
 

                                                      

 

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με παραστάσεις 

θαλάσσιων λεόντων.  

 

Σχετ.:   α. Το αρίθμ 158063/1621/19-7-2017 έγγραφό μας , 

            β. Το υπ. αριθμ. 46167/18795/7-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής,    

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

            γ. Το υπ. αριθμ. 2132.22/4616/16/5-9-2016 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Κέρκυρας όπως στάλθηκε με  ηλεκτρονικό μήνυμα από την Πανελλαδική 

Φιλοζωική και  Περιβαλλοντική Ομοσπονδία στις 28-7-2017 και το λοιπό 

ενημερωτικό υλικό.   

  

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου μας, που αφορά στο νομοθετικό 

πλαίσιο σχετικά με παραστάσεις με θαλάσσιους ελέφαντες  και κατόπιν της πληρέστερης 
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 Κοιν., 

- Γεν.Δ/νση Περιφερειακής 

  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  

  8
η
  Παρ. Ι. Θεοτόκη 63, 49100 Κέρκυρα 

                  

- Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας 

Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, 49100 Κέρκυρα 

 

-   Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής 

     Παραγωγής και Κτηνιατρικής  

     Δ/νση Προστασίας των Ζώων                

     Τμήμα Προστασίας των Ζώων  

          Αχαρνών 2 ΤΚ 10176 Αθήνα 

 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ.Ελλάδας, 

    Πελ/νήσου και Ιονίων Νήσων  

    Δ/νση Δασών Κέρκυρας 

   Αλυκές Ποταμού  ΤΚ 49100-Κέρκυρα  

 

- -  Πανελλαδική Φιλοζωική και 

-    Περιβαλλοντική Ομοσπονδία   

   Λύκτου 7, Ηράκλειο, Κρήτη 

mailto:ch.sokos@prv.ypeka.gr


 

ενημέρωσης της υπηρεσίας μας και της εξέτασης σχετικού με το θέμα οπτικοακουστικού 

κ.λπ. υλικού (βίντεο, φωτογραφίες και παλαιότερα έγγραφα), καθώς και του αριθμ. 

2132.22/4616/16/5-9-2016 εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, όπως μας 

απεστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Πανελλαδική Φιλοζωική και 

Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, διαπιστώνεται ότι οι θαλάσσιοι λέοντες πραγματοποιούν 

παράσταση, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο σύνδεσμο  (https://www.pfpo.gr/thalassioi-

elefantes-klooun-stin-kerkura/) στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία 

διαφημίζεται σχετικά  

(https://www.grekomania.com/el/catalog/kalypso-star-sea-lions) – και δεν αποτελεί μια απλή 

έκθεση ζώων ιδιώτη, χωρίς άμεσο επιχειρηματικό όφελος, όπως με βάση τα αρχικά 

δεδομένα που τέθηκαν υπόψη μας  λανθασμένα θεωρήθηκε. 

Συνεπώς εκτιμούμε ότι η επιβολή κυρώσεων για την παραπάνω δραστηριότητα θα 

πρέπει να εξεταστεί  από τις αρμόδιες  αρχές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 του 

ν.4039/2012 όπως ισχύει, ως προς τα διαλαμβανόμενα στην  παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 

4039/12 (ΦΕΚ 15 Α’/2012) σύμφωνα με το οποίο:  

«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 πρόγραμμά τους». 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την 

διευθέτηση του προβλήματος στα πλαίσια των οριζομένων από το Ν. 4039/12. 

Τέλος, θεωρούμε αδόκιμη την κοινοποίηση από την υπηρεσία σας, σε διαφόρους 

φορείς, της αρχικής ενδο-υπηρεσιακής επικοινωνίας μας (σχετ. το υπ. αρ. 49020/20009/26-

6-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων), που δεν στηρίζεται σε πλήρη γνώση του εύρους των 

δραστηριοτήτων του θέματος. Θεωρούμε ότι η αναλυτικότερη  περιγραφή  και η αποστολή   

φωτογραφιών ή βίντεο από πλευράς σας, θα συνέβαλε στο να  γίνει κατανοητό από την 

υπηρεσία μας, περί τίνος ακριβώς δραστηριότητα πρόκειται . 

 

 

                                                        

                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ Α/Α 

 

 

 

                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ      

 

 

 

 

 Εσωτερική διανομή  

- Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης  

  Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Α.Π 

                      Ενταύθα   
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