
 
   

 

 

Κέντρο  «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»- Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για ΑμεΑ 

 

Το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» έχει σαν βασικό σκοπό την Εκπαίδευση Σκύλων 

Οδηγών από Ειδικευμένους Εκπαιδευτές Σκύλων Οδηγών για τα Άτομα με Οπτική 

Αναπηρία προκειμένου να αποκτήσουν Ανεξαρτησία, Αυτονομία και Ασφάλεια στην 

καθημερινή κίνηση τους. 

 

Οι πόλεις μας δεν είναι φιλικές ως προς την προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική 

αναπηρία λόγω πολλών Εμποδίων στον οικιστικό χώρο. Δένδρα με χαμηλά κλαριά, 

ταμπέλλες κάτω του 2.20, ψηλά εμπόδια όπως τέντες, μπαλκόνια, εξώφυλλα κ.α., 

παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες πάνω στα πεζοδρόμια, έργα δημοσίων 

φορέων ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ χωρίς προφυλάξεις, μη σωστή οδική συμπεριφορά στις 

διασταυρώσεις, όχι κατάλληλα πεζοδρόμια, φυτεύσεις δένδρων στη μέση των 

πεζοδρομίων και πολλά άλλα καθημερινά εμπόδια τα οποία εναλλάσσονται ανάλογα 

των συνθηκών. 

 

Η κίνηση ενός Ατόμου με Οπτική Αναπηρία στην ελληνική πραγματικότητα είναι ένα 

από τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθεί από την Ομάδα – Χειριστής-

Σκύλος Οδηγός - λόγω της έλλειψης ενημέρωσης του κοινού, της απουσίας ή της 

κατάργησης των μέτρων προσβασιμότητας (οδηγοί όδευσης τυφλών, ράμπες, 

ηχητικά σήματα στα φανάρια, κλπ) καθώς και της ανεξέλεγκτης κατάληψης 

διαβάσεων και πεζοδρομίων.   

 

Η απόκτηση ενός Σκύλου Οδηγού από το Κέντρο είναι Δωρεάν για το Άτομο με 

Οπτική Αναπηρία, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί εάν τηρεί τα βασικά κριτήρια 

για την απόκτηση ενός Σκύλου  Οδηγού που είναι η καλή Κινητικότητα με το Λευκό 

Μπαστούνι, ο καλός Προσανατολισμός, η Αγάπη προς τα Ζώα και ο Τρόπος ζωής 

προκειμένου η Ομάδα να έχει μία καλή σχέση.  

 

Το Κέντρο «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ» ιδρύθηκε το 2008, είναι Αστική ΜΗ 

Κερδοσκοπική Εταιρεία και αποτελείται από τους Εταίρους Φορείς : Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ),  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 



με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.μεΑ),  Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ),  Φάρος Τυφλών 

Ελλάδος (Φ.Τ.Ε),  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ),  

 Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α) και το Ελληνικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ)  

 

Τον Οκτώβριο του 2011 ξεκίνησε η εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτών υπό την 

καθοδήγηση του  Ολλανδού Εκπαιδευτή Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας, κο Peter 

Lasaroms και της Εκπαιδεύτριας Κινητικότητας και Προσανατολισμού, κας Anita 

Lasaroms παράλληλα με την εκπαίδευση κουταβιών.  

 

Τα πρώτα κουτάβια ήρθαν από Ολλανδούς Εκτροφείς και το 2014  ξεκίνησε η 

συνεργασία του Κέντρου με Ελληνικά Εκτροφεία για Labrador. 

 

To 2012 ξεκίνησαν τα προγράμματα Αναδοχής Κουταβιών από Εθελοντές, οι οποίοι 

κοινωνικοποιούν και εκπαιδεύουν τα κουτάβια στη βασική υπακοή για 12 μήνες υπό 

την καθοδήγηση της ομάδας των εκπαιδευτών, οπότε και τα παραδίδουν στο Κέντρο, 

στην ομάδα των Εκπαιδευτών Σκύλων Οδηγών για την τελική εκπαίδευσή τους ως 

Σκύλοι Οδηγοί. 

 

Το «Πρόγραμμα Αναδοχής Κουταβιών» είναι πολύ σημαντικό για την όλη έκβαση του 

προγράμματος Εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών. Το Κέντρο βρίσκεται στην αναζήτηση 

Εθελοντών για τις διάφορες Δράσεις του, για την Αναδοχή νέων κουταβιών και για 

την Φιλοξενία Σκύλων σε εκπαίδευση. 

 

Η Εκπαίδευση ενός Σκύλου Οδηγού αποτελείται από 3 στάδια: α) την 

κοινωνικοποίηση του και την εκμάθηση των βασικών εντολών υπακοής διάρκειας 12 

μηνών, β) την βασική του εκπαίδευση στις τεχνικές οδήγησης διάρκειας 9-12 μηνών 

και γ) την εκπαίδευση του μαζί με τον τελικό Χειριστή διάρκειας 60-120 ωρών. Ο 

Σκύλος Οδηγός ζει μαζί με τον Χειριστή του 6-8 χρόνια μέχρι ο σκύλος να 

ολοκληρώσει την υπηρεσία του ως σκύλος οδηγός, να «συνταξιοδοτηθεί» και να 

επιστρέψει σε οικογένειες Αναδόχων ή στην ίδια οικογένεια του τυφλού χειριστή σαν 

κατοικίδιο ζώο. Το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος υποστηρίζει τους Χειριστές Σκύλων 

Οδηγών στην Καθημερινότητά τους ανάλογα με τις αλλαγές των δράσεών τους και 

των αλλαγών των διαδρομών τους. 

 

Μέχρι σήμερα, Σεπτέμβριος 2020 έχουν εκπαιδευτεί από το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί 

Ελλάδος : 

 

19 Σκύλοι Οδηγοί, εκ των οποίων 12 Σκύλοι Οδηγοί είναι με Χειριστές, 7 στην Αθήνα, 

4 στην Θεσσαλονίκη και 1 στα Γιάννενα. Δυστυχώς 5 Σκύλοι Οδηγοί για λόγους 

υγείας και  προβλημάτων συμπεριφοράς δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την εργασία 

τους και 2 Σκύλοι Οδηγοί απεβίωσαν λόγω ασθένειας και λόγω δηλητηρίασης από 

φυτοφάρμακο. 

 



Μέχρι το τέλος του 2020 θα παραδοθούν 4 ακόμη Σκύλοι Οδηγοί. 

Το όλο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στηρίζεται στις προδιαγραφές και στα κριτήρια που 

ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Σκύλων Οδηγών, προϋπόθεση που θεωρούμε 

απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση ενός τόσο δύσκολου και καινοτόμου 

εγχειρήματος.   Το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» είναι Assistant Member της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκύλων Οδηγών - I.G.D.F.  

Παράλληλος στόχος του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος είναι να ενημερώνει για την 

αξία ενός Σκύλου Οδηγού και  το ευρύτερο κοινό παράλληλα με την αναγκαιότητά 

του. Για τον στόχο αυτό πραγματοποιεί Επισκέψεις σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείο 

Παιδείας «ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ», Ενημερωτικές Ημερίδες για το ευρύτερο 

κοινό. Συμμετέχει σε Εκθέσεις που έχουν σαν θέμα Κατοικίδια, Σκυλιά κλπ., 

συμμετέχει σε Ημερίδες, Συνέδρια που έχουν σαν στόχο τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία, την προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης και βεβαίως 

παρακολουθεί τα Διεθνή δρώμενα στον χώρο των Ατόμων με προβλήματα όρασης. 

Δίνεται μεγάλη έμφαση στην προσπάθεια ενημέρωσης των διαφόρων Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Φορέων σχετικά με την προσβασιμότητα του ΣΚΥΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ και σε 

συνεργασία μαζί τους γίνεται προσπάθεια έκδοσης αποφάσεων που καθορίζουν τον 

ανωτέρω σκοπό.   

Η Πρόσβαση των Σκύλων Οδηγών, Σκύλων Βοηθών και των υπό Εκπαίδευση Σκύλων 

Οδηγών, Σκύλων Βοηθών στηρίζεται στο Θεσμικό πλαίσιο που αποτελείται από τους  

Νόμους:  α) 3868 / ΦΕΚ Α129 / 3-8-2010 όπου στο Κεφάλαιο ΣΤ, Άρθρο 16 

αναφέρονται διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση και την 

παραμονή του σκύλου οδηγού σε δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης 

κοινού, β) 4238/ ΦΕΚ Α 38 / 11.2.2014 όπου στο Άρθρο 32 αναφέρονται διατάξεις για 

την δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στον νόμο 3868/2010 ΚΑΙ για τους σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία 

εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας -  σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθείας 

ατόμων με αναπηρίες  καθώς και στο Άρθρο 33 όπου αναφέρονται διατάξεις για την 

αξιοποίηση ζώων σε προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης και  γ) 

4235/ ΦΕΚ Α 32 / 11.2.2014 όπου στο άρθρο 46 αναφέρεται στην τροποποίηση του ν. 

4039/2012 (Α΄ 15) για την δυνατότητα «Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί 

χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς 

και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.» 

Ο σπουδαιότερος όμως στόχος ΟΛΩΝ είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις στην χώρα μας έτσι ώστε όταν το Άτομο με Οπτική αναπηρία να 

μπορεί να κυκλοφορεί στην πόλη όπου διαμένει και να το κάνει με Αξιοπρέπεια, 

Ασφάλεια και Αυτονομία, η δε χρήση του Σκύλου Οδηγού να του δίνει την 

δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης και ασφαλέστερης αντιμετώπισης των εμποδίων.  



Τον   Δεκέμβριο του 2016  το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος βραβεύτηκε από τον 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο για το έργο που επιτελεί σχετικά με την Εκπαίδευση 

Σκύλων Οδηγών Τυφλών στην Ελλάδα. 

Χωρίς την πολύτιμη στήριξη του Ομίλου Εταιρειών PETLINE και την πολύτιμη Χορηγία 

τους δεν θα ήταν δυνατή η αρχή του όλου προγράμματος και βέβαια η συνέχισή του. 

Η προστασία των Σκύλων Οδηγών του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος από τα ένδο - 

και έξω– παράσιτα γίνεται με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας Animal Health 

Χελλαφάρμ ΑΕ.  

Προκειμένου να συνεχίζει την λειτουργία του το Κέντρο απαιτείται στήριξη πολλών 

Ανθρώπων, Εθελοντών,  Κτηνιάτρων, Εταιρειών και Ιδιωτών. Το όλο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών χρειάζεται την στήριξη της Κοινωνίας. Μπορείτε να 

βοηθήσετε συμμετέχοντας ενεργά. Ρωτήστε μας!! 

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και να ακολουθείτε το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί 

Ελλάδος στο Instagram : greek_guide_dogs_center, στο Facebook : στην Σελίδα Greek 

Guide Dogs – Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος και στις Ομάδες : Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος και 

GGD-ΑΚΟΥΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΓΝΩΡΙΖΩ και στην Ιστοσελίδα του Κέντρου : 

www.greekguidedogs.com. E-mail : info@greekguidedogs.com , Τηλ.210 5200140 και 

6932414189.  

Σεπτέμβριος 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΚΑΙ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΣΚΥΛΩΝ   ΟΔΗΓΩΝ   ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΜΕΑ 

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Αστική ΜΗ Κερδοσκοπική Εταιρεία  με Εταίρους :   Tο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 

(Κ.Ε.Α.Τ.), την  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), την  Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών 

(E.O.T.), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.), τον  Φάρο Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε), την Πανελλήνια 

ΕνωσηΑμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α) και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ) 

Βερανζέρου 31, 104 32 Αθήνα Τηλ.: 210 52 00140 – 693241418,  www.greekguidedogs.com,e-mail: 

info@greekguidedogs.com καιfb: Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος-GreekGuideDogs 
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