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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τμήμα: Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών,
Χοίρων, Μονόπλων &Λοιπών Ζωικών Οργανισμών
Πληρ.: Ε. Ηλιοπούλου
Τηλ.: 210-5271638

Αθήνα, 3-4-2018
Αρ. πρωτ.: 428/51088

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού
Κεφαλαίου &Τεχνητής Σπερματέγχυσης
Πληρ.: Θρ. Βιτάλης
Τηλ. :210- 2125735

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 (ΦΕΚ
Β΄1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός πλαισίου
εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»,
του Μέτρου 10
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Σχετ.: α. Η υπ΄αριθμ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018 ).
Η α. σχετ. ΥΑ εκδόθηκε
στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 10.1.09
«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του
Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, συμβάλλοντας στη
διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής
παραγωγής.
Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων/συναρμοδίων
υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων δυνητικών δικαιούχων εκδίδεται η παρούσα
εγκύκλιος παρέχοντας ερμηνευτικές οδηγίες και διευκρινίσεις με σκοπό την
ενιαία, ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ.
401/48520/29-3-2018 Υπουργικής Απόφασης, σε ότι αφορά τη σήμανση των
ιπποειδών.
Ειδικότερα παρατίθενται και διευκρινίζονται τα εξής:
1.

Η σήμανση του ιπποειδούς και η μονοσήμαντη αντιστοίχισή του με τον κάτοχο
θα γίνεται:
(α) με την τοποθέτηση ενέσιμου ηλεκτρονικού πομποδέκτη (microchip)
τεχνολογίας HDX ή FDX-B, σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784, ο οποίος μπορεί
να διαβάζεται από συσκευές ανάγνωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO11785 και
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ο οποίος εμφυτεύεται μεταξύ του ινίου και του ακρωμίου, στο μέσον του αυχένα
στην περιοχή του αυχενικού συνδέσμου,
(β) με την έκδοση βεβαίωσης, υπογεγραμμένης από τον κάτοχο/ιδιοκτήτη και
από τον κτηνίατρο που διενεργεί τη σήμανση και ο οποίος ασκεί νόμιμα το
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος της εγκυκλίου.
2.

Στην περίπτωση ιπποειδούς ήδη σημασμένου, ο κτηνίατρος δεν εμφυτεύει εκ
νέου ενέσιμο πομποδέκτη, αλλά ενεργεί λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
ανίχνευσης της υπάρχουσας ενεργούς σήμανσης, συμπληρώνοντας τα
αντίστοιχα πεδία του υποδείγματος του Παραρτήματος της εγκυκλίου.

3.

Η βεβαίωση αποτελεί έγγραφο που αποδεικνύει τη μονοσήμαντη αντιστοίχιση
του επιλέξιμου ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων της αριθ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1226 /2-4-2018) και
ειδικότερα της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων», κατατίθεται στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων
ώστε να εξεταστεί η ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως
να συμπεριληφθούν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα
που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης πρωτοκολλείται και θεωρείται από το
αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων και αντίγραφο αυτής διατηρείται
από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η βεβαίωση φυλάσσεται με ευθύνη του κατόχου/ιδιοκτήτη και επιδεικνύεται
στις αρμόδιες αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.

4.

5.

Ωστόσο, επειδή η βεβαίωση ταυτοποίησης του ιπποειδούς, με τις απαραίτητες
προσαρμογές, θα αποτελέσει μέρος και της ευρύτερης διαδικασίας που επίκειται
να θεσπιστεί στα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2015/262 της Επιτροπής σχετικά με την έκδοση των διαβατηρίων
των ιπποειδών, η οποία θα καταλήγει σε έκδοση διαβατηρίου και καταχώρηση
στην εθνική βάση δεδομένων των ιπποειδών, επιβάλλεται στους
κατόχους/ιδιοκτήτες των επιλέξιμων ιπποειδών να την διατηρήσουν σε καλή
κατάσταση, χωρίς φθορές, ώστε να μη χρειαστεί να επανεκδοθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να διατηρηθούν για
μελλοντική χρήση: (α) στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η σχηματική
παράσταση στη βεβαίωση, αντίτυπα των φωτογραφιών (ίδιες φωτογραφίες)
και (β) στην περίπτωση των ιπποειδών που δεν φέρουν ήδη σήμανση και θα
τοποθετηθεί πομποδέκτης, τουλάχιστον τρία (3) από τα αυτοκόλλητα που
φέρουν τη γραμμωτή και την αριθμητική απεικόνιση του κωδικού, τα οποία
περιέχονται στη συσκευασία του κάθε πομποδέκτη (microchip).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙΔΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ………………………….

ΗΜ/ΝΙΑ:
Αρ. πρωτ.:

ΤΜΗΜΑ I
Στοιχεία κτηνιάτρου που διενεργεί την ταυτοποίηση
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα πατρός:

Αριθμός Μητρώου ΓΕΩΤΕΕ:

Α.Φ.Μ.:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ (σταθ.):

Στοιχεία επαγγελματικής έδρας:

Δημοτική Ενότητα:

Τηλ (κιν.)

Email:

Δήμος:

Περ. Ενότητα:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

ΤΜΗΜΑ ΙI
Μέτρα ανίχνευσης προηγούμενης ενεργούς σήμανσης
Α.

Εμφυτευμένος πομποδέκτης:

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

Κωδικός εμφυτευμένου πομποδέκτη:

Εμφυτευμένος πομποδέκτης μη συμβατός με ISO 11784/11785:
Εντόπιση εμφυτευμένου πομποδέκτη

Β.

Ενδείξεις αφαίρεσης εμφυτευμένου πομποδέκτη:

Γ.

Άλλη εναλλακτική σήμανση:

ΟΧΙ:

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

1:

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

Αν ναι, περιγράψτε:

ΝΑΙ:

Είδος εναλλακτικής σήμανσης 2:

Στοιχεία σήμανσης:

ΤΜΗΜΑ III
Περιγραφή του υπό ταυτοποίηση ιπποειδούς
Όνομα ιπποειδούς:
Είδος:

Ίππος

Φύλλο:
Χρωματισμός 3:

1
2
3

Ηλικία

Όνος

Ημίονος

Άλλο (εξειδικεύστε): ………………………

(κατά προσέγγιση):

Λευκό

Ποικιλόχρουν μέλαν

Μέλαν

Ποικιλόχρουν ορφνό

Ξανθό (αλιτζές)

Ποικιλόχρουν ξανθό

Ορφνό (ανοιχτό, κοινό, βαθύ, ορφνομέλαν)

Μέλαν ποικιλόχρουν

Ισαβέλλειο

Ορφνό ποικιλόχρουν

Φαιό (λευκόφαιο, φαιό κοινό, φαιό βαθύ, μυόχρουν)

Ξανθό ποικιλόχρουν

Ερυθρόφαιο (ανοιχτό, κοινό, βαθύ)

Άλλος (εξειδικεύστε:………………………………………)

Στη σχηματική παράσταση επισημαίνεται με την ένδειξη Τ η εντόπιση του εμφυτευμένου πομποδέκτη στην αριστερή ή δεξιά πλευρά
Καταχωρείται αντίστοιχα: διάστιξη, ενώτιο, κρυοπηξία, άλλη
Επισημαίνεται με την ένδειξη x το τετράγωνο της αντίστοιχης προεπιλογής
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Σχηματική παράσταση ιπποειδούς 4 :

Φωτογραφική απεικόνιση ιπποειδούς 5 :
ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΙΠΠΟΕΙΔΟΥΣ)

φραγίδα κτηνιάτρου

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΙΠΠΟΕΙΔΟΥΣ)

ΤΜΗΜΑ IV
Στοιχεία διενεργούμενης ταυτοποίησης
Α.

Κωδικός εμφυτευθέντος πομποδέκτη:
Γραμμωτή απεικόνιση κωδικού εμφυτευθέντος
πομποδέκτη:

Β.

Θέση εντόπισης εμφυτευθέντος πομποδέκτη6:

Γ.

Ημερομηνία εμφύτευσης πομποδέκτη (ηη/μμ/εεεε):

ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ

Βεβαιώνω την “ταυτοποίηση του ιπποειδούς” / την “ανίχνευση προηγούμενης ενεργούς
σήμανσης” 7 και τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του εντύπου εγγράφου αναγνώρισης που προσκόμισε ο συνυπογράφων
κάτοχος
/
ιδιοκτήτης
του
εν
λόγω
ιπποειδούς.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4

Ο κάτοχος / ιδιοκτήτης του ιπποειδούς
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Ο διενεργήσας την “ταυτοποίηση” / “ανίχνευση προηγούμενης
ενεργού σήμανσης” του ιπποειδούς κτηνίατρος
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Σκιαγραφούνται τυχόν χρωματικές πλάκες στην επιφάνεια του σώματος του ιπποειδούς και επισημαίνονται:

(α) με στυλό διαρκείας κόκκινου χρώματος τα σημάδια και (β) με την ένδειξη x , με στυλό διαρκείας μαύρου χρώματος οι κορυφές/σπείρες
5 Χρησιμοποιείται προαιρετικά αντί της συμπλήρωσης της σχηματικής παράσταση του ζώου
6
Στη σχηματική παράσταση επισημαίνεται με την ένδειξη Τ η εντόπιση του εμφυτευμένου πομποδέκτη στην αριστερή ή δεξιά πλευρά
7 Υπογραμμίζεται ανάλογα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Γρ. Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου.
Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ι. Τσιρώνη.
Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου.
Γρ.
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ.
Κασίμη.
5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)
Λεωφόρος Αθηνών 58, Τ.Κ. 10441.
6. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ)
Λεωφόρος Αθηνών 54-56, Τ.Κ. 10441.
7. Γενική Δ/νση Γεωργίας.
8. Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
9. Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
10. Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και
Καρδίτσας
Έδρες τους.
11. Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Δομοκού 5,Τ.Κ. 10445 Αθήνα.
12. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειών
Έδρες τους.
13. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους.
1.
2.
3.
4.

