Προγράμματα εκπαίδευσης κυνοτεχνικών ομάδων Κ9 ( χειριστής – επιχειρησιακός σκύλος
εργασίας) φύλαξης – περιπολίας ανίχνευσης ατόμων και ανθρώπινης οσμής –
βιοανίχνευση , προγράμματα ανίχνευσης επικίνδυνων υλών (E.D.D) καθώς και
προγράμματα ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών (N.D.D.). Τα προγράμματα
σχεδιάστηκαν και εκπονήθηκαν βασιζόμενα στις βασικές αρχές, προϋποθέσεις και
μεθοδολογία εκπαίδευσης κρατικών υπηρεσιών του εξωτερικού ( Αστυνομικές Σχολές
Η.Π.Α., Γερμανική Αστυνομία κ.α )
Είναι διάρκειας 150- 400 ωρών . Με θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες αντίστοιχες του
εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί ανά ειδικότητα :
1. Φύλαξης- περιπολίας ανίχνευσης ατόμων και ανθρώπινης οσμής – βιοανίχνευση ( patrol
dogs) , διάρκειας 10 εβδομάδων ( 250 ώρες)
2. Ανίχνευση επικίνδυνων υλών ( E.D.D) , διάρκειας 8 εβδομάδων ( 180 ώρες)
3. Απαγορευμένων ουσιών

(N.D.D) , διάρκειας 7 εβδομάδων ( 150 ώρες)

4. Patrol dogs & E.D.D (dual purpose) , διάρκεια 16 εβδομάδων ( 400 .ώρες)
5. Patrol dogs & N.D.D (dual purpose), διάρκειας 14 εβδομάδων ( 350 ώρες)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
•
Κ9 – UNIT ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΣΜΗΣ – ΒΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (Patrol dogs ) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο σκύλος θα εκπαιδευτεί σε βασική υπακοή και έλεγχο ανωτέρου επιπέδου με ή χωρίς
λουρί και συμπεριλαμβανομένων νοηματικών εντολών. O σκύλος θα εκπαιδεύσει έτσι ώστε
να μπορεί να ξεπερνάει διάφορα εμπόδια, τάφρους, φράχτες. Επίσης θα εκπαιδευτεί σε
αναζήτηση στοιχείων όπως : ανεύρεση χαμένων ή κλεμμένων αντικειμένων , όπλων ,
στοιχείων εγκλημάτων , κ.α . Θα έχει την εκπαίδευση , σε μια περιορισμένη ανοικτή
περιοχή με ή χωρίς λουρί , να αναζητά και τον εντοπίζει την ανθρώπινη παρουσία. Θα
μπορεί να εντοπίζει την ανθρώπινη παρουσία σε κλειστούς – εσωτερικούς καλυμμένους
χώρους . Θα εκπαιδευτεί στο να μπαίνει και να βγαίνει από αυτοκίνητο με διαφόρους
τρόπους και γενικά να αντιδρά στις καταστάσεις και τις εντολές σε σχέση με αυτές .
Ο σκύλος θα εκπαιδευτεί στην ιχνηλασία: να ακολουθεί την πορεία ενός ανθρώπου που
κινείται με τα πόδια σε ποικίλα εδάφη και συνθήκες.
Θα προστατεύει τον χειριστή του και τον εαυτό του από φυσικές και παρούσες απειλές, θα
συλλαμβάνει και θα απελευθερώνει κατόπιν διαταγής και θα ανακαλείται από δοσμένη
εντολή.
Επιπρόσθετα ο σκύλος θα εκπαιδευτεί να φυλάει και να συνοδεύει κρατούμενους.
O χειριστής θα παρακολουθήσει μαθήματα από κτηνίατρο της σχολής μας για την ασφαλή
υγειονομική περίθαλψη των σκύλων και θα εκπαιδευτεί σε διάφορες τεχνικές επιβίωσης .

Τέλος , κάθε χειριστής με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να επιτύχει
επίδοση 80% σε πρακτική εξέταση και 80% σε γραπτή αξιολόγηση για να λάβει την
βεβαίωση.
Το τμήμα είναι αυστηρά 4-5μελές διάρκειας 10 εβδομάδων (250 ωρών) .
•
Κ9 – UNIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(E.D.D.) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο σκύλος θα εκπαιδευτεί στην βασική υπακοή με ή χωρίς λουρί. Ο σκύλος θα αναγνωρίζει
και θα υποδεικνύει την ύπαρξη 9 συγκεκριμένων εκρηκτικών οσμών σε διάφορες
ποσότητες κρυμμένα σε οποιαδήποτε δυνατά σημεία . Η εκπαίδευση των χειριστών θα
διεξαχθεί σε πολυάριθμα περιβάλλοντα , αυτοκίνητα , κ.α και κάτω υπό πραγματικές
καταστάσεις .
O χειριστής θα παρακολουθήσει μαθήματα από κτηνίατρο της σχολής μας για την ασφαλή
υγειονομική περίθαλψη των σκύλων.
Η ανίχνευση καθώς και τεχνικές έρευνας ως και το νομικό θεσμικό πλαίσιο θα διδαχθούν
από κρατικά πιστοποιημένο εκπαιδευτή της σχολής μας .
Τέλος , κάθε χειριστής με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να επιτύχει
επίδοση 80% σε πρακτική εξέταση και 80% σε γραπτή αξιολόγηση για να λάβει την
βεβαίωση.
Το τμήμα είναι αυστηρά 4-5μελές διάρκειας 8 εβδομάδων (180 ωρών) .

•
Κ9 – UNIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (N.D.D.) –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο σκύλος θα εκπαιδευτεί στην βασική υπακοή με ή χωρίς λουρί. Ο σκύλος θα αναγνωρίζει
και θα υποδεικνύει την ύπαρξη απαγορευμένων ουσιών όπως : Marijuana, Hashish,
Cocaine and Heroin. Η εκπαίδευση των χειριστών θα διεξαχθεί σε πολυάριθμα
περιβάλλοντα , αυτοκίνητα , κ.α και κάτω υπό πραγματικές καταστάσεις .
O χειριστής θα παρακολουθήσει μαθήματα από κτηνίατρο της σχολής μας για την ασφαλή
υγειονομική περίθαλψη των σκύλων.
Η ανίχνευση καθώς και τεχνικές έρευνας ως και το νομικό θεσμικό πλαίσιο θα διδαχθούν
από κρατικά πιστοποιημένο εκπαιδευτή της σχολής μας .

Τέλος , κάθε χειριστής με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να επιτύχει
επίδοση 80% σε πρακτική εξέταση και 80% σε γραπτή αξιολόγηση για να λάβει την
βεβαίωση.
Το τμήμα είναι αυστηρά 4-5μελές διάρκειας 7 εβδομάδων (150 ωρών) .

•
K9 – UNIT Patrol dogs & E.D.D (dual purpose) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το τμήμα αυτό είναι συνδυασμός των αντίστοιχων ανωτέρω τμημάτων . Περιλαμβάνει δύο
πρακτικές εξετάσεις και δύο γραπτές αξιολογήσεις.
Το τμήμα είναι αυστηρά 4-5μελές διάρκειας 16 εβδομάδων (400 ωρών) .

•
K9 – UNIT Patrol dogs & N.D.D (dual purpose) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το τμήμα αυτό είναι συνδυασμός των αντίστοιχων ανωτέρω τμημάτων . Περιλαμβάνει δύο
πρακτικές εξετάσεις και δύο γραπτές αξιολογήσεις.
Το τμήμα είναι αυστηρά 4-5μελές διάρκειας 14 εβδομάδων (350 ωρών) .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SECURITY
•
Επικυρωμένο φ/ο Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗ).

•
Επικυρωμένο φ/ο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς
προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’) * SECURITY ( ΑΔΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ).
•
Τέλος για να επιλεγεί κάποιος ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει ως χειριστής
σκύλου εργασίας και να λάβει μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας
, θα πρέπει να διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε
επιτυχημένους χειριστές σκύλων εργασίας και φυσικά να ανταποκρίνονται στους όρους και
τις προϋποθέσεις όπως αυτές αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές της σχολής μας. Πείρα
στον χειρισμό ή την εκπαίδευση σκύλων πριν την επιλογή καταλληλόλητας του εκάστοτε
ενδιαφερόμενου δεν είναι απαραίτητα αναγκαία.

•

Υπό προϋποθέσεις για πολίτες χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος security :

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο
ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετική βεβαίωση από την
αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη
δήλωση (θεωρημένη).
1.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον
ενδιαφερόμενο ότι:
i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ ,θ΄, ι΄και ια΄ του
άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.
ii. δεν κρατείται προσωρινά.
iii. δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης
γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί
έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του προαναφερομένου άρθρου.
iv. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι
(6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που
τελέσθηκε με δόλο.

2.
. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα
Ψυχιάτρου ,από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής
ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης
δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
3.
Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής
ταυτότητας.
4.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

(Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των
δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής
τους)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΥΛΩΝ

Για να ξεκινήσει η εκπαίδευση μιας κυνοτεχνικής ομάδας Κ9 , δεν αρκεί το σκυλί να
ανήκει σε συγκεκριμένη φυλή και να έχει γενεαλογία, αλλά ο σκύλος πρέπει να
ανταποκρίνεται σε πολύ απαιτητικά κριτήρια επιλογής. Κάθε σκύλος που εκπαιδεύουμε
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις δοκιμής που μας δίνουν μια εικόνα της πιθανής
πρακτικής χρήσης του συγκεκριμένου σκύλου. Εκτός από τις πολύ ακριβείς απαιτήσεις για
φυσική μορφή, η ειδική ομάδα μας δοκιμάζει επίσης τα εξής: αντίδραση υπό ειδικές
συνθήκες, αντοχή, καλή συμπεριφορά, ευκινησία, συμπεριφορά στον εντοπισμό,
περιέργεια, ενδιαφέρον για αντικείμενα που ρίχνονται, αντίδραση στην κίνηση,
πυροβολισμός, αντίδραση σε ολισθηρές επιφάνειες, σκοτεινά δωμάτια και χτυπήματα,
αντίδραση σε ανθρώπους και ζώα κλπ. Τα σκυλιά, υποψήφια για μελλοντική εκπαίδευση, θα
πρέπει να έχουν θετικά αποτελέσματα στην υγειονομική εξέταση. Μόνο όταν ο σκύλος
ικανοποιεί όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την κατάλληλη
εκπαίδευση.

