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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο.ΣΝ.Ε. 
 

ΚΩΓΙΚΑ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Η βειηίσζε, αλάπηπμε, δηάδνζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θπιήο ηνπ ζθχινπ λάνπηζεξ φισλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεγεζψλ (ζπκβνιίδνληαη απφ ηελ FCI κε ηνπο θσδηθνχο: 181, 182, 183), 
θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο επηινγήο θαη ηεο εθηξνθήο απηνχ ζε φιε ηελ Διιάδα 
απνηειεί ην ζηφρν ηνπ νκίινπ θαη έρεη χςηζηε αμία γηα ηα κέιε ηνπ. 
 
Οη αμίεο ηνπ νκίινπ ππεξηεξνχλ θάζε πξνζσπηθήο, αληαγσληζηηθήο, νηθνλνκηθήο επηδίσμεο. 

 Κάζε κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα ζέβεηαη ηνλ θψδηθα εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαη λα 
εξγάδεηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ νκίινπ. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Ο.Ν.Δ. γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 
λάνπηζέξ ηνπ ζηνλ Κ.Ο.Δ. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα πξνζπαζεί ζπλερψο γηα ηε βειηίσζε ηεο θπιήο 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα αληηπαιεχεη θάζε αζέκηηε πξαθηηθή, θάζε αλεχζπλε 
αλαπαξαγσγή πνπ βιάπηεη ηε θπιή. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα ειέγρεη ηνλ ζθχιν ηνπ γηα θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηεο 
θπιήο, πξνζπαζψληαο λα ζπκβάιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ γελεηηθψλ θαη θιεξνλνκηθψλ 
αζζελεηψλ ηεο θπιήο. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα γηα λα πιεξνθνξήζεη 
έλαλ ππνςήθην ηδηνθηήηε λάνπηζεξ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θπιή. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη λα ηεξεί ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πγείαο ηνπ νκίινπ. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ δελ ζα αλαπαξάμεη νπδέπνηε ην λάνπηζέξ ηνπ κε ζθχιν άιιεο 
θπιήο. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ νθείιεη θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
ψζηε λα βνεζά ηνλ ζθχιν ηνπ λα έρεη αμηνπξεπή δηαβίσζε γηα φιε ηε δσή ηνπ 
παξάζρνληάο ηνπ θάζε δπλαηή βνήζεηα αλεμάξηεηα θφζηνπο. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ δελ ζα εγθαηαιείςεη πνηέ ην λάνπηζεξ ηνπ αιιά θαη δελ ζα 
αγλνήζεη θαλέλα δψν πνπ έρεη αλάγθε ηελ βνήζεηα ηνπ. 

 Σν κέινο ηνπ νκίινπ αλ δελ κπνξεί λα ζπληεξήζεη ην λάνπηζεξ ηνπ κπνξεί λα 
απεπζπλζεί ζηνλ φκηιν δεηψληαο βνήζεηα. 

 Ο φκηινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα ζε θάζε κέινο ηνπ 
νπνίνπ ην λάνπηζεξ έρεη αλάγθε ηέηνηαο. 
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ΔΚΣΡΟΦΔΙ 
 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα παξάζρεη ηελ πην ζσζηή θαη θαηάιιειε 
θξνληίδα ζηα λάνπηζεξ πξνο αλαπαξαγσγή. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή θξνληίδα 
αλεμαξηήησο νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, γηα ηε βέιηηζηε δηαβίσζε ησλ θνπηαβηψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ αλαπαξαγσγή. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή ζπκβνπιεπηηθή 
βνήζεηα ζε νπνηνλδήπνηε απνθηήζεη ζθχιν εθηξνθήο ηνπ. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη θάζε πηζαλφηεηα 
εχξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ηδηνθηήηε γηα ην λάνπηζεξ πνπ πξνηίζεηαη λα παξαρσξήζεη. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί λα παξαρσξήζεη 
λάνπηζεξ ζε επίδνμν ηδηνθηήηε, αλ ν ίδηνο εθηηκά φηη δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ψζηε λα 
δηαηεξεί ζθχιν ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο νδεγίεο ηεο 
θηεληαηξηθήο επηζηήκεο γηα ηε ζσζηή θαη πγηή αλάπηπμε ησλ θνπηαβηψλ ηνπ. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία 
γηα δεηήκαηα πγείαο ησλ λάνπηζεξ ηνπ. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ δελ ζα παξαρσξήζεη πνηέ ζθχιν εθηξνθήο ηνπ πνπ 
ζα έρεη πξφβιεκα πγείαο, εθηφο αλ ν ππνςήθηνο ηδηνθηήηεο είλαη ζαθψο 
ελεκεξσκέλνο θαη απνιχησο ζχκθσλνο. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη θάζε δπλαηή 
βνήζεηα ζηνλ επίδνμν ηδηνθηήηε. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ δελ ζα δψζεη πνηέ θνπηάβη ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 
8 εβδνκάδσλ. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ 
παξαρψξεζε ελφο λάνπηζεξ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κέξνο ησλ εμφδσλ πνπ 
δαπάλεζε γηα ηελ αλαπαξαγσγή. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαρσξήζεη 
ζηνλ λέν ηδηνθηήηε: 

 νδεγίεο δηαηξνθήο 
 θσηνηππίεο ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ησλ γελλεηφξσλ 
 θσηνηππίεο ησλ εκβνιηαζκψλ ησλ γελλεηφξσλ 
 Σν βηβιηάξην πγείαο ηνπ θνπηαβηνχ θαη φιεο ηηο θηεληαηξηθέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο έρεη 

ππνβιεζεί 
 Σνλ Γελεαινγηθφ Υάξηε ηνπ θνπηαβηνχ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηνπ απφ ηνλ 

Κ.Ο.Δ. 
 Κάζε αληίζηνηρν έγγξαθν ηνπ Κ.Ο.Δ. πνπ λα θαηνρπξψλεη λνκηθά ηελ κεηαβίβαζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο. 

 Ο εθηξνθέαο-κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε 
ηνπ θνπηαβηνχ πνπ παξαρψξεζε. 

 Ο εθηξνθέαο-κέινο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ λέν ηδηνθηήηε γηα ην 
φηη ζα πξέπεη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θνπηαβηνχ λα εμεηαζηεί ην 
θνπηάβη απφ θηελίαηξν ηεο επηινγήο ηνπ λένπ ηδηνθηήηε. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηνλ λέν 
ηδηνθηήηε φηη απαγνξεχεηαη λα παξαπνηήζεη κε ηερλεηά κέζα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 
θπιήο, εθηφο θη αλ απηφ είλαη θηεληαηξηθά επηβεβιεκέλν γηα ιφγνπο πγείαο ηνπ ζθχινπ 
θαη κφλν. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα δερηεί λα παξαιάβεη πίζσ ην λάνπηζεξ 
πνπ παξαρψξεζε αλ ν λένο ηδηνθηήηεο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηνπο θαλφλεο 
ηεο ηδηνθηεζίαο ελφο ζθχινπ. 

 Ο εθηξνθέαο – κέινο ηνπ Οκίινπ δηθαηνχηαη λα δηαηεξήζεη ηε ζπληδηνθηεζία ηνπ ππφ 
παξαρψξεζε λάνπηζεξ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππνςήθηνπ ηδηνθηήηε θαη κε ηνπο 
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φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νπνίαο νθείιεη λα απνδερζεί ν επίδνμνο ηδηνθηήηεο ψζηε 
λα νινθιεξσζεί ε παξαρψξεζε. 
 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ-ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 
 

 Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε παξαπνίεζε γελεαινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ελφο 
λάνπηζεξ. 

 Κάζε κνξθή ζπληδηνθηεζίαο πνπ απαηηεί ν εθηξνθέαο νθείιεη λα είλαη έγγξαθε. 

 Έλαο επίδνμνο ηδηνθηήηεο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθηξνθέα νηθνλνκηθφ 
αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε λάνπηζεξ σο κέξνο ησλ εμφδσλ πνπ δαπάλεζε ν 
εθηξνθέαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή εθηφο αλ ηα δχν κέξε ζπκθσλήζνπλ αιιηψο. 

 Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε λάνπηζεξ ζε θαηαζηήκαηα θαηνηθίδησλ απφ κέινο ηνπ 
Οκίινπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε λάνπηζεξ ζε θιήξσζε, παδάξη ή δηαγσληζκφ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε λάνπηζεξ ζε νηνλδήπνηε πνιίηε γηα ηνλ νπνίν κπνξεί 
λα ππάξρεη θαη ε παξακηθξή ππφλνηα κεηαπψιεζεο ηνπ ζθχινπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε αγνξά λάνπηζεξ απφ νπνηαδήπνηε εκπνξηθή εγθαηάζηαζε. 

 Σν κέινο ηνπ Οκίινπ απαγνξεχεηαη λα ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 
θπλνκαρίεο. 

 Σν κέινο ηνπ Οκίινπ αληηηίζεηαη ζζελαξά ζε θάζε κνξθή εθκεηάιιεπζεο δσήο απφ 
εηαηξείεο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα – ηζίξθν. 

 Σν κέινο ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα πξνζηαηεχεη θάζε ζηηγκή ην λάνπηζεξ απφ θάζε 
κνξθή βίαηεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη ηνλ παξακηθξφ πφλν εθηφο 
ησλ απαξαίηεησλ θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΘΔΡΑΠΔΤΣΗ ΝΑΟΤΣΔΡ» 
 

 Ο Όκηινο νθείιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δεκηνπξγήζεη ην πιαίζην εθείλν 
ψζηε λα ηδξχζεη θνξέα πηζηνπνίεζεο ζθχισλ ηεο θπιήο κε θξηηήξηα ηέηνηα ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπο βνήζεηα ζε πάζρνληεο ζπκπνιίηεο. 

 Ο Όκηινο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαζψο θαη 
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε νθείιεη λα πξνσζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

 Ο Όκηινο νθείιεη λα πηζηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απφ αληίζηνηρνπο 
θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε πείξα θαη ηερλνγλσζία. 

 Ο Όκηινο ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα ζα πξέπεη λα 
απεπζπλζεί ζε θαηάιιειν ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ (λεπξνιφγνπο, 
ςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο, παηδηάηξνπο) ζην θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 
πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ζθχιν (θπλνθηιηθνχο θνξείο, εθπαηδεπηέο ζθχισλ, ρεηξηζηέο). 

 ε απηά ηα πιαίζηα, κέιε ηνπ Οκίινπ αθνχ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα ηνπ 
νξγαληζκνχ Pet Partners, έρνπλ πιένλ ηελ ηδηφηεηα αμηνινγεηή νκάδσλ ζεξαπείαο, ή 
έρνπλ θξηζεί σο νκάδα ζεξαπείαο θαηάιιεινη. 

 
ΟΜΑΓΔ ΚΤΝΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

Ο Όκηινο νθείιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δεκηνπξγήζεη επηηξνπέο θαη νκάδεο 
θπλαζιεκάησλ. 
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ Καηαζηαηηθφ ηνπ 
Οκίινπ. 
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 Η ζπκκεηνρή κέινπο ζην Γ.., ζπλεπάγεηαη πιήξε επίγλσζε θαη απνδνρή ησλ 
θαζεθφλησλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ 
Καλνληζκφ. Πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ, επηθέξεη ηελ παξαπνκπή 
ηνπ κέινπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.. νθείιεη λα είλαη αλεπίιεπην θαη ε ζηάζε ηνπ έλαληη ησλ 
κειψλ ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα είλαη ζπλαδειθηθή θαη ππνδεηγκαηηθή. Καλέλα κέινο ηνπ 
Γ.. δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη απζαίξεηεο απνθάζεηο ή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
ηίηιν ηνπ γηα επίηεπμε πξνζσπηθψλ νθειψλ. 

 Σν Γ.. έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη Δπηηξνπέο Δξγαζίαο, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, 
γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 

 Σν Γ.. έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη θάζε ρξφλν ηνλ Δπφπηε Γελλψλ ηνπ Οκίινπ. 
 

ΝΔΑ ΜΔΛΗ 
 

 Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε, φζνη εηζάγνπλ ή έρνπλ εηζάγεη ζθχινπο γηα εκπνξηθνχο 
ζθνπνχο, ζέηνπλ ζε αλαπαξαγσγή ζθπιηά δηθά ηνπο ή μέλα πνπ δελ είλαη 
θαζαξφαηκα, πξνο βιάβε ηεο θπιήο, πσινχλ ή έρνπλ πσιήζεη, ζθχινπο κέζσ 
θαηαζηεκάησλ ή δηαδηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ, κεζνιαβνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 
ζπλαιιαγέο, πξνσζνχλ, εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαθηλνχλ-πσινχλ δψα 
έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΔ φπσο 
ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ςεπδή δήισζε γέλλαο, πιαζηνγξαθία θιπ), έρνπλ ππνπέζεη ζε 
παξάβαζε ησλ λφκσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Οκνίσο απνθιείνληαη 
θαη νη ζπγγελείο φζσλ έρνπλ ηελ αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά. 

 
ΣΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 Σν Γ ηνπ Οκίινπ ζπζηήλεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ νκίινπ ηνπηθά παξαξηήκαηα 

 Σν Γ πξνηείλεη ζε κέιε ηνπ Ο.Ν.Δ. λα αλαιάβνπλ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
παξαξηήκαηνο 

 Η θαζνδήγεζε ηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο είλαη επζχλε ηνπ Γ 

 Σν ηνπηθφ παξάξηεκα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Καηαζηαηηθφ, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ 
Οκίινπ 

 Σν ηνπηθφ παξάξηεκα δηθαηνχηαη λα εγγξάθεη κέιε, ηα φπνηα γίλνληαη κέιε ηνπ 
Οκίινπ. 

 Σν ηνπηθφ παξάξηεκα δελ δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη ζπλδξνκέο παξά κφλν γηα ηνλ 
Ο.Ν.Δ. 

 Σν ηνπηθφ παξάξηεκα δηθαηνχηαη λα δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο. 

 Γηα θάζε εθδήισζε πνπ ζέιεη λα δηνξγαλψζεη ην ηνπηθφ παξάξηεκα νθείιεη λα πάξεη 
ηελ έγθξηζε ηνπ Γ ηνπ Οκίινπ 

 Σν Γ νθείιεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα ζε θάζε εθδήισζε πνπ ζα 
δηνξγαλψζεη έλα ηνπηθφ παξάξηεκα 

 Όια ηα έμνδα δηνξγάλσζεο κηαο εθδήισζεο ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο θαιχπηνληαη απφ 
ηνλ Ο.Ν.Δ. 

 Όια ηα έζνδα δηνξγάλσζεο κηαο εθδήισζεο ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο πεξηέξρνληαη 
ζηνλ Ο.Ν.Δ. 

ΔΠΟΠΣΗ ΓΔΝΝΩΝ Ο.Ν.Δ. 

 Ο ΟΜΙΛΟ ΝΑΟΤΣΔΡ ΔΛΛΑΓΟ έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ επζχλε ηνπ έιεγρνπ ηεο 
επηιεθηηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο θπιήο ζηε ρψξα καο. Γηα ην ιφγν απηφ ην Γ.. έρεη 
δηθαίσκα λα νξίδεη επφπηε γελλψλ (έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο). 

 Ο επφπηεο γελλψλ νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ 
αλαπαξαγσγήο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Ο.Δ. θαη ηνλ Ο.Ν.Δ. 

 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ επφπηε γελλψλ είλαη ε ηήξεζε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ 
Μεηξψνπ πληζηψκελσλ γηα Αλαπαξαγσγή ζθχισλ. 
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 Ο επφπηεο γελλψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηα ζέκαηα αλαπαξαγσγήο 
θαη λα ζπκκεηέρεη αλειιηπψο ζε φια ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Ο.Ν.Δ. 

 Ο επφπηεο γελλψλ νθείιεη λα ειέγμεη ηνλ ρψξν δηαβίσζεο ησλ θνπηαβηψλ θαη αλ 
ηεξνχληαη επαξθψο φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ 
θνπηαβηψλ θαη ηεο κεηέξαο. 

 Σν Γ.. νθείιεη λα παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη απφ ηνλ επφπηε 
γελλψλ θαη λα ηνλ δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ζηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Κάζε εθηξνθέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ επφπηε γελλψλ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνηεζείζα γέλλα. 

 Ο εθηξνθέαο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ επφπηε γέλλαο ηνπ Ο.Ν.Δ. φια ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ θαη ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ηα ειέγμεη 
εκπεξηζηαησκέλα. 

 Ο επφπηεο γελλψλ δεκνζηνπνηεί κεηά ηνλ έιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο γέλλαο ζηελ 
ηζηνζειίδα θαη ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Οκίινπ. 

 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

 Σα παξαθάησ άξζξα αθνξνχλ ηνπο «πληζηψκελνπο-Recommended», σο πξνο ηελ 
αλαπαξαγσγηθή ηνπο αμία, ζθχινπο ηεο θπιήο ΝΑΟΤΣΔΡ ζηελ Διιάδα. 

 Ο θαλνληζκφο απηφο έρεη ζπληαρζεί κε ηξφπν ψζηε λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 
βαζηθέο αξρέο γηα ηνλ κε εθθπιηζκφ ηνπ πξνηχπνπ (Standard) ηεο θπιήο. Η 
εθαξκνγή ηνπ απνβιέπεη ζηελ πινπνίεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο επηιεθηηθήο κεζφδνπ, κε 
ηελ επηινγή ησλ ζθχισλ πνπ απφ απφςεσο ραξαθηήξνο, επηδφζεσλ θαη 
αλαηνκνθπζηνινγηθήο δηάπιαζεο θξίλνληαη σο θαηάιιεινη γηα ηε βειηίσζε θαη 
αλάπηπμε ηεο θπιήο. 

 Οπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη ηνπο πίλαθεο ηνπ «Δηδηθνχ 
Αξρείνπ Τπεξεζίαο Γελεαινγίνπ» ηνπ Ο.Ν.Δ., πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή αμία ζθχινπ θπιήο ΝΑΟΤΣΔΡ. 

 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
«πληζηψκελνη γηα Αλαπαξαγσγή» είλαη νη ζθχινη ηδηνθηεζίαο κέινπο ηνπ Οκίινπ πνπ 
πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 α. Έρνπλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε (microchip). 

 β. Δίλαη γξακκέλνη ζην Διιεληθφ Γελεαιφγην ηνπ Κ.Ο.Δ. θαη ζην Βηβιίν Δγγξαθήο 
Καζαξφαηκσλ ζθχισλ (Β.Δ.Κ.) ή ζην αληίζηνηρν γελεαιφγην άιιεο ρψξαο κέινπο ηεο 
F.C.I. ή άιιεο ρψξαο ε νπνία ηειεί ζε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ F.C.I. 

 γ. Οη ηδηνθηήηεο ηνπο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηε λφκηκε θαηνρή ηνπ ζθχινπ ηνπο 
κε βάζε ην Γελεαινγηθφ Υάξηε (pedigree). 

 δ. Έρνπλ πάξεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηνλ ραξαθηεξηζκφ «Δμαίξεηνο» ζε Δθζέζεηο 
Μνξθνινγίαο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ FCI 

 ε. Έρνπλ βεβαίσζε θηεληάηξνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηνλ ΚΟΔ θαη ηελ FCI φηη είλαη 
ειεχζεξνη δπζπιαζίαο (βαζκφο Α ή Β) ή έρεη βαζκφ C θαη έρεη δεπγαξψζεη κε ζθπιί 
αληίζεηνπ θχινπ κε βαζκφ Α ή Β θαη νη απφγνλνη ηνπ ζε ειηθία ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 
(12) κελψλ έρνπλ βεβαίσζε θηελίαηξνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ FCI φηη είλαη 
ειεχζεξνη δπζπιαζίαο (βαζκφο Α ή Β). Απφ ηελ πξνυπφζεζε (ε) εμαηξνχληαη ηα κίλη 
λάνπηζεξ. 

 ζη. Έρνπλ εμέηαζε DNA απφ ηελ OFA ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε γνληδίσλ πνπ 
πξνθαινχλ θιεξνλνκηθή θαξδηνπάζεηα (DCM). πληζηψκελνη γηα αλαπαξαγσγή είλαη 
νη ζθχινη πνπ δελ είλαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ (CLEAR). θχινη πνπ νη γνλείο ηνπο 
έρνπλ εμεηαζζεί θαη είλαη δελ είλαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ (θαη νη δχν γνλείο CLEAR), 
ραξαθηεξίδνληαη (CLEAR BY PARENTS) θαη είλαη ζπληζηψκελνη γηα αλαπαξαγσγή. 
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Όζνη είλαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ κφλν κε ζθχιν πνπ δελ 
είλαη θνξέαο. Απφ ηελ πξνυπφζεζε (ε) εμαηξνχληαη ηα κίλη λάνπηζεξ. 

 δ. Να θάλνπλ εηεζίσο θιηληθή νθζαικνινγηθή εμέηαζε θαη λα είλαη πγηή.  

 ε. Να έρνπλ θάλεη εμέηαζε DNA γηα MAC θαη PRA-B θαη ην απνηέιεζκα λα είλαη 
αξλεηηθφ. Η πξνυπφζεζε απηή (ε) αθνξά ηα κίλη λάνπηζεξ. πληζηψκελνη γηα 
αλαπαξαγσγή είλαη νη ζθχινη πνπ δελ είλαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ (CLEAR). θχινη πνπ 
νη γνλείο ηνπο έρνπλ εμεηαζζεί θαη είλαη δελ είλαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ (θαη νη δχν 
γνλείο CLEAR), ραξαθηεξίδνληαη (CLEAR BY PARENTS) θαη είλαη ζπληζηψκελνη γηα 
αλαπαξαγσγή. Όζνη είλαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ κφλν κε 
ζθχιν πνπ δελ είλαη θνξέαο. 

 ζ. Να έρνπλ επηζεκαλζεί κε εμέηαζε DNA profile. 
 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΤΝΙΣΩΜΔΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Ο Ο.Ν.Δ. ππνζηεξίδεη ηελ πξνψζεζε ησλ «πληζηψκελσλ γηα Αλαπαξαγσγή» ζθχισλ. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνηείλεη κφλνλ απηνχο ηνπο ζθχινπο γηα 
αλαπαξαγσγή. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη πάληα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ 
θαηάινγν φισλ ησλ «πληζηψκελσλ γηα Αλαπαξαγσγή» ζθχισλ. 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΔΝΔΑΛΟΓΙΟ 
 

Ο φκηινο πξνηείλεη ζηνλ ΚΟΔ ηελ έθδνζε θφθθηλνπ γελεαινγίνπ, φηαλ εθηξέθεηαη ζειπθφ 
λάνπηζεξ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ ΚΟΔ, είλαη ζηε ιίζηα ηνπ νκίινπ ησλ ζθχισλ πνπ 
είλαη ζπληζηψκελνη γηα αλαπαξαγσγή θαη λα είλαη πξσηαζιεηήο ηνπ νκίινπ θαη ε επίβαζε 
γίλεηαη απφ αξζεληθφ πνπ είλαη ζηε ιίζηα ηνπ νκίινπ ησλ ζθχισλ πνπ είλαη ζπληζηψκελνη γηα 
αλαπαξαγσγή. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε επίβαζεο απφ αξζεληθφ πνπ δελ είλαη εγγεγξακέλν 
ζην ειιεληθφ γελεαιφγην, λα ηζρχνπλ νη πξνππνζέζεηο εγγξαθήο ζηε ιίζηα ηνπ νκίινπ ησλ 
ζθχισλ πνπ είλαη ζπληζηψκελνη γηα αλαπαξαγσγή κε εμαίξεζε ηνλ φξν (β). 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΛΩΝ ΜΔ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ ΥΡΩΜΑΣΑ 
 

Ο φκηινο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ PSK δελ επηζπκεί ηελ αλαπαξαγσγή κεηαμχ ζθχισλ 
δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. Ωζηφζν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο επαξθψο αηηηνινγεκέλεο θαη 
ηεθκεξησκέλεο θαη κεηά απφ εηδηθφ αίηεκα ν φκηινο κπνξεί λα δψζεη εηδηθή άδεηα. 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΤΓΔΙΑ 
 

Σλάοσηζερ (κεζαία): 
α) εμεηάζεηο δπζπιαζίαο ηζρίνπ (HD) αλαγλσξηζκέλεο απφ ηνλ ΚΟΔ 
β) εμέηαζε DNA γηα θιεξνλνκηθή θαξδηνπάζεηα (DCM TEST) 
γ) DNA profile 
δ) εηήζηα θιηληθή εμέηαζε καηηψλ 
 
Σλάοσηζερ γίγας: 
α) εμεηάζεηο δπζπιαζίαο ηζρίνπ (HD) αλαγλσξηζκέλεο απφ ηνλ ΚΟΔ 
β) εμέηαζε DNA γηα θιεξνλνκηθή θαξδηνπάζεηα (DCM TEST) 
γ) DNA profile 
δ) εηήζηα θιηληθή εμέηαζε καηηψλ 
 
Σλάοσηζερ κίλη: 
α) DNA profile 
β) εηήζηα θιηληθή εμέηαζε καηηψλ 
γ) έιεγρνο DNA γηα MAC  
δ) εμέηαζε γηα PRA-B 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΚΘΔΔΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
ΔΚΘΔΔΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (C.A.C.) 

 

 θνπφο ησλ Δθζέζεσλ Μνξθνινγίαο είλαη ε επηινγή θαη ε επηβξάβεπζε ησλ 
θαιπηέξσλ δεηγκάησλ ηεο θπιήο λάνπηζεξ, ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ε 
πξνψζεζε ηεο ππεχζπλεο θπλνθηιίαο. 

 Απνθιεηζηηθφ κέηξν ζχγθξηζεο απνηειεί ην πξφηππν ηεο θπιήο λάνπηζεξ, φπσο 
απηφ δηαηππψλεηαη απφ ηελ F.C.I. 

 πγθεθξηκέλα θαη πξνο άξζε θάζε ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο, νη ζθχινη θξίλνληαη κε 
βάζε ηελ πηζηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξφηππν ηεο θπιήο 
θαη ραξαθηεξίδνληαη κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ F.C.I. ραξαθηεξηζκνχο. Η 
χπαξμε άιισλ ζθχισλ δελ κεηαβάιιεη απηφ ην ραξαθηεξηζκφ, ε δε θαηάηαμή ηνπο 
θξίλεηαη απφ ηε ζπγθξηηηθή πηζηφηεηα πξνο ην πξφηππν. 

 
Οη Εθζέζεης Μορθοιογίας (C.A.C.) ποσ δηοργαλώλεη ο Ο.ΣΝ.Ε. αθοιοσζούλ ηοσς 
θαλοληζκούς ηοσ Κ.Ο.Ε. ως προς ηης προϋποζέζεης ζσκκεηοτής, ηης θαηεγορίες θαη 
ηελ απολοκή ηωλ C.A.C. 
 
Το  CAC, απολέκεηαη θαη ζηο ζθύιο θάηοτο ηοσ RCAC , όηαλ ο άιιος ζθύιος θάηοτος 
ηοσ πηζηοποηεηηθού είλαη ήδε πρωηαζιεηής.  

 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΟΜΙΛΟΤ (Ch.S.C.GR) 

 
θχινο θπιήο λάνπηζεξ γηα λα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ Πξσηαζιεηή Ο.Ν.Δ. (Ch.S.C.GR.), 
ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεη ζην εμήο ην φλνκά ηνπ, πξέπεη: 
α) λα ηνπ έρεη απνλεκεζεί δπν (2) θνξέο ν ραξαθηεξηζκφο ‘’εμαίξεηνο’’, κεηά ηελ ειηθία ησλ 
15 κελψλ, ζε έθζεζε ηνπ Οκίινπ, ή ζε έθζεζε άιινπ Οκίινπ πνπ νξίδεηαη ζαλ εηδηθή έθζεζε 
ηνπ Ο.Ν.Δ. 
β) λα έρεη πεξάζεη ην ηεζη ραξαθηήξα( >50 βαζκνινγία)ζε έθζεζε ηνπ νκίινπ, ή ζε έθζεζε 
άιινπ Οκίινπ πνπ νξίδεηαη ζαλ εηδηθή έθζεζε ηνπ Ο.Ν.Δ. 
γ) εηδηθά γηα ηα ζλάνπηζεξ γίγαο λα έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο εξγαζίαο φπσο 
απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ ΚΟΔ ή απφ ηνλ εθάζηνηε εζληθφ φκηιν ζηνλ νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλνο ν ζθχινο 
 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΝΔΩΝ ΟΜΙΛΟΤ (JCh.S.C.GR) 
 

Αληίζηνηρα θχινο θπιήο λάνπηζεξ γηα λα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ Πξσηαζιεηνχ Νέσλ 
Ο.Ν.Δ. (Ch.J.S.C.GR.), ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεη ζην εμήο ην φλνκά ηνπ, πξέπεη λα ηνπ έρνπλ 
απνλεκεζεί δχν (2) θνξέο ν ραξαθηεξηζκφο ‘’εμαίξεηνο’’ ζε ειηθία 9-15 κελψλ, ζε έθζεζε ηνπ 
Οκίινπ, ή ζε έθζεζε άιινπ Οκίινπ πνπ νξίδεηαη ζαλ εηδηθή έθζεζε ηνπ Ο.Ν.Δ. 

ISPU WINNER 

Γίλνληαη νη αθφινπζεο θάξηεο (Proposal cards): ISPU CLUB WINNER, ISPU CLUB JUNIOR 

WINNER, θαη ISPU CLUB VETERAN WINNER ζηνπο ζθχινπο κε αμηνιφγεζε εμαίξεηνο 

πξψηνο. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΙ ΚΤΛΩΝ 

Ο φκηινο δεκνζηνπνηεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην Γ..: 
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1. Δθηξνθεία κειψλ ηνπ Οκίινπ, πνπ έρνπλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ κία γέλλα, δεισκέλε 

ζηνλ Κ.Ο.Δ 

2. Απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πγείαο λάνπηζεξ κειψλ ηνπ Οκίινπ 

3. Σίηινπο φπσο πξσηαζιεηήο νκίινπ, world winner, European winner 

4. Απνηειέζκαηα επίζεκσλ εμεηάζεσλ εξγαζίαο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1.ΤΝAΝΣΗΗ ΜΔ ΑΓΝΩΣΟ ΜΔ ΦΙΛΙΚΔ ΓΙΑΘΔΔΙ 

Ο ζθχινο αθήλεη ηνλ άγλσζην κε θηιηθέο δηαζέζεηο λα πιεζηάζεη θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ ηδηνθηήηε 

ηνπ, θάλνληαο κία ζπλεζηζκέλε, θαζεκεξηλή ζπδήηεζε. 

2. ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΠΑΦΗ(ΥΑΓΙ) ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΟ ΜΔ ΦΙΛΙΚΔ ΓΙΑΘΔΔΙ  

Ο ζθχινο δέρεηαη ην ράηδεκα απφ άγλσζην κε θηιηθέο δηαζέζεηο, ελψ βξίζθεηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν κε 

ηνλ ρεηξηζηή. 

3.ΠΡΟΥΩΡΩΝΣΑ ΑΝΑΜΔΑ Δ ΠΛΗΘΟ 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ αζθήζεσο είλαη λα απνδείμεη φηη ν ζθχινο κπνξεί λα θηλείηαη επγεληθά αλάκεζα ζε 

πιήζνο πεδψλ θαη είλαη ζε ειεγρφκελε θαηάζηαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ο ζθχινο θαη ν 

ρεηξηζηήο πεξηθέξνληαη αλάκεζα ζην πιήζνο θαη πεξλάλε δίπια απφ άιινπο πεδνχο. 

4.ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ ΑΛΛΟΝ ΚΤΛΟ 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ άζθεζεο είλαη λα απνδείμεη φηη ν ζθχινο κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη επγεληθά ππφ 

ηελ παξνπζία άιισλ ζθχισλ ζηνλ ρψξν. Γχν ρεηξηζηέο κε ηα ζθπιηά ηνπο πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ απφ απφζηαζε πεξίπνπ 3 κέηξσλ, ζηακαηάλε, δίλνπλ ρεηξαςία θαη αληαιιάζζνπλ επραξηζηίεο. 

5.ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ ΠΔΡΙΠΑΜΟ 

Άγλσζηνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο απφ ηνλ θξηηή, ζα πξνβεί ζε 2 ελέξγεηεο πεξηζπαζκνχ (φπσο 

πέηακα βηβιίνπ, άλνηγκα νκπξέιαο). 

6.ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ ΓΤΝΑΣΟΤ ΗΥΟΤ 

Ο θξηηήο ζα δψζεη εληνιή γηα ηελ παξαγσγή δπλαηνχ ήρνπ θαζψο ην ζθπιί βξίζθεηαη ελ θηλήζεη θαζψο 

θαη φηαλ ν ηδηνθηήηεο θαη ν ζθχινο βξίζθνληαη ζε ζηάζε αλακνλήο.  

7.ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ 

Ο ηδηνθηήηεο ζα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ζθχιν ηνπ, ρσξίο ν ηειεπηαίνο λα έρεη νπηηθή επαθή, γηα 3 

ιεπηά. Ο ζθχινο δελ απαηηείηαη λα κείλεη αθίλεηνο αιιά δελ πξέπεη λα γαπγίδεη επίκνλα, λα 

θιαςνπξίδεη, λα βεκαηίδεη άζθνπα, ή λα είλαη ηδηαίηεξα ηαξαγκέλνο θαη λεπξηθφο. Οη αμηνινγεηέο 

δχλαηαη λα κηιάλε ζηνλ ζθχιν αιιά φρη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, ελψ δελ επηηξέπεηαη λα ηνλ ρατδεχνπλ ή 

λα δηνξζψλνπλ ζπκπεξηθνξέο. 

Κάζε δνθηκαζία βαζκνινγείηε απφ 1-10. 

Γηα ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηαζιεηή απαξαίηεηε είλαη ε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ 50 πφλησλ ζπλνιηθά. 


