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Αγαπητοί Φίλοι των Ντόμπερμαν, 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράτημα ΟΚΝΕ, 108 σεβόμενο την απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΚΝΕ, τερματίζει τυπικά την λειτουργία του. 
Πλέον, σαν Ομάδα Φίλων Ντόμπερμαν Ηρακλείου, συνεχίζουμε ουσιαστικά το έργο μας 
και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση.  
Επειδή θεωρούμε όχι μόνο άδικη αλλά και μεροληπτική την  απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΚΝΕ, για δική σας πραγματική πληροφόρηση, σας παραθέτουμε την απόφαση του 
ΟΚΝΕ καθώς και την απάντηση και αίτηση του Παραρτήματος 108. 
Δυστυχώς πέραν της απόφασης ανάκλησης λειτουργίας καμία απάντηση (τηλεφωνική ή 
γραπτή) στα αιτήματά μας δεν έχουμε λάβει από τον ΟΚΝΕ. 
Μήπως λοιπόν το ΔΣ του ΟΚΝΕ θα πρέπει πλέον να ενημερώσει επίσημα τα μέλη του 
στα ερωτήματα που του θέσαμε; 

1. Ποια παραρτήματα από αυτά που αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του έχουν 
την έγκριση λειτουργίας του και πληρούν ταυτόχρονα τα σχετικά άρθρα του 
ισχύοντα εσωτερικού κανονισμού. 

2. Είναι νόμιμη ή όχι η λειτουργία του Παραρτήματος 106 με βάση τα σχετικά 
άρθρα του ισχύοντα εσωτερικού κανονισμού. 

3. Γιατί δεν μας ανατέθηκε η 60η Έκθεση του Ομίλου όπως ζητήσαμε. 
4. Ποιο είναι το πραγματικό όφελος για τον ΟΚΝΕ από την παύση λειτουργίας ενός 

ακόμη Παραρτήματος. 
 
 
 
 
 
 

Φιλικά, 
Πρώην Παράρτημα 108 Ηρακλείου 
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Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, 
Αρ.Πρωτ.13/13s 

 
 
 

 

ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 108-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει του άρθρου 3.10, κεφ.III, του ισχύοντος Εσωτερικού 
Κανονισμού του Ο.Κ.Ν.Ε. και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου, ανακαλείται η λειτουργία του 
Παραρτήματος 108, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ρητά ότι η παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας των Παραρτημάτων 
Ο.Κ.Ν.Ε., όπως αυτοί αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου, οδηγεί στην ανάκληση της 
λειτουργίας του εκάστοτε Παραρτήματος. Στην περίπτωση του Παραρτήματος 108, δεν διοργανώθηκε 
καμία εκδήλωση τα τελευταία δύο έτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.6, του κεφ.III, του Εσωτ.Καν. αλλά 
ούτε παρουσιάστηκαν σκύλοι της φυλής Ντόμπερμαν ως εκπρόσωποί του, σε εκδήλωση του Ομίλου, 
όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3.7, κεφ.III, του Εσωτερικού Κανονισμού του Ο.Κ.Ν.Ε. 

Θα είμαστε στη διάθεσή σας! 

 

Φιλικά 

Για το Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.  

 

 

 

 
 
 

 Κουνέλας Βασίλης Τσεποπούλου Ελένη 
 Πρόεδρος Ο.Κ.Ν.Ε. Γεν. Γραμματέας Ο.Κ.Ν.Ε. 
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 Ηράκλειο, 15.07.2013  

Αρ. Πρωτ.    1 /2013  
 
 
Προς : Όμιλο Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος 
 
 
Θέμα : Παράρτημα 108 Ηρακλείου Κρήτης 
Σχετ. :  Η με αρ. πρωτ. 13/13s επιστολή σας. 
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Με μεγάλη έκπληξη πληροφορούμαστε την ομόφωνη απόφασή σας για την ανάκληση 
της λειτουργίας του Παραρτήματος 108 Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Σχετικά με τα άρθρα του ισχύοντος εσωτερικού κανονισμού που επικαλείσθε ως αιτία 
για την ανάκληση της λειτουργίας του Παραρτήματός μας, σας ενημερώνουμε : 
 
1. Άρθρο 3.6, του κεφ. ΙΙΙ του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού. 

 
“Κάθε  Παράρτημα  υποχρεούται  στη  διοργάνωση  μίας (1) τουλάχιστον  εκδήλωσης ετησίως 
(Έκθεση Μορφολογίας ή Εξέταση Εργασίας).Οι εκδηλώσεις πρέπει ν’ ακολουθούν τους γενικούς καν
ονισμούς του Κ.Ο.Ε. και τους ειδικούς κανονισμούς του Ο.Κ.Ν.Ε. Οι εκδηλώσεις δεν οφείλουννα γίνον
ται υποχρεωτικά στο χώρο του Παραρτήματος.” 
 
Το 2011 το Παράρτημα 108 διοργάνωσε Εξετάσεις εργασίας και Έκθεση 
Μορφολογίας στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2011. 
Το 2012 το Παράρτημα 108 δεν πραγματοποίησε Εξετάσεις Εργασίας και Έκθεση 
Μορφολογίας ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Επισυνάπτουμε την από 13.2.2012 αίτησή 
μας, μετά από σχετικό σας αίτημα, για διοργάνωση Εξετάσεων Εργασίας και 
Έκθεσης Μορφολογίας για τις 8 & 9 Σεπτεμβρίου 2012. Ουδέποτε απαντήσατε. 
Για το 2013 δεν έχετε ακόμα στείλει σχετικό αίτημα για διοργάνωση εκδήλωσης ως 
οφείλατε. Για το λόγο αυτό παίρνουμε την πρωτοβουλία και σας ζητάμε την άδεια 
για την διοργάνωση της 60ης Έκθεσης Μορφολογίας που έχετε προγραμματίσει για 
τις 29/9/2013 και δεν έχετε αναθέσει ακόμα. 
Σημειώνουμε ότι το 2012 κανένα

 

 τελικά Παράρτημα δεν διοργάνωσε καμία 
εκδήλωση. 

2. Άρθρο 3.6, του κεφ. ΙΙΙ του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού. 
 
“Κάθε παράρτημα υποχρεούται να παρουσιάσει ετησίως σε Εξετάσεις Εργασίας ή σε Αξιολόγηση  
Χαρακτήρος «TOC» ή  σε  Εξέταση  Αναπαραγωγικής  Αξιολόγησης «ZTP»  του Ο.Κ.Ν.Ε. ή 
Παραρτημάτων  αυτού  τουλάχιστον  πέντε (5) σκύλους φυλής Ντόμπερμαν, οι  οποίοι 
προπονήθηκαν στο χώρο του.” 
 



Γνωρίζεται πιστεύουμε πολύ καλά ότι όλα τα ενήλικα σκυλιά του Παραρτήματος που 
θα μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις εργασίας, TOC ή ZTP και πιστέψτε μας 
υπάρχουν, δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις καθότι εμπίπτουν στα «κομμένα». Για 
το λόγο αυτό και ΚΑΝΕΝΑ Παράρτημα αλλά και ο ίδιος ο ΟΚΝΕ δεν διοργάνωσε για 
το 2012 καμία εξέταση εργασίας. 
 
Εφόσον επιμένετε στην εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, θα έπρεπε αυτόματα να 
ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας όλων των Παραρτημάτων, και να μην επιτρέψετε 
στο Παράτημα 106 να διοργανώσει καμία εκδήλωση για το 2013 επειδή ούτε 
εκδήλωση έκανε το 2012, ούτε Ντόμπερμαν που προπονήθηκαν στο χώρο του 
έδωσαν εξετάσεις, μιας και θα έπρεπε να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του! 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
 

1. Ζητάμε την ανάκληση της άδικης απόφασης σας. 
2. Την ανάθεση για το 2013 της εκδήλωσης που έχουμε αιτηθεί. 
3. Να μας ενημερώσετε ποια τελικά Παραρτήματα έχουν την άδεια σας να λειτουργούν 

και με πιο σκεπτικό. 
 
Αν κάνατε τον κόπο να ενημερωθείτε, θα γνωρίζατε ότι το Παράρτημα 108 λειτουργεί 
αδιάλειπτα κάθε εβδομάδα (χειμώνα - καλοκαίρι) σχεδόν αποκλειστικά με σκύλους της 
φυλής Ντόμπερμαν, όντας ίσως το μόνο 100% ερασιτεχνικό Παράρτημα, μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας, σεβόμενοι απόλυτα τόσο τον ΟΚΝΕ όσο και τον ΚΟΕ, αλλά 
πάνω από όλα τον κάθε ιδιοκτήτη και το κάθε Ντόμπερμαν! 
 
Ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, πιστεύουμε ότι όσα περισσότερα Παραρτήματα  
διαθέτει ο ΟΚΝΕ, και μάλιστα εκτός Αθηνών, μόνο οφέλη θα προκύπτουν για την φυλή. 
 
 Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας, αναμένουμε την απάντησή σας έως 
31.7.2013. 
 
  

Φιλικά, 
Για το Δ.Σ. του Παραρτήματος 108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Κώστας Σμυρλής 

Πρόεδρος Παραρτήματος 108 
Ελιζαμπέττα Καλεγκάρι Χυντηράκη 

Γραμματέας Παραρτήματος 108 
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 Ηράκλειο, 13.02.2012  

Αρ. Πρωτ.    1 /2012  
 
 
Προς : Όμιλο Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος 

Περιφερειακό Συμβούλιο ΟΚΝΕ 
 
Θέμα : Εκδηλώσεις Παραρτημάτων 2012 
Σχετ. : Το από 6/2/2012 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω επιστολή καθώς και το καταστατικό του Ομίλου 
μας, το  Δ.Σ. του Παραρτήματος 108 στην συνεδρίαση του στις 12.2.2012, αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει : 
 

1. Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 εξετάσεις εργασίας και χαρακτήρος που θα 
περιλαμβάνει : ΕΒΥ, TOC, ΕΕΙΠ, ΕΔΑ, BH και IPO1 

2.  Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012 έκθεση μορφολογίας. 
3. Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορεί να μετακινηθούν κατά μία εβδομάδα πριν ή 

μετά των προγραμματισμένων, μετά την επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας 
τέλεσης του IDC. 

4. Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με την προϋπόθεση 
ότι θα υπάρξει ικανός αριθμός συμμετοχών, λόγω του προβλήματος συμμετοχής 
των κομμένων. 

 
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε πολύ όπως το Δ.Σ. του ΟΚΝΕ εγκρίνει τις παραπάνω 
εκδηλώσεις, ενημερώσει τον ΚΟΕ και μας δώσει την σχετική άδεια για την 
πραγματοποίησή τους. 
 
 
 

Φιλικά, 
Για το Δ.Σ. του Παραρτήματος 108 

 

 
 

  
Κώστας Σμυρλής 

Πρόεδρος Παραρτήματος 108 
Ελιζαμπέττα Καλεγκάρι Χυντηράκη 

Γραμματέας Παραρτήματος 108 


