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12 Δεκεμβρίου 2019 
 

 Ανακοίνωση Παγκύπριο σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων 2019 
   

Σε σχέση με τη δωρεάν σήμανση και εγγραφή σκύλων που διενεργεί το προσωπικό των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

 

Η δωρεάν σήμανση και εγγραφή σκύλων θα διενεργείται με στόχο να καλύψει περί τις 20.000 
σημάνσεις σκύλων παγκυπρίως.  
 

Η δράση θα συνίσταται δε από δύο φάσεις:  
Σε πρώτη φάση θα αφορά όλους τους πολίτες, μόνο φυσικά πρόσωπα, που είναι κηδεμόνες 
σκύλων που ενδιαφέρονται να σημάνουν τα ζώα τους. 
  

Σε δεύτερη φάση θα αφορά ζωοφιλικές οργανώσεις και θα καλύψει τη σήμανση και εγγραφή 
συγκεκριμένου αριθμού σκύλων που έχουν διαλάθει του κηδεμόνα τους. 
  

Η σήμανση των σκύλων θα διενεργείται τη συγκεκριμένη περίοδο από Λειτουργούς των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κάθε Τρίτη και Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. – 2.00 μ.μ. στα 
ακόλουθα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Σταθμούς: 

 - Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου (24824555)  
- Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας (24821275/24821276)  
- Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού (25819512)  
- Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας (22805241)  
- Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου (26821261)  
- Αγροτικό Κτηνιατρικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς (26815226)  
- Αγροτικό Κτηνιατρικό Σταθμό Σκαρίνου (24322358)  

 

Η  εγγραφή τους στο Μητρώο Σκύλων των ΚΥ θα γίνεται από το προσωπικό των ΚΥ και η σχετική 
βεβαίωση θα αποσταλεί στη διεύθυνση διαμονής των κηδεμόνων των σκύλων. 
 

Κατά την προσπάθεια επικοινωνίας του κοινού με τους συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων 
μας για διευθέτηση της ημέρας προσέλευσης τους για σήμανση των ζώων τους, παρακαλείται 
το κοινό όπως επιδεικνύει κατανόηση, καλώντας τους ξανά, στην περίπτωση που αυτοί οι 
αριθμοί τηλεφώνου είναι κατειλημμένοι λόγω εξυπηρέτησης άλλων συμπολιτών μας.  
 

Κατά την εις γραφεία μας δε επίσκεψη τους για διενέργεια της σήμανσης, ο κηδεμόνας του 
σκύλου πρέπει να προσκομίσει μαζί του την ταυτότητά του και το προβλεπόμενο από τη 
γνωστοποίηση του Διευθυντή ΚΥ βιβλιάριο υγείας του σκύλου (του Παγκύπριου Κτηνιατρικού 
Συλλόγου). Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα του, το πρόσωπο 
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που θα προσκομίσει το ζώο πρέπει να παρουσιάσει την ταυτότητα του κηδεμόνα του ζώου και 
σχετική ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του από τον κηδεμόνα του ζώου.  
 

Προς διευκόλυνση των κατοίκων απομακρυσμένων κοινοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να σημάνουν 
τα σκυλιά τους θα διευθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, από το Σεπτέμβρη και μετά, 
συγκεκριμένος αριθμός επί τόπου επισκέψεων Λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για 
σήμανση σκύλων σε κοινότητες «κόμβους» οι οποίες, ως εκ της γεωγραφικής τους θέσης ευνοούν 
την εξυπηρέτηση παρακείμενα γειτονικών κοινοτήτων, οι κάτοικοι των οποίων θα κληθούν να 
μεταφέρουν σε συγκεκριμένη μέρα τα σκυλιά τους για σήμανση στις συγκεκριμένες κοινότητες 
στις οποίες θα μεταβεί το προσωπικό μας για να σημάνει τα σκυλιά.  
 

Οι επισκέψεις αυτές θα διευθετηθούν/οργανωθούν κατόπιν συνεννόησης των κατά τόπο 
Επαρχιακών Κτηνιατρικών Λειτουργών με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου θα λάβει χώρα 
και θα αφορά η σήμανση, την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, και 
ζωοφιλικές οργανώσεις, νοουμένου πως, σε κάθε επί τόπου επίσκεψη θα διασφαλίζεται πως θα 
σημανθούν τουλάχιστον 50 σκύλοι. Ο χρόνος και χώρος που θα γίνεται η σήμανση θα καθοριστεί 
μετά από συνεννόηση των ενδιαφερομένων.  
 

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και προς αποφυγή ταλαιπωρίας 
καλούνται οι κηδεμόνες των ζώων όπως προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία μας το 
συντομότερο για εξυπηρέτηση τους, αποφεύγοντας το να αναμένουν να πράξουν τούτο σε 
δεύτερο χρόνο και δη προς το τέλος της όλης δράσης. Οι συμπολίτες μας που διαμένουν σε 
κοινότητες οι οποίοι μεταβαίνουν από τον τόπο διαμονής τους στα αστικά κέντρα συχνά 
επιβάλλεται να προσκομίσουν τα σκυλιά τους το συντομότερο για σήμανση και να μην 
αναμένουν τη διοργάνωση των κατά τόπο επισκέψεων του προσωπικού μας στα χωριά για να 
τα σημάνουν. 

   
Επιπρόσθετα, προκειμένου να αποφευχθεί η όποια αχρείαστη ταλαιπωρία των κηδεμόνων 
σκύλων και πρόκληση  παρεξηγήσεων όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται εκ των 
προτέρων στους πιο πάνω σταθμούς και γραφεία, αναλόγως του ποιό τους βολεύει, για 
καταγραφή του ονόματος των ενδιαφερομένων και διευθέτηση, καθορισμό/προγραμματισμό 
της ημερομηνίας κατά την οποία αυτοί θα προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας μας για 
σήμανση των ζώων τους.  
 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της σήμανσης, απαιτείται για κάθε σκυλί η συμπλήρωση του πιο κάτω 
ειδικού εντύπου (Δελτίο Εγγραφής) το οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, αφού εκτυπώσουν και 
επικαιροποιήσουν δεόντως (συμπληρώνοντας τις ζητούμενες πληροφορίες), να προσκομίσουν 
συμπληρωμένο για σκοπούς διευκόλυνσης τους, αποφυγής ταλαιπωρίας, καθυστερήσεων και 
επίσπευσης της διενέργειας της σήμανσης.  
 

Προσβλέποντας στην από μέρους όλων αγαστή συνεργασία σας ευχαριστούμε για την κατανόηση 
και συνεργασία. 
 
 
 
 
                Y Π Ο Γ  Ρ Α Φ Η 

Χριστόδουλος Πίπης  
 Αναπληρωτής Διευθυντής 
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