
Οδηγίες για την ασφάλεια
στο κυνήγι



Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εποπτεύεται από τη Δ/νση Δασών 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της πόρων, 
που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 60.000 κυνηγών – μελών των 
Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.
Βασικός σκοπός της ΚΟΜΑΘ είναι ο συντονισμός της δράσης των Κυνηγετικών Συλλόγων της 
περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των συμφερόντων των κυνηγών-μελών τους και η προστασία και 
διαχείριση του θηραματικού πλούτου με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως 
ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της 
σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας και τη βελτίωση 
των ενδιαιτημάτων τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 1995 το προσωπικό της ΚΟΜΑΘ αποτελείτο από ένα μόλις 
άτομο, ενώ σήμερα απασχολεί 72 άτομα προσωπικό και ενισχύει οικονομικά την απασχόληση 
θηροφυλάκων και Δασολόγων στους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Το σύνολο αυτού του 
προσωπικού εργάζεται για την εξυπηρέτηση του κυνηγετικού κόσμου και για τη διαφύλαξη της 
κυνηγετικής δραστηριότητας.
Η ΚΟΜΑΘ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει υπό την εποπτεία και την καθοδήγησή της 
62 Κυνηγετικούς Συλλόγους στις τρεις διοικητικές περιφέρειες αρμοδιότητάς της (Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). 
 
Σκοπός του εντύπου αυτού είναι η ενημέρωση, ώστε να εκμηδενιστούν τα ελάχιστα, αρκετές φορές 
τραγικά, ατυχήματα, που συμβαίνουν κατά την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Τι είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ)



Τα όπλα φυλάσσονται πάντα στη μόνιμη κατοικία μας και ποτέ σε εξοχικά, 
καλύβες, αυτοκίνητα, αγροκτήματα κ.λ.π. Η πλημμελής φύλαξη αποτελεί 
ποινικό αδίκημα και διώκεται. 
Στο σπίτι τα όπλα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλές μέρος και αν είναι 
δυνατόν σε κλειδωμένο ερμάριο ή οπλοβαστό και σε τέτοια κατάσταση, 
ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσουν. 
Τα πυρομαχικά φυλάσσονται και αυτά σε κλειδωμένο ερμάριο, χωριστά από 
τα όπλα. Καλό είναι τα όπλα να μη φυλάσσονται μέσα σε θήκη, γιατί πολλές 
φορές οι θήκες εγκλωβίζουν υγρασία και αναπτύσσονται ανεπιθύμητες 
οξειδώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποτελούν παιχνίδι των 
παιδιών.

Ασφαλής φύλαξη

1 Κάθε φορά που αγγίζουμε ένα όπλο να θεωρούμε ότι είναι γεμάτο.

2 Όταν έχουμε στα χέρια μας όπλο, ελέγχουμε διαρκώς που κοιτάζει η κάνη του. 
 Κρατάμε το όπλο στιβαρά με τα χέρια μας και ασφαλισμένο μέχρι τη στιγμή που είμαστε
 έτοιμοι να πυροβολήσουμε. Ποτέ δεν ακουμπάμε το δάκτυλο στη σκανδάλη, παρά μόνο
 τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να πυροβολήσουμε. 

3 Πριν πυροβολήσουμε αναγνωρίζουμε το στόχο και σιγουρευόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτε
 από πίσω στην απόσταση του μέγιστου βεληνεκούς. Είμαστε σίγουροι ότι αναγνωρίζουμε
 τα θηρεύσιμα θηράματα, αλλιώς δεν λεγόμαστε κυνηγοί.

4 Ελέγχουμε πάντα την κάνη και τη βάση, ώστε να μην υπάρχουν ξένα σώματα
 και χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα πυρομαχικά.

5 Όταν δεν χρησιμοποιούμε το όπλο μας φροντίζουμε πάντα να είναι άδειο και ανοιχτό,
 «σπασμένο» αν είναι αρθρωτό και με ανοιχτό το κλείστρο αν είναι καραμπίνα.
 Το όπλο μεταφέρεται από και προς τον κυνηγότοπο άδειο και μέσα σε θήκη. 

6 Ποτέ δεν σκοπεύουμε κάτι που δεν προτιθέμεθα να πυροβολήσουμε.
 Δεν παίζουμε ποτέ με το όπλο.

7 Ποτέ δεν περνάμε φράχτες και δεν δρασκελίζουμε χαντάκια με το όπλο γεμάτο.
 Ποτέ δεν τραβάμε το όπλο πιάνοντάς το από το στόμιο της κάνης.

8 Ποτέ δε ρίχνουμε μονόβολο σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Όταν εξασκούμαστε
 στη σκοποβολή είμαστε σίγουροι για τον ασφαλή τερματισμό της βολής μας 
 πίσω από το στόχο.

9 Φυλάσσουμε πάντα τα όπλα και τα πυρομαχικά σε θέσεις που δεν μπορούν
 να έχουν πρόσβαση παιδιά και ανεύθυνοι ενήλικες.

10 Ποτέ δεν κάνουμε χρήση οινοπνευματωδών πριν ή στη διάρκεια του κυνηγιού 
 και της σκοποβολής.

10 βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης του όπλου

• Ο χειρισμός της κάνης του όπλου 
   έχει ιδιαίτερη σημασία



Τα όπλα είναι εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί για να σκοτώνουν. Εκτός από τα πολύ ψιλά σκάγια, όλα 
τα άλλα πυρομαχικά είναι ικανά να διατρήσουν το ανθρώπινο δέρμα και να προκαλέσουν τραυματισμό, 
λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό, ανάλογα με την απόσταση βολής. Βέβαια σε περιπτώσεις τραυματισμού 
ανθρώπων από μονόβολο ή βόλια τα τραύματα θα είναι πολύ σοβαρά ή και θανατηφόρα. Ευτυχώς 
όμως στο κυνήγι τα ατυχήματα δεν είναι τόσα πολλά σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες αναψυχής. 
Τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας ή το σπίτι είναι πολύ περισσότερα από αυτά 
που συμβαίνουν στο κυνήγι. Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, το ποσοστό των θανάτων από κυνηγετικά 
ατυχήματα είναι πολύ χαμηλό, σχεδόν αμελητέο, σε σχέση με θανάτους από άλλα ατυχήματα. Το κυνήγι 
είναι πιο ασφαλής δραστηριότητα από πολλές άλλες. Επειδή όμως όλοι ασχολούμαστε με το κυνήγι 
για λόγους αναψυχής, πρέπει να φροντίζουμε διαρκώς, ώστε τα ατυχήματα αυτά να εξαλειφθούν ή να 
περιοριστούν στο ελάχιστο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κυνήγι του αγριόχοιρου, διότι διεξάγεται 
σε ορεινές δασώδεις περιοχές και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται είναι πολύ ισχυρά.

Οι κύριες αιτίες ατυχημάτων

• Παραβίαση των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης 
 (π.χ. μεταφορά γεμάτων όπλων μέσα σε οχήματα)
• Λανθασμένη κρίση του κυνηγού (π.χ. λανθασμένη αναγνώριση του στόχου 
 ή του περιβάλλοντός του).
• Αδεξιότητα ή απειρία του κυνηγού (π.χ. πτώση, σε συνδυασμό με ανασφαλές 
 κράτημα του όπλου κ.α.)

Τα ατυχήματα στο κυνήγι

• Τοποθετήστε την κάνη πάνω σε ένα καπέλο,
   όταν αφήνετε το όπλο κάτω.

• Το όπλο να παραμένει πάντα εντός θήκης, όταν
   μετακινήστε με όχημα.

Tρόποι κρατήματος όπλου  3 ατόμων όταν βρίσκονται σε στάση V ή δίπλα-δίπλα

• Kράτημα ”ανα χείρας”

• Kράτημα στην αγκαλιά

• Kράτημα ”επ’ ώμου” • Kράτημα ”ανά χείρας”

• Kράτημα ”υπό μάλης” • Kράτημα στην αγκαλιά



Ασφαλές κράτημα του όπλου στον κυνηγότοπο
Οι τρόποι που κρατάμε το όπλο στον κυνηγότοπο είναι πολλοί 
και ο καθένας έχει τους δικούς του κανόνες ασφαλείας. Κοινός 
κανόνας όλων είναι ότι πάντα η κάνη πρέπει να «κοιτάει» ή τον 
ουρανό ή τη γη. Οι σπουδαιότεροι τρόποι είναι οι παρακάτω:

Κράτημα «υπό μάλης»
1. Το όπλο «γαντζώνει» στον πήχη του ενός χεριού 

με το κάτω μέρος της βάσης και το μπράτσο σφίγγει 
το κοντάκι μέσα στη μασχάλη. Το στόμιο της κάνης 
κοιτά το έδαφος.

2. Αυτός ο τρόπος δίνει απόλυτο έλεγχο της κάνης. 
Χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν προπορεύεται άλλος 
άνθρωπος.

3. Ταιριάζει στις περιπτώσει αρθρωτών όπλων όταν 
είναι «ανοιχτά».

Κράτημα στην «αγκαλιά»
1. Το ένα χέρι αγκαλιάζει με τον αγκώνα την κάνη του 

όπλου από τον ξυστό και με την παλάμη κρατάει τη 
βάση. Το άλλο χέρι κρατάει τη λαβή του κοντακιού.

2. Το κράτημα αυτό δίνει στον κυνηγό μειωμένη 
ετοιμότητα.

  
Κράτημα «στο ισχίο»

1. Το χέρι κρατά με την παλάμη το όπλο από τη βάση 
και το εσωτερικό του πήχη σφίγγει το όπλο στο 
ισχίο.

2. Δεν πρέπει να προπορεύεται άλλος άνθρωπος.

Κράτημα «ανά χείρας»
1. Το χέρι αγκαλιάζει με την παλάμη τη λαβή του 

κοντακιού και το άλλο τον ξυστό. Αυτός ο τρόπος 
δίνει τον καλύτερο έλεγχο του όπλου.

Κράτημα «επ’ ώμου»
1. Το ένα χέρι κρατά το όπλο από τη λαβή του κοντακιού 

και το υπόλοιπο όπλο στηρίζεται στον ώμο στο ύψος 
της βάσης.

2. Το κράτημα αυτό ταιριάζει όταν περνάμε νερά ή 
υψηλή ποώδη βλάστηση. Δεν πρέπει όμως να μας 
ακολουθεί άλλος άνθρωπος.

Όπλο αναρτημένο στον ώμο
1. Το όπλο κρεμιέται στον έναν ώμο με τη βοήθεια 

του αορτήρα. Το στόμιο κοιτάει τον ουρανό. Το χέρι 
κρατά τον αορτήρα λίγο κάτω από τον ώμο σφιχτά, 
ώστε να διατηρείται τεντωμένος και να μη γλιστρά 
τον ώμο.

2. Το όπλο πρέπει να κατεβαίνει από τον ώμο, όταν 
πρέπει να περάσουμε κάποιο εμπόδιο.

3. Το κράτημα αυτό ταιριάζει σε πολύωρο κυνήγι σε 
ανοιχτά πεδία.

Tρόποι ασφαλούς κρατήματος

• Kράτημα ”υπό μάλης”

• Kράτημα ”στο ισχίο”

• Kράτημα ”ανα χείρας”

• Kράτημα στην αγκαλιά

• Kράτημα ”επ’ ώμου” • Οπλο αναρτημένο 
   στον ώμο



Βασικές οδηγίες ασφαλούς χειρισμού του όπλου

Χρήση της ασφάλειας
Εκπαιδευόμαστε μέχρι να μάθουμε να ενεργοποιούμε και απενεργο-
ποιούμε την ασφάλεια του όπλου, χωρίς να στρέφουμε την προσοχή 
μας προς αυτόν.

Ασφαλής γέμιση

1. Πρώτα ελέγχουμε την κάνη. Τη στρέφουμε σε ασφαλή 
κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον χώρο και βλέπουμε τις 
θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.

2. Ανοίγουμε το όπλο. Ελέγχουμε αν λειτουργεί σωστά.
 Το κρατάμε ανοιχτό. Ελέγχουμε την κάνη αν είναι καθαρή.
3. Βάζουμε τα φυσίγγια. Αν έχουμε καραμπίνα, μετράμε πόσα 

βάζουμε στην αποθήκη. 
4. Κλείνουμε το όπλο, το οποίο είναι πλέον γεμάτο.
5. Ενεργοποιούμε την ασφάλεια.
6. Κρατάμε το όπλο με ασφάλεια.

Ασφαλής απογέμιση
1. Απομακρύνουμε τα δάχτυλα από τη σκανδάλη.
2. Ελέγχουμε την κάνη. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. 

Εποπτεύουμε τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των 
ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.

3. Ανοίγουμε το όπλο.
4. Βγάζουμε τα φυσίγγια.
5. Ελέγχουμε αν τα βγάλαμε όλα.
6. Αφήνουμε το όπλο «ανοιχτό».

Σημαδεύετε προς μια ασφαλή κατεύθυνση
κατά το γέμισμα του όπλου

Tρόποι κρατήματος όπλου όταν
βρισκόμαστε απέναντι από κάποιον 

• Kράτημα “ανά χείρας”

• Kράτημα “επ’ ώμου”

• Kράτημα “ανά χείρας”

• Kράτημα στην αγκαλιά

Δεν μπορεί να κρατάει το όπλο στην στάση “υπο μάλης”

• Δεν κυνηγάμε αφηρημένοι 
• Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας
• Γνωρίζουμε καλά και εφαρμόζουμε ενστικτωδώς τους κανόνες 

ασφαλούς χειρισμού των όπλων.
• Χειριζόμαστε τα όπλα πάντα με υπευθυνότητα.
• Δεν πυροβολούμε, αν δεν έχουμε αναγνωρίσει με απόλυτη 

βεβαιότητα τον στόχο.
• Δεν μετακινούμαστε απροειδοποίητα σε χώρους ή σε συνθήκες 

περιορισμένης ορατότητας κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
• Στο κυνήγι του αγριόχοιρου αποφεύγουμε τα ρούχα 

παραλλαγής και προτιμάμε πάντα πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκο 
και καπέλο.

• Επίσης πυροβολούμε έτσι, ώστε μετά την τουφεκιά, τα βόλια 
μας να τερματίσουν στο έδαφος με ασφάλεια.

Πρόληψη ατυχημάτων

Από τη στιγμή που θα τραβηχτεί η σκανδάλη τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει τη βολή. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε 
το ατύχημα να συμβεί. Γι’ αυτό:



Κείμενο: Θεοφάνης Καραμπατζάκης 
Επιμέλεια ‘Εκδοσης: Κυριάκος Σκορδάς, Χρήστος Σώκος

Σχεδιασμός: Proline adv
Σκίτσα από το: Northeast Regional Hunter Education Manual

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008
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