
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

(Καλνληζκφο 5) 
 

ΟΡΟΗ ΓΗΑ  ΣΖ  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΚΑΗ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΥΧΡΧΝ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ   
 

Με ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ζθνπείηαη ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ησλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, «ηερλεηή θσιηά» ζεκαίλεη θαηαζθεπή πνπ 

δηαζθαιίδεη φηη ν ζθχινο δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ ή πνπ απνηειεί ρψξν δηαθπγήο ηνπο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηα πξνζεγγίζεη ν ππφ εθπαίδεπζε 
ζθχινο∙ 
 
1. Απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε άζθεζε ζθχισλ ζε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) ζθχινπ αλά πέληε (5) 

δεθάξηα.  
 

2. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζθχισλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θσιηψλ κε εθηνμεπηήξα. 

2.1. Ο Τπεχζπλνο ηνπ ρψξνπ ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα ψζηε κεηά ηελ εθηφμεπζε / θπγή ησλ 
δψσλ απφ ηελ ηερλεηή θσιηά, ηα δψα λα κελ δηαθεχγνπλ εθηφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

2.2. Ο Τπεχζπλνο ηνπ ρψξνπ θαη ν ζπλνδφο ηνπ ππφ εθπαίδεπζε ζθχινπ ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα 
κέηξα ψζηε κεηά ηελ εθηφμεπζε / θπγή ησλ δψσλ απφ ηελ ηερλεηή θσιηά ν ππφ εθπαίδεπζε ζθχινο λα 
κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα δψα.  

3. Απαγνξεχεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ε ρξήζε θπλεγεηηθνχ φπινπ.  

4. Απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ, 
θπλεγεηηθνχ φπινπ δηακεηξήκαηνο κηθξφηεξνπ ησλ ηεηξαθφζησλ δέθα (410) ρηιηνζηψλ ηεο ίληζαο (FLOBERT) κε 
αβνιίδσηα θπζίγγηα, λννπκέλνπ φηη ν θάηνρνο ηνπ θπλεγεηηθνχ φπινπ έρεη αλαλεσκέλε άδεηα θπλεγίνπ.  

5. Δληφο ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αδεηνδνηεκέλσλ ζπζθεπψλ δεκηνπξγίαο θξφηνπ, φπσο αζιεηηθά πηζηφιηα 
θαη πεξίζηξνθα ή πηζηφιηα ή πεξίζηξνθα εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα δεκηνπξγία θξφηνπ, κφλν γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ (θξνηνθνβία θ.ιπ.). 

6. Ο ρψξνο πνπ εθπαηδεχνληαη νη θπλεγεηηθνί ζθχινη δηαξξπζκίδεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα 
αηπρήκαηα ηφζν κεηαμχ ησλ ζθχισλ φζν θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο. 

7. Σνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο έθηαζεο ηνπ ρψξνπ ρσξίδεηαη κε εηδηθή πεξίθξαμε ψζηε ζε απηφ λα έρνπλ δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο κφλν νη ιαγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ (ηζρχεη 
κφλν γηα θαηφρνπο άδεηαο θαηνρήο δσληαλψλ ιαγψλ γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο 
ρψξσλ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ).  

8. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δσληαλψλ δψσλ γηα εθπαίδεπζε ζθχισλ εθηφο αλ απηά βξίζθνληαη ζε ηερλεηή θσιηά ή 
παξέρεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ε δπλαηφηεηα δηαθπγήο ηνπο ζε ηερλεηή θσιηά. 

9. Ο Τπεχζπλνο ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. 

10. Ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ν Τπεχζπλνο θαη ν ζπλνδφο ηνπ ππφ εθπαίδεπζε ζθχινπ ιακβάλνπλ 
φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ. 

11. Ο Τπεχζπλνο ζπλάπηεη θαη δηαηεξεί ζε ηζρχ ηέηνην αζθαιηζηήξην, πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα φισλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επζχλε ηνπ έλαληη ηξίηνπ. 

12. Ζ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα πεξίθξαμε, άδεηα ρξήζεο θαζψο θαη γηα αλέγεξζε δηαθφξσλ 
ππνδνκψλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ. 

13. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηε δηεμαγσγή ηνπ θπλεγίνπ 
ζηε γχξσ πεξηνρή. 

14. Ζ θχιαμε ηνπ ρψξνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Τπεχζπλνπ. 

15. Δληφο ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη κφλν ε θχηεπζε γεγελψλ ηνπηθψλ εηδψλ ρισξίδαο∙ ε ζπνξά δεκεηξηαθψλ 
επηηξέπεηαη θαζψο θαη ε ήπηα βειηίσζε ηνπ βηφηνπνπ.  

16. Σα δψα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θέξνπλ ζήκαλζε∙ ν αξηζκφο ησλ ιαγψλ 
θαη ησλ ζεξακαηηθψλ πηελψλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ζήκαλζήο ηνπο θνηλνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία Θήξαο θαη 
Παλίδαο θαη αλαγξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο άδεηαο. 

17. Οη ιαγνί θαη ηα ζεξακαηηθά πηελά πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ή απηά πνπ ζα παξαρζνχλ ζεσξνχληαη σο 
είδε ηεο άγξηαο παλίδαο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ 
θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπο έρεη ν πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο. 
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18. Ο Τπεχζπλνο ηεξεί βηβιία ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 

 

18.1. Οη εκεξνκελίεο παξαιαβήο ησλ ιαγψλ θαη ησλ ζεξακαηηθψλ πηελψλ, ν αξηζκφο ησλ ιαγψλ θαη ησλ 
ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ παξαιήθζεθαλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ζήκαλζήο ηνπο. 

18.2. Φάξκαθα, εκβφιηα, απνιπκαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

18.3. Κηεληαηξηθνί έιεγρνη. 

18.4. Έιεγρνη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο ή εθπξφζσπφ ηνπ. 

18.5. Αξηζκφο ιαγψλ θαη ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ εληνπίζηεθαλ λεθξά θαη εκεξνκελία.  

18.6. Αξηζκφο ιαγψλ θαη ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ εληνπίζηεθαλ άξξσζηα θαη εκεξνκελία. 
 

19. Γελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή θπλεγίνπ εληφο ηνπ ρψξνπ. 
 

20. Ζ εκπνξία ζεξακάησλ απαγνξεχεηαη. 
 
21. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο ή εθπξφζσπφ ηνπ.  

 

21.1. Ο Τπεχζπλνο παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε θαη πιεξνθνξία ζηνπο πην πάλσ Λεηηνπξγνχο.  

21.2. Οη έιεγρνη κπνξεί λα δηεμάγνληαη απξνεηδνπνίεηα.  
 

22. Ζ Άδεηα είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε εθφζνλ δηαθαλεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγεί 
αξλεηηθά πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο ίδξπζήο ηνπ. 

 

23. Ο Τπεχζπλνο κεξηκλά θαη δηαζθαιίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ ζθχισλ βξίζθεηαη πάληνηε ππφ απφ ηελ επζχλε θαη 
ηνλ έιεγρν θαηφρνπ ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο εθπαηδεπηή δψσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζθχισλ, 
ε νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πεξί Δπαγγεικαηηψλ Φξνληηζηψλ ή Δθπαηδεπηψλ Εψσλ Γηαηαγκάησλ, φπσο 
απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
 

24. Γηα θάζε πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πεξηπνίεζε, θξνληίδα θαη παξαθνινχζεζε δψσλ ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν 
απαηηείηαη ε θαηνρή ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ 
πνπ ζα θξαηνχληαη ζην ρψξν. 
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