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Δελτίο τύπου 
Το τελευταίο διάστημα παρακολουθήσαμε μια καταιγιστική κατασυκοφάντηση των Κτηνιάτρων 
Δημοσίων Υπαλλήλων από τα Μ.Μ.Ε., τα οποία θεώρησαν ότι αποκάλυψαν μια ακόμα περίπτωση 
«διεφθαρμένων επίορκων δημοσίων υπαλλήλων», τους οποίους και παρέδωσαν στην χλεύη του 
διψασμένου για αίμα κανιβαλίζοντος κοινού, χωρίς όμως  να γίνει καμιά αναφορά, ότι οι 
συγκεκριμένοι κτηνίατροι πραγματοποιούσαν έλεγχο για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου , που ανερχόταν σε εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ  (χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού ,δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων ) και ότι 
για όλα τα ευρήματα της έρευνάς τους ενημέρωναν συνεχώς το ΥΠΑΑΤ ,την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και την Υπηρεσία τους και λάμβαναν την ανάλογη καθοδήγηση για τις 
ενέργειές τους .  
Με ανακρίβειες και  ανυπόστατους ισχυρισμούς ,τόσο λόγω έλλειψης ειδικών γνώσεων, όσο και 
λόγω της τακτικής του εντυπωσιασμού  και της αύξησης της  τηλεθέασης που γενικότερα 
ακολουθείται , τα δελτία ειδήσεων των ιδιωτικών καναλιών αλλά και τα κείμενα που έχουν 
δημοσιευθεί σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και στο διαδίκτυο,  απέχουν πολύ από κάθε έννοια 
έγκυρης ενημέρωσης. Οι συντάκτες τους αγνοώντας  παντελώς τη Νομοθεσία που διέπει την 
εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη 
διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις των παραγώγων και αρθρογραφώντας με 
φράσεις όπως «Στο εν λόγω κτηνοτροφείο υπήρχαν 200 βοειδή με αμελητέο πυρετό», κατέδειξαν 
την αμελητέα συμβολή τους στην  αντικειμενική πληροφόρηση.  
Όσο αφορά τους συναδέλφους οι οποίοι κατηγορήθηκαν και αφέθησαν ελεύθεροι με 
περιοριστικούς όρους ,η δικαιοσύνη είναι αυτή που με βάση τα  τεκμηριωμένα στοιχεία που θα 
προσκομιστούν, θα αποφασίσει για την αθωότητά τους και την αποκάλυψη της σκευωρίας σε 
βάρος τους. 
Δυστυχώς όμως, οι συνάδελφοι αυτοί θα τεθούν σε αργία χωρίς την οριστική απόφαση της 
δικαιοσύνης, διότι  με την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους Δημόσιους 
Υπαλλήλους, ακυρώνεται «το συνταγματικά θεμελιωμένο τεκμήριο της αθωότητας» και από τη 
στιγμή που υπάρξει παραπομπή  κάποιου υπαλλήλου στην δικαιοσύνη ξεκινάει και η διαδικασία 
της αυτοδίκαιης αργίας. Τα παραπάνω εξυπηρετούν αφενός την πολιτική στόχευση για απολύσεις , 
αφετέρου την κατάλυση της λειτουργίας των  κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, γιατί οι 
ελεγχόμενοι  έχουν  κάθε συμφέρον να απειλούν με καταγγελίες τους υπαλλήλους  όταν δεν 
ικανοποιούνται  τα αιτήματά τους και κυρίως όταν πρόκειται για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα 
όπως την περίπτωση που διερευνούσαν οι κατηγορούμενοι κτηνίατροι. 
Είναι φανερό λοιπόν,  ότι προκύπτουν  τεράστιες δυσκολίες  στην εκτέλεση των  καθηκόντων των 
Δημόσιων κτηνίατρων που καθημερινά εκτίθενται σε πρωτοφανείς κινδύνους από τους οποίους 
πολλές φορές αποδεικνύεται ότι είναι πρακτικά αδύνατο να προφυλαχτούν.  
 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως Δημόσιοι κτηνίατροι ,μεταξύ αυτών και οι 
κατηγορούμενοι συνάδελφοι ,προσπαθώντας να διασφαλίσουν την Δημόσια υγεία αλλά και το 
Δημόσιο συμφέρον, έχουν πέσει θύματα  εγκληματικών ενεργειών  (εμπρησμοί περιουσιακών 
στοιχείων , ξυλοδαρμοί ) αλλά ποτέ δεν προβλήθηκαν οι κακόβουλες αυτές ενέργειες από τα 
Μ.Μ.Ε. 
Τέλος δηλώνουμε πως η ΠΕΚΔΥ θα προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται για την 
διασφάλιση της αξιοπρέπειας του κλάδου και των μελών της, από κάθε προσπάθεια συκοφάντησης 
ή διασυρμού.  
Επίσης δηλώνουμε πως η ΠΕΚΔΥ καταγγέλλει και καταδικάζει κάθε αποδεδειγμένα παράνομη ενέργεια ή 
διαπλοκή δημόσιου κτηνιάτρου, αλλά και στηρίζει με κάθε τρόπο όποιον συνάδελφο διώκεται άδικα στην 
προσπάθειά  του να επιτελέσει το έργο του      
 


