
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 168598/1494 
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγω-

γής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών 

ικανοτήτων σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 

200/Α'/27.8.1998) "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης 
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπι-
κού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης Α.Ε." και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 
269 Α') «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτο-
μικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του 
ν.δ. 86/1969 "περί δασικού κώδικα", του ν.δ. 996/1971 
και του ν. 177/1975.

4. Την αριθμ. 161996/3003/1-12-2017 απόφαση Υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4361/Β') περί «Κα-
θορισμού όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων 
κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και Ιχνηλα-
τών».

5. Την αριθμ. 168568/1026 κοινή υπουργική απόφαση 
περί «Όρων και προϋποθέσεων καθορισμού χώρων εκ-
γύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών 
ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις 
ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.) (ΦΕΚ 2437 Β').

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/
11-12- 1998 (ΦΕΚ 1289/Β΄/28-12-1998) «Καθορισμός μέ-
τρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πα-
νίδας και χλωρίδας, εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδη-
γίας 92/43 ΕΕ»όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΗΠ 
14849/853/Ε103/4-4-2008 (Β΄ 645) κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών οικονομίας και οικονομικών -
ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει σήμερα.

7. Την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.37338/ 1807/
Ε/103/01-09-2010 (Β΄1495) Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί-
δας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση 
υπ. αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (Β' 1495), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, 
«Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιή-
θηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 414985/29-11-1985 
(Β΄757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα αρχικά με την κοινή 
υπουργική απόφαση 366599/16-12-1996 (Β΄1188) «Μέ-
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής για την 
τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» και αργότερα 
με την κοινή υπουργική απόφαση 294283/23-12-1997 
(Β΄ 68/1998) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συμβουλί-
ου και 91/244/ΕΟΚ 97/49/ΕΚ της Επιτροπής», η οποία και 
κατήργησε την αμέσως προηγούμενη κοινή υπουργική 
απόφαση (366599/16-12-1996).

9. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης "Για τη διατήρηση 
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευ-
ρώπης", όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α΄).

10. Τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως 
κυρώθηκε με το ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α΄).

11. Το ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') περί « δεσποζόμενων 
και αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία των 
ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 
κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το άρθρο 5 παρ. 4. 3. περ. β του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 
Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

13. Την υπουργική απόφαση 98161/4136/6-4-2009 
Υ.Α.Α.Τ για τις απελευθερώσεις θηραμάτων.

14. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα" που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.1992).

15. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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16. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

17. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

19. Την Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(ΦΕΚ 3722/ Β').

20. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
«...και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας...» (ΦΕΚ114/Α').

21. Το αριθμ. 688/2-12-2016 και 437/24-8-2018 έγ-
γραφα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος με τα οποία 
κοινοποιήθηκαν απόψεις -προτάσεις για τους αγώνες 
κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και 
ιχνηλατών.

22. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών.

23. Την ανάγκη διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδει-
ξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνη-
λατών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την διεξαγωγή κλασικών αγώνων επί-
δειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και 
ιχνηλατών, μετά από άδεια της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με σκοπό την εδραίωση, ανάπτυξη και διάδοση της 
κυνοφιλίας στην Ελλάδα και την παρουσίαση - προβολή 
των δεξιοτήτων των σκύλων, με τους κατωτέρω όρους 
και προϋποθέσεις:

Α. Οι κλασικοί αγώνες δεν εντάσσονται στους αγώ-
νες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων όπως προβλέπο-
νται στις σχετικές αποφάσεις 161996/3003/1-12- 2017 
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4361 /Β') και 
168568/1026/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2437 Β'). Είναι εκδηλώσεις κυνοφιλίας που πραγματοποι-
ούνται σε καθοριζόμενο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση 
του εγκεκριμένου ετήσιου κύκλου των αγώνων κυνηγε-
τικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) που πραγματοποιούνται υπό 
την αιγίδα του Κ.Ο.Ε και έχουν σκοπό την παρουσίαση 
στο ευρύτερο κοινό των ικανοτήτων των σκύλων που 
διακρίθηκαν στους Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών και ιχνηλατών. 
Οι κλασικοί αγώνες πραγματοποιούνται σε προκαθορι-
σμένες περιοχές, με κατάλληλη διαμόρφωση και βλάστη-
ση ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εργασίας 
των σκύλων από ικανό αριθμό θεατών. Στους κλασικούς 
αγώνες συμμετέχουν μόνο καθαρόαιμοι σκύλοι δείκτες 
και ιχνηλάτες, που είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά γε-
νεαλογικά βιβλία. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.). Η υλοποίηση 
των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα και κανονισμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε

Β. Διοργανωτές των κλασικών αγώνων μπορεί να είναι 
εθνικοί όμιλοι φυλών ή οι κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού 
χαρακτήρα, που έχουν αναγνωρισθεί δικαστικά ως σω-
ματεία και τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Ομί-

λου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Το αίτημα για τη διοργάνωση των 
αγώνων υποβάλλεται μέσω του Κ.Ο.Ε. στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και περιλαμβάνει εκτός από τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των επιδείξεων και την κατηγορία των σκύ-
λων (δείκτες ή ιχνηλάτες) που αφορούν, την τοποθεσία 
διεξαγωγής, το μέγεθος της έκτασης (αποτυπωμένο επί 
χάρτου αναλόγου κλίμακας), στοιχεία για την βλάστη-
ση, τον τρόπο οργάνωσης και παρακολούθησης της 
εκδήλωσης, τις προσωρινές υποδομές φιλοξενίας των 
επισκεπτών (αριθμός αναμενόμενων επισκεπτών, χώροι 
στάθμευσης, σημεία υποδοχής, σημάνσεις κ,λπ.) καθώς 
και τυχόν λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες που ζητούνται. 
Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι και μεριμνούν για την 
ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, την υγιεινή και ασφά-
λεια των επισκεπτών, την καθαριότητα του χώρου, την 
αποτροπή ζημιών στη βλάστηση και εν γένει στο χώρο 
διεξαγωγής της εκδήλωσης και την αποκατάσταση τους 
σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς. Οι κλασικοί αγώνες 
χαρακτηρίζονται από τον Κ.Ο.Ε ως εθνικού ή ως περι-
φερειακού επιπέδου και μπορεί να είναι συνολικά ανά 
έτος, μέχρι τρεις (3) εκδηλώσεις για όλες τις κατηγορίες 
σκύλων που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις, 
161996/3003/1-12- 2017 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ 4361/Β') και 168568/1026/2018 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2437 Β'). Σε περίπτωση διοργάνωσης 
των κλασικών αγώνων σε Ελεγχόμενες Κυνηγετικές 
Περιοχές (Ε.Κ.Π) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη σχετι-
κή κοινή υπουργική απόφαση 168568/1026/2018 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2437 Β').

Γ. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξα-
γωγής των εκδηλώσεων επίδειξης σκύλων δεικτών και 
ιχνηλατών κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και είδος της άγριας 
πανίδας, καθορίζουμε τα εξής:

1. Οι κλασικοί αγώνες επίδειξης σκύλων των προα-
ναφερόμενων κατηγοριών διενεργούνται σε προκα-
θορισμένο χώρο που ορίζεται στη χορηγούμενη άδεια 
διεξαγωγής τους. Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν συγκε-
κριμένα χλωριδικά χαρακτηριστικά (σύνθεση, ανάπτυξη 
βλάστησης) και ομαλές κλίσεις ώστε να είναι εύκολη και 
εφικτή η παρακολούθηση των αγώνων, με τη δημιουργία 
υποτυπωδών εγκαταστάσεων, μη μόνιμου χαρακτήρα οι 
οποίες απομακρύνονται από τους διοργανωτές μετά τη 
λήξη της εκδήλωσης.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται η διεξαγωγή κλασικών αγώ-
νων επίδειξης σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε Ζώνες 
Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ) και σε περιοχές όπου επιτρέ-
πεται η θήρα, ως ακολούθως:

2.1 Για τους δείκτες: Από 1ης Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου 
σε συνολική έκταση εμβαδού μέχρι 1000 στρεμμάτων. 
Επιτρέπεται η ειδική απελευθέρωση, τοποθέτηση, χρήση 
αποκλειστικά για την εκδήλωση επίδειξης, περιορισμέ-
νου αριθμού εκτρεφόμενων ορνιθομόρφων πεδινής 
(Perdix perdix), ορεινής (Alectoris graeca) και νησιώτι-
κης πέρδικας (Alectoris chukar), φασιανού (Phasianus 
colchicus) και ευρωπαϊκού ορτυκιού (Coturnix coturnix 
coturnix) με την προϋπόθεση ότι στην επιλεχθείσα 
έκταση και πέριξ αυτής, σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων 
δεν υπάρχουν επιδημητικοί πληθυσμοί ορνιθομόρφων, 
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και ότι τα πτηνά αυτά, στο βαθμό που είναι εφικτό, θα 
απομακρύνονται μετά τη λήξη της εκδήλωσης, έτσι ώστε 
να περιοριστεί κάθε κίνδυνος γενετικής μόλυνσης ή με-
ταφοράς παθογόνων οργανισμών από τα εκτροφεία 
στην άγρια πανίδα.

2.2 Για τους ιχνηλάτες: Από 1ης Απριλίου μέχρι 31 
Μαΐου, για το λαγό (Lepus europaeus) και τον αγριόχοιρο 
(Sus scrofa) σε έκταση μέχρι 5.000 στρεμμάτων.

Για να επιδειχθεί η ικανότητα ιχνηλασίας στο λαγό και 
στον αγριόχοιρο θα πρέπει να επιλέγεται περιοχή όπου 
έχει ικανή πυκνότητα των δύο ειδών. Σε αντίθετη περί-
πτωση, δύναται να δημιουργηθεί οσμή με την κατάλληλη 
περιφορά δέρματος του ζώου.

2.3 Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή κλασικών αγώνων 
επίδειξης σκύλων στα Καταφύγια Άγριας Ζωής. Σε πε-
ριοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου 
χρόνου επιτρέπεται η διεξαγωγή κλασικών αγώνων επί-
δειξης δεικτών και ιχνηλατών τους τελευταίους έξι μήνες 
πριν την άρση της απαγόρευσης.

3. Σε ιδιωτικές αγροτικές και πεδινές εκτάσεις επιτρέ-
πεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων επίδειξης δεικτών και 
ιχνηλατών μετά από την έγγραφη συγκατάθεση (υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη, νομέα ή 
μισθωτή της έκτασης.

4. Στο χώρο διεξαγωγής των κλασικών αγώνων επι-
τρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί 
που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά. Οι θεατές 
παρακολουθούν από προκαθορισμένα σημεία.

Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο "πιστόλι 
αφέσεως αγώνων", που έχει κατασκευασθεί ειδικά για 
να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

5. Η διεξαγωγή κλασικών αγώνων επίδειξης σκύλων 
και για τις δύο κατηγορίες, δεικτών και ιχνηλατών, πραγ-
ματοποιείται παρουσία δασικών οργάνων του τοπικού 
Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών του Νομού στην 
περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο καθώς και 
ιδιωτικών φυλάκων Θήρας των κυνηγετικών οργανώ-
σεων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία ώστε 
να προλαμβάνεται τυχόν άσκοπη ενόχληση των ειδών 
της άγριας πανίδας και να αποφεύγονται ζημιές στην 
βλάστηση.

6. Απαγορεύεται στους κλασικούς αγώνες επίδειξης 
σκύλων, η ειδική απελευθέρωση ξενικών ειδών και υπο-
ειδών, είτε εισάχθηκαν από το εξωτερικό είτε εκτραφή-
καν στην Ελλάδα.

7. Επιτρέπεται η αγορά πεδινής, ορεινής και νησιώτι-
κης πέρδικας, φασιανού και ευρωπαϊκού ορτυκιού από 
κρατικά εκτροφεία θηραμάτων (εάν υπάρχουν αδιάθετα 
υπόλοιπα) ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτρο-
φεία θηραμάτων.

Οι ιδιώτες εκτροφείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εκτροφείων. 
Τα θηράματα κατά τη μεταφορά τους θα συνοδεύονται 
από το προβλεπόμενο δελτίο διακίνησης καθώς και βε-
βαίωση κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
για την άριστη υγεία τους.

8. Η ειδική απελευθέρωση των θηραμάτων αποκλει-
στικά για τους κλασικούς αγώνες, θα γίνεται από τριμε-
λή επιτροπή που θα συστήνεται για το σκοπό αυτό από 

την οικεία δασική υπηρεσία και θα αποτελείται από ένα 
μέλος του διοργανωτή των εκδηλώσεων, ένα μέλος του 
τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και ένα δασικό υπάλλη-
λο της εποπτεύουσας οικείας δασικής υπηρεσίας ή ένα 
ιδιωτικό φύλακα θήρας της οικείας κυνηγετικής οργά-
νωσης. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
απελευθέρωσης, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται 
στην εποπτεύουσα τοπική δασική υπηρεσία.

9. Κάθε δαπάνη σχετική με τη διοργάνωση και διεξα-
γωγή των αγώνων και τυχόν αποκατάσταση ζημιών στη 
βλάστηση ή σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.

Δ. Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας διεξα-
γωγής κλασικών αγώνων επίδειξης σκύλων δεικτών και 
ιχνηλατών.

1. Μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου αγώ-
νων Κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων, ο Κ.Ο.Ε στα 
πλαίσια της παρούσας απόφασης, υποβάλλει στο τμήμα 
«Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας» της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ, αίτημα για την υλοποίηση 
προτεινόμενων κλασικών αγώνων επίδειξης προσδιο-
ρίζοντας το χαρακτήρα τους (εθνικό ή περιφερειακό). 
Στο αίτημα αναφέρονται οι τοπικοί κυνοφιλικοί όμιλοι 
που θα αναλάβουν τη διοργάνωση των κλασικών αγώ-
νων επίδειξης των διαφόρων κατηγοριών σκύλων και 
συνυποβάλλεται το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες 
και τις περιοχές διεξαγωγής, τα απαραίτητα κατά περί-
πτωση μορφολογικά και λοιπά στοιχεία, τυχόν απαιτού-
μενες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση τη θέασης των 
κλασικών αγώνων (πρόχειρες κατασκευές κ.λπ.), χώροι 
φιλοξενίας, οδοί προσπέλασης κ.λπ., καθώς και επακρι-
βώς το είδος, τον αριθμό των ατόμων ειδών της άγριας 
πανίδας και την προέλευση τους (επωνυμία εκτροφείου, 
τρόπος εκτροφής, πιστοποιητικά) τα οποία θα χρησιμο-
ποιηθούν για τους σκοπούς της επίδειξης.

Το προαναφερόμενο αίτημα του Κ.Ο.Ε προς τη Διεύ-
θυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ, θα συνοδεύεται 
από τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Δασικής Αρχής, στην 
περιοχή της οποίας θα διεξαχθούν οι κλασικοί αγώνες 
και προς την οποία ο Κ.Ο.Ε ή ο τοπικός διοργανωτής θα 
πρέπει να έχει υποβάλει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

2. Οι τοπικοί κυνοφιλικοί όμιλοι που αναλαμβάνουν τη 
διοργάνωση κλασικών αγώνων επίδειξης σκύλων δει-
κτών ή ιχνηλατών, εθνικού η περιφερειακού επιπέδου, 
στα πλαίσια της παρούσας, θα πρέπει να έχουν σχετι-
κή εμπειρία από Α.Κ.Ι σκύλων και τη σύμφωνη γνώμη 
του Κ.Ο.Ε. Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος και ο τοπικός 
διοργανωτής όμιλος των κλασικών αγώνων διασφαλί-
ζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών 
υποχρεώσεων του κατόχου ή του ιδιοκτήτη του σκύ-
λου (βιβλιάρια, εμβολιασμοί, σήμανση, ιατρική φρο-
ντίδα κ.λπ.) όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο 
ν. 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώ-
σεων από τον τοπικό διοργανωτή των αγώνων (τοπικό 
κυνολογικό όμιλο), θα επιβάλλεται «ποινή αποκλεισμού» 
του εν λόγω διοργανωτή, από Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών και 
Ιχνηλατών, για τα επόμενα δύο (2) έτη.
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ΣΤ. Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος (Κ.Ο.Ε), υποχρε-
ούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δα-
σών του Υ.Π.Ε.Ν και στην οικεία Δασική Αρχή, που είχε 
την εποπτεία της διεξαγωγής των κλασικών αγώνων - 
επιδείξεων, έκθεση πεπραγμένων που θα αναφέρεται 
στα ποσοτικά και λοιπά δεδομένα της εκδήλωσης (επι-
τυχής ή μη ολοκλήρωση των κλασικών αγώνων, αριθμός 
συμμετεχόντων, αριθμό και είδος θηραμάτων που απε-
λευθερώθηκαν, λοιπά προβλήματα διεξαγωγής κ.λπ.).

Ζ. Οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας και οι ιδιω-
τικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων 

είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση των παραβάσεων του 
ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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