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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΣΚΥΛΩΝ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΥΣ

αγαπώ τα ζ’ώα, αλλά και την πόλη μου

ΚΟΙΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Ι∆ΑΛΙΟΥ

ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΟΥ
Για να έχεις σκύλο πρέπει να εξασφαλίσεις
την απαιτούµενη άδεια.
Οποιοσδήποτε κατέχει σκύλο (πέραν των έξι
µηνών) πρέπει άµεσα να εξασφαλίσει άδεια
κατοχής από τον οικείο ∆ήµο.
Για την εξασφάλιση της άδειας απαιτούνται
κατά σειρά τα ακόλουθα:
1. Σήµανση του σκύλου µε microchip από τον
κτηνίατρο.
2. Εγγραφή του σκύλου στις κτηνιατρικές
υπηρεσίες µε το πιστοποιητικό σήµανσης.
Να σηµειωθεί ότι αρκετοί κτηνίατροι διενεργούν
παράλληλα την εγγραφή στο µητρώο των
κτηνιατρικών υπηρεσιών κατά την εφαρµογή του
microchip.
Ακολούθως, πρέπει να παρουσιάσετε τα
ακόλουθα στο ∆ήµο της περιοχής σας για την
έκδοση της άδειας κατοχής:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής από τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες.
2. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας του σκύλου
σας µε επιβεβαίωση εξέτασης από τον
κτηνίατρο του ζώου για το τρέχον έτος.
Εάν ο σκύλος είναι θηλυκός και στειρωµένος θα
πρέπει να παρουσιάσετε και το πιστοποιητικό
στείρωσής του.
ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

εξώδικο
πρόστιµο
€ 34

Όταν έχετε σκύλο να τον έχετε
σαν μέλος της οικογένειάς σας
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ/ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
1. Εξασφαλίστε την απαιτούµενη άδεια κατοχής η
οποία πρέπει να ανανεώνεται µία φορά κάθε
χρόνο (για την ανανέωση απαιτείται µόνο το
βιβλιάριο υγείας).
2. ∆ιατηρείτε το σκύλο σας σε συνθήκες
καθαριότητας και ευηµερίας (η συχνή
φροντίδα του σκύλου και του χώρου διαµονής
του και ο καθηµερινός περίπατος είναι
αναγκαία).
3. Μην προκαλείτε ενόχληση στους γείτονες (οι
ακαθαρσίες των σκύλων και το συνεχές
γαύγισµα είναι οχληρία).
4. Μην αφήνετε το σκύλο σας ελεύθερο στους
δρόµους.
5. Κρατείτε το σκύλο σας δεµένο µε λουρί στον
περίπατο σας.
6. Μαζεύετε τα περιττώµατα και τα υπολείµµατα
τροφών από δηµόσιους ή/και ιδιωτικούς
χώρους.
7. Τοποθετήστε πινακίδα στην είσοδο της
κατοικίας µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ»
Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του
Νόµου είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε
φυλάκιση ή/και σε χρηµατική ποινή µέχρι €1708.
ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΤΑ ΖΩΑ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΚΥΛΩΝ
• Εάν δεν επιθυµείτε την ανεξέλεγκτη
αναπαραγωγή του σκύλου σας, τότε η πιο
σωστή και λογική απόφαση είναι η στείρωση.
Αντίγραφο του πιστοποιητικού στείρωσης µαζί
µε υπεύθυνη δήλωση είναι χρήσιµο να
υποβάλλονται στις Αρµόδιες Αρχές.
• Οι σκύλοι είναι ζώα συντροφιάς και
χρειάζονται τη συχνή επαφή, επικοινωνία και
περιποίηση. Φροντίστε για τη σωστή
εκπαίδευση του, ώστε να µη συµπεριφέρεται
επιθετικά ή να γίνεται ενοχλητικός στους
γείτονες.
• Εάν θα πάτε διακοπές θα πρέπει να βρείτε
κάποιο υπεύθυνο άτοµο για να φροντίζει το
σκύλο σας όσο καιρό θα λείπετε.
Τα ξενοδοχεία σκύλων είναι µια σύγχρονη
λύση, αφού όµως ελέγξετε πρώτα τις
παρεχόµενες υπηρεσίες τους.

AΠΩΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Εάν απωλέσετε το σκύλο σας πρέπει να το
δηλώσετε στην οικεία Τοπική Αρχή. Συστήνεται
και η δήλωση στον οικείο Αστυνοµικό Σταθµό.
Σηµειώστε ότι εάν ο σκύλος δεν φέρει microchip
και δεν είναι καταγεγραµµένος στο µητρώο των
κτηνιατρικών υπηρεσιών, δεν θα είναι δυνατή η
ανεύρεση του ιδιοκτήτη, όταν ο σκύλος εντοπιστεί.

