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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ο.Κ.Ν.Ε.
Αγαπητό μέλος του Σωματείου μας,
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έγινε την 15η Νοεμβρίου 2010, παρέστησαν οι εκπρόσωποι
των Παραρτημάτων Ο.Κ.Ν.Ε. Αυλώνα, Μαρκοπούλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Τανάγρας.
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και ψηφίστηκαν τα παρακάτω:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Το ∆.Σ. θα ερευνήσει τον πρακτικότερο τρόπο λήψης DNA. Προτείνεται να ερευνηθεί τρόπος ώστε ο ιδιοκτήτης
του σκύλου να έχει απόλυτη ελευθερία επιλογής κτηνιάτρου για την λήψη του γενετικού δείγματος. Στη συνέχεια ο
κτηνίατρος θα δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την ταυτοποίηση του σκύλου. Το δείγμα θα αποστέλλεται με
ευθύνη του κτηνιάτρου στο συμβεβλημένο εργαστήριο, όπου και θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων. Το ∆.Σ. θα
πρέπει να διερευνήσει και την οικονομική διευθέτηση της διαδικασίας. Για την εξέλιξη της διερεύνησης θα υπάρχει
συνεχής ενημέρωση των Παραρτημάτων από το ∆.Σ.
ΠΑΜΨΗΦΕΙ
Κατατέθηκε και εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2011 των Παραρτημάτων ΟΚΝΕ 106 – Αυλώνας,
ΟΚΝΕ 108 – Ηράκλειο Κρήτης και ΟΚΝΕ 110 – Τανάγρα. Αναμένεται η υποβολή των προγραμμάτων και των
άλλων Παραρτημάτων.
ΠΑΜΨΗΦΕΙ
Από το 2011 η υποβολή των ετησίων προγραμμάτων θα υποβάλλεται προς έγκριση σε Περιφερειακό Συμβούλιο
μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και η έγκριση θα γίνεται με κυλιόμενη υποβολή των αιτήσεων των Παραρτημάτων. Το
2011 ξεκινάει το Παράρτημα ΟΚΝΕ 106, το 2012 το Παράρτημα ΟΚΝΕ 107 και ούτω καθ’ εξής. Θα εγκρίνεται μία
μορφολογική και μια εργασιακή εκδήλωση ανά Παράρτημα και στη συνέχεια θα εξετάζονται τυχόν
συμπληρωματικές αιτήσεις.
ΠΑΜΨΗΦΕΙ
Επικυρώνεται η απόφαση του προηγουμένου Περιφερειακού Συμβουλίου: «Τα ΖΤΡ διοργανώνονται με ευθύνη
των Παραρτημάτων, (επιλογή χρόνου, τόπου και κριτού) μετά από έγκριση του ∆.Σ., το οποίο φροντίζει και για τη
σχετική άδεια από ΚΟΕ και DV». Προστίθεται: «∆εν πρόκειται να ζητηθεί έγκριση από DV αν δεν έχει
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός σκύλων τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν την εκδήλωση».
ΠΑΜΨΗΦΕΙ
Στο Παράρτημα ΟΚΝΕ 107 – Μαρκόπουλο, την 26η Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18.00, θα οργανωθεί προβολή
videos από εξετάσεις εργασίας, θα γίνει εκτίμηση του επιπέδου προετοιμασίας σκύλων και κυναγωγών και
ανάλυση του τρόπου βαθμολογίας. Την προβολή καλούνται να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του ΟΚΝΕ.
ΠΑΜΨΗΦΕΙ
Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος και οι
προδιαγραφές για την επιλογή κριτών από τα Παραρτήματα ΟΚΝΕ
ΠΑΜΨΗΦΕΙ

Ακολούθησαν συζητήσεις σε διάφορα θέματα, για τα οποία δεν διατυπώθηκαν προτάσεις για
ψήφιση.
Φιλικά,
Για το ∆.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.

Θεόδωρος Ζώρας
Πρόεδρος Ο.Κ.Ν.Ε.

Μαρίτα Μυλωνά
Γεν. Γραμματέας Ο.Κ.Ν.Ε.

