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Το κτηνιατρικό επάγγελμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πρωτογενή τομέα της
οικονομίας. Η διαπίστωση αυτή αντικειμενικά βρίσκεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις που
κυριαρχούν σήμερα στα όργανα διοίκησης του ΠΚΣ και προσανατολίζουν τη δράση του σε
άσχετες με την παραγωγή, πλευρές του κτηνιατρικού επαγγέλματος (π.χ. ζώα συντροφιάς),
αποδεχόμενες ουσιαστικά τις βασικές αντι-κτηνοτροφικές πολιτικές. Το αποτέλεσμα είναι να
αδυνατίζει η πίεση στους φορείς άσκησης πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή
τομέα, πράγμα που παρασύρει προς τα κάτω και το κτηνιατρικό επάγγελμα. Μάρτυρας για
τα παραπάνω είναι οι διαχρονικές πολιτικές εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας. Το ζωϊκό
κεφάλαιο της χώρας μειώνεται διαρκώς, ανάλογα με το είδος των εκτρεφόμενων ζώων, με
πρωταθλητή τον τομέα της αγελαδοτροφίας-βοοτροφίας, ο οποίος ακολουθείται στενά από την
χοιροτροφία και πτηνοτροφία κρεοπαραγωγής. Η πορεία αυτή συνοδεύεται με τη μείωση της
απασχόλησης των κτηνιάτρων στα παραγωγικά ζώα. Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με την υποστελέχωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και την συνεπαγόμενη αδυναμία
εφαρμογής κτηνιατρικών προγραμμάτων, που υπονομεύει τη δημόσια υγεία και τις
εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας σε προϊόντα ζωϊκής προέλευσης.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω φαινομένων είναι η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας
στον πρωτογενή τομέα και η πρωτοφανής ανεργία των νέων ιδίως συναδέλφων, η οποία
συγκαλύπτεται από το συγκριτικά μεγάλο αριθμό ιατρείων μικρών ζώων στα αστικά
κέντρα.
Οι διαχρονικές πλειοψηφίες στη διοίκηση του ΠΚΣ αδιαφορούν για την επίλυση
των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα και των συνεπειών τους στο κτηνιατρικό
επάγγελμα.
Συνειδητά αποτελούν εκφραστές της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής και της
πολιτικής της ΕΕ που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων .

Η συνέλευση του ΠΚΣ πρέπει να προσανατολίσει τη δράση του κλάδου
και της ΔΕ σε :
-Ανάδειξη της ανεργίας ως το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που πρέπει να αποτελέσει
κύριο αίτημα διεκδίκησης με την άμεση πραγματοποίηση διορισμών 500 μονίμων κτηνιάτρων
για να καλυφθούν τα κενά των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και να αντιμετωπιστούν
οριστικά τα προβλήματα εφαρμογής των δημόσιων προγραμμάτων.
-Κατάργηση των σχετικών άρθρων του νόμου που προβλέπουν την έκδοση απόφασης
για τον κτηνίατρο εκτροφής.

-Αμεση διεκδίκηση και υπογραφή ΣΣΕ για τους μισθωτούς συναδέλφους με
καθορισμό αποδοχών σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και όχι κάτω απο την προηγούμενη
που ίσχυε. Η τελευταία ΣΣΕ έληξε τον Δεκέμβρη του 2009.
-Κατάργηση της υπέρογκης φορολογίας στους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίεςΚατάργηση της φορολογίας 26% απο το πρώτο ευρώ με βάση αντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης
που ίσχυσε τον τελευταίο χρόνο και του τέλους επιτηδεύματος. Αφορολόγητο όριο για τον
αυτοαπασχολούμενο. Διεκδίκηση μαζί με τον υπόλοιπο λαό απαλλαγής απο τους φόρους για
οικογένεια με εισόδημα 40.000 ευρώ το χρόνο και 5.000 για κάθε παιδί.
-Αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλισης των συναδέλφων ελεύθερων
επαγγελματιών στο ΤΣΑΥ- Να εκφραστεί η αντίθεση του κλάδου στη μεθοδευμένη σταδιακή
αποδυνάμωση της δημόσιας ασφάλισης και στις περικοπές κοινωνικών δαπανών για την
υγεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος του ιδιωτικού κεφάλαιου ,σχέδια που περιέχονται
στις συμφωνίες της λευκής και πράσινης βίβλου που έχουν υπογράψει οι Ελληνικές
κυβερνήσεις με την ΕΕ, πολύ πριν τα μνημόνια ,άρα καμμία πρόφαση δημοσιονομικής
σταθερότητας δεν μπορεί να είναι αποδεκτή
Να προβληθεί η αντίθεσή μας στους
αντιασφαλιστικούς νόμους, που περικόπτουν τις συντάξεις (εφαρμόζονται απο το 2015) και
αυξάνουν τις εισφορές. Να διεκδικηθεί με κάθε τρόπο το δίκαιο αίτημα για την επιστροφή των
απωλειών των ταμείων απο τα αναγκαστικά κουρέματα και το τζογάρισμα για τη στήριξη του
χρηματοοικονομικοπιστωτικού συστήματος. Να αναπτυχθούν οι συνεργασίες με τους άλλους
κλάδους στο ΕΤΑΑ. Η ΔΕ το χρόνο που πέρασε όχι μόνο δεν διεκδίκησε τίποτα, όχι μόνο
απέφυγε επανειλλημένα την επικύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Μάρτη (9
μήνες έκανε να φέρει το θέμα στη ΔΕ), αλλά και στη μία συνάντηση που πραγματοποίησε με
υφυπουργό, απέφυγε επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά σε διεκδίκηση απωλειών των ταμείων
και των συνταξιοδοτικών και υγειονομικών περικοπών, παρά τις αποφάσεις της
συνέλευσης. Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας –
Πρόνοιας.
-Δραστική παρέμβαση στην μεθοδευόμενη σταδιακή εφαρμογή των αποφάσεων της
συνόδου πρυτάνεων της Μπολόνια, που βασικοί τους στόχοι, είναι η υποβάθμιση των
πτυχίων και η προώθηση της μοριοδότησης σαν προυπόθεση για την παροχή
επιστημονικών υπηρεσιών. Μόνη προυπόθεση για άσκηση της κτηνιατρικής το πτυχίο. Οι
διεκδικήσεις που βάζουν φραγμό στα σχέδια της Μπολόνια
αφορούν: Tην διεκδίκηση
αποκλειστικά δημόσιων δαπανών για τα πανεπιστήμια και την παιδεία και αντίθεση στη
σύνδεση Πανεπιστημίων και έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Παροχή απο τις
κτηνιατρικές σχολές επιμορφωτικών σεμιναρίων με κρατική επιχορήγηση και με
υποτυπώδη συμβολική οικονομική συμμετοχή από τους συναδέλφους. Να μπει φραγμός στην
ασυδοσία όσων εκμεταλλεύονται την ανάγκη ενημέρωσης για να αισχροκερδούν από τις
πανάκριβες συμμετοχές σε επιστημονικές ημερίδες που θα γίνονται όλο και πιο «απαραίτητες»,
όσο η παροχή γνώσης στο Πανεπιστήμιο υποβαθμίζεται ή προσαρμόζεται στις ευκαιριακές
ανάγκες του ιδιωτικού κεφαλαίου. Τα οικονομικά πλεονάσματα του ΠΚΣ να έχουν βασικό
προσανατολισμό επένδυσης, την επιμόρφωση των συναδέλφων και όχι την απόκτηση ακίνητης

περιουσίας ή την κάλυψη των οικονομικών αναγκών των κτηνιατρικών σχολών και του
ΣΚΜΖΑ, όπως έγινε στο χρόνο που πέρασε.
-Να γίνουν άμεσα απο πλευράς Συλλόγου κινήσεις για τον περιορισμό της άμισθης και
ανασφάλιστης εργασίας-μαθητείας με πρώτο βήμα απέναντι στο Πανεπιστήμιο και το καθεστώς
των «μετεκπαιδευόμενων».
-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ασφαλιζόμενους ανεξάρτητα απο χρέη
προς το ταμείο.
-Αμεση αναγνώριση των ανέργων και των υποαπασχολούμενων. Αξιοπρεπές επίδομα
ανεργίας, προνοιακές παροχές. Κατάργηση της απαίτησης καταβολής εισφορών και διαγραφή
των χρεών κατά το διάστημα της ανεργίας. Οριστική κατάργηση των νέων εξοντωτικών
αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών. Δραστική μείωση των ήδη υπέρογκων εισφορών.
-Κατάργηση των αυτόματων ωριμάνσεων. Συμψηφισμός των καταβολών των
πρώην ασφαλισμένων με μονοσύνταξη με τις οφειλές τους προς το ταμείο.
-Συντονισμός των διεκδικήσεων μας με άλλους πληττόμενους κλάδους του ΕΤΑΑ
(Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Μηχανικοί, Δικηγόροι).
-Να πραγματοποιήσει ο συλλογος άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου
και να ζητήσει την απόσυρση του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» και της Υπ. Απόφασης
και του ΠΔ που τον περιγράφουν. Να οριστεί απο τη ΓΣ αντιπροσωπεία του Συλλόγου που
θα πραγματοποιήσει τη συνάντηση
-Για το ζήτημα της αντιποίησης του επαγγέλματος και της διαχείρισης των
αδεσπότων, η ΔΕ να αφήσει τους κομπασμούς για δήθεν έργο που έκανε. Να αφήσει τα
κροκοδείλια δάκρυα για ανησυχητικά φαινόμενα αντιποίησης που πολλαπλασιάζονται δήθεν
αναίτια και να προβάλει τα ουσιαστικά αίτια. Να προσανατολίσει τη δράση της στην προβολή
και διεκδίκηση σε συνεργασία με τους Δήμους της πρότασης για αλλαγή στη σύνθεση των
επιτροπών διαχείρισης σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στην απόφαση της
προηγούμενης γενικής συνέλευσης για τη λύσσα. Στόχος να είναι η διεκδίκηση και αποδοχή
απο όλους της διαφάνειας, της επιστημονικής σύνθεσης με 2 αμοιβόμενους κτηνιάτρους
υπαλλήλους Δήμου ή δημοσίου και της ουσιαστικής συνεργασίας με το δημόσιο τομέα.
Έτσι μόνο θα διασφαλιστεί η συμμετοχή της πλειοψηφίας των κτηνιάτρων στα προγράμματα
στειρώσεων και θα σταματήσουν τα «φλέρτ» με τους εθελοντές, που δρούν κατω απο
καθεστώς αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων που τους καθιστά κυρίαρχους, με δυσμενείς
προεκτάσεις στην άσκηση της κτηνιατρικής στα ζώα συντροφιάς. Η επίκληση του
υπάρχοντος νομικού πλαισίου δεν εκφράζει την άποψη του συλλόγου για τη διαχείριση
των αδεσπότων. Η εργολαβία του ΣΚΜΖΑ και η απευθείας αναθέσεις των προγραμμάτων από
Δήμους σε συναδέλφους, δεν διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων των συναδέλφων στα
προγράμματα. Ευθύνη του ΠΚΣ να γίνει η κάλυψη και επίβλεψη της εκτέλεσης των

προγραμμάτων σε συναδέλφους, με τους όρους που θα θέσει ο ΠΚΣ και θα διασφαλίζει την
αξιοπρεπή αμοιβή και τη διαφάνεια στην ανάθεση.
-Διεκδίκηση μιας πολιτικής στον πρωτογενή τομέα η οποία, σε αντίθεση με την
Κοινή Αγροτική Πολιτική, θα αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και θα
έχει κίνητρο όχι το καπιταλιστικό κέρδος αλλά τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες του
ελληνικού λαού. Οι κτηνίατροι έχουν κάθε λόγο να συμπαραταχθούν στη συγκρότηση
εκείνης της κοινωνικής συμμαχίας που θα συγκρούεται με το κεφάλαιο και την εξουσία του
για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρό του την κάλυψη των ανθρώπινων
αναγκών.
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