ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι) του 2002 και τον
Τροποποιητικό Νόμο 137(Ι) του 2005, δεν μπορεί κανένας να
κατέχει σκύλο, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη
άδεια κατοχής σκύλου από την Αρμόδια Αρχή.

Για την έκδοση της άδειας κατοχής του σκύλου σας πρέπει να
υποβάλετε σχετική αίτηση στην Υγειονομική Υπηρεσία του
Δήμου αφού ακολουθήσετε την πιο κάτω αναφερόμενη
διαδικασία:

1. Να μεταφέρετε το σκύλο σας σε κτηνίατρο για να γίνει εμφύτευση / σήμανση με
μικροπομπό (microchip) και να εμβολιασθεί. Θα σας δοθούν τρία (3) έντυπα
(άσπρο, κίτρινο, μπλε).
2. Να μεταβείτε στις κτηνιατρικές υπηρεσίες (Δρόμο Αγλαντζιάς-Γερίου),
προσκομίζοντας το βιβλιάριο εμβολιασμών και το κίτρινο έντυπο για εγγραφή
του σκύλου στο μητρώο των Κτηνιατρικών υπηρεσιών και έκδοση του
Πιστοποιητικού Εγγραφής Σκύλου.
3. Να προσέλθετε στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λακατάμιας (που είναι σύμφωνα με το Νόμο η Αρμόδια Αρχή) για έκδοση της
σχετικής άδειας κατοχής προσκομίζοντας:
 Το βιβλιάριο εμβολιασμών κατάλληλα ενημερωμένο
 Το πιστοποιητικό Εγγραφής Σκύλου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 Το μπλε έντυπο σήμανσης από τον κτηνίατρο
 Το αντίτιμο για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου
Τέλη για άδεια κατοχής:
Κατηγορία σκύλου
Σκύλοι αρσενικοί
Στειρωμένοι ή μη
Σκύλοι θηλυκοί
Στειρωμένοι
Σκύλοι θηλυκοί
Μη στειρωμένοι
Επικίνδυνες φυλές
Στειρωμένοι

Ποσό €
20,50
20,50
20,50
170,86

Η άδεια κατοχής σκύλου που παραχωρείται ισχύει για ένα χρόνο
από την ημερομηνία έκδοσης της. Έχετε υποχρέωση κάθε χρόνο να την
ανανεώνετε προσκομίζοντας κάθε φορά στο Δήμο το ανανεωμένο
Πιστοποιητικό Υγείας του σκύλου σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε
με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 22364061/64

Η παράλειψη εξασφάλισης άδειας κατοχής σκύλου είναι
σοβαρό αδίκημα και τιμωρείται
με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή
με χρηματική ποινή μέχρι €1708,60

Στις πιο κάτω περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε το Δήμο για να
διαγραφεί ο σκύλος σας από το Μητρώο Σκύλων :





Όταν ο σκύλος σας πεθάνει (προσκομίστε Πιστοποιητικό θανάτου ή
συμπληρώστε Υπεύθυνη Δήλωση).
Όταν χαθεί ή κλαπεί ο σκύλος σας.
Όταν αλλάξετε τόπο διαμονής και κατοικήσετε εκτός δημοτικών ορίων του
Δήμου μας.
Όταν ο σκύλος σας αλλάξει ιδιοκτήτη / κάτοχο.

