
Ο Οργανισμός Πληρωμών και

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-

ων Προσανατολισμού και Εγ-

γυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ανα-

κοίνωσε ότι, μετά την πληρωμή

της Εξισωτικής Αποζημίωσης

του έτους 2012 προς τους αγρό-

τες και κτηνοτρόφους της χώρας,

προέβη στην έκδοση  των κα-

ταστάσεων δικαιούχων, επιλα-

χόντων και απορριπτόμενων

από την συγκεκριμένη πληρω-

μή. Οι εν λόγω καταστάσεις

αναρτώνται στους συνήθεις τό-

πους ανακοινώσεων των Δή-

μων και Κοινοτήτων. Οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να υπο-

βάλλουν ενστάσεις εντός δέκα

εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία ανάρτησης των κα-

ταστάσεων στους Δήμους και τις

Κοινότητες. Οσον αφορά τους γε-

ωργούς που έχουν ελλείψεις δι-

καιολογητικών, διευκρινίζεται

ότι πρέπει να υποβάλλουν (αυ-

τοπροσώπως ή δια μέσου των

Ε.Α.Σ.), τα συμπληρωματικά δι-

καιολογητικά στον

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  ώστε αφού γίνει

ο έλεγχος τους, να καταστεί  δυ-

νατή η πληρωμή τους στο πλαί-

σιο των διαθέσιμων πιστώσεων.

Η έκδοση των σχετικών κατα-

στάσεων γίνεται σε εφαρμογή

του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ.
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Τον δρόμο της δημοσιότητας σε
διεθνές επίπεδο παίρνει η δολο-
φονία των ογδόντα ζώων μέσα σε
ένα έτος στην Κάινα, όπως ανα-
κοίνωσαν χθες μέλη της “Πανελ-
λαδικής Συντονιστικής Επιτρο-
πής Ζωοφιλικών Σωματείων”, της
“Πανελλαδικής Φιλοζωικής Ομο-
σπονδίας” και του Φιλοζωικού
Συλλόγου “η Προστασία των
ζώων” κατα την διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου στο Δημαρχείο
Χανίων.

Οπως γνωστοποίησαν μεταξύ άλλων τα μέλη

των φιλοζωικών οργανώσεων, αντιπροσωπεία

κορυφαίων φιλοζωικών Οργανισμών της Ε.Ε. θα

επιδώσει Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την Κάι-

να, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ παράλλη-

λα Ευρωβουλευτές θα θέσουν το θέμα σε όλες

τις αρμόδιες Επιτροπές της.

Παράλληλα θα κυκλοφορήσει δελτίο Τύπου σε

τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά το

οποίο θα διοχετευθεί στην παγκοσμία κοινή γνώ-

μη. Ακόμη θα γίνει Διάβημα στην Αγγλική Πρε-

σβεία για την προστασία της Αγγλίδας υπηκό-

ου ( ιδιοκτήτριας του χώρου του κυνοκομείου

της Κάινας). 

Εξάλλου, από τις 4-10 Αυγούστου διεξάγεται

στην Αθήνα, το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φι-

λοσοφίας με πάνω από 25.000 σύνεδρους,

τους οποίους ο Φιλοζωικός Σύλλογος η Προ-

στασία των ζώων, πρόκειται να ενημερώσει  για

τις μαζικές δολοφονίες ζώων στην Κάινα και τα

πρακτικά του Συνεδρίου θα διανεμηθούν πα-

γκοσμίως, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την Κάι-

να.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επίσης  τα μέλη των φιλοζωικών οργανώσε-

ων τόνισαν πως, ήδη από προχθες η Αντει-

σαγγελέας Εφετών Κρήτης κα Χρυσογιάννη εξέ-

δωσε επείγουσα εισαγγελική εντολή προς τον

Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης κ. Παραβολιδάκη,

τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων κ Κου-

τσαυτάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ασφαλείας

κ. Σινόπουλο και προς το Αστυνομικό Τμήμα Βά-

μου για πλήρη διαλεύκανση του εγκλήματος.

Μάλιστα η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλό-

γου η “Προστασία των ζώων” κα Νατάσα

Μπομπολάκη, γνωστοποίησε πως «η ίδια η

Αντεισαγγελέας Εφετών Κρήτης διαβεβαίωσε ότι

μέχρι το τέλος του μήνα θα ζητήσει σύγκληση

των αρμοδίων αρχών της περιοχής για να

μπει το θέμα στις σωστές πλέον ηθικές αλλά και

ποινικές, αν χρειαστεί, διαστάσεις του.

«Είχαμε έλθει πρόσφατα σε μια συμφωνία για

να κλείσει το καταφύγιο σε ένα με δύο χρονιά

το πολύ, έπειτα από επιθυμία και της Αγγλίδας

ιδιοκτήτριας του. Δηλώνουμε πλέον, ότι δεν θα

κλείσει, όσα ζώα και αν σκοτώσουν. Θα παρα-

μείνει εκει ενεργό για να θυμίζει σε όλους την

γενοκτονία των ζώων στην πολιτισμένη Κάινα.

Τέλος καλούμε τους Καϊνιώτες να έλθουν να ανα-

μετρηθούν μαζί μας, είναι το λιγότερο ανανδρία

να τα βάζουν με ανυπεράσπιστα πλάσματα» ανέ-

φερε η κα Μπομπολάκη.

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Για το κόστος λειτουργίας του κυνοκομείου της

Κάινας, περίθαλψης και μεταφοράς των ζώων

για υιοθεσία σε χώρες του εξωτερικού ο κ. Νί-

κος Γαλάτης, φιλόζωος κάτοικος της περιοχής

τόνισε πως τα έξοδα καλύπτονται κατα κύριο

λόγο από φιλοζωικές εταιρείες του εξωτερικού

π.χ Γερμανία, Δανία, Σουηδία και ανέρχονται σε

48.000 ευρώ ετησίως. 

«Τα ογδόντα σκυλιά που δολοφονήθηκαν

ήταν όλα στειρωμένα, εμβολιασμένα και επρό-

κειτο να μεταφερθούν στο εξωτερικό για υιο-

θεσία. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτά τα σκυ-

λιά που σύμφωνα με καταγγελίες τρώνε τα πρό-

βατα των κτηνοτρόφων, δεν είναι σκυλιά του Κυ-

νοκομείου της Κάινας αλλά σκυλιά που κάποι-

οι εγκαταλείπουν έξω από τον χώρο του κυνο-

κομείου επειδή ξέρουν πως εκεί θα βρουν κα-

ταφύγιο. Καθε μέρα πετάνε σκυλιά, τώρα, αυτήν

την στιγμή κυκλοφορούν  περίπου δέκα σκυλιά

που δεν έχουν ιδιοκτήτη και κάποιοι τα αφή-

νουν εκεί» τόνισε ο κ. Γαλάτης
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Διεθνής δράση για 
τα εγκλήματα κατά των ζώων

» Με αφορμή την πρόσφατη μαζική δηλητηρίαση σκυλιών στην Κάινα

Από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Χανίων.

ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Καταστάσεις δικαιούχων για εξισωτική αποζημίωση


