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Η Κρητική Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, ξεκίνησε 
τη δράση της τον Αύγουστο του 2016. 
 
Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, στο πλαίσιο πρότασης που 
κατέθεσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης το 2015, με τίτλο: «Καινοτόμες 
Δράσεις Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα-Πρόγραμμα After-LIFE» 
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Η πρόταση δημιουργίας της ΚΟΣ, ήρθε ως απόρροια της αντίστοιχης επιτυχημένης δράσης 
του προγράμματος LIFE+ «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων» (LIFE09 NAT/ES/000533), το οποίο υλοποίησε το ΜΦΙΚ από το 2010 έως το 
2014. 

«Καινοτομίες Δράσεις ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα» 



Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Σκύλων επισκέφθηκε την Κρήτη 2 
φορές, τον Οκτώβριο του 2011 και τον Οκτώβριο του 
2012. Αποτελούνταν από έναν οδηγό-εκπαιδευτή και 3-
4 εκπαιδευμένους σκύλους. Επισκέφτηκε κυρίως 
περιοχές με κυνηγετική δραστηριότητα και 
προσπάθησε να εντοπίσει νεκρά ζώα καθώς και 
δολώματα. Την όλη επιχείρηση επέβλεψαν και 
υποστήριξαν ενεργά τα κατά τόπους Δασαρχεία και οι 
Κυνηγετικοί Σύλλογοι.   
  
Τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων και η επιτόπια 
έρευνα στην Κρήτη έδειξαν πως η χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων γίνεται κυρίως: α) από 
παραγωγούς σε κτηνοτροφικές ζώνες για τον έλεγχο 
μικρών θηλαστικών καθώς και κυνηγετικών σκύλων 
(αδέσποτων και μη) που θηρεύουν ή διασκορπίζουν τα 
κοπάδια, β) από κυνηγούς σε κυνηγετικές περιοχές για 
την αποθάρρυνση της κυνηγετικής δραστηριότητας 
λόγω ανταγωνισμού ή αντιδικίας, γ) από 
μελισσοκόμους για την εξολόθρευση εντόμων-
θηρευτών των μελισσοσμηνών (π.χ. σφήκες).  





Λίγα λόγια για τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά 
  Εκπαιδεύονται με τις ίδιες μεθόδους που εκπαιδεύονται οι σκύλοι για την ανίχνευση 

ναρκωτικών ή εκρηκτικών 
 Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων σκύλων, από την γέννησή τους μέχρι τη στιγμή που 

είναι επιχειρησιακά έτοιμοι, διαρκεί 18 μήνες 
 Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι η Arcon 
 Με μια οσφρητική ευαισθησία χίλιες φορές δυνατότερη από την ανθρώπινη, ο σκύλος 

αυτός μπορεί να συλλάβει τις δυνατές οσμές από ουσίες που χρησιμοποιούνται στα 
δηλητηριασμένα δολώματα (μια αρκετά περιορισμένη οικογένεια εξαιρετικά τοξικών 
βιοκτόνων που συχνά χρησιμοποιούνται στη γεωργία) οι οποίες μεταφέρονται από τα 
ρεύματα αέρα και μαρτυρούν την προέλευσή τους 

 Οι σκύλοι δεν δουλεύουν, εάν δεν συνοδεύονται από τον χειριστή τους 
 Εξωτερικά ερεθίσματα όπως θόρυβοι, πολυκοσμία, αυτοκίνητα κ.λπ. επηρεάζουν την 

απόδοση του σκύλου, ως προς τον χρόνο ανεύρεσης 



Λίγα λόγια για την Κρητική Ομάδα Σκύλων 
o  Αποτελείται από δύο κλιμάκια, τα οποία ανήκουν πλέον στην Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία 

Κρήτης & Δωδεκανήσου. 
o Το Κλιμάκιο Ανατολικής Κρήτης αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Σπύρο 

Νηστικάκη και τον γερμανικό ποιμενικό με το όνομα «Ντάικα». 
o Το Κλιμάκιο Δυτικής Κρήτης, αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Γιάννη 

Γρηγοράκη και τον γερμανικό ποιμενικό με το όνομα «Καρίνα». 
o Τα σκυλιά είναι αδέλφια, γεννημένα στο εκτροφείο Perros Contra El Venenos, στην 

Ανδαλουσία της Ισπανίας (ημερομηνία γέννησης 16/1/2015), όπου και εκπαιδεύτηκαν. 
o Η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους και ήταν έτοιμα να 

συναντήσουν τους χειριστές τους. 
o Η εκπαίδευση των χειριστών, πραγματοποιήθηκε από τις 14 Ιουνίου του 2016 έως και τα 

μέσα Ιουλίου 2016, με καθημερινή διπλή θεωρητική και πρακτική άσκηση. 















 Έλεγχος του εξοπλισμού της ομάδας (ειδικός ρουχισμός, πρωτόκολλα 
καταγραφής, gps, γάντια μιας χρήσης, σακούλες σκουπιδιών, 
φαρμακείο κ.λπ.) 

 Ο χειριστής αφού μεταφέρει τον σκύλο στο ενδεδειγμένο σημείο: 
o Φοράει τον ειδικό ρουχισμό που έχει παραχωρηθεί από το 

πρόγραμμα 
o Φοράει στον σκύλο τον ειδικό εξοπλισμό που έχει παραχωρηθεί 

από το πρόγραμμα 
o Αφού ενεργοποιήσει το gps και καταγράψει το σημείο έναρξης, 

απελευθερώνει τον σκύλο και τον ακολουθεί από απόσταση 
o Περιμένει το σήμα του σκύλου (σε περίπτωση ανίχνευσης 

δηλητηρίων) 
 Εάν ο σκύλος δεν εντοπίσει δηλητήρια, επιστρέφει στον χειριστή 
 Εάν εντοπίσει οτιδήποτε ξένο προς τον χώρο, ο σκύλος δίνει σήμα στον 

χειριστή και αναμένει στο σημείο εύρεσης την ανταμοιβή του (παιχνίδι) 
 Ο σκύλος καλύπτει σχεδόν την 3πλή απόσταση απ’ τον χειριστή του. 

Διαδικασία προετοιμασίας ομάδας 





Η ορθή διαδικασία 







Στην πραγματικότητα... 

Όλα τα προηγούμενα τα κάνει μόνη της η ΚΟΣ  

με τη συνδρομή του εκάστοτε θηροφύλακα  

που έχει ειδοποιηθεί  

(Ομοσπονδιακού ή Κυνηγετικού Συλλόγου). 



Το πρόβλημα στη χώρα (δεδομένα 2016) 

Περιστατικά δηλητηριάσεων 
ανά Περιφέρεια 
 
[Ντεμίρη Κ. (2017. Η ανάλυση της 
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων στην Ελλάδα (2016). 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
Αθήνα, σελ. 46] 



Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης ανά μήνα για το 2016,  
χωρίς τα περιστατικά της ΚΟΣ. 



Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης της ΚΟΣ από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο του 2016. 



Κίνητρα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων για το 2016. 



Ομάδες πανίδας που επλήγησαν από τη χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων το 2016 (68%) 



Δηλητηριασμένα ζώα το 2016. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα 
προστατευόμενα είδη 



Η Κρητική Ομάδα Σκύλων (ΚΟΣ) σε αριθμούς 

Περίοδος αναφοράς: Αύγουστος 2016-15 Ιουλίου 2017 
Χώρος δράσης: 118 περιπολίες Κρήτη, 3 Μεσολόγγι 

Έως τέλος Νοεμβρίου 2017, οι αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί ήταν 167 



Αριθμός και είδος ευρημάτων σε 68 θετικές περιπολίες, συγκεντρωτικά 

Έως τέλος Νοεμβρίου 2017, τα δδ ήταν 285και τα νεκρά ζώα 123 



Αριθμός και είδος ευρημάτων σε 68 θετικές περιπολίες, αναλυτικά 

Τώρα μιλάμε πλέον 
για 59σκύλους, 19 

γάτες, 11 ζουρίδες και 
11 σκατζόχοιρους 



Εποχικότητα περιστατικών (στις 121 αυτοψίες) 



Εποχικότητα περιστατικών συγκριτικά 

Σε επίπεδο χώρας 2016 χωρίς ΚΟΣ Σε επίπεδο Κρήτης 12μηνο ΚΟΣ 



• Όπως προκύπτει από τη διαθέσιμη πληροφορία, τα ζώα που πέφτουν 

συνηθέστερα θύματα των δηλητηρίων είναι οι σκύλοι εργασίας, οι κυνηγετικοί 

και οι αδέσποτοι σκύλοι καθώς και οι γάτες. 

 

• Επισημαίνεται ότι στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα σε περίπτωση απουσίας 

κτηνοτρόφου και ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου, είναι συχνά δύσκολο να 

εξακριβωθεί εάν ο δηλητηριασμένος σκύλος έχει ιδιοκτήτη ή είναι 

αδέσποτος.  

 

• Σε κάθε περίπτωση, ο αυξημένος αριθμός των δηλητηριασμένων αδέσποτων 

σκύλων καταδεικνύει αφενός τη νοοτροπία που οδηγεί στη δημιουργία 

ολοένα και περισσότερων αδέσποτων σκύλων, αλλά παράλληλα και την 

αδυναμία της Πολιτείας για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. 



Συγκεντρωτικά σε 121 περιπολίες 





Οι παθόντες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και της ΚΟΣ, δεν απευθύνονται στη 
δικαιοσύνη για να καταγγείλουν το περιστατικό.  
 
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί διττά: 
α) Οι παθόντες θεωρούν πως δεν θα υπάρξει ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές 
καθώς το έγκλημα της δηλητηρίασης δεν αποτελεί προτεραιότητα  
και 
β) Είναι εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός του δράστη και η περαιτέρω 
στοιχειοθέτηση του αδικήματος.  
 
Η στάση αυτή ενισχύεται από την ανοχή και αδιαφορία των τοπικών 
κοινωνιών απέναντι στα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής αλλά και των 
αδέσποτων/οικόσιτων ζώων. 
 
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυξητική τάση στην κατάθεση μηνύσεων, σε σύγκριση 
με τα δεδομένα των δύο προηγούμενων δεκαετιών, χάρη στις ομάδες σκύλων. 
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... και σε χάρτη 

Περιοχές εντοπισμού δδ (όπου υπήρχε γεωδαιτική πληροφορία) 



Στην πράξη... 



Καρίνα 



Ντάικα 

 



Γιάννης-Καρίνα, Σπύρος-Ντάικα 

 



Στην πράξη... 

300 πιθανές δηλητηριάσεις λιγότερες  

χάρη στην  

Κρητική Ομάδα Σκύλων  

Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 



Δύο επιδείξεις γνωριμίας 



Δύο παρουσιάσεις σε ημερίδες 



...και μια πανελλαδική εμφάνιση... 



Τι κάνουμε αν εντοπίσουμε δηλητήρια; 

Ενημερώνουμε 
άμεσα τις υπηρεσίες 

Ενημερώνουμε 
άμεσα την ΚΟΣ 

Δίνουμε ακριβείς 
πληροφορίες 

Δεν αγγίζουμε και δεν 
μετακινούμε τίποτα 

Φωτογραφίζουμε 
ευρήματα και περιοχή 

Ελέγχουμε ευρύτερα 
και περιμένουμε... 



Αν δεν μπορούμε να περιμένουμε; 

Ειδοποιούμε 
Δ/νση 

Δασών, 
Θηροφυλακή

ή την ΚΟΣ 

Ψάχνουμε 
για 

περισσότερα 
ευρήματα 

Μεταφέρουμε 
τα ευρήματα 
στην αρμόδια 
υπηρεσία και 
καταθέτουμε 

μήνυση 

Θάβουμε ή 
καλύπτουμε 
τα ευρήματα 



Αν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ευρήματα; 

Ειδοποιούμε 
Δ/νση 

Δασών, 
Θηροφυλακή

ή την ΚΟΣ 

Ψάχνουμε 
για 

περισσότερα 
ευρήματα 

Καταγγέλουμε 
επώνυμα ή 

ανώνυμα μέσω 
της εφαρμογής 
LIFE THEMIS 

Θάβουμε ή 
καλύπτουμε όσα 

ευρήματα δεν 
μπορούμε να 
μεταφέρουμε 



Πως καταγγέλλουμε μέσω εφαρμογής LIFE Themis? 

Εγκαθιστούμε την εφαρμογή μέσω Google Play 
(για Android) και Αpp store (για iOS) ή 
σκανάρωντας τα αντίστοιχα QR Codes 
1. Ενεργοποιούμε τη γεωχωρική εφαρμογή της 

εκάστοτε συσκευής 2. Φωτογραφίζουμε το 
θέμα (έως 4 φωτογραφίες)  

2. Γράφουμε σχετικό σχόλιο ή κείμενο με 
πιθανές λέξεις κλειδιά που περιγράφουν 
περιληπτικά το θέμα ή οτιδήποτε άλλο 
θεωρείται απαραίτητο. 

3. Αποστέλλουμε το μήνυμα άμεσα. 
 
Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η 
εφαρμογή αποθηκεύει την καταγγελία στο κινητό 
ή τη στέλνει αυτόματα όταν εντοπίσει δίκτυο. 
Η γεωαναφορά του σημείου παράβασης γίνεται 
αυτόματα από τη συσκευή και το σύστημα 
ελέγχου. 
Εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να 
καταγγείλει επωνύμως. 
 



Πως καταγγέλουμε μέσω εφαρμογής LIFE Themis? 
Η καταγγελία γίνεται ανώνυμα και σε πραγματικό χρόνο 
Ο παθών έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει σε μία παρανομία άμεσα 
και με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία  
Η υπηρεσία λαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες όπως το ακριβές 
σημείο του συμβάντος και φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης, 
προκειμένου να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά, όχι μόνο για τη 
δίωξη του παρανομούντα αλλά και για την άμεση αποκατάσταση της 
ζημίας που πιθανόν έχει προκληθεί. 
 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

Αρχείο ΜΦΙΚ ©  Μίνα Τρικάλη 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 
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