
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Θέµα: Εκπαίδευση Εξουσιοδοτηµένων Σπερµατεγχυτών 

Στα πλαίσια της οργάνωσης κύκλου εκπαίδευσης για την απόκτηση 
Πιστοποιητικού Ικανότητας Εξουσιοδοτηµένου Σπερµατεγχύτη, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Υ.Α. 304382 (Β΄ 1755/2004), µετά από επικοινωνία µας µε τον 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών) και µε γνώµονα την 
απλούστευση των διαδικασιών και την αµεσότερη εξυπηρέτηση των 
ενδιαφεροµένων,  σας αποστέλλουµε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, από 
όλους τους εµπλεκόµενους και η οποία αναλύεται ως εξής: 

1. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση στην οικεία κτηνιατρική αρχή σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο του πτυχίου 
κι ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. 

2. Η αίτηση αποστέλλεται στον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ µε έναν από τους εξής 
τρόπους: 

• Με ηλεκτρονική αλληλογραφία:  

info@vri.gr    

notouda@vri.gr 

• Με fax: 2310365371 

• Με ταχυδροµείο: 

ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ 
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 
Κτήµα ΕΘΙΑΓΕ 
57001 Θέρµη 
Θεσσαλονίκη 
Τ.Θ. 60272 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Τµήµα Καταγραφής & Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου & Τεχνητής Σπερµατέγχυσης 
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Προτείνεται, ως  συντοµότερος κι ασφαλέστερος τρόπος  αποστολής, αυτός 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µετατρέποντας σε ηλεκτρονικά αρχεία (scanner 
ή φωτογραφία) τα έγγραφα του σηµείου 1. 

Οι αιτήσεις κοινοποιούνται, παράλληλα, και στην υπηρεσία µας (κατά 
προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 

3. Ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, µε τη συµπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού αιτήσεων, 
προγραµµατίζει κύκλο εκπαίδευσης και αποστέλλει ανάλογη ειδοποίηση, 
απευθείας, σε όσους  έχουν επιλεγεί για να συµµετάσχουν, µε κοινοποίηση 
στην κτηνιατρική αρχή της παραγράφου 1. Παράλληλα αποστέλλει στην 
υπηρεσία µας και στο Τµήµα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερµατέγχυσης 
του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το πρόγραµµα και κατάλογο µε 
τους συµµετέχοντες του κύκλου εκπαίδευσης. 

4. Ο κατάλογος αυτών, που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τον κύκλο εκπαίδευσης, 
κοινοποιείται στην κτηνιατρική αρχή του σηµείου 1 (επιτυχόντες για τους 
οποίους έχει αποστείλει την αρχική αίτηση), στην υπηρεσία µας και στο 
Τµήµα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερµατέγχυσης του Κτηνιατρικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης (πλήρης κατάλογος). 

 
Το κόστος για τη συµµετοχή στα σχολεία εκπαίδευσης είναι 400€ συν Φ.Π.Α. για 

κάθε εκπαιδευόµενο. 

Τέλος θα θέλαµε να σας επισηµαίνουµε ότι:  

� η διαδικασία αφορά τόσο στις νέες αιτήσεις όσο και σε αυτές που εκκρεµούν, 
ακόµα και αν τις έχετε ήδη προωθήσει στην υπηρεσία µας. Αν οι αιτήσεις δεν 
είναι πλήρεις, σύµφωνα µε το σηµείο 1, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε 
αναλόγως τους ενδιαφερόµενους. 

� η διαδικασία θα ακολουθείται κάθε φορά, µέχρι νεωτέρας, προκειµένου να 
οργανώνονται οι κύκλοι εκπαιδεύσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Ικανότητας Εξουσιοδοτηµένου Σπερµατεγχύτη. 
 

 
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε αναλόγως, τυχόν ενδιαφερόµενους των οποίων η 

αίτηση βρίσκεται σε εκκρεµότητα, παραµένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πρόσθετη ενηµέρωση ή διευκρίνιση πιθανά απαιτηθεί.  

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ 

 

 

 

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ της Επικράτειας 
 Γενικές ∆/νσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

- ∆/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών 
- ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και  Κτηνιατρικής/  
Τµήµατα Κτηνιατρικής Περιφ. Ενοτήτων 

 
2. ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ 

 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 

 info@vri.gr    

 Tsiligianni@vri.gr 

 

3. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερµατέγχυσης  

iats@otenet.gr 
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