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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 

Εισαγωγή 
 
Άρθρο 1. 

Συστήνεται σαφέστατα στους κυνοτρόφους και στους ιδιοκτήτες των επιβητόρων, πριν από 
οποιαδήποτε αναπαραγωγική διαδικασία, η γραπτή τήρηση των αµοιβαίων συµφωνιών και όσον 
αφορά ειδικότερα τις οικονοµικές υποχρεώσεις, η πλήρης διαφάνεια τους. 
Ιδιοκτήτης θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, που απέκτησε το ζώο δια νοµικώς ισχυρού τίτλου, που έχει 
δηλαδή αναντιρρήτως στην κατοχή του το σκύλο και είναι σε θέση να το αποδείξει δια της νοµίµου 
κατοχής του εγκύρου Γενεαλογικού Χάρτη του. 
Κάτοχος του επιβήτορος θεωρείται αφ' ενός ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος ή το νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, να τον διαθέτει σε θηλυκά προς επίβαση. 

 
Μεταφορά και διαβίωση του θηλυκού  

Άρθρο 2. 

Συστήνεται στους ιδιοκτήτες των θηλυκών να τα οδηγούν προσωπικά ή µε πρόσωπο της 
εµπιστοσύνης τους στους επιβήτορες. Στην περίπτωση που το θηλυκό παραµείνει για διάστηµα 
περισσοτέρων ηµερών στον ιδιοκτήτη του αρσενικού, ο ιδιοκτήτης του θηλυκού επιβαρύνετε στο 
σύνολο των εξόδων που προκύπτουν από την παραµονή του, όπως διατροφή, περιποίηση, πιθανές 
κτηνιατρικές φροντίδες, όπως και πιθανές ζηµίες που προξενήθηκαν από το θηλυκό στις 
εγκαταστάσεις και την κατοικία του ιδιοκτήτη του αρσενικού. Η επάνοδος του θηλυκού διεξάγεται 
επίσης µε έξοδα του ιδιοκτήτη του. 
 

Αστική ευθύνη  

Άρθρο 3. 

Βάσει των νοµικών διατάξεων των διαφόρων χωρών θεωρείται εν τη έννοια του Κανονισµού αυτού 
σαν αστικώς υπεύθυνος κάτοχος του ζώου, το πρόσωπο εκείνο, που κατά το χρόνο που επήλθε η 
ζηµία παρείχε διαµονή και περιποίηση στο ζώο. 
Στην περίπτωση, που το θηλυκό παραµείνει µία ή περισσότερες ηµέρες υπό την επιµέλεια του 
ιδιοκτήτου του επιβήτορος τότε θεωρείται εκείνος από το νόµο, ότι υπέχει αστική ευθύνη για τις ζηµίες 
που προξενήθηκαν σε τρίτους από το θηλυκό. 
Οι εκάστοτε ιδιοκτήτες ή οι διατηρούντες επιβήτορες είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν υπ'όψη τους 
τα ανωτέρω κατά την σύναψη προσωπικής ασφαλίσεως για αστική ευθύνη. 
 

Θάνατος του θηλυκού  

Άρθρο 4. 

Στην περίπτωση θανάτου του θηλυκού κατά την παραµονή του στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος 
διαπιστώνεται µε δικά του έξοδα από κτηνίατρο ο θάνατος, όπως και η αιτία θανάτου. Ο ίδιος 
ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του θηλυκού όσο το δυνατόν ταχύτερα για τον θάνατο και την αιτία θανάτου 
του. 
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του θηλυκού επιθυµεί να δει το ζώο, που έχει πέθανει πρέπει να 
του παρασχεθεί η δυνατότητα προς τούτο. 
Στην περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος υπέχει ευθύνη για την επέλευση του θανάτου, είναι 
υποχρεωµένος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. 
Στην περίπτωση, που δεν υπέχει ευθύνη, είναι υποχρεωµένος ο ιδιοκτήτης του θηλυκού να 
αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος για όλα τα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση µε το θάνατο 
του θηλυκού. 
 

Επιλογή επιβήτορος  

Άρθρο 5. 

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος είναι υποχρεωµένος, να οδηγήσει το θηλυκό σε ουδένα άλλον εκτός του 
προβλεπόµενου επιβήτορος. 
Στην περίπτωση, που δεν λάβει χώρα η επίβαση από τον συγκεκριµένο επιβήτορα απαιτείται γραπτή 



συναίνεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού, αν αυτό πρόκειται να οδηγηθεί σε άλλον επιβήτορα. ∆εν 
επιτρέπεται πάντως σε καµία περίπτωση η επίβαση του θηλυκού, κατά τη διάρκεια του αυτού 
οργασµού από δύο ή περισσότερους επιβήτορες. 
 

Αθέλητος επίβαση  

Άρθρο 6. 

Αν λάβει χώρα µη ηθεληµένη επίβαση από άλλον εκτός από τον «συµφωνηθέντα» επιβήτορα είναι 
υποχρεωµένος ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος που έχει κάτω από την επιµέλειά του το θηλυκό, να το 
δήλωσει στον ιδιοκτήτη του, υποχρεούται δε επίσης σε αποζηµίωση του για όλα τα έξοδα που 
προέκυψαν από την αθέλητο επίβαση. Μετά από αθέλητο επίβαση από άλλον εκτός από τον 
«συµφωνηθέντα» επιβήτορα δεν επιτρέπεται περαιτέρω επίβαση από τον εξ αρχής  
«συµφωνηθέντα» επιβήτορα. 
Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν µπορεί  να εγείρει αξιώσεως κατά του ιδιοκτήτου του θηλυκού όταν 
πρόκαται περί αθέλητου επιβάσεως. 
 

Πιστοποιητικό επιβάσεως [Αίτηση καταχώρησης  γέννας & Εγγραφής κουταβιών ]  

Άρθρο 7. 

Την ορθή εκτέλεση της επιβάσεως τπστοποιεί ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος µε την έκδοση του 
πιστοποιητικού επιβάσεως. Σ΄ αυτό πιστοποιεί µε την υπογραφή του, ότι ήτο αυτόπτης µάρτυς της 
επιβάσεως, που έλαβε χώρα. Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία Γενεαλογίου της χώρας στην οποία 
πρόκειται να καταχωρηθεί η γέννα πρόβλεπει για την καταχώρηση συγκεκριµένα έντυπα 
πιστοποιητικά επιβάσεως , είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτου του θηλυκού να προµηθευτεί τα ανωτέρω 
έντυπα, να τα συµπλήρωσει νοµότυπα και να τα προσκόµισει προς υπογραφή στον ιδιοκτήτη του 
επιβήτορος. 
Το πιστοποιητικό επιβάσεως πρέπει  απαραιτήτως να συµπεριλαµµβάνει: 
α) Όνοµα και αριθµό µητρώου καταχωρήσεως στο Βιβλίο Γενεαλογίου του επιβήτορος 
β) Όνοµα και αριθµό µητρώου καταχωρήσεως στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού 
γ) Όνοµα και διεύθυνση του ιδιοκτήτου ή του κατόχου του επιβήτορος. 
δ) Όνοµα και διεύθυνση του ιδιοκτήτου του θηλυκού κατά τη στιγµή της επιβάσεως, την ηµεροµηνία 
αποκτήσεως του θηλυκού. 
ε) Τόπο και ηµεροµηνία που έλαβε χώρα η επίβαση  
στ) Υπογραφές του ιδιοκτήτου ή κατόχου του επιβήτορος και του ιδιοκτήτου του θηλυκού. 
ζ) Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία Γενεαλογίου απαιτεί για την καταχώρηση των κουταβιών 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή επικυρωµένο απόσπασµα Βιβλίο Γενεαλογίου του επιβήτορος, ο 
ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωµένος να το προσκοµίσει ατελώς στον ιδιοκτήτη του θηλυκού. 
 

Αποζηµίωση για την επίβαση  

Άρθρο 8. 

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει υποχρέωση να υπόγραψει το πιστοποιητικό επιβάσεως. Η 
παρακράτηση του θηλυκού ως ενεχύρου απαγορεύεται. 
 

Άρθρο 9. 

Στην περίπτωση που ο συµφωνηθείς αρσενικός για οποιονδήποτε λόγο δεν εκτελέσει την επίβαση ή 
το θηλυκό δεν είναι πρόθυµο προς επίβαση, ώστε να µην καταστεί δυνατό να συντελεστεί η επίβαση, 
ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει το δικαίωµα παρ' όλα αυτά των υπό του άρθρου 2 αναφεροµένων 
αποζηµιώσεων όχι όµως και επί της χρηµατικής καταβολής για την επίβαση που είχε συµφωνηθεί. 
 

Άρθρο 10. 

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν έχει απέναντι στον ιδιοκτήτη του θηλυκού καµία αξίωση πέραν της 
χρηµατικής καταβολής για την επίβαση που είχε συµφωνηθεί, όσον αφορά τους απογόνους του 
αρσενικού. Ιδιαίτερα δε δεν έχει καµία νοµική αξίωση, όπως του αποδοθεί κάποιο κουτάβι. 
Στην περίπτωση που η παράδοση κουταβιού συµφωνηθεί να θεωρηθεί σαν αποζηµίωση για την 
επίβαση , θα πρέπει η ανωτέρω συµφωνία να καταρτιστεί γραπτά πριν από την επίβαση. Σε τέτοιου 
είδους συµφωνίες συστήνεται να λαµβάνονται υπ' όψη απαραίτητα τα ακόλουθα σηµεία: 
α) Χρονικό σηµείο επιλογής του κουταβιού από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος 
 
β) Χρονικό σηµείο αποδόσεως του κουταβιού στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος 
γ) Χρονικό σηµείο κατά τον οποίο το δικαίωµα επιλογής από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος παύει να 
ισχύει αµετάκλητα. 



δ) Χρονικό σηµείο κατά το  οποίο το δικαίωµα παραλαβής παύει να ισχύει αµετάκλητα.  
ε) Καθορισµός των εξόδων µεταφοράς 
στ) Ειδικές συµφωνίες σχετικά µε την περίπτωση, που το θηλυκό γεννήσει µόνον νεκρά ή µόνον ένα 
και µοναδικό ζωντανό κουτάβι ή στην περίπτωση, που το κουτάβι που έχει επιλεγεί πεθάνει  πριν από 
την παράδοση του. 
 

Μη γονιµοποίηση του θηλυκού  

Άρθρο 11. 

Αν διεξαχθεί σωστά η επίβαση θεωρείται ότι ο επιβήτορας εξετέλεσε την υπηρεσία του µε συνέπεια 
να πληρούται η προϋπόθεση για την συµφωνηθείσα αποζηµίωση για την επίβαση. ∆εν εµπεριέχεται η 
εγγύηση ότι το θηλυκό συνέλαβε οπωσδήποτε. Εναπόκειται στην κρίση του ιδιοκτήτου του 
επιβήτορος, σε περίπτωση µη γονιµοποιήσεως του θηλυκού να παράσχει κατά τον επόµενο οργασµό 
ανέξοδη επίβαση ή να επιστρέψει µέρος της χρηµατικής καταβολής για την επίβαση. Τέτοιου είδους 
συµφωνίες πρέπει γα καταρτίζονται γραπτά πριν  από την επίβαση, εν είδη συµβάσεων επιβάσεως. 
Το συµβατικό δικαίωµα δωρεάν επιβάσεως αποσβεννύεται βασικά µε το θάνατο του επιβήτορος ή µε 
το θάνατο του θηλυκού. Στην περίπτωση που προσκοµιστούν αποδεικτικά στοιχεία ( εξέταση 
σπέρµατος), ότι ο επιβήτορας ήτο στείρος κατά το χρόνο της επιβάσεως, θα πρέπει η αποζηµίωση 
για την επίβαση να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του θηλυκού. 
 

Τεχνητή γονιµοποίηση  

Άρθρο 12. 

Στην περίπτωση τεχνητής γονιµοποιήσεως θηλυκού θα πρέπει ο κτηνίατρος, που παρέλαβε το 
σπέρµα από τον αρσενικό, να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου στην οποία πρόκειται να 
καταχωρηθούν τα κουτάβια µε πιστοποιητικό, ότι το νωπό ή κατεψυγµένο σπέρµα προέρχεται από 
τον ετπβήτορα για τον οποίο είχε συναφθεί η συµφωνία. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τεθούν στην 
διάθεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού δωρεάν τα υπό τον αριθµό 7α  - ζ αναφερόµενα στοιχεία, από 
τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος. 
Τα συνολικά έξοδα που αφορούν στη συλλογή του σπέρµατος επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του 
θηλυκού. Τα έξοδα για την γονιµοποίηση του θηλυκού αναλαµβάνει επίσης ο ιδιοκτήτης του θηλυκού. 
Ο κτηνίατρος που διενεργεί την πράξη της γονιµοποιήσεως του θηλυκού πρέπει να βεβαιώσει την 
Υπηρεσία Γενεαλογίου, ότι το θηλυκό γονιµοποιήθηκε µε σπέρµα του προβλεπόµενου ως επιβήτορος 
αρσενικού. Στο πιστοποιητικό του θα πρέπει επίσης να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της 
γονιµοποιήσεως το όνοµα και ο αριθµός µητρώου στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού καθώς και το 
όνοµα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτου του. Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού που παρέχει το σπέρµα 
πρέπει να χορηγήσει στον ιδιοκτήτη του θηλυκού επιπρόσθετα εκτός από το κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό και επίσηµο πιστοποιητικό επιβάσεως. 
 

Εκχώρηση δικαιώµατος αναπαραγωγής 

Άρθρο 13. 

Εκτροφέας µιας γέννας θεωρείται κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του θηλυκού κατά το χρονικό σηµείο της 
επίβασης. Το δικαίωµα διάθεσης προς αναπαραγωγή ενός θηλυκού ή ενός επιβήτορος είναι δυνατό 
παρ' όλα αυτά να εκχωρηθεί µε συµβατική συµφωνία και σε  τρίτα πρόσωπα. 
Η γραπτή εκχώρηση του δικαιώµατος αναπαραγωγής πρέπει να συνυποβάλλεται µε το έντυπο 
δηλώσεως γέννας στον Κ Ο. Ε. 
Στο έγγραφο εκχωρήσεως του δικαιώµατος αναπαραγωγής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς 
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις   των δύο συµβαλλοµένων. 
Το άτοµο, που αναλαµβάνει προσωρινά θηλυκό µε δικαίωµα αναπαραγωγής θεωρείται για το 
διάστηµα που διαρκεί από την επίβαση µέχρι τον απογαλακτισµό των κουταβιών, εν τη εννοία του 
Κανονισµού αυτού, ως ιδιοκτήτης του θηλυκού. 
 

Άρθρο 14. 

Σκύλοι οι οποίοι αναπαράγονται από 2 καθαρόαιµους σκύλους κατόχους γενεαλογικών χαρτών 
χωρών της F.C.I. και δεν υπόκεινται σε καµία ποινή από το κυνολογικό όργανο της χώρας που 
ανήκουν θεωρούνται καθαρόαιµοι σκύλοι και τους δίνονται γενεαλογικοί χάρτες αναγνωρισµένοι από 
το κυνολογικό όργανο της χώρας και την F.C.I. και εφ' όσον πληρούνται οι εκάστοτε κανονισµοί του 
ΚΕΦ II του Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε 
 
 
 
 
 



Καταχώρηση των κουταβιών στο Βιβλίο Γενεαλογίου 

 Άρθρο 15. 

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία στην περίπτωση µεταβιβάσεως της κυριότητος του 
εγγυµονούντος θηλυκού ο νέος ιδιοκτήτης θεωρείται αυτόµατα εκτροφέας της επερχόµενης γέννας . 
Τα κουτάβια καταχωρούνται στο βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας, όπου έχει την µόνιµη κατοικία του ο 
ιδιοκτήτης του θηλυκού και υπό την επωνυµία του κυνοτροφείου του. 
 

Άρθρο 16. 

Τα κουτάβια καταχωρούνται βασικά στο Βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας όπου ο ιδιοκτήτης του 
θηλυκού έχει την µόνιµη κατοικία του ( residence habituelle). 
Επί αµφισβητήσεως είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει πιστοποιητικό αρµοδίας προς τούτο 
υπηρεσίας, που να πιστοποιεί τον τόπο της µονίµου κατοικίας του. 
Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε εκτροφείς καθαρόαιµων σκύλων που ζουν σε χώρες που δεν τηρούν 
Βιβλία Γενεαλογίου ανεγνωρισµένα από την ∆ιεθνή Κυνολογική Οµοσπονδία. 
Οι εκτροφείς αυτοί επιτρέπεται να καταχωρούν τα κουτάβια σε κατ' επιλογήν τους ανεγνωρισµένα 
Βιβλία Γενεαλογίου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 
Γενικά 
 

Άρθρο 1. 

Ο Κυνολογικός Όµιλος Ελλάδος (Κ.Ο.Ε) αποδέχεται και εγγράφει στο Ελληνικό Γενεαλογία (Ε.Γ) όλες 
τις καθαρόαιµες φυλές σκύλων που έχουν αναγνωριστεί από τη ∆ιεθνή Κυνολογική Οµοσπονδία 
(FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE), και τις εθνικές φυλές της χώρας µας. 
 

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ 

Άρθρο 2. 

Εκτροφέας µιας γέννας θεωρείται κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του θηλυκού σκύλου κατά το χρονικό 
σηµείο της επΐβασης. 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

Άρθρο 3. 

Οποιοδήποτε άτοµο δύναται να κάνει αίτηση εγγραφής καθαρόαιµου σκύλου που έχει υπό την 
κυριότητα του, προσκοµίζοντας στον ΚΟ.Ε. τα απαραίτητα έγγραφα και αποδεχόµενο τους όρους 
που απαιτούνται. 
 

Άρθρο 4. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή καθαρόαιµου σκύλου από γέννα που έλαβε χώρα στην 
Ελλάδα είναι η εµπρόθεσµη υποβολή αίτησης εγγραφής γέννας από τον εκτροφέα. 
 

Άρθρο 5 

Οι εκτροφείς απαγορεύεται να εγγράφουν κουτάβια σε Γενεαλογία άλλα πλην του Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε και 
υποχρεούνται να υπογράφουν στη δήλωση γέννας για τη διασφάλιση αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, 
θα επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές. 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΑΣ 

Άρθρο 6. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή γέννας καθαρόαιµου σκύλου είναι η υποβολή αίτησης 
εγγραφής γέννας και βεβαίωση κτηνιάτρου, πριν από την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η γέννα. Ο Κ.Ο.Ε δεν θα αποδέχεται αίτηση εγγραφής 
γέννας µετά την πάροδο αυτής της ηµεροµηνίας (σφραγίδα ταχυδροµείου). 
 

Άρθρο 7. 

Ο εκτροφέας του οποίου ο θηλυκός σκύλος ζευγάρωσε στο εξωτερικό, οφείλει να προσκοµίσει στον 
Κ.Ο.Ε το πιστοποιητικό επίβασης που εκδίδει το Κυνολογικό Όργανο της χώρας οπού 
πραγµατοποιήθηκε η επίβαση, καθώς και φωτοτυπία του γενεαλογικού χάρτη ( PEDIGREE) του 
επιβήτορα. 
Στην περίπτωση που ο αρµόδιος Κυνολογικός Όµιλος του εξωτερικού δεν εκδίδει πιστοποιητικά 
επίβασης ο εκτροφέας υποχρεούται να προσκοµίσει στον ΚΟ.Ε. , πιστοποιητικό επίβασης  του    
Κ.Ο.Ε. 
 

Άρθρο 8. 

α) Ο εκτροφέας του οποίου ο θηλυκός σκύλος ζευγάρωσε στην Ελλάδα µε σκύλο µη εγγεγραµµένο 
στον Κ.Ο.Ε ( περίπτωση που ισχύει µόνον για σκύλο του οποίου ο ιδιοκτήτης ζει εκτός Ελλάδος), 
οφείλει  να προσκοµίσει τον Γενεαλογικό Χάρτη του επιβήτορα ή επικυρωµένη φωτοτυπία. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κεφ. 1 µετά τη συµπλήρωση του ειδικού εντύπου του Κ.Ο.Ε. για 
εκχώρηση δικαιώµατος αναπαραγωγής, ο έχων το δικαίωµα 
αναπαραγωγής θα υπογράφει  και την βεβαίωση επίβασης  στην αίτηση εγγραφής της γέννας. 



β) ∆ηλώσεις γέννας οι οποίες είναι ελλιπείς και δεν είναι συµπληρωµένα όλα τα στοιχεία δεν θα 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε Αν ο εκτροφέας δεν γνωρίζει κάποια 
στοιχεία  θα ζητάει αυτά να του στέλνονται από τον Κ.Ο.Ε µε αίτηση του και θα τα παραλαµβάνει µε 
αντικαταβολή. Εξαιρούνται οι δηλώσεις γέννας που είναι ελλιπείς  λόγω EXPORT PEDIGREE τα 
οποία αναµένονται από το εξωτερικό ή για χρώµατα. Και αυτό µόνον για 6 µήνες από την ηµεροµηνία 
δήλωσης της γέννας. Οι δηλώσεις  γέννας που είναι   
ελλιπείς για φυλές σκύλων που το µέγεθος δεν είναι σαφές στην ηλικία των 30 ηµερών θα 
παραµένουν σε εκκρεµότητα για 1 χρόνο. 
γ) Αν κάποιο από τα κουτάβια που δηλώνεται σύµφωνα µε τη δήλωση της γέννας απεβίωσε αυτό θα 
δηλώνεται άµεσα στον Κ.Ο.Ε µε υπεύθυνη δήλωση του εκτροφέα. Αν µέχρι την έκδοση του 
γενεαλογικού χάρτη ( PEDIGREE ) δεν δηλωθεί απώλεια κουταβιών ο εκτροφέας είναι υποχρεωµένος 
να παραλάβει  
όλους τους γενεαλογικούς χάρτες αλλιώς εφαρµόζεται ο πειθαρχικός κανονισµός του Κ.Ο.Ε 
δ) Για Γενεαλογικούς χάρτες που εκδίδονται και είτε δεν παραλαµβάνονται από το γραφείο ή 
επιστραφούν στον Κ.Ο.Ε. µέσω ταχυδροµείου, θα ειδοποιείται ο εκτροφέας και εντός 2 µηνών από 
την ειδοποίηση θα πρέπει να παραλάβει τους 
γενεαλογικούς χάρτες. Αλλιώς θα εφαρµόζεται ο πειθαρχικός κανονισµός του Κ.Ο.Ε. 
ε) Ο ιδιοκτήτης σκύλου που η φυλή του από την ∆.Κ.Ο. υπόκειται σε εργασία πρέπει να προµηθευτεί  
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την πρώτη παρουσίαση του σε αγώνες ή εξέταση εργασίας το ειδικό 
βιβλιάριο εργασίας από τον ΚΌ.Ε 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 9. 

Καµία γέννα προερχόµενη από θηλυκό σκύλο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) µηνών ή άνω των 
δέκα (10) ετών κατά τη στιγµή της Επίβασης ή από επιβήτορα  
κάτω των δεκαέξι (16) µηνών ή άνω των δώδεκα (12) ετών κατά τη στιγµή της . επίβασης, θα γίνει 
δεκτή από τον Κ.Ο.Ε. 
 

ΟΡΙΟ ΓΕΝΝΩΝ 

Άρθρο 10. 

Ο Κ.Ο.Ε. δεν θα αποδέχεται και εγγράφει περισσότερες από έξι (6) γέννες για κάθε θηλυκό σκύλο 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συστήνεται το ζευγάρωµα του θηλυκού σκύλου κάθε δεύτερο 
οίστρο. 
Σε περίπτωση γεννών έπειτα από δύο συνεχόµενους οίστρους, ο Κ.Ο.Ε. δεν θα 
αποδέχεται και εγγράφει γέννα του συγκεκριµένου θηλυκού για τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες. 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Άρθρο 11. 

Ο Κ.Ο.Ε. αναγνωρίζει επίσηµα Πιστοποιητικά Καθαροαιµίας όλων των Κυνολογικών Οµίλων χωρών 
µελών της ∆ιεθνούς Κυνολογικής Οµοσπονδίας 
(F.C.I.) καθώς επίσης και των Κυνολογικών Οµίλων της Αγγλίας (Κ.Ο.) , Αµερικής (Α.Κ.C.) και 
Καναδά. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΈΝΕΑΛΟΠΟΥ 

 Άρθρο 12. 

Η Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε. καταγράφει τους καθαρόαιµους σκύλους στο Ελληνικό 
Γενεαλογία ( ΕΓ.) σε ένα εκ των δύο Βιβλίων που διατηρεί: 
α) Βιβλίο εγγραφής καθαρόαιµων (Β.Ε.Κ.) για σκύλους που  διαθέτουν 
Γενεαλογικό Χάρτη ( PEDIGREE ) τριών [ 3 ] γενεών και για τους απογόνους τους  και 
β) Βιβλίο εγγραφής Αναγνωρισµένων (Β.Ε.Α) για σκύλους που έχουν αναγνωρισθεί ως καθαρόαιµοι 
βάσει φαινοτύπου (εξωτερικά χαρακτηριστικά) και για τους απογόνους τους έως και την τρίτη γενεά. 
 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΠΟΥ 

Άρθρο 13. 

Εγγραφή καθαρόαιµου σκύλου, εγγραφή γέννας µεταβιβάσεις ιδιοκτησίας καθαρόαιµου σκύλου, 
καθώς και παροχής οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρέχει η Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε, 
κοστολογείται και δεν θα παραλαµβάνεται από τους δικαιούχους πριν από την καταβολή του 
αντιστοίχου τιµήµατος. 



 
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ 

Άρθρο 14. 

Μετά την εγγραφή γέννας στο Ε.Γ. του ΚΟ.Ε, δεν θα επιτραπεί καµία αλλαγή ή προσθήκη στο όνοµα 
του σκύλου µε το οποίο αυτός έχει δηλωθεί. 
 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Άρθρο 15. 

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης σκύλου εγγεγραµµένου στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε έχει το δικαίωµα να κάνει αίτηση 
µεταβίβασης ιδιοκτησίας του σκύλου σε άλλο πρόσωπο, παρέχοντας όλα τα απαιτούµενα στοιχεία  
και πληροφορίες. 
 

ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Άρθρο 16. 

Σκύλος εγγεγραµµένος στο Ε. Γ. δύναται να ανήκει σε περισσοτέρους του ενός ιδιοκτήτες. 
Κάθε µεταβίβαση ιδιοκτησίας µερική ή ολική συνοδεύετε µε την αντίστοιχη δήλωση στον Κ.Ο.Ε και 
κοστολογείτε. 
Ιδιοκτήτης σκύλου µπορεί να είναι µόνο φυσικό πρόσωπο και όχι εταιρεία ή κυνοτροφείο. 
 

ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ 

Άρθρο 17. 

Κάθε εκτροφέας έχει δικαίωµα να κατοχυρώσει επωνυµία εκτροφείου. Αιτήσεις για την κατοχύρωση 
και χρήση ονόµατος εκτροφείου ως πρόθεµα ή επίθεµα, θα γίνονται δεκτές από τον Κ.Ο.Ε. εφ' όσον 
συνοδεύονται από το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό, το οποίο καθορίζεται από το ∆. Σ του Κ.Ο.Ε. 
Αίτηση κατοχύρωσης επωνυµίας εκτροφείου δύναται να υποβάλλουν πρόσωπα και όχι εταιρείες. 
 

Άρθρο 18. 

Το δικαίωµα χρήσης της επωνυµίας εκτροφείου ως πρόθεµα ή επίθεµα, παραχωρείται από τον 
Κ.Ο.Ε. στον αιτούντα εκτροφέα για µια περίοδο πέντε (5) ετών, µε το δικαίωµα ανανέωσης. 
 

Άρθρο 19. 

Ο Κ. Ο. Ε. προστατεύει τη κατοχυρωµένη επωνυµία εκτροφείου, µη επιτρέποντας τη χρήση της από 
άλλους εκτροφείς. 
 

Άρθρο 20. 

Σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη κατοχυρωµένης επωνυµίας εκτροφείου, οι νόµιµοι κληρονόµοι του, 
κατόπιν υποβολής στον Κ Ο. Ε. των νοµίµων αποδεικτικών της θέσης τους, έχουν το δικαίωµα να 
συνεχίσουν τη χρήση της κατοχυρωµένης επωνυµίας του εκτροφείου, κατά το υπόλοιπο της 
πενταετούς περιόδου. 
 

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 

Άρθρο 21. 

α)Κάθε άτοµο που εκτρέφει, συντηρεί , µεταβιβάζει ιδιοκτησία ή κατοχή ή συναλλάσσεται µε 
καθαρόαιµους σκύλους εγγεγραµµένους στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε., υποχρεούται να τηρεί σε σχέση µε τα 
αναφερόµενα επαρκή και ακριβή µητρώα. 
β) Κάθε εκτροφέας υποχρεούται να έχει την τοκετοοµάδα µέχρι τουλάχιστον 8 εβδοµάδων κοντά στον 
θηλυκό σκύλο, ανεξάρτητα αν συνεχίζεται ο θηλασµός σύµφωνα µε την δήλωση γέννας και στην 
διεύθυνση που δηλώνει στο έντυπο της γέννας. Σε περίπτωση επιθεώρησης της γέννας και αν 
διαπιστωθεί ότι ολόκληρη η τοκετοοµάδα δεν βρίσκεται στην συγκεκριµένη διεύθυνση χωρίς νωρίτερα 
να έχει ενηµερωθεί ο ΚΟ.Ε., εφαρµόζεται ο εσωτερικός κανονισµός. 
 

Άρθρο 22. 

Κάθε άτοµο που είναι υποχρεωµένο να τηρεί µητρώα και αποφεύγει να το κάνει ή αδυνατεί εάν του 
ζητηθεί να παρουσιάσει αυτά προς επιθεώρηση στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Κ.Ο.Ε., 



δύναται να υποστεί την ανάκληση όλων των προνοµίων που του παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε., µε 
απόφαση του ∆.Σ ή της πειθαρχικής Επιτροπής του. 
 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ 

 Άρθρο 23. 

Οι εξουσιοδοτηµένοι από το ∆.Σ του ΚΟ.Ε. εκπρόσωποι του (επόπτες αναπαραγωγής), θα 
επιθεωρούν χώρους εκτροφής και γέννες καθαρόαιµων σκύλων, χωρίς ειδοποίηση. 
 

Άρθρο 24. 

Κάθε άτοµο που συντηρεί ή εκτρέφει καθαρόαιµους σκύλους και αρνείται την επιθεώρηση από τους 
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Κ.Ο.Ε., δύναται να υποστεί την ανάκληση όλων των 
προνοµίων που του παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε. µε απόφαση του ∆. Σ ή της Πειθαρχικής Επιτροπής 
του. 
 

Άρθρο 25. 

Γραπτή έκθεση προς το ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. θα υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του 
Κ.Ο.Ε για τις περιπτώσεις των άρθρων 22, 23 και 24. 
 

∆ΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (ΤΑΤΟΥΑΖ) 

 Άρθρο 26. 

Το ∆.Σ του Κ.Ο.Ε. θέτει σαν προϋπόθεση εγγραφής κουταβιών τη δερµατοστιξία (τατουάζ) από 1-8-
99.(Το τατουάζ θα είναι ο αριθµός εγγραφής του θηλυκού σκύλου συνοδευόµενο από τον αύξων 
αριθµό των κουταβιών) 
 

Άρθρο 27 

Για όσο χρονικό διάστηµα ο Κ.Ο.Ε θεωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, ότι είναι απαραίτητο να γίνει 
έλεγχος D.Ν.Α. σε κάποιους σκύλους εγγεγραµµένους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο, καλύπτει ο Κ.Ο.Ε. τα 
έξοδα των εξετάσεων και αν αποδειχθούν µη αληθή τα στοιχεία, ο Κ.Ο.Ε θα επιβάλλει Πειθαρχικές 
ποινές και ο υπαίτιος θα επιβαρυνθεί & των εξόδων της εξέτασης. Τα αποτελέσµατα θετικά ή 
αρνητικά θα ανακοινώνονται στην Γ.Σ του Κ.Ο.Ε., στους οµίλους φυλής. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ  
Γενικά 
 

Άρθρο 1. 

Η διαδικασία Αναγνώρισης αφορά όλους τους σκύλους συγκεκριµένης φυλής, ηλικίας έξι (6) µηνών 
και άνω, που δεν διαθέτουν επίσηµα πιστοποιητικά καθαροαιµίας. Είναι  ένα σύστηµα επιλογής από 
επίσηµο κριτή του Κ.Ο.Ε. ή της ∆ιεθνούς Κυνολογικής Οµοσπονδίας (F.C.I.) των σκύλων εκείνων που 
ανταποκρίνονται   επαρκώς   στο   φαινότυπο   (εξωτερικά   µορφολογικά χαρακτηριστικά) της φυλής 
τους, σύµφωνα µε το αναγνωρισµένο από τον Κ.Ο.Ε. πρότυπο κάθε φυλής. 
 

Άρθρο 2. 

Η εξέταση σκύλων για εγγραφή από Βιβλίο Εγγραφής αναγνωρισµένων (Β.Ε.Α.) του ΚΟ.Ε. δύναται 
να γίνει µόνο από επίσηµο κριτή του ΚΟ.Ε ή της ∆.Κ.Ο. σε οποιαδήποτε εγκεκριµένη από τον Κ.Ο.Ε. 
εκδήλωση αναγνώρισης σκύλων. 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Άρθρο 3. 

Οι απόγονοι των µέχρι τώρα σκύλων ΒΕΑ1 εγγράφονται στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. ως δεύτερη γενιά ΒΕΑ2, 
και οι απόγονοι σκύλων δεύτερης γενιάς εγγράφουν την τρίτη γενεά ΒΕΑ3. 
 

Άρθρο 4. 

Οι απόγονοι σκύλων πρώτης και δεύτερης γενεάς έχουν δικαίωµα εγγραφής στο ΒΕΑ του ΚΟ.Ε. 
µόνον εφόσον εξεταστούν και επιλεγούν. 
 

Άρθρο 5. 

Οι απόγονοι σκύλων της τρίτης γενεάς (ΒΕΑ 3) αποκτούν αυτοµάτως το δικαίωµα εγγραφής στο 
Βιβλίο Εγγραφής Καθαρόαιµων (ΒΕΚ) του Κ.Ο.Ε. 
 

Άρθρο 6. 

∆ικαίωµα διοργάνωσης εκδήλωσης αναγνώρισης έχουν όλοι οι αναγνωρισµένοι από τον Κ.Ο.Ε. 
όµιλοι φυλής (για την φυλή τους) και οι γενικοί κυνοφιλικοί όµιλοι. 
 

Άρθρο 7. 

Το αντίτιµο εγγραφής σκύλων στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. καθορίζεται από το ∆.Σ του Κ.Ο.Ε. και 
καταβάλλεται στον Κ.Ο.Ε. 
 

Άρθρο 8. 

Οι κανονισµοί εγγραφής του Κ.Ο.Ε. που ισχύουν για τους εγγεγραµµένους στο ΒΕΚ.του Κ.Ο.Ε. 
σκύλους, ισχύουν και για τους εγγεγραµµένους στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. σκύλους. 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜEΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Άρθρο 9. 

Όλοι οι εγγεγραµµένοι στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. σκύλοι δύναται να ζευγαρώσουν µε: 
α) Σκύλους εγγεγραµµένους στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. 
β) Καθαρόαιµους σκύλους εγγεγραµµένους στο Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε. 
γ) Με σκύλους εγγεγραµµένους σε γενεαλογία χώρας  που αναγνωρίζει η F.C.I. 
Μόνον σε αυτές τις περιπτώσεις οι απόγονοί τους θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην εξέταση για 
εγγραφή στις επόµενες γενεές ΒΕΑ. 
 

Άρθρο 10. 

Οι κανονισµοί Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Ε. που ισχύουν εγγεγραµµένους στο ΒΕΚ του Κ.Ο.Ε. 



σκύλους, ισχύουν και για τους εγγεγραµµένους στο ΒΕΑ του Κ.Ο.Ε. σκύλους.  
 

ΚΥΝΟΛΟΠΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 11. 

Οι κανονισµοί κυνολογικών εκδηλώσεων του Κ.Ο.Ε. που ισχύουν για τους εγγεγραµµένους στο ΒΕΚ 
του Κ.Ο.Ε. σκύλους, ισχύουν και για τους εγγεγραµµένους στο ΒΕΑ. του Κ.Ο.Ε σκύλους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Γενικά 

Άρθρο 1. 

Όπου ο όρος Όµιλος εννοείται ακόµα Σύλλογος ή Σωµατείο. 
 

Άρθρο 2. 

Το ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. δύναται να αναγνωρίζει και εντάσσει υπό την δικαιοδοσία του Κ.Ο.Ε. Οµίλους, 
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων και εφόσον οι προϋποθέσεις το ικανοποιούν. 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΙΛΩΝ 

Άρθρο 3. 

Σκοπός των Οµίλων είναι: 
α) να διαδίδουν την οργανωµένη και υπεύθυνη κυνοφιλία και τους καθαρόαιµους σκύλους, 
β) να ενθαρρύνουν και καθοδηγούν την υπεύθυνη ιδιοκτησία, εκτροφή και εκπαίδευση της φυλής/των 
φυλών τους, 
γ) να προασπίζουν και βελτιώνουν τα µορφολογικά ψυχικά και πνευµατικά χαρακτηριστικά της 
φυλής/των φυλών τους σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα από τον Κ.Ο.Ε πρότυπα. 
δ) να διοργανώνουν εκθέσεις σκύλων, κυνηγετικούς αγώνες, αγώνες εργασίας (ΙΡΟ F.C.I.) σκύλων 
φύλαξης, διαγωνισµούς υπακοής, επιµορφωτικά σεµινάρια, συναντήσεις µελών καθώς και κάθε 
είδους εκδηλώσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών. 
 

ΕΙ∆Η ΟΜΙΛΩΝ 

Άρθρο 4. 

Οι όµιλοι διακρίνονται στα εξής είδη: 
α) Όµιλοι φυλής / Οµάδος φυλών : αφορούν Οµίλους οι οποίοι έχουν  αποκλειστικά Εθνικό 
Χαρακτήρα και στόχος τους είναι να ενθαρρύνουν και να καθοδηγήσουν την υπεύθυνη εκτροφή και 
κυνολογία της συγκεκριµένης φυλής ή Οµάδος Φυλών που εκπροσωπούν, σε Εθνικό Ετππεδο. 
Εφ'όσον πρόκειται για Οµάδα Φυλών, αυτές πρέπει να έχουν συγγένεια ως προς πι χώρα καταγωγής 
τους και τις εργασιακές τους αρετές . πχ. Όµιλος Βελγικών Ποιµενικών (Γκρένενταλ, Τερβύρεν, 
Μαλινουά, Λακενουά). 
Οι κυνολογικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτούς τους Οµίλους ( Αναγνωρίσεις, Εκθέσεις) 
περιορίζονται µόνο στη Φυλή ή Οµάδα Φυλών  τους. Ο Κ.Ο.Ε. αναγνωρίζει µόνον έναν όµιλο φυλής/ 
οµάδας φυλών. 
Οι όµιλοι φυλών δύναται να απαιτούν δυσµενέστερες προϋποθέσεις από αυτές που τίθενται στον 
παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό του Κ.Ο.Ε για την ανάδειξη πρωταθλητού µορφολογίας ή εργασίας. 
β) Τοπικοί Κυνοφιλικοί Όµιλοι : αφορούν Οµίλους οι οποίοι έχουν τοπικό, νοµαρχιακό ή περιφερειακό 
χαρακτήρα (Κυνοφιλικός Όµιλος Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, κλπ) και που δύνανται να διοργανώνουν 
κάθε είδος κυνολογικής ή κυνοφιλικής εκδήλωσης (Αναγνωρίσεις Εκθέσεις, Εργασιακούς Αγώνες), για 
όλες τις φυλές σκύλων, έχοντας πάντοτε σαν στόχο την ανάπτυξη της καθαρόαιµης κυνοφιλίας στη 
περιοχή τους.  
Οι διοργανώσεις αυτές διέπονται από τους κανονισµούς του Κ.Ο.Ε και τα µορφολογικά και εργασιακά 
πρότυπα που οι σχετικοί Όµιλοι Φυλής / Οµάδος Φυλών επιβάλλουν. 
γ) Όµιλοι Εργασιακών Ικανοτήτων : αφορούν Οµίλους οι οποίοι έχουν σαν στόχο τη διοργάνωση 
Αγώνων Εργασίας Σκύλων ( Υπακοής , Εργασίας, Ποιµενικών Ικανοτήτων, Κυνηγετικών Ικανοτήτων 
κλπ). 
Οι διοργανώσεις αυτές διέπονται από τους κανονισµούς του Κ.Ο.Ε και τα εργασιακά πρότυπα που οι 
σχετικοί όµιλοι φυλής / Οµάδος φυλών επιβάλλουν. 
Οι Όµιλοι αυτοί και ανάλογα µε το είδος των Αγώνων  που θα διοργανώνουν θα ονοµάζονται Όµιλοι 
Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων κλπ και θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. 
Επίσης θα πρέπει να ενηµερώνουν τους αρµόδιους οµίλους φυλών για τις εκδηλώσεις τους. 
 
 
 
 

 



ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Άρθρο 5. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στον Κ.Ο.Ε. αίτηση υπό µορφή επιστολής στην οποία να 
αναφέρονται απαραιτήτως: 
α) η προτεινόµενη ονοµασία του Οµίλου στην οποία δεν θα αναφέρεται η λέξη «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ» και 
µια δεύτερη εναλλακτική ονοµασία, 
β) το είδος του Οµίλου. 
 
Ο Κ.Ο.Ε θα ειδοποιήσει εγγράφως για την αποδοχή ή όχι της αρχικής αιτήσεως. 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Άρθρο 6. 

Σε περίπτωση αποδοχής της αρχικής αιτήσεως, θα πρέπει να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε: 
α) επίσηµη αίτηση, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και  τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου, 
β) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό του Οµίλου, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα αποκλίνει 
από τη νοµοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας Σωµατείων και στο οποίο θα αναφέρεται σαφώς ο 
Κ.Ο.Ε ως η Ανωτάτη Κυνολογική Αρχή, στην οποία ο Όµιλος υπόκειται. 
γ) ονοµαστικός κατάλογος όλων των µελών του ∆.Σ. του Οµίλου µε πλήρεις διευθύνσεις και 
τηλέφωνα. 
Ο Κ.Ο.Ε θα ειδοποιήσει εγγράφως για την οριστική αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  Κ.Ο.Ε. 

Άρθρο 7 

Ο Κ.Ο.Ε. δικαιούται να ζητήσει ανά πάσα στιγµή Πρακτικά ∆ιοικητικών Συµβουλίων, Πρακτικά 
Γενικών Συνελεύσεων και Οικονοµικό Απολογισµό των Οµίλων. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Ο.Ε.                                                          

Άρθρο 8. 

Ο Κ.Ο.Ε καθοδηγεί και βοηθά τους Οµίλους, όπου και όπως αυτό είναι δυνατόν. 
Άρθρο 9.                                              

Ο Κ.Ο.Ε. προβάλλει την ύπαρξη και τις δραστηριότητες των Οµίλων,  όπου και όπως αυτό είναι 
δυνατόν. 
 

Άρθρο 10. 

Ο Κ.Ο.Ε. παρέχει άδεια στους Οµίλους για διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΩΝ  

Άρθρο 11. 

Οι Όµιλοι δικαιούνται να διοργανώνουν κυνολογικές εκδηλώσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς του 
Κ.Ο.Ε. 
 

Άρθρο 12. 

Οι Όµιλοι δικαιούνται να εισηγούνται στον Κ Ο.Ε για θέµατα της αρµοδιότητος τους και για τη σύνθεση 
των κριτών που θα κρίνουν τις Φυλές τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του ΚΟ.Ε 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ 

Άρθρο 13. 

Οι Όµιλοι αποδέχονται το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΚΟ.Ε καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις αυτών. 
 

Άρθρο 14. 

Οι Όµιλοι δεν ανήκουν σε άλλο Κυνολογικό Όργανο της χώρας. 



Άρθρο 15. 

Οι Όµιλοι διοικούνται µε βάση τη νοµοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας σωµατείων. 
 

Άρθρο 16. 

Οι Όµιλοι καταβάλλουν ετήσια συνδροµή στον ΚΟ.Ε, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ∆.Σ. του 
Κ.Ο.Ε 
 

Άρθρο 17. 

Οι Όµιλοι διοργανώνουν τουλάχιστον µία κυνολογική εκδήλωση ετησίως. 
 

Άρθρο 18. 

Οι Όµιλοι µέλη του Κ.Ο.Ε. αποδέχονται σκύλους καθαρόαιµους, εγγεγραµµένους στο Ελληνικό 
Γενεαλόγιο του ΚΟ.Ε (ΒΕΚ & ΒΕΑ) καθώς και στα Γενεαλογία µελών της ∆ΚΟ σε όλες τις κυνολογικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν. 
 

Άρθρο 19. 

Οι Τοπικοί Όµιλοι και οι Όµιλοι Εργασιακών Αγώνων, οφείλουν να ενηµερώνουν εµπρόθεσµα τους 
Οµίλους Φυλών / Οµάδος Φυλών για την ηµεροµηνία, τον τόπο, τη σύνθεση των κριτών της 
εκδήλωσης και το είδος αυτής (Αναγνώριση, Έκθεση µορφολογίας, Αγώνες Εργασίας), εφόσον 
πρόκειται να συµµετέχουν σκύλοι Φυλών που εκπροσωπούνται απ'αυτούς. 
Σε εκδήλωση που περιλαµβάνει µόνο µία Φυλή ή µόνο µια Οµάδα Φυλών που ήδη εκπροσωπείται 
από σχετικό Όµιλο, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης 
αυτής. 
Τα αποτελέσµατα των εκδηλώσεων που οργανώνονται από Τοπικούς ή Εργασιακούς Οµίλους, 
κοινοποιούνται ταυτόχρονα στον ΚΟ.Ε και τους Οµίλους Φυλής/Οµάδος Φυλών, εγγράφως εντός 
δεκαπενθηµέρου. 
 

Άρθρο 20. 

α) Οι όµιλοι φυλής ή οµάδος φυλών υποχρεούται να διοργανώνουν µία τουλάχιστον έκθεση 
µορφολογίας για την φυλή ή τις φυλές που εκπροσωπούν . Σε περίπτωση που η φυλή ή οι φυλές που 
εκπροσωπούν υπόκεινται σε αγώνες ή εξετάσεις εργασίας οι αρµόδιοι όµιλοι φυλής υποχρεούται να 
διοργανώνουν και µια τέτοια εκδήλωση κατά έτος. 
β) Οι τοπικοί κυνοφιλικοί όµιλοι που εξ' ορισµού έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη των καθαρόαιµων 
σκύλων στην περιοχή τους, υποχρεούται να διοργανώνουν κατ' έτος µία τουλάχιστον έκθεση 
µορφολογίας όλων των φυλών. 
γ) Οι όµιλοι εργασιακών ικανοτήτων υποχρεούται  να διοργανώνουν έναν τουλάχιστον αγώνα ή 
εξέταση εργασιακών  Ικανοτήτων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
Γενικά 
 

Άρθρο 1. 

Οποιοσδήποτε δύναται να υποβάλλει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε µέλους ή µελών του ΚΟ.Ε. 
για συµπεριφορά που ισχυρίζεται ότι υπήρξε επιβλαβής για τα καλώς εννοούµενα συµφέροντα 
εγγεγραµµένων στον Κ.Ο.Ε σκύλων, κυνολογικών εκδηλώσεων ή του ιδίου του Οµίλου. 
Οι αναφερόµενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν γραπτώς σε δύο αντίγραφα,  να περιγράψουν 
αναλυτικά τον επί του προκειµένου λόγου, να υπογραφούν και να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε. 
 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ 

Άρθρο 2. 

Μετά τη λήψη δεόντως υποβαλλοµένων κατηγοριών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΟ.Ε. δύναται να 
επιληφθεί το ίδιο των αναφεροµένων κατηγοριών ή να τις αναθέσει σε µια Πειθαρχική Επιτροπή για 
περαιτέρω έρευνες και ακρόαση. Μια ειδοποίηση ακροάσεως αποστέλλεται, η οποία δηλώνει ότι οι εν 
λόγω κατηγορίες έχουν καταχωρηθεί. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται στο πρόσωπο ή πρόσωπα 
εναντίον του οποίου ή των οποίων οι εν λόγω κατηγορίες έχουν υποβληθεί (εναγόµενος) και ένα άλλο 
στο πρόσωπο ή πρόσωπα το οποίο ή τα οποία έχουν υποβάλλει την κατηγορία (ενάγων). 
Η αναφερθείσα ειδοποίηση ακροάσεως πρέπει να προσδιορίζει τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο ο 
εναγόµενος δύναται να παρευρεθεί και να προβάλλει οιανδήποτε υπεράσπιση ο ίδιος επιθυµεί. 
 

ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ 

Άρθρο 3. 

Εάν ο ενάγων δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει και να επιρρίψει τις εν λόγω κατηγορίες ή ο 
εναγόµενος δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει για να προβάλλει την υπεράσπιση του κατά 
τον ορισθέντα τόπο και χρόνο για την . ακρόαση των εν λόγω κατηγοριών, χωρίς να προβάλλει  
εύλογη δικαιολογία για την απουσία  ή άρνηση του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή 
δύναται να αποκλείσουν οποιοδήποτε µέρος βρίσκεται υπό φυγοδικία από όλα τα προνόµια που τους 
παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε. για την χρονική περίοδο ενός έτους. 
 

ΕΠΙΡΡΙΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 4. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Ο.Ε δύναται να επιρρίψει κατηγορία βάσει τεκµηριωµένων 
ισχυρισµών, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, για συµπεριφορά επιβλαβή για τα 
καλώς εννοούµενα συµφέροντα  σκύλων. κυνολογικών εκδηλώσεων ή  του ιδίου του Οµίλου. 
 

ΠΟΙΝΕΣ  
Άρθρο 5. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή του Κ.Ο.Ε. δύναται να επιβάλλει στον εναγόµενο µία 
ή περισσότερες από τις κάτωθι πειθαρχικές ποινές : 

α) επίπληξη, 
β) αποκλεισµό από το δικαίωµα συµµετοχής ή και απλής παρουσίας σε οποιαδήποτε κυινολογική 
εκδήλωση του ΚΟ.Ε 
γ) αποκλεισµό από το δικαίωµα συµµετοχής, ως µέλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων ή άλλων επιτροπών 
Οµίλων µελών του Κ.Ο.Ε ή έκπτωση απ' αυτές τις θέσεις, 
δ) αποκλεισµό από το δικαίωµα συµµετοχής στην οργάνωση ή πραγµατοποίηση οποιασδήποτε 
κυνολογικής εκδήλωσης του ΚΟ.Ε. 
ε) αποκλεισµό από το δικαίωµα διορισµού ως κριτού, σε οποιαδήποτε κυνολογική εκδήλωση του 
Κ.Ο.Ε. στ) αποκλεισµό από το δικαίωµα εγγραφής στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε ή συµµετοχής 
σε κυνολογικές εκδηλώσεις του Κ.Ο.Ε ή εκδηλώσεις Οµίλων αναγνωρισµένες από τον Κ.Ο.Ε, ενός ή 
περισσοτέρων καθαρόαιµων σκύλων, καθώς και των απογόνων τους, που είναι ιδιοκτησίας του. 
 

Άρθρο 6 

Οι ποινές δύνανται να έχουν προσωρινό ή µόνιµο χαρακτήρα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 
Οι κανονισµοί εκθέσεων σκύλων χωρίζονται σε τρία κεφάλαια: 
Α. Γενικοί Κανονισµοί Εκθέσεων. 
Β. Υπεύθυνοι στίβων. 
Γ. Ειδικοί Κανονισµοί Εκθέσεων. 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΣΚΟΠΟΣ 
Άρθρο 1. 

Σκοπός των εκθέσεων σκύλων είναι η επιλογή και επιβράβευση των καλύτερων δειγµάτων κάθε 
φυλής σκύλου, ανάλογα µε τον βαθµό ταύτισης  
τους  µε το πρότυπο της φυλής, η ενηµέρωση του κοινού, η προώθηση  της  υπεύθυνης κυνοφιλίας 
και η  ψυχαγωγία. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Άρθρο 2. 

α)∆ικαίωµα συµµετοχής στις  εκθέσεις σκύλων του ΚΟ.Ε. έχουν όλοι οι  σκύλοι που φέρουν 
γενεαλογικούς χάρτες αναγνωρισµένους από την ∆.Κ.Ο. και τον  Κ.Ο.Ε. καθώς και οι σκύλοι 
εγγεγραµµένοι στο Β.Ε.Α. του ΚΟ.Ε ηλικίας έξι (6)  µηνών και άνω κατά την ηµέρα της έκθεσης. 
β)Σκύλος ο οποίος δεν έχει γραφεί στο γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε και ανήκει σε Ελληνική ιδιοκτησία ή 
συνιδιοκτησία, δεν έχει δικαίωµα να λάβει µέρος τόσο σε εκδηλώσεις του ΚΟ.Ε όσο και των 
αναγνωρισµένων από αυτόν οµίλους. 
 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ 
Άρθρο 3. 

∆εν δύνανται να συµµετάσχουν και θα απορριφθούν: 
α) θηλυκοί σκύλοι σε περίοδο οίστρου 
β) σκύλοι τυφλοί , κωφοί, χωλοί,  
γ) αρσενικοί σκύλοι ευνουχισµένοι, µονόρχιδες ή κρυπτόρχιδες, 
δ) θηλυκοί σκύλοι στειρωµένοι ή σε στάδιο προχωρηµένης εγκυµοσύνης, 
ε) σκύλοι των οποίων η φυσική εµφάνιση ή το χρώµα έχουν αλλαχθεί ή αλλοιωθεί µε τεχνητά µέσα ή 
ουσίες, εκτός από τις  περιπτώσεις στις οποίες  επιτρέπονται  από το πρότυπο της φυλής (π. χ. κοπή 
ουράς ή αυτιών, κούρεµα, κλπ), 
στ) σκύλοι οι οποίοι αποπειραθούν να δαγκώσουν  τον κριτή ή αρνούνται να δεχθούν την εξέταση 
από αυτόν. 
 

Άρθρο 4. 
Ο κριτής πρέπει να σηµειώσει τον αποβληθέντα σκύλο στο Βιβλίο Κριτού και να εκθέσει τον λόγο της 
απόφασής του ( π.χ. Απεβλήθη – Επιθετικός ) 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ 
Άρθρο 5.  

Στις φυλές των οποίων το πρότυπο αναφέρει συγκεκριµένο ύψος ή βάρος ως αιτία απόρριψης, ο 
κριτής θα έχει το δικαίωµα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να εξετάσει και αποφασίσει εάν ο σκύλος 
βρίσκεται εντός ή εκτός των προκαθορισµένων από το πρότυπο, ορίων. 
Ο κριτής θα πρέπει να σηµειώσει στο Βιβλίο Κριτού ότι ο σκύλος µετρήθηκε ή ζυγίστηκε, εάν είναι 
εντός ή εκτός ορίων και αν απορρίπτεται (π.χ. Μετρήθηκε -Εκτός-Απορρίπτεται). 
 

Άρθρο 6. 
Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει όργανο µέτρησης 
ύψους ή βάρους σκύλου, εάν απαιτηθεί. 
 

ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
Άρθρο 7. 

Όλοι οι συµµετέχοντες, σε µια έκθεση σκύλοι, θα πρέπει να είναι πλήρως εµβολιασµένοι κατά των 



µεταδοπκών ασθενειών και να συνοδεύονται από το βιβλιάριο υγείας τους. 
 

Άρθρο 8. 
Κατόπιν γνωµοδότησης του κτηνιάτρου της έκθεσης, οποιοσδήποτε σκύλος παρουσιάζει   κλινικά   
συµπτώµατα   µόρβας, λοιµώδους   ηπατίτιδας, λεπτοσπείρωσης ή άλλης µεταδοπκής ασθένειας, θα 
αποµακρυνθεί αµέσως από τον χώρο της έκθεσης. 
 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άρθρο 9. 

Ένας τουλάχιστον κτηνίατρος θα έχει καθορισθεί να ασκεί καθήκοντα κτηνιάτρου έκθεσης, σε κάθε 
έκθεση σκύλων  

Άρθρο 10. 
Τα καθήκοντα του κτηνιάτρου έκθεσης είναι να δίνει συµβουλευτική γνώµη κατόπιν αιτήσεως της 
οργανωτικής επιτροπής έκθεσης να εξετάσει κάποιον σκύλο κατόπιν παράκλησης του ιδιοκτήτη ή του 
εκθέτη του και να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε σκύλους, σε περιπτώσεις ασθενείας ή 
τραυµατισµού κατά την διάρκεια της έκθεσης. 
 

Άρθρο 11. 
Ο κτηνίατρος της έκθεσης δεν θα κληθεί να περιποιηθεί σκύλους µε σωµατικές διαταραχές που 
προϋπήρχαν της έκθεσης. 
 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  
Άρθρο 12 

Οποιοσδήποτε εκθέτης ή επισκέπτης της έκθεσης έχει το δικαίωµα να ζητήσει µέσω του υπευθύνου 
της οργάνωσης ή τον γραµµατέα της έκθεσης την εξέταση οποιουδήποτε σκύλου βρίσκεται στο χώρο 
της έκθεσης και ο οποίος θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων σκύλων της έκθεσης. 
 

Άρθρο 13. 
Οποιοσδήποτε, εκθέτης ή επισκέπτης της έκθεσης, δύναται να υποβάλλει διαµαρτυρία εναντίον 
σκύλου ή εκθέτη, είτε προφορικώς στον υπεύθυνο οργάνωσης ή τον γραµµατέα της έκθεσης, 
προκειµένου για επιτόπου επίλυση, είτε γραπτώς στο ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε εντός δέκα (10) ηµερών από τη 
λήξη της έκθεσης. 
Εις περίπτωση µη αµέσου επίλυσης, οποιοδήποτε απονεµηθέν ή προς απονοµή 
βραβείο θα παρακρατείται µέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του ∆. Σ του Κ.Ο.Ε. 
 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  
Άρθρο 14 

Μόνον οι συµµετέχοντες και οι «Προς Αναγνώριση» σκύλοι (στις περιπτώσεις όπου αυτό  
προβλέπεται) θα επιτρέπονται στο χώρο της έκθεσης. 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΒΩΝ 
Άρθρο 15. 

Οι διαστάσεις του κάθε στίβου στις εκθέσεις σκύλων, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε 
να παρέχουν επαρκή χώρο για τους συµµετέχοντες σκύλους και την κίνηση τους µέσα σ' αυτόν, το δε 
έδαφος να παρέχει στερεό πάτηµα. 
 

ΛΟΥΡΙΑ (Ο∆ΗΓΟΙ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ 
Άρθρο 16. 

Όλοι οι σκύλοι πρέπει να είναι προσδεµένοι στο λουρί τους (οδηγό), καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 
Μέσα στον στίβο, συστήνεται η χρήση των ειδικών λουριών και περιλαίµιων εκθέσεων, που 
αναδεικνύουν την κάθε φυλή. 
 

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Άρθρο 17. 

Σκύλοι που δεν βρίσκονται εγκαίρως στον στίβο εξέτασης τους, χάνουν το δικαίωµα συµµετοχής τους. 
 
 



∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ  
Άρθρο 18. 

Οι εκθέτες δεν επιτρέπεται να φέρουν µέσα στον στίβο διακριτικά εκτροφείων σκύλων, ονόµατα 
σκύλων καθώς και πάσης φύσεως εταιριών. Εξαίρεση αποτελεί η «Κατηγορία Εκτροφείων», όπου τα 
διακριτικά εκτροφείων επιτρέπονται. 
 

ΕΥΘΥΝΗ 
Άρθρο 19. 

Για φθορές, απώλειες πραγµάτων ή σκύλων, την ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες. 
 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Άρθρο 20. 

Το αντίτιµο συµµετοχής σκύλου σε έκθεση, καθορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο του διοργανωτή 
Οµίλου. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Άρθρο 21. 

Μέσα στο στίβο, όλοι οι εκθέτες πρέπει να φέρουν σε εµφανές σηµείο του σώµατος τους, τον αριθµό 
συµµετοχής του σκύλου που παρουσιάζουν. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άρθρο 22. 

∆ικαίωµα οργάνωσης έκθεσης έχουν όλοι οι αναγνωρισµένοι από τον Κ.Ο.Ε. Όµιλοι Φυλής, Οµάδος 
Φυλών και Γενικοί Κυνοφιλικοί Όµιλοι, κατόπιν αιτήσεως τους προς το ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. 
Όλες οι εκθέσεις διεξάγονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς εκθέσεων του Κ.Ο.Ε. 
 

ΒΡΑΒΕΙΑ Άρθρο 23. 
Τέσσερα έντυπα βραβεία απονέµονται σε κάθε κατηγορία. 
Σε κάθε βραβείο θα αναγράφεται οπωσδήποτε το όνοµα του οργανωτή  Οµίλου, το είδος της έκθεσης 
και η ηµεροµηνία διεξαγωγής. 
Το όνοµα και ο λογότυπος της χορηγού εταιρίας  εάν υπάρχει, δύναται να αναγράφεται στο βραβείο. 
 

ΚΥΠΕΛΛΑ Άρθρο 24. 
Εκτός των προσφεροµένων, από τον διοργανωτή Όµιλο, κυπέλλων, ειδικά κύπελλα δύνανται να 
προσφέρονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου, από εταιρείες, 
ιδιώτες κλπ, κατόπιν εγκρίσεως του ∆.Σ. του διοργανωτή Οµίλου. 
 
 

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΤΙΒΩΝ 
 
Άρθρο 1. 

Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης υποχρεούται να παρέχει τουλάχιστον ένα (1) και κατά προτίµηση 
δύο (2) υπεύθυνους στίβου, σε κάθε στίβο. 

Άρθρο 2. 
Ο υπεύθυνος στίβου πρέπει να έχει πλήρη γνώση των κανονισµών των εκθέσεων. 

Άρθρο 3. 
Στην περίπτωση προσκεκληµένου αλλοδαπού κριτού, ο υπεύθυνος στίβου πρέπει να έχει πολύ καλή 
γνώση της γλώσσας του κριτού. 

Άρθρο 4. 
Ο υπεύθυνος στίβου παρέχει στον κριτή τις κάτωθι υπηρεσίες: 
α) προαναγγέλλει  και συγκεντρώνει στο στίβο την κάθε κατηγορία σκύλων για εξέταση, 
β) ελέγχει τον κατάλογο της έκθεσης και σηµειώνει τους παρόντες και απόντες  
γ) ενηµερώνει τον κριτή για οποιοδήποτε πρόβληµα,  
δ) γράφει την αξιολόγηση του σκύλου, εάν ο κριτής  επιθυµεί να του την υπαγορεύσει  
ε) προετοιµάζει την απονοµή των βραβείων,  



στ) ακολουθεί  κάθε οδηγία του κριτού, 
ζ) µετά το τέλος της κρίσης, επιστρέφει το Βιβλίο Κριτού και όλα τα άλλα έγγραφα στη γραµµατεία. 
 

Άρθρο 5. 
Ο υπεύθυνος στίβου σε καµία περίπτωση  δεν εµπλέκεται στην εξέταση των σκύλων. 

 
 
 

Γ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 
ΕΙ∆Η ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Άρθρο 1. 

Οι εκθέσεις σκύλων διαχωρίζονται ανάλογα µε τις φυλές που συµµετέχουν σε : 
α) Ειδικές που αφορούν µία ή περισσότερες συναφείς φυλές, 
β) Γενικές που αφορούν όλες τις φυλές 
 
και ανάλογα µε τις διακρίσεις που απονέµονται σε: 
Ι) Ανεπίσηµες στις οποίες δεν απονέµονται Πιστοποιητικά Ικανότητας Πρωταθλήµατος Μορφολογίας 
(C.A.C.) του Κ.Ο.Ε. 
II) Πρωταθλήµατος Μορφολογίας, στις οποίες απονέµονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά C.A.C του 
Κ.Ο.Ε. 
III) ∆ιεθνής Εκθέσεις Μορφολογίας, στις οποίες απονέµονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά C.A.C. του 
Κ.Ο.Ε., καθώς επίσης και πιστοποιητικά Ικανότητας ∆ιεθνούς Πρωταθλήµατος Μορφολογίας 
C.A.C.I.B της F.C.I. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άρθρο 1. 

Κάθε Όµιλος οφείλει να διοργανώνει τουλάχιστον µία (1) κυνοφιλική εκδήλωση το χρόνο (Σεµινάριο, 
Αναγνώριση, Έκθεση Μορφολογίας, Εκτροφής, Εργασίας,  κλπ). 
 

Άρθρο 2. 
Η αίτηση προς τον Κ.Ο.Ε. υποβάλλεται σε επίσηµο έντυπο του Οµίλου, υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα και αναφέρει : 
α) το είδος της έκθεσης C.A.C.κλπ, 
β) την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής, 
γ) τις κατηγορίες, 
δ) το αντίτιµο συµµετοχής του σκύλου, 
ε) τους κριτές και τη χώρα απ' όπου έχουν την έγκριση να κρίνουν, 
στ) τον υπεύθυνο οργάνωσης και το γραµµατέα της έκθεσης,  
ζ) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθµίσεις ή όρους που θέτει ο Όµιλος. 
 

Άρθρο 3. 
Η υποβολή της αίτησης -πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία της 
έκθεσης. 
 

Άρθρο 4. 
Ο Κ.Ο.Ε. θα απαντήσει  εγγράφως για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άρθρο 5. 

Το πρόγραµµα της έκθεσης προαναγγέλλει την έκθεση σε ιδιοκτήτες σκύλων και κοινό. ∆ύναται να 
είναι έντυπο ή φωτοτυπία. 

Άρθρο 6. 
Το πρόγραµµα της έκθεσης περιλαµβάνει οπωσδήποτε: 
α) το όνοµα του διοργανωτή Οµίλου, 
β) το είδος της έκθεσης 
γ) την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής, 
δ) τις κατηγορίες,  
ε) τα ονόµατα των κριτών και τη φυλή / φυλές  τις οποίες  κρίνουν, 
στ) το όνοµα και το τηλέφωνο του υπεύθυνου της οργάνωσης και του γραµµατέα της έκθεσης, 



ζ) τη δήλωση και το αντίτιµο συµµετοχής σκύλου και την προθεσµία λήξης υποβολής δηλώσεων 
συµµετοχής, 
η) το όνοµα του χορηγού (εάν υπάρχει), 
θ) τα ειδικά κύπελλα και τους φορείς από τους οποίους προσφέρονται, 
ι) τη δήλωση ότι η έκθεση διεξάγεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Εκθέσεων του Κυνολογικού 
Οµίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). 
Σηµείωση: Ανατύπωση µέρους ή όλων των κανονισµών εκθέσεων του Κ.Ο.Ε. στο πρόγραµµα της 
έκθεσης είναι επιτρεπτή. 
κ) οποιεσδήποτε ειδικές ρυθµίσεις ή όροι τίθενται από τον διοργανωτή Όµιλο. 
 

Άρθρο 7. 
Για τις εκθέσεις πρωταθλήµατος µορφολογίας, η έκδοση προγράµµατος έκθεσης είναι υποχρεωτική. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άρθρο 8. 

Ο κατάλογος της έκθεσης διανέµεται την ηµέρα της έκθεσης. ∆ύναται να είναι έντυπος ή φωτοτυπία. 
 

Άρθρο 9. 
Ο κατάλογος της έκθεσης περιλάµβανα οπωσδήποτε όλα τα υπό του άρθρου 7 
προβλεπόµενα (εκτός των υπό του 7ζ) και επιπλέον: 
α) συµµετέχοντες σκύλους κατά φυλή και κατηγορία µε τον αριθµό συµµετοχής τους, το όνοµα, την 
ηµεροµηνία γέννησης και τον αριθµό εγγραφής τους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε., τους γονείς 
τους µε τα ονόµατα και τους αριθµούς εγγραφής τους, το όνοµα του εκτροφέα και το όνοµα του 
ιδιοκτήτη τους, 
β) αλφαβητικό κατάλογο όλων των ιδιοκτητών σκύλων µε διεύθυνση και το τηλέφωνο τους. 
 

Άρθρο 10. 

Για τις εκθέσεις πρωταθλήµατος µορφολογίας, η έκδοση καταλόγου είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση 
για την έκδοση καταλόγου είναι φυσικά η έκδοση προγράµµατος έκθεσης, το οποίο εξασφαλίζει την εκ 
των προτέρων δήλωση συµµετοχής σκύλου στην έκθεση. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ  
Άρθρο 11 

Σε κάθε σκύλο που έχει εξετασθεί από τον κριτή, αποδίδεται ένας χαρακτηρισµός ο οποίος αποτελεί 
την γενικευµένη εκτίµηση του κριτού  
Οι χαρακτηρισµοί που αποδίδονται  είναι οι ακόλουθοι : 

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ( ΕΞ ) 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ  ( ΠΚ ) 
ΚΑΛΟΣ (Κ ) 
ΕΠΑΡΚΗΣ (ΕΠ) 

1ο ( πρώτο ) βραβείο απονέµεται µόνο σε σκύλους που τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισµός « 
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ » ή « ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ». 
Εάν κατά τη γνώµη του κριτή ένας σκύλος θεωρείτε εκτός τύπου ( αποκλίνει σοβαρά από το πρότυπο 
της φυλής του, ο κριτής δεν αποδίδει τον χαρακτηρισµό και σηµειώνει στο βιβλίο αυτού τον 
χαρακτηρισµό « ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ » . 
Οι χαρακτηρισµοί που αποδίδονται στην κατηγορά των κουταβιών, όπου κρίνονται αρσενικοί και 
θηλυκοί σκύλοι µαζί είναι οι ακόλουθοι: 

ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ (ΠΥ)  
ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ (Υ) 
ΕΞΕΛΙΞΙΜΟΣ (Ε) 
 

Άρθρο 12 
Κατά την τελική κατάταξη για την απονοµή των βραβείων σε κάθε κατηγορία, ο κριτής οφείλει να 
κατάταξα κατά σειρά αξιολόγησης τους σκύλους που έχουν λάβει τον ίδιο χαρακτηρισµό. 
 

Άρθρο 13. 
Το σύστηµα απόδοσης χαρακτηρισµών είναι υποχρεωτικό. 
 
 
 
 



ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Άρθρο 14. 

Σε κάθε σκύλο που έχει εξετασθεί από τον κριτή αποδίδεται γραπτή αξιολόγηση, η οποία αποτελεί την 
εξειδικευµένη εκτίµηση του κριτή. 
 

Άρθρο 15. 
Εάν κατά τη γνώµη του κριτή ένας σκύλος θεωρείται εκτός τύπου (αποκλίνει σοβαρά από το πρότυπο 
της φυλής του), ο κριτής δεν αποδίδει γραπτή αξιολόγηση και σηµειώνει στο  Βιβλίο Κριτού τον    
χαρακτηρισµό «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ». 
 

Άρθρο 16. 
Το σύστηµα απόδοσης γραπτής αξιολόγησης είναι υποχρεωτικό. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Άρθρο 17. 

Μέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών µετά την έκθεση, ο γραµµατέας της έκθεσης πρέπει να 
αποστείλει στον Κ.Ο.Ε. : 
α) ένα αντίγραφο από κάθε σηµειωµένο φύλλο από το Βιβλίο Κριτού, 
β) έναν κατάλογο (εάν έχει εκδοθεί), µε σηµειωµένα όλα τα απονεµηθέντα βραβεία δίπλα στον αριθµό 
συµµετοχής κάθε σκύλου. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 Άρθρο 18 

Οι κατηγορίες συµµετοχής σκύλων για τις εκθέσεις πρωταθλήµατος είναι οι εξής: 
α) Προκαταρκτική κουταβιών: Στις αναγνωρισµένες από τον Κ.Ο.Ε. εκδηλώσεις  δύναται να υπάρξει 
κατηγορία προκαταρκτική κουταβιών χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. 
β) Αρσενικών Κουταβιών: Για αρσενικά κουτάβια της ίδιας φυλής, ηλικίας από έξι (6) µηνών έως 
εννέα (9) κατά την ηµέρα της έκθεσης 
γ) Θηλυκών Κουταβιών: Για θηλυκά κουτάβια της ίδιας φυλής, ηλικίας από έξι (6)  µηνών έως εννέα 
(9) κατά την ηµέρα της έκθεσης 
δ) Νέων Αρσενικών: για αρσενικούς σκύλους της ίδιας φυλής, ηλικίας από εννέα ( 9) µηνών έως 
δεκαοκτώ (18) µηνών κατά την ηµέρα της έκθεσης 
ε) Νέων θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής ηλικίας εννέα ( 9 ) µηνών έως δεκαοκτώ 
(18) µηνών κατά την ηµέρα της έκθεσης. 
στ) Ανοιχτή Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους της ίδιας φυλής ηλικίας δεκαπέντε (15) µηνών και 
άνω κατά την ηµέρα της έκθεσης 
ζ) Ανοιχτή θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους της ίδιας φυλής ηλικίας δεκαπέντε ( 15) µηνών και άνω 
κατά την ηµέρα της έκθεσης 
η) Εργασίας Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους κυνηγετικών φυλών που σε Αγώνες Κυνηγετικών 
Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) Πρακτικού κυνηγίου έχουν βαθµολογηθεί µε τουλάχιστον "ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ" ή σε 
Αγώνες Κλασσικού Κυνηγίου τουλάχιστον µε "ΚΑΛΟΣ" ή για σκύλους που ανήκουν στις φυλές 
εργασίας και υποχρεούνται να έχουν περάσει επαρκώς την εξέταση ΙΡΟ1 ή SchH1. Για τη συµµετοχή 
τους στην έκθεση, απαιτείται αντίγραφο βιβλιαρίου εργασίας µαζί µε την αίτηση συµµετοχής. 
θ) Εργασίας θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους κυνηγετικών φυλών ή σκύλους εργασίας και ισχύουν 
όσα για την κατηγορία Εργασίας Αρσενικών. 
ι) Πρωταθλητών µορφολογίας Αρσενικών : για αρσενικούς σκύλους οι οποίοι φέρουν τον τίτλο 
Πρωταθλητής Ελλάδος. Απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικό πρωταθλητή µαζί µε την αίτηση 
συµµετοχής. 
κ) Πρωταθλητών µορφολογίας θηλυκών : για θηλυκούς σκύλους οι οποίοι φέρουν τον τίτλο 
Πρωταθλητής Ελλάδος. Απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικό πρωταθλητή µαζί µε την αίτηση 
συµµετοχής. 
λ) Βετεράνων αρσενικών : Στις αναγνωρισµένες από τον Κ.Ο.Ε εκδηλώσεις δύναται να υπάρξει 
κατηγορία Βετεράνων αρσενικών χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. 
µ) Βετεράνων θηλυκών: Στις αναγνωρισµένες από τον Κ.Ο.Ε εκδηλώσεις δύναται να υπάρξει 
κατηγορία Βετεράνων θηλυκών χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. 
 

Άρθρο 19 
Εδικές Κατηγορίες, όπως Κατηγορία Εκτροφείων, Κατηγορία Σκύλων Εισαγωγής, Κατηγορία Σκύλων 
Ελληνικής Εκτροφής, Κατηγορία Βετεράνων, Κατηγορία Ζεύγους, Κατηγορία Σκύλων Εργασίας και 
άλλες, δύνανται να προβλέπονται από τον Κ.Ο.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σκύλου 
σε µία ή περισσότερες από τις ειδικές κατηγορίες, είναι η συµµετοχή του σκύλου αυτού σε µια από τις 



υποχρεωτικές κατηγορίες. Στις ειδικές κατηγορίες δεν αποδίδεται χαρακτηρισµός και γραπτή 
αξιολόγηση του σκύλου. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ( C.A.C.)

CERTIFICAT D’ APTITUDE AU CHAMPIONNAT ( C.A.C.) 
 Άρθρο 20. 

Στις εκθέσεις πρωταθλήµατος µορφολογίας, οι κριτές έχουν το δικαίωµα να απονείµουν το 
Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλήµατος (Μορφολογίας), σε σκύλους κάθε αναγνωρισµένης φυλής, 
ηλικίας δεκαπέντε (15) µηνών και άνω. 

 
Άρθρο 21. 

Οι κριτές έχουν το δικαίωµα να απονείµουν το C.A.C. µόνο, σε έναν αρσενικό σκύλο (κάτοχο του 
πρώτου βραβείου µε χαρακτηρισµό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών ή Εργασίας 
Αρσενικών ή Πρωταθλητών Αρσενικών ) και σε έναν θηλυκό σκύλο (κάτοχο του πρώτου βραβείου µε 
χαρακτηρισµό «Εξαίρετος», στην κατηγορία Ανοικτή θηλυκών ή Εργασίας θηλυκών ή Πρωταθλητών 
θηλυκών) και µόνον εάν, κατά την κρίση τους, ο σκύλος είναι τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας. 

 
Άρθρο 22. 

Ακόµα και εάν έχει αποδώσει τον χαρακτηρισµό «Εξαίρετος», ο κριτής έχει το δικαίωµα να µην 
απονείµει το C.A.C., εάν πιστεύει ότι ο σκύλος δεν είναι απολύτως άξιος µίας τέτοιας υψηλής 
διακρίσεως. 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Μορφολογίας ( GR. CH.) 
CHAMPION DE BEAUTE DE GREECE ( CH.GR. )  
Άρθρο 23. 

Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεµηθεί τρία (3 ) C.A.C. από τρεις διαφορετικούς κριτές, αποκτά τον 
τίτλο Πρωταθλητής Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο εξής το όνοµα του. 
Από 1/08/1999 για τις φυλές τις οποίες η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν τίτλο εργασίας για να γίνουν 
διεθνής πρωταθλητές, σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να 
πληρούν και αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για σκύλους κυνηγετικών φυλών είναι η εξέταση 
φυσικών προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους φυλών εργασίας η εξέταση εργασιακής ικανότητος 
πρωταθλητή (Ε.Ε.I.Π.) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Μορφολογίας (R.C.A.C.) 
RESERVE CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT ( R.CA.C.) 
 Άρθρο 24. 

Στις εκθέσεις Πρωταθλήµατος µορφολογίας, οι κριτές έχουν το δικαίωµα να απονείµουν 
Αναπληρωµατικό Πιστοποιητικά Ικανότητας Πρωταθλήµατος Μορφολογίας (R.C.A.C.) σε σκύλους 
κάθε αναγνωρισµένης φυλής, ηλικίας δεκαπέντε (15) µηνών και άνω. 
 

Άρθρο 25. 
Οι κριτές έχουν το δικαίωµα να απονείµουν το R.C.A.C. µόνο σε έναν αρσενικό σκύλο (κάτοχο του 
δεύτερου βραβείου στην ανοικτή κατηγορία αρσενικών ή εργασίας, ή πρωταθλητών ) και σε έναν 
θηλυκό σκύλο (κάτοχο του δεύτερου βραβείου στην ανοικτή κατηγορία θηλυκών ή εργασίας ή 
πρωταθλητών), µόνον εάν τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισµός «Εξαίρετος» και µόνον εάν στον 
κάτοχο του πρώτου βραβείου έχει αποδοθεί το C.A.C. 
 

Άρθρο 26. 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο σκύλος κάτοχος του C.A.C. στερηθεί το C.AC., αυτό απονέµεται στον 
σκύλο κάτοχο του R.C.A.C. Το ίδιο ισχύει αν ο σκύλος που του απονεµηθεί το C.A.C.είναι ήδη 
πρωταθλητής Ελλάδος. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
 Άρθρο 27. 

Το κάτωθι σύστηµα ανάδειξης αφορά τις Γενικές εκθέσεις όλων των φυλών, καλύπτει όµως όλα τα 
είδη εκθέσεων. 
Καλύτερο Κουτάβι Φυλής: στον σκύλο κάτοχο του πρώτου βραβείου στην κατηγορία κουταβιών, 
απονέµεται ο τίτλος «Καλύτερο Κουτάβι Φυλής». 
Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι  κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερο Κουτάβι Φυλής», 



κρίνονται για τον τίτλο «Καλύτερο Κουτάβι  Έκθεσης». 
Καλύτερος Φυλής: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι των πρώτων βραβείων  όλων των κατηγοριών και των 
δύο φύλων µιας φυλής (αρσενικοί και θηλυκοί),  κάτοχοι   των πρώτων βραβείων των κατηγοριών 
Νέων, Ανοικτής και Πρωταθλητών, κρίνονται για τον τίτλο « Καλύτερος Φυλής ». 
Καλύτερος Οµάδος: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Φυλής» κάθε οµάδος, κρίνονται 
για τον τίτλο «Καλύτερος Οµάδος». 
Καλύτερος Έκθεσης: όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του τίτλου «Καλύτερος Οµάδος» κρίνονται για τον τίτλο 
«Καλύτερος Έκθεσης». 
∆ύνανται να προβλέπονται ακόµη οι τίτλοι: 
α) Αναπληρωµατικό Καλύτερο Κουτάβι Έκθεσης β) Αναπληρωµατικός Καλύτερος Οµάδος  
γ) Αναπληρωµατικός Καλύτερος Έκθεσης. 
Εάν για κάποιο λόγο οι σκύλοι κάτοχοι των τίτλων στερηθούν του τίτλου, αυτός απονέµεται στους 
Αναπληρωµατικούς. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑΣ 

Προϋποθέσεις 
 
Άρθρο 1 

Οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο δεν εκτίει πειθαρχική ποινή, δύναται να υποβάλλει αίτηση 
συµµετοχής στην διαδικασία ανάδειξης κριτών µορφολογίας για την 1η φυλή, εφόσον: 
 

Άρθρο 2 
Ο υποψήφιος έχει συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του. 
 

Άρθρο 3 
Ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος. 
 

Άρθρο 4 
Ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ατιµωτικό αδίκηµα (συµπληρώνεται από τον υποψήφιο 
υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1588/1986). 
 

Άρ0ρο5 
Ο υποψήφιος υπήρξε κάτοχος τουλάχιστον ενός σκύλου εγγεγραµµένου στον Κ.Ο.Ε. και έχει 
κατοχυρωµένη επωνυµία εκτροφείου. 
 

Άρθρο 6 
Έχει έγγραφη συγκατάθεση του αρµοδίου οµίλου φυλής, εάν υπάρχει τέτοιος για την φυλή που 
αιτείται δικαιώµατος να κρίνει. Άρνηση συγκατάθεσης από τον αρµόδιο όµιλο πρέπει να αιτιολογείται 
εγγράφως στον υποψήφιο, στο ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. το οποίο θα κρίνει αν θα γίνει δεκτή η αίτηση του 
υποψήφιου κριτή ή όχι. 
 

Άρθρο 7 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: α. Πραγµατοποιήσει σαν εκτροφέας τουλάχιστον δύο εγγεγραµµένες 
στον Κ.Ο.Ε. γέννες της φυλής που απαιτείται δικαιώµατος να κρίνει και να έχει παρακολουθήσει 
τουλάχιστον µία γέννα µε έγγραφη βεβαίωση του εκτροφέα για την δεύτερη φυλή που ζητά να κρίνει, 
καθώς και για τη φυλή η οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και για την οποία αιτείται δικαιώµατος να 
κρίνει, Όπου παρακολουθήσει νοείται η παρακολούθηση γέννας -αν  είναι αυτό  δυνατό- και η  τακτή 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των κουταβιών µέχρι τουλάχιστον την ηλικία των οκτώ ( 8 ) 
εβδοµάδων. 
 

Άρθρο 8 
Η Επιτροπή κριτών θα αποτελείται από της ισχύος του παρόντος από πέντε (5) µέλη ορισµένα από 
το ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) µέλος του ∆.Σ., ένας κτηνίατρος, ένας 
εκτροφέας και ένας κριτής µορφολογίας. Μετά την έλευση δύο ετών από την ισχύ του παρόντος η 
επιτροπή κριτών θα είναι επταµελής και θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις κριτές µορφολογίας 
(αν υπάρχουν). 
Η Επιτροπή κριτών θα : α. επεξεργάζεται και εγκρίνει τις αιτήσεις υποψηφίων στις εξετάσεις, β. έχει 
την εποπτεία διοργάνωσης των επιµορφωτικών σεµιναρίων, γ. έχει την εποπτεία διοργάνωσης των 
γραπτών εξετάσεων βαθµολογήσεως των γραπτών, δ. έχει την εποπτεία διοργάνωσης πρακτικών 
εξετάσεων. 

 
Άρθρο 9 

Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να γνωρίζει ελληνικά ή µία από τις τέσσερις επίσηµες γλώσσες της F.C.I. 
 
 
 
 



ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Άρθρο 10 

Η αίτηση συµµετοχής στην διαδικασία ανάδειξης κριτού µορφολογίας και εργασίας γίνεται στο ειδικό 
έντυπο που προµηθεύει ο Κ.Ο.Ε.  

 
Άρθρο 11 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του υποψηφίου για συµµετοχή στις εξετάσεις πρέπει να είναι σε θέση 
να συµπληρώσει όλα τα κεφάλαια της αίτησης. Οι υποψήφιοι  θα ειδοποιούνται εγγράφως για την 
αποδοχή ή µη της αίτησής τους. 

 
Άρθρο 12 

Το αντίτιµο για την αίτηση  εξέτασης καθορίζεται  από το ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. Για τους αιτούντες 
συµπληρωµατικές φυλές , το αντίτιµο θα είναι το 1/3 του αρχικού. 

 
Άρθρο 13 

Η  Επιτροπή κριτών αποφασίζει βάσει της αίτησης αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για να 
προχωρήσει στις εξετάσεις. 

 
Άρθρο 14 

Ο υποψήφιος κριτής µορφολογίας δικαιούται κατ’ αρχήν να αιτηθεί για (1) Φυλή. 
 

ΙΙΙ.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ  ΚΡΙΤΟΥ 
Άρθρο 15 

Εφόσον ο Κ.Ο.Ε. οργανώσει επιµορφωτικά σεµινάρια προετοιµασίας των εγκεκριµένων υποψηφίων η 
παρακολούθησή τους  είναι υποχρεωτική. 

 
Άρθρο 16 

Οι εξεταστικές περίοδοι, ο τόπος και ο χρόνος, θα ανακοινώνονται στους υποψηφίους εγκαίρως από 
τον Κ.Ο.Ε. Οι επιτυχόντες  στις γραπτές εξετάσεις ονοµάζονται αυτόµατα ∆όκιµοι κριτές. 

 
Άρθρο 17 

Οι αποτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωµα να αιτηθούν επανεξέταση έως τρεις (3) φορές. 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση αν δεν έχουν επιτύχει στη 
γραπτή. Οι αποτυχόντες στην πρακτική εξέταση έχουν δικαίωµα επανεξέτασης έως (3) φορές. 
Μεταξύ γραπτών και πρακτικών εξετάσεων δεν µπορούν να µεσολαβούν περισσότερα των  2 ετών 
για τον δόκιµο κριτή. 

 
Άρθρο 18 

Σε τόπο και χρόνο που ανακοινώνεται στους υποψηφίους για την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος 
υποχρεούται να αξιολογήσει πέντε (5) τουλάχιστον δείγµατα της φυλής που καλείται να κρίνει ή τρία 
(3) τουλάχιστον δείγµατα για ολιγάριθµες στην Ελλάδα φυλές . Τα δείγµατα θα υποδείξει η επιτροπή 
κριτών και θα είναι ηλικίας 9 µηνών  και άνω. 

Άρθρο 19 
Ο υποψήφιος πρέπει να αξιολογήσει γραπτώς, να κατατάξει τους σκύλους και να αιτιολογήσει τις 
αποφάσεις του αν του ζητηθεί. 
Οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται από ∆ιεθνή Κριτή F.C.I. που θα ορίζει ο Κ.Ο.Ε. Οι εξεταστές θα 
πρέπει να έχουν επιτελέσει το ρόλο του εξεταστή υποψηφίων κριτών στη χώρα τους . 
Οι αναγνωρισµένοι κριτές θα µπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του εξεταστή υποψηφίων µετά την 
πάροδο δύο (2) ετών από την αναγνώριση. 
Το αποτέλεσµα της εξέτασης θα ανακοινώνεται στον υποψήφιο αµέσως µετά την εξέταση. 

 
Άρθρο 20 

Ο υποψήφιος κριτής µορφολογίας πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς γνώσεις µε όσους από 
τους κάτωθι τοµείς του ζητηθούν. 
1. Γενικών κανονισµών του Κ.Ο.Ε. 
2. Κανονισµών εκθέσεων και κανονισµών κριτών της F.C.I. 
3. Επίσηµων προτύπων της/των φυλής/ών  που επιθυµεί να κρίνει 
4. Μορφολογίας σκύλων  



5. Κινησιολογίας 
6. Γενετικής 
7. Τεχνικές κρίσης, υποχρεώσεις και δικαιώµατα κριτών στο στίβο, διαδικασία κρίσης. 
Προστίθεται άλλος ένας τοµέας στους τοµείς γνώσεων που θα πρέπει να διαθέτει ένας κριτής 
µορφολογίας ήτοι : να γνωρίζει τους κανονισµούς εξετάσεων εργασίας για τις φυλές εργασίας που 
αιτείται δικαιώµατος να κρίνει και τις οποίες απαιτεί η F.C.I. για αυτές. 
Ο Κ.Ο.Ε. θα προµηθεύει την εξεταστέα ύλη, τα πρότυπα φυλών της F.C.I. στους υποψήφιους κριτές. 

 
Άρθρο 21 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναγνωρίζονται από τον Κ.Ο.Ε. ως εθνικοί κριτές µορφολογίας µε 
δικαίωµα απονοµής C.A.C & C.A.C.I.B. σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα. 

 
Άρθρο 22 

Για την ανάδειξη των εθνικών κριτών σε διεθνείς κριτές θα ακολουθούνται οι κανονισµοί της ∆.Κ.Ο. 
 
Άρθρο 23 

Η επιτροπή κριτών του Κ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα της τελικής έγκρισης ή απόρριψης οποιουδήποτε 
φακέλου υποψηφίου για την αναγνώρισή του ως κριτή µορφολογίας και υποχρεούται να 
δικαιολογήσει τυχόν απόρριψη του υποψηφίου κριτή εγγράφως στο ∆.Σ. του Κ.Ο.Ε. Ο Κ.Ο.Ε. µε τη 
σειρά του κοινοποιεί στον όµιλο φυλής αν υπάρχει. Ο Κ.Ο.Ε. και µόνον είναι υπεύθυνος για τους 
εθνικούς κριτές απέναντι στην F.C.I. 

 
Άρθρο 24 

Ο Κ.Ο.Ε. οφείλει να εξουσιοδοτήσει όµιλο φυλής ή φυλών να προτείνει επιτυχόντες κριτές µε σύστηµα 
εξέτασης στο οποίο εκ των προτέρων έχει υποβληθεί µαζί µε την ύλη από τον όµιλο και εγκριθεί από 
τον Κ.Ο.Ε. 
α. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα εξέτασης δεν δύναται να περιέχει λιγότερες προϋποθέσεις και 
εξεταστική ύλη  από αυτή που ισχύει για υποψήφιους κριτές που θα αναδείξει ο Κ.Ο.Ε. 
β. Η επιτροπή εξετάσεων αυτών των υποψηφίων θα είναι η ίδια µε την επιτροπή εξετάσεων που 
θεσπίζει το παρών για τους υποψηφίους κριτές. Αν ο όµιλος δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία 
ανάδειξης µέσα σε ένα χρόνο ισχύει το παρόν. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΟΜΑ∆ΟΣ 
Άρθρο 25 

Ο αναγνωρισµένος από τον Κ.Ο.Ε. κριτής µορφολογίας µιας φυλής, δικαιούται στην συνέχεια να 
αιτηθεί για µια (1) ακόµη φυλή άλλης οµάδος ή έως τρεις (3) φυλές της ίδιας οµάδος. Γραπτές 
εξετάσεις θα διεξάγονται πάνω στα επίσηµα πρότυπα της / των περαιτέρω φυλής / φυλών που 
αιτείται. 

 
Άρθρο 26 

Ο αναγνωρισµένος από τον Κ.Ο.Ε. κριτής µορφολογίας δικαιούται να αιτηθεί  για κριτής οµάδος 
εφόσον έχει αναγνωρισθεί για τις απαιτούµενες φυλές σύµφωνα µε τα κάτωθι : 
Για τις φυλές αυτές θα έχει εξετασθεί επιτυχώς σε γραπτή εξέταση επί του προτύπου και πρακτικώς 
σε όσα δείγµατα κρίνει απαραίτητο και υποδείξει η επιτροπή κριτών του Κ.Ο.Ε. 

 
Οµάδα 1 
Ο υποψήφιος κριτής οµάδος αναγνωρίζεται εφόσον έχει αναγνωριστεί για (6) από τις φυλές της 
οµάδος. 
 
Οµάδα 2 
Ο υποψήφιος  για  κριτής οµάδος αναγνωρίζεται εφόσον έχει αναγνωριστεί για τουλάχιστον 25 % επί 
του συνόλου των φυλών της οµάδος, έχοντας περάσει επιτυχώς τουλάχιστον 
1 φυλή των Υποοµάδων 1.1,1.2 και 1.3 
1 φυλή της Υποοµάδας 2.1 και 
1 φυλή της Υποοµάδας 2.2 και 3 

 
Οµάδα  3 
Ο υποψήφιος κριτής οµάδος αναγνωρίζεται εφόσον έχει αναγνωριστεί  τουλάχιστον για 
1 φυλή της Υποοµάδας 1 και 
1 φυλή της Υποοµάδας 2 και 
1 φυλή της Υποοµάδας 3 και  
1 φυλή της Υποοµάδας 4 
 



Οµάδα 4 
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί  τουλάχιστον για µια (1) 
φυλή της οµάδος  ( επιπλέον γραπτή εξέταση όπως αναφέρεται παρακάτω ). 
 
Οµάδα 5 
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται  ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον να κρίνει 
2 φυλές ( Βόρειες ) των Υποοµάδων 1,2 και 3  και  
2 φυλές ( Σπιτς ) των Υποοµάδων 4 και 5 και  
1 φυλή οποισδήποτε Υποοµάδος 1 έως 7 
 
Οµάδα 6 
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει : 
Τον Ελληνικό Ιχνηλάτη 
3 φυλές από την Υποοµάδα 1.1 και την Υποοµάδα 1.2 εκ των οποίων υποχρεωτικά τον Ελληνικό 
Ιχνηλάτη και  
1 φυλή από την Υποοµάδα 1.3 
 
Οµάδα 7 
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει 25% επί του 
συνόλου των φυλών της οµάδος εκ των οποίων  
2 φυλές από τουλάχιστον 2 διαφορετικές υποοµάδες των 1.1 , 1.2 και 1.3  και 1 φυλή από την 
Υποοµάδα 2.1 και 
1 φυλή από την Υποοµάδα 2.2 
 
Οµάδα 8 
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωρισθεί να κρίνει 25% επί του 
συνόλου των φυλών  της οµάδος εκ των οποίων  
1 φυλή της Υποοµάδος 1 και 
1 φυλή της Υποοµάδος 2 
 
Οµάδα 9 
Ο  υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωρισθεί να κρίνει 25% επί του 
συνόλου των φυλών της οµάδος εκ των οποίων  
1 φυλή της Υποοµάδος 2,1,5  
1 φυλή της Υποοµάδος 2 και 11 και 
1 φυλή των Υποοµάδων 7,8,9,10 και 
1 φυλή των Υποοµάδων 4,6 
 
Οµάδα 10 
Ο υποψήφιος αναγνωρίζεται ως κριτής οµάδος εφόσον έχει αναγνωριστεί να κρίνει 25% του συνόλου 
των φυλών εκ των οποίων υποχρεωτικά : 
1 φυλή της Υποοµάδος 1 ή 2 και  
1 φυλή της Υποοµάδος 3 
Φυλές, οµάδες, υποοµάδες σύµφωνα µε την επίσηµη λίστα της F.C.I. (∆ιεθνής Κυνολογική 
Οµοσπονδία) που βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων από τον Κ.Ο.Ε. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Άρθρο 27 

Ο κριτής µορφολογίας πρέπει να γνωρίζει τέλεια το πρότυπο κάθε φυλής για την οποία είναι κριτής, 
να ενηµερώνεται για την ανάπτυξή της και να εφαρµόζει τις οδηγίες που του δίνονται από τους 
παγκόσµιους οµίλους φυλής πάντα µέσα στα πλαίσια του προτύπου. 

 
Άρθρο 28 

Ο Κ.Ο.Ε. θα διενεργεί µια τουλάχιστον εξέταση ανάδειξης κριτών το χρόνο. 
 
Άρθρο 29 

Ο Κ.Ο.Ε. και οι όµιλοι φυλών συστήνεται να αποστέλλουν εις τους εγκεκριµένους κριτές µορφολογίας 
των φυλών τις οποίες κρίνουν όλα τα ενηµερωτικά έντυπα , περιοδικά, αποφάσεις αναγγελίες 
εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ. 

 
Άρθρο 30 

Η πρόσκληση προς τον κριτή για να κρίνει σε έκθεση σκύλων πρέπει να γίνεται εγγράφως από τον 
διοργανωτή όµιλο, και ο κριτής πρέπει επίσης να αποδέχεται εγγράφως την πρόσκληση, για δε την 
περίπτωση µη αποδοχής της, αυτή πρέπει να είναι  δικαιολογηµένη. Κριτής που απορρίπτει συνεχώς 



προσκλήσεις για να κρίνει είναι δυνατόν να παραπεµφθεί στην πειθαρχική επιτροπή του Κ.Ο.Ε. 
 
Άρθρο 31 

Μόνον ένας κριτής κρίνει κάθε φυλή ( εκτός αν η φυλή κριθεί σε διαφορετικούς στίβους κατά φύλο ή 
κατά κατηγορία ) και µόνον ένας κριτής επιλέγει τον « Καλύτερο της Οµάδος » και τον « Καλύτερο της 
Έκθεσης ». 

 
Άρθρο 32 

Εάν κάποιος κριτής δεν προσέλθει  για να κρίνει η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης δύναται να 
αντικαταστήσει τον απόντα από άλλον εγκεκριµένο κριτή. 

 
Άρθρο 33 

Οι αποφάσεις του κριτού είναι οριστικές και δεν αποδέχονται αµφισβήτηση. 
 
Άρθρο 34 

Ο κριτής δύναται να παρακρατήσει κάποιο ή όλα τα βραβεία, εάν κατά την κρίση του, ο σκύλος δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς στο πρότυπο της φυλής του. 

 
Άρθρο 35 

Ο κριτής δύναται να αποβάλλει σκύλο από το στίβο της εξέτασης λόγω επιθετικότητας ή άρνησης να 
δεχθεί την εξέταση λόγω δειλίας ή επιθετικότητας. 

 
Άρθρο 36 
 

Ο κριτής έχει πλήρη εξουσία στο στίβο στον οποίο κρίνει και οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να γίνει 
κατόπιν δικής του συγκατάθεσης. 

 
Άρθρο 37 

Ο κριτής δεν δικαιούται να παρουσιάσει στον στίβο σκύλο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης 
ούτε να παρουσιάσει στο στίβο σκύλο άλλου προσώπου σε έκθεση στη οποία συµµετέχει ως κριτής. 
Ο κριτής δεν δικαιούται να κρίνει σκύλο , του οποίου ο ίδιος ή οποιοδήποτε µέλος του άµεσου 
οικογενειακού του περιβάλλοντος  ήταν κάτοχος τον τελευταίο χρόνο. ∆εν µπορεί σε καµία 
περίπτωση σε διοργάνωση που συµµετέχει ως κριτής να παρουσιάζει ως εκθέτης, έστω και 
διαφορετική ηµέρα απ’ αυτήν που κρίνει ο ίδιος. 

 
Άρθρο 38 

Ο κριτής οφείλει να συµπληρώνει και υπογράφει πρόθυµα κάθε απαραίτητο έντυπο αξιολόγησης, 
βράβευσης κλπ. Ο κριτής δεν δέχεται καµία παρέµβαση ή διόρθωση στα µπλοκ της αξιολόγησης ή 
στα βραβεία παρά µόνο διόρθωση λαθών της γραµµατείας, παρουσία του υπεύθυνου της 
διοργάνωσης. 
Ο κριτής απαγορεύεται να συµβουλεύεται τον κατάλογο πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης. 
Προς τον διοργανωτή της έκθεσης ο κριτής οφείλει : 
Να απαντά το συντοµότερο στις προσκλήσεις να κρίνει 
Να ειδοποιεί άµεσα τους διοργανωτές σε περίπτωση κωλύµατος 
Να είναι συνεπής στις ώρες έναρξης 

 
Άρθρο 39 

Να εποπτεύει καθ’ όλη τη διάρκεια ότι τοποθετούνται σωστά οι κάρτες που υποδεικνύουν τη σειρά 
των σκύλων, την κατηγορία κλπ. και είναι υπεύθυνος απέναντι στους θεατές που παρακολουθούν την 
κρίση του. 
Συστήνεται να στέλνει τις σηµειώσεις που αφορούν τις παρατηρήσεις του για τους σκύλους που κρίνει 
σε εκθέσεις εκτός του οµίλου φυλής στον ενδιαφερόµενο όµιλο φυλής. 

 
Άρθρο 40 

Η συµπεριφορά του κριτού µέσα στο στίβο πρέπει να είναι άψογη, η προσέγγιση των σκύλων για 
εξέταση ευγενική και η τεχνική της εξέτασης κατά το δυνατότερο οµοιόµορφη. 
Ο κριτής δύναται να διατυπώνει µεγαλοφώνως την κρίση του. 

 
 
 
 



∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 
Άρθρο 41 

Οι κριτές του Κ.Ο.Ε. είναι πρόσωπα υψηλού κύρους λόγω των γνώσεών τους, στην εκτροφή και τη 
διατήρηση των προτύπων. 
Οι κριτές λαµβάνουν ταυτότητα κριτού από τον Κ.Ο.Ε. και έχουν δικαίωµα ελεύθερης εισόδου σε όλες 
τις διοργανώσεις του Κ.Ο.Ε. και των Οµίλων υπό τον Κ.Ο.Ε. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωµα να 
ζητούν την επίδειξη της ταυτότητας που είναι αυστηρά προσωπική. 

 
Άρθρο 42 

Ο κριτής ή ο δόκιµος κριτής δικαιούται υποδοχής από τον Όµιλο που τον προσκαλεί καθώς και 
εξασφάλιση άνετης διαµονής κατά την παραµονή του, η οποία ορίζεται σε µια περίοδο ½ ηµέρας πριν 
την εκδήλωση και ½ ηµέρας µετά το πέρας αυτής, εκτός αν η παράταση της διαµονής του ζητηθεί 
επίσηµα. 

 
Άρθρο 43 

Κανένας κριτής ή δόκιµος κριτής δεν µπορεί να επιβαρύνει τον όµιλο που τον προσκαλεί µε έξοδα 
προσώπου που τον συνοδεύει εκτός αν το άτοµο αυτό είναι επίσηµα προσκεκληµένο και εκπληροί 
υποχρεώσεις στην διοργάνωση όπως π.χ. γραµµατείας στίβου. 

 
Άρθρο 44 

Ο κριτής δικαιούται να ζητήσει από τον διοργανωτή όµιλο την επιβολή ποινής σε οποιοδήποτε εκθέτη 
ή άτοµο που δεν σέβεται τους κανονισµούς του Κυνολογικού Οµίλου της χώρας ή που µε τα λόγια ή 
τις πράξεις του θίγει την αξιοπρέπεια του κριτή . Σε σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να αναφέρει τα 
περιστατικά και στον Κυνολογικό Όµιλο, ώστε να επιβληθούν ποινές σύµφωνα µε τον δικό του 
εσωτερικό κανονισµό. 

 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
Άρθρο 45 

Κάθε παραβίαση του εσωτερικού κανονισµού του Κ.Ο.Ε. ή της F.C.I. µπορεί να θέσει σε 
αµφισβήτηση την ιδιότητά του ως κριτή και να παραπεµφθεί σε Πειθαρχικό  Συµβούλιο του Κ.Ο.Ε. 
σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Κ.Ο.Ε. 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΡΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ για αναγνώριση και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για έγκριση των Κριτών Εργασίας στην  ΕΛΛΑ∆Α. 
Για την εξέταση τνω Υποψήφιων Κριτών όσον αφορά την αξιολόγηση σκύλων για εξετάσεις / η και 
αγώνες : 

 
(F.C.I. – ∆.Κ.Ο.)  
ΙΡΟ Ι ΙΙ ΙΙΙ  INTERNATIONAL PRÜFUNGS ORDNUNG I II III (∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι ΙΙ ΙΙΙ ) 

 
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) 
ΒΗ ΒEGLEITHUNDE ( ΣΚΥΛΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ) 

 
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) 
SchH A I II III ( EΞΕΤΑΣΗ SCHUTZHUND A I II III ΣΚΥΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α Ι ΙΙ ΙΙΙ ) 

 
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.) 
FH I II       ( FÄHRTEHUNDERFUNG I II ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ  ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ Ι ΙΙ ) 

   
(V.D.H. – Κ.Ο.Γ.)   
ADPr    ( AUSDAUEPRÜFUNG ΕΞΕΤΑΣΗ   ΑΝΤΟΧΗΣ ) 

 
Α.Κ.Ι. ( ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ )   

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Άρθρο 1 

Οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο δεν εκτίει πειθαρχική ποινή, δύναται να υποβάλλει αίτηση 
συµµετοχής στην διαδικασία ανάδειξης Κριτών Εργασίας, εφ’ όσον : 



 
Άρθρο 2 

Ο υποψήφιος έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο ( 25ο ) έτος της ηλικίας του. 
 
Άρθρο 3 

Ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια και είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος. 
 
Άρθρο 4  

Ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για ατιµωτικό αδίκηµα ( συµπληρώνεται  από τον υποψήφιο 
υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599 / 1986 ). 

Άρθρο 5 
Ο υποψήφιος υπήρξε κάτοχος τουλάχιστον ενός ( 1 ) σκύλου εγγεγραµµένου στον Κ.Ο.Ε. 

Άρθρο 6 
Έχει έγγραφη συγκατάθεση του αρµόδιου οµίλου φυλής εργασίας. Άρνηση συγκατάθεσης από τον 
αρµόδιο όµιλο, θα αιτιολογείται εγγράφως στον υποψήφιο και θα κοινοποιείται στον Κ.Ο.Ε. , το ∆.Σ. 
του οποίου θα κρίνει άµα θα γίνει δεκτή ή όχι η άρνηση του εκάστοτε οµίλου. 

 
Άρθρο 7 

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προσωπικά χειριστεί και επιτυχώς ολοκληρώσει µε δύο (2) σκύλους την 
εξέταση IPO I,II,III ή / και SchH I,II,III, BH, ADPr, σε αναγνωρισµένες εξετάσεις στην Ελλάδα ( 
παρουσία βιβλιαρίου εργασίας απαραίτητη ). 

 
Άρθρο 8 

Η επιτροπή κριτών εργασίας, θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα (1) µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Κ.Ο.Ε., ένα (1) αναγνωρισµένο κριτή εργασίας ( IPO/ SchH ), δύο (2) µέλη 
∆ιοικητικού Συµβουλίου οµίλων φυλών εργασίας που έχουν οργανώσει εξετάσεις εργασίας και έναν 
(1) κτηνίατρο. Η επιτροπή συγκροτείται µε εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κ.Ο.Ε. και ο 
αναγνωρισµένος κριτής εργασίας που θα εξετάζει τους υποψηφίου κριτές, θα είναι κριτής που έχει 
κρίνει τουλάχιστον µία φορά σε παγκόσµιο πρωτάθληµα αγώνων εργασίας της F.C.I. 
Η επιτροπή Κριτών Εργασίας θα ελέγχει τις αιτήσεις των υποψηφίων , θα επιβλέπει και θα διεξάγει τις 
θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. 
Σε δεύτερη φάση, εφ’ όσον έχουν αναγνωριστεί Έλληνες Κριτές Εργασίας, στην Επιτροπή Κριτών 
Εργασίας θα συµµετέχουν και Έλληνες Κριτές Εργασίας. 

 
Άρθρο 9 

Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να γνωρίζει Ελληνικά ή µία από τις τέσσερις επίσηµες γλώσσες της 
∆.Κ.Ο. ( F.C.I. ) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Άρθρο 10 

Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία ανάδειξης κριτού εργασίας γίνεται στο ειδικό έντυπο που 
προµηθεύει ο Κ.Ο.Ε. 

 
Άρθρο 11 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του υποψηφίου για τις εξετάσεις, πρέπει να είναι σε θέση να 
συµπληρώσει όλα τα κεφάλαια της αίτησης . Οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται εγγράφως για την 
αποδοχή ή µη της αίτησής τους. 

 
Άρθρο 12 

Ο υποψήφιος κριτής έχει το δικαίωµα να επιλέξει να εξετασθεί σε IPO ή SchH ξεχωριστά ή και στις 
δύο ταυτόχρονα. 

 
Άρθρο 13 

Ο Κ.Ο.Ε. αποφασίζει βάσει της αίτησης αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει 
στις εξετάσεις. 

 
 



Άρθρο 14 
Εφόσον ο Κ.Ο.Ε. οργανώσει επιµορφωτικά σεµινάρια προετοιµασίας των εγκεκριµένων υποψηφίων, 
η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική. 

 
Άρθρο 15 

Οι εξεταστικές περίοδοι, ο τόπος και ο χρόνος, θα ανακοινώνονται στους υποψήφιους εγκαίρως από 
τον Κ.Ο.Ε. 

 
Άρθρο 16 

Οι αποτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωµα να αιτηθούν επανεξέταση έως τρεις (3) φορές. 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση αν δεν έχουν επιτύχει στην 
γραπτή. Οι αποτυχόντες στην πρακτική εξέταση έχουν δικαίωµα επανεξέτασης έως τρεις φορές. 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ΓΡΑΠΤΕΣ ) 
Άρθρο 17 

Θεωρητικές εξετάσεις θα παρέχονται για το ΙΡΟ (  ∆ιεθνείς Κανονισµοί εξετάσεων Σκύλων ), FH ( 
προχωρηµένη ιχνηλασία ) και για την ADPr ( Εξέταση Αντοχής ). 
Οι θεωρητικές εξετάσεις θα έχουν τη µορφή ενός γραπτού τεστ που θα συνίσταται από ερωτήσεις 
σωστού / λάθους , ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλπ. 
Στις γραπτές εξετάσεις ο υποψήφιος/α θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επαρκή γνώση για τα 
ακόλουθα αντικείµενα : 
Γενικοί Κανονισµοί και ∆ιατάξεις για τις Εξετάσεις IPO , BH, Schutzhund, FH, & ADPr. 
Στάδια Εξετάσεων – Επίπεδα Πτυχίων  
( π.χ. IPO I, BH, SchH I, FH I, ADPr, κλπ 
Προϋποθέσεις για όλες τις Εξετάσεις – Επίπεδα Πτυχίων 
(π.χ. ελάχιστο όριο ηλικίας σκύλων που απαιτείται για κάθε εξέταση, πρωτόκολλο κλπ). 
Τρόπος βαθµολόγησης και Κατάταξης για όλες τις   εξετάσεις 
Γενικές γνώσεις όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο  Επίσηµο Βιβλίο Κανονισµών για τις 
εξετάσεις ΙΡΟ, ΒΗ, Schutzhund , FH, & ADPr 
Κανόνες και Τεχνικές Αξιολόγησης 
Ανατοµίες των σκύλων 

 
Άρθρο 18 

Οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται από την επιτροπή κριτών που θα γίνονται τουλάχιστον µια (1) 
φορά τον χρόνο. 

 
Άρθρο 19 

Η ύλη και οι ηµεροµηνίες εξετάσεων θα ανακοινώνονται έγκαιρα στον υποψήφιο από τον Κ.Ο.Ε. 
  
Άρθρο 20 

Ο υποψήφιος κριτής έχει χρονικό περιθώριο δύο (2) ετών, ( µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
θεωρητικών εξετάσεων ), για να ολοκληρώσει τις Πρακτικές Εξετάσεις. 

 
Άρθρο 21 

Εξέταση και αξιολόγηση από αναγνωρισµένο κριτή της F.C.I. 
Απαιτείται από τον υποψήφιο κριτή να εξετασθεί από τρεις (3) διαφορετικούς, επίσηµα 
αναγνωρισµένους κριτές της F.C.I. στις εξετάσεις εργασίας που θα ορίζονται από τον Κ.Ο.Ε.  Στις 
υποχρεώσεις του εξεταζόµενου θα είναι η ταυτόχρονη αξιολόγηση και βαθµολόγηση των σκύλων 
παράλληλα µε τον κριτή η οποία θα συγκριθεί και αξιολογηθεί από τον υπεύθυνο κριτή. Ο κριτής θα 
αξιολογήσει την κρίση του υποψηφίου και τις γενικές τους γνώσεις και στη συνέχεια θα τον 
βαθµολογήσει ως επιτυχόντα ή αποτυχόντα. Ο κριτής θα υποβάλλει την αναφορά του στον Κ.Ο.Ε. για 
να αρχειοθετηθεί. 

 
Άρθρο 22 

Ο υποψήφιος κριτής απαιτείται να έχει στο 80 % των σκύλων που συµµετέχουν σε κάθε µια από τις 
τρεις (3) επίσηµες εξετάσεις, επιτυχή αξιολόγηση ΙΡΟ ή και FH., SchH, ADPr για να προχωρήσει στην 
τελική αξιολόγησή του. 

 
Άρθρο 23 

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς όλα τα προαναφερόµενα , ο Υποψήφιος Κριτής θα καλείται από την   



Επιτροπή Κριτών Εργασίας στην Τελική Αξιολόγησή του / της. Στην τελική Αξιολόγηση , η Επιτροπή 
Κριτών Εργασίας θα επανεξετάζει και ελέγχει εάν όλες οι προϋποθέσεις του Υποψήφιου Κριτή έχουν 
ολοκληρωθεί. 
Εφ’ όσον η  Επιτροπή Κριτών  Εργασίας βεβαιώσει ότι όλες οι απαιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, θα 
στείλει την εισήγησή της µε τα αποτελέσµατα της Τελικής Αξιολόγησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδος. 

 
Άρθρο 24 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Ο.Ε. θα κοινοποιεί στον Υποψήφιο Κριτή µε Συστηµένη Επιστολή την 
αναγνώρισή του ως Κριτή Σκύλων  Εργασίας ( ΙPO  ή και Schutzhund ) στην  Ελλάδα. 

 
Άρθρο 25 

Το   ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδος θα ενηµερώνει την F.C.I. για κάθε νέο 
αναγνωρισµένο Κριτή Σκύλων Εργασίας για IPO ή και Schutzhund. 
Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδος θα ανακοινώνει στα µαζικά µέσα για 
όλους τους νέους Κριτές Σκύλους Εργασίας  (IPO ή και Schutzhund) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Άρθρο 26  

Ο κριτής εργασίας πρέπει να γνωρίζει τέλεια τους κανονισµούς εργασίας που κρίνει, να ενηµερώνεται 
για τις τυχόν αλλαγές κανονισµών και βαθµολόγησης και να εφαρµόζει τις οδηγίες που δίνονται από 
την F.C.I. ( ∆.Κ.Ο.) 

 
Άρθρο 27 

Ο Κ.Ο.Ε. θα διενεργεί µία (1) τουλάχιστον εξέταση ανάδειξης κριτών εργασίας τον χρόνο. 
 
Άρθρο 28 

Ο Κ.Ο.Ε. στους οµίλους εργασίας και οι όµιλοι φυλών εργασίας συστήνεται να αποστέλλουν 
εγκεκριµένους κριτές εργασίας όλα τα ενηµερωτικά έντυπα , περιοδικά, αποφάσεις, αναγγελίες 
εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ. 

Άρθρο 29 
Η πρόσκληση προς τον κριτή για να κρίνει εξετάσεις / αγώνες εργασίας, πρέπει να γίνεται από τον 
Γενικό Γραµµατέα του διοργανωτή Οµίλου γραπτώς και η αποδοχή ή µη της προσκλήσεως από τον 
κριτή επίσης γραπτώς. 
 

Άρθρο 30 
Για εξετάσεις ΙΡΟ / SchH δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση άνω των 10 σκύλων από έναν κριτή την ίδια 
µέρα. Σε περίπτωση µεγαλύτερης συµµετοχής, οι εξετάσεις συνεχίζονται την επόµενη µέρα ή 
αυξάνεται ο αριθµός των κριτών. Για εξετάσεις ADPr δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση άνω των 20 
σκύλων από έναν κριτή την ίδια µέρα. 

 
Άρθρο 31 

Εάν κάποιος κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει, η οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης δύναται να 
αντικαταστήσει τον απόντα από άλλον εγκεκριµένο κριτή. 

 
Άρθρο 32 

Οι αποφάσεις του κριτού είναι οριστικές και δεν επιδέχονται  αµφισβήτηση. 
 
Άρθρο 33 

Ο κριτής έχει πλήρη εξουσία στον στίβο στον οποίο κρίνει και οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να 
γίνει κατόπιν δικής του συγκατάθεσης 

 
Άρθρο 34 

Ο κριτής δεν δικαιούται να παρουσιάσει στον στίβο σκύλο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης 
ούτε να παρουσιάσει στο στίβο σκύλο άλλου προσώπου τον οποίο έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος. ∆εν 
µπορεί σε καµία περίπτωση σε διοργάνωση που συµµετέχει ως κριτής να παρουσιάζεται ως 
χειριστής. 
 

 



Άρθρο 35 
 

Ο κριτής οφείλει να συµπληρώσει και υπογράψει πρόθυµα κάθε απαραίτητο έντυπο αξιολόγησης , 
βράβευσης κ.τ.λ. Ο κριτής δεν δέχεται καµία παρέµβαση ή διόρθωση στα µπλοκ της αξιολόγησης ή 
στα βραβεία παρά µόνο διόρθωση λαθών της γραµµατείας παρουσία υπευθύνου της διοργάνωσης . 
Προς τον διοργανωτή της έκθεσης ο κριτής οφείλει : 
Nα απαντά το συντοµότερο στις προσκλήσεις να κρίνει  
Να ειδοποιεί άµεσα ΄τους διοργανωτές σε περίπτωση κωλύµατος 
Να είναι συνεπής στις ώρες έναρξης 

 
Άρθρο 36 

Να εποπτεύει καθ’ όλη τη διάρκεια ότι τοποθετούνται σωστά οι αριθµοί υποδεικνύουν τη σειρά των 
σκύλων, την εξέταση κλπ και να είναι υπεύθυνος απέναντι στους θεατές που παρακολουθούν την 
κρίση του. 

 
Άρθρο 37 

Η συµπεριφορά του κριτού µέσα στο στίβο πρέπει να είναι άψογη, η προσέγγιση των σκύλων για 
εξέταση ευγενική και η τεχνική εξέτασης κατά το δυνατόν οµοιόµορφη. Ο κριτής δύναται να 
διατυπώνει µεγαλοφώνως την κρίση του. 

 
΄Αρθρο 38 

Οι κριτές του Κ.Ο.Ε. είναι πρόσωπα υψηλού κύρους λόγω των γνώσεών τους στην εργασία και τον 
χαρακτήρα των σκύλων. Οι κριτές λαµβάνουν ταυτότητα κριτού από τον Κ.Ο.Ε. και έχουν δικαίωµα 
ελεύθερης εισόδου σε όλες τις διοργανώσεις του Κ.Ο.Ε. και των οµίλων υπό τον Κ.Ο.Ε. Οι 
διοργανωτές έχουν το δικαίωµα να ζητούν την επίδειξη της ταυτότητος που είναι αυστηρά 
προσωπική. 

 
Άρθρο 39 

Ο κριτής ή ο υποψήφιος κριτής δικαιούται υποδοχής από τον Όµιλο που τον προσκαλεί, καθώς και 
εξασφάλιση άνετης διαµονής κατά την παραµονή του η οποία ορίζεται σε περίοδο ½ µέρας πριν την 
εκδήλωση και ½ ηµέρας µετά το πέρας αυτής, εκτός αν η παράταση της διαµονής του ζητηθεί 
επίσηµα. 

 
Άρθρο 40 

Κανένας κριτής ή υποψήφιος κριτής δεν µπορεί να επιβαρύνει τον όµιλο που τον προσκαλεί µε έξοδα 
προσώπου που τον συνοδεύει εκτός αν το άτοµο αυτό είναι επίσηµα προσκεκληµένο και εκπληροί 
υποχρεώσεις στην διόρθωση , όπως π.χ. γραµµατείας στίβου. 

 
Άρθρο 41 

Ο κριτής δικαιούται να ζητήσει από τον διοργανωτή όµιλο την επιβολή ποινής σε οποιοδήποτε άτοµο 
που δεν σέβεται τους κανονισµούς του Κυνολογικού Οµίλου της χώρας που µε λόγια ή πράξεις θίγει 
την αξιοπρέπεια του κριτή . Σε σοβαρές περιπτώσεις  πρέπει να αναφέρει γραπτώς τα περιστατικά 
και στον Κυνολογικό Όµιλο ώστε να επιβληθούν ποινές σύµφωνα µε τον δικό του Εσωτερικό 
Κανονισµό . 

 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
Άρθρο 42 

Κατά παραβίαση του εσωτερικού κανονισµού του Κ.Ο.Ε. ή της F.C.I. µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση 
την ιδιότητά του ως κριτή και να παραπεµφθεί σε Πειθαρχικό Συµβούλιο του Κ.Ο.Ε. σύµφωνα µε τον 
Εσωτερικό Κανονισµό του Κ.Ο.Ε.  


