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Η Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο Γσδεθαλήζνπ ( Α΄ ΚΟΚΓ) έιαβε γλώζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 1135/8-7-2015
έγγξαθνπ πνπ απέζηεηιε ζην Αζηπλνκηθό Τκήκα Σεηείαο ν Παλειιήληνο Κηεληαηξηθόο Σύιινγνο (ΠΚΣ), ζην
νπνίν δεηείηαη ε δηελέξγεηα έιεγρνπ ηεο λνκηκόηεηαο ησλ θηεληαηξηθώλ πξάμεσλ (εκβνιηαζκνί, ειεθηξνληθή
ζήκαλζε, θ.α.) πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν ηνπ Κπλεγεηηθνύ Σπιιόγνπ Σεηείαο.
Η Α΄ ΚΟΚΓ εμέηαζε ην δήηεκα θαη θαηαζέηεη ηηο απόςεηο ηεο. Καηαξράο, πξέπεη λ’ αλαθεξζεί όηη νη θπλεγεηηθνί
ζύιινγνη (Κ.Σ.) έρνπλ σο θαηαζηαηηθή ηνπο ππνρξέσζε, κεηαμύ άιισλ, ηελ «άκεζε, ηαρεία θαη θαιή
εμππεξέηεζε» ησλ κειώλ ηνπο.
Σηα πιαίζηα απηά είλαη πάγηα ε ηαθηηθή ηνπο λα δηνξγαλώλνπλ εθδειώζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα κέιε
ηνπο, εθηόο ηεο επθαηξίαο γηα ζπλεύξεζε θαη ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ, ζα απνιακβάλνπλ
ππεξεζίεο κε ην κηθξόηεξν θόζηνο ζε ρξόλν θαη ρξήκα.
Με ηελ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 4039/2012 (ΦΔΚ 15/Α΄/02-02-2012) «γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα
ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό
ζθνπό» [κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο άξζξσλ ηνπ ζην λόκν 4235 (ΦΔΚ 32/Α΄/11-02-2014)] πξνέθπςε ε ππνρξέσζε
γηα ηνπο θπλεγνύο-κέιε ησλ Κ.Σ. λα πξνβνύλ ζηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζθύισλ ηνπο.
Σύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
4039/2012, όπσο απηό έρεη αληηθαηαζηαζεί ζύκθσλα κε ην Ν. 4235/2014 «Η ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη
θαηαγξαθή, ε έθδνζε δηαβαηεξίνπ θαη βηβιηαξίνπ πγείαο, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ Παξαξηεκάησλ 2
θαη 3, πξαγκαηνπνηνύληαη από θηεληάηξνπο, πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί, αζθνύλ λόκηκα ην θηεληαηξηθό
επάγγεικα ζηελ Διιάδα θαη δηαζέηνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο/βεβαίσζε ζπλδξνκήο λνκίκσλ
πξνϋπνζέζεσλ έλαξμεο άζθεζεο ηνπ γεσηερληθνύ επαγγέικαηνο από ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
(ΓΔΩΤΔΔ), Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ) θαη θηεληαηξείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα.».
Δδώ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη παξαηεξείηαη κηα κεγάιε δηαθύκαλζε ζηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ νη
θηελίαηξνη γηα ηε ζήκαλζε, ην εύξνο ηεο νπνίαο δελ είλαη δπλαηό λα δηθαηνινγεζεί. Δπίζεο είλαη
δηαπηζησκέλν όηη νη ηηκέο γηα ηε ζήκαλζε απμάλνληαη όζν πην καθξηά πάκε από ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, κ’
απνηέιεζκα νη θάηνρνη δεζπνδόκελσλ ζθύισλ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη θπλεγνί), λ’ αλαγθάδνληαη λα
πιεξώλνπλ ππεξηηκεκέλεο ππεξεζίεο. Θεσξνύκε όηη απηά πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ηνλ ΠΚΣ.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ κειώλ ηνπο, είλαη αξθεηνί νη Κ.Σ. αλά ηελ επηθξάηεηα, νη νπνίνη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ
πξναλαθεξζέλησλ λόκσλ, έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε θηεληάηξνπο θαη έρνπλ δηνξγαλώζεη ζε ρώξνπο ηνπο
εθδειώζεηο όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα εκβνιηαζκνί ή ειεθηξνληθή ζήκαλζε ζθύισλ από θηεληάηξνπο ζε

αληαγσληζηηθέο θαη ζπκθέξνπζεο ηηκέο. Σην πλεύκα απηό ηεο ζπλεηζθνξάο πξνο ηα κέιε ηνπ, ν Κ.Σ. Σεηείαο
ήξζε ζε ζπλελλόεζε κε θηεληάηξνπο θαη δηνξγάλσζε αλάινγε εθδήισζε, γηα ηελ νπνία ν ΠΚΣ έρεη πξνβεί ζε
κηα θαηαγγειία ε νπνία καο είλαη αθαηαλόεηε.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ππεύζπλνο γηα ηε ζήκαλζε είλαη ν θηελίαηξνο, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο λ’ απνθαλζεί
γηα ην εάλ έλαο ρώξνο είλαη θαηάιιεινο θαη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
θηεληαηξηθέο πξάμεηο. Γελ γίλεηαη αληηιεπηό γηαηί εγθαιείηαη ν Κ.Σ. Σεηείαο, ν νπνίνο δηέζεζε έλα ρώξν πνπ
ηνπ έρεη παξαρσξεζεί από ηε Γαζηθή Υπεξεζία γηα ηηο θηινζεξακαηηθέο δξάζεηο ηνπ. Ο Κ.Σ. δε ζα είρε
πξόβιεκα ε ζρεηηθή εθδήισζε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζ’ άιινλ ρώξν θαζ’ ππόδεημε ηνπ ππεύζπλνπ
θηεληάηξνπ.
Σην ζεκείν απηό εθθξάδνπκε θαη κηα απνξία, ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκό (θαη άιιεο θηεληαηξηθέο πξάμεηο)
θηελνηξνθηθώλ δώσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ύπαηζξν. Σηελ πεξίπησζε απηή είλαη εμαζθαιηζκέλνο ν
πγεηνλνκηθόο έιεγρνο θαη ε λνκηκόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ; Ή κήπσο ηα θηελνηξνθηθά δώα
κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο ή/θαη ηα θηεληαηξεία; Φπζηθά ε απάληεζε είλαη γλσζηή, όηη δειαδή όιεο νη
θηεληαηξηθέο πξάμεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα πνηκληνζηάζηα ή/θαη ζηελ ύπαηζξν. Δδώ δηαθξίλεηαη κηα
δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε.
Υπνςία καο είλαη όηη ε παξέκβαζε ηνπ ΠΚΣ πξνήιζε από θαηαγγειία άιινπ θηεληάηξνπ, ηνπ νπνίνπ ε
πξνζθνξά απνξξίθζεθε από ηνλ Κ.Σ. Σεηείαο, κε ζθνπό ηελ αληεθδίθεζε.
Η νπζία όκσο γηα ηελ Α΄ ΚΟΚΓ είλαη όηη ε ζήκαλζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ είλαη κηα πνιιή ζνβαξή
ππόζεζε, πνπ απαζρνιεί ρηιηάδεο θπλεγνύο, νη νπνίνη ιόγσ ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζπληεξνύλ θαη
κεξηκλνύλ γηα πάλσ από έλαλ ζθύινπο. Ο ΠΚΣ ζα πξέπεη, αληί λα θαηαθεύγεη ζε ηέηνηνπ είδνπο αβάζηκεο
θαηαγγειίεο, λα έξζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο ώζηε λα εθαξκνζηεί κε ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν απηό ην πνιύ ζσζηό κέηξν ηεο ζήκαλζεο ησλ ζθύισλ.

Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Γ. Φαβαιεδάθεο

Π. Βνγηαηδάθεο

