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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Φ.Π.Ο) 

& 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Ταχυδρ. Διεύθυνση: Λύκτου 7 – Ηράκλειο/Κρήτη, Τ.Κ. 71307 

Τηλέφωνο: +306979913007 / +306976489349 

Έδρα :Κόμβος Εθν. Οδού Γαλατά Χανίων - Χανιά 

Email: info@pfpo.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.pfpo.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/pfpomospondia 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/7/2017  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:983/17 

 

 

ΠΡΟΣ:  

1. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

(ΠΙΝ), Κέρκυρα  

2. Κεντρικό Λιμεναρχείο Κερκύρας - Λιμενική Αστυνομία, Κέρκυρα 

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ,Υπηρεσία ΚΑΦΕΕ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΙΝ, Κέρκυρα 

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κερκύρας 

3. Αρχιπέλαγος - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Σάμος 

4. Γραφείο Βουλευτή κου Γιώργου Αμυρά (Β’ Αθηνών, Το ΠΟΤΑΜΙ) 

ΘΕΜΑ: Το από 26/6/2017, Α.Π. 49020/20009 έγγραφό σας ‘Διαβίβαση ηλεκτρονικού εγγράφου’ 

               Ελεύθερη η εκμετάλλευση και η κακοποίηση των άγριων ζώων. 

 

 

1. Σε απάντηση της καταγγελίας της Ομοσπονδίας μας από 16/6/2017 κατά της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ», για παράβαση του Ν.4039/2012, 

Άρθρο 12, λάβαμε το από 26/6/2017, Α.Π. 49020/20009 έγγραφό σας. 

2. Σε αυτό αναφέρεστε στην ηλεκτρονική απάντηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος   Διαχείρισης 

Άγριας Ζωής & Θήρας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία (σημείο 2 του εγγράφου 

σας): 
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«Η εν λόγω εγκατάσταση δεν σχετίζεται με τον Ν.4039/2012 […] καθώς οι θαλάσσιοι λέοντες είναι 

κατεξοχήν άγρια ζώα και δεν προσφέρουν συντροφιά στον άνθρωπο, ούτε διαμένουν κυρίως μέσα στην 

κατοικία του» 

3. Σας Ενημερώνουμε ότι η καταγγελλόμενη παράβασή αφορούσε τον Ν.4039/2012, Άρθρο 12 όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν.4235/2014, Άρθρο 46, ήτοι: 

«[Ν.4039/2012, Άρθρο 12:] 

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 

πρόγραμμά 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 πρόγραμμά τους. 

[τροποποίηση από Ν. 4235/2014, Άρθρο 46]:  

‘Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής: «2.α. Με 

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

δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»’ 

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν.4039/2012, Άρθρο 1, ‘Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και 

κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.’ 

5. Τέλος, τα σχετικά video τα οποία σας έχουμε καταθέσει στα πλαίσια των καταγγελιών μας 

αποδεικνύουν εξόφθαλμα την συντελούμενη και συνεχιζόμενη παράβαση των προαναφερθέντων 

νομικών διατάξεων.     

6. Βάσει των ανωτέρω η απάντησή σας είναι νομικά έωλη και δεν ευσταθεί, και ως εκ τούτου 

αιτούμαστε: 

Α. Την άμεση επικύρωση του διοικητικού προστίμου των 10.000 ευρώ στην εταιρία 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ» το οποίο 

βεβαιώθηκε από την Λιμενική Αστυνομία Κερκύρας  και στάλθηκε προς επικύρωση με το Α.Π. 

2132.22/4403/16/26-08-2016 έγγραφό της Λιμενικής Αστυνομίας Κερκύρας προς την Δνση 

Κτηνιατρικής Κερκύρας, και το οποίο η τελευταία, παράνομα και καταχρηστικά, δεν 

επικυρώνει εδώ και 11 μήνες. 

Β. Σχετικά με την 16/6/2017 νέα καταγγελίας μας κατά της εν λόγω επιχείρησης,  

(α) την άμεση σύλληψη στα πλαίσια του αυτοφώρου του/των υπευθύνων της ανωτέρω 

επιχείρησης και την ποινική τους δίωξη για παράβαση του Ν.4039/2012, Άρθρο 12, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Ν. 4235/2014, Άρθρο 46  
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(β) την επιβολή των διοικητικών προστίμων στον/ους υπευθύνους της ανωτέρω 

επιχείρησης που προβλέπονται στο άρθρο 21, ήτοι 20.000 –είκοσι χιλιάδες- ευρώ (5.000 

ευρώ x 2 ζώα x διπλασιασμός λόγω μη συμμόρφωσης, Άρθρο 21, παρ. 2α)  

(γ) Την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης για διάστημα 1 μηνός 

έως και 1 έτους (Ν.4039/2012, Άρθρο 21, παρ. 2β)  

(δ) Να ελέγξετε εάν η εν λόγω επιχείρηση κατέχει και διατηρεί νόμιμα τα εν λόγω 

θαλάσσια θηλαστικά, ειδικά αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση CITES (Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 104853/4953πε/06-02-2006 (ΦΕΚ 198 Β΄)), καθώς και το εάν έχει ή όχι νόμιμη 

άδεια για τη διαβίωση των ζώων στην εγκατάσταση-πλωτή πλατφόρμα της επιχείρησης επί 

των θαλάσσιων υδάτων της νήσου Κερκύρας. 

(ε) Να ελεγχθεί εάν η εν λόγω επιχείρηση έχει νόμιμη άδεια για τη διαβίωση των ζώων 

στην εγκατάστασή της (πλωτή πλατφόρμα) επί των θαλάσσιων υδάτων της νήσου 

Κερκύρας. 

στ) Τέλος αλλά πρωτίστως να ελέγξετε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων αυτών σε 

συνεργασία με άλλες αρμόδιες  αρχές αλλά κυρίως ερχόμενοι σε επικοινωνία με το 

Αρχιπέλαγος – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, τηλ. 6974744949. 

 

 

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας 

                Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία)και την 
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων 

 

Η Πρόεδρος 

Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη 

 

 

 

 

Η Γραμματέας 

Μαρία Χουστουλάκη 

 

                        Το Μέλος του ΔΣ 

                    Ιωσήφ Μποτετζάγιας 

                 


