
Διαδικασία έκδοσης γενεαλογικού χάρτη

Για κάθε γάτα που θέλετε να συµµετέχει σε έκθεση ή σε αναπαραγωγή και δεν έχει pedigree από 
τον ΕΟΓ, θα πρέπει να εισαχθεί στο γενεαλογικό µας βιβλίο. Χωρίς αυτή την εισαγωγή, δεν 
µπορούµε να καταχωρήσουµε τους τίτλους της γάτας και δεν µπορούµε να εκδώσουµε 
γενεαλογικό χάρτη στους απογόνους 

Η διαδικασία για την καταχώρηση είναι πολύ απλή,στέλνοντας φωτοτυπία ή σάρωση του 
πρωτότυπου pedigree στον γενεαλόγο. (παρακαλώ µην στέλνετε φωτογραφίες και να σαρώσετε 
σε οριζόντια µορφή)

      Δήλωση ζευγαρώµατος,γέννηση και ζήτηση γενεαλογικού χάρτη

Για να λάβετε pedigree  µιας γέννας, θα πρέπει να είσαστε µέλος του οµίλου και να έχετε 
εκτροφείο εγγεγραµµένο στην FIFE 

Χωρίς τις παραπάνω προυποθέσεις δεν µπορούµε να σας παρέχουµε pedigree.

Η ζήτηση των pedigree γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

1. Δήλωση ζευγαρώµατος

Η δήλωση του ζευγαρώµατος είναι το πρώτο µέρος του εγγράφου. Το µέρος αυτό περιλαµβάνει τα 
σωστά δεδοµένα των αρσενικών & θηλυκών και δίνει µια επισκόπηση των εξετάσεων.

Υποχρεωτικές εξετάσεις 

· NFO
Glycogen Storage Disease Type IV ( GSD IV )
· KOR

Gangliosidosis ( GM1/GALB and GM2/HEXB )
· Όλες οι φυλές

FeLV & FIV
· Όλες οι φυλές

Ιατρικό πιστοποιητικό οτι το αρσενικό έχει και τους δυο όρχεις σε περίπτωση που δεν έχει 
συµµετάσχει σε έκθεση της FiFe.

Η δήλωση του ζευγαρώµατος θα πρέπει να σταλθεί στον γενεαλόγο, µαζί µε τα πιστοποιητικά των 
εξετάσεων  µέσα σε 90 ηµέρες µετά το ζευγάρωµα.

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΤΑΣ 



2. Δήλωση γέννας

Το δεύτερο µέρος της φόρµας περιέχει µια επισκόπηση των αρσενικών και θηλυκών που 
γεννήθηκαν και την ακριβή ηµεροµηνία γέννησης.

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να συµπληρώσετε ένα όνοµα για κάθε γατάκι, το φύλο του, τον 
αριθµό ηλεκτρονικής πιστοποίησης, τον κωδικό EMS, αν το γατάκι θα δωθεί για αναπαρωγή η 
γατάκι συντροφιάς καθώς επίσης και το ονοµατεπώνυµο του νέου ιδιοκτήτη. 

Η δήλωση γέννησης πρέπει να αποσταλεί εντός 90 ηµερών µετά τη γέννα.

Ο γενεαλόγος είναι υποχρεωµένος να εκδώσει τον γενεαλογικό χάρτη µέσα σε 120 ηµέρες απο την 
γέννηση. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει το διάστηµα των 120 ηµερών και δεν 
υπάρχει νέος ιδιοκτήτης τότε το pedigree εκδίδεται στο όνοµα του εκτροφέα και µετά ακολουθείτε η 
διαδικασία αλλαγής κυριότητας. 

3. Ζήτηση και έκδοση του pedigree

Μετά την συµπλήρωση των ανωτέρω ο γενεαλόγος θα σας στείλει ηλεκτρονικά δείγµα του 
γενεαλογικού χάρτη για να τον ελέγξετε.
Εσείς ελέγχεται το δείγµα , διορθώνεται σε περίπτωση λάθους ή επιβεβαιώνεται αν είναι σωστό.

Σε περίπτωση που είναι σωστό πρέπει να προβείτε άµεσα στην πληρωµή του και ο γενεαλόγος θα 
σας τον αποστείλει εντός της προβλεποµένης προσθεσµίας.

Εάν έχετε αµφιβολίες σχετικά µε το σωστό χρώµα για το γατάκι σας, µπορείτε να συµβουλευτείτε 
αυτό τον υπερ-σύνδεσµο: The FIFe Easy Mind System

Κάθε απόκλιση των προβλεπόµενων προθεσµιών, πρέπει να ζητηθεί από το διοικητικό συµβούλιο 
του Οµίλου.

 

Η µή τήρηση της διαδικασίας µπορεί να οδηγήσει σε άρνηση της έκδοσης pedigree.

Έκδοση FIFe pedigree € 15.00
Έκδοση non-FIFe pedigree € 20.00
Επανέκδοση pedigree €5.00
Έκδοση εντύπου αλλαγής κυριότητας €5.00

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΤΑΣ 

http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_ems.php
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_ems.php

