
Kynagon Transparency Statement

Δήλωση Διαφάνειας
Αφορά την Kynagon και όλα τα μέλη του Kynagon Certified Animal Trainers για
όλες τις συναλλαγές τους με τους πελάτες και συναδέλφους τους, τις
εκπαιδευτικές μεθόδους και αρχές που πραττουν και προάγουν.

Φόρμα CPD
‘Ολα τα μέλη της  Kynagon  και  Kynagon Certified Animal Trainers,  πρέπει να
έχουν μια διαρκή Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εξελιξη, τουλάχιστον 40 ωρών,
να καταγράφεται στην φόρμα ανάπτυξης, CPD και μπορεί να περιλαμβάνει την
παρακολουθηση σεμιναρίων,  διαδικτυακών σεμιναρίων, εκπαίδευση με τον
σκύλο και τον ιδιοκτήτη του, εκπαίδευση με τον δικό τους σκύλο,
παρακολούθηση επιστημονικών μελετών, βιβλία και έντυπα που αναπτύσουν
την γνώση τους στο κομμάτι της εκπαίδευσης, συμπεριφοράς και της ευζωίας
των ειδών.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι
‘Ολα τα μέλη της  Kynagon  και  Kynagon Certified Animal Trainers,
ασχολούνται με την εκπαίδευση και συμπεριφορά ζώων, διασφαλίζοντας την
ευζωία κάθε είδους. Αυτό σημαίνει πως η χρήση πνιχτών, ηλεκτρικών
κολάρων, κολάρων με καρφιά, συρόμενων πνικτών και οποιοδήποτε άλλο
μέσο έχει ως αποτέλεσμα την διόρθωση, τιμωρία και χειραγώγηση, δεν
υπάρχουν πουθενά και ποτέ στην εκπαιδευτική διαδικασία ούτε προτείνονται
στην εν γένη ζωή του ζώου.



Οι Αρχές που μας διέπουν

● Όλα τα μέλη μας υιοθετούν, ακολουθούν και πράττουν μεθόδους
εκπαίδευσης χωρίς την χρήση καμίας μορφής βίας.

● Προάγουν την ευζωία ανθρώπων και ζώων, ομοίως των πελατών τους
και των ζώων που έχουν στην φροντίδα τους, όπως επίσης και της
λοιπής κοινότητας.

● Εργάζονται πάντα και μόνο προς το συμφέρον του πελάτη και του ζώου
που έχει στην φροντίδα του.

● Αποφεύγουν όποιες συμπεριφορές  αναίτια παραβιάζουν τα
επαγγελματικά όρια.

● Είναι σημαντικό, τα μέλη να ενεργούν με ακεραιότητα πάντα και να
αποφεύγουν την κριτική απέναντι σε άλλους επαγγελματίες, με
αποτέλεσμα την αναιτια πρόκληση βλάβης στις επαγγελματικες σχέσεις
τους.

● Τα μέλη της K C.A.T , οφείλουν να έχουν σεβασμό απέναντι σε
συναδέλφους και άλλους επαγγελματίες, να συμπεριφέρονται με
επαγγελματική ακεραιότητα.

Συναίνεση
‘Ολα τα μέλη της  Kynagon  και  Kynagon Certified Animal Trainers, δεν πρέπει
να δρουν χωρίς την συναίνεση του πελάτη.

Εχεμύθεια
‘Ολα τα μέλη της  Kynagon και Kynagon Certified Animal Trainers, ζητούν την
συναίνεση του πελάτη για την αποκάλυψη πληροφοριών προτού τις
μεταφέρουν σε τρίτους.



Transparency Statement

Transparency
It applies to  all dealings with our clients and colleagues, and includes reports
and client feedback. It also applies to our training methods and principles we
practice and promote.

CPD form
All members of Kynagon Certified Animal Trainers must have a continued
Professional Development of at least 40 hours and a CPD form should be sent
to us annually. These can take the form of attending seminars, on-line
seminars, working with clients and their dogs/pets and also working with their
own dogs/pets. Following scientific studies, and books that develop their
knowledge in animal behavior and training, promoting the wellbeing of the
species.

Training methods
All members of Kynagon Certified Animal Trainers ensure the wellbeing of the
animal in training. This is, excluding the use of any chain collars, choke collars,
prone collars, electric collars. manipulation of the animal, corrections, addition
of punishment, and anything that results in fear and stress out of force training
methods. Members do not suggest, perform or promote any of the above in
any part of the training process or/and in the everyday  life of the animal in
general.



Principles

● All members of our organization follow, accept and practice force
free training.

● Promote the welfare of others, especially the client and the animal
in their care.

● They work in the best interest of the animal and the person
responsible for the animal care.

● Avoid any individual behavior which might unreasonably violate
professional boundaries.

● Most important is that members must act with integrity at all times
and must avoid criticism of other professionals that may
unreasonably damage professional relationships.

● K C.A.T members are respectful of colleagues and other
professionals.

● They must treat other professionals with professional courtesy.

Informed Consent
Kynagon and Members of K C.A.T will not act without the informed
consent of their client.

Confidentiality
Consent to disclose information must be obtained from the client before
sharing related information with third parties.


