ΥΠΟΜΝΗΜΑ

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2011

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα.

1

Το παρών υπόµνηµα συντάχθηκε από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ µε τη συµµετοχή των παρακάτω
επιστηµονικών συνεργατών του: Λάζαρο Γεωργιάδη, βιολόγο, γενικό διευθυντή, Μελίνα
Αυγερινού, προπτυχιακή φοιτήτρια ηθολογίας ζώων, οικοξεναγό Περιβαλλοντικού
Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Μαρία Σπηλιωτοπούλου, νοµικό, επιστηµονική σύµβουλο, Βάσω
Πετρίδου, Msc Φιλόλογο –Παιδαγωγό, διευθύντρια επικοινωνίας. Συντάχθηκε µετά από
έρευνα που διεξήγαγε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ σε συνεργασία µε το πανευρωπαϊκό δίκτυο
οργανώσεων για την εξάλειψη της αιχµαλωσίας των άγριων ζώων (ENDCAP) και την
Βρετανική Οργάνωση Born Free σχετικά µε τους Ζωολογικούς Κήπους και τις άλλες
µορφές αιχµαλωσίας των άγριων ζώων στην Ελλάδα, διαπιστώνοντας τις ακατάλληλες
πολλές φορές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, αλλά και τις ελλείψεις που παρουσιάζει το
νοµοθετικό πλαίσιο που τα προστατεύει.
Απευθύνεται σε υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται µε την διαχείριση των άγριων
ζώων σε αιχµαλωσία, την αγοραπωλησία ζώων, τον έλεγχο του εµπορίου άγριων ζώων και
τη θέσπιση νοµοθεσίας για την προστασία των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία.
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Ορισµοί
∆ελφινάριο: Η εγκατάσταση, µόνιµη ή εποχιακή, ανοιχτή στο κοινό που διατηρεί και επιδεικνύει
στο κοινό αιχµάλωτα κητοειδή.
Εκθέσεις ζώων, προσωπικές συλλογές: Μόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν ζώα άγριων
ειδών, είτε για να τα επιδεικνύουν στο κοινό είτε όχι, χωρίς να αποτελούνται από
σηµαντικό αριθµό ζώων ώστε να θεωρούνται Ζωολογικοί Κήποι (µε χρήση της «εις άτοπον
απαγωγής» από τον ορισµό των Ζωολογικών Κήπων της Οδηγίας 1999/22/).
Ευζωία ζώων: Η ευεξία και η υγεία των ζώων, λαµβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ζώα µπορούν να
αισθάνονται πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζώα έχουν ειδικές
εγγενείς ανάγκες, ανεξάρτητα από τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται. Αυτές οι
ανάγκες αναφέρονται και ως «πέντε ελευθερίες».
Ζωολογικός Κήπος: Όλες οι µόνιµες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσουν ζώα άγριων ειδών για να
επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισσότερες ηµέρες το χρόνο, εκτός των τσίρκο, των
καταστηµάτων πώλησης ζώων και των εγκαταστάσεων οι οποίες δεν επιδεικνύουν
σηµαντικό αριθµό ζώων ή ειδών στο κοινό.
Καταφύγιο Ζώων: Η εγκατάσταση που διασώζει και προσφέρει στέγη και φροντίδα σε ζώα που
έχουν κακοποιηθεί, τραυµατιστεί, εγκαταλειφθεί ή εξαρτώνται από τον άνθρωπο για
όποιον άλλο λόγο, όπου η ευζωία κάθε µεµονωµένου ζώου είναι το πρωταρχικό µέληµα
σε όλο το πλαίσιο των δράσεών της. Επιπλέον η εγκατάσταση θα πρέπει να εφαρµόζει
πολιτική µη αναπαραγωγής των ζώων και θα πρέπει να αντικαθιστά τα ζώα µόνο µε την
λογική της ‘διάσωσης’ ζώων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα.
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.: Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας. Πρόκειται για νοµικά πρόσωπα που
υποδέχονται, περιθάλπουν και φιλοξενούν είδη της άγριας πανίδας, σύµφωνα µε τη
σχετική εθνική νοµοθεσία και λειτουργούν µε την εποπτεία της Πολιτείας.
Ξενικά είδη: είδη ζώων ή φυτών που δεν ανήκουν στην ενδηµική πανίδα ή χλωρίδα µιας
γεωγραφικής περιοχής.
«Πέντε ελευθερίες»: Αναφέρονται σε εξασφάλιση των βασικών αναγκών των ζώων όταν
βρίσκονται σε κατάσταση αιχµαλωσίας: Παροχή τροφής και νερού σε ποιοτική και
ποσοτική επάρκεια, κατάλληλου περιβάλλοντος, ποιότητας υγειονοµικής περίθαλψης,
δυνατότητα έκφρασης κάθε φυσιολογικής συµπεριφοράς, προστασίας από φόβο και
αγωνία.
Στερεοτυπική συµπεριφορά: προβληµατική επαναλαµβανόµενη, µονότονη συµπεριφορά των
ζώων χωρίς κανένα λειτουργικό ή φυσιολογικό σκοπό που οφείλεται κυρίως στην ανία, την
καταπίεση ή και στο στρες.
Συνθήκη CITES: η διακυβερνητική Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο Απειλούµενων Ειδών της
Άγριας πανίδας και Χλωρίδας. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι το διεθνές εµπόριο
ειδών άγριων ζώων και φυτών δεν απειλεί την επιβίωση και διαιώνισή τους.
Τσίρκο: Κάθε εγκατάσταση, µόνιµη ή εποχιακή όπου ένα ή περισσότερα άγρια ή οικόσιτα ζώα
κρατούνται, εκτίθενται ή χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση παραστάσεων και θεαµάτων.
ENDCAP: Πανευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων για την εξάλειψη της αιχµαλωσίας των άγριων
ζώων.
Ex situ διατήρηση των ειδών: η διαδικασία της προστασίας ενός υπό εξαφάνιση είδους φυτού
ή ζώου εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος µε την µορφή ολόκληρου του οργανισµού,
σπόρων, ιστού, καλλιέργειας κυττάρων, σπερµατοζωαρίων και ωαρίων.
In situ διατήρηση των ειδών: η διαδικασία της προστασίας ενός υπό εξαφάνιση είδους φυτού ή
ζώου στο φυσικό του περιβάλλον.
ΙΒΑ: ∆ιεθνής Ένωση για την µελέτη και την προστασία της Αρκούδας.
IUCN: ∆ιεθνής Ένωση για την διατήρηση της φύσης.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διατήρηση των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία από τον άνθρωπο, έχει κατά καιρούς
απασχολήσει πολλές οργανώσεις και ειδικούς σε όλο τον κόσµο. Για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ η
αντιµετώπιση των προβληµάτων των αιχµάλωτων αρκούδων και λύκων στην αρχή και το
κλείσιµο ζωολογικών κήπων µε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των ζώων στη
συνέχεια, αποτέλεσε βασικό στόχο και αντικείµενο έντονης δραστηριοποίησης από την
αρχή της ίδρυσής του. Παράλληλα η ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο δίνει τη
δυνατότητα τόσο για ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών όσο και τη διαµόρφωση κοινών
θέσεων και προτάσεων. Χαρακτηριστικές συνεργασίες αποτελούν το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
για την Εξάλειψη της ∆ιατήρησης των Άγριων Ζώων σε Αιχµαλωσία (ENDCAP) αλλά και
η ∆ιεθνής Ένωση για τη Μελέτη και την Προστασία της Αρκούδας (ΙΒΑ). Η αντιµετώπιση
του προβλήµατος της αρκούδας χορεύτριας στην Ελλάδα και η λειτουργία του
Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην Ελλάδα αποτελούν πλέον πρότυπες
δράσεις οι οποίες έχουν ήδη «εξαχθεί» και υιοθετούνται σε διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα
η κατάργηση των τσίρκων στην Αυστρία και την Κροατία αποτελεί παράδειγµα που θα
πρέπει να «εισαχθεί» και να εφαρµοστεί άµεσα και στην Ελλάδα.
Το παρόν υπόµνηµα θέτει δύο σηµαντικά ζητήµατα. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση
της πραγµατικής ανάγκης για τη διατήρηση άγριων ζώων σε αιχµαλωσία από τον
σύγχρονο άνθρωπο, ενώ το δεύτερο αφορά στους κανόνες εξασφάλισης των
απαραίτητων συνθηκών διαβίωσής τους λαµβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις διαφορετικές
βιολογικές ανάγκες κάθε είδους.
 Σε σχέση µε το πρώτο και µε βάση την κρίσιµη κατάσταση της βιοποικιλότητας
στον πλανήτη, η βασική θέση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ υποδεικνύει ως κύρια και
πρωτεύουσα αναγκαιότητα τη διατήρηση των άγριων ζώων στη φύση όπως
ορίζεται και από τον κύριο καταστατικό σκοπό του, η προστασία της άγριας ζωής
και του φυσικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, στο όραµά του για έναν
περιβαλλοντικά ισορροπηµένο και υγιή κόσµο, βασική προϋπόθεση αποτελεί η
εξάλειψη της διατήρησης των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία.
 Το δεύτερο ζήτηµα προκύπτει από τη διαπίστωση ότι το παράνοµο εµπόριο ειδών
της άγριας πανίδας να είναι το τρίτο πιο επικερδές παράνοµο εµπόριο στον κόσµο
µετά το λαθρεµπόριο των όπλων και των ναρκωτικών. Οι συνθήκες διαβίωσης
εκατοµµυρίων ζώων όπως διαµορφώνονται από τον άνθρωπο, το κυρίαρχο είδος
του πλανήτη, είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακατάλληλες, ικανοποιούν
κυρίως ίδιες ανάγκες και αναµφίβολα αποτελούν αρνητικό δείκτη για το
πολιτισµικό επίπεδό του.
Ο στόχος του παρόντος υποµνήµατος είναι η διατύπωση προτάσεων και
προβληµατισµών προς την κατεύθυνση της άµεσης και ρεαλιστικής επίλυσης των
παραπάνω θεµάτων µε πρωταρχικούς στόχους τόσο την άµεση κατάργηση
συγκεκριµένων µορφών αιχµαλωσίας άγριων ζώων µε χαρακτηριστικότερα
παραδείγµατα τα τσίρκα και τα δελφινάρια, όσο και τη διαµόρφωση ενός βασικού
πλαισίου κανόνων εξασφάλισης των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης των ζώων που
βρίσκονται σε αιχµαλωσία από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και σηµαντικό µέρος του
υποµνήµατος αποτελεί η αναφορά και ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου τόσο σε
Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά το υφιστάµενο Ελληνικό νοµοθετικό
πλαίσιο φαίνεται να έχει όλο το εύρος των προβληµάτων από χαρακτηριστική ανυπαρξία
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κανόνων για συγκεκριµένες περιπτώσεις µορφών αιχµαλωσίας, όπως είναι οι εκθέσεις
ζώων και οι προσωπικές συλλογές ζώων, µέχρι τη βασική έλλειψη µηχανισµών ελέγχου
και τήρησης υφιστάµενων θεσµικών ρυθµίσεων. Το υπόµνηµα αφορά στις παρακάτω
µορφές αιχµαλωσίας:
1. Ζωολογικοί Κήποι και ενυδρεία
2. Προσωπικές Συλλογές και Εκθέσεις Ζώων
3. Θεάµατα µε άγρια ζώα
• Τσίρκα
• ∆ελφινάρια
• Πλανόδιους εκπαιδευτές ζώων
4. Εµπόριο ειδών άγριας πανίδας
5. Εκτροφεία
• Εκτροφεία ειδών της άγριας πανίδας
• Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων
6. Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας

Εικ 1. Η εξάλειψη του φαινόµενου της αρκούδας χορεύτριας στην Ελλάδα έχει
οδηγήσει στην αναβάθµιση της εικόνας της στο εξωτερικό.
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2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
2.1. Ιστορική εξέλιξη της διατήρησης άγριων ζώων σε αιχµαλωσία
Ιστορικά, η πρακτική της σύλληψης και διατήρησης άγριων ζώων σε συνθήκες
αιχµαλωσίας από τον άνθρωπο για διάφορους λόγους εκτός της ικανοποίησης των
διατροφικών του αναγκών, ξεκινάει από την Αρχαία Κίνα, την Αίγυπτο κατά την εποχή
των Φαραώ, την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώµη, ενώ µε την πάροδο του χρόνου,
διαµορφώνονται µε ποικίλους τρόπους οι διαφορετικές µορφές της αιχµαλωσίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένας πρόδροµος τύπος ζωολογικού κήπου πρωτοεµφανίζεται
κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, τότε που οι πρώτοι Ευρωπαίοι φτάνοντας στις
αποικίες αντίκρισαν πολυάριθµα είδη ζώων εξωτικών ειδών να διατηρούνται αιχµάλωτα
στις αυλές των τοπικών ηγεµόνων. Για παράδειγµα ότι ο Αζτέκος βασιλιάς Μοντεζούµα
διατηρούσε µια τεράστια συλλογή από πουλιά και αρπακτικά, η οποία απαιτούσε τη
φροντίδα τουλάχιστον 600 ατόµων, γεγονός που σίγουρα εντυπωσίασε τους Ισπανούς
κατακτητές. Οι Ευρωπαίοι θέλησαν να αναπαράξουν αυτό το µοντέλο στις χώρες τους,
µεταφέροντας εξωτικά ζώα κλεισµένα σε κλουβιά προς διασκέδαση των συµπατριωτών
τους. Έτσι γεννήθηκαν στην Ευρώπη οι πρώτοι Ζωολογικοί Κήποι, που έφτασαν στη
µεγάλη τους ακµή το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για τους λεγόµενους
Βικτωριανού Τύπου Ζωολογικούς Κήπους. Αργότερα και όσο ο άνθρωπος επιθυµούσε
να ελέγχει και να καταδυναστεύει όλο και περισσότερα είδη ζώων, ξεκίνησε να
χρησιµοποιεί τα άγρια ζώα µε σκοπό το θέαµα. Από την ανάγκη του ανθρώπου να
εξηµερώσει τα άγρια ζώα γεννήθηκε και το τσίρκο, τα θεάµατα δρόµου και γενικά οι
παραστάσεις µε άγρια ζώα.
Σήµερα, οι Ζωολογικοί Κήποι βικτωριανού τύπου, τα τσίρκα µε ζώα, τα εκτροφεία, αλλά
και όλες οι µορφές αιχµαλωσίας, δυστυχώς, υπάρχουν ακόµα σε χώρες όλου του κόσµου,
πολλές φορές µάλιστα κάτω από πολύ άσχηµες συνθήκες (Παράρτηµα ΙΙ Α). Τα βασικά
προβλήµατα των χώρων αυτών αποτελούν:
 Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της σύλληψης και της διατήρησης σε αιχµαλωσία
των άγριων ζώων µε κύριο και αποκλειστικό γνώµονα την ικανοποίηση της
περιέργειας, τον εντυπωσιασµό και τη «διασκέδαση» των ανθρώπων.
 Η παντελής έλλειψη του κατάλληλου σχεδιασµού, κατασκευής καθώς και ο µικρός
χώρος διατήρησης των ζώων (ως αποτέλεσµα της άγνοιας για τις βιολογικές και
οικολογικές ανάγκες των ειδών) µε ακατάλληλο υπόστρωµα και έλλειψη
εκπαιδευµένου προσωπικού φροντίδας και κτηνιατρικής περίθαλψης.
 Η τεράστια ευθύνη τους για τη µείωση των πληθυσµών πολλών ειδών άγριων
ζώων, µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να βρίσκονται στα πρόθυρα της
ολοκληρωτικής εξαφάνισης. Ακολούθως πολλοί Ζωολογικοί Κήποι δικαιολογούν
την ύπαρξή τους δια της αναπαραγωγής και διατήρησης απειλούµενων ειδών.
 Η ανεπαρκής περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση.
Για έναν ζωντανό και υγιή πλανήτη απαιτούνται άµεσα:
1. Η αλλαγή των αιτιών της διατήρησης των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία µε:
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• την εξάλειψη της χρήσης των ζώων για διασκέδαση και ικανοποίηση της
περιέργειας των ανθρώπων
• την ανάσχεση και τελική εξάλειψη της απώλειας ζώων από το φυσικό περιβάλλον
• την οριστική εξάλειψη µορφών αιχµαλωσίας όπως η αρκούδα χορεύτρια, οι
πλανόδιες παραστάσεις µε ζώα, κλπ
• τη φιλοξενία άγριων ζώων µόνο σε περιπτώσεις αδυναµίας επανένταξης στο
φυσικό περιβάλλον µε ταυτόχρονο έλεγχο της αναπαραγωγής τους.
• τη διατήρηση και αναπαραγωγή ειδών της άγριας πανίδας σε αιχµαλωσία µόνο σε
περιπτώσεις θεµιτής επανεισαγωγής, στο φυσικό περιβάλλον και ενίσχυση των
φυσικών πληθυσµών, τηρώντας αυστηρά τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί
από τη διεθνή κοινότητα (IUCN).
2. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων που παραµένουν σε αιχµαλωσία
µε αναγωγή της ευζωίας των ζώων σε βασικό στόχο της διαχείρισής τους και
θέσπιση κανόνων και προδιαγραφών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι πέντε βασικές
ελευθερίες των ζώων:
• Επαρκής ποσότητα και ποιότητα τροφής και νερού
• ∆ιαβίωση σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον
• Υγιής διαβίωση χωρίς τραυµατισµούς και ασθένειες
• Ελευθερία κίνησης και έκφρασης υγιούς συµπεριφοράς
• Ελευθερία από το φόβο και το άγχος
3. Η αξιοποίηση των υφιστάµενων αιχµάλωτων ζώων για την προστασία των ειδών
που αντιπροσωπεύουν µε:
• την προώθηση της ενηµέρωσης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της
ευαισθητοποίησης του κοινού µε προτεραιότητα σε θέµατα της αξίας των ειδών
και της προστασίας των βιοτόπων τους
• την άµεση συνεισφορά και συµµετοχή σε προγράµµατα προστασίας ειδών και
των βιοτόπων τους.
Η σχέση του ανθρώπου µε τα ζώα και τα είδη της άγριας πανίδας είναι δείγµα
πολιτισµού για µια χώρα. Γι’ αυτό η σχέση ανθρώπου και φύσης απαιτείται να βασιστεί
σε νέα, γερά θεµέλια που πηγάζουν από το σεβασµό και τη γνώση µε το κάθε είδος. Ο
άνθρωπος ως αποκλειστικός διαχειριστής αυτού του πλανήτη οφείλει να µεταβάλει την
περιέργειά του σε πραγµατικό ενδιαφέρον για όλες τις µορφές της ζωής και να
συµµετέχει ενεργά στην προστασία τους.
2.2. Προβλήµατα διατήρησης των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία
Υπάρχουν πολλές µορφές αιχµαλωσίας άγριων ζώων σε όλο τον κόσµο. Αµέτρητες
εγκαταστάσεις ζωολογικών κήπων, πάρκων, ενυδρείων, ή συλλογές ιδιωτών που
φιλοξενούν αναρίθµητα είδη αιχµάλωτων άγριων ζώων προκαλούν µια σειρά από
προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε:
 Την ποιότητα ζωής των ζώων. Στις περισσότερες από αυτές τις εγκαταστάσεις, η
άγνοια των πραγµατικών αναγκών των ζώων, οι ανεπαρκείς και ακατάλληλες
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εγκαταστάσεις, οι λανθασµένοι τρόποι διαχείρισης, η έλλειψη κτηνιατρικής
περίθαλψης, αλλά και η ανεύθυνη συµπεριφορά των ιδιοκτητών προκαλούν
προβλήµατα που σχετίζονται µε:
• την υγεία των ζώων και την εκδήλωση ασθενειών που πολλές φορές οδηγούν
στην αναπηρία, στην προβληµατική διαβίωση ή και στο θάνατό τους
• την υγεία άλλων ζώων ή και των ανθρώπων µε τη µετάδοση ασθενειών λόγω
έλλειψης της απαραίτητης κτηνιατρικής περίθαλψης
• την εκδήλωση µη φυσιολογικής συµπεριφοράς των ζώων όπως στερεοτυπική
συµπεριφορά, κανιβαλισµό, αυτοτραυµατισµό και ασιτία που µπορεί να οδηγήσει
µέχρι και στο θάνατο
• την κακοποίησή τους
• την εγκατάλειψη ή τη µεταπώληση σε επόµενους ιδιοκτήτες οι οποίοι επίσης
αδυνατούν να προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης
 Τη µείωση των ειδών της άγριας πανίδας και των πληθυσµών τους στη φύση.
Η συλλογή ζώων από το φυσικό τους περιβάλλον, µε σκοπό την εισαγωγή τους σε
χώρους όπως οι Ζωολογικοί Κήποι, τα τσίρκα, οι ιδιωτικές συλλογές ζώων και τα
καταστήµατα πώλησης, αποτελεί µια από τις σοβαρότερες απειλές για τον
αφανισµό πολλών και σηµαντικών ειδών της βιοποικιλότητας ανά τον κόσµο. Το
µέγεθος της απειλής φαίνεται από το γεγονός ότι το εµπόριο ειδών της άγριας
πανίδας είναι τρίτο σε τζίρο παράνοµο εµπόριο στον κόσµο µετά το εµπόριο των
όπλων και των ναρκωτικών.
 Προβλήµατα στην ενδηµική πανίδα από τα ξενικά είδη. Καθώς τα ξενικά είδη
δεν ανήκουν στην ενδηµική πανίδα µιας περιοχής, η αναποτελεσµατική διαχείριση
τους σε αιχµαλωσία δεν αποτελεί πρόβληµα µόνο για τα ίδια τα ζώα, αλλά πολλές
φορές έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ελεύθερους, φυσικούς πληθυσµούς της
ενδηµικής πανίδας οι οποίες σχετίζονται µε:
• τη δηµιουργία νέων πληθυσµών των ξενικών ειδών οι οποίοι ανταγωνίζονται τους
τοπικούς ενδηµικούς πληθυσµούς σε βαθµό µέχρι και απόλυτου εκτοπισµού και
εξαφάνισης
• τη µεταφορά και διάδοση νέων ασθενειών στα ενδηµικά είδη τα οποία έχουν
ελάχιστες πιθανότητες να έχουν αναπτύξει φυσικούς µηχανισµούς αυτοάµυνας
και αντιµετώπισής τους
• την πιθανή διασταύρωση των ξενικών ειδών µε ενδηµικά, και τη δηµιουργία
υβριδικών και γενετικά αλλοιωµένων µορφών οι οποίες είναι απόλυτα ξένες προς
τα τοπικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος
Παραδείγµατα ξενικών, εισαγόµενων ειδών στην Ελλάδα είναι ο γκριζοπρόσωπος
παπαγάλος (Μyiopsitta monachus), ο πράσινος παπαγάλος (Psittacula krameri), το
παπαγαλάκι (Melopsittacus undulates), οι κόκκινες καραβίδες (Pacifastacus
leniusculus) και οι αµερικάνικες πέστροφες (Salmo gairdneri) και πολλά ξενικά
είδη ερπετών που δηµιουργούν νέους πληθυσµούς, από τυχαίες απελευθερώσεις
ιδιωτών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του µινγκ (Mustela vison - µε
καταγωγή από τα δάση της Βόρειας Αµερικής), άτοµα του οποίου πολλές φορές
έχουν εσκεµµένα ή τυχαία απελευθερωθεί από τα εκτροφεία τους στην περιοχή της
Καστοριάς. Τα θηλαστικά αυτά αποτελούν πολύ σοβαρό κίνδυνο για την ενδηµική
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πανίδα, την υγεία, και την οικονοµία µιας χώρας, ειδικότερα όταν
απελευθερώνονται µαζικά και η πιθανότητα να δηµιουργηθεί ένας ξενικός
πληθυσµός στο φυσικό περιβάλλον µιας χώρας αυξάνεται. Είναι ενδεικτικό το
ενδιαφέρον και της πανεπιστηµιακής κοινότητας καθώς µόλις πρόσφατα µε
πρωτοβουλία του Ζωολογικού Μουσείου του Τµήµατος Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ξεκίνησε έρευνα για την παρουσία ξενικών ειδών στην
Ελλάδα (Παράρτηµα ΙΙ-Ε).
 Προβλήµατα λόγω της ακατάλληλης πολιτικής της αναπαραγωγής των ζώων
σε αιχµαλωσία. Την ίδια στιγµή που µεγάλοι πληθυσµοί άγριων ζώων βρίσκονται
σε καθεστώς αιχµαλωσίας σε πολλές χώρες του κόσµου, η άσκοπη αναπαραγωγή
τους δηµιουργεί νέες γενιές αιχµάλωτων ζώων µε αβέβαιο µέλλον. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα πολλές φορές τα ζώα που παράγονται να υπερτερούν της ζήτησης και
έτσι οι ιδιοκτήτες των άγριων ζώων καταλήγουν αναπόφευκτα σε λύσεις όπως η
ευθανασία, παράνοµη αγοραπωλησία σε επόµενους ιδιοκτήτες, απελευθέρωση ή
εγκατάλειψη των ζώων κα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των αιλουροειδών
(τίγρεις, λιοντάρια) που συχνά αναπαράγονται σε καθεστώς αιχµαλωσίας. Παρόλο
που για πολλά χρόνια υπήρχε µεγάλη ζήτηση των ζώων αυτών από επιχειρήσεις
τσίρκων, ζωολογικών κήπων ή προσωπικές συλλογές ιδιωτών, σήµερα η παραγωγή
αυτών των ζώων έχει αυξηθεί δραµατικά, σε αντιδιαστολή µε τη µειωµένη ζήτηση.
Έτσι, παρατηρείται το φαινόµενο τα τσίρκο και οι Ζωολογικοί Κήποι να είναι
υπερπλήρεις, τα καταφύγια αιλουροειδών σε Ασία, Αφρική και Αµερική να
αναγκάζονται να φιλοξενούν περισσότερα ζώα από αυτά που θα έπρεπε µε
αποτέλεσµα την ακόµη µεγαλύτερη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των
αιχµάλωτων ζώων.
 Έλλειψη ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και µεταφορά ψευδών και λανθασµένων
µηνυµάτων. Η διατήρηση αιχµάλωτων άγριων ζώων είτε σε επισκέψιµους χώρους
είτε σε εκτροφεία συχνά µεταφέρει λάθος µηνύµατα προς το κοινό µε κυριότερα τα
ακόλουθα:
• τη χρήση των ζώων ως αντικείµενο ικανοποίησης αφελούς περιέργειας και
θεάµατος διασκέδασης των ανθρώπων
• τη χρήση σηµαντικών ή σπάνιων ειδών της πανίδας για τη διατροφή ή την
ένδυση, το στολισµό ή τη διακόσµηση χώρων των ανθρώπων
• την παντελή έλλειψη ή τη λανθασµένη πληροφόρηση για τη βιολογία και την
οικολογική αξία των ειδών.
2.3. Υφιστάµενη νοµοθεσία
Στην Ελλάδα ισχύει πληθώρα νοµοθετικών κειµένων τα οποία περιέχουν διατάξεις
σχετικά µε τη διακίνηση, τη διατήρηση και την προστασία των ζώων σε αιχµαλωσία. Τα
νοµοθετήµατα αυτά παρατίθενται εδώ συνοπτικά και η ανάλυσή τους βρίσκεται στο
παράρτηµα Ι του παρόντος υποµνήµατος.

Αρ. πράξης

Τίτλος πράξης

∆ηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα

Ζωολογικοί Κήποι (περιλαµβάνονται τα δελφινάρια)
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Οδηγία 1999/22/ΕΚ

∆ιατήρηση των ζώων στους Ζωολογικούς
Κήπους

OJ L94/9-4-1999

Προεδρικό ∆ιάταγµα
98/2004

Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών
κήπων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
1999/22/ΕΚ

ΦΕΚ Α69/3-3-2004

Υπουργική Απόφαση
86783/1375

Καθορισµός του µη σηµαντικού αριθµού
των φυλασσόµενων άγριων ζώων σε µια
εγκατάσταση για να θεωρείται
Ζωολογικός Κήπος (Υ.Α. κατ’εφαρµογή
του Π.∆. 98/2004 και σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ)

ΦΕΚ 396/21-3-2007

Τσίρκο (πλανόδια θεάµατα)
Κανονισµός
1739/2005/ΕΚ

Καθορισµός των όρων υγειονοµικού
ελέγχου για τη µετακίνηση των ζώων
τσίρκου µεταξύ των κρατών µελών

OJ L279/22-10-2005

Νόµος 2323/1995

Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α145/13-7-1995

Υπουργική Απόφαση
Κ1/2113/12-9-1995

Ρύθµιση υπαίθριου (πλανόδιου και
στάσιµου) εµπορίου

ΦΕΚ Β786/12-9-1995

Νόµος 3190/2003

Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α249/30-11-2003

Νόµος 3377/2005

Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης

ΦΕΚ Α202/19.8.2005

Προεδρικό ∆ιάταγµα
254/2005

Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου
και στάσιµου)

ΦΕΚ Α307/16.12.2005

Εµπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
Σύµβαση CITES της 3ης Convention on International Trade in
Μαρτίου 1973
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora
Κανονισµός 338/97/ΕΚ

Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου
τους

OJ L61/3.3.1997

Κανονισµοί
865/2006/ΕΚ και
100/2008/ΕΚ

Θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.338/97 του Συµβουλίου για την
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας, µε έλεγχο του εµπορίου τους

OJ L166/19.6.2006 and
OJ L31/5.2.2008

Κανονισµός
398/2009/ΕΚ

Τροποποίηση του κανονισµού 338/97/ΕΚ
όσον αφορά τις εκτελεστικές
αρµοδιότητες που ανατίθενται στην
Επιτροπή

OJ L126/21.5.2009

Κανονισµός
359/2009/ΕΚ

Για την αναστολή της εισαγωγής στην
Κοινότητα δειγµάτων από ορισµένα είδη
της άγριας πανίδας και χλωρίδας

OJ L110/1.5.2009
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Κανονισµός
709/2010/ΕΕ

Τροποποίηση του κανονισµού 338/97/ΕΚ

OJ L212/12.8.2010

Νόµος 2055/1992

Επικύρωση της Σύµβασης CITES για το
διεθνές εµπόριο ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας προς εξαφάνιση

ΦΕΚ Α105/30-6-1992

Νόµος 2637/1998

Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης
Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
Οργανισµού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων,
Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων
προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης
Α.Ε. και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α200/27-8-1998

Υπουργική Απόφαση
331739/26-02-1999

Μητρώο επιχειρήσεων εµπορίας ειδών
της άγριας πανίδας και αυτοφυούς
χλωρίδας

ΦΕΚ Β194/8-3-1999

Υπουργική Απόφαση
331794/12-03-1999

Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας
και της αυτοφυούς χλωρίδας

ΦΕΚ Β281/31-03-1999

Νόµος 3208/2003

Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α303/24-12-2003

Κοινή Υπουργική
Απόφαση
104853/4953πε/06-022006

Κατοχή και διακίνηση των ειδών της
ΦΕΚ Β198/13-2-2006
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας
και των δειγµάτων αυτών,
επεξεργασµένων ή µη, που
χρησιµοποιούνται για δάνεια ή
ανταλλαγές για µη εµπορικούς σκοπούς
µεταξύ αναγνωρισµένων επιστηµόνων και
επιστηµονικών ερευνητικών ιδρυµάτων –
Τροποποίηση και συµπλήρωση της αριθµ.
331794/12-03-1999 (ΦΕΚ 281 Β΄)
Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας
και της αυτοφυούς χλωρίδας

Κοινή Υπουργική
Απόφαση
99098/5881/16-102006

Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας
και της αυτοφυούς χλωρίδας»
(αντικατέστησε στο σύνολό της την
Κοινή Υπουργική Απόφαση 331794/1203-1999)

ΦΕΚ Β1570/26-102006

Κοινή Υπουργική
Απόφαση
98533/4846/21-082006

Επανακαθορισµός τελών για τη χορήγηση
άδειας εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας
και της αυτοφυούς χλωρίδας»
(αντικατέστησε την Κοινή Υπουργική

ΦΕΚ Β1332/14-9-2006
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Απόφαση 356354/02-06-1999
«Καταβολή τελών εµπορίας των ειδών
της άγριας πανίδας και αυτοφυούς
χλωρίδας»)
Απόφαση Υπουργού
102181/5708/03-122007

Επανασύσταση και ορισµός µελών της
Επιστηµονικής Επιτροπής Εµπορίας
Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας
Πανίδας (Επιστηµονική Αρχή CITES) σε
εφαρµογή του Εθνικού και Κοινοτικού
∆ικαίου

ΦΕΚ 539/τ.Υ.Ο.∆.∆./
18-12-2007

Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ)
Νόµος 2637/1998

Σύσταση Οργανισµού πιστοποίησης
Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών
και Ελέγχου Koινοτικών Eνισxύσεων
Πρoσανατολισµoύ και Eγγυήσεων,
Oργανισµoύ Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Πρoϊόvτων,
Γενικών ∆ιευθύνσεων και Θέσεων
προσωπικού στο Yπ.Γεωργίας και
«Εταιρείας Aξιoποίησης της Aγρoτικής
Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α200/27-8-1998

Υπουργική Απόφαση
336107/2000

Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και
εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών
Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ)

ΦΕΚ Β223/ 25-2-2000

Κανονισµός 1774/2002

Για τον καθορισµό υγειονοµικών
κανόνων σχετικά µε τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο

OJ L273/10-10-2002

Π. ∆. 211/2006

Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του
Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για
τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων
σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο

ΦΕΚ Α211/5.10.2006

Νόµος 3698/08

Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α198/2-10-2008

Νόµος 1197/1981

Περί προστασίας των ζώων

ΦΕΚ 240/3-9-1981

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ

Περί της «διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών» (τροποποιήθηκε από την Οδηγία
97/49/ΕΚ)

OJ L 103/25.4.1979

Κοινή Υπουργική

Μέτρα διαχείρισης της άγριας

ΦΕΚ 68 Β΄/1998

Γουνοφόρα Ζώα

∆ιάφορα
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Απόφαση 294283/1997

πτηνοπανίδας, σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 94/24/ΕΚ, 91/244/ΕΟΚ και
97/49/ΕΚ

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Για τη «διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας» (αναπροσαρµόστηκε
τεχνικά και επιστηµονικά από την Οδηγία
97/62/ΕΚ)

OJ L206/22.7.1992

Προεδρικό διάταγµα
160/91

Προστασία των σπονδυλωτών που
χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς ή
άλλους σκοπούς επιστηµονικώς, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 86/609 ΕΟΚ
του Συµβουλίου

ΦΕΚ Α64

Υγειονοµική ∆ιάταξη
Υ1β/2000/29.3.1995

Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας
πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΦΕΚ 343 Β΄/4.5.1995

Νόµος 3698/08

Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α198/2-10-2008

Εικ. 2. Η κατάργηση των τσίρκων στη Ελλάδα αποτελεί αναγκαιότητα και περεταίρω
αναβάθµιση της εικόνας της προς το εξωτερικό µετά την επίλυση του προβλήµατος της
αρκούδας χορεύτριας ως δείγµα υψηλού πολιτιστικού επιπέδου.
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3. ΜΟΡΦΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
3.1. Τα προβλήµατα στην Ελλάδα
Η Ελλάδα, αν και είναι χώρα µε µικρή γεωγραφική έκταση και περιορισµένο πληθυσµό –
συγκριτικά µε τις µεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει αφενός ιδιαίτερα µεγάλο
αριθµό αιχµάλωτων ζώων, σε διάφορες µορφές και αφετέρου πολύ χαµηλά επίπεδα
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα σχετικά µε την ευζωία των
ζώων σε αιχµαλωσία. Η κατάσταση δυσχεραίνει από το γεγονός ότι η νοµοθεσία είναι
ανεπαρκής για συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν σε αιχµάλωτα ζώα, ενώ, ακόµα και
στις περιπτώσεις που το νοµικό πλαίσιο καλύπτει ορισµένες περιπτώσεις προστασίας
αυτών των ζώων, οι αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή του νόµου συνήθως
αποδεικνύονται αναποτελεσµατικοί στην εφαρµογή των νοµοθετικών κειµένων. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να λειτουργούν στην Ελλάδα πολλοί χώροι στους οποίους
διατηρούνται άγρια ζώα για την επίδειξη ή µη στο κοινό, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι
απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και συχνά χωρίς τήρηση των σχετικών
υγειονοµικών κ.α. κανονισµών.

3.2. Ζωολογικοί Κήποι και ενυδρεία
Στην Ελλάδα σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα του 2004, σε συµµόρφωση προς την
Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/22/ΕΚ, ως Ζωολογικός Κήπος νοείται κάθε µόνιµη
εγκατάσταση, στην οποία φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών, για να επιδεικνύονται στο
κοινό, µε ή χωρίς εισιτήριο, τουλάχιστον για επτά ηµέρες ανά έτος. Ζωολογικοί Κήποι
δεν θεωρούνται τα τσίρκα, τα καταστήµατα πώλησης οικιακών ζώων, τα εκτροφεία
θηραµάτων και ειδών της άγριας πανίδας, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,
οι ατοµικοί κήποι και οι εγκαταστάσεις στις οποίες φυλάσσεται προς επίδειξη ένας µη
σηµαντικός αριθµός ζώων (εκθέσεις ζώων). Αν και τυπικά ο «µη σηµαντικός αριθµός
ζώων» καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 86783/1375 του 2007 (ΦΕΚ 396/21-32007), η ίδια Υ.Α. αφήνει να εννοηθεί ότι ο ελάχιστος αριθµός ζώων µπορεί να είναι και
µικρότερος από αυτόν που προβλέπει, εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις.
Αναλυτικότερα, ενώ το άρθρο 2 της Υ.Α. παραθέτει συγκεκριµένους ελάχιστους
αριθµούς ειδών προς φύλαξη για 4 κατηγορίες χερσαίων ζώων και 2 κατηγορίες
υδροβίων (βλ. παραπάνω), τα άρθρα 4 και 5 καταρρίπτουν εκ των πραγµάτων τους
αριθµούς αυτούς. Το άρθρο 4 προβλέπει ότι αν η εγκατάσταση φιλοξενεί ζώα από δύο
από τις 4 κατηγορίες χερσαίων ζώων, αλλά δεν έχει τον απαραίτητο ελάχιστο αριθµό για
καµία από τις δύο κατηγορίες, τότε πρέπει να έχει τουλάχιστον το 50% του εν λόγω
ελάχιστου αριθµού. Αντίστοιχα, το άρθρο 5 αφορά στη φύλαξη ζώων από 3 κατηγορίες
και προβλέπει ότι, αν η εγκατάσταση δεν πληροί τον ελάχιστο αριθµό για καµία από τις 3
κατηγορίες, τότε πρέπει να πληροί το 30% του αριθµού αυτού.
Είναι προφανές ότι τα άρθρα 4 και 5 µειώνουν σε τεράστιο βαθµό τις απαιτήσεις που
θέτει το άρθρο 2 της ίδιας Υ.Α., σε σηµείο που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι σε
ορισµένες περιπτώσεις εγκαταστάσεων σχεδόν τις ακυρώνουν, απαλλάσσοντας τες από
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τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου και εκθέτοντας ζώα και ανθρώπους στους
κινδύνους που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
Με βάση έρευνα που πραγµατοποίησε το ευρωπαϊκό δίκτυο ENDCAP το 2009–2010 σε
συνεργασία µε τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για τους Ζωολογικούς Κήπους, στην Ελλάδα
αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον 14 εγκαταστάσεις ως Ζωολογικοί Κήποι ή ζωολογικές
συλλογές από τις οποίες µόνο µία έχει αδειοδοτηθεί ως Ζωολογικός Κήπος (Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο). Αντίστοιχα, λειτουργούν τουλάχιστον τρία ενυδρεία (Ενυδρείο
Aquaworld και Cretaquarium thalassokosmos στην Κρήτη και ο Υδροβιολογικός
σταθµός Ρόδου), ενώ προετοιµάζεται και ένα καινούριο ενυδρείο ως επέκταση των
εγκαταστάσεων του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στην Αττική.
Τα αποτελέσµατα για την κατάσταση των Ζωολογικών Κήπων στην Ελλάδα από την
παραπάνω έρευνα είναι πραγµατικά απογοητευτικά καθώς:
1. ∆εν εφαρµόζονται στο ελάχιστο η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Ζωολογικούς
Κήπους και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 98/2004:
• ∆εν υπάρχει οργανωµένος µηχανισµός παροχής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
των Ζωολογικών Κήπων καθώς και επιθεώρησης αυτών. Στην µοναδική
διαπίστωση των υφιστάµενων κρατικών µηχανισµών παράνοµης εισαγωγής
ειδών της άγριας πανίδας και λειτουργίας εγκαταστάσεων φιλοξενίας
αιχµάλωτων άγριων ζώων (∆ελφινάριο Αττικού Ζωολογικού Πάρκο) δεν είναι
δυνατή η εφαρµογή της παύσης της λειτουργίας της παρόλο που υπάρχει
σχετική απόφαση (Παράρτηµα ΙΙ Γ)
• ∆εν υπάρχουν οι ελάχιστες απαιτούµενες γνώσεις για τη διαχείριση των
αιχµάλωτων άγριων ζώων τόσο από τους ελεγκτές φορείς και τις υπηρεσίες,
όσο και από τους άµεσους κατόχους και διαχειριστές των ζώων.
• Είναι άγνωστος ο πραγµατικός αριθµός του συνόλου των εγκαταστάσεων που
µπορούν «εν δυνάµει» να χαρακτηρισθούν ως Ζωολογικοί Κήποι και µόνο µία
από αυτές έχει άδεια λειτουργίας
2. ∆εν ικανοποιούνται στο ελάχιστο οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Ζωολογικούς Κήπους και το Προεδρικό ∆ιάταγµα
98/2004 καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές στο σύνολό τους αδυνατούν:
• Να προσφέρουν το απαραίτητο περιβάλλον για τα ζώα το οποίο να ικανοποιεί
τις βιολογικές τους απαιτήσεις
• Να προσφέρουν την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψη
• Να εξασφαλίσουν τις εξειδικευµένες απαιτήσεις των ειδών και την ευζωία τους
• Να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα πρόληψης για την αποφυγή των αποδράσεων
των ζώων
• Να συνεισφέρουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας τόσο in situ όσο και ex
situ
• Να προσφέρουν την απαιτούµενη περιβαλλοντική ενηµέρωση
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• Να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα πρόληψης υγιεινής και προστασίας του
κοινού από τυχόν ασθένειες των ζώων που φιλοξενούν
Γενικότερα και πέρα από τις τυπικές, νόµιµες ή νοµότυπες διαδικασίες τα πραγµατικά
προβλήµατα στους Ζωολογικούς Κήπους αφορούν στην αναποτελεσµατική πολιτική που
τις περισσότερες φορές ακολουθούν και η οποία επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση
του κόστους συντήρησης των εγκαταστάσεων (µέγεθος και ποιότητα χώρων, διατροφή)
και τη µεγιστοποίηση και τον εξαναγκασµό της έκθεσης των ζώων στο κοινό
(ανεξέλεγκτο ωράριο λειτουργίας, άµεση επαφή µε το κοινό σε πολλά είδη, αποκλεισµό
της δυνατότητας καταφυγής και αναγκαστική επαφή µε τους επισκέπτες) σε βάρος της
ποιότητας ζωής των ζώων. Επιπλέον η ανύπαρκτη ή ανεπαρκής πληροφόρηση, όταν
αυτή υπάρχει, επικεντρώνεται σε τυπική αναφορά ελάχιστων δεδοµένων για τη βιολογία,
την προέλευση και την αξία των ειδών που φιλοξενούνται, χωρίς να καλύπτονται οι
σύγχρονες παιδαγωγικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις του κοινού.
3.3. Προσωπικές συλλογές και εκθέσεις ζώων
Ως «Προσωπικές Συλλογές» ή «Εκθέσεις Ζώων», χωρίς να υπάρχει όµως συγκεκριµένος
ορισµός γι’ αυτό, φαίνονται να εννοούνται όλοι αυτοί οι χώροι, στους οποίους
φυλάσσονται ζώα, µε σκοπό την επίδειξη ή µη στο κοινό και οι οποίοι δεν πληρούν τα
κριτήρια των ζωολογικών κήπων, όπως αυτά ορίζονται από τη νοµοθεσία.
Συγκεκριµένα, όπως προαναφέρθηκε, η Υπουργική Απόφαση 86783/1375 του 2007
καθορίζει τους ελάχιστους αριθµούς άγριων ζώων και ειδών που χρειάζεται να φυλάσσει
µία εγκατάσταση για να θεωρείται Ζωολογικός Κήπος. Με βάση το γεγονός ότι
υπάρχουν εγκαταστάσεις µε µικρό αριθµό ζώων, οι Προσωπικές Συλλογές και/ή οι
Εκθέσεις Ζώων δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση µε αποτέλεσµα να
µην υπάγονται σε οποιοδήποτε καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου.
Μετά από έρευνα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την καταγραφή χώρων µε αιχµάλωτα άγρια
ζώα, θεωρείται αδύνατον να εκτιµηθεί ο ακριβής αριθµός αυτών των εγκαταστάσεων
καθότι ο αριθµός τους είναι πλέον εξαιρετικά µεγάλος (υπολογίζονται σε µερικές
εκατοντάδες), ενώ οι περισσότεροι λειτουργούν και χωρίς την απαραίτητη άδεια
λειτουργίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω χώροι:
1. Rhodes ostrich park and farm (Ρόδος)
2. Rodini park (Ρόδος)
3. Φάρµα ‘ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ’ (66ο χλµ. Αθηνών- Λαµίας.)
4. Africafarm (Μελισσοχώρι Βοιωτίας)
5. Φάρµα ‘ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ’ (Ναύπακτος)
6. Φάρµα Πωλυζωγόπουλος (Ηλεία)
7. Κέντρο Ελεύθερης ιππασίας ‘ALIANTHOS’ (Ρέθυµνο, Κρήτη)
8. Φάρµα ‘Κόζιακας’ (Τρίκαλα)
9. ‘Μεγάλος Λόφος’ (Κοζάνη)
10. ‘Ιπποκάµηλος’ (Πάτρα)
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11. ‘Kafe zoo farm’ (24ο χλµ Λαµίας- ∆οµοκού)
12. ‘Fun park, mini Ζωολογικός Κήπος’ (Αλεξάνδρεια Ηµαθίας)
13. Askos stone park (Ζάκυνθος)
14. Μοναστήρι Παναγίας Φανερωµένης (Λευκάδα)
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν είναι σαφές σε ποια κατηγορία εντάσσονται: ο
∆ηµοτικός κήπος Χανίων και ο Ζωολογικός Κήπος Τυρνάβου, µια και ο µικρός αριθµός
ζώων που διατηρούν δε δικαιολογεί πλέον τον όρο «Ζωολογικός Κήπος» για καµία από
αυτές τις εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας υφίσταται και στο
«περιβαλλοντικό πάρκο» Μπουραζάνι που αποτελεί επισκέψιµο χώρο µε εισιτήριο, ενώ
λειτουργεί παράλληλα ως εκτροφείο ειδών άγριας πανίδας µε σκοπό την κατανάλωση
των ζώων που εκτρέφει.
3.4. Θεάµατα µε άγρια ζώα
3.4.1. Τσίρκο
Το τσίρκο αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα σχετικά µε τα αιχµάλωτα άγρια
ζώα παγκοσµίως. Υπάρχουν αµέτρητες επιχειρήσεις τσίρκων σε πολλές χώρες του
κόσµου, ενώ εκτιµάται ότι ο αριθµός των περιοδευόντων τσίρκων ανά την Ευρώπη
ξεπερνά τα 1.000.
Λόγω της επιχειρησιακής τους µορφής αλλά και της περιοδικής λειτουργίας και
εγκατάστασης, τα τσίρκα λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε αδυνατούν να
εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα που φιλοξενούν. Οι συνεχείς
µετακινήσεις και οι πρόχειρες και περιστασιακές εγκαταστάσεις, καταδικάζουν τα ζώα
σε:
1. Κατάσταση εγκλεισµού σε πολύ µικρά βαγόνια µεταφοράς
2. Μικρά κελιά διαβίωσης
3. Περιορισµένη δυνατότητα κίνησης (αλυσίδες, δεσµά, φίµωτρα)
4. Ανύπαρκτο περιβαλλοντικό εµπλουτισµό
5. Συνεχόµενη και πολύωρη µεταφορά στα βαγόνια κατά τη διάρκεια των
µετακινήσεων
6. Επαναλαµβανόµενη και πολύ συχνή διαδικασία φορτοεκφόρτωσης
7. Αφύσικο και ακατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης
8. Έλλειψη ιδιωτικού χώρου (και χρόνου) των ζώων
9. Έλλειψη έκφρασης κοινωνικής συµπεριφοράς
10. Συνεχής έκθεση σε ανθρώπινη παρουσία
11. Πολύ δυνατοί και µη φυσιολογικοί ήχοι στον περίγυρο
Πέρα από τις δυσκολίες στις συνθήκες διαβίωσης, έρευνες έχουν αποδείξει ότι και η
διαχείριση–εκπαίδευση των ζώων προκαλεί προβλήµατα στην καθηµερινότητα και την
υγεία τους:
1. Στρες
2. Τραυµατισµοί και φυσικός πόνος
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3. Μη φυσιολογική, στερεοτυπική συµπεριφορά: Επαναλαµβανόµενες κινήσεις,
παραγωγή ήχων, ακόµα και απόπειρες αυτοτραυµατισµού των ζώων, λόγω
άγχους που προκαλείται από την αιχµαλωσία και την εκπαίδευση
4. Προβλήµατα υγείας
5. ∆ιατροφικά προβλήµατα
6. Μικρότερο προσδόκιµο ζωής
Αν και οι µέθοδοι εκπαίδευσης των ζώων στα τσίρκα δεν είναι συγκεκριµένες και
γνωστές, έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν
σκληρή συµπεριφορά, τιµωρία, αποµόνωση, περιορισµό µε αλυσίδες για ‘το σπάσιµο του
χαρακτήρα’, ξύλο, χρήση ηλεκτροσόκ, ασιτία και πολλές άλλες βάναυσες πρακτικές.
Η προσφορά που επικαλούνται ότι παρέχουν τα τσίρκα στον πολιτισµό, στη διατήρηση
των ειδών, στην εκπαίδευση ή τη διαπαιδαγώγηση είναι ανύπαρκτη, καθώς αυτά που
προάγουν τα τσίρκα µε ζώα είναι εξ ορισµού:
1. Η λάθος διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σε θέµατα που αφορούν την άγρια ζωή
2. Έµµεση και άµεση κακοποίηση των ζώων που φιλοξενούν
3. Ξεπερασµένο τρόπο διασκέδασης, η οποία δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται µε την
ψυχαγωγία του ανθρώπου
4. Ζώα σε άθλιες συνθήκες αιχµαλωσίας
5. Αφαίρεση ζώων από το φυσικό περιβάλλον
6. Λαθρεµπόριο ζώων
7. Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των ζώων και των ανθρώπων
Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, υπάρχει νοµοθεσία σχετικά µε τα άγρια ζώα,
που µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση του τσίρκου, οι χώρες που έχουν
απαγορεύσει µε νοµοθεσία τη χρήση των τσίρκων µε άγρια ζώα είναι µόνο η Αυστρία, η
Κροατία και η Βουλγαρία (Ισραήλ, Σιγκαπούρη, Κόστα Ρίκα, Βολιβία εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης). Ευελπιστούµε ότι η Ελλάδα θα συµπεριληφθεί άµεσα ως τέταρτη χώρα σε
αυτόν τον µικρό κατάλογο. Η Τσεχία, η ∆ανία, η Φινλανδία, η Ινδία και η Σουηδία έχουν
περιορισµούς σε συγκεκριµένα είδη, ενώ το Βέλγιο, η Εσθονία και η Πολωνία έχουν
απαγορεύσει την αιχµαλωσία νέων ατόµων από το φυσικό περιβάλλον. Τουλάχιστον έξι
χώρες (η Αγγλία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία)
προετοιµάζουν νέες ρυθµίσεις στην Εθνική τους Νοµοθεσία σχετικά µε τα τσίρκα.
Ακόµα και στις πιο άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των ζώων στα τσίρκα, η
κατάσχεση δεν είναι πάντα εύκολο να πραγµατοποιηθεί λόγω της ‘ανύπαρκτης’
νοµοθεσίας, αλλά και της έλλειψης κατάλληλου χώρου φιλοξενίας των κατασχεµένων
ζώων µετά την κατάσχεση.
Στην Ελλάδα, παρόλο που δεν υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις, το τσίρκο θεωρείται
νόµιµο και υπάγεται στη νοµοθεσία περί υπαίθριου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου
(Νόµος 3190/2003 που τροποποιεί το Νόµο 2323/1995).
Το ∆εκέµβριο του 2007 η ΚΕ∆ΚΕ µετά από συνεδρίασή της ανέθεσε στις επιτροπές της
(Απόφαση 254 µε αρ. πρωτ. 4734) να συντάξουν τροπολογία µε την οποία η χορήγηση
άδειας εγκατάστασης των τσίρκων, ακόµα και σε ιδιόκτητους χώρους, να ανήκει στην
αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. και ζήτησε ακόµα να διερευνηθούν τρόποι προστασίας των
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ζώων στα τσίρκα. Η τροπολογία αυτή, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, αν
και έχει κατατεθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δεν έχει ακόµα
ενσωµατωθεί στη σχετική νοµοθεσία. Αξίζει να αναφερθεί πως µετά από πίεση των
πολιτών και των οργανώσεων, την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι δήµοι σε
όλη την επικράτεια αποφάσισαν να µη δέχονται τσίρκο στην επικράτειά τους.
3.4.2. ∆ελφινάρια
Περισσότερες από 60 εγκαταστάσεις δελφιναρίων λειτουργούν στην Ευρώπη από το
1960 και µετά. Στα δελφινάρια χρησιµοποιούνται συνήθως είδη ζώων όπως το
ρινοδέλφινο, η φάλαινα όρκα, θαλάσσιοι ελέφαντες, θαλάσσια λιοντάρια και φώκιες. Τα
δελφίνια θεωρούνται πολύ έξυπνα και ανεξάρτητα ζώα. Κινούνται πολύ γρήγορα,
βουτάνε προς αναζήτηση τροφής σε πολύ βαθιά νερά και καλύπτουν πολύ µεγάλες
αποστάσεις στην µετακίνησή τους. Υπολογίζεται ότι µπορούν να διανύσουν περισσότερα
από 100 χιλιόµετρα µέσα σε µια µέρα. Σε συνθήκες αιχµαλωσίας τα δελφίνια έχουν πολύ
µικρότερο προσδόκιµο ζωής. Όσο µεγάλη σε έκταση και αν είναι µια εγκατάσταση, δεν
µπορεί ποτέ να συγκριθεί µε την απεριόριστη έκταση και ποικιλία του θαλάσσιου βυθού.
Έρευνες έχουν αποδείξει ακόµα ότι το στρες που προκαλείται στα ζώα στην αιχµαλωσία,
µπορεί να οδηγήσει σε µη φυσιολογική συµπεριφορά, µειωµένη αντίσταση σε ασθένειες
και πρόωρο θάνατο.
Πολλά από τα δελφίνια που φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις δελφιναρίων έχουν
αιχµαλωτιστεί απευθείας από την φύση. Η µέθοδος αυτή, αποτελεί έναν από τους
σοβαρότερους κινδύνους για τον αφανισµό των δελφινιών από το φυσικό τους
περιβάλλον καθώς η µεγάλη ζήτηση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί από τα προγράµµατα
αναπαραγωγής των δελφινιών σε αιχµαλωσία τα οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Το
αποτέλεσµα είναι να αιχµαλωτίζονται ακόµα µεγαλύτεροι αριθµοί ζώων από την φύση,
να υπάρχει µεγάλο ποσοστό θνησιµότητας ζώων από το στρες και εξαντλητική µείωση
του πληθυσµού των άγριων δελφινιών. Επιπλέον, µια από τις νέες τάσεις σε
εγκαταστάσεις δελφιναρίων είναι η απευθείας επαφή των ανθρώπων µε τα δελφίνια,
κολυµπώντας µαζί τους µέσα στην πισίνα, κάτι που οι επιχειρήσεις των δελφιναρίων
έχουν πουλήσει σαν ‘δελφινοθεραπεία’, για άτοµα που πάσχουν από κινητικά ή νοητικά
προβλήµατα. ∆εν υπάρχει καµία επιστηµονική απόδειξη ότι η επαφή µε τα δελφίνια
µπορεί να προσφέρει ίαση σε οποιασδήποτε µορφής πάθηση και επιπλέον η επαφή των
δελφινιών µε τους ανθρώπους τους προσφέρει ακόµα περισσότερο άγχος και στρες, κάτι
που µπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη και µη φυσιολογική συµπεριφορά. (Παράρτηµα
ΙΙ-Β).
Το σηµαντικότερο πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι τα δελφινάρια, παρόλο που τυπικά
λειτουργούν σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση του 2007 για τον ελάχιστο αριθµό
άγριων ζώων και ειδών σε εγκαταστάσεις για να θεωρούνται Ζωολογικοί Κήποι,
ουσιαστικά δεν πληρούν (εξ ορισµού) πολλά από τα κριτήρια αναφορικά µε τις
βιολογικές και ζωτικές ανάγκες των ζώων. Ταυτόχρονα, τα ζώα αυτά αναγκάζονται
πολλές φορές να εκτελούν παραστάσεις και να εκπαιδεύονται µε τρόπους και πρακτικές
που φέρνουν τα δελφινάρια πιο κοντά στη φιλοσοφία που είναι σχετική µε τα τσίρκα,
παρά αυτή των ζωολογικών κήπων.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της σύγχυσης σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης
ενός δελφιναρίου ως ενυδρείο, γιατί αν η εγκατάσταση φιλοξενεί λιγότερα από 20 άτοµα
άγριων ζώων και λιγότερα από 5 είδη, δεν εµπίπτει στις διατάξεις της Υ.Α. του 2007
ούτε σε αυτές του Π.∆. του 2004 και συνεπώς δε διέπεται από οποιαδήποτε Ελληνική
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νοµοθεσία. Καταδεικνύεται και εδώ παράλειψη του νοµοθέτη, καθώς η λειτουργία του
δελφιναρίου µπορεί ενδεχοµένως να στηριχθεί στο άρθρο 3 της ΥΑ του 2007 που
προβλέπει ότι «Μία εγκατάσταση, στην οποία φυλάσσονται ή πρόκειται να φυλάσσονται
είδη µιας από τις παραπάνω κατηγορίες Α, Β, Γ και ∆ (πτηνά, ερπετά, αµφίβια, έντοµα
και λοιπά χερσαία ασπόνδυλα) µε τον προβλεπόµενο αριθµό ειδών και ζώων, µπορεί να
φιλοξενεί και οποιοδήποτε αριθµό ειδών και ζώων από τις άλλες κατηγορίες Ε και ΣΤ»
(ιχθείς, κητώδη, κτλ.).
Στην Αθήνα, πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του το δελφινάριο στις εγκαταστάσεις
του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας Αττικής, η
οποία είναι η αρµόδια αρχή για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης στο
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το 2008 εξέδωσε άδεια επέκτασης των εγκαταστάσεων του
Πάρκου, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δελφινάριου
– πιθανότατα επειδή το δελφινάριο από µόνο του δεν εντάσσεται στις διατάξεις της
νοµοθεσίας περί ζωολογικών κήπων.
Συνεπώς, ελλείψει άλλης νοµοθετικής ρύθµισης, µία τέτοια πρόβλεψη για τα ενυδρεία
«ενταγµένη» σε µια υπουργική απόφαση για τους Ζωολογικούς Κήπους διευκολύνει τη
λειτουργία ενυδρείων από τους υπάρχοντες Ζωολογικούς Κήπους χωρίς τη χρεία
επιπλέον αδειών. Επιπλέον, ειδικά η λειτουργία του δελφιναρίου στο Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο είναι καθ’ όλα παράνοµη αφού έχουν διαπιστωθεί µια σειρά από παράνοµες
ενέργειες που αφορούν τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην κατασκευή νέων
εγκαταστάσεων. (Παράρτηµα ΙΙ-Γ). Θέση µας, όπως έχει εκφραστεί προς το ΥΠΕΚΑ
αποτελεί η ανάγκη για απαγόρευση της διατήρησης κητωδών σε αιχµαλωσία στην
Ελλάδα, πέρα από τις ανάγκες διατήρησης και προστασίας των ειδών των Ελληνικών
Θαλασσών (Παράρτηµα ΙΙ-∆).
3.4.3. Πλανόδιοι µε έκθεση ζώων
Το φαινόµενο του πλανόδιου θεάµατος µε άγρια ζώα, ή θεάµατος δρόµου, φαίνεται,
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία να έχει εκλείψει πλέον στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
επειδή όπως αναφέρεται και παρακάτω, το εµπόριο ζώων θεωρείται ακόµα ισχύον και
ενεργό, ελλείψει κατάλληλου κρατικού φορέα ελέγχου (αστυνοµίας- δασικής υπηρεσίας)
θα µπορούσε εύκολα κάποιος ιδιώτης που έχει στην κατοχή του κάποιο είδος άγριου
ζώου, να το περιφέρει και να το εκµεταλλεύεται µε όποιον τρόπο. Είναι απαραίτητο,
λοιπόν, να υπάρχει ενεργός κρατικός φορέας που να µπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε
στιγµή, κάθε πιθανή καταγγελία παράνοµης κατοχής και εκµετάλλευσης άγριου ζώου
από ιδιώτη.
3.5. Εµπόριο ειδών της άγριας πανίδας
Το εµπόριο άγριων ζώων και η χρήση τους ως κατοικίδια ευθύνονται για το βασανισµό
σε εκατοµµύριων ζώων ανά τον κόσµο, διαταράσσουν οικοσυστήµατα και οδηγούν τα
είδη σε αφανισµό. Επίσης, το εµπόριο αυτό αποτελεί πηγή εξάπλωσης ασθενειών, που
αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων και ανθρώπων.
Το λαθρεµπόριο των άγριων ζώων, ιδίως των προστατευόµενων ειδών, αποτελεί µια από
τις πιο κερδοφόρες ‘ασχολίες’ των τελευταίων ετών. ∆εν είναι τυχαίο µάλιστα που το
λαθρεµπόριο των ζώων κατατάσσεται στην τρίτη θέση, ως πιο κερδοφόρο, µετά το
λαθρεµπόριο των ναρκωτικών και των όπλων. Υπολογίζεται ότι περίπου 4.000.000
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πτηνά, 640.000 ερπετά, 40.000 πρωτεύοντα και 350.000.000 τροπικά ψάρια πωλούνται
σε λαθραίο εµπόριο κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα, η ζήτηση για αυτά τα
είδη φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς, αφανίζοντας όµως όλο και περισσότερα είδη από το
φυσικό περιβάλλον.
Το εµπόριο γίνεται µέσω των καταστηµάτων πώλησης ζώων, µέσω των ιδιωτικών κήπων
(εκθέσεων ζώων), από υπαίθριες αγορές, αγγελίες στις εφηµερίδες και µέσα από το
διαδίκτυο.
Τα σοβαρότερα προβλήµατα που προκαλούνται εξαιτίας κυρίως του λαθρεµπορίου έχουν
να κάνουν µε:
1. Την ευζωία των ζώων που πωλούνται και τις συνθήκες αιχµαλωσίας και
κράτησής τους. Πολλά από τα ζώα που αιχµαλωτίζονται απευθείας από τη φύση
πεθαίνουν από το στρες και τις ασθένειες πριν προλάβουν καν να βγουν στο
εµπόριο. Τα ζώα που τελικά πωλούνται σε ιδιοκτήτες επίσης καταλήγουν πολλές
φορές βασανισµένα και παραµεληµένα λόγω της µη κατάλληλης φροντίδας από
τους ιδιοκτήτες τους και του ακατάλληλου περιβάλλοντος διαβίωσης που
αναγκάζονται να ζουν. Έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο απέδειξε ότι τα
περισσότερα από τα ερπετά αιχµαλωτίζονται πεθαίνουν µέσα σε ένα µόλις έτος
από τη στιγµή που µεταφέρονται στο σπίτι του ιδιοκτήτη τους
2. ∆ηµόσια υγεία. Τα ζώα εξωτικών ειδών µεταφέρουν πολλές ασθένειες που είναι
εύκολο να µεταδοθούν σε ανθρώπους. Η γρίπη των πτηνών και η σαλµονέλωση
που σχετίζεται µε τα ερπετά είναι οι πιο χαρακτηριστικές ασθένειες. Τα
πρωτεύοντα επίσης µεταφέρουν ασθένειες που µεταδίδονται σε ανθρώπους, όπως
η ηπατίτιδα Α, η φυµατίωση και ο Έρπις Β. Οι έµποροι των ζώων, σπάνια
ενηµερώνουν τους ανθρώπους για τους κινδύνους που διατρέχουν µε την αγορά
ενός εξωτικού είδους για κατοικίδιο
3. Περιβάλλον, διατήρηση και προστασία των ειδών. Η αυξανόµενη ζήτηση για
περισσότερα εξωτικά είδη τροφοδοτεί ακόµα περισσότερο και το νόµιµο, αλλά
και το παράνοµο εµπόριο των ζώων. Η αιχµαλώτιση των ζώων µε σκοπό την
αναπαραγωγή και πώλησή τους είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες
αφανισµού των ειδών και της βιοποικιλότητας
4. Ξενικά είδη. Το εµπόριο εξωτικών ειδών αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο για τα
ιθαγενή, Ευρωπαϊκά είδη ζώων, αλλά και του οικοσυστήµατος, µιας και οι
ιδιοκτήτες ζώων κατά λάθος ή πολλές φορές και εσκεµµένα απελευθερώνουν τα
εξωτικά, αυτά, µη ιθαγενή είδη σε ένα ακατάλληλο για αυτά περιβάλλον. Όταν
αυτά τα είδη έχουν την ευκαιρία να αναπαραχθούν και να πολλαπλασιαστούν,
µπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα και τις ισορροπίες
του οικοσυστήµατος
5. Βιοµηχανίες ζωικού κεφαλαίου και οικονοµία. Εκτιµάται ότι η ζηµιά που έχει
προκληθεί στη βιοµηχανία ζωικού κεφαλαίου από τα κρούσµατα ασθενειών που
προκύπτουν από το εµπόριο άγριας πανίδας, ανέρχεται σε εκατοντάδες
δισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ή ‘µόδα’ των εξωτικών ειδών ως κατοικίδια ζώα έχει
γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση. Πολλά καταστήµατα πώλησης ζώων, αλλά και πολλές
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο προωθούν απροκάλυπτα την πώληση εξωτικών ειδών, ακόµα
και αυτών που προστατεύονται από την συνθήκη CITES. Σηµαντικό είναι επίσης το
γεγονός ότι τα ζώα που εισάγονται στη χώρα, µέσω λαθρεµπορίου, αν κατασχεθούν από
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τις αρµόδιες αρχές, σπάνια µπορούν να βρουν κατάλληλο µέρος να φιλοξενηθούν, αφού
δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και καταφύγια µε επαρκή χώρο για το κάθε
είδος ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα τα ζώα αυτά να παραµένουν ‘σε κατάσταση αναµονής’,
επ’ αόριστον.
3.6. Εκτροφεία
3.6.1. Εκτροφεία ειδών της άγριας πανίδας
Πριν από µια δεκαετία η εισαγωγή θηρεύσιµων ειδών της άγριας πανίδας από άλλες
χώρες, ή εκτροφή θηραµάτων και η διάθεσή τους για «εµπλουτισµούς βιοτόπων» (από
κυνηγετικούς συλλόγους ή ιδιώτες) γίνονταν µε απλές διαδικασίες και χωρίς ιδιαίτερο
έλεγχο από τους κρατικούς φορείς. Σχετικά πρόσφατα, µετά από σχετική έρευνα και
ειδικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις «Περί γενετικής µόλυνσης των εγχώριων ειδών από
άστοχους εµπλουτισµούς», καθώς και κάποια κρούσµατα ασθένειας λαγών σε διάφορα
σηµεία στην Ελλάδα, η ∆ιεύθυνση Αισθητικών ∆ασών ∆ρυµών και Θήρας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι προσανατολίστηκαν στη
θέσπιση πρόσθετων µέτρων για την προστασία των βιοτόπων από εκτρεφόµενα
θηρεύσιµα είδη µε αµφίβολη γενετική προέλευση και µε µεγάλο κίνδυνο µεταφοράς
ασθενειών στους φυσικούς πληθυσµούς.
Τελικά, µε τις αριθµ. 91053/1437/28-3-2001 και αριθµ.85782/1209/25-2-2002
εγκυκλίους του Υπ. Γεωργίας* απαγορεύτηκαν οι εµπλουτισµοί αγριογούρουνων, λαγών
και περδίκων από ιδιωτικά εκτροφεία µε κύρια κριτήρια:
1. Την ανάγκη της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής προστασίας και βελτίωσης
των βιοτόπων των θηρεύσιµων ειδών και ειδικά του λαγού και του
αγριογούρουνου που αναπαράγεται στη φύση
2. Την αδικαιολόγητη απελευθέρωση θηρεύσιµων ειδών, µε σκοπό την άµεση
θήρευσή τους (π.χ. απελευθέρωση εντός κυνηγετικής περιόδου, ή εκτός
Καταφυγίων Άγριας Ζωής)
Σήµερα, τα εκτροφεία που προβαίνουν σε απελευθερώσεις ζώων είναι λίγα και κυρίως
αφορούν στην εκτροφή πέρδικας ή αγριογούρουνου.
Συνολικά τα εκτροφεία ειδών της άγριας πανίδας στην Ελλάδα περιλαµβάνουν:
1. Τα κρατικά εκτροφεία τα οποία είναι 21 µε συνολική έκταση 3.603 εκτάρια
2. Τα εκτροφεία που προσπαθούν και υποχρεούνται να λειτουργούν οι ιδιωτικές
ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ως µια «υποκατηγορία» των κρατικών
εκτροφείων
3. Τα εκτροφεία κυνηγετικών συλλόγων τα οποία εκτρέφουν κυρίως πέρδικες και
λειτουργούν υπό την επίβλεψη των Περιφερειακών Οµοσπονδιών οι οποίες έχουν
την πλήρη εικόνα του αριθµού τους και της γεωγραφικής κατανοµής τους
4. Τα ιδιωτικά εκτροφεία τα οποία είναι δεκάδες και τα περισσότερα εκτρέφουν ζώα
για την παραγωγή κρέατος και πώλησης στην αγορά
*

Οι αναλυτικοί λόγοι καθώς και το νοµικό πλαίσιο βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι παραπάνω εγκύκλιοι
µας αναφέρονται στην αριθµ.112006/5608/12-11-2002 έκθεση σε προσφυγή που έγινε στο ΣτΕ για το θέµα
αυτό» η οποία βρίσκεται σε εκκρεµότητα.
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Όπως φαίνεται υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι εκτροφής θηρεύσιµων ειδών, σε όλο τον
Ελλαδικό χώρο. Μετά την αλλαγή της πολιτικής για τις απελευθερώσεις και την
ανάδειξη των πολύ σηµαντικών προβληµάτων που δηµιουργούνται στους φυσικούς
πληθυσµούς των συγκεκριµένων ειδών της άγριας πανίδας αλλά και την ανεξέλεγκτη
λειτουργία πολλών από τα εκτροφεία, µια σειρά από συγκεκριµένα θέµατα και
προβληµατισµοί θα πρέπει να εξεταστούν όπως:
1. Η σκοπιµότητα ύπαρξης πολλών από τα εκτροφεία ειδικά µετά και την ανάγκη
αυστηρού γενετικού ελέγχου των ειδών στις περιπτώσεις των εµπλουτισµών
2. Η αποσαφήνιση των ρόλων αλλά και του χαρακτήρα των εγκαταστάσεων πολλές
από τις οποίες δηµιουργούν σοβαρά διλλήµατα ηθικής όπως:
• Η έκθεση των ζώων των εκτροφείων στο κοινό η οποία δηµιουργεί προβλήµατα
σε δύο επίπεδα α) συγχέει το χαρακτήρα τους και είναι δύσκολο να τα
διαχωρίσει από χώρους που φιλοξενούν ζώα µε σκοπό την έκθεση (Ζωολογικοί
Κήποι, εκθέσεις ζώων) και β) συγχέει την έννοια της προστασία του
περιβάλλοντος και των ειδών καθώς πάντα υπάρχει η τάση να παρουσιάζονται
ως «περιβαλλοντικοί χώροι» µε ιδιαίτερα παραπλανητικό τρόπο.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι και οι εγκαταστάσεις στο Μπουραζάνι, που
ενώ λειτουργεί ως εκτροφείο άγριων ζώων, δέχεται επισκέψεις του κοινού και
αυτοχαρακτηρίζεται ως «περιβαλλοντικό πάρκο»
• Η εκτροφή ειδών της άγριας πανίδας µε σκοπό την «κατανάλωσής» τους ενώ
παράλληλα θεωρούνται σχεδόν εξαφανισµένα από την ελληνική πανίδα (ελάφι)
ή προστατεύονται από τη νοµοθεσία (ζαρκάδι) ανατρέπει τα πρότυπα
προτεραιότητας της διατήρησης αυτών των ειδών στη φύση µε καθαρά
ανθρωποκεντρικά και υποκειµενικά κριτήρια
3. Οι µηχανισµοί εναρµόνισης των νοµικών κανόνων µε τις ανάγκες της σύγχρονης
πραγµατικότητας και της αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν
4. Οι µηχανισµοί εφαρµογής του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, για τον έλεγχο
της τήρησης των προδιαγραφών και την πιστοποίηση της λειτουργίας των
εκτροφείων
3.6.2. Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διατηρούνται ακόµα πολλές εγκαταστάσεις εκτροφής
γουνοφόρων ζώων µε σκοπό την παραγωγή γούνας. Είναι γνωστό ότι η αγορά γούνας
περνά κρίση από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, λόγω της αλλαγής στα καταναλωτικά
πρότυπα αλλά και της οργανωµένης εκστρατείας κατά της γούνας στην Ευρώπη, ενώ
αρκετές χώρες έχουν περιορίσει ή και σταµατήσει τελείως την παραγωγή γούνας.
Το Ηνωµένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Κροατία έχουν ήδη απαγορεύσει την εκτροφή
γουνοφόρων ζώων ενώ το Βέλγιο και η Ιρλανδία πρόκειται σύντοµα να προχωρήσουν σε
απαγόρευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απαγορεύσει την εισαγωγή γούνας από
φώκια ακολουθώντας το παράδειγµα του Βελγίου και της Ολλανδίας, χώρες οι οποίες
απαγόρευσαν τα προϊόντα φώκιας. Επίσης, εντός ΕΕ απαγορεύεται η εισαγωγή, η
εξαγωγή, η παραγωγή και η πώληση γούνας και δέρµατος γάτας και σκύλου. Η ∆ανία
πρόσφατα νοµοθέτησε κατά της εκτροφής και θανάτωσης των αλεπούδων. Στο Ισραήλ
πρόκειται να συζητηθεί, από το Κοινοβούλιο, η ολική απαγόρευση γούνας (παραγωγή
και εµπόριο). Στις 30 Ιουνίου 2009, το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας ψήφισε απαγόρευση
παραγωγής γούνας. Η απόφαση αυτή αφορούσε στην παραγωγή γούνας από µινκ, αλλά
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αφού η εκτροφή αλεπούδων και τσιντσιλά για τη γούνα τους είχε απαγορευτεί ήδη από
τη δεκαετία του ΄90, η πρόσφατη απόφαση ορίζει την ολική απαγόρευση της παραγωγής
γούνας στη χώρα -γεγονός το οποίο είναι µεγάλης σηµασίας καθώς η Ολλανδία είναι η
τρίτη χώρα σε παραγωγή µινκ µετά τη ∆ανία και την Κίνα. Η απαγόρευση βασίστηκε σε
ηθικά κριτήρια καθώς θεωρείται αδικαιολόγητη η εκτροφή και η θανάτωση ζώων για την
παραγωγή προϊόντων πολυτελείας, όπως η γούνα.
Τα προβλήµατα από την εκτροφή των ειδών για παραγωγή γούνας αφορούν σε:
• Ηθικά διλλήµατα και προβληµατισµούς πραγµατικής αναγκαιότητας για τη
χρήση γούνας από τον άνθρωπο
• Ζητήµατα ποιότητας ζωής των ζώων και ευζωίας παρόµοια µε τις υπόλοιπες
µορφές αιχµαλωσίας που αναφέρθηκαν
• Προβλήµατα από την απόδραση των ζώων αυτών στο φυσικό περιβάλλον των
περιοχών που φιλοξενούνται.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως σε κάθε περίπτωση ζώων που προορίζονται για
θανάτωση ή σφαγή, οι συνθήκες διαβίωσης πρέπει να είναι οι καλύτερες δυνατές. Έτσι
και στην περίπτωση των γουνοφόρων ζώων επιβάλλεται η ύπαρξη πλήρους εφαρµογής
της υφιστάµενης νοµοθεσίας και των διεθνών συµβάσεων, συνεχείς έλεγχοι και κυρώσεις
όπου δεν πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η
εφαρµογή περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας γούνας
και δερµάτων. Συµβαδίζοντας µε την εποχή και συγκλίνοντας µε την πολιτική και των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει και στην Ελλάδα εξελικτικά οι επιχειρήσεις
γουνοποιίας να αντικατασταθούν από παραγωγικές δραστηριότητες πιο φιλικές προς το
περιβάλλον και τα ζώα και µε αναπτυξιακή προοπτική.
Εν τω µεταξύ οποιαδήποτε παράνοµη ενέργεια απελευθέρωσης γουνοφόρων ζώων στο
φυσικό περιβάλλον η οποία µπορεί να έχει µη αναστρέψιµες συνέπειες στα τοπικά
οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα, αποτελεί καταδικαστέα πράξη για τον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
3.7. Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) και Καταφύγια
Αιχµάλωτων Ζώων
Ως Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας ορίζονται σύµφωνα µε την
Υπουργική Απόφαση 336107/2000 οι χώροι που υποδέχονται, φυλάσσουν και
περιθάλπουν είδη της άγριας πανίδας, µη ικανών να επιβιώσουν µόνα τους, χωρίς
ανθρώπινη παρέµβαση. Ο βασικός σκοπός φιλοξενίας των ζώων είναι η επανένταξη τους
στο φυσικό περιβάλλον, όποτε αυτό κρίνεται δυνατόν ή η µέριµνα για την ευζωία τους,
στις περιπτώσεις που η επανένταξη κρίνεται αδύνατη. Στην Ελλάδα, υπάρχει νοµοθετικό
πλαίσιο για τη λειτουργία των κέντρων περίθαλψης της άγριας πανίδας και παρά τα
τεράστια προβλήµατα έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα, εθελοντικής βάσης κυρίως. Η
αξιολόγηση της σηµερινής κατάστασης και η συστηµατικότερη και µεθοδικότερη
οργάνωση της περίθαλψης αποτελεί µια αναγκαιότητα.
Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί η ανάγκη δηµιουργίας χώρων µόνιµης φιλοξενίας ειδών
της άγριας πανίδας τα οποία δεν είναι δυνατό να επανενταχθούν στο φυσικό περιβάλλον.
Ο όρος «Καταφύγιο Αιχµάλωτων Ζώων» όµως, παρόλο που χρησιµοποιείται πολύ, σε
διάφορους χώρους που φιλοξενούν ζώα, ουσιαστικά δεν υπάρχει και δεν αναγνωρίζεται
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από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Αυτό σηµαίνει ότι πολλοί χώροι που διατηρούν άγρια
ζώα σε αιχµαλωσία µπορούν να ‘αυτοαποκαλούνται’ Καταφύγια Ζώων, ενώ στην
πραγµατικότητα πρόκειται για χώρους που χρησιµοποιούν τα ζώα ως θέαµα (π.χ.
Ζωολογικοί Κήποι, ιδιωτικές συλλογές ζώων κλπ).
Στην Ευρώπη, υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι χώροι, που φιλοξενούν µεµονωµένα είδη ζώων
και έχουν συµβάλει σηµαντικά στην επίλυση των προβληµάτων των αιχµάλωτων άγριων
ζώων ανά τον κόσµο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Καταφύγια Αρκούδων εκτός από την
Ελλάδα, στην Αυστρία, στη Βουλγαρία, στη Γερµανία, στη Ρουµανία και τη Ρωσία και
Καταφύγια πρωτευόντων στην Ισπανία, στην Ολλανδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Το γενικό αίτηµα των χώρων αυτών είναι να αναγνωριστούν ως κέντρα διάσωσης και
περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας και όχι ως Ζωολογικοί Κήποι, ενώ είναι
απαραίτητο να θεσπιστούν και προδιαγραφές που θα διαχωρίζουν σαφώς πλέον τα
καταφύγια ζώων, από τους χώρους που προάγουν τα ζώα ως θέαµα. Τα Καταφύγια
Αιχµάλωτων Ζώων θα πρέπει να εξασφαλίζουν:
1. Επαρκή και κατάλληλο χώρο διαβίωσης έτσι ώστε τα ζώα να έχουν τη
δυνατότητα εκδηλώσουν φυσιολογική συµπεριφορά (να περπατήσουν, να
τρέξουν, να σκαρφαλώσουν, να πηδήξουν, να πετάξουν κλπ.)
2. Περιβαλλοντικό εµπλουτισµό έτσι ώστε τα ζώα να έχουν τα απαραίτητα
ερεθίσµατα, παρόµοια µε αυτά που θα είχαν στο φυσικό τους περιβάλλον και να
εκφράζουν υγιή και φυσιολογική συµπεριφορά
3. ∆υνατότητα µε κατά βούληση αποµόνωσης των ζώων σε «ιδιωτικό» χώρο
4. Τυποποιηµένη διαδικασία διαχείρισης ανάλογα µε το είδος, για να εξασφαλίζεται
το υψηλό επίπεδο φροντίδας των ζώων, κτηνιατρικών διαδικασιών, ασφάλειας
προσωπικού κλπ.
5. Ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό
6. Εγγυηµένη φροντίδα για όλη τη διάρκεια ζωής των ζώων που δεν µπορούν να
επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον
7. Πολιτική µη-αναπαραγωγής των ζώων
8. Πολιτική µη-εµπορίας των ζώων ή τµηµάτων του σώµατος των ζώων
9. Πλήρης έλεγχος και οργάνωση των επισκέψεων του κοινού στους χώρους των
ζώων
Τα υπάρχοντα Καταφύγια στην Ευρώπη συνήθως µπορούν να καλύψουν έναν
συγκεκριµένο και περιορισµένο αριθµό θέσεων ζώων, µια και η ευζωία των ζώων είναι η
πρώτη προτεραιότητα των χώρων αυτών. Έτσι παρουσιάζονται περιπτώσεις καταφυγίων
που θεωρούνται υπερπλήρη µε αποτέλεσµα πολλά ζώα να παραµένουν σε άθλιες
συνθήκες αιχµαλωσίας, χωρίς να τους δίνεται η προσοχή που χρειάζονται. Σήµερα
υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη για δηµιουργία περισσότερων Καταφυγίων Αιχµάλωτων
Ζώων, αναγνώριση και θέσπιση κανόνων λειτουργίας και προδιαγραφών, για τη σωστή
λειτουργία αυτών.
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Εικ. 3. Ο νέος χώρος του Ζωολογικού Κήπου των Τρικάλων για τις τίγρεις χαρακτηρίζεται από
την παντελή έλλειψη περιβαλλοντικού εµπλουτισµού. Το µόνο κριτήριο για την κατασκευή των
νέων εγκαταστάσεων είναι η δυνατότητα άµεσης παρατήρησης των ζώων από το κοινό.

Εικ. 4. Η έλλειψη πληροφοριών για το συγκεκριµένο είδος καγκουρώ, τις βιολογικές απαιτήσεις, το
βιότοπο, την κατάσταση του φυσικού πληθυσµού του και την προέλευσή του στο Ζωολογικό Κήπο
των Τρικάλων είναι χαρακτηριστική.
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Εικ. 5. Οι κλειστές πόρτες των φωλιών των αρκούδων (αλλά και άλλων ζώων) στο Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο και εξαναγκάζουν τις
αρκούδες σε µόνιµη και υποχρεωτική έκθεση στο κοινό. Ο χώρος διαβίωσης των
αρκούδων δεν σχετίζεται µε το φυσικό βιότοπό τους.

Εικ. 6. Οι καµηλοπαρδάλεις σε χώρο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου µε απουσία βλάστησης και
φόντο τους γερανούς ανύψωσης, είναι φανερό ότι δεν βρίσκονται σε έναν φυσιολογικό κόσµο για
αυτές. Το δε «πράσινο» είναι για τα µάτια των ανθρώπων και όχι για τα πόδια των ζώων.
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Εικ.7 & 8. Η δυνατότητα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για άµεση επαφή του κοινού µε τα ζώα µε
παράλληλη µετατόπιση της ευθύνης στο κοινό σε περίπτωση ατυχήµατος αποτελεί δείγµα
πληµµελούς ασφάλειας.
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Εικ. 9. Η εικόνα του συγκεκριµένου πελαργού στο Ζωολογικό Κήπο της Θεσσαλονίκης προκαλεί
και δεν ενθουσιάζει. Η έκθεση τραυµατισµένων ή µη αρτιµελών ζώων προς το κοινό είναι βασικό
ζήτηµα στη διαχείριση των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία.

Εικ. 10. Το τσιµέντο ως υπόστρωµα, ο µικρός χώρος και η ρίψη ακατάλληλων τροφών από το
κοινό στο Ζωολογικό Κήπο της Θεσσαλονίκης είναι βασικό ζήτηµα στη διαχείριση των άγριων
ζώων σε αιχµαλωσία.
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Εικ. 11. Πλατώνι στο Ζωολογικό Κήπο των Τρικάλων µαζί µε οικόσιτο κουνέλι.. Η εκτροφή του
συγκεκριµένου είδους σε πολλές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα δεν εντάσσεται σε κανένα οργανωµένο
πλαίσιο για τη διατήρηση του είδους. Η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης και για αυτό το είδος
δεν έχει γίνει ποτέ.

Εικ. 12. Πλανόδιος µε παπαγάλους στο εξωτερικό. Η παρουσία πλανόδιων µε ζώα στην
Ελλάδα έχει περιοριστεί αλλά πάντα υπάρχει η πιθανότητα για παρόµοια δραστηριοποίηση
µε δεδοµένη την αδυναµία ελέγχου του εµπορίου των άγριων ζώων.
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4. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
Προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη της παράθεσης νοµοθετηµάτων, συνοψίζονται
εδώ τα σηµαντικότερα κενά που διαπιστώθηκαν στην ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία,
καθώς και µία σύντοµη αξιολόγηση της Ελληνικής νοµοθεσίας σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και τη ∆ιεθνή.
 Ο Κανονισµός 1739/2005, όπως προαναφέρθηκε, καθορίζει σαφείς όρους για τη
µετακίνηση ενός τσίρκο, ή άλλου θεάµατος µε ζώα, από ένα κράτος µέλος της ΕΕ
σε ένα άλλο. ∆εδοµένου ότι οι διατάξεις του είναι άµεσα εφαρµόσιµες στα κράτη
µέλη από την 1η Ιανουαρίου 2007, η Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να υιοθετήσει
εθνική νοµοθεσία, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την υγειονοµική κατάσταση των
ζώων του τσίρκο πριν αυτό αφιχθεί στη χώρα. Το θέµα είναι εάν η δυνατότητα
αυτή γίνεται πράξη στη χώρα µας και άρα στην προκειµένη περίπτωση δε µας
απασχολεί έλλειµµα νοµοθεσίας αλλά εφαρµογής της.
 Αξίζει να σηµειωθεί επίσης το οξύµωρο του άρθρου 11 § 1 του Π.∆. 98/2004, το
οποίο προβλέπει ότι «Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση, η οποία εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος, υποχρεούται εντός δύο ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος διατάγµατος να υποβάλει αίτηση στη ∆/νση ∆ασών της οικείας
Περιφέρειας για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ζωολογικού Κήπου […]». Το εν
λόγω Π.∆. τέθηκε σε ισχύ στις 3-3-2004, αλλά ο καθορισµός των ελάχιστων
αριθµών ειδών ή ζώων που πρέπει να έχει µία εγκατάσταση για να θεωρηθεί
Ζωολογικός Κήπος (και άρα να εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆.)
πραγµατοποιήθηκε µε τη θέση σε ισχύ της Υ.Α. 86783/1375/2007 στις 21-3-2007,
δηλαδή τρία χρόνια µετά.
Έτσι κι αλλιώς, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, η Υ.Α. του 2007 περιλαµβάνει
σηµαντικές εξαιρέσεις και – ας µας επιτραπεί – «εκπτώσεις» στις προϋποθέσεις που
η ίδια θέτει για τον προσδιορισµό µιας εγκατάστασης ως Ζωολογικό Κήπο, µε
αποτέλεσµα να υφίσταται αµφιβολία για τον ουσιαστικό σκοπό ύπαρξής της (πέραν
δηλαδή της τυπικής υποχρέωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να την
υιοθετήσει ως συµµόρφωση προς το άρθρο 2 § 2 του Π.∆. 98/2004).
 Η Υπουργική Απόφαση Κ1/2113/12-9-1995 περιλαµβάνει σαφείς ρυθµίσεις για την
αδειοδότηση των τσίρκο µε ζώα, καθώς ένα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
στην περίπτωση αυτή είναι µία γνωµάτευση από Κτηνίατρο της οικείας Νοµαρχίας.
Συνεπώς, αναγνωρίζεται και ρυθµίζεται η ύπαρξη τσίρκο µε ζώα στην Ελλάδα,
κατά τα µέσα της δεκαετίας του ’90.
Σήµερα, όµως, πλέον, τόσο οι Νόµοι 3190/2003 και 3377/2005 όσο και το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 254/2005 δεν συµπεριλαµβάνουν διατάξεις οι οποίες να
ρυθµίζουν τις δραστηριότητες «υπαίθριου εµπορίου µε ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή
εκπαιδευτικό αντικείµενο», στις οποίες θεωρητικά εντάσσεται το τσίρκο. Ως εκ
τούτου, είναι πια αµφίβολο εάν υπάρχει έστω και κάποιο ασαφές νοµικό πλαίσιο
για την εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκων µε ζώα στην Ελλάδα, πέραν του
Κανονισµού 1739/2005/ΕΚ που άλλωστε αφορά µόνο τους υγειονοµικούς όρους
µετακίνησης των τσίρκων.
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 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η έλλειψη συγκεκριµένης νοµοθεσίας για τα
ενυδρεία και τα δελφινάρια, έλλειψη η οποία µόλις άρχισε να είναι στην πράξη
ορατή. Τα δελφινάρια τυπικά λειτουργούν σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
του 2007 για τον ελάχιστο αριθµό άγριων ζώων και ειδών σε εγκαταστάσεις για να
θεωρούνται Ζωολογικοί Κήποι. Ουσιαστικά όµως δεν πληρούν πολλά από τα
κριτήρια που θέτει η νοµοθεσία για τους Ζωολογικούς Κήπους, ενώ συχνά
παρατηρούνται πρακτικές που φέρνουν τα δελφινάρια τελικά πιο κοντά στη
νοµοθεσία σχετικά µε τα τσίρκο ως υπαίθρια θεάµατα.
Το σηµείο που θα πρέπει να σταθεί κανείς εδώ είναι ότι, εάν πρόκειται για ενυδρείο
µε λιγότερα από 20 άτοµα άγριων ζώων και λιγότερα από 5 είδη, δεν εµπίπτει στις
διατάξεις της Υ.Α. του 2007 ούτε σε αυτές του Π.∆. του 2004 και συνεπώς δε
διέπεται από οποιαδήποτε Ελληνική νοµοθεσία. Στην περίπτωση όµως που
αποτελεί µέρος ενός (αδειοδοτηµένου ή µη) ζωολογικού κήπου, δεν απαιτείται το
δελφινάριο να πληροί τις προϋποθέσεις του αριθµού των ατόµων που φιλοξενεί
ούτε και υπάρχει χρεία επιπλέον αδειών για τη λειτουργία του.
 Παρόλο που είναι διαπιστωµένα τα κενά της νοµοθεσίας και της πολιτικής στις
ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά µε την προστασία της ευζωίας των ζώων σε τσίρκα,
υπάρχουν κάποια κράτη που έχουν υιοθετήσει ενίοτε και αυστηρότατη νοµοθεσία.
Για παράδειγµα, στην Αυστρία, την Κροατία, το Ισραήλ, αλλά και τη Βολιβία και
τη Σιγκαπούρη, υπάρχει καθολική απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκα.
Αντίστοιχα, η Τσεχία, η ∆ανία, η Φιλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ινδία
απαγορεύουν τη χρήση ορισµένων ειδών άγριας πανίδας. Περιττό να αναφερθεί ότι
η Ελλάδα βρίσκεται στον κατάλογο των χωρών που δεν έχουν ακόµα υιοθετήσει
σχετική νοµοθεσία (µαζί µε τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ηνωµένο Βασίλειο).
 Σε επίπεδο πολιτικής κυρίως, καλό είναι να αναφερθεί ακόµα η Υπόθεση
3307/2006/(PB)JMA του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή. Ιδιοκτήτης τσίρκο υπέβαλε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία κατά της Αυστρίας διότι η τελευταία
απαγορεύει ολοσχερώς την κατοχή άγριων ζώων στα τσίρκο. Η Επιτροπή κίνησε
διαδικασία παράβασης κατά της Αυστρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 258 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σύντοµα περάτωσε την
υπόθεση µε το επιχείρηµα ότι τα κράτη µέλη είναι σε καλύτερη θέση να
αποφασίσουν σχετικά µε τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να εφαρµόζονται σε ένα
τέτοιο ευαίσθητο ζήτηµα, όπως η προστασία των ζώων. Ο ενδιαφερόµενος
απευθύνθηκε τότε στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή ισχυριζόµενος ότι η απόφαση
της Επιτροπής δεν ήταν καλά θεµελιωµένη και ότι η διαδικασία παράβασης δεν
είχε διεξαχθεί κατά τον δέοντα τρόπο. Εν τέλει, ο ∆ιαµεσολαβητής δέχθηκε ότι, αν
και η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε µε ορθό, σαφές και κατανοητό τρόπο την απόφαση
της, αυτή ήταν πολιτικά σωστή.
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1. Σύνοψη των προβληµάτων των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία
Σήµερα, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, λειτουργούν αµέτρητοι χώροι που φιλοξενούν
άγρια ζώα, µε σκοπό το θέαµα ή την αναπαραγωγή τους, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει
νοµοθετική ρύθµιση, φορέας ή ηθικό πλαίσιο που να τα προστατεύει και να εξασφαλίζει
την ευζωία τους. Η εθνική νοµοθεσία είναι ελλιπής, πολλές φορές δεν συµβαδίζει µε την
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία ενώ δεν είναι πάντα σαφές το ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για
την εφαρµογή των ισχυόντων νόµων. Ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος
έλεγχος ή µέριµνα, η πολιτική αναπαραγωγής των άγριων ζώων σε αιχµαλωσία που
εφαρµόζεται σε πολλούς από αυτούς τους χώρους, δείχνει να διογκώνει όλο και
περισσότερο το ήδη υπάρχον πρόβληµα.

5.2. Προτάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την αποτελεσµατική διαχείριση των άγριων
ζώων σε αιχµαλωσία στην Ελλάδα
Έχοντας υπόψη όλα όσα έχουν αναφερθεί στο παρών υπόµνηµα είναι ιδιαίτερα σκόπιµο
να τονιστεί η ανάγκη ανάδειξης των δύο σηµαντικών θεµάτων στα οποία
επικεντρώνεται:
• Η αξιολόγηση της πραγµατικής ανάγκης για τη διατήρηση άγριων ζώων σε
αιχµαλωσία από τον σύγχρονο άνθρωπο,
• Οι κανόνες εξασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσης των άγριων ζώων
σε αιχµαλωσία λαµβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις διαφορετικές βιολογικές
ανάγκες για κάθε είδος.
Επιπλέον, µε βάση όλους τους προβληµατισµούς που αναφέρθηκαν αλλά και στα
πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για την προστασία της βιο-ποικιλότητας (ειδών και
βιοτόπων) η χώρα µας θα πρέπει να αποφασίσει ποια θέλει να είναι η πολιτική της για τη
διαχείριση, προστασία και διαιώνιση των ειδών της ενδηµικής άγριας πανίδας σε όλα τα
στάδια, τόσο της διαχείρισης και προστασίας των ειδών και των βιοτόπων τους, όσο και
της θεσµοθέτησης κανόνων και ελέγχων στη διακίνηση των ειδών σε καθεστώς
αιχµαλωσίας είτε προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον είτε από εισαγωγή από το
εξωτερικό (χώρες ΕΕ ή µη).
Για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής προτείνονται τα εξής:
1. Η κατάργηση οποιασδήποτε χρήσης των ζώων ως θέαµα και της άµεσης επαφής
του µε το κοινό όπως:
• Των τσίρκων µε ζώα όπως αυτό ήδη έχει εφαρµοστεί στην Αυστρία και Κροατία.
Για το θέµα αυτό είχε ήδη δροµολογηθεί η διαδικασία νοµοθέτησης από το
ΥΠΑΑΤ και εκκρεµεί χωρίς καµία εξέλιξη µέχρι σήµερα
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• Των δελφιναρίων. Ειδικά για τα κητώδη, προτείνεται η καθολική απαγόρευση της
διατήρησής τους σε αιχµαλωσία.
• Των πλανόδιων µε δηµόσιες επιδείξεις άγριων ζώων
2. Η τροποποίηση της νοµοθεσίας για τους Ζωολογικούς Κήπους έτσι ώστε να
περιλαµβάνει:
• ∆ιαβάθµιση των Ζωολογικών Κήπων σε περισσότερες κατηγορίες έτσι ώστε να
συµπεριληφθούν όλες οι υπάρχουσες µορφές αιχµαλωσίας ζώων (Ζωολογικοί
Κήποι, εκθέσεις ζώων, ατοµικές συλλογές, ενυδρεία)
• Εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων µε τη φιλοξενία τους σε χώρους που
ικανοποιούν τις βιολογικές τους ανάγκες και τα βασικά δικαιώµατά τους:
 το δικαίωµα για επαρκή ποσότητα και ποιότητα τροφής και νερού
 το δικαίωµα διαβίωσης σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον
 το δικαίωµα της υγιούς διαβίωσης χωρίς τραυµατισµούς και ασθένειες
 το δικαίωµα της ελευθερίας κίνησης και της έκφρασης υγιούς συµπεριφοράς
 το δικαίωµα της ελευθερίας από το φόβο και το άγχος

3.
4.

5.
6.

7.

• Απαγόρευση της κατοχής και αναπαραγωγής των ενδηµικών ειδών της ελληνικής
πανίδας από ιδιώτες δεδοµένου ότι αυτή επιτρέπεται και ελέγχεται στα εκτροφεία
µε την εποπτεία της Πολιτείας.
• Αυστηρός έλεγχος και θέσπιση κανόνων για την αναπαραγωγή των ειδών που δεν
ανήκουν στην ενδηµική πανίδα εφόσον αυτό απαιτείται σύµφωνα µε τις διεθνείς
συµβάσεις και ανάγκες
• Κλείσιµό τους σε περίπτωση µη τήρησης συγκεκριµένων προδιαγραφών
• ∆ιερεύνηση της δυνατότητας της µετατροπής πολλών χώρων ∆ήµων της Ελλάδας
όπου διατηρείται µικρός αριθµός ζώων ειδών της άγριας πανίδας (αµφιβόλου
προέλευσης) σε καθεστώς «Ζωολογικού Κήπου» σε «κέντρα υποδοχής και
φιλοξενίας κατασχεµένων ειδών»
Μετατροπή του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης σε πρότυπο Κέντρο
Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας για όλη την Ελλάδα
∆ηµιουργία αποτελεσµατικού µηχανισµού αδειοδότησης, ελέγχου και επιθεώρησης
όλων των εγκαταστάσεων διατήρησης αιχµάλωτων άγριων ζώων
• ∆ηµιουργία ∆ικτύου επιθεωρητών σε εθνικό επίπεδο κεντρικό συντονισµό και µε
οργάνωση ανά Περιφέρεια
• Εξασφάλισης µόνιµης εκπαίδευσης των επιθεωρητών
• Εξασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης των διαχειριστών των ζώων (φύλακες,
φροντιστές, κτηνίατροι κτλ)
Κανονισµούς και µηχανισµό παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των
ζώων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Θεσµοθέτηση των κανόνων λειτουργίας των καταστηµάτων εµπορίας ζώων µε
αυστηρές προδιαγραφές και έλεγχο της διακίνησης των ζώων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο
Η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για τα Εκτροφεία:
• Με την µετονοµασία τους από Εκτροφεία Θηραµάτων σε Εκτροφεία Ειδών της
Άγριας Πανίδας
• Θέσπιση των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ανάλογα µε την
σκοπιµότητα της λειτουργίας
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• Καθορισµό µηχανισµού ελέγχου παρακολούθησης της παραγωγής και διακίνησης
των παραγόµενων ζώων µε την υπαγωγή τους σε αρµοδιότητα ενός Υπουργείου
8. Η τροποποίηση της Υπ. απόφασης 336107/2000 για τα ΚΕΠΕΑΠ
• Η θεσµοθέτηση των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Σταθµών
Α΄ Βοηθειών
• Θεσµοθέτηση και καθιέρωση κεντρικού συντονιστικού οργάνου µε
περιφερειακές δοµές για την άµεση και ορθολογική διαχείριση και διακίνηση
κάθε τραυµατισµένου ζώου
• Αλλαγή του παραρτήµατος των προδιαγραφών για κάθε µορφή ΚΕΠΕΑΠ
• Η θεσµοθέτηση των Καταφυγίων Προστατευόµενων Ειδών της Άγριας Πανίδας
µε σκοπό τη διατήρηση ζώων που δεν µπορούν να επανενταχθούν στο φυσικό
περιβάλλον και τη διερεύνηση της δυνατότητας αναπαραγωγής µόνο για τα είδη
της ενδηµικής πανίδας. Η σκοπιµότητα και ο σχεδιασµός της αναπαραγωγής θα
κρίνεται µόνο στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριµένων Εθνικών Σχεδίων
∆ράσης για συγκεκριµένα ενδηµικά είδη
9. Εξασφάλιση της ολοκληρωµένης διακίνησης, κατοχής και διατήρησης των
αιχµάλωτων ζώων ανεξάρτητα από το αν τα είδη συµπεριλαµβάνονται στη
σύµβαση CITES.
10. ∆ιασφάλιση των κανόνων και των προδιαγραφών στα εκτροφεία γουνοφόρων
ζώων και διαµόρφωση της απαραίτητης πολιτικής και στρατηγικής αντικατάστασης
της παραγωγής γούνας από εναλλακτικές µορφές οικονοµικής ανάπτυξης.

Εικ. 13. Το Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυµφαίο Φλώρινας,(όπως και το Καταφύγιο του Λύκου
στην Αγραπιδιά) προσφέρουν συνθήκες ηµιελεύθερης διαβίωσης για τα ζώα που φιλοξενεί και
αποτελεί πρότυπο σε διεθνές επίπεδο.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα.

36

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Γεωργία Μελανίτου. Εκτροφεία Θηραµάτων, Προβλήµατα και Ιδιαιτερότητες, (cited in
www.alfa-omega.gr)
Λάζαρος Γεωργιάδης, 1998. Προδιαγραφές Κέντρων Περίθαλψης Άγριων Ζώων.
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.
Λέσχη Πολιτισµού Φλώρινας.1996. Πρόταση για τον Ζωολογικό Κήπο της Φλώρινας.
Οµάδα Περιβάλλοντος Λέσχης Πολιτισµού Φλώρινας.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
ENDCAP 2011, The EU Zoo Inquiry 2011. An evaluation of the implementation and
enforcement of the EC Directive 1999/22, relating, to the keeping of wild
animals in Zoos, Greece. Born Free, ARCTUROS, ENDCAP.
Koutrakis E, Perdikaris, C., Machino, Y., Savvidis, G., and N., Margaris, 2007.
Distribution, recent mortalities and conservation measures of crayfish in
Hellenic Fresh waters. BFPP/Bull. Fr. Pêche Piscic. (2007) 385 : 25-44 — 25.
Alan Clump, Julia Russel, 1998. Comparative psychology. Hodder and Stoughton,
London.
Born free, ENDCAP , 2010. Animal Welfare Excellence In Europe, UK.
Born Free Uk, RSPCA Uk, 2006. It’s time parliament changed its act. Born free
foundation and RSPCA.
CITES. Disposal of Confiscated Live Specimens of Species included in the Appendices.
Conf.10.7.
DEFRA, January 2002. The Keping of Wild Animals: an Introdctory Guide To : The
Protection of Animals (act 1911), The performing Animals regulation (act
1925), The Pet Animals (act 1951), The Dangerous Wild Animals (act 1976),
The Zoo Licensing (act 1981)
Department of the Environment, Transport and the Regions. March 2000. Secretary of
State’s Standards of Modern Zoo Practice.
Devra G. Kleiman, Mary E. Allen, Katerina V. Thompson, Susan Lumpkin 1996, Wild
Mammals in Captivity. University of Chicago Press.
E.F. Gibbons, B.S. Durrant & J. Demarest, 1995. Conservation of Endangered Species in
Captivity, an Interdisciplinary Approach. State University of New York Press.
P. 810.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα.

37

E.F.Gibbons, Jr., E.J. Wyers, E.Waters & E.W Menzel Jr. 1994. Naturalistic
Environments in Captivity for Animal Behaviour Research. State University of
New York Press. P.p.338.
E, Koutrakis, C. Perdikaris, Y.Machino, G. Savvidis, N. Margaris, 2007. Distribution,
Recent mortalities and conservation measures in Hellenic Fresh Waters.
ENDCAP, 2006. Policy Document, Uk.
ENDCAP, 2007. Animal Sanctuaries Fact Sheet, Uk.
ENDCAP, 2007. Dolphinaria Fact Sheet, Uk
ENDCAP, 2007. Exotic Pet Trade Fact Sheet, Uk.
ENDCAP, 2007. Wild Animals In Circuses Fact Sheet, Uk.
ENDCAP, 2007. Zoos and Aquaria Fact Sheet, Uk.
E.T. Koutrakis, Y. Machino, A. Kallianiotis, D.M. Holdich. 2004. Austropotamobius
torrentium (Schrank 1803) in the aggitis cave (Northern Greece). Is it a cave
dwelling species?
E.Koutrakis, Y.Machino, Dimitra Mylona, Costas Perdikaris, Crayfish Terminology in
Ancient Greek, Latin and other European Languages.
Eurogroup for animals, 2008. Report on the implementation of the EU Directive.
Eurogroup for animals.
European Commission, May 2009. Invasive Alien Species, Nature Environment,
Publications office.
Farm Animal Welfare Council: The five freedoms (website: www.fawc.org.uk/freedoms)
G.Mason and J. Russen. Stereotypic animal Behaviour, Fundamentals and applications to
welfare.
IBA (International Association for Bear Research and Management) International
Association for Bear Research and Management (website: www.bearbiology.com)
IUCN. Guidelines for the Placement of Confiscated Animals, February 2000 (Approved
by the 51st meeting of the IUCN Council, Gland, Switzerland.)
Newspaper of the Government of the Hellenic emocracy, 2000. Criteria and Procedure of
recognition and supervision of hospitalization centres for wid fauna species.(In
Greek). Paper Number 223/25.02.2000.
Perdikaris, C., E. Koutrakis, V. Saraglidou, N. Margaris, 2007. Confirmation of
occurrence of the narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus eschscholtz
1823 in the river Evros in Greece.
Temple Grandin, Katherine Johnson, 2005. Animals in Translation. Bloomsbury,
London.
Wendy Jones, Joao Pedro Silva, Jon Eldridge (European Commission), December 2008,
NATURA 2000: Invasive alien species, meeting the challenge of invasive
species. Publications office
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα.

38

Ιστοσελίδες
www.arcturos.gr
www.endcaptivity.org
www.el.wikipedia.org
www.iucn.org
www.bearbiology.com
www.fawc.org.uk

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα.

39

