ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
Σχετικά με την υποχρέωση των αιγοπροβατοτρόφων για
διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής, η οποία
πραγματοποιείται από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε
έτους, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα꞉
Η κοινοποίηση της απογραφής στην Κτηνιατρική υπηρεσία θα
πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία
της απογραφής και σε καμία περίπτωση μετά τις 15 Δεκεμβρίου.
Υποχρέωση απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι που
δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της
εκμετάλλευσής τους, δηλαδή ακόμη και αυτοί που τυχαίνει τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο να μη διαθέτουν ζώα.
Υπενθυμίζεται ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι κατά την
προσέλευση τους στην κτηνιατρική υπηρεσία για την
κοινοποίηση της απογραφής, θα πρέπει να προσκομίζουν το
Μητρώο συμπληρωμένο με τις μεταβολές του ζωικού τους
κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2019.
Μητρώα που δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα γίνονται δεκτά.
Τονίζεται ότι η απογραφή και η συμπλήρωση του Μητρώου
γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχουν αξία υπεύθυνης
δήλωσης.
Η παραλαβή των απογραφών θα πραγματοποιηθεί
από
υπαλλήλους της υπηρεσίας μας όλες τις εργάσιμες ημέρες από
ώρα 8.30 έως 14.00 στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Τάπιας 9
Τρίπολη) και στο Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Άστρους,
Επιπλέον θα γίνει επί τόπου παραλαβή στα Τρόπαια (κτήριο
Δημαρχείου την 26η και 27η Νοεμβρίου 2019 και στην
Κοντοβάζαινα την 29η Νοεμβρίου 2019.
Υπενθυμίζουμε ότι η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν
να γίνει ꞉
α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην κτηνιατρική
υπηρεσία,
β) είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr,
ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται
αναρτημένες εκεί.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία
σχετική βεβαίωση που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο
μητρώο εκμετάλλευσης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΧΟΙΡΩΝ
Σας ενημερώνουμε επίσης σχετικά με την υποχρέωση των
χοιροτρόφων για διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας
απογραφής.
Η ετήσια απογραφή πραγματοποιείται από 1 έως 31 Δεκεμβρίου
κάθε έτους και η κοινοποίηση της απογραφής στην Κτηνιατρική
υπηρεσία θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 30 ημερών από την
ημερομηνία της απογραφής.
Υποχρέωση απογραφής έχουν όλοι οι χοιροτρόφοι που δεν έχουν
υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής
τους, δηλαδή ακόμη και αυτοί που τυχαίνει τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο να μη διαθέτουν ζώα.
Υπενθυμίζεται ότι οι χοιροτρόφοι κατά την προσέλευση τους στην
κτηνιατρική υπηρεσία για την κοινοποίηση της απογραφής, θα
πρέπει να προσκομίζουν το Μητρώο συμπληρωμένο με τις
μεταβολές του ζωικού τους κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν
μέσα στο 2019.
Υπενθυμίζουμε ότι η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να
γίνει ꞉
α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην κτηνιατρική
υπηρεσία,
β) είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr,
ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται
αναρτημένες εκεί.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία
σχετική βεβαίωση που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο
μητρώο εκμετάλλευσης.
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