ενώπιον του ΣτΕ, με

αποτέλεσμα  στις  αμετακλήτως  κριθείσες  αυθαίρετες  κατασκευές και

συγκεκριμένα:

  -στη  συναρμολογούμενη  κερκίδα  (λυόμενη  κατασκευή)  με  υλικά  εκ

σιδήρου επιφάνειας 452.00 μ2 περίπου,

 - στο σύστημα δεξαμενών με δελφίνια συνολικής επιφάνειας 917,14 μ2

περίπου

-στο  στεγασμένο  αντλιοστάσιο   με  σιδηροκατασκευή  και  οροφή  από

panel επιφάνειας 290 μ2

-στο  προκατασκευασμένοι  οικίσκοι  τύπου  container  συνολικής

επιφάνειας 135,14 μ2 περίπου, 

όπως  φαίνονται  στα  συνημμένα   σκαριφήματα  της  ανωτέρω  αμετάκλητης

εκθέσεως  αυτοψίας,  δεν  επιτρέπεται  όχι  μόνον  να  νομιμοποιηθούν ή  να

«τακτοποιηθούν»  με  τις  διαδικασίες  των  «ευεργετικών»  νόμων  (Ν.

4178/2013,  4495/2017),  αλλά  κυρίως  και  πλέον  τούτου  δεν  επιτρέπεται  να

εγκριθούν  περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία τους.

Τέλος,  με  τις  ανωτέρω  αποφάσεις  αλλά  και  την  γενικότερη  ανεκτική  έως

ευθέως  παράνομη  συμπεριφορά  των  κρατικών  οργάνων,  συνεχίζεται  η

λειτουργία   ενός  ιδιότυπου,  κατά  την  επιχείρηση,  «εκπαιδευτικού  θαλάσσιου

πάρκου»  με  σκοπό  «την  ασφαλή  και  άνετη  διαβίωση  των  θαλάσσιων

θηλαστικών» που μόνον αυτές τις λειτουργίες δεν επιτελεί.

4495/2017
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Ειδικότερα:

Με τις πιο πάνω αυθαίρετες κατασκευές αλλά και μη λειτουργικά συμβατές

με την ισχύουσα χρήση γης της ζώνης Γ1 «ειδικής ενίσχυσης παραδοσιακών και

βιολογικών καλλιεργειών,  έχει εγκατασταθεί  μονάδα «φυλάκισης» θαλασσίων

θηλαστικών, κητωδών δηλαδή δελφινιών, ιδίως μετά την απαγόρευση από τις

χώρες της Β. Ευρώπης της μεθόδου παράνομης κατακράτησης των εμβίων

αυτών όντων σε ιδιωτικούς, εκτός θαλασσίου περιβάλλοντος, χώρους και την

θέσπιση του συστήματος  της  πλήρους  απελευθέρωσης  είτε  στην  ελεύθερη

θάλασσα,  με  διακριτική  εποπτεία  κρατικών  φορέων  ή  μη  κυβερνητικών

οργανώσεων,  αφού  διέλθουν  ένα  στάδιο  προσαρμογής  ιδιαίτερα  τα

απελευθερούμενα δελφίνια, είτε σε θαλάσσια πάρκα υπό εποπτεία των ίδιων

φορέων, με σύγχρονα μέσα.  

Η μονάδα αυτή είναι εκ της φύσεώς της παράνομη διότι τόσο η εγκατάσταση,

όσο και η λειτουργία της  είναι χώρος συγκέντρωσης κοινού και αποσκοπεί

στην επίτευξη κέρδους, μέσω της διενέργειας παραστάσεων για το κοινό, το

οποίο  πληρώνει  κανονικά  εισιτήριο,  δηλαδή   έναντι  οικονομικού

ανταλλάγματος  και βάσει ειδικού προγράμματος, στο οποίο τα θηλαστικά

«εκπαιδεύονται», από «ειδικούς» και  όχι από τους γονείς τους, με «βίαιες»

ανθρώπινης  επινοήσεως,  μεθόδους,   όπως η στέρηση φαγητού,  ελευθερίας

κινήσεων κλπ., «αγαθά» που αποκτούν πρόσκαιρα, αφού όμως μάθουν και

εκτελέσουν το «εκπαιδευτικό», για αυτά, πρόγραμμα.

Στην περίπτωση του ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ η ανωτέρω επιχείρηση από το έτος

2010, εκμεταλλευόμενη την τότε έλλειψη ειδικού νομοθετικού πλαισίου για την

προστασία  των  κητωδών  και  θαλασσίων  θηλαστικών,  εισήγαγε,  κατά  τους

ισχυρισμούς της, για «φιλοξενία», έντεκα (11) δελφίνια από θαλάσσιο πάρκο της

Λιθουανίας, λόγω παύσης της λειτουργίας του, όπως επίσης και το έτος 2015,

τέσσερα (4) δελφίνια από την Φιλανδία και δύο (2) από την Γαλλία και αμέσως

δημιούργησε  χώρους  «αιχμαλωσίας»,   «εκπαίδευσης»  και  παραστάσεων  με

σκοπό το κέρδος.
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Η λειτουργία αυτή είναι ευθέως παράνομη διότι αντίκειται στο άρθρο 12 του

Ν.  4039/12  (ΦΕΚ  15/Α/12),  ως  νυν  ισχύει,  σύμφωνα  με  το  οποίο  «1.

Απαγορεύεται  η  διατήρηση κάθε  είδους  ζώου σε  τσίρκο ή  σε  θίασο με  ποικίλο

πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για

οποιονδήποτε  σκοπό  στο  πρόγραμμα  τους,  πραγματοποιούν  παραστάσεις  ή

παρελαύνουν ή εμφανίζονται  ενώπιον του κοινού.  2. Απαγορεύεται  η διατήρηση

κάθε  είδους  ζώου  σε  επιχειρήσεις  ψυχαγωγικών  παιχνιδιών,  πίστας

αυτοκινητιδίων,  μουσικών  συναυλιών,  επιδείξεων,  πανηγυριών  ή  άλλων

καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ` όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με

οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους. 2.α. Με την

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε

υπαίθρια  δημόσια  έκθεση  με  σκοπό  την  αποκόμιση  οικονομικού  οφέλους»,

οπωσδήποτε δεν συνιστά νομιμοποίηση της δραστηριότητας αυτής το γεγονός ότι

η  επιχείρηση  δηλώνει  ότι  το  πρόγραμμα  των  παραστάσεων,  για  το  οποίο

αποκομίζει  χρήματα,  είναι  «εκπαιδευτικό»,  διότι  η  επίσκεψη  και  η

παρακολούθηση  της  παράστασης  που  δίνουν  τα  δελφίνια  που  έχει

«αιχμαλωτίσει»,  πραγματοποιούνται  σε  ειδικό  χώρο  με εξέδρες-κερκίδες  που

αποτελούν χώρο συγκέντρωσης κοινού για παραστάσεις-επιδείξεις, σε ειδικές

ώρες  και  με  ειδικό  πρόγραμμα   με  «πειθαρχημένη»  ομοιομορφία  και

συντονισμό που αποδεικνύει εκμάθηση από τρίτο (άνθρωπο-εκπαιδευτή) και όχι

από τη φύση και τους γονείς τους.

Άλλωστε  το ιδιωτικό αυτό πρόγραμμα όχι μόνον δεν έχει  εγκριθεί από

επίσημη  αρμόδια  διοικητική  εκπαιδευτική  αρχή  αλλά  δεν

συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες οδηγίες και στις εγκύκλιες διαταγές  του

Υπουργείου  Παιδείας  περί  διδακτικών  επισκέψεων  και  εκπαιδευτικών

προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Διοίκηση  όχι μόνον  ανέχεται τις ανωτέρω

παράνομες πράξεις που  παραβιάζουν ευθέως τις επιταγές του ανωτέρω άρθρου

και την απόλυτη απαγόρευση που επιβάλλει  την μη συμμετοχή ζώων σε κάθε

είδους παράσταση, παρέλαση ή εμφάνιση ενώπιον κοινού «με οποιονδήποτε
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τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό» αφού και η «εξαίρεση» του άρθρου 13 του

ιδίου νόμου, ορίζει ρητά ότι η διατήρηση ζώων σε πάρκα επιτρέπεται μόνο με

την  προϋπόθεση  ότι  δεν  διεξάγονται  κάθε  είδους  παραστάσεις  με  τη

συμμετοχή ζώων, διότι αυτή  εξαίρεση έχει τεθεί υπέρ της ευζωίας των ζώων,

και  όχι  ως  λόγος  έγκρισης  παράστασης  (έστω  και  στα  πλαίσια  του  δήθεν

εκπαιδευτικού προγράμματος), αφού η διατήρηση, ως επιτρεπτή κατάσταση της

φιλοξενίας των ζώων, σε πάρκα, προϋποθέτει ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνται σε

οποιουδήποτε είδους παράσταση,  παρέλαση ή εμφάνιση ενώπιον κοινού «  με

οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό»,  οι οποίες στην περίπτωση

του ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ομολογούνται από την επιχείρηση και διαπιστώνονται

από τις  δημόσιες αρχές  ότι  πραγματοποιούνται,  τα δε «κατασταλτικά»  μέτρα

που λαμβάνει η Πολιτεία είναι πρόστιμα, χωρίς ποτέ να προχωρεί στην διακοπή

της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας  του δελφιναρίου.

Αποθέωση  της  παρανομίας,  της  περιγραφής  του  νόμου  και  της  πλήρους

προσβολής  της  νοημοσύνης  του  μέσου  πολίτη  του  αλλά  και  της  οικολογικής

συνείδησης  της  κοινωνίας  είναι   η  προσχηματική,  αντιφατική  και  προκλητική

θέση,  στην  συστηματικώς  παρανομούσα  επιχείρηση,  από  τον  υπογράψαντα

υπουργό Τσιρώνη του «όρου» της λήψης πρωτοβουλιών «για την προώθηση της

διατήρησης, προστασίας και αναπαραγωγής των σπανίων και των υπό εξαφάνιση

ειδών σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς»,  όταν είναι γνωστό τοις πάσι

και  ακόμα  παραδεδεγμένη  επιστημονική  αρχή  ότι  δεν  υφίσταται

φυσιολογική  διαδικασία  αναπαραγωγής  των  δελφινιών,  υπό  καθεστώς

αιχμαλωσίας,  διότι  τόσο  η  κοινωνικότητα,  όσο  και  αναπαραγωγική

διαδικασία επηρεάζεται άμεσα από το καθεστώς της ανελευθερίας και των

περιορισμών,  κατά  παραγγελία  και  υποχρεωτική  ή  μετά  από  στέρηση

επαφών, αναπαραγωγή κλπ., με αποτέλεσμα είτε την γέννηση  νεογνών με

συγγενείς  παθήσεις  εξ  αιμομικτικού  υποβάθρου,  είτε  νεογνών,  μετά  από

προώρους  τοκετούς  και  ποσοστό  μεγάλης  θνησιμότητας  αλλά  και  με

μείωση του προσδόκιμου ορίου ζωής που ενώ κατά μέσο όρο είναι γύρω
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στο  55  έτη,  στα  γεννηθέντα  σε  καθεστώς  αιχμαλωσίας  παρατηρούνται

θάνατοι σε ηλικία ακόμη και 11 ετών.

Το  ότι  τα  ανωτέρω  θηλαστικά  βρίσκονται  υπό  καθεστώς  αιχμαλωσίας

επιβεβαιώνεται  από  το  γεγονός  ότι  τα  κητώδη  είναι  εντελώς  αδύνατο  να

εκδηλώσουν  φυσιολογικές  συμπεριφορές  σε συνθήκες αιχμαλωσίας  και γι'

αυτό εμφανίζουν μια σειρά από σωματικές και ψυχοδιανοητικές διαταραχές.

Για  παράδειγμα,  στη  φύση  τα  δελφίνια  κολυμπούν  κάθε  ημέρα  δεκάδες

χιλιόμετρα  σε  ευθεία  γραμμή και  περνούν  το  80% του χρόνου  τους  στην

κατάδυση. Μέσα  στη  δεξαμενή  περιορίζονται  σε  αδιάκοπους

επαναλαμβανόμενους  κύκλους  και  δεν  μπορούν  να  αξιοποιήσουν  το

ηχοεντοπιστικό τους σύστημα (σόναρ), η συνεχής αντανάκλαση του οποίου στα

τοιχώματα της δεξαμενής είναι ενοχλητική. 

Η  αναγκαστική  παραμονή  τους  στην  επιφάνεια  της  δεξαμενής  μπορεί  να

προκαλέσει  δερματικά  και  οφθαλμολογικά  προβλήματα.  Πρόκειται  για  ένα

περιβάλλον στερημένο από τα ηχητικά και άλλα ερεθίσματα της θάλασσας με

αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε κακέκτυπα του εαυτού τους που εκτελούν μια

σειρά από εντολές και εξαρτώνται από τη μέριμνα του φροντιστή τους.

Πρέπει  να τονισθεί  ότι,  με  βάση τα στοιχεία  του έτους  2016,        από τα

έντεκα (11) δελφίνια που είχαν φτάσει στη χώρα μας το 2010, γεννήθηκαν-

σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία , έξι  (6) από τα οποία τα τέσσερα (4)

απεβίωσαν  πρόωρα  μαζί  με  ένα  ενήλικο  αλλά  νεαρό  θηλυκό  (μητέρα),

ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων σε πέντε (5).

Τα ανωτέρω πιστοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής  της  Περιφέρειας  Αττικής,  η  οποία,  στις  12-1-2015  έπειτα  από

καταγγελία  που  δέχτηκε,  πραγματοποίησε  επιτόπιο  έλεγχο  στο  Αττικό

Ζωολογικό  Πάρκο  και  διαπίστωσε  τον  θάνατο  τεσσάρων  δελφινιών.

Συγκεκριμένα,  πρόκειται  για  ένα  θηλυκό  ηλικίας  11  ετών  και  τρία  νεογνά

(ηλικίας μίας ημέρας, πέντε ημερών και δυόμισι μηνών). 

Ο θάνατος του μεγαλύτερου από τα δελφίνια αποδίδεται σε παθολογικά αίτια,

καθώς οξεία φλεγμονή το οδήγησε σε νεφρική ανεπάρκεια, ενώ των δύο νεογνών
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αποδίδεται  σε  απόρριψη  από  τη  μητέρα  γιατί  δεν  τα  θήλασε  και  δεν

ευοδώθηκαν  οι  τεχνητοί  τρόποι  σίτισης.  Το  μόλις  μίας  ημέρας  νεογνό

γεννήθηκε  με  ανωμαλία  διάπλασης  (  η  ανωτέρω  επιχείρηση  ανακοίνωσε  πως

γεννήθηκε νεκρό  ) και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να κολυμπήσει και πνίγηκε.

Η έγκριση λοιπόν και η θέση του όρου αυτού έλαβε χώρα κατά παράβαση

του νόμου και  με μοναδικό σκοπό την συγκάλυψη της  πλήρους  περιφρόνησης

της Διοίκησης και των επιχειρηματιών, των επιταγών του Συντάγματος και του

νόμου για την προστασία της άγριας πανίδας και της οικολογικής ισορροπίας,

στην  οποία περιλαμβάνεται και η ευζωία των «αγρίων» ζώων.

Για  όλα  τα  ανωτέρω  σχετικά  με  την  απόφαση  του  κ.  Τσιρώνη   η

Πανελλαδική  Φιλοζωική  και  Περιβαλλοντική  Ομοσπονδία  (ΠΦΠΟ)  έχει

προσφύγει από το 2016  στο Συμβουίο της Επιρτατείας και έχι ορισθεί δικάσιμος

η 27-11-2019.

Όμως  επειδή  τόσο  το  καθεστώς  της  χρήσης  της  περιοχής  έχει  γίνει

αντικείμενο επανειλημμένων παραβιάσεων προς όφελος  της επιχείρησης αυτής,

όσο και η ανυπαρξία νομοθετικών διατάξεων για την προστασία των κητωδών

και της διαβίωσης και ευζωία τους  στη φύση αλλά και  οι αλληλοσυγκρουόμενες

διατάξεις  για  τις  αρμοδιότητες  εποπτείας  και  ελέγχου  των  διαδικασιών

απελευθέρωσης  αυτών  και  η  συστηματική   μη  τήρηση των υποχρεώσεων της

Διοίκησης να προσαρμοσθεί  στις  Οδηγίες  της  Ε.Ε για τα ανωτέρω ζητήματα,

τίθεται  επιτακτικά  το  ζήτημα της  νομοθετικής  πρωτοβουλίας  για  την  θέσπιση

ολοκληρωμένου  νομοθετικού  πλαισίου,  με  άμεση ισχύ,  εφαρμογή  και  έκδοση

πράξεων  εκτέλεσης,  για την  απαγόρευση  της  μεθόδου  παράνομης

κατακράτησης  των  εμβίων  αυτών  όντων  σε  ιδιωτικούς,  εκτός  θαλασσίου

περιβάλλοντος,  χώρους,  την  θέσπιση  του  συστήματος  της  πλήρους

απελευθέρωσης  είτε  στην  ελεύθερη  θάλασσα,  με  διακριτική  εποπτεία

κρατικών φορέων ή μη κυβερνητικών και οικολογικών οργανώσεων, είτε σε

θαλάσσια  πάρκα  υπό  εποπτεία  των  ίδιων  φορέων,  με  σύγχρονα  μέσα,

διαδικασία που εκτός από ενωσιακή υποχρέωση είναι και συνταγματική επιταγή

κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος.  
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