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                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από εκκωφαντική σιωπή 35 περίπου ημερών, και μετά τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου του ΥΠΑΑΤ, η γνωστή κτηνίατρος κ. Τραχήλη,
αφού  είδε  ότι  δεν  θεσπίσθηκαν   ακριβώς  οι  διατάξεις  που  αυτή  ήθελε,  αποφάσισε  να
απαντήσει στο από 13-1-2014 ∆ελτίο Τύπου της ΠΟΓΕ∆Υ σχετικά την συμπεριφορά της
κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του νομοσχεδίου
του ΥΠΑΑΤ, και συγκεκριμένα του άρθρου για τον κτηνίατρο εκτροφής. Ουσιαστικά  όμως
με  τις  δηλώσεις  της  επιβεβαιώνει  ότι  πράγματι  αναφέρθηκε  με  απαράδεκτους   και
προσβλητικούς  χαρακτηρισμούς  της  για  του  συναδέλφους   κτηνίατρους  δημόσιους
υπαλλήλους. 

Ακόμη  και  σήμερα,  με  την  ανακοίνωση  της  δείχνει  είτε  ότι  έχει  άγνοια  της
πραγματικότητας για τον τομέα της  κτηνοτροφίας, κάτι που είναι και το πιθανότερο, είτε
προσπαθεί να  περάσει το παραπλανητικό μήνυμα ότι  ο μόνος επιστημονικός κλάδος που
ασχολείται στον τομέα της κτηνοτροφίας ή δικαιούται να ασχολείται είναι ορισμένοι ιδιώτες
κτηνίατροι που αυτή εκπροσωπεί.   

Επομένως η συμπεριφορά της συγκεκριμένης κτηνιάτρου δεν είναι προσβλητική και
αντισυναδελφική  μόνο  απέναντι  στους  κτηνιάτρους  δημοσίους  υπαλλήλους  αλλά  και
απέναντι  σε  όλους  τους  συναδέλφους  γεωτεχνικούς  άλλων  ειδικοτήτων   που
δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον τομέα της κτηνοτροφίας είτε ως επιχειρηματίες είτε
ως εργαζόμενοι και  συνεργάζονται άψογα με κτηνιάτρους προς όφελος της κτηνοτροφίας
και χωρίς την ανάγκη  εξαναγκασμού με νόμο.

Είναι κατανοητό ότι τώρα που λόγω οικονομικής κρίσης μειώνεται η πελατεία των
κτηνιάτρων που ασχολούνται με τα κατοικίδια ζώα (γάτες, σκύλοι)  τους οποίους  η κυρία
Τραχήλη  εκπροσωπεί,  να ψάχνουν εναγωνίως νέους πελάτες και να θεωρούν ως εύκολη
λεία τους κτηνοτρόφους. Επίσης θέλουμε  να τονίσουμε τόσο στην κυρία Τραχήλη όσο  και
όσους  ενστερνίζονται τις  ίδιες με αυτήν απόψεις ότι  η κτηνοτροφία είναι πολλή σοβαρή
υπόθεση   ώστε  να  αποτελέσει  αντικείμενο   αυτών  που  μέχρι  σήμερα  ασχολούνται  με
κατοικίδια

Τελειώνοντας  θέλουμε  να  κάνουμε  γνωστό  ότι  αν  και  είχαμε  αποφασίσει  να  μην
ξαναασχοληθούμε με την εν λόγω κυρία, αντιλαμβανόμαστε την αγωνία της για το τι θα
επακολουθήσει, και στο πλαίσιο της συναδελφικότητας, έννοια που αυτή είναι αδύνατον να
καταλάβει, θα την ενημερώσουμε σχετικά:

 Η ΠΟΓΕ∆Υ προτίθεται να προχωρήσει στις ενέργειες  που αναφέρονται στο
από  13/1/2014  ∆ελτίο  Τύπο,  κάτι  που  τυγχάνει  και  της   επιδοκιμασίας  των
συναδέλφων άνεργων γεωτεχνικών. 
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