ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ STUD BOOK
Το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του Καθαροαίμου Ίππου Αγγλικής
Φυλής (Ελληνικό Stud Book) είναι το επίσημο έντυπο στο οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία
της γενεαλογίας και αναπαραγωγής των Καθαροαίμων ίππων Αγγλικής Φυλής (Thoroughbred) οι
οποίοι γεννήθηκαν ή αναπαρήχθησαν στην Ελλάδα.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΙΠΠΟΥ
Καθαρόαιμος ίππος είναι αυτός που έχει καταχωρηθεί στο Γενεαλογικό Βιβλίο Καθαρόαιμων ίππων
της χώρας γέννησής του αναγνωρισμένο από την Διεθνή Επιτροπή Stud Book, (δες παράρτημα 8
της Διεθνούς Συμφωνίας Ιπποδρομιακών Αρχών IABRW), κατά το χρόνο της επίσημης
καταχώρησής του.
1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΩΛΟΥ
Προκειμένου να καταχωρηθεί ένας πώλος σε αναγνωρισμένο Stud Book θα πρέπει να
πληρούνται όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΑΔΑ
1.1. Για να καταχωρηθεί ένας ίππος θα πρέπει να είναι το προϊόν που προκύπτει από τη
διασταύρωση μεταξύ του επιβήτορα και της φοράδας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι
καταχωρημένοι σε αναγνωρισμένο και εγκεκριμμένο Γενεαλογικό Βιβλίο ή ένας εξ αυτών
ή και οι δύο να έχουν προαχθεί από αναγνωρισμένο γενεαλογικό βιβλίο μη-καθαροαίμων
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 4.1 της Διεθνούς
Συμφωνίας Ιπποδρομιακών Αρχών (IABRW).
1.2. Εάν πρόκειται για εισαχθείσα φοράδα στην χώρα όπου ο πώλος γεννιέται, είτε αφορά
προσωρινή εισαγωγή η οποία δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες, είτε οριστική εισαγωγή,
θα πρέπει για την ολοκλήρωση της καταχώρησης του πώλου να έχει προσκομισθεί BCN
Breeding Clearance Notification, ή Πιστοποιητικό Εξαγωγής από την Αρχή Stud Book της
χώρας προέλευσης.

2.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΠΩΛΟΥ
2.1. Ο προς καταχώρηση πώλος θα πρέπει να είναι προϊόν φυσικής επίβασης του επιβήτορα
με τη φοράδα με την εισαγωγή του πέους και την έγχυση σπέρματος στο γεννητικό της
σύστημα. Αυτή η φυσική επίβαση μπορεί να περιλαμβάνει την άμεση ενισχυτική
υποστήριξη της επίβασης με μέρος του σπέρματος που έχει παράξει αυτός ο επιβήτορας
στη συγκεκριμένη επίβαση αυτής της ίδιας της φοράδας.

3.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΠΩΛΟΥ
3.1. Φυσική εγκυμοσύνη για την παραγωγή ενός αποδεκτού πώλου θεωρείται όταν η περίοδος
της εγκυμοσύνης και ο τοκετός γίνεται στο και από το σώμα της φοράδος που έγινε η
σύλληψη. Κάθε πώλος που είναι προϊόν τεχνητής σπερματέγχυσης, μεταφοράς ή
εμφύτευσης εμβρύου, κλωνοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γενετικής
επέμβασης, δεν γίνεται δεκτός για καταχώρηση από την Αρχή Stud Book αναγνωρισμένη
από την Διεθνή Επιτροπή Stud Book (ISBC).

4.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΣΕΩΝ
4.1. Οι Επιβάσεις υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του
δια των Δελτίων Επίβασης τα οποία προμηθεύεται από την Αρχή Stud Book της Φ.Ε.Ε και
τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:
4.1.1. Όνομα του ιδιοκτήτη της φοράδας.
4.1.2. Όνομα της φοράδας και ημερομηνία γέννησης.
4.1.3. Το αριθμό διαβατηρίου της φοράδας.
4.1.4. Όνομα επιβήτορα.
4.1.5. Ημερομηνία της πρώτης και τελευταίας επίβασης.
4.1.6. Δήλωση του ιδιοκτήτη του επιβήτορα ή του εξουσιοδοτημένου του Εκπροσώπου,
ότι η επίβαση ήταν φυσική και δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση,
μεταφορά ή εμφύτευση εμβρύου, κλωνοποίηση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
γενετική επέμβαση (αρθ.3.1), καθώς επίσης και ότι πιστοποιήθηκε η ταυτότητα της
μητέρας δια του διαβατηρίου πριν την επίβαση. Το Δελτίο επίβασης δίδεται στον
ιδιοκτήτη της φοράδας και αντίγραφο αυτού κατατίθεται στο Τμήμα Stud Book της
Φ.Ε.Ε, εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου.
4.1.7. Για τις εισαχθείσες φοράδες που έχουν δεχθεί επίβαση στο εξωτερικό, για την
καραχώρηση της επίβασης αυτής απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πρωτότυπου ή
ηλεκτρονικού δελτίου επίβασης.
Η περίοδος οχείας, δηλαδή η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπονται να
πραγματοποιηθούν επιβάσεις στα διάφορα ιπποφορβεία, αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου και
λήγει στις 31 Ιουλίου.

4.2. Η Δήλωση Γέννησης Ζώντος ή μη Ζώντος Πώλου είναι το επίσημο έγγραφο δια το της
συμπλήρωσης του οποίου ο ιδιοκτήτης της φοράδας δηλώνει το αποτέλεσμα μίας
επίβασης. Οι πληροφορίες του πώλου κατά τη στιγμή της γέννησής του καταγράφονται
από τον ιδιοκτήτη της φοράδας ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο αντίστοιχο
επίσημο έγγραφο που προμηθεύεται από το Τμήμα Stud Book της Φ.Ε.Ε. Στην αρχή κάθε
έτους αποστέλλονται από το Τμήμα Stud Book της Φ.Ε.Ε προς τους ιπποπαραγωγούς οι
Δηλώσεις Γεννήσης Ζώντος ή μη Ζώντος πώλου σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα Δελτία
Επίβασης. Εάν ιπποπαραγωγός δεν παραλάβει Δελτία Γέννησης Ζώντος πώλου τότε πρέπει
να τα προμηθευτεί από το Τμήμα Stud Book της Φ.Ε.Ε.
4.3. Το Δελτίο Γέννησης Ζώντος ή μη Ζώντος πώλου αποτελείται από δύο σελίδες. Η πρώτη
σελίδα συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση γέννησης Ζώντος πώλου και περιλαμβάνει:
4.3.1. Το όνομα του ιπποπαραγωγού του πώλου ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της
φοράδας κατά τη στιγμή της γέννησης του πώλου.
4.3.2. Το όνομα του επιβήτορα
4.3.3. Το όνομα της φοράδας
4.3.4. Την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου
4.3.5. Το φύλο του πώλου
4.3.6. Το χρώμα του πώλου
4.3.7. Τη χώρα γέννησης του πώλου
4.3.8. Την αναγραφή δίδυμων πώλων
4.3.9. Δήλωση του ιδιοκτήτη της φοράδας ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του
ότι ο πώλος δεν είναι προϊόν τεχνητής σπερματέγχυσης, μεταφοράς ή
εμφύτευσης εμβρύου, κλωνοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γενετική
επέμβαση. (αρθ.3.1)
4.4. Η δεύτερη σελίδα συμπληρώνεται μόνο όταν δεν παράγεται ζωντανός πώλος ή πεθαίνει
αμέσως μετά τη γέννησή του. Συμπεριλαμβάνει το όνομα του επιβήτορα και της φοράδας
καθώς και τον λόγο που συντέλεσε στη μη γέννηση ζώντος πώλου (π.χ. στείρα, αποβολή,
θάνατος αμέσως μετά τη γέννηση, θάνατος διδύμων κλπ). Ο ιπποπαραγωγός
συμπληρώνει τις παραπάνω πληροφορίες και υπογράφει το έντυπο, το οποίο και
αποστέλλει εντός 15 ημερών από τη γέννηση του πώλου ή του γεγονότος που συντέλεσε
στη μη γέννηση ζώντος πώλου αλλά οπωσδήποτε πριν την 30η Σεπτεμβρίου του έτους
γέννησης του πώλου χωρίς επιβολή κυρώσεων.
4.5. Μετά την παραλαβή των Δηλώσεων Γεννήσεως από την Φ.Ε.Ε. προγραμματίζεται η
ταξινόμηση του πώλου και η λήψη δείγματος για ταυτοποίηση πατρότητας και μητρότητας
(DNA), ενέργειες οι οποίες τελούνται συγχρόνως υπό επισήμου κτηνιάτρου της Φ.Ε.Ε. Σε
ορισμένες περιπτώσεις η ταξινόμηση του πώλου και η λήψη δείγματος είναι δυνατόν να
γίνουν υπό κτηνιάτρου εξουσιοδοτημένου υπό της Φ.Ε.Ε. Κατά την ταξινόμηση του
πώλου και την λήψη δείγματος, συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο Πιστοποιητικό
Ταξινομήσεως - Δειγματοληψίας καθώς και το έντυπο
Πιστοποιητικό
Εμφύτευσης Microchip.
5.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΠΩΛΟΥ
5.1. Προϋπόθεση για την καταχώρηση πώλου που γεννήθηκε από το 2001 και μετά, είναι η
εξέταση δείγματος DNA/ ή αίματος καθώς και η εξέταση πατρότητος/ μητρότητος, από το
εργαστήριο που έχει ορίσει η Φίλιππος Ένωσις Ελλάδος.
5.2. Ένας πώλος δεν καταχωρείται στο Ελληνικό Stud Book εφ' όσον δεν έχουν υποβληθεί
από τον ιπποπαραγωγό εντός του προβλεπομένου από τον Κανονισμό χρόνου Δήλωση
Επιβάσεως Φοράδος και Δήλωση Γεννήσεως Πώλου δεόντως συμπληρωμένες και ο πώλος
αυτός δεν έχει ταξινομηθεί και ταυτοποιηθεί από επίσημο κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε
5.3. Αίτηση για την καταχώρηση ενός πώλου μπορεί να απορριφθεί εάν υπάρξει διαφορά
μεταξύ των αποτελεσμάτων του ελέγχου της πατρότητος ή μητρότητος και των αρχών
της κληρονομικότητος του χρωματισμού του πώλου, ή εάν η δηλωθείσα περίοδος
εγκυμοσύνης είναι διαφορετική από τα γενικά αποδεκτά χρονικά όρια.

6.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΩΛΟΥ
Η ταξινόμηση κάθε πώλου πρέπει να διενεργείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Αρχή
Stud Book της Φ.Ε.Ε κτηνίατρο, σε ειδικό έντυπο που παρέχει το Αρχή Stud Book της Φ.Ε.Ε,
και η οποία συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:
6.1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΠΩΛΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Το έντυπο αυτό αποτελείται από δύο σελίδες. Η πρώτη σελίδα δηλώνει την ταξινόμηση
του πώλου και η δεύτερη την δειγματοληψία.
6.2. Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία προς συμπλήρωση:
6.2.1. Το όνομα του επιβήτορα
6.2.2. Το όνομα της φοράδος

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.

7.

8.

Την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως του πώλου
Το χρώμα του πώλου
Το φύλου του πώλου
Το όνομα του Ιπποπαραγωγού.
Τη χώρα γέννησης του πώλου
Τον κωδικό αριθμό γέννησης του πώλου.
Την λεπτομερή ταξινόμηση των μόνιμων και επίκτητων χαρακτηριστικών του
πώλου, τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά όλων των άκρων,
της κεφαλής, των κορυφών, ουλών, τατουάζ, και του αριθμού microchip. Η
ταξινόμηση μπορεί να συνοδεύεται από έγχρωμες φωτογραφίες και φέρει την
υπογραφή και σφαγίδα του κτηνιάτρου που τη διενήργησε.
6.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Η δεύτερη σελίδα του εντύπου αποτελεί το Πιστοποιητικό Δειγματοληψίας του πώλου
και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
6.3.1. Δήλωση του κτηνιάτρου περί της δειγματοληψίας.
6.3.2. Το όνομα και το χρώμα του πατρός και της μητρός του πώλου καθώς και την
ημερομηνία γέννησης και το χρώμα του πώλου αυτού. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό
υπογράφεται από τον επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο ο οποίος διενήργησε
την ταξινόμηση και την δειγματοληψία και από τον ιπποπαραγωγό του πώλου ο
οποίος δια της υπογραφής του βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που στηρίζονται στις δικές
του πληροφορίες είναι ακριβή και αποδέχεται ότι η δειγματοληψία έγινε από τον
σωστό πώλο.
6.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ MICROCHIP
6.4.1. Το Πιστοποιητικό Εμφύτευσης Microchip περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: αριθμό
microchip, (επικολλούμενη ετικέτα), ημερομηνία γέννησης του ίππου, το όνομα
της μητέρας και του πατέρα του ίππου. Το έντυπο υπογράφεται από τον
εξουσιοδοτημένο από τη Φ.Ε.Ε κτηνίατρο ο οποίος διενήργησε την εμφύτευση και
από τον ιδιοκτήτη του ίππου ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του, οι οποίοι δια της
υπογραφής τους βεβαιώνουν ότι η σωστή ετικέτα επικολλήθηκε στο σωστό έντυπο
ταξινόμησης του πώλου. Το microchip εμφυτεύεται στην περιοχή του αριστερού
μέσου τριτημορίου του τραχήλου.
6.5. Με την συμπλήρωση του Πιστοποιητικού Ταξινομήσεως του πώλου και την λήψη ενός
αποδεκτού δείγματος και υπό την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα της εξετάσεως υπό του
εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου, δεν αποκλείει κάποιον από τους δηλωθέντες γονείς του
πώλου από του να είναι ο πραγματικός, ο πώλος καταχωρείται και η έκδοση του
Διαβατηρίου του πώλου μπορεί να ξεκινήσει.
6.6. Η ταξινόμηση του πώλου και η λήψη ενός αποδεκτού δείγματος πρέπει να συμπληρώνεται
πριν από τον απογαλακτισμό του πώλου. Όλα τα έντυπα ταξινομήσεως θα πρέπει να
περιέχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
6.7. Εκπρόθεσμη κατάθεση Δήλωσης Γέννησης
•
Από την 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο €50 ανά πώλο.
•
Από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του έτους που θεωρείται μονοετής €200 ενά
πώλο.
•
Από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του έτους του έτους που θεωρείται διετής €500
ανά πώλο.
•
Από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του έτους που θεωρείται τριετής €1.000 ανά
πώλο.
•
Από την 1 Ιανουαρίου του έτους που θεωρείται τετραετής και μετά ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ
στο ελληνικό Stud Book και επομένως ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στις ιπποδρομίες.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ- ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΩΝ
7.1. Η Αρχή Stud Book της Φ.Ε.Ε επιζητά όσες, κατά το δυνατόν, περισσότερες αποδείξεις για
την πατρότητα-μητρότητα βασιζόμενη στους γενετικούς παράγοντες στα δείγματα
αίματος, τριχών ή άλλων βιολογικών δειγμάτων και βεβαιώνει τα κάτωθι:
7.1.1. Ο γενετικός τύπος των δειγμάτων διενεργείται μόνο από το εξουσιοδοτημένο από
την Αρχή Stud Book της Φ.Ε.Ε. εργαστήριο.
7.1.2. Το εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της πατρότηταςμητρότητας, είναι θεσμικό μέλος της ISAG και συμμετέχει σε συγκριτικούς
ελέγχους προς ικανοποίηση της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book.
7.1.3. ‘Oλα τα αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες των γενετικών τύπων διατηρούνται με
αυστηρή εμπιστευτικότητα και αποκαλύπτονται μόνο στα εγκεκριμένα από τη
Διεθνή Επιτροπή Stud Book.
7.1.4. Η Αρχή Stud Book της Φ.Ε.Ε διενεργεί τακτικά γενετικούς τύπους, και γονικούς
ελέγχους πριν την εγγραφή όλων των ίππων προς εγγραφή στο Stud Book.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
8.1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΗΤΟΡΩΝ

•

•
•

•

•

•

•

•

Όλοι οι αρσενικοί ίπποι που προορίζονται για αναπαραγωγή, από την έναρξη της περιόδου
επιβάσεων του 2010 (15/02) απαιτείται να καταχωρηθούν ως επιβήτορες, με άδεια από το
τμήμα STUD BOOK της Φ.Ε.Ε, έως τις 14/02/2010. Από την περίοδο επιβάσεων του 2010 και
μετά οι επιβήτορες πρέπει να λαμβάνουν άδεια κατ’ έτος.
Για την απόκτηση της άδειας επιβήτορα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσετε την
παρακάτω διαδικασία:
Παραλαβή και συμπλήρωση της σχετικής αίτησης καταχώρησης επιβήτορα και κατάθεση
αυτής εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου (01/12 έως 14/02) κάθε έτους στη Φ.Ε.Ε
μαζί με την ταυτότητα του ίππου. Αν για οποιοδήποτε λόγο η ταυτότητα έχει χαθεί, τότε
συνυποβάλλεται αίτηση επανέκδοσης ταυτότητας.
Με την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης επιβήτορα, πρέπει να κατατίθεται και
αποδεικτικό έγγραφο ιδιοκτησίας του εν λόγω ίππου.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
o
τιμολόγιο πώλησης ή
o
υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή
o
ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο μερών παραχώρησης κυριότητος που φέρουν το
γνήσιο της υπογραφής πωλητή και αγοραστή.
Το χρηματικό τέλος καταχώρησης και χορήγησης αδείας ως επιβήτορα, έως 14
Φεβρουαρίου κάθε έτους αναπαραγωγής, αρσενικού ίππου που γεννήθηκε στην Ελλάδα ή
αρσενικού ίππου αλλοδαπής που συμμετείχε στις ελληνικές ιπποδρομίες ή αρσενικού ίππου
αλλοδαπής που εισάγεται στην Ελλάδα με σκοπό την αναπαραγωγή, είναι €100 για κάθε
έτος χρησιμοποίησης. Η χρέωση γίνεται αυτόματα όταν υπάρχει καρτέλα ιδιοκτήτη στην
ΟΔΙΕ Α.Ε., άλλως πρέπει να καταβάλλεται στη Φ.Ε.Ε ταυτόχρονα με την αίτηση
καταχώρησης.
Ταυτόχρονα και εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις καταχώρησης (βλ. σχετική
παράγραφο) παραδίδεται μπλοκ επιβάσεων για κάθε επιβήτορα χωριστά. Για κάθε
αριθμημένη επίβαση υπάρχουν 3 αντίγραφα (ένα παραμένει στο στέλεχος, ένα για το
αρχείο του ιδιοκτήτη του επιβήτορα, ένα για το αρχείο του ιδιοκτήτη της φοράδας)
Η υπογραφή του ιδιοκτήτη του επιβήτορα σε δελτίο επίβασης φοράδας άλλης ιδιοκτησίας,
σημαίνει ότι δεν διατηρεί καμία οικονομική απαίτηση από τον ιδιοκτήτη της. Σε αντίθετη
περίπτωση, δεν υπογράφει το σχετικό δελτίο και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Stud Book
της Φ.Ε.Ε εγγράφως.
Εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιβήτορα, δεν κινηθεί εγκαίρως και δεν λάβει τη σχετική άδεια
και το μπλόκ επιβάσεων έως 14/02 με την ελάχιστη χρέωση των €100, τότε το χρηματικό
τέλος από 15/02 έως 31/07 (δηλαδή εντός της περιόδου επιβάσεων) διπλασιάζεται και
ανέρχεται σε €200. Στη περίπτωση εισαγωγής αρσενικού ίππου εντός της περιόδου
επιβάσεων και αρσενικού ίππου που αποδεδειγμένα απομακρύνεται από τον ιππόδρομο και
επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του να τον χρησιμοποιήσει στην τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο,
το χρηματικό τέλος είναι επίσης €200.
Τα μπλόκ επιβάσεων των επιβητόρων παραδίδονται συμπληρωμένα με τα σχετικά στοιχεία
στο Τμήμα Stud Book της Φ.Ε.Ε
o
έως 30 Σεπτεμβρίου του έτους επίβασης ατελώς
o
από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου, €100 ανά επιβήτορα
o
από 1 Δεκεμβρίου έως 14 Φεβρουαρίου, €300 ανά επιβήτορα
o
από 15 Φεβρουαρίου και μετά (που έχει αρχίσει η νέα περίοδος των
επιβάσεων) €500 ανά επιβήτορα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Να είναι 3 ετών και άνω.
2. Να είναι καθαρόαιμης αγγλικής φυλής
3. Να έχει επίσημο και καταχωρημένο όνομα στο Stud Book.
4. Να μην είναι αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας.
5. Να έχει καταβληθεί το τέλος των €100.
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ
1. Να είναι 3 ετών και άνω.
2. Να είναι καθαρόαιμης αγγλικής φυλής
3. Να έχει επίσημο και καταχωρημένο όνομα στο Stud Book.
4. Να μην είναι αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας
5. Να έχει καταβληθεί το τέλος των €100.
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Να είναι 3 ετών και άνω και να έχει γεννηθεί σε χώρα με αναγνωρισμένο Stud
Book από τη Διεθνή Επιτροπή Stud Book.
2. Να έχει κατατεθεί τιμολόγιο πώλησης.

3.
4.
5.
6.

Να έχει αποσταλεί στη Φ.Ε.Ε το Πιστοποιητικό Εξαγωγής (Export Certificate) από
τη χώρα εξαγωγής.
Να έχει ταξινομηθεί από επίσημο κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε
Να έχει αποσταλεί μαζί με την αίτηση και η ταυτότητα (έλεγχος θεώρησης
μετακίνησης προς Ελλάδα)
Να έχει καταβληθεί το τέλος των €100.

8.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΚΑΔΩΝ
Όλοι οι θηλυκοί ίπποι, πριν από την περίοδο επιβάσεων του 2010, απαιτείται να
καταχωρηθούν ως φοράδες αναπαραγωγής, με άδεια από το τμήμα STUD BOOK της
Φ.Ε.Ε (άπαξ). Η άδεια ισχύει για όλη την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.
Έτσι, για τους θηλυκούς ίππους, που σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε, ξεκινώντας από
μηδενική βάση και ασχέτως αν έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη και έχουν απογόνους, θα
πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
•
Παραλαβή και συμπλήρωση της σχετικής αίτησης καταχώρησης φοράδος και κατάθεση
αυτής εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου (01/12 έως 14/02) στη Φ.Ε.Ε μαζί
με την ταυτότητα του ίππου. Αν για οποιοδήποτε λόγο η ταυτότητα έχει χαθεί, τότε
συνυποβάλλεται αίτηση επανέκδοσης ταυτότητας.
•
Με την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης φοράδος, πρέπει να κατατίθεται και
αποδεικτικό έγγραφο ιδιοκτησίας του εν λόγω ίππου.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Α. τιμολόγιο πώλησης ή
Β. υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή
Γ. ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο μερών παραχώρησης κυριότητος που
φέρουν για το β και γ το γνήσιο της υπογραφής πωλητή και αγοραστή.
•
Το χρηματικό τέλος καταχώρησης θηλυκού ίππου ως φοράδας αναπαραγωγής που
γεννήθηκε στην Ελλάδα ή θηλυκού ίππου αλλοδαπής που συμμετείχε στις ελληνικές
ιπποδρομίες ως φοράδα αναπαραγωγής είναι €50, ενώ του θηλυκού ίππου αλλοδαπής
που εισάγεται στην Ελλάδα με σκοπό την ιπποπαραγωγή είναι €100 καταβάλλεται
άπαξ, και ισχύει για όλη την ιπποπαραγωγική του δραστηριότητα. Η χρέωση γίνεται
αυτόματα όταν υπάρχει καρτέλα ιδιοκτήτη στην ΟΔΙΕ Α.Ε., άλλως πρέπει να
καταβάλλεται στη Φ.Ε.Ε ταυτόχρονα με την αίτηση καταχώρησης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΘΗΛΥΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
o
Να είναι 3 ετών και άνω.
o
Να είναι καθαρόαιμης αγγλικής φυλής.
o
Να έχει επίσημο και καταχωρημένο όνομα στο Stud Book.
o
Να μην είναι αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας.
o
Να έχει καταβληθεί το τέλος των 50€.
ΘΗΛΥΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ
o
Να είναι 3 ετών και άνω.
o
Να είναι καθαρόαιμης αγγλικής φυλής
o
Να μην είναι αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας.
o
Να έχει καταβληθεί το τέλος των 50€.

ΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΣΤΙΣ

ΘΗΛΥΚΟΥ ΙΠΠΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:
o
Να είναι 3 ετών και άνω και να έχει γεννηθεί σε χώρα με αναγνωρισμένο Stud
Book, από την Διεθνή Επιτροπή Stud Book.
o
Να έχει κατατεθεί τιμολόγιο πώλησης.
o
Να έχει αποσταλεί στο Τμήμα Stud Book το Πιστοποιητικό Εξαγωγής (EXPORT
CERTIFICATE) από τη χώρα εξαγωγής.
o
Να έχει ταξινομηθεί από επίσημο κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε.
o
Σε περίπτωση εγκύου φοράδος, να έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό επίβασης
(Covering Certificate) για την αναγνώριση του πώλου που θα γεννηθεί το οποίο
να συμπεριλαμβάνει και δήλωση ότι η επίβαση ήταν φυσική και δεν
χρησιμοποιήθηκε Τεχνητή Σπερματέγχυση, μεταφοράς ή εμφύτευσης εμβρύου,
κλωνοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γενετικής επέμβασης.
o
Να έχει αποσταλεί μαζί με την αίτηση και η ταυτότητα (έλεγχος θεώρησης
μετακίνησης προς Ελλάδα)
o
Να έχει καταβληθεί το τέλος των 100€.

ΠΟΙΝΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
• Όταν κάποιος ιδιοκτήτης θηλυκού ίππου αποφασίσει να πρωτοχρησιμοποιήσει τον ίππο του
σαν φοράδα αναπαραγωγής καλό και προτιμητέο είναι να ακολουθήσει την ανάλογο
διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω το συντομότερο δυνατό.
• Στην περίπτωση που δηλωθεί και παραληφθεί Δελτίο Επίβασης που αφορά νέα φοράδα μη
καταχωρημένη ως φοράδα αναπαραγωγής, το Τμήμα Stud Book θα ενημερώνει άμεσα τον
ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ο οποίος (λόγω εφαρμογής της νέας διαδικασίας) εντός του έτους
της επίβασης και μέχρι 31/12 θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία και να καταβάλει το
νόμιμο τέλος των €50, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
• Αν δεν συμβεί αυτό έως 31/12 του έτους επίβασης και επανέλθει ο ιδιοκτήτης εντός του
έτους γέννησης (01/01 και μετά) για καταχώρηση του ίππου του ως φοράδα
αναπαραγωγής το καταβαλλόμενο τέλος ανέρχεται σε €250. Πέραν του έτους γέννησης
και μέχρι την ημερομηνία που έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ένα μη καταχωρημένο πώλο
(έως και 31/12 του έτους που θεωρείται 3τής) το τέλος καταχώρησης μόνο της φοράδας
αναπαραγωγής ανέρχεται σε €1.000.
9.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΠΠΩΝ ΣΤΟ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟ
Σε περίπτωση θανάτου ίππου ο οποίος είναι καταχωρημένος στο Ελληνικό Stud Book ο
ιπποπαραγωγός υποχρεούται εντός 15 ημερών από το συμβάν να αποστείλει κοινοποίηση στο
Τμήμα Ιπποπαραγωγής της Φ.Ε.Ε. συνοδευομένη από Κτηνιατρική Γνωμάτευση σχετικά με τα
αίτια θανάτου.

10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΩΝ
Είναι στην διακριτική εξουσία της Φ.Ε.Ε. να αποστέλλει εντεταλμένα της όργανα για να
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα διάφορα ιπποφορβεία της χώρας.
11. ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
11.1.
Για κάθε πώλο ο οποίος έχει καταχωρηθεί από το 1991 και μετά στο Ελληνικό
Stud Book εκδίδεται και ένα Διαβατήριο. Για πώλους γεννημένους πρίν το 1991 έχει
εκδοθεί ταυτότητα. Το διαβατήριο περιλαμβάνει, το όνομα και τα γενεαλογικά στοιχεία
του ίππου, την σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου, τη δήλωση αποδοχής
του εντύπου από τον προπονητή, ιδιοκτήτη ή τους επίσημους αντιπροσώπους τους, τις
θεραπείες που έγιναν στον ίππο και τους εμβολιασμούς. Επίσης περιλαμβάνει θεωρήσεις
και πληροφορίες για την υγεία του ίππου όταν πρόκειται να ταξιδέψει στο εξωτερικό (για
συμμετοχή σε ιπποδρομία ή για ιπποπαραγωγή). Τέλος, συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση
ονόματος και εμφύτευσης Microchip (δες σχετικό άρθρο παρακάτω). Τα διαβατήρια δεν
είναι αποδεικτικά ιδιοκτησίας.
11.2.
Παρ' όλον ότι το Διαβατήριο αποτελεί ιδιοκτησία της Φ.Ε.Ε. θα πρέπει πάντοτε να
συνοδεύει τον ίππο σε όλες του τις μετακινήσεις. Αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών,
ιπποπαραγωγών ή προπονητών κατά την παραλαβή των Διαβατηρίων να υπογράφουν
στην σχετική σελίδα αυτού δηλώνοντας συγχρόνως ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
αναγράφονται σ' αυτό συμφωνούν απόλυτα με αυτά του ίππου που έχουν στην κατοχή
τους.
11.3.
Απώλεια του Διαβατηρίου πρέπει να δηλώνεται πάραυτα στην Φ.Ε.Ε. προς έκδοση
νέου. Για την έκδοση νέου Διαβατηρίου απαιτείται νέα ταξινόμηση του ίππου. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τα οποία θα ληφθούν από επίσημο κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε. συγκρίνονται με
τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Γεννήσεως και εφ' όσον δεν προκύψει διαφορά θα εκδίδεται
το νέο Διαβατήριο από την Επιτροπή Stud Book και στον απωλέσαντα εκτός της
επιβαρύνσεως των εξόδων ταξινομήσεως, θα επιβάλλεται πρόστιμο. Εάν υπάρξει
αμφιβολία σχετικά με την ταυτότητα του ίππου θα γίνεται επανεξέταση DNA.
12. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Κατά το στάδιο της αποστολής ενός ίππου από το ιπποφορβείο στο Ιπποδρόμο αλλά και κατά
οποιοδήποτε άλλο στάδιο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., επίσημος κτηνίατρος θα
ελέγχει την ταυτότητα αυτού από το Διαβατήριό του. Νέα επίκτητα χαρακτηριστικά θα
προστίθενται στο Διαβατήριο, όταν δε διαπιστωθεί αμφιβολία σχετικά με την αληθή (ορθή)
ταυτότητα του ίππου ο επίσημος κτηνίατρος της Φ.Ε.Ε θα ζητά την επανάληψη της εξέτασης
για πατρότητα/μητρότητα δια της μεθόδου του DNA.
13. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΠΠΟΥ
13.1.
Για την ονομασία ενός ίππου συμπληρώνεται από επίσημο κτηνίατρο της
Φ.Ε.Ε, ειδικό έντυπο, η Δήλωση Ονόματος, η οποία βρίσκεται στο διαβατήριο κάθε ίππου.
13.1.
Η Δήλωση αυτή περιλαμβάνει, το όνομα του πατέρα και της μητέρας του ίππου,
το γένος, την ημερομηνία γεννήσεώς του, το χρώμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
σχηματικά και περιγραφικά

13.2.
Η χορήγηση ονόματος βασίζεται στην διαθεσιμότητα των ονομάτων που
προτείνονται και στην συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς περί χορηγήσεως
ονομάτων οι οποίοι αναφέρονται κατωτέρω.
13.3.
Το όνομα ενός πώλου πρέπει να χορηγείται όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την
καταχώρησή του στο Ελληνικό Stud Book και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι την 1η
Απριλίου του έτους κατά το οποίο ούτος θεωρείται διετής. Μετά από αυτή την ημερομηνία
το όνομα μπορεί να χορηγείται κατά την κρίση της Επιτροπής Ιπποδρομιών ή του Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο τέλος για χορήγηση
ονόματος.
13.4.
Ονόματα πώλων δεδομένης ιδιοκτησίας μπορούν να δηλωθούν λίαν ενωρίς οπότε
έχει την προτεραιότητα ως προς το συγκεκριμένο όνομα ο χορηγήσας αυτό πρώτος.
Φυσικά τα ονόματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν δεν υπάρξει
προηγουμένως αποδοχή αυτών από την Φ.Ε.Ε. Η τελική έγκριση των ονομάτων γίνεται
από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. Η γνωστοποίηση της εγκρίσεως γίνεται δια της κοινοποιήσεως
Καταλόγου των ονομάτων από το Γραφείο Καταχωρήσεων.
13.5.
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να γράφει το όνομα της επιλογής του στο Δελτίο
Ονόματος ευανάγνωστα και ορθογραφημένα. Εάν πρόκειται περί ονόματος ξένης
προελεύσεως αυτό θα πρέπει να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες και με την ορθή
γραφή όπως γράφεται στην γλώσσα της χώρας προελεύσεώς του. Μία σαφής περιληπτική
επεξήγηση ή μετάφραση απαιτείται στην ανωτέρω περίπτωση. Επίσης επεξήγηση
απαιτείται προκείμενου περί επινοηθέντων ονομάτων τα οποία δεν έχουν μία προφανή
έννοια.
13.6.
Μόνο ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να χορηγήσει
όνομα σ' αυτόν.
13.7.
Δεν χορηγούνται ονόματα τηλεφωνικώς.
13.8.
Απαγορεύεται η αλλαγή ονόματος άπαξ και αυτό έγινε αποδεκτό από την Φ.Ε.Ε.
και δημοσιεύτηκε στον κατάλογο των εγκεκριμένων ονομάτων. Κατ' εξαίρεση σε
περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του ίππου είναι δυνατόν να επιτραπεί η αλλαγή του
ονόματος του υπό τον όρο ότι αυτός δεν έχει λάβει μέρος σε ιπποδρομία και δεν έχει
χρησιμοποιηθεί στην ιπποπαραγωγή και το όνομά του δεν έχει καταχωρηθεί στο Ελληνικό
Stud Book. Προς τον σκοπό αυτόν υποβάλεται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών ή στο Γραφείο
Καταχωρήσεων, το οποίο αρχικώς καταχωρεί το όνομα του ίππου, αίτηση αλλαγής
ονόματος στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για αυτήν την αλλαγή.
13.9.
Για να επιτευχθεί η αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως ο ίππος
επαναταξινομηθεί με το καινούργιο του όνομα ο δε ιδιοκτήτης καταβάλει το
προβλεπόμενο τέλος για την περίπτωση αυτή.
13.10.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ονομάτων επιβητόρων πρό της παρελεύσεως
15ετίας από του θανάτου των, ή 15ετίας από την τελευταία καταχώρηση επίβασης ή
35ετίας από την γέννησή τους (όποιο συμβεί συντομότερα)
13.11.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ονομάτων φοράδων αναπαραγωγής προ της
παρελεύσεως 10ετίας από την ημερομηνία του θανάτου των, ή 10ετίας από την τελευταία
καταχώρηση που δέχθηκαν επίβαση ή που παρήγαγαν πώλο ή 25ετίας από την γέννησής
τους. ( όποιο συμβεί συντομότερα)
13.12.
Στην περίπτωση όλων των άλλων ίππων, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση
ονομάτων προ της παρελεύσεως 5ετίας από την ημερομηνία του θανάτου των, ή 20 ετών
από την ημερομηνία γέννησής τους (όποιο συμβεί συντομότερα)
13.13.
Τέλος απαγορεύεται η χορήγηση ονομάτων τα οποία είναι:
α. Ονόματα που περιλαμβάνονται στον Διεθνή Κατάλογο των Προστατευομένων
Ονομάτων.
β. Ονόματα με περισσότερα από 18 ψηφία συμπεριλαμβανομένων των τελειών και των
διαστημάτων.
γ. Ονόματα δημοσίων προσώπων εκτός εάν υπάρχει η έγγραφος συγκατάθεση αυτών ή
της οικογενείας των στην Φ.Ε.Ε.
δ. Ονόματα που ακολουθούνται από αριθμούς.
ε. Ονόματα συνιστάμενα ή περιέχοντα αρχικά γράμματα, σχήματα, αριθμούς και όλα τα
σημεία στίξης.
στ. Ονόματα των οποίων η έννοια, η προφορά ή ο συλλαβισμός δύναται να εκληφθεί ως
αισχρά ή προσβλητική; ή ονόματα που μπορεί να θεωρηθούν κακόγουστα; ή ονόματα
που μπορεί να προσβάλουν ή να υποτιμήσουν είτε θρησκευτικά είτε πολιτικά είτε
εθνικά.
ζ. Ονόματα τα οποία αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα.
η. Ονόματα ίππων που έχουν νικήσει στο Ελληνικό Ντέρμπυ
και στα Κριτήρια 2ετών και 3ετών καθώς και ονόματα διασήμων Ελλήνων
επιβητόρων ή τοκάδων που έχουν δώσει νικητές Ντέρμπυ ή Κριτηρίων.
θ. Ονόματα των οποίων η ορθογραφία ή η προφορά τους είναι ταυτόσημη με ένα
προστατευόμενο όνομα ή όνομα που έχει εγγραφεί για ένα ίππο του οποίου το έτος

γέννησης εμπίπτει μέσα στο χρονικό διάστημα δέκα χρόνων από το έτος γέννησης
του εν λόγω ίππου.
14. ΕΞΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ
14.1.
Η εξαγωγή καθαρόαιμου ίππου καταχωρημένου στο Ελληνικό Stud Book
εναπόκειται στην δικαιοδοσία της Φ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.
14.2.
Η Υπηρεσία Stud Book κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποστέλλει απ'
ευθείας στην Επιτροπή Stud Book της χώρας προορισμού ανάλογα την περίπτωση τα
κάτωθι πιστοποιητικά:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ
Κάθε προπονητής που επιθυμεί ίππος της προπόνησής του να συμμετάσχει σε ιπποδρομία εκτός
Ελλάδος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας προορισμού έχει παραλάβει το
Διεθνώς συμφωνημένο εκκαθαριστικό σημείωμα ίππου στο οποίο θα αναγράφονται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας προέλευσης τα κάτωθι:
Α. στον ίππο δεν έχουν επιβληθεί ποινές απαγόρευσης συμμετοχής.
Β. ο προπονητής είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας προπονητή.
Γ. ο ιδιοκτήτης του ίππου είναι νομίμως καταχωρημένος ιδιοκτήτης.
Για τη βεβαίωση των παραπάνω λαμβάνεται υπόψη ότι (α) εφαρμόζονται διάφορες ερμηνείες για
τη χώρα προέλευσης του ίππου, και (β) σε κώδικες ιπποδρομιών διαφόρων χωρών επιτρέπεται ένας
προπονητής να είναι κάτοχος επαγγελματικής αδείας από περισσότερες της μίας Ιπποδρομιακές
Αρχές. Ως Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας προέλευσης ενός ίππου θεωρείται η Αρχή της χώρας
στην οποία έχει τελευταία καταγραφεί η προπόνηση του ίππου πριν την εισαγωγή του στη χώρα
προορισμού, ή χώρα γέννησής του, ή εάν ήδη έχει εξαχθεί, η χώρα στην οποία έχει αποσταλεί το
Πιστοποιητικό Εξαγωγής του.
Στην περίπτωση που έχει επιβληθεί ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε ιπποδρομία σε ίππο ή σε
ιδιοκτήτη ίππου, η Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας προέλευσης θα πρέπει να ενημερώσει τη Αρχή
της χώρας προορισμού καθώς και τον προπονητή του ίππου.
Εάν η Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας προορισμού επιθυμεί επιπλέον πληροφορίες για την
ιπποδρομιακή κατάσταση ενός ίππου, του ιδιοκτήτη του, ή του προπονητή του θα πρέπει να τις
ζητήσει από την Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας προέλευσης.
ΕΞΑΓΩΓΗ ΙΠΠΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κάθε ιδιοκτήτης φοράδας ή επιβήτορα που επιθυμεί να εξάγει ίππο του μόνο για ιπποπαραγωγή
πρέπει πριν την εξαγωγή να έχει ενημερώσει την Αρχή Stud Book της Φ.Ε.Ε, και με αίτησή του να
ζητά τα κάτωθι:
Αποστολή Breeding Clearance Notification * (BCN) μέσω email ή φαξ στην Αρχή Stud Book της
χώρας τελικού προορισμού, μαζί με το πιστοποιητικό DNA του ίππου, και για τις έγκυες φοράδες,
το πιστοποιητικό DNA του επιβήτορα ή επιβητόρων, όταν απαιτείται από την χώρα προορισμού Ένα
επικυρωμένο αντίγραφο BCN θα πρέπει να παραδίδεται στον αιτούντα για την εισαγωγή στο σχετικό
διαβατήριο.
(*) το μοντέλο του BCN παρουσιάζεται στο Appendix-1.
Πριν από την επιστροφή του ίππου, ο ιδιοκτήτης του, θα πρέπει να αιτείται στην εγκεκριμένη Αρχή
Stud Book της χώρας προσωρινής διαμονής για έκδοση BCN το οποίο θα αποστέλλεται στην Αρχή
Stud Book της χώρας μόνιμης διαμονής παρέχοντας τις λεπτομέρειες, για περαιτέρω αποστολή
προς την επόμενη χώρα προορισμού.
Το πιστοποιητικό BCN ισχύει για:
1. μια περίοδο αναπαραγωγής (9 μήνες)
2. μία χώρα προορισμού
Οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεθνή μετακίνηση που καλύπτεται από το BCN απαιτεί πιστοποιητικό
εξαγωγής που εκδίδεται από την Αρχή που εξέδωσε το BCN, στη χώρα την οποία ο ίππος θα
επισκεφθεί μετά.
Οποιαδήποτε παράλειψη στην παραπάνω αναλυτική διαδικασία θα μπορούσε να είναι επιζήμια για
την αναπαραγωγή ή και την αγωνιστική κατάσταση των συμπεριλαμβανομένων πουλαριών, και
επομένως θα απαιτηθεί η μεταφορά του πιστοποιητικού εξαγωγής για τη διασφάλιση της
ανίχνευσης προέλευσης των κινήσεων.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΠΠΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ)
(GNM)

Αυτό ισχύει μόνο όταν ένας ίππος ανεξαρτήτως ηλικίας, με εξαίρεση τα πουλάρια που δεν έχουν
απογαλακτιστεί, αφήνει την χώρα γεννησής του για χρονικό διάστημα μικρότερο των εννέα μηνών
και επιστρέφει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών, και ο λόγος για το ταξίδι δεν
είναι ούτε να αγωνισθεί , ούτε και να αναπαραχθεί.
Σε αυτή την περίπτωση, για κάθε μετακίνηση, η σχετική Αρχή, πριν από την αναχώρηση, θα παρέχει
ηλεκτρονικά αντίγραφο GNM στην ομόλογη Αρχή της χώρας του τελικού προορισμού και θα εκδίδει
για τον αιτούντα GNM (Appendix-2). Με την επιστροφή του ίππου, η σχετική Αρχή από την οποία
επιστρέφει θα εκδίδει κατόπιν αιτήσεως, ένα GNM στον αιτούντα και θα παρέχει ηλεκτρονικά ένα
αντίγραφο στον ομόλογό του στην χώρα γέννησης του ίππου.
Το έντυπο GNM ισχύει για μία χώρα προορισμού και μόνο. Για οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεθνή
μετακίνηση πέρα από αυτές που καλύπτει το έντυπο απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής
από την Αρχή που εξέδωσε το έντυπο GNM, για τη χώρα την οποία ο ίππος επισκέπτεται μετά.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΙΠΠΟΥ
Οριστική εξαγωγή ίππου, θεωρείται όταν ένας ίππος εξάγεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
αυτού που καλύπτει το Έγγραφο Έγκρισης Μετακίνησης/ ή όταν η διαδρομή ενός ίππου αλλάξει
χωρίς ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών και/ ή όταν δεν υπάρχει η πρόθεση για τον ίππο που έχει
εξαχθεί να επιστρέψει στην χώρα προέλευσης ή όταν θεωρείται υποχρεωτική προϋπόθεση της
Αρχής της χώρας προορισμού η έκδοση και αποστολή Πιστοποιητικού Εξαγωγής, τότε η Αρχή Stud
Book αποστέλει προς την Αρχή Stud Book της χώρας προορισμού το Πιστοποιητικό Εξαγωγής. Σε
περίπτωση που στη χώρα προορισμού δεν υπάρχει εγκεκριμμένη Αρχή Stud Book, αποστέλλεται
πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξαγωγής ενώ το πρωτότυπο Πιστοποιητικό
Εξαγωγής διατηρείται από την εκδούσα Αρχή μέχρι να ζητηθεί από εγκεκριμμένη Αρχή Stud Book.
Στο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Εξαγωγής επισυνάπτεται το Πιστοποιητικό DNA.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ STUD BOOK ΤΗΣ Φ.Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ.
15. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK
Ιπποπαραγωγός ενός πώλου είναι το πρόσωπο εκείνο του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο
Stud Book ως ιδιοκτήτου της φοράδος κατά την ώρα του τοκετού.
Εάν υπάρξει αμφιβολία ως προς την ιδιοκτησία της φοράδος κατά την ώρα του τοκετού (εάν π.χ.
η Δήλωση Επιβάσεως και η Δήλωση Γεννήσεως Πώλου γίνει από διαφορετικά πρόσωπα χωρίς εν
τω μεταξύ να έχει δηλωθεί αλλαγή ιδιοκτησίας της φοράδος) τότε η διαδικασία για την καταχώρηση
του πώλου στο Stud Book αναστέλεται μέχρις ότου διευκρινισθεί πλήρως το θέμα και αρθεί η
αμφιβολία.
16. DNA/ BLOODTYPE
16.1.
Στους ίππους που γεννήθηκαν από το 2001 και μετά, γίνεται έλεγχος πατρότητας
και μητρότητας με τη μέθοδο DNA ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση
ενός ίππου στο Ελληνικό Stud Book. Εάν ο έλεγχος πατρότητας και μητρότητας δεν
αποδειχθεί τότε ο ίππος δεν καταχωρείται στο Ελληνικό Stud Book εκτός εάν η υπόθεση
ξεκαθαριστεί πλήρως και γίνει αποδεκτή από την Φ.Ε.Ε.
16.2.
Εάν κατά τον έλεγχο πατρότητος/μητρότητος ένας πώλος αποκλείεται από του να
θεωρηθεί ο απόγονος των δηλωθέντων πατρός και μητρός αυτού, ο πώλος αυτός δεν
καταχωρείται στο Ελληνικό Stud Book παρά μόνο εάν διευκρινισθεί πλήρως η περίπτωση
προς ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των προβλεπομένων από τον Κανονισμό του
Ελληνικού Stud Book για την καταχώρηση ενός πώλου σ' αυτό.
16.3.
Εφ' όσον ο πώλος γίνει αποδεκτός από την Φ.Ε.Ε. υπό την νέα γενεαλογία του
τότε υποβάλεται από τον ιπποπαραγωγό νέα Δήλωση Επιβάσεως και νέα Δήλωση
Γεννήσεως σε αντικατάσταση της παλαιάς υπό την νέα διορθωμένη ταυτότητα, και ο
πώλος επαναταξινομείται με τα νέα στοιχεία της γενεαλογίας του.
16.4.
Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής:
•
Η Επιτροπή Stud Book ειδοποιεί εγγράφως τον ιπποπαραγωγό ή ιδιοκτήτη του πώλου
ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του DNA/ bloodtype του πώλου και του ενός ή
αμφοτέρων των γονέων του και ζητεί ένα δεύτερο δείγμα προς επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων του πρώτου. Εάν και ο δεύτερος έλεγχος επιβεβαιώσει τα
αποτελέσματα του πρώτου τότε η Επιτροπή Stud Book ζητεί από τον ιπποπαραγωγό
να υποβάλει υπόμνημα στο οποίο να παρέχονται σαφείς και ικανοποιητικές εξηγήσεις
σχετικά με τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτόν τον αποκλεισμό. Το υπόμνημα θα
πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση.
•
Εάν δεν υπάρξει γραπτή απάντηση από τον ιπποπαραγωγό ή τον ιδιοκτήτη του πώλου
εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος τότε ο πώλος δεν καταχωρείται στο
Stud Book ή εάν έχει ήδη καταχωρηθεί η καταχώρησή του ακυρούται και ούτω δεν
δύναται να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες ούτε να χρησιμοποιηθεί στην ιπποπαραγωγή.

•

Επαναπροσδιορισμός
του
DNA/
bloodtype
και
εκ
νέου
έλεγχος
πατρότητος/μητρότητος είναι δυνατόν να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις κατόπιν
αποφάσεως της Φ.Ε.Ε.
α. Οταν το Δ.Σ. κρίνει ότι η ταυτότητα ενός πώλου τίθεται σε αμφιβολία και
β. Σε εκάστη νομική κλήση ή δικαστική εντολή.
Το επίσημα διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια ελέγχου DNA/ Bloodtype από τη Φ.Ε.Ε
είναι το παρακάτω:
The Department of Immunogenetics
Animal Health Trust, Lanwades Park, Kentford, Newmarket, Suffolk, CB8 7UU.
17. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

17.6.
17.7.

Δήλωση Αποστολής Ιππου για αναπαραγωγή.
Πριν την αποστολή του ίππου στο ιπποφορβείο.
Πιστοποιητικό Επιβάσεως Φοράδος
Θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και αποσταλεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.
Δήλωση Γεννήσεως Πώλου.
Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία γεννήσεως του πώλου.
Ταξινόμηση Πώλου/Αιμοληψία προς καθορισμό της
ομάδος αίματος
Μετά το 2ο μήνα της ηλικίας του και πριν από τον απογαλακτισμό του.
Ονομασία Πώλου.
Το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου του έτους κατά το οποίο ο πώλος θεωρείται
2ετής. Η πέραν του ανωτέρω χρονικού ορίου χορήγηση ονόματος συνεπάγεται
την επιβολή χρηματικού τέλους
Δήλωση Θανάτου Πώλου ή Ιππου Καταχωρημένου
στο Stud Book.
Εντός 15 ημερών από του συμβάντος.
Ταξινόμηση Αλλοδαπού Ιππου.
Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής.

18. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
18.1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα για όσο χρόνο θεωρεί δικαιολογημένο από τα
εκάστοτε δεδομένα γεγονότα και στοιχεία να αρνηθεί την καταχώρηση ενός πώλου ή ενός
ίππου στο Ελληνικό Stud Book καθώς και τα προνόμια που απορρέουν από την καταχώρηση
αυτήν ή κατά την κρίση του να επιβάλλει κυρώσεις εις οποιονδήποτε ο οποίος:
18.2. Εχει σκοπίμως παραποιήσει ή αλλοιώσει ή ψευδώς δηλώσει ή έχει εκπροθέσμως
υποβάλλει Δήλωση Επιβάσεως Επιβήτορος/Φοράδος, Δήλωση Ιδιοκτησίας
Επιβήτορος/Τοκάδος, Δήλωση Γεννήσεως Πώλου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει
σχέση με την καταχώρηση ενός πώλου στο Ελληνικό Stud Book.
18.3. Εχει σκοπίμως παραποιήσει ή αλλοιώσει Πιστοποιητικό Εξαγωγής ίππου ή
Πιστοποιητικό Stud Book ή Πιστοποιητικό Καταχωρήσεως ίππου στο Ελληνικό Stud Book, ή
Διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την Φ.Ε.Ε. και έχει
σχέση με την καταχώρηση ενός ίππου στο Ελληνικό Stud Book.
18.4. Εχει σκοπίμως παραποιήσει ή διαστρεβλώσει το όνομα, την ηλικία, την γενεαλογία, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ομάδα αίματος ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.
19. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΥ
Οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης του κληρονομικού γονιδιώματος ενός υποψήφιου ή
εγγεγραμμένου καθαρόαιμου ίππου κατά τη σύλληψή του, την κυοφορία ή σε οποιοδήποτε
στάδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα έχει ως αποτέλεσμα ο ίππος να χάσει την ιδιότητά του
ως καθαρόαιμο και όπου απαιτηθεί να αρθεί η καταχώρησή του από το γενεαλογικό βιβλίο.

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η Φ.Ε.Ε. καταβάλει κάθε προσπάθεια να είναι ακριβοδίκαια κατά την εφαρμογή του Κανονισμού
S.B. για τον λόγο αυτό παρέχει το δικαίωμα ενστάσεως σε κάθε πρόσωπο το οποίο βαρύνεται με
κάποια κατηγορία ή στον οποίο κατόπιν αποφάσεως της έχουν επιβληθεί κυρώσεις λόγω
παραβάσεως του Κανονισμού S.B. Η ένσταση θα πρέπει να είναι γραπτή και να υποβάλλεται εντός
20 ημερών από την απόφαση. Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφονται σαφώς οι λόγοι για τους
οποίους ο ενιστάμενος θεωρεί ότι η απόφαση την οποία έλαβε η Φ.Ε.Ε. δεν είναι ορθή ή ότι πρέπει
να τροποποιηθεί. Επίσης μπορεί να αναφέρονται οποιαδήποτε γεγονότα περιλαμβάνοντα τεκμήρια,
ενόρκους καταθέσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υλικό το οποίο είναι δυνατό να αποβεί χρήσιμο
στη Φ.Ε.Ε. για την επανεξέταση της υποθέσεως. Όλες οι ενστάσεις θα κρίνονται από το Δ.Σ. της

Φ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος όμως όταν κρίνει ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω εξετάσεως, μπορεί να την
παραπέμψει στην Επιτροπή Stud Book ή και σε κάποια άλλη Επιτροπή την οποία θα συστήσει ο
ίδιος. Η Επιτροπή αφού εξετάσει σε βάθος την υπόθεση θα υποβάλει πόρισμα στο Δ.Σ. το οποίο θα
λάβει και την τελική απόφαση.
21. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (IABRW OF IFHA)
Η Φ.Ε.Ε έχει υπογράψει τα έρθρα 3, 4, 12, 13, 14 και 15 της Διεθνούς Συμφωνίας
Ιπποδρομιακών Αρχών.

