
                               
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ από την F.C.I.  
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ 

 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ : 
1. Προτείνατε 3 Επωνυμίες, λόγω της πληθώρας των Κατοχυρωμένων ∆ιεθνώς Επωνυμιών Εκτροφείων και της απαγόρευσης ομόηχων Επωνυμιών. 
2. Σκεφθείτε καλά πριν προτείνετε τις Επωνυμίες, εκ των υστέρων είναι αδύνατον να μεταβληθεί ήδη Κατοχυρωμένη Επωνυμία και εκτός αυτού θα πρέπει και   

   να αρμόζει στην/στις φυλή/ές με την/τις οποία/ες πρόκειται να κάνετε αναπαραγωγή. 
3. Αποφύγετε μακροσκελείς και δυσανάγνωστες Επωνυμίες. 
4. Η Επωνυμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 γράμματα. 
5. Οι προσθήκες “TOU”, “TIS”, “DI”, “VON”, “VOM”, “DELLA”, κλπ, θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά όχι συντετμημένα. 
6. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει προσθήκη στην Επωνυμία, δηλώστε παρακαλούμε αν θα αναφέρεται αυτή, πριν ή μετά από το όνομα του σκύλου. 
7. ∆ηλώστε τις Επωνυμίες με σειρά προτεραιότητας. αναφέροντας πρώτα την πλέον επιθυμητή. 
8. Αναγράψτε τις Επωνυμίες με Λατινικά στοιχεία. 
9. Συμπληρώστε το Έντυπο με Κεφαλαία και ευανάγνωστα Γράμματα. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ 
1. .  

2. .  

3. .  

ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ 
Ως κάτοχοι Επωνυμίας Εκτροφείου είναι δυνατόν να καταχωρηθούν ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Τα καταχωρημένα πρόσωπα εμφανίζονται στους εκάστοτε 
Γενεαλογικούς Χάρτες ως Εκτροφείς των κουταβιών τους. Ο κάτοχος της Επωνυμίας Εκτροφείου είναι Υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας Γενεαλογίου σχετικά με 
οτιδήποτε αφορά στην αναπαραγωγή. 
Υπογράφει νομότυπα το έντυπο “Αίτηση Καταχώρησης Γέννας & Εγγραφής Κουταβιών” και θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας του. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   

  

Ο∆ΟΣ:  

ΤΑΧ.ΚΩ∆ΙΚΑΣ: ___________ ΠΟΛΗ: _____________________________________________ ΤΗΛ:    

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΗΣ/ΩΝ:  

  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:   
 
∆ια της υποβολής αιτήσεως προς Κατοχύρωση Επωνυμίας Εκτροφείου υποχρεούται ο Υπεύθυνος Κάτοχος να τηρεί πλέον των Νόμων του Κράτους και τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 
1. ∆ιεθνή Κανονισμό Αναπαραγωγής της F.C.I. 
2. Εσωτερικό Κανονισμό Αναπαραγωγής του Κ.Ο.Ε. 
Είναι υποχρεωμένος εκτός τούτων να αναφέρεται στο Ελληνικό Γενεαλόγιο, εφόσον υπάρχουν σε αυτό γέννες καταχωρημένες με την Επωνυμία του Εκτροφείου του. 
 
Το κόστος για την Εθνική και ∆ιεθνή Κατοχύρωση της Επωνυμίας Εκτροφείου ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €, το οποίο προπληρώνεται και είναι απαραίτητη 
η επισύναψη στην παρούσα Αίτηση, αντίγραφου του αποκόμματος της ταχυδρομικής επιταγής.   
H γνωστοποίηση στον αιτούντα, ότι εγκρίθηκε μία από τις 3 επιλογές του, γίνεται μετά από διάστημα περίπου 4-6 εβδομάδων. Σε περίπτωση μη έγκρισης από 
την ∆ιεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.), καμίας από τις 3 προτεινόμενες Επωνυμίες, ο αιτών δύναται να αποστείλει Νέα Αίτηση εντός 6μήνου από την 
ενημέρωσή του για την απόρριψη της προηγούμενης, η προώθηση της οποίας γίνεται αχρεωστήτως στην F.C.I., άλλως αν υπερβεί το χρονικό αυτό όριο, θα 
πρέπει η διαδικασία να γίνει από την αρχή. 
 
Παρακαλούμε αποστείλατε το Έντυπο συμπληρωμένο πλήρως και ευανάγνωστα στην κατωτέρω διεύθυνση. 
 
 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ   
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