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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΚΥΛΩΝ 

Υποχρεώσεις Κατόχων Σκύλων 

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο όλοι οι κάτοχοι σκύλων οφείλουν να εξασφαλίσουν 

άδεια κατοχής από τον οικείο δήμο τους. Αν δεν εξασφαλίσετε την απαραίτητη άδεια 

κατοχής για το σκύλο σας διαπράττετε αδίκημα και η ποινή που προνοεί ο Νόμος είναι 

φυλάκιση ή χρηματική ποινή ή και οι δυο ποινές ταυτόχρονα.  

Τα τέλη της άδειας κατοχής είναι €20.50 τον χρόνο.   

Διαδικασία για την εξασφάλιση Άδειας Κατοχής Σκύλου  

α. Απευθύνεστε στον κτηνίατρο για να προβεί στη σήμανση (microchip) του σκύλου. 

β. Ακολούθως στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να προβούν στην εγγραφή του σκύλου. 

γ. Τέλος στην Υγειονομική Υπηρεσία του δήμου για έκδοση της άδειας κατοχής του, η οποία 

ανανεώνεται κάθε χρόνο. 

Αδικήματα: 

• Κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και 

σημασμένος (Microchip).  

• Κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου. 

• Προβαίνει σε οποιοδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό 

να εξαπατήσει την Αρμόδια Αρχή. 

• Περιφορά σκύλου σε δημόσιο μέρος κατά τρόπο που προκαλεί οχληρία. 

• Πρόκληση οχληρίας σε περιοίκους από δυνατό και συνεχές γαύγισμα. 

• Εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη 

δραπέτευση ή διαφυγή του. 

• Ρύπανση δημοσίου δρόμου. 

 
Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη κάθε σκύλου είναι: 
 

1. Να εξασφαλίζει καθημερινά τροφή και νερό στον σκύλο του. 

2. Να διατηρεί τον χώρο διαμονής του σκύλου καθαρό. 

3. Να μην αφήνει ποτέ τον σκύλο να προκαλεί οχληρία και να περιφέρεται 

ανεξέλεγκτα σε δημόσιους χώρους. 

4. Να περισυλλέγει τις ακαθαρσίες (κόπρανα) του σκύλου από τους δημόσιους 

χώρους. Να έχει πάντοτε μαζί του σακούλι για την περισυλλογή των ακαθαρσιών. 

5. Να μην αφήνει το σκύλο του χωρίς επίβλεψη. 

6. Να εμβολιάζει το σκύλο του πάντοτε σύμφωνα με τις αποδείξεις εγγεγραμμένου 

κτηνιάτρου. 
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Ο ιδιοκτήτης του σκύλου παύει να θεωρείται ιδιοκτήτης όταν:  
 
α. Ο σκύλος πωλείται ή παραχωρείται σε άλλο πρόσωπο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να 

γίνεται κοινή αίτηση μεταβίβασης παλαιού και νέου κατόχου. 

β. Προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο ή υπεύθυνη δήλωση. 

γ. Απωλέσει τον σκύλο του και το δηλώσει στον δήμο. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο 

σκύλος η άδεια ακυρώνεται μετά από έξι μήνες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές ή αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος 

όπως επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία του δήμου στα τηλέφωνα 

25864145/128/129 ή μέσω email: egionomiko@agiosathanasios.org.cy. Για την Υπηρεσία 

Σύλληψης Αδέσποτων Σκύλων όπως επικοινωνείτε στα πιο πάνω τηλέφωνα (ώρες 

γραφείου).   
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