
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2016 

Το Τµήµα Κτηνιατρικής Λευκάδας υπενθυµίζει στους αιγοπροβατοτρόφους του 

νοµού µας ότι, κατά χρονικό διάστηµα των µηνών Νοεµβρίου –∆εκεµβρίου κάθε έτους, 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διενεργούν ετήσια απογραφή στο ζωικό κεφάλαιο της εκτροφής 

τους και τα στοιχεία της απογραφής να τα καταχωρούν στο Μητρώο Εκµετάλλευσης Αι-

γοπροβάτων και να τα κοινοποιούν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία.  

Η καταχώρηση των στοιχείων στο Μητρώο γίνεται ως εξής: 

� Στο µέρος Β’(απογραφές) του Μητρώου καταχωρείται η ηµεροµηνία διεξαγωγής 

της απογραφής και ο αριθµός των εκτρεφόµενων ζώων κατά είδος, φύλο και ηλικία.  

� Στο µέρος Γ’ (µεταβολές ζωικού πληθυσµού χωρίς ατοµικό κωδικό αριθµό σήµαν-

σης) καταγράφονται οι µεταβολές των αµνοεριφίων της εκτροφής (στη στήλη ΕΙΣΟ∆ΟΣ οι 

γεννήσεις κατά µήνα/έτος, και στη στήλη ΕΞΟ∆ΟΣ οι θάνατοι και οι σφαγές κατά ηµεροµηνία ).  

� Τέλος στο µέρος Ε’ (καταγραφή – µεταβολές ζωικού πληθυσµού µε ατοµικό αριθµό 

σήµανσης) προστίθεται και καταγράφεται κάθε ζώο που για πρώτη φορά σηµαίνεται στην 

εκτροφή, καθώς και κάθε ζώο που αγοράστηκε από άλλη εκτροφή. Άρα στο µέρος Ε του 

µητρώου πρέπει να είναι καταγεγραµµένα αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τα ενήλικα – 

σηµασµένα αιγοπρόβατα που υπάρχουν ή υπήρξαν στην εκτροφή.(αριθµός σήµανσης, ηµε-

ροµηνία σήµανσης, η γέννηση -µήνας/έτος, το είδος και το φύλο ζώου καθώς και τυχόν µεταβολές -

θάνατος, σφαγή, πώληση, αγορά κ.λπ.-).  

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο µέρος Β και αφορούν τα υπάρχοντα στην εκτροφή 

ζώα κατά την ηµέρα της απογραφής, πρέπει να συµφωνούν µε τις καταχωρήσεις και τις 

µεταβολές στους πίνακες Γ και Ε του Μητρώου.  

Μετά την διενέργεια της απογραφής για το έτος 2016, κάθε κτηνοτρόφος υπο-

χρεούται µέχρι την 20/12/2016 να κοινοποιήσει τα στοιχεία στην κτηνιατρική υ-

πηρεσία είτε:  

α) προσερχόµενος στο Τµ. Κτηνιατρικής Λευκάδας (∆ιοικητήριο Λευκάδας) προ-

σκοµίζοντας το ενηµερωµένο Μητρώο Εκµετάλλευσης και το Φαρµακευτικό Μητρώο της 

εκτροφής,  

β) κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων που θα ενεργοποιηθεί από την 1
η
 Νοεµβρίου 2016. Η εγγραφή και η πρό-

σβαση στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφα-

λαίου των εκµεταλλεύσεων γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  

http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που διατίθενται ανηρτηµένες 
εκεί. Ενηµερώνουµε τους χρήστες της ψηφιακής υπηρεσίας ότι α) κατά την υποβολή των 

απογραφικών στοιχείων µέσω της εφαρµογής εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο 

χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο µητρώο της εκµετάλλευσης, β) το µητρώο της 

εκµετάλλευσης ενηµερώνεται υποχρεωτικά (χειρόγραφα) και γ) η δυνατότητα ψηφιακής 

υποβολής δίνεται µόνο για µια φορά κατά την απογραφική περίοδο. Για κάθε διόρθωση ή 

τροποποίηση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας απογραφής ο ενδιαφερόµενος πρέπει άµεσα 

να απευθυνθεί στο Τµήµα Κτηνιατρικής. 
 

 

Λευκάδα 25 Οκτωβρίου 2016  

Τµήµα Κτηνιατρικής  Π.Ε. Λευκάδας 


