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Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραµµένο) 
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 Αθήνα             3-1-2019 
 Αριθµ. Πρωτ.: 1147/176086 

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 
ΘΕΜΑ:              «Περιστατικό διαφυγής και θανάτωσης δύο ιαγουάρων στο Αττικό  

 Ζωολογικό Πάρκο» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  4345/17-12-2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Αµυράς, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Οι έλεγχοι κανόνων και µέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις των ζωολογικών 
κήπων και του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου βάσει του π.δ. 98/2004 διεξάγονται 
τακτικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 
έτος 2018 διεξήχθη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο τακτική επιθεώρηση στις 2, 3 και 
4 Ιουλίου και έκτακτη επιθεώρηση στις 19 ∆εκεµβρίου µετά το συµβάν της 
θανάτωσης των δύο ιαγουάρων.  
 
Αναλυτικότερα, σηµειώνεται ότι, κατά την έκτακτη επιθεώρηση, διαπιστώθηκαν: 

• η τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων σύµφωνα µε την ΕΑΖΑ (European 
Association of Zoo and Aquarium) και  

• η ύπαρξη µέτρων αποφυγής δραπέτευσης ζώων (ηλεκτροφόρα σύρµατα, τάφροι, 
υψηλές περιφράξεις κ.λπ.),  

όπως, ακριβώς, είχαν διαπιστωθεί και στην ετήσια τακτική επιθεώρηση του Αττικού 
Ζωολογικού Πάρκου. 
 
Πρέπει να γίνει σαφές ότι το συγκεκριµένο περιστατικό της διαφυγής και θανάτωσης 
των δύο ιαγουάρων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση 
της Περιφέρειας Αττικής, ήταν τυχαίο συµβάν, το οποίο δεν µπορεί να αποκλειστεί, 
όσο µικρή και εάν είναι η πιθανότητα να συµβεί ή όσα µέτρα ασφαλείας και εάν 
έχουν προβλεφθεί. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας 
και οι ασκήσεις προσοµοίωσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής προέβη σε συστάσεις για τη σταδιακή 
αντικατάσταση όλων των βιτρινών µε τζάµι άθραυστο και καλύτερης ποιότητας όχι 
µόνον στους χώρους των αιλουροειδών, αλλά και σε όσους χώρους µε ζώα υπάρχει 
τζάµι, ώστε να µειωθεί η πιθανότητα διαφυγής ζώων από θραύση τζαµιών.   
 

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνηµµένων: 6 

Σύνολο σελίδων: 8 
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Επισηµαίνεται ότι για την αντιµετώπιση του περιστατικού ακολουθήθηκε πιστά το 
πρωτόκολλο ασφαλείας της ΕΑΖΑ, της οποίας µέλος είναι το Αττικό Ζωολογικό 
Πάρκο. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι το προσωπικό εκπαιδεύεται τακτικά (3 έως 4 
φορές ετησίως) για την πιστή εφαρµογή των πρωτοκόλλων µε ασκήσεις 
προσοµοίωσης του πρωτοκόλλου ασφαλείας. 
 
Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι: 

• ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύµβουλος του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου 
δήλωσε ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας εκτελέστηκε επακριβώς, σύµφωνα µε 
την εκτίµηση της επικινδυνότητας και  

• ο κτηνίατρος του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου εξήγησε ότι έγινε προσπάθεια 
απώθησης των ιαγουάρων προς τον φυλασσόµενο χώρο, ωστόσο, τα ζώα 
έδειξαν σηµάδια επιθετικότητας και, γι’ αυτόν τον λόγο, ακολούθησε η 
θανάτωσή τους.  

 
Προς πληρέστερη ενηµέρωση, επισυνάπτονται το µε αριθµ. πρωτ. 7126/20-12-2018 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας 
Αττικής µε θέµα «Έλεγχος Αττικού Ζωολογικού Πάρκου - ∆ιενέργεια αυτοψίας» και 
το Πρωτόκολλο Ασφαλείας ∆ιαφυγής Ζώου. 
 
 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙ∆ΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
1. Το µε αριθµ. πρωτ. 7126/20-12-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Έλεγχος Αττικού 
Ζωολογικού Πάρκου - ∆ιενέργεια αυτοψίας»  
2. Πρωτόκολλο Ασφαλείας ∆ιαφυγής Ζώου 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Βουλευτή κ. Γ. Αµυρά 


		2019-01-03T11:04:47+0200




