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Owning a Pet in the City of Greater Dandenong

Κατοχή Κατοικίδιου Ζώου στο Δήμο του Greater
Dandenong

Owning a pet is a rewarding experience, but it does come with
responsibility. It is your responsibility to care for your pet and make
sure it is not a nuisance to other people or animals. The City of
Greater Dandenong provides a range of services and information to
pet owners to help them keep their animal safe and happy.

Η κατοχή ενός κατοικίδιου ζώου είναι μια ευχάριστη εμπειρία, αλλά έχει και
ευθύνες. Είναι ευθύνη σας να φροντίζετε το κατοικίδιό σας και να
διασφαλίζετε ότι δεν ενοχλεί άλλους ανθρώπους ή ζώα. Ο Δήμος του Greater
Dandenong παρέχει μια σειρά υπηρεσιών και πληροφοριών στους κατόχους
κατοικίδιων ζώων προκειμένου να τους βοηθάει να διατηρούν το ζώο τους
ασφαλές και ευτυχισμένο.

Pet Registration
All cats and dogs over three months of age must be registered. To
register a cat or dog, they must be microchipped. You will receive a
discount on your registration if your cat or dog meets certain criteria,
such as being desexed or over 10 years old. Pets must wear their
registration tags at all times. Registering your cat or dog helps make
sure it gets back to you faster if it is lost.

Δήλωση Κατοικίδιου Ζώου
Όλες οι γάτες και οι σκύλοι άνω των τριών μηνών πρέπει να δηλώνονται. Για
να δηλώσετε μια γάτα ή ένα σκύλο, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
μικροτσίπ. Θα έχετε κάποια έκπτωση στο κόστος της δήλωσης αν η γάτα ή ο
σκύλος σας ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια, όπως αν είναι στειρωμένα ή
άνω των δέκα ετών. Τα κατοικίδια πρέπει να φορούν πάντα την κονκάρδα
δήλωσής τους. Η δήλωση της γάτας ή του σκύλου σας βοηθάει να τα βρείτε
γρηγορότερα σε περίπτωση που χαθούν.

Microchipping pets
All cats and dogs being registered with Council for the first time must
be microchipped. Microchipping helps Council and animal shelters
identify your pet if it is lost. Speak to a veterinarian for more
information on microchipping.

Τοποθέτηση μικροτσίπ στα κατοικίδια ζώα
Όλες οι γάτες και οι σκύλοι που δηλώνονται στο Δήμο για πρώτη φορά
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μικροτσίπ. Το μικροτσίπ βοηθάει το Δήμο και
τα καταφύγια των ζώων να αναγνωρίζουν το ζώο σας σε περίπτωση που
χαθεί. Μιλήστε με έναν κτηνίατρο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα μικροτσίπ.

Desexing your pet
Consider having your pet desexed to avoid unwanted puppies or
kittens. It’s also healthier for your pet. Registration discounts are
available for desexed pets. Speak to a veterinarian to find out more
about desexing.

Στείρωση του κατοικίδιού σας
Σκεφτείτε μήπως θέλετε να στειρώσετε το κατοικίδιό σας για να αποφύγετε
ανεπιθύμητα γατάκια ή σκυλάκια. Είναι επίσης υγιεινότερο για το ζώο σας. Για
τα στειρωμένα ζώα προσφέρονται εκπτώσεις. Μιλήστε με ένα κτηνίατρο για
να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στείρωση.
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Lost pets
If you lose your pet or find a lost animal phone Council on 8571 1000,
the pound on 9702 8055 or the Australian Animal Protection Society
on 9798 8415. If you have found an animal, Council will arrange to
collect it from you. Lost pets get put on a lost and found register to
help them be reunited with their owner faster.

Απολεσθέντα κατοικίδια ζώα
Αν χάσετε το κατοικίδιό σας ή βρείτε ένα χαμένο ζώο τηλεφωνήστε στο Δήμο
στο 8571 1000, στο κυνοκομείο στο 9702 8055 ή στην Αυστραλιανή Εταιρεία
Προστασίας Ζώων [Australian Animal Protection Society] στο 9798 8415. Αν
βρείτε ένα ζώο, ο Δήμος θα φροντίσει να το παραλάβει από σας. Τα
απολεσθέντα ζώα καταγράφονται σε ένα μητρώο απολεσθέντων που
διευκολύνει την ταχύτερη επανένωση με τον ιδιοκτήτη τους.

Dog off-leash areas
There are a number of local parks and reserves where there are
designated areas for dogs to be exercised off-leash including
Fotheringham Reserve, Spring Valley Reserve, Tirhatuan Park and
Frederick Wachter Reserve. Please ensure you follow the rules and
only let your dog off-leash in the designated areas.

Περιοχές που επιτρέπονται οι σκύλοι χωρίς λουρί (off-leash areas)
Υπάρχουν αρκετά τοπικά πάρκα και βιότοποι τα οποία διαθέτουν περιοχές
στις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία και η εξάσκηση των σκύλων χωρίς
λουρί. Οι περιοχές αυτές είναι η Fotheringham Reserve, η Spring Valley
Reserve, το Tirhatuan Park και η Frederick Wachter Reserve. Παρακαλούμε
ακολουθείτε τους κανόνες και αφήνετε τους σκύλους σας ελεύθερους μόνο
στις περιοχές που προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If
you need to speak to someone in your own language contact TIS
on 13 14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή θέλετε να απευθυνθείτε σε κάποια απ’
αυτές τις υπηρεσίες, απευθυνθείτε στο Δήμο του Greater Dandenong
στο 8571 1000. Αν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο
13 14 50 και ζητήστε να σας συνδέσουν με το 8571 1000.

