
ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ε.Ε.Ι.Π.  
 
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για συμμετοχή στην Ε.Ε.Ι.Π. είναι οι 14 μήνες. 
Η Εξέταση ΕΕΙΠ (Εξέταση Εργασιακών Ικανοτήτων Πρωταθλητού) αποτελείται από 2 τομείς : 
 
ΤΟΜΕΑΣ Α 
 
Ισχύει ό,τι ακριβώς και για την πλήρη εξέταση ΒΗ (το τεστ κροτοφοβίας συνεχίζει να ισχύει).  
Μέγιστη βαθμολογία 60 βαθμοί και ελάχιστη 42 βαθμοί. 
 
ΤΟΜΕΑΣ Β 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΛΟΥΡΙ        (15 βαθμοί) 
Ο Κυναγωγός οδηγεί στον στίβο το σκύλο του κρατώντας τον από το λουρί. Πίσω από μία κρύπτη βρίσκεται ο Βοηθός Καθηκόντων 
Προστασίας ο οποίος ξαφνικά βγαίνει και επιτίθεται στον Κυναγωγό φωνάζοντας και απειλώντας τον με μία εύκαμπτη βέργα. Ο σκύλος, πάντα 
προσδεμένος στο λουρί, πρέπει να αντιδράσει άμεσα πιάνοντας από το μανίκι τον Βοηθό Καθηκόντων Προστασίας που συνεχίζει να κινείται για 
άλλα 10 περίπου βήματα απειλώντας ταυτόχρονα με την βέργα τον σκύλο, χωρίς όμως να τον κτυπήσει. 

ΑΣΕ            (5 βαθμοί) 
Με εντολή του κριτή ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας μένει ακίνητος και ο Κυναγωγός που μέχρι εκείνη τη στιγμή ενεθάρρυνε το σκύλο 
του, τον πλησιάζει και του δίνει την εντολή «άσε». Για κάθε επανάληψη της εντολής αφαιρείται ένας βαθμός. Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την 
τρίτη επανάληψη της εντολής, αφαιρούνται όλοι οι βαθμοί της άσκησης. Ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας, μετά την στιγμή που 
ακινητοποιείται, δεν επιτρέπεται να κινείται ή να καλύπτει με το σώμα του τον σκύλο. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (ΜΑΚΡΙΝΗ)        (15 βαθμοί) 
Ο Κυναγωγός κρατάει τον σκύλο του από το περιλαίμιο και αφαιρεί το λουρί. Ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας απομακρύνεται τρέχοντας και 
με εντολή του κριτή ο Κυναγωγός στέλνει το σκύλο του να τον καταδιώξει. Όταν ο σκύλος έχει καλύψει τη μισή απόσταση, ο Βοηθός 
Καθηκόντων Προστασίας γυρνάει και κινείται προς το μέρος του σκύλου και τον απειλεί με την εύκαμπτη βέργα. Ο σκύλος πρέπει να πιάσει 
τον Βοηθό Καθηκόντων Προστασίας από το μανίκι αδιαφορώντας για τις απειλές.  
Ο σκύλος πρέπει να «πιαστεί» με μία ελαστική κίνηση του μανικιού, χωρίς να ακινητοποιηθεί ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας. Τη στιγμή 
που «πιάνει» ο σκύλος  (ενν. που δαγκώνει το μανίκι), ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας πρέπει να  γυρίσει  με το σώμα του -εάν χρειαστεί- 
προκειμένου να εξισορροπήσει την κεκτημένη ταχύτητα του σκύλου. Ο κυναγωγός δεν επιτρέπεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να 
τρέχει γύρω από τον σκύλο.  
Αφού ο σκύλος δαγκώσει το μανίκι, ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας μετακινεί τον σκύλο στο πλευρό του και αρχίζει η «φάση της 
μεταφοράς» που πρέπει να εκτελεστεί σε ευθεία γραμμή. Κατά τη διάρκεια της «μεταφοράς» ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας τον κτυπά 
δύο φορές με τη βέργα. Τα χτυπήματα με την εύκαμπτη βέργα, πρέπει να γίνονται στην ωμοπλάτη του σκύλου ή στην περιοχή του ακρωμίου. 
Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο αποφυγή (ντριμπλάρισμα) του σκύλου. Ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας οφείλει να οδηγεί όλους τους 
σκύλους προς την ίδια κατεύθυνση.  Απαγορεύεται ρητά η επικάλυψη του σκύλου. Ο κριτής πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο ο σκύλος αντιδρά κατά την επίθεση, κατά την φάση ψυχολογικής πίεσης, 
να αξιολογεί το δάγκωμα, το πώς αφήνει το μανίκι & την φάση επιτήρησης. Η οδήγηση του σκύλου προς τον κυναγωγό απαγορεύεται. 
Ο κριτής καθορίζει την διάρκεια της φάσης ψυχολογικής πίεσης, δίνοντας σήμα στον Βοηθό Καθηκόντων Προστασίας πότε να σταματήσει 
(περίπου μετά από 20 βήματα). Η άσκηση πρέπει να εκτελεστεί με απαιτούμενη πίεση εκ μέρους του Βοηθού Καθηκόντων Προστασίας, για να 
δοθεί στον κριτή μία ευκαιρία ιδανικής αξιολόγησης του σκύλου. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους βοήθεια από πλευράς Βοηθού Καθηκόντων 
Προστασίας, για παράδειγμα: επιβράδυνση κατά την επίθεση, αντιμετώπιση του σκύλου εν στάσει, υπερβολική μετακίνηση προς μία πλευρά 
πριν το δάγκωμα, αποφυγή (ντρίμπλα) του σκύλου, προσφορά του μανικιού πριν από το δάγκωμα, προφορικό εξιτάρισμα ή χτύπημα της 
εύκαμπτης βέργας στο παντελόνι ή στο σακάκι της στολής του πριν την αρχή της επίθεσης, κράτημα του μανικιού χωρίς την απαιτούμενη 
ένταση μετά το δάγκωμα και κατά τη διάρκεια της φάσης ψυχολογικής πίεσης και των χτυπημάτων με τη βέργα, διακοπή της επίθεσης 
ανεξάρτητα με το εάν ο σκύλος αντέχει την πίεση κλπ. 

ΑΣΕ            (5 βαθμοί) 
Με εντολή του κριτή ο Βοηθός Καθηκόντων Προστασίας μένει ακίνητος και ο Κυναγωγός, χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του, δίνει την 
εντολή «άσε» στο σκύλο του. Για κάθε επανάληψη της εντολής αφαιρείται ένας βαθμός. Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την τρίτη επανάληψη της 
εντολής, αφαιρούνται όλοι οι βαθμοί της άσκησης. Ο σκύλος πρέπει να αφήσει το μανίκι και να παραμείνει σε επαγρύπνηση προς τον Βοηθό 
Καθηκόντων Προστασίας. Μετά από νέα υπόδειξη του κριτή, ο Κυναγωγός πλησιάζει τον σκύλο, του φοράει το λουρί και αποχωρούν. Αν ο 
σκύλος δεν παραμείνει σε επαγρύπνηση προς τον Βοηθό Καθηκόντων Προστασίας μέχρι τέλους, αφαιρούνται μέχρι τρεις βαθμοί. Ο Βοηθός 
Καθηκόντων Προστασίας, μετά την στιγμή που ακινηιτοποιείται, δεν επιτρέπεται να κινείται ή να καλύπτει με το σώμα του τον σκύλο. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Αν ο σκύλος επιδείξει φόβο, αποφύγει τον Βοηθό Καθηκόντων Προστασίας και καταφύγει στον Κυναγωγό ή δε σταματήσει την επίθεση έστω 
και με σωματική επέμβαση του κυναγωγού, απορρίπτεται. 
Μέγιστη βαθμολογία 40 βαθμοί και ελάχιστη 28 βαθμοί. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   60 + 40 = 100 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 42 + 28 =   70 


