
Ελ.Σ.Ε.Σ.Σ - Ελληνικός Σύλλογος Εκπαίδευσης &
Συμπεριφοράς Σκύλων

Κώδικα Ηθικής

1. Παράγραφος - Ορισμοί
1.1. Κηδεμόνας ορίζεται ο νόμιμος ιδιοκτήτης του σκύλου.
1.2. Εκπαίδευση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός

μαθαίνει νέες συμπεριφορές.
1.3. Μέσα ελέγχου ορίζονται τα εργαλεία τα οποία αποτρέπουν την

ελεύθερη μετακίνηση του σκύλου.
1.4. Μέσα περιορισμού ορίζονται κατασκευές οι οποίες αποσκοπούν στον

περιορισμό του ζώου σε έναν συγκεκριμένο χώρο δίχως την
δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης.

1.5. Παρελκόμενα εκπαίδευσης ορίζονται όλα τα εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

1.6. Διάσωση ζώων ορίζεται η επείγουσα ανάγκη περιορισμού ή/και
περισυλλογής ή/και ανάκτησης ελέγχου του ζώου η σωματική
ακεραιότητα του οποίου, ή/και άλλων ζώων, ή/και άλλων ανθρώπων,
διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

1.7. Παραμέληση ορίζεται η μη-κάλυψη των βασικών βιολογικών αναγκών
του σκύλου.

2. Παράγραφος - Μέθοδοι εκπαίδευσης
2.1. Ως αποδεκτές μέθοδοι εκπαίδευσης κατοικίδιων ορίζονται οι

παρακάτω:
2.1.1. Κλασική εξαρτημένη μάθηση όπου η συσχετισμένη

συναισθηματική απόκριση (CER) είναι θετική-ευχάριστη.
2.1.2. Συντελεσμένη μάθηση μέσω θετικής ενίσχυσης για την

εκμάθηση νέων ή εναλλακτικών συμπεριφορών.
2.1.3. Συντελεσμένη μάθηση μέσω αρνητικής τιμωρίας για την μείωση

μη επιθυμητών συμπεριφορών.
2.1.4. Προσαρμογή του περιβάλλοντος με απώτερο σκοπό τον

περιορισμό του ερεθίσματος, ή/και την πρόσβαση σε αυτό, που
οδηγεί στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

2.1.5. Συστηματική απευαισθητοποίηση.
2.1.6. Κοινωνική μάθηση.

2.2. Ως μη-αποδεκτές μέθοδοι εκπαίδευσης κατοικίδιων ορίζονται οι
παρακάτω:
2.2.1. Συντελεσμένη μάθηση μέσω θετικής τιμωρίας ή/και αρνητικής

ενίσχυσης.
2.2.2. Κατακλυσμική τεχνική (Flooding).



2.2.3. Οποιαδήποτε άλλη τεχνική πέραν των παραπάνω η οποία
περιλαμβάνει ένα από τα παρακάτω:

2.2.3.1. Χτύπημα, άρπαγμα, ταρακούνημα, τσίμπημα, τράβηγμα,
και εν γένει χορήγηση ενός επώδυνου ερεθίσματος.

2.2.3.2. Χρήση ηχητικών σημάτων που λειτουργούν ως επώδυνο
ερέθισμα ή ενόχληση στον σκύλο.

2.2.3.3. Πέταγμα οποιουδήποτε αντικειμένου όπως πέτρες,
αλυσίδα, κλειδιά, μπουκάλια, και συναφή αντικείμενα
πάνω ή πέριξ του σκύλου.

2.2.3.4. Ψέκασμα ή βρέξιμο του σκύλου ως τιμωρία.
2.2.3.5. Ανύψωση του ζώου από το έδαφος με οποιονδήποτε

τρόπο.
2.2.3.6. Ανατροπή του ζώου, ή/και περιορισμός της ανάκτησης της

ουδέτερης όρθιας στάσης του.
2.2.3.7. Τίναγμα του λουριού (διόρθωση).
2.2.3.8. Τράβηγμα του σκύλου από το λουρί ώστε να

προσκρούσει σε άλλη επιφάνεια/αντικείμενο.
2.2.3.9. Χορήγηση οποιουδήποτε άλλου ερεθίσματος που έχει ως

αποτέλεσμα τον πόνο ή/και φόβο.
2.2.3.10. Άσκηση πίεσης στον σκύλο με ή χωρίς τρίτο αντικείμενο

για την επίτευξη μίας συμπεριφοράς.

3. Παράγραφος - Μέσα ελέγχου
3.1. Ως αποδεκτά μέσα ελέγχου του κατοικιδίου ορίζονται τα παρακάτω:

3.1.1. Σαμάρι-Στηθόλουρο που εφαρμόζει με τρόπο που δεν
παρεμποδίζει το φυσιολογικό βάδισμα του σκύλου.

3.1.2. Περιλαίμιο σταθερής διαμέτρου. Και πλάτους το οποίο δεν
πληγώνει τον σκύλο.

3.1.3. Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυάζονται με λουρί/οδηγό, με
προτροπή της χρήσης οδηγών σταθερού μήκους.

3.2. Ως μη-αποδεκτά μέσα ελέγχου ορίζονται τα παρακάτω:
3.2.1. Σαμάρια που σφίγγουν γύρω από τον λαιμό ή τα άκρα χωρίς

σταθερή διάμετρο.
3.2.2. Περιλαίμια μη-σταθερής διαμέτρου.
3.2.3. Περιλαίμια με μερικώς σταθερή διάμετρο (τύπου Prong και

martingale).
3.2.4. Λουρί/οδηγός περασμένο γύρω από τον λαιμό του σκύλου με

την μέθοδο της «θηλιάς».

4. Παράγραφος - Μέσα Περιορισμού
4.1. Ως αποδεκτά μέσα περιορισμού ορίζονται τα παρακάτω:



4.1.1. Κλουβιά (crate) η χρήση των οποίων αποσκοπεί στην
εξοικείωσή τους με αυτό, ή ως χώρο ανάπαυσης και
αυτόβουλης εισόδου δίχως παρατεταμένο εγκλεισμό,
λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές ανάγκες και δυνατότητες
του εκάστοτε ζώου αντιλαμβανόμενοι την ηλικία και την
γενικότερη κλινική εικόνα του.

4.1.2. Πάρκα σκύλων (x-pen).
4.1.3. Προσαρμοσμένη πόρτα ασφαλείας (Baby gates).
4.1.4. Συνδυασμός των παραπάνω.

4.2. Ως μη-αποδεκτά μέσα περιορισμού ορίζονται τα παρακάτω:
4.2.1. Κλουβιά (crate) τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα τιμωρίας

με εξαναγκασμένο ή πολύωρο εγκλεισμό.
4.2.2. Παραμονή σε δωμάτια, μικρού εμβαδού αναλογικά με το

μέγεθος του σκύλου, ή χώρους όπου ο σκύλος δεν μπορεί να
κινηθεί ελεύθερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (το οποίο
είναι ισόποσο με το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής με το
crate παρ.4, 1α).

4.2.3. Αλυσόδεση του σκύλου σε σταθερό σημείο όπου το ζώο δεν
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα (το οποίο είναι ισόποσο με το μέγιστο χρονικό
διάστημα παραμονής στο crate παρ.4, 1α).

5. Παράγραφος - Παρελκόμενα εκπαίδευσης
5.1. Ως αποδεκτά παρελκόμενα εκπαίδευσης ορίζονται τα παρακάτω:

5.1.1. Σηματοδότης σωστής συμπεριφοράς (Clicker).
5.1.2. Εκπαιδευτική σφυρίχτρα η οποία δεν αποσκοπεί στην τιμωρία

του σκύλου μέσω παρατεταμένης χρήσης.
5.1.3. Λιχουδιές κατάλληλες για κατανάλωση από το αντίστοιχο

κατοικίδιο.
5.1.4. Εγκεκριμένα παιχνίδια κατάλληλα για το εκάστοτε κατοικίδιο, τα

οποία δεν προκαλούν αρνητικά ερεθίσματα.
5.1.5. Κολάρα με δόνηση χωρίς την δυνατότητα χορήγησης ρεύματος

ή ήχου. Αν το μέγιστο επίπεδο δόνησης ενδέχεται να αποτελεί
αρνητικό ερέθισμα για τον σκύλο, τότε αυτό το μέσο δεν γίνεται
αποδεκτό. Τα συγκεκριμένα κολάρα αποσκοπούν στην
βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ χειριστών-κηδεμόνων
και ζώων όπου τα δεύτερα έχουν μερική ή ολική απώλεια
ακοής.

5.2. Ως μη-αποδεκτά παρελκόμενα εκπαίδευσης ορίζονται τα παρακάτω:
5.2.1. Πνίχτες με/ή χωρίς καρφιά, ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος

σύσφιξης του λαιμού ή του σώματος του σκύλου με άλλα μέσα
(prong, choke, slip, martingale).



5.2.2. Ηλεκτρικά κολάρα, με ή χωρίς τηλεχειρισμό που έχουν την
δυνατότητα να χορηγήσουν ηλεκτρικό ρεύμα ή ήχο στον σκύλο
ή έντονη δόνηση.

5.2.3. Κολάρα σιτρονέλας και κολάρα anti-bark, που είτε χορηγούν
ρεύμα, είτε ψεκάζουν τον σκύλο (νερό, σιτρονέλα ή άλλο υλικό),
είτε προκαλούν το οποιοδήποτε αρνητικό για τον σκύλο
ερέθισμα όταν γαβγίζει.

5.2.4. Ηλεκτρικά κολάρα αόρατου φράχτη.

6. Παράγραφος - Διάσωση ζώων
6.1. Κατά την διάσωση ζώων είναι επιτρεπτή η χορήγηση αρνητικών

ερεθισμάτων κατά την λιγότερη δυνατή ένταση και διάρκεια. Στις
περιστάσεις κατά τις οποίες θα γίνει χρήση αρνητικού ερεθίσματος
αυτό θα πρέπει να εμφανίζει σαφή πλεονεκτήματα έναντι κάποιας
άλλης μεθόδου. Προς αποφυγή παρερμηνείας του παρόντος
ακολουθεί παράδειγμα. Ένα κολάρο τύπου prong δεν προσφέρει
κανένα πλεονέκτημα σε μία διάσωση οπότε και δεν είναι επιτρεπτό
μέσο προς χρήση.

6.2. Οι χειρισμοί που ενδεχομένως προκαλέσουν φόβο στον σκύλο,
εξαιρούνται από την δέσμευση των μελών για παντελή απουσία
αρνητικών ερεθισμάτων στον σκύλο.

6.3. Οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να ακολουθήσουν μόνο εφόσον
όλοι οι υπόλοιποι αποδεκτοί τρόποι περιορισμού και ελέγχου έχουν
αποτύχει.

7. Παράγραφος - Παραμέληση & Παθητική κακοποίηση
Η παραμέληση μπορεί να οριστεί και ως παθητική κακοποίηση και
περιλαμβάνει τα εξής:

7.1. Έλλειψη κατάλληλης τροφής για το εκάστοτε ζώο.
7.2. Έλλειψη πρόσβασης σε φρέσκο νερό.
7.3. Έκθεση του ζώου σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ήλιο, αέρα,

βροχή, χιόνι, χαλάζι, κ.α.
7.4. Έλλειψη πνευματικής και σωματικής εκτόνωσης ανάλογης της ηλικίας,

υγείας, φυλής και ιδιοσυγκρασίας του ζώου.
7.5. Παρατεταμένος περιορισμός του σκύλου, και συγκεκριμένα:

7.5.1. Παραμονή σε δωμάτια, μικρού εμβαδού αναλογικά με το
μέγεθος του σκύλου, ή χώρους όπου ο σκύλος δεν μπορεί να
κινηθεί ελεύθερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

7.5.2. Αλυσόδεση του σκύλου σε σταθερό σημείο όπου το ζώο δεν
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα.



7.5.3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος περιορισμού των
παραπάνω 2 περιπτώσεων συμπίπτει με τον χρόνο
παραμονής του ζώου στο κλουβί (crate).

*****


