ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1.1
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό του Ομίλου.

Άρθρο 1.2
Η συμμετοχή μέλους στο Δ.Σ., συνεπάγεται πλήρη επίγνωση και αποδοχή των καθηκόντων, όπως
αυτά αναγράφονται στο Καταστατικό και στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. Πλημμελής
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών ή παράβαση του άρθρου 1.3, επιφέρει την παραπομπή του
μέλους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 1.3
Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να είναι ανεπίληπτο και η στάση του έναντι των μελών του
Ομίλου οφείλει να είναι συναδελφική και υποδειγματική. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν έχει το
δικαίωμα να λαμβάνει αυθαίρετες αποφάσεις ή να χρησιμοποιεί τον τίτλο του για επίτευξη
προσωπικών οφελών.

Άρθρο 1.4
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίζει Επιτροπές Εργασίας, όποτε κρίνεται απαραίτητο, για την
καλύτερη λειτουργία του Ομίλου.

Άρθρο 1.5
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίζει κάθε χρόνο τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Ομίλου.

Άρθρο 1.6
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίζει κάθε χρόνο τον Υπεύθυνο Αναπαραγωγής του Ομίλου.

2. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ Ο.Κ.Ν.Ε.
Άρθρο 2.1
Το πιστοποιητικό του επίσημου Βοηθού Επιθέσεων (Β.Ε.) για την Αξιολόγηση Χαρακτήρος «TOC»
και την Εξέταση Εργασίας «ΕΔΑ», απονέμεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 2.2
Ο ενδιαφερόμενος για τον τίτλο οφείλει:
α) Να έχει συμπληρώσει το εικοστό (20) έτος της ηλικίας.
β) Να γνωρίζει τους κανονισμούς των επιθέσεων των TOC και ΕΔΑ.
γ) Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο σεμινάρια του Ο.Κ.Ν.Ε. την τελευταία διετία.

Άρθρο 2.3
Ο Όμιλος εκδίδει ειδικό βιβλιάριο σε κάθε επίσημο Βοηθό Επιθέσεων. Στο βιβλιάριο αυτό
αναγράφονται οι συμμετοχές του ως βοηθού επιθέσεων σε εξετάσεις και αγώνες εργασίας,
ασχέτως διοργανωτή ομίλου. Στην τελευταία σελίδα γίνεται ενημέρωση κάθε έτος. Βιβλιάριο το
οποίο δεν είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος θεωρείται άκυρο. Υπεύθυνος για την ανά έτος
ανανέωση του βιβλιαρίου Β.Ε. είναι το Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 2.4
Ο τίτλος του Βοηθού Επιθέσεων είναι τιμητικό αξίωμα. Από πλευράς Ομίλου ή Παραρτήματος
καταβάλλεται σε απόδοση εξόδων μια αποζημίωση, η οποία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής του.
Σε περίπτωση που καλείται να εκτελέσει χρέη Β.Ε. εκτός έδρας, ο διοργανωτής οφείλει να του
καταβάλει και τα έξοδα παραμονής. Απαγορεύεται στο Β.Ε. να παραιτείται μερικά ή ολικά από
την αποζημίωση αυτή.
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3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο.Κ.Ν.Ε.
Άρθρο 3.1
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος έχει το δικαίωμα και την ευθύνη του έλεγχου της
επιλεκτικής αναπαραγωγής της φυλής στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. ορίζει κάθε έτος
τον Υπεύθυνο Αναπαραγωγής ο οποίος θα πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 3.2
Ο Υπεύθυνος Αναπαραγωγής οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των κανονισμών
αναπαραγωγής, όπως αυτοί ορίζονται από τον Κ.Ο.Ε. και τον Ο.Κ.Ν.Ε.
Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Αναπαραγωγής είναι η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του
Μητρώου Συνιστώμενων για Αναπαραγωγή σκύλων.
Ο Υπεύθυνος Αναπαραγωγής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τα θέματα αναπαραγωγής
και να συμμετέχει ανελλιπώς σε όλα τα σχετικά σεμινάρια του Ο.Κ.Ν.Ε. Μια φορά ετησίως,
καλείται σε σεμινάριο, όπου εκθέτει τις απόψεις του και τις υποδείξεις του σε θέματα
αναπαραγωγής προς τους εκτροφείς της φυλής.
Ο Υπεύθυνος Αναπαραγωγής προτείνει εγκαίρως στο Δ.Σ. τις ημερομηνίες που αυτός κρίνει
καταλληλότερες για τη διοργάνωση Εξετάσεων Καταλληλότητος Αναπαραγωγής ZTP.

Άρθρο 3.3
Το Δ.Σ. οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που του ζητούνται από τον Υπεύθυνο
Αναπαραγωγής και να τον διευκολύνει με κάθε τρόπο στην τέλεση των καθηκόντων του.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1.1
Οι παρακάτω κανονισμοί αφορούν στη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση
υποβολής κατηγορίας εναντίον οποιουδήποτε μέλους ή μη του Ο.Κ.Ν.Ε. και στις προβλεπόμενες
ποινές που δύνανται να επιβληθούν κατά περίπτωση.

Άρθρο 1.2
Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε μέλους ή μη του Ο.Κ.Ν.Ε.
για συμπεριφορά που ισχυρίζεται ότι υπήρξε επιβλαβής για τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα
της ζωοφιλίας, των εγγεγραμμένων στον Ο.Κ.Ν.Ε. σκύλων, των κανονισμών των κυνοφιλικών
εκδηλώσεων και γενικά του ίδιου του Ομίλου και των μελών του.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 2.1
Οι αναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν γραπτά και με την μεγαλύτερη δυνατή
σαφήνεια σε δύο αντίτυπα και να σταλούν ενυπόγραφα στο Δ.Σ. του Ομίλου.

Άρθρο 2.2
Σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από λήψεως της καταγγελίας και μετά από εντολή του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται Δ.Σ. για να εξετάσει την καταγγελία.

Άρθρο 2.3
Σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία παραπομπής του θέματος στο Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συντάσσει
ειδοποίηση ακρόασης, στην οποία αναφέρονται οι υποβληθείσες κατηγορίες, ο τόπος και ο
χρόνος ακρόασης. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται, με ευθύνη πάντα του Προέδρου του Δ.Σ., στον
ενάγοντα και από ένα στον κάθε εναγόμενο.
Από την ημερομηνία αποστολής των ειδοποιήσεων ακρόασης, ο χρόνος ακρόασης δεν πρέπει να
ορίζεται μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών και όχι μικρότερος των επτά (7) ημερών, ώστε ο
εναγόμενος να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να συλλέξει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα
για την υπεράσπισή του.

Άρθρο 2.4
Σε περίπτωση που ο ενάγων δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει και να επιρρίψει τις εν
λόγω κατηγορίες ή ο εναγόμενος δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει για να προβάλει την
υπεράσπισή του κατά τον ορισθέντα τόπο και χρόνο για την ακρόαση των εν λόγω κατηγοριών,
χωρίς να προβάλει εύλογη δικαιολογία για την απουσία ή άρνησή του, το Δ.Σ. μπορεί να
εκδικάσει την υπόθεση ερήμην του υπό φυγοδικία μέρους, έχοντας το δικαίωμα να επιβάλει την
μέγιστη των προβλεπομένων ποινών.

Άρθρο 2.5
Εάν ο ενάγων και ο εναγόμενος προσέλθουν και από την εξέταση των κατηγοριών αποδοθούν
ευθύνες, τότε το Δ.Σ. θα αποφασίσει για την ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί στον εναγόμενο.
Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι η κατηγορία ήταν ψευδής ή ότι υποκρύπτει δόλο ή
συκοφαντική δυσφήμιση, το Δ.Σ. εκδικάζει την υπόθεση αυτοδικαίως και επιβάλλει την
αντίστοιχη ποινή στον ενάγοντα.
Η απόφαση και η επιβληθείσα ποινή πρέπει να ανακοινωθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στον
ενάγοντα, στον εναγόμενο, και προαιρετικά στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. Η ημερομηνία της ανακοίνωσης
αποτελεί την αρχή της ποινής.
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Άρθρο 2.6
Σε περίπτωση που η κατηγορία βαρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πειθαρχική
εξουσία ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
εντός εξήντα (60) ημερών και επιβάλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος τις
προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού.

Άρθρο 2.7
Για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, σε οποιαδήποτε πειθαρχική περίπτωση,
απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των
δεκαπέντε (15). Σε περίπτωση που οι παρευρισκόμενοι είναι λιγότεροι, η Γενική Συνέλευση
επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς νεώτερη
πρόσκληση των μελών, και η απόφαση λαμβάνεται από τα 2/3 των παρευρισκομένων, ασχέτως
αριθμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 3.1
Όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 3.2
Επισημαίνεται ότι κάθε πόρισμα του Δ.Σ. οφείλει να είναι λεπτομερώς τεκμηριωμένο και η
απόφαση να βασίζεται σε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις. Είναι στην κρίση του Δ.Σ. η επιβολή
ποινών μικρότερων ή μεγαλυτέρων των προαναφερομένων, ανάλογα με το πόρισμα που θα
προκύψει. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την επιβαλλόμενη
ποινή.

Άρθρο 3.3
Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής
αποβολής μέλους του Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές
Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Αστικού Κώδικα).
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1.1
Τα παρακάτω άρθρα αφορούν τους «Συνιστώμενους-Recommended», ως προς την
αναπαραγωγική τους αξία, σκύλους της φυλής Ντόμπερμαν στην Ελλάδα.
Ο κανονισμός αυτός έχουν συνταχθεί με τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες βασικές αρχές
για τον μη εκφυλισμό του προτύπου (Standard) της φυλής. Η εφαρμογή του αποβλέπει στην
υλοποίηση μιας συστηματικής επιλεκτικής μεθόδου, με την επιλογή των σκύλων που από
απόψεως χαρακτήρος, επιδόσεων και ανατομοφυσιολογικής διάπλασης κρίνονται ως
κατάλληλοι για τη βελτίωση και ανάπτυξη της φυλής.

Άρθρο 1.2
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλεύεται τους πίνακες του «Ειδικού Αρχείου
Υπηρεσίας Γενεαλογίου» του Ο.Κ.Ν.Ε., προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για την
αναπαραγωγική αξία σκύλου φυλής Ντόμπερμαν.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ
Άρθρο 2.1
«Συνιστώμενοι για Αναπαραγωγή» είναι οι σκύλοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Είναι γραμμένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. και στο Βιβλίο Εγγραφής Καθαρόαιμων
σκύλων (Β.Ε.Κ.).
β. Ο ιδιοκτήτης του είναι σε θέση να αποδείξει τη νόμιμη κατοχή του σκύλου του με βάση το
Γενεαλογικό Χάρτη (pedigree) και να είναι αρωγό ή τακτικό μέλος του Ο.Κ.Ν.Ε.
γ. Έχουν πάρει τουλάχιστον δύο φορές τον χαρακτηρισμό «Εξαίρετος» σε Εκθέσεις Μορφολογίας
του Ο.Κ.Ν.Ε.
δ. Έχουν πλήρη και σωστή οδοντοστοιχία (σαφής αξιολόγηση κριτών του ΖΤΡ κατά τις Εκθέσεις
Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε.). Κριτές του ΖΤΡ θα προσκαλούνται από τον Ο.Κ.Ν.Ε. άπαξ ή δις
ετησίως.
ε. Έχουν υποστεί επιτυχώς την Αναπαραγωγική Αξιολόγηση «ZTP» ή την Αξιολόγηση Χαρακτήρα
«TOC» και έχουν βεβαίωση κτηνίατρου -αναγνωρισμένου από το D.V.- ότι είναι ελεύθεροι
δυσπλασίας (βαθμός I ή II).
στ. Έχουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) η οποία αναφέρεται στο Γενεαλογικό Χάρτη
(pedigree).

Άρθρο 2.2
Σκύλοι εγγεγραμμένοι σε Κυνολογικούς Ομίλους άλλων χωρών μπορούν να κατατάσσονται, ως
προς την αναπαραγωγική τους αξία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ομίλου
Ντόμπερμαν της συγκεκριμένης χώρας, με την προϋπόθεση ότι ο Όμιλος αυτός είναι μέλος του
Διεθνούς Ομίλου Ντόμπερμαν (IDC). Σε περίπτωση που στον συγκεκριμένο Όμιλο δεν
προβλέπονται κανονισμοί για αξιολόγηση «Συνιστώμενων για Αναπαραγωγή», τότε ισχύουν οι
προϋποθέσεις του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 2.3
Λόγω των προβλημάτων, που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του νέου Νομοσχεδίου και
κατ΄εξαίρεση για τα σκυλιά με κομμένα αυτιά ή/και ουρά, για την αναπαραγωγική αξιολόγηση
και το χαρακτηρισμό «Συνιστώμενος για Αναπαραγωγή», απαιτούνται τα παρακάτω:
α. Να είναι γραμμένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. και στο Βιβλίο Εγγραφής
Καθαρόαιμων σκύλων (Β.Ε.Κ.).
β. Οι ιδιοκτήτες τους να είναι σε θέση να αποδείξουν τη νόμιμη κατοχή του σκύλου τους με βάση
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το Γενεαλογικό Χάρτη (pedigree).
γ. Να έχουν πάρει δύο φορές τουλάχιστον τον χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», είτε από Εκθέσεις
Μορφολογίας Ομίλου χώρας που είναι μέλος του Διεθνούς Ομίλου Ντόμπερμαν (IDC) ή από
ειδικό σεμινάριο «Αναπαραγωγικής Αξιολόγησης» του Ο.Κ.Ν.Ε.
δ. Να έχουν πλήρη και σωστή οδοντοστοιχία (σαφής αξιολόγηση κριτών κατά το σεμινάριο
«Αναπαραγωγικής Αξιολόγησης» του Ο.Κ.Ν.Ε.). Κριτές του ΖΤΡ θα προσκαλούνται από τον
Ο.Κ.Ν.Ε. άπαξ ή δις ετησίως.
ε. Να έχουν υποστεί επιτυχώς την Αναπαραγωγική Αξιολόγηση «ZTP» ή την Αξιολόγηση
Χαρακτήρος «TOC» και να έχουν βεβαίωση κτηνίατρου -αναγνωρισμένου από το D.V.- ότι είναι
ελεύθεροι δυσπλασίας (βαθμός I ή II).
στ. Να έχουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) η οποία αναφέρεται στο Γενεαλογικό Χάρτη
(pedigree).

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Άρθρο 3.1
Ο Ο.Κ.Ν.Ε. εκδίδει πιστοποιητικό αναπαραγωγικής αξίας για κάθε σκύλο της φυλής Ντόμπερμαν
που κρίνεται «Συνιστώμενος για Αναπαραγωγή». Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως
προς τον Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 3.2
Το πλαίσιο «Ελέγχου Καταλληλότητας Αναπαραγωγής» στο Γενεαλογικό Χάρτη του σκύλου, θα
συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2.1 ή 2.3
του παρόντος κεφαλαίου και θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «Συνιστώμενος για
Αναπαραγωγή».

Άρθρο 3.3
Ο Ο.Κ.Ν.Ε. υποστηρίζει την προώθηση των «Συνιστώμενων για Αναπαραγωγή» σκύλων. Για τον
λόγο αυτό έχει την υποχρέωση να προτείνει μόνον αυτούς τους σκύλους για αναπαραγωγή.
Επίσης υποχρεούται να αναγράφει πάντα στην ιστοσελίδα του Ομίλου κατάλογο όλων των
«Συνιστώμενων για Αναπαραγωγή» σκύλων.

Άρθρο 3.4
Τοκετομάδα που προέρχεται από δύο «Συνιστώμενους για Αναπαραγωγή» γεννήτορες λαμβάνει
διαφοροποιημένους χρωματικά γενεολογικούς χάρτες (κόκκινα pedigree). Ο Ο.Κ.Ν.Ε. εκδίδει το
σχετικό πιστοποιητικό προς τον Κ.Ο.Ε. κατόπιν αιτήσεως του εκτροφέα.

4. ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 4.1
«Κορυφαίος Αναπαραγωγής» ανακηρύσσεται αυτομάτως ο σκύλος, αρσενικός ή θηλυκός, ο
οποίος διαθέτει τον χαρακτηρισμό «Συνιστώμενος για Αναπαραγωγή» και του οποίου
τουλάχιστον τρεις (3) απόγονοι πρώτου βαθμού (που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές
τοκετομάδες) πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν λάβει το χαρακτηρισμό «Εξαίρετος» σε έκθεση Μορφολογίας ή σεμινάριο
«Αναπαραγωγικής Αξιολόγησης» που διοργανώνει ο Ο.Κ.Ν.Ε. ή σε έκθεση Ομίλου-μέλους του
Διεθνούς Ομίλου Ντόμπερμαν (IDC)
β. Έχουν περάσει την Αναπαραγωγική Αξιολόγηση «ZTP» ή την Αξιολόγηση Χαρακτήρος «TOC»
και διαθέτουν βεβαίωση κτηνίατρου -αναγνωρισμένου από το DV ή από την F.C.I.- ότι είναι
ελεύθεροι δυσπλασίας (βαθμός δυσπλασίας I ή II).
Το πιστοποιητικό εκδίδεται και απονέμεται από τον Ο.Κ.Ν.Ε. και συνυπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Υπεύθυνο Αναπαραγωγής του Ομίλου.

Άρθρο 4.2
6

Ο τίτλος του Κορυφαίου Αναπαραγωγής αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα στην αναπαραγωγική
κατάταξη των σκύλων φυλής Ντόμπερμαν στην Ελλάδα.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (C.A.C.) – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ch.Gr)
Άρθρο 1.1
Σκοπός των Εκθέσεων Μορφολογίας είναι η επιλογή και η επιβράβευση των καλύτερων
δειγμάτων της φυλής Ντόμπερμαν, η ενημέρωση του κοινού και η προώθηση της υπεύθυνης
κυνοφιλίας.
Αποκλειστικό μέτρο σύγκρισης αποτελεί το πρότυπο της φυλής Ντόμπερμαν, όπως αυτό
διατυπώνεται από τον Όμιλο Φυλής της χώρας προέλευσης (Γερμανία) και από την F.C.I.
Συγκεκριμένα και προς άρση κάθε λανθασμένης αντίληψης, οι σκύλοι κρίνονται με βάση την
πιστότητα των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με το πρότυπο της φυλής και χαρακτηρίζονται με
τους προβλεπόμενους από την F.C.I. χαρακτηρισμούς. Η ύπαρξη άλλων σκύλων δεν μεταβάλλει
αυτό το χαρακτηρισμό, η δε κατάταξή τους κρίνεται από τη συγκριτική πιστότητα προς το
πρότυπο.

Άρθρο 1.2
Οι Εκθέσεις Μορφολογίας (C.A.C.) που διοργανώνει ο Ο.Κ.Ν.Ε. ακολουθούν τους κανονισμούς
του Κ.Ο.Ε. ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις κατηγορίες και την απονομή των C.A.C.

Άρθρο 1.3
Στις Εκθέσεις Μορφολογίας που διοργανώνει ο Ο.Κ.Ν.Ε επιτρέπεται ο διπλός χειρισμός των
σκύλων (double handling).

Άρθρο 1.4
Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν για να αποκτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (Ch.Gr), ο
οποίος θα συνοδεύει στο εξής το όνομά του, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να του έχουν απονεμηθεί τέσσερα (4) Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλήματος (C.A.C.) από
τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του
Ο.Κ.Ν.Ε.
β. Να έχει περάσει επιτυχώς την Αναπαραγωγική Αξιολόγηση «ZTP» ή την Αξιολόγηση
Χαρακτήρος «TOC» και να έχει βεβαίωση κτηνίατρου -αναγνωρισμένου από το D.V.- ότι είναι
ελεύθερος δυσπλασίας (βαθμός I ή II).
γ. Να έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση εργασίας ΕΕΙΠ που απαιτείται από τον Κ.Ο.Ε.
Σε περίπτωση που ο σκύλος κατέχει -πλέον των ανωτέρω- τίτλο εργασίας IPO ή SchH αρκούν τρία
C.A.C. αντί τεσσάρων από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε
Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 1.5
Σκύλος που είναι ήδη Πρωταθλητής Ελλάδος (Ch.Gr) και έχει καταλάβει τρεις φορές την πρώτη
θέση σε Κατηγορία Πρωταθλητών σε έκθεση του Ο.Κ.Ν.Ε., λαμβάνει αυτομάτως τον τίτλο
«Κορυφαίος Πρωταθλητής» (Champion of Champions). Το πιστοποιητικό εκδίδεται και
απονέμεται από τον Ο.Κ.Ν.Ε. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ομίλου.

Άρθρο 1.6
Σκύλος που έχει λάβει 2 CAC Ομίλου, έχει περάσει την εξέταση TOC και διαθέτει ακτίνες
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δυσπλασίας HD I ή ΙΙ (DV) λαμβάνει τον τίτλο “Πρωταθλητής Ο.Κ.Ν.Ε.”.

Άρθρο 1.7
Νεαρός σκύλος που έχει λάβει 2 JCAC Ομίλου, λαμβάνει τον τίτλο “Junior Champion Ο.Κ.Ν.Ε.”

2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΝΕ (DVGrSieger)
Άρθρο 2.1
Μια φορά το χρόνο, ο Όμιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος διοργανώνει ως κορυφαία
εκδήλωση το Ετήσιο Πρωτάθλημα Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε. (DVGrSiegerX) σε συνδυασμό με
Έκθεση Μορφολογίας Ομίλου (C.A.C.). Μέσω αυτής της εκδήλωσης, αναδεικνύονται οι
Πρωταθλητές Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ (DVGrSiegerX), όπου Χ το έτος.

Άρθρο 2.2
Ο τίτλος αυτός αποτελεί την ανώτατη εθνική διάκριση για σκύλο φυλής Ντόμπερμαν. Ο τίτλος
του Πρωταθλητού Ο.Κ.Ν.Ε. (DVGrSieger) δεν πρέπει να συγχέεται με τον τίτλο του Πρωταθλητού
Ελλάδος (Ch.Gr), ούτε με τον τίτλο του Πρωταθλητή Μορφολογίας Ελλάδος (Ch.Sh.Gr) και ως εκ
τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη όταν ο σκύλος συμμετέχει σε Εκθέσεις Πρωταθλήματος
Μορφολογίας.

Άρθρο 2.3
Σκύλος που δεν φέρει microchip στον Γενεαλογικό Χάρτη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο
Ετήσιο Πρωτάθλημα Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 2.4
Κατά το Ετήσιο Πρωτάθλημα Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε., απονέμονται οι κάτωθι τίτλοι:
«Καλύτερο ProPuppy Ο.Κ.Ν.Ε. Χ»
Όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του πρώτου βραβείου στις Κατηγορίες Προκαταρκτικής Κουταβιών που
τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Πολλά Υποσχόμενος» και εφόσον ο κριτής τους κρίνει
άξιους, λαμβάνουν τον τίτλο «Καλύτερο ProPuppy Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος. Σε αυτή την
κατηγορία συμμετέχουν σκύλοι ηλικίας 3-6 μηνών.
«Ελπίδα Ο.Κ.Ν.Ε. Χ»
Όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του πρώτου βραβείου στις Κατηγορίες Κουταβιών που τους έχει
αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Πολλά Υποσχόμενος» και εφόσον ο κριτής τους κρίνει άξιους,
λαμβάνουν τον τίτλο «Ελπίδα Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος. Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν
σκύλοι ηλικίας 6-9 μηνών.
«Υπόσχεση Ο.Κ.Ν.Ε. Χ»
Όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του πρώτου βραβείου στις Κατηγορίες Νέων που τους έχει αποδοθεί ο
χαρακτηρισμός «Εξαίρετος» και εφόσον ο κριτής τους κρίνει άξιους, λαμβάνουν τον τίτλο
«Υπόσχεση Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος. Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν σκύλοι ηλικίας 9-18
μηνών.

Άρθρο 2.5
Οι σκύλοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Κατηγορία Πρωταθλήματος για τη διεκδίκηση
του τίτλου «Πρωταθλητής Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε. X» (DVGrSiegerΧ), όπου Χ το έτος, οφείλουν
να είναι κάτοχοι τίτλου «ZTP» ή «TOC» με βεβαίωση κτηνίατρου -αναγνωρισμένου από το D.V.9

ότι είναι ελεύθεροι δυσπλασίας (βαθμός I ή II) και να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον την
εξέταση ΕΕΙΠ. Στον δεύτερο καλύτερο σκύλο αυτής της κατηγορίας απονέμεται ο τίτλος
«Αναπληρωματικός Πρωταθλητής Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ» (DVGrViceSiegerΧ).

Άρθρο 2.6
Οι σκύλοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Κατηγορία Πρωταθλήματος για τη διεκδίκηση
του τίτλου, πρέπει πριν εισέλθουν στο στίβο μορφολογικής αξιολόγησης, να περάσουν επιτυχώς
την εξέταση «Θάρρους και Αγωνιστικότητας». Αυτή αποτελείται από μια κοντινή αιφνίδια
επίθεση και μια μακρινή. Όσοι σκύλοι αποτύχουν στη δοκιμασία αυτή δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη μορφολογική αξιολόγηση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μορφολογικής εξέτασης
στις Κατηγορίες Πρωταθλήματος, ακούγονται δύο (2) πυροβολισμοί από όπλο διαμέτρου 6mm.
Οι σκύλοι που επιδεικνύουν κροτοφοβία αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση.

Άρθρο 2.7
Κατά το Ετήσιο Πρωτάθλημα Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε. απονέμονται και οι αξιολογήσεις Πρώτη,
Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη «Καλύτερη Επίθεση Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος. Η απονομή των
τίτλων αυτών δεν έχει καμία σχέση με τη μορφολογική αξία του σκύλου και αποβλέπει μόνο
στην προβολή των σκύλων που επέδειξαν ιδιαίτερο θάρρος και αγωνιστικότητα. Είναι στην κρίση
του κριτού να μην απονείμει και τους τέσσερις τίτλους σε περίπτωση που κρίνει ότι οι σκύλοι δεν
είναι απολύτως άξιοι μιας τέτοιας σημαντικότατης διάκρισης.

Άρθρο 2.8
Ο κριτής, στο Ετήσιο Πρωτάθλημα Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε., οφείλει να είναι κριτής μορφολογίας
και εργασίας (ή χαρακτήρος) για τη φυλή Ντόμπερμαν. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος κριτής με τις
παραπάνω ιδιότητες, απαιτούνται ένας κριτής μορφολογίας και ένας κριτής εργασίας (ή
χαρακτήρος) για τη φυλή Ντόμπερμαν.

Άρθρο 2.9
Ο Βοηθός Επιθέσεων πρέπει να είναι επίσημος Β.Ε. του Ο.Κ.Ν.Ε. ή άτομο αλλοδαπής,
εξουσιοδοτημένο από τον αντίστοιχο Όμιλο Ντόμπερμαν.

3. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ - OLYMPIC TROPHY
Άρθρο 3.1
Μια φορά το χρόνο, ο Όμιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος διοργανώνει μια εκδήλωση, το
OLYMPIC TROPHY. Μέσω αυτής της εκδήλωσης, αποδίδονται οι παρακάτω τίτλοι:
«Olympic Trophy Baby Winner Χ»
Όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του πρώτου βραβείου στις Κατηγορίες Προκαταρκτικής Κουταβιών που
τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Πολλά Υποσχόμενος» και εφόσον ο κριτής τους κρίνει
άξιους, λαμβάνουν τον τίτλο «Olympic Trophy Baby Winner Χ», όπου Χ το έτος. Σε αυτή την
κατηγορία συμμετέχουν σκύλοι ηλικίας 3-6 μηνών.
«Olympic Trophy Puppy Winner Χ»
Όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του πρώτου βραβείου στις Κατηγορίες Κουταβιών που τους έχει
αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Πολλά Υποσχόμενος» και εφόσον ο κριτής τους κρίνει άξιους,
λαμβάνουν τον τίτλο «Olympic Trophy Puppy Winner Χ», όπου Χ το έτος. Σε αυτή την κατηγορία
συμμετέχουν σκύλοι ηλικίας 6-9 μηνών.
«Olympic Trophy Junior Winner Χ»
Όλοι οι σκύλοι κάτοχοι του πρώτου βραβείου στις Κατηγορίες Νέων που τους έχει αποδοθεί ο
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χαρακτηρισμός «Εξαίρετος» και εφόσον ο κριτής τους κρίνει άξιους, λαμβάνουν τον τίτλο
«Olympic Trophy Junior Winner Χ», όπου Χ το έτος. Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν σκύλοι
ηλικίας 9-18 μηνών.
«Olympic Trophy Winner Χ»
Όλοι οι σκύλοι που πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4.2 και είναι κάτοχοι του πρώτου
βραβείου στις Κατηγορίες που τους έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Εξαίρετος» και εφόσον ο
κριτής τους κρίνει άξιους, λαμβάνουν τον τίτλο «Olympic Trophy Winner Χ», όπου Χ το έτος.

Άρθρο 3.2
Οι σκύλοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Κατηγορία για την διεκδίκηση του τίτλου
«Olympic Trophy Winner X», πρέπει να είναι άνω των 15 μηνών και πριν εισέλθουν στο στίβο
μορφολογικής αξιολόγησης να περάσουν επιτυχώς την εξέταση «Θάρρους και Αγωνιστικότητας».
Η εξέταση αυτή αποτελείται από μια κοντινή αιφνίδια επίθεση και μια μακρινή επίθεση. Όσοι
σκύλοι αποτύχουν στη δοκιμασία αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη μορφολογική
αξιολόγηση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μορφολογικής εξέτασης στις Κατηγορίες
Πρωταθλήματος, ακούγονται δύο (2) τουλάχιστον πυροβολισμοί από όπλο διαμέτρου 6mm. Οι
σκύλοι που επιδεικνύουν κροτοφοβία αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση.

4. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΚΝΕ (DVGrLSieger)
Άρθρο 4.1
Μια φορά το χρόνο, ο Όμιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος διοργανώνει το Ετήσιο
Πρωτάθλημα Εργασίας. Μέσω αυτής της εκδήλωσης, αναδεικνύεται ο «Πρωταθλητής Εργασίας
ΟΚΝΕ Χ», όπου Χ το έτος. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Εργασíας OKNE έχουν μόνο
σκύλοι της φυλής Ντόμπερμαν.

Άρθρο 4.2
Σκύλος της φυλής Ντόμπερμαν πρεκειμένου να διεκδικήσει τον τίτλο του «Πρωταθλητής
Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», οφείλει να έχει λάβει τουλάχιστον το χαρακτηρισμό "Πολύ Καλός" σε
Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε. και να είναι ήδη κάτοχος του τίτλου «ZTP» ή «TOC» με
βεβαίωση κτηνίατρου -αναγνωρισμένου από το D.V.- ότι είναι ελεύθερος δυσπλασίας (βαθμός I
ή II).

Άρθρο 4.3
Κατά το Ετήσιο Πρωτάθλημα Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε. απονέμονται οι παρακάτω τίτλοι:
Ο τίτλος «Πρωταθλητής Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ» (DVGrLSiegerΧ), όπου Χ το έτος, απονέμεται στο
σκύλο που θα περάσει επιτυχώς την εξέταση εργασίας IPO I με την ανώτερη βαθμολογία και
τουλάχιστον με χαρακτηρισμό «Καλός».
Ο τίτλος «Υπόσχεση Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος, απονέμεται στον σκύλο που θα
περάσει επιτυχώς την εξέταση εργασίας ΕΔΑ με την ανώτερη βαθμολογία και τουλάχιστον με
χαρακτηρισμό «Καλός».
Ο τίτλος «Ελπίδα Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος, απονέμεται στον σκύλο που θα περάσει
επιτυχώς την εξέταση εργασίας ΕΕΙΠ με την ανώτερη βαθμολογία και τουλάχιστον με
χαρακτηρισμό «Καλός».
Στους σκύλους της εκάστοτε κατηγορίας, με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία και τουλάχιστον
με τον χαρακτηρισμό «Καλός», απονέμεται ο τίτλος του «Αναπληρωματικού Πρωταθλητή
Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε. Χ», όπου Χ το έτος.
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Άρθρο 4.4
Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν, κάτοχος των δύο τίτλων Πρωταθλητού, δηλαδή «Πρωταθλητού
Ελλάδος» (Ch.Gr) ή «Πρωταθλητού Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε.» (DVGrSieger) και "Πρωταθλητού
Εργασίας Ο.Κ.Ν.Ε." (DVGrLSieger.), αποκτά τον τίτλο «Απόλυτος Πρωταθλητής Ο.Κ.Ν.Ε.»

5. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 5.1
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος έχει το δικαίωμα να διοργανώνει μόνος του ή σε
συνεργασία με άλλους Κυνοφιλικούς Ομίλους, Εξετάσεις και Αγώνες Σκύλων Εργασίας.

Άρθρο 5.2
Οι εξετάσεις και οι αγώνες εργασίας που διοργανώνονται από τον Ο.Κ.Ν.Ε. οφείλουν να
ακολουθούν τους κανονισμούς που διέπουν τις εθνικές εξετάσεις (ΕΒΥ, ΕΔΑ, ΕΕΙΠ), ή τις διεθνείς
εξετάσεις Σκύλων Συνοδείας (ΒΗ), Σκύλων Προστασίας (SchH ή IPO), Προχωρημένης Ιχνηλασίας
(FH), Αντοχής (ADPr) κ.τ.λ.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Ν.Ε
Άρθρο 6.1
Οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές σκύλων, μη μέλη του Ο.Κ.Ν.Ε., οι οποίοι συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις του, αναγνωρίζουν και αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό
του Ομίλου και θεωρούνται προσωρινά μέλη κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης,
στην οποία συμμετέχουν.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1.1
Οι παρακάτω κανονισμοί αφορούν στον τρόπο ανάδειξης:
α. Κριτών Μορφολογίας (CAC)
β. Κριτών Εθνικών Εξετάσεων Εργασίας (ΕΒΥ)
γ. Κριτών Αξιολόγησης Χαρακτήρος (TOC)
για τη φυλή Ντόμπερμαν και συμπληρώνουν το αντίστοιχο κεφάλαιο του Εσωτερικού
Κανονισμού του Κ.Ο.Ε.

Άρθρο 1.2
Κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι μέλος του Ο.Κ.Ν.Ε. επί μια τουλάχιστον διετία, και έχει
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα, να εκφράσει
ενδιαφέρον για την απόκτηση άδειας κριτή. Η αίτηση υποβάλλεται προς το Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 1.3
Άτομο που τελεί σε πειθαρχική ποινή δεν μπορεί να υποβάλλει τη σχετική αίτηση ούτε να πάρει
την άδεια κριτή, όσο διαρκεί η ποινή του.

2. ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 2.1
Ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει την άδεια του Ο.Κ.Ν.Ε., για να συμμετέχει στις
εξετάσεις ανάδειξης κριτών του Κ.Ο.Ε., πρέπει να έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά ως εκτροφέας
και εκθέτης επί μια τουλάχιστον τριετία. Ειδικότερα, πρέπει αποδεδειγμένα να είναι εκτροφέας
σκύλων φυλής Ντόμπερμαν δύο (2) τουλάχιστον γενεών εκ των οποίων δύο (2) σκύλοι να έχουν
λάβει τουλάχιστον ένα χαρακτηρισμό «Πολύ Καλός» σε Έκθεση του Ο.Κ.Ν.Ε. Οι παραπάνω
σκύλοι θα πρέπει επίσης να έχουν υποστεί επιτυχώς την Αξιολόγηση Χαρακτήρος «TOC».

3. ΚΡΙΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΒΥ»
Άρθρο 3.1
Ο υποψήφιος για τη διαδικασία ανάδειξης κριτή εθνικών εξετάσεων εργασίας «ΕΒΥ» πρέπει να
έχει επιδείξει, για μια τουλάχιστον διετία, ενεργό σωματειακή δράση στον εκπαιδευτικό τομέα.

Άρθρο 3.2
Προϋποθέσεις για την ανάδειξη του υποψηφίου ως Δόκιμος κριτής είναι:
α. Να είναι τακτικό μέλος του Ο.Κ.Ν.Ε.
β. Να είναι ιδιοκτήτης σκύλου φυλής Ντόμπερμαν
γ. Να έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση BH με τουλάχιστον τρείς (3) διαφορετικούς σκύλους
Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ονομάζονται Δόκιμοι κριτές και:
α. Έχουν το δικαίωμα να κρίνουν σε ανεπίσημες Εξετάσεις Εργασίας «ΕΒΥ» που διοργανώνει ο
Ο.Κ.Ν.Ε. ή άλλος Όμιλος, μετά από γραπτή έγκριση του Ο.Κ.Ν.Ε. Τα αποτελέσματα των
εκδηλώσεων αυτών δεν έχουν καμμία τυπική ισχύ.
β. Ο Δόκιμος κριτής «ΕΒΥ» πρέπει να τελέσει βοηθός κριτού σε δύο (2) τουλάχιστον Εξετάσεις
Εργασίας «ΕΒΥ», όπου διοργανωτής πρέπει να είναι ο Ο.Κ.Ν.Ε. και επί συνόλου τουλάχιστον 5
συμμετοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κριτής πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι στο
στίβο παρίσταται Δόκιμος κριτής, ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης να επιδώσει στον Ο.Κ.Ν.Ε.
την έκθεση αξιολόγησης ικανοτήτων του υποψηφίου.
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γ. Στις Εξετάσεις Σκύλων Εργασίας «ΕΒΥ» όπου παρίσταται ο Δόκιμος κριτής, υποχρεούται να
συμπληρώνει το ειδικό έντυπο βαθμολογίας εξεταζόμενων σκύλων όποτε του ζητηθεί και να το
παραδίδει στον κριτή, πριν αυτός ανακοινώσει την κρίση του.
δ. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο κριτής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του Δόκιμου κριτού, την
οποία παραδίδει στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε. Σε περίπτωση δύο αρνητικών εκθέσεων, ο υποψήφιος
χάνει οριστικά τον τίτλο του Δόκιμου κριτού και δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης.

Άρθρο 3.4
Μετά την περάτωση των παραπάνω:
α. Ο Δόκιμος κριτής αναδεικνύεται κριτής Εργασίας «ΕΒΥ» του Ο.Κ.Ν.Ε. από τον Πρόεδρο του
Ομίλου και μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η ανάδειξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Ν.Ε.
β. Ο κριτής Εργασίας «ΕΒΥ» λαμβάνει από τον Ο.Κ.Ν.Ε. δελτίο ταυτότητος κριτού και
καταχωρείται στον κατάλογο κριτών Εργασίας του Ο.Κ.Ν.Ε.

4. ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ «TOC»
Άρθρο 4.1
Ο υποψήφιος για τη διαδικασία ανάδειξης κριτού Αξιολόγησης Χαρακτήρος «TOC» πρέπει να
είναι τακτικό μέλος του Ο.Κ.Ν.Ε. και να έχει επιδείξει, για μια τουλάχιστον διετία ενεργό
σωματειακή δράση στον εκπαιδευτικό τομέα και παρακολούθηση των διοργανώσεων του
Ο.Κ.Ν.Ε.

Άρθρο 4.2
Οι επιπλέον απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι:
α. Ο υποψήφιος κριτής πρέπει να υπήρξε αποδεδειγμένα κάτοχος τουλάχιστον τριών (3) σκύλων
φυλής Ντόμπερμαν και εκτροφέας δύο (2) τουλάχιστον συνεχών γεννών εκ των οποίων η
δεύτερη να έχει λάβει χώρα κατά την τελευταία διετία. Απαραίτητη επίσης η βεβαίωση του Δ.Σ.
του Ο.Κ.Ν.Ε. ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει επιμελώς τα σεμινάρια εργασίας του Ομίλου
κατά την τελευταία διετία.
β. Ο υποψήφιος κριτής οφείλει να έχει περάσει επιτυχώς την Αξιολόγηση Χαρακτήρος «TOC» με
δύο (2) σκύλους δικής του ιδιοκτησίας και δικής του εκτροφής και ένα (1) σκύλο φυλής
Ντόμπερμαν δικής του ιδιοκτησίας και εκτροφής σε εξέταση SchH ή IPO (εκδήλωση Ο.Κ.Ν.Ε.)
κατά την τελευταία διετία. Παρά το γεγονός ότι η Αξιολόγηση Χαρακτήρος «TOC» αποβλέπει
στην αξιολόγηση των έμφυτων κυρίως χαρακτηριστικών του σκύλου, η συμμετοχή σε εξέταση
εργασίας κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση σε όλα τα κράτη του Διεθνούς Ομίλου Ντόμπερμαν
(IDC), επειδή συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση όλων των συνιστωσών του χαρακτήρα του
σκύλου.

Άρθρο 4.3
Ο ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4.1 και 4.2 του παρόντος
Κεφαλαίου, έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε. αίτηση για να γίνει Δόκιμος κριτής
Αξιολόγησης Χαρακτήρος «TOC» σκύλων φυλής Ντόμπερμαν.

Άρθρο 4.4
Όσοι πληρούν τα παραπάνω ονομάζονται Δόκιμοι κριτές και:
α. Ο Δόκιμος κριτής πρέπει να τελέσει βοηθός κριτού σε τουλάχιστον τρείς (3) Αξιολογήσεις
Χαρακτήρος «TOC» και επί συνόλου δέκα (10) τουλάχιστον σκύλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο
κριτής πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι στο στίβο παρίσταται Δόκιμος κριτής, ώστε μετά
το τέλος της εκδήλωσης να επιδώσει στον Ο.Κ.Ν.Ε. την έκθεση αξιολόγησης ικανοτήτων του
υποψηφίου. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ πρώτης και τελευταίας εξέτασης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
β. Στην Αξιολόγηση Χαρακτήρος «TOC» όπου παρίσταται ο Δόκιμος κριτής, υποχρεούται να
συμπληρώνει το ειδικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται οι αξιολογήσεις σχετικά με τις
συνιστώσες του χαρακτήρα των εξεταζόμενων σκύλων όποτε του ζητηθεί και να την παραδίδει
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στον κριτή, πριν αυτός ανακοινώσει την κρίση του.
γ. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο κριτής συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του Δόκιμου κριτού, την
οποία παραδίδει στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε. Σε περίπτωση δύο αρνητικών εκθέσεων, ο υποψήφιος
χάνει οριστικά τον τίτλο του Δόκιμου κριτού και δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης.

Άρθρο 4.5
Ο επιτυχών σε όλες τις παραπάνω εξετάσεις λαμβάνει από τον Ο.Κ.Ν.Ε. δελτίο ταυτότητος κριτού
και καταχωρείται στον κατάλογο κριτών Αξιολόγησης Χαρακτήρος «TOC» σκύλων φυλής
Ντόμπερμαν.

5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΩΝ
Άρθρο 5.1
Η δραστηριότητα των κριτών του Ο.Κ.Ν.Ε. (Μορφολογίας, Εργασίας, Αξιολόγησης Χαρακτήρος
«TOC») αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου,
διασφαλίζοντας την εξέλιξη της φυλής Ντόμπερμαν, τόσο μορφολογικά όσο και εργασιακά.
Η δραστηριότητα του κριτού πρέπει να έχει ως μοναδικό γνώμονα τους στόχους του Ομίλου. Η
αναγκαιότητα για ενημέρωσή του καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή του στα συνέδρια κριτών.

Άρθρο 5.2
Προκειμένου να κρίνει ένας κριτής στο εξωτερικό, απαιτείται η συγκατάθεση του Ο.Κ.Ν.Ε. και του
Κ.Ο.Ε.

Άρθρο 5.3
Σε καμμιά περίπτωση κριτής δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει σκύλο δικής του ιδιοκτησίας ή
ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου με πρώτο βαθμό συγγενείας. Σε περίπτωση παραβίασης
του άρθρου αυτού, ο κριτής διαγράφεται αυτομάτως και οριστικά από τον Κατάλογο Κριτών και
η εξέταση του συγκεκριμένου σκύλου ακυρώνεται.

Άρθρο 5.4
Η εργασία των κριτών είναι τιμητικό αξίωμα. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης οφείλει να
καταβάλλει σε απόδοση εξόδων, αποζημίωση που περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και τα
έξοδα παραμονής του κριτού.

Άρθρο 5.5
Απαγορεύεται στον κριτή να αυτοπροσκληθεί σε διοργάνωση για να κρίνει, όπως επίσης να
παραιτείται ολικά ή μερικά από τη δικαιούμενη αποζημίωση.

Άρθρο 5.6
Ο κριτής του Ο.Κ.Ν.Ε. έχει υποχρέωση να κρίνει τηρώντας αυστηρά τους προβλεπόμενους από
τον Όμιλο κανονισμούς, να συμπεριφέρεται με συναδελφικό πνεύμα και να εμφανίζεται εντός
και εκτός του Ομίλου με ανεπίληπτο τρόπο.

Άρθρο 5.7
Ο κριτής έχει υποχρέωση να τηρεί κάθε ανειλημμένη υποχρέωση για προσφορά υπηρεσιών του,
εκτός αν κωλύεται για σοβαρό λόγο. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον
διοργανωτή όμιλο.

Άρθρο 5.8
Το αξίωμα του κριτού καταλύεται:
α. με το θάνατό του.
β. με την οριστική παραίτηση του κριτή.
γ. με το πέρας του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας του.
δ. με καθαίρεση αυτού από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.
ε. με ανάκληση σε περίπτωση αδράνειας επί συνεχές διάστημα δύο ετών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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