ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
Η εκπαιδευτική διαδικασία τήν οποία εφαρμόζουμε σάν εκπαιδευτικός οργανισμός
εμφορείται & χαρακτηρίζεται από τίς παρακάτω Ευρωπαικές Συμβάσεις γιά τήν
Προστασία τών Ζώων Συντροφιάς (Ν.2017/92) Αρθρο 7 : κανένα κατοικίδιο ζώο δέν
θά πρέπει νά εκπαιδεύεται μέ τέτοιο τρόπο πού νά είναι επιζήμιος γιά τήν υγεία & τήν
ευημερία του, ειδικά μέ τόν καταναγκάσμο του ώστε νά υπερβεί τίς φυσικές ικανότητες η
τή δύναμη του η μέ τήν υιοθέτηση τεχνητών βοηθημάτων πού προκαλούν τραυματισμό η
περιττό πόνο , ταλαιπωρία η αγωνία.. Επίσης μέ τό ( Ν.4039/2012 )
Αρθρο 16 :
απαγορεύεται ο βασανισμός , η κακοποίηση , η κακή & βάναυση μεταχείριση
οποιουδήποτε είδους ζώου. Τά αυτονόητα δηλαδή πού όμως στίς μέρες μας πρέπει νά τά
επαναλαμβάνουμε γιά προφανείς λόγους . Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη Υγειούς
σχέσης Δάσκαλου - Μαθητή , σχέση στοργής , σχέση ερωτική κατά Πλάτωνα μέ
ξεκάθαρους ρόλους . Ο Δάσκαλος - Εκπαιδευτής είναι ο Ηγέτης τής ομάδας (μικρή
αγέλη) μέ τό σκύλο νεώτερο προστατευόμενο μέλος από τήν πλευρά τού Ηγέτη
Εκπαιδευτή . Ο Εκπαιδευτής μέ τό χαρακτήρα του εμπνέει τό σκύλο μαθητή κάνοντας
τον νά ακουμπήσει ψυχολογικά επάνω του σέ μία υπέροχη σχέση συμβίωσης , χωρίς
τριβές μεταξύ των & ακολούθως μέ τόν ιδιοκτήτη του , ο οποίος από κοινού μέ τόν
Εκπαιδευτή του θά φροντίσουν ώστε ....... εύκολα – φυσικά ο Ιδιοκτήτης νά πάρει τή
θέση τού Εκπαιδευτή στή ψυχή & στό μυαλό τού σκύλου μαθητή !
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :
Α)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ

I. )
II. )
III. )
IV. )
V. )
VI. )
VII)
VIII)

ΕΛΑ
(Σε όλες τις συνθήκες , εκτός τής εμπλοκής σέ σύρραξη .)
ΚΑΤΣΕ (Νά στέκεται στόν πισινό του .)
ΚΑΤΩ (Να ξαπλώνει.)
ΤΕΖΑ (Να πέφτει στο πλευρό, παράδοση .)
ΣΗΚΩ (Προφανές .)
ΠΑΜΕ (Να ξεκινά .)
ΚΟΝΤΑ (Να περπατά στο πλάι, χωρίς να τραβά τον συνοδό του .)
ΠΗΔΑ ( Να υπερπηδά εμπόδια, να ανεβαίνει σε κάποιο ύψος ή να μπαίνει
στο αυτοκίνητο για παράδειγμα .)
IX )
ΣΙΩΠΗ (Να μην γαβγίζει ή να μην κλαίει, γενικά να μην ενοχλεί .)
και το σπουδαιότερο από όλα τα παραγγέλματα το:
Χ. ) ΑΚΙΝΗΤΟΣ ( Δίνεται στη θέση κάτω , ώστε νά αναμένει σε απόσταση 30-40
μέτρα νέα εντολή.)
Β)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Διακρίνουμε 3 βαθμίδες)

1η βαθμίδα : Ζωντανός συναγερμός , με αντίστοιχο παράγγελμα του κυναγωγού
του έντονα αποτρεπτική συμπεριφορά πρός τόν απειλητικά κινούμενο κακοποιό
πού τούς προσεγγίζει .
2η βαθμίδα : Ενόσω δέν απεμπολεί τίς ιδιότητες τής συμπεριφοράς του πού έχει
καρπωθεί από τήν 1η βαθμίδα επιπλέον εφόσον οι προστατευόμενοι απ’αυτόν
άνθρωποι δεχθούν ξεκάθαρη επίθεση από έναν η περισσότερους κακοποιούς μή
δείχνοντας υποχωρητικότητα αγνοώντας τό απειλητικό γαύγισμα του τότε &
μόνον τότε προχωρά σέ κατασταλτικές ενέργειες απέναντι των , είτε πέφτοντας μέ
όλο τό βάρος του επάνω τους , είτε δαγκώνοντας τό βραχίονα τού επιτιθέμενου
χεριού τού κακοποιού. Φυσικά λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ως προς τον
προστατευόμενο του η τούς προστατευόμενους του , δεν μένει στον έναν
αντίπαλο κακοποιό αφήνοντας τούς δικούς του ανθρώπους εκτεθειμένους αλλά
δαγκώνει τον κάθε επιτιθέμενο διαδοχικά & μόνο στόν βραχίονα τους μέ στόχο
τόν ελαφρότερο δυνατό τραυματισμό τους. Φυσιολογικά γονατίζοντας οι
κακοποιοί από τόν πόνο ο σκύλος σταματά τό σταθερό του δάγκωμα & δέν τούς
ξαναδαγκώνει σεβόμενος τήν αδυναμία τους & γλυτώνοντας τους από πιό
επικίνδυνα δαγκώματα σέ άλλα πιό ευαίσθητα σημεία τους .
3η βαθμίδα : Ότι στις 1η και 2η βαθμίδα , επιπλέον είναι άριστος φύλακας
συνοδός
& προστάτης για επαγγελματική χρήση όπως σκύλος
περιπολιών, εντοπισμού κρυβέντων κακοποιών μέσω τού οσφρητικού
εντοπισμού (wind senting) .
Ιδανικός για φύλαξη αυτοκινήτων , μεγάλων
εγκαταστάσεων κατάλληλος γιά
χρηματαποστολές κ.λ.π..
Ικανότητα
οσφρητικού εντοπισμού δολιοφθορέων
μέσω τού ανέμου & μέσω
ιχνηλασίας .
Γ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΥΛΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Δυνατότητα δημιουργίας σκύλων έρευνας & διάσωσης , ανεύρεσης
συγκεκριμένων οσμών , σκύλων θεραπείας , βοηθών παραπληγικών , βοηθών
κουφών .
Δ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ( ΠΤΕΡΩΤΩΝ & ΤΡΙΧΩΤΩΝ).
Ερευνα , φέρμα , επαναφορά θηράματος , ιχνηλασία , σύλληψη . (Αναλόγως τού
θηράματος .)

Η εκπαίδευση στα κυνηγόσκυλα εκτός της υπακοής είναι διαφορετική και είτε είναι
εκπαίδευση μικρών σκύλων προς εκμάθηση πώς να κυνηγούν, είτε διόρθωση
ελαττωμάτων σε μεγαλύτερα σκυλιά.
Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε είδος σκύλου (κυνηγίου-φύλακας)
προχωρημένης ηλικίας του ενός έτους το κόστος εκπαίδευσης ανεβαίνει κατά 30% διότι η
παρεχόμενη εργασία είναι αρκετά δυσκολότερη.
Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής δεν φέρει καμία ευθύνη, για
οποιαδήποτε ασθένεια ή ατύχημα πλήξει το εκπαιδευόμενο ζώο εκτός τού
ενδεχομένου τής προφανούς αμέλειας από τήν πλευρά του (οπότε & αναλαμβάνει τίς
ευθύνες πού τού αναλογούν) , έχει όμως υποχρέωση να παρέχει στόν υπό εκπαίδευση
σκύλο τις πρώτες βοήθειες και να φέρει το γιατρό πού παρακολουθεί τό σκύλο η τό
γιατρό τής επιχείρησης , σέ συνεννόηση μέ τόν ιδιοκτήτη . Τα έξοδα θεραπείας και
επισκέψεων βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη . Σε περίπτωση δύσκολης ή
μακροχρόνιας θεραπείας έχει το δικαίωμα ο εκπαιδευτής να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη

τον σκύλο του έως ότου αποκατασταθεί η υγεία του , άλλως δικαιούται υψηλής
αποζημίωσης κλινικής ζώων.

Τρόπος Πληρωμής
• 50% με την παραλαβή του ζώου για εκπαίδευση.
• το υπόλοιπο 50% στο τέλος της εκπαίδευσης και εφόσον διαφαίνεται η επιτυχής
πορεία της εκπαίδευσης.
( Κανένα σκυλί δεν παραδίδεται ανεξόφλητο. )

Διατροφή του ζώου
Χρέωση:
• 1 E. ημερησίως για μικρά ζώα.
• 2-4 E. ημερησίως για μεσαία ζώα.
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. 4-6 E. ημερησίως για μεγάλα ζώα.

Οχι χρέωση : εφόσον ο ιδιοκτήτης αναλάβει νά προμηθεύει τό σκύλο του μέ τή δική του
τροφή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής καλεί τον ιδιοκτήτη του
εκπαιδευόμενου σκύλου σε τρία μαθήματα χειρισμού του σκύλου αυτού , στα οποία ο
ιδιοκτήτης ευχαρίστως & αδιαμαρτύρητα προσέρχεται , εφαρμόζοντας ακριβώς τα
υποδεικνυόμενα από τον εκπαιδευτή. Εντός 3 ημερών από την ειδοποίηση του
εκπαιδευτή προς τον ιδιοκτήτη για την παράδοση του εκπαιδευμένου του πλέον σκύλου,
σύμφωνα με την αντίληψη & βούληση του εκπαιδευτή, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να
τον παραλάβει εξωφλόντας τον συνολικά (κόστος εκπαίδευσης & διατροφής ). Σε
περίπτωση άρνησης από την πλευρά του ιδιοκτήτη από οιανδήποτε αιτία , χρεώνεται
ο ιδιοκτήτης 30 E ημερησίως για την καθυστέρηση (ένεκα φιλοξενίας) ,τα οποία o
εκπαιδευτής διεκδικεί να τα λαμβάνει με τις νόμιμες διαδικασίες εντόκως . Μετά
την πάροδο φιλοξενίας 20 ημερών , δικαιούται ο εκπαιδευτής να πουλήσει τον
εκπαιδευμένο σκύλο κατά δική του εκτίμηση , προκειμένου να αποζημιωθεί για την
εργασία του, αποδίδοντας στον ιδιοκτήτη τού σκύλου το υπόλοιπο του τιμήματος
πώλησης εάν και εφόσον υπάρξει.

Είδη εκπαίδευσης :
Α. ΥΠΑΚΟΗ
Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι.
ΙΙ.
ΙΙΙ.
Γ. ΣΚΥΛΟΙ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Δ . ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Θουρία Μεσσηνίας τ.κ. 24009
(Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Αρ. Εγγραφής 021 )
ΤΗΛ.: 2721033000 & 6972007143
email: info@molossergate.org
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΚΥΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
:69
Ο Εκπαιδευτής
Ο Ιδιοκτήτης

Ημερομηνία
- -2020

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της εκπαίδευσης είναι η διαρκής
επικοινωνία του ιδιοκτήτη με τον εκπαιδευτή & η πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες & συμβουλές του , ως επίσης
& η δεδομένη εργασία & ασχολία του ιδιοκτήτη σε ένα πρόγραμμα 4 εβδομάδων με το σκύλο του , αποκλειστικά
συνυφασμένο με τη βασική υπακοή .Ο εκπαιδευτής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αρνητική
συμπεριφορά του εκπαιδευμένου απ΄αυτόν σκύλου έναντι του ιδιοκτήτη του η έναντι τρίτων εφ΄όσον ο σκύλος
δεν βρίσκεται σε δική του επιμέλεια αλλά έχει αποδοθεί πίσω στον ιδιοκτήτη του . Είναι αδιαμφισβήτητο πώς
απόδοση στην εργασία γενικώς , αλλά & ειδικότερα στην ( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) δεν είναι δυνατόν να αναμένομε πριν
τον 1,5 χρόνο της ζωής του εκπαιδευμένου σκύλου & εφ’όσον ο ιδιοκτήτης του σκύλου παρακολουθήσει
υποχρεωτικά το πρόγραμμα των 2, 4, η 6 δωρεάν μαθημάτων αναβάθμισης , ένα κάθε μήνα , ανάλογα μέ το
επίπεδο εκπαίδευσης του , πού έπονται των προαναφερθέντων 4 εβδομάδων ασχολίας του ιδιοκτήτη στη βασική
υπακοή .
(Υ.Γ) Υπογραφή στο τέλος του συμφωνητικού, δηλώνει ξεκάθαρα πλήρη συμφωνία σε όλα τα αναγραφόμενα
εντός του συμφωνητικού και ιδίως στους όρους του υστερόγραφου. Απεκδύει δε κάθε ηθικού η νομικού
ερείσματος υπαναχώρησης , σε κάθε έναν εκ των συμβαλλομένων.

