
 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 
«Ο ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019» 

 

Συνοπτικός Τίτλος.  
184(Ι) του 2002 
137(Ι) του 2005 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Σκύλων Νόμους του 2002 και 2005 (που στη 
συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός Νόμος μαζί με τον παρόντα Νόμο θα αναφέρονται 
ως οι περί Σκύλων Νόμοι του 2002 έως 2019.  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή στον ορισμό του όρου  «Διευθυντής» της 
φράσης «καθώς και κάθε Κτηνιατρικό Λειτουργό που 
εξουσιοδοτήθηκε ειδικά να ενεργεί εκ μέρους του». 

 (β) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού 
«εξουσιοδοτημένος Κτηνιατρικός Λειτουργός ή Κτηνιατρικός 
Επιθεωρητής». 

 (γ) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο» και της επιφύλαξης που ακολουθεί αυτού του 
όρου και ορισμού. 

 (δ) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «Έπαρχος». 
 (ε) με την αντικατάσταση στον όρο «ιδιοκτήτης σκύλου» της 

λέξης «δεκαέξι» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό 
«δεκαοκτώ (18)». 

 (στ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική θέση, του 
ακόλουθου νέου όρου και ορισμού: 
««θηροφύλακας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε 
θηροφύλακας ή λειτουργός του Ταμείου Θήρας, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 των περί Ταμείου Θήρας Νόμων του 1990 έως 
1999.». 

 (ζ) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «Προϊστάμενος 
Ταμείου Θήρας». 

 (η) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «σκύλος» με 
την ακόλουθη ερμηνεία:  
««σκύλος» σημαίνει ζώο του είδους Canis lupus familiaris ή 
Canis familiaris κάθε ηλικίας, φυλής και φύλου·». 

 (θ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
««σκύλος βοήθειας» ορίζεται ο σκύλος-οδηγός τυφλών.».     

 (ι) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «εγκεκριμένη 
παγίδα» και την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
««παγίδα σύλληψης σκύλων» σημαίνει παγίδα τέτοιας 
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φύσης και κατασκευής που δεν προκαλεί τραυματισμό, 
φυσικό πόνο ή ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί 
στους σκύλους που συλλαμβάνονται ή έρχονται σε επαφή 
με αυτή.». 

 (ια) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
««επικίνδυνος σκύλος» σημαίνει  σκύλο που αποδεδειγμένα 
εκδηλώνει έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον 
άνθρωπο ή τα άλλα ζώα.».  

 (ιβ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
««κριτής μορφολογίας» σημαίνει τον αναγνωρισμένο από 
τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου ή/και τον Διεθνή Κυνολογικό 
Όμιλο, κριτή μορφολογίας σκύλων.». 

 (ιγ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
««συμπεριφεριολόγος σκύλων» σημαίνει πρόσωπο το οποίο 
διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση και προσόντα για την 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς των σκύλων τα οποία 
τεκμηριώνονται με την κατοχή ανάλογου πιστοποιητικού το 
οποίο εκδόθηκε από σχετική με το αντικείμενο Σχολή ή 
Ίδρυμα.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3  του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 
λέξη «σκύλο» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ηλικίας άνω 
των δύο μηνών» και αμέσως μετά τη φράση «αρμόδια 
αρχή» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «του τόπου συνήθους 
διαμονής του σκύλου»· 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη λέξη 
«αίτησης» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στην οποία 
αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του σκύλου». 

  
(γ) 

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(3)(α) Η άδεια κατοχής ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
εκάστου έτους και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την 
ανανεώνει κάθε χρόνο αφού παρουσιάσει επικαιροποιημένο 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες πιστοποιητικό υγείας ή 
βιβλιάριο υγείας που εκδόθηκε από εγγεγραμμένο κτηνίατρο 
και καταβάλει τα καθορισμένα δικαιώματα. 
            Νοείται ότι, κατά το πρώτο έτος εγγραφής, ο 
ιδιοκτήτης σκύλου καταβάλλει το ποσό του τέλους κατοχής 
που αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο μέρος του έτους μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου. 
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(β) Το περιεχόμενο και τον τύπο του πιστοποιητικού ή του 
βιβλιαρίου καθορίζει ο Διευθυντής με γνωστοποίηση του 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.»· 

  
(δ) 

με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «Τρίτος Πίνακας. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Τα τέλη έκδοσης άδειας κατοχής 
καθορίζονται στον Τρίτο Πίνακα και 
εισπράττονται από την αρμόδια αρχή που 
εκδίδει την άδεια. 
 
Νοείται ότι, κανένα τέτοιο τέλος 
καταβάλλεται για την έκδοση άδειας 
κατοχής σκύλου βοήθειας.».  

  
(ε) 

με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (α) 
του εδαφίου 6 με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:  
«Νοείται ότι η όλη διαδικασία μεταβίβασης γίνεται μέσω της 
αρμόδιας αρχής, αφού προηγουμένως ο κάτοχος και ο νέος 
κάτοχος ενημερώσουν δεόντως το Διευθυντή για ενημέρωση 
του μητρώου που τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 8 και 
προσκομίσουν στην αρμόδια αρχή το σχετικό πιστοποιητικό 
εγγραφής. Η όλη διαδικασία μεταβίβασης πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία που ο σκύλος παύει να βρίσκεται στην κατοχή 
του πρώτου προσώπου.». 

  
(στ) 

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου 6 με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «Έκτος Πίνακας. (β) Το πρόσωπο αυτό δηλώνει στην 
αρμόδια αρχή και στο Διευθυντή το 
θάνατο του σκύλου του, με υπεύθυνη 
δήλωσή του, σύμφωνα με τον τύπο που 
περιλαμβάνεται στον Έκτο Πίνακα ή 
προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου από 
εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο, εντός 
επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 
θανάτου του σκύλου.».  

 (ζ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 6, 
της λέξης «αμέσως» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «εντός 
σαράντα οκτώ (48)  ωρών από την ώρα της απώλειας» και 
την αντικατάσταση της φράσης «εκτός σε» (τρίτη γραμμή) με 
τη φράση «όπως και στην». 

 (η) με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το εδάφιο (6) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 
«(7) Ορίζεται ως ανώτατος αριθμός σκύλων ανά ισόγειο 
υποστατικό σε δύο και ανά διαμέρισμα σε ένα. 
Νοείται ότι στα υποστατικά αυτά η αναπαραγωγή 
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απαγορεύεται. 
Νοείται περαιτέρω ότι στα πρόσωπα τα οποία κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν 
άδεια κατοχής σκύλων πέραν του επιτρεπτού αριθμού, θα 
δοθεί μεταβατική περίοδος κατοχής μέχρι το τέλος της ζωής 
των σκύλων τους δεδομένου ότι θα εξασφαλίζουν άδεια 
κατοχής για έκαστο σκύλο τους σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του παρόντος Νόμου». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή στο εδάφιο (2) της φράσης (τρίτη γραμμή), «, 
εξουσιοδοτημένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Ιατρικό 
Επιθεωρητή και στην Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των 
Ζώων για διερεύνηση της υπόθεσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 6  του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της επιφύλαξης αυτής 
με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (iii) και τις ακόλουθες 
νέες επιφυλάξεις: 
«ανήκει σε μια από τις φυλές που περιλαμβάνονται στον 
Πέμπτο Πίνακα και τούτο επιβεβαιούται από εγγεγραμμένο 
ιδιώτη κτηνίατρο ή/και κριτή μορφολογίας σκύλων της 
επιλογής της αρμόδιας αρχής και κατόπιν αιτήματος αυτής. 
Νοείται ότι τα έξοδα στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν τον 
ιδιοκτήτη και η αρμόδια αρχή εντέλλεται να ενεργήσει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
Νοείται περαιτέρω ότι η προηγούμενη υποπαράγραφος δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που για σκύλο τέτοιας φυλής 
έχει εξασφαλιστεί άδεια με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
11.». 

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):  
«όταν το πρόσωπο το οποίο αποτείνεται για χορήγηση 
άδειας κατοχής είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) 
χρονών,»· 

 (γ) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου 
(γ) του εδαφίου (1) της φράσης «και την υγεία άλλων 
σκύλων ή ζώων». 

 (δ) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) της φράσης «ή ο σκύλος διαβιεί σε χώρους ή 
υποστατικά, άλλα από αυτά που έχουν δηλωθεί στην 
άδεια.» καθώς και της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
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«Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο σκύλος διαβιεί σε χώρους 
ή υποστατικά, άλλα από το συνήθη τόπο διαμονής του 
ιδιοκτήτη, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει να συμμορφωθεί με 
τυχόν όρους που θα τεθούν από την αρμόδια αρχή για την 
έκδοση άδειας κατοχής». 

 (ε) με την προθήκη στο εδάφιο (1) των νέων παραγράφων (στ) 
και (ζ): 
«(στ) Όταν ο σκύλος διατηρείται σε διαμέρισμα 
πολυκατοικίας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της οικείας 
διαχειριστικής επιτροπής σύμφωνα με τον περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο 
(ΚΕΦ.224). 

 
(ζ) Όταν ο σκύλος διατηρείται σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο 
χώρο  πολυκατοικίας.». 

 (στ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο (2):  
«Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο 
ιδιοκτήτης σκύλου ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, δύναται να κατάσχει το σκύλο και 
μεριμνά για τη διάθεσή του σε οργάνωση προστασίας ζώων 
ή σε άλλο πρόσωπο ή σε εγκεκριμένο τοπικό, επαρχιακό ή 
περιφερειακό υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, η κατάσχεση πραγματοποιείται 
στην παρουσία αστυνομικού. 
Νοείται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
ιδιοκτήτης σκύλου ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων 
της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
(1), ο σκύλος κατάσχεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν 
διαπίστωσης της παράβασης έπειτα από σχετική έρευνα του 
Διευθυντή.».  

 (ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης 
«παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία.» 
(τρίτη γραμμή), με τη φράση «υποβάλλεται σε ευθανασία 
από εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
«(1) Η αρμόδια αρχή διατηρεί ή συμβάλλει στη διατήρηση 
περιφερειακών ή/και επαρχιακών κατάλληλων για την 
προσωρινή φύλαξη σκύλων υποστατικών, εγκεκριμένων 
από το Διευθυντή.  
Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή, προς εκπλήρωση της 
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παρούσας υποχρέωσης της, δύναται να συνεργαστεί με 
εγκεκριμένα ιδιωτικά υποστατικά.». 

 (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 2:  
« (2) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή παραχωρήσει 
σκύλο που διατηρείται σε υποστατικό προσωρινής φύλαξης   
σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οφείλει να διασφαλίσει ότι ο 
σκύλος έχει σημανθεί και εγγραφεί στο όνομα του 
προσώπου που θα τον παραλάβει.». 
 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «έξι» 
(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «δύο».  

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος σκύλου οφείλει να 
ενημερώσει το Διευθυντή και την αρμόδια αρχή για 
οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας και της 
διεύθυνσης διαμονής του ιδίου ή/και του σκύλου του, εντός 
δέκα (10) ημερών από την ημέρα που έχει επέλθει η 
αλλαγή».    

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (3). 

 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) 
της φράσης «Φυσικών Πόρων» (δεύτερη γραμμή), με τη 
φράση «Αγροτικής Ανάπτυξης». 

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β), της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 
«(γ) Να καθορίζει τις υποχρεώσεις των προσώπων που 
εμπορεύονται, εισάγουν, διακινούν, προμηθεύουν και 
τοποθετούν μέσα σήμανσης των σκύλων.». 

 (δ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
«(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όλοι οι 
σκύλοι ηλικίας άνω των δυο μηνών φέρουν περιλαίμιο ή 
επιστήθιο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας 
κατοχής του σκύλου, η αρμόδια αρχή έκδοσης της και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη του σκύλου. 
Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται να εφοδιάζει τον 
ιδιοκτήτη του σκύλου με το σχετικό πλακίδιο, το οποίο ο 
ιδιοκτήτης οφείλει να εφαρμόσει στο περιλαίμιο του σκύλου 
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του.».  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση στη παράγραφο (α) του εδαφίου (1), 
της φράσης «εγγεγραμμένο κτηνίατρο» (Πέμπτη γραμμή), με 
τη φράση «εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο». 

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) του 
εδαφίου (1) της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους οι 
αδέσποτοι σκύλοι θα διαμένουν σε εγκεκριμένα υποστατικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7. 

 (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1). 
 (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 

της φράσης «παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για 
ευθανασία» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «υποβάλλεται σε 
ευθανασία από εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο τηρουμένων 
των διατάξεων του περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων Νόμου». 

 (ε) με τη διαγραφή της πρώτης και της δεύτερης επιφύλαξης της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1). 

 (στ) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1). 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στη παράγραφο (α) του εδαφίου (1), 
αμέσως μετά τη λέξη «εισαγωγή» (πρώτη γραμμή) της 
φράσης «και/ή η είσοδος». 

 (β) με τη διαγραφή στη δεύτερη επιφύλαξη της  παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1) της φράσης «στους οποίους εγγεγραμμένος 
κτηνίατρος βεβαιώνει ότι επικρατούν τα χαρακτηριστικά των 
επικίνδυνων φυλών» (τέταρτη γραμμή).  

 (γ) με την αντικατάσταση στην τρίτη γραμμή της  παραγράφου 
(α) του εδαφίου (2) της φράσης «εγγεγραμμένο κτηνίατρο», 
με τη φράση «εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο». 

 (δ) με την αντικατάσταση στην πέμπτη γραμμή της  
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του αριθμού «16» με τη 
λέξη και τον αριθμό «δεκαοκτώ (18)». 

 (ε) με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης  της  
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) με την ακόλουθη νέα 
επιφύλαξη :   
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«Νοείται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται επικίνδυνος 
σκύλος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, προς το κοινό ή 
τα ζώα, από εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο τον οποίο ορίζει 
η αρμόδια αρχή και ο οποίος δύναται κατά την κρίση του να 
συνεπικουρείται από πρόσωπο που κατέχει επαγγελματική 
άδεια εκπαιδευτή σκύλων και είναι συμπεριφεριολόγος 
σκύλων, η αρμόδια αρχή συλλαμβάνει ή και κατάσχει το 
σκύλο και τον υποβάλλει σε ευθανασία από εγγεγραμμένο 
ιδιώτη κτηνίατρο. Νοείται περαιτέρω ότι τα έξοδα βαρύνουν 
εξ’ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη.». 

 (στ) με τη διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης της  παραγράφου 
(β) του εδαφίου (2). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (iv), της παραγράφου 
(ε).   

 (β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων αδικημάτων: 
  «(στ) αρνείται να παραδώσει το σκύλο του στην αρμόδια 

αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(2), 
  (ζ) παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων των 

εξουσιοδοτημένων προσώπων των  αρμόδιων αρχών, 
  (η) αρνείται να παραχωρήσει τα στοιχεία ταυτότητας του στα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των αρμόδιων αρχών,   
  (θ) επιτρέπει τη διαβίωση σκύλου σε χώρο ή υποστατικό, 

άλλο από το συνήθη τόπο διαμονής του ιδιοκτήτη, κατά 
παράβαση των όρων που δύναται να έχουν τεθεί στην άδεια 
κατοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 6, ή ο σκύλος διαβιεί σε χώρους ή 
υποστατικά, άλλα από αυτά που έχουν δηλωθεί στην άδεια 
κατοχής. 

 (β) με τη μετονομασία της παραγράφου (στ) σε (ι) και 
αντικατάσταση του κειμένου το οποίο έπεται της 
παραγράφου αυτής με το ακόλουθο νέο κείμενο:  
«είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση πρώτης 
καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση 
δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις 
δύο αυτές ποινές.». 
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Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέων άρθρων 
19, 20, 21, 22, 23 και 24  

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά το άρθρο 18 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:  

 (α) «Εξώδικη 
ρύθμιση 
αδικημάτων. 
 

19.(1) Αδικήματα τα οποία αφορούν 
παραβάσεις των  διατάξεων  των άρθρων 
3, 5, 6, 8, 9, 11 και 18 του παρόντος 
Νόμου δύναται να τύχουν εξώδικης 
ρύθμισης. 

  Ένατος Πίνακας. (2) Η φύση του αδικήματος και τα τέλη 
της εξώδικης ρύθμισης καθορίζονται στον 
Ένατο Πίνακα. 

   (3)  Σε περίπτωση που πρόσωπο, 
κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού 
έτους, διαπράττει κατ’ εξακολούθηση 
οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο (1) αδικήματα εφαρμόζονται: 
 

   (α) σε περίπτωση δεύτερης 
διάπραξης του αδικήματος το τέλος της 
εξώδικης ρύθμισης αυξάνεται κατά 50%,  
(β) σε περίπτωση τρίτης παράβασης 
το τέλος της εξώδικης ρύθμισης 
διπλασιάζεται και 
(γ) σε περίπτωση τέταρτης ή επόμενης 
παράβασης, το τέλος της εξώδικης 
ρύθμισης τριπλασιάζεται.   
      Νοείται ότι, σε περίπτωση τέταρτης 
παράβασης η αρμόδια αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να θέσει τον σκύλο υπό την 
κατοχή της.». 

   (4) Η έκαστη τοπική αρχή έχει δικαίωμα 
να εξουσιοδοτεί άτομα για εφαρμογή των 
προνοιών της νομοθεσίας και την έκδοση 
εξώδικων προστίμων.   

   (5) Τα έσοδα από την επιβολή εξώδικης 
ρύθμισης αδικημάτων θα 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 
της αρμόδιας αρχής και θα διατίθενται 
αποκλειστικά για την εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου. 

  
  Επίδοση 

ειδοποίησης σε 
αδικοπραγούντες 

20. Τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, σε 
περίπτωση που κατάλληλα 
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εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τοπικής 
αρχής ή μέλος της Αστυνομίας θεωρεί ότι 
πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει 
αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, επιδίδει στο πρόσωπο 
αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, προσφέροντας με τον 
τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την 
ευκαιρία να απαλλαχθεί από 
οποιαδήποτε δίωξη για το πιο πάνω 
αδίκημα, αφού πληρώσει το εξώδικο 
πρόστιμο. Καμία δίωξη δεν ασκείται αν το 
εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
πριν από την πάροδο τριάντα ημερών 
από την ημερομηνία έκδοσης της 
ειδοποίησης. 
Νοείται ότι για τη διάπραξη αδικημάτων 
που εμπίπτουν συγκεκριμένα στις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του 
παρόντος Νόμου δικαίωμα έκδοσης και 
επίδοσης γραπτής ειδοποίησης σε 
αδικοπραγούντες έχει και εκπρόσωπος 
του Διευθυντή. 

  
  Άσκηση δίωξης 

και αύξηση του 
εξώδικου 
προστίμου μετά 
την επίδοση της 
ειδοποίησης 

21.(1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
του παρόντος Νόμου δεν ασκείται δίωξη 
εναντίον του προσώπου στο οποίο 
επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα 
πέντε ημέρες από την ημερομηνία 
έκδοσής της. 

   (2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο 
οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν 
πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που 
αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα 
ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής 
της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με 
την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το 
μισό του εξώδικου προστίμου. 

  
  Τόπος πληρωμής 

εξώδικου 
προστίμου 

22.(1) Η πληρωμή του εξώδικου 
προστίμου γίνεται στα κατά τόπους 
γραφεία της τοπικής αρχής που 
αναφέρεται στην ειδοποίηση, σε 
περίπτωση που αυτή εκδίδεται από 

    Σελίδα 10 από 21 



 
εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής, ή σε 
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 
συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές 
εξώδικων προστίμων.  
Νοείται ότι, η εν λόγω πληρωμή δύναται 
να διενεργείται μέσω διαδικτύου  στις 
περιπτώσεις που παρέχεται η δυνατότητα 
αυτή.                 
Νοείται περαιτέρω ότι, πιστοποιητικό 
πληρωμής που εκδίδεται μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, δε 
χρήζει υπογραφής και θεωρείται επαρκής 
απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου 
προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του 
αδικήματος.». 

   (2) Τα ποσά που καταβάλλονται για 
οποιοδήποτε αδίκημα, δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
λογίζονται ως πρόστιμο το οποίο 
επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν 
λόγω αδίκημα.  

   (3) Ο υπεύθυνος της τοπικής αρχής 
όπου γίνεται η πληρωμή του εξώδικου 
προστίμου, εκδίδει, σε καθορισμένο 
τύπο, πιστοποιητικό για την πληρωμή 
αυτή, το οποίο υπογράφει και το οποίο 
ακολούθως σε ενδεχόμενη έναρξη 
ποινικής διαδικασίας, θεωρείται επαρκής 
απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου 
προστίμου.  

   (4) Το ποσό του εξώδικου προστίμου 
που εισπράττεται, κατατίθεται στο ταμείο 
της τοπικής αρχής στις περιπτώσεις που 
εκδόθηκε από εκπρόσωπο αυτής ή στο 
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας στις 
περιπτώσεις που εκδόθηκε από μέλος 
της Αστυνομίας ή εκπρόσωπο του 
Διευθυντή. 

  
  Περιεχόμενο της 

ειδοποίησης 
23. H ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάμει 
του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου- 
 
(1) Καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται 
ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση 
συγκεκριμένης διάταξης Νόμου ή 
Κανονισμού, 
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(2) παρέχει σε συντομία κάθε στοιχείο του 
αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο για να 
δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος 
ισχυρισμός, 
 
(3) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος 
Νόμου, δε θα ασκηθεί δίωξη για το 
αδίκημα, 
 
(4) παραθέτει το ποσό του εξώδικου 
προστίμου και αναφέρει ότι, αν το ποσό 
αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε τριάντα 
ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ, 
 
(5) παραθέτει τη διεύθυνση όπου το 
πρόστιμο δύναται να πληρωθεί. 

  
  Η πληρωμή 

εξώδικου 
προστίμου δεν 
αποτελεί καταδίκη 

24. Η πληρωμή εξώδικου προστίμου με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο 
όμως δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο 
πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της 
ποινής σχετικά με τη διάπραξη άλλων 
παρόμοιων αδικημάτων. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 27 του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο της λέξης 
«Παγίδευση» με τη φράση «Παγίδευση και σύλληψη».  

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός, θηροφύλακας ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δύναται: 
(α) να τοποθετεί, εγκαθιστά και χρησιμοποιεί παγίδες για 
σύλληψη σκύλων τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.». 

(β) να χρησιμοποιεί μη πυροβόλο όπλο για 
αναισθητοποίηση σκύλων τηρουμένων των διατάξεων του 
περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου και του 
περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.». 

Διαγραφή των άρθρων 
26, 28, 29 και 31 του 
βασικού νόμου. 

14. Τα άρθρα 26, 28, 29 και 31 του βασικού νόμου 
διαγράφονται. 

  

    Σελίδα 12 από 21 



 
Τροποποίηση του 
άρθρου 30  του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο νέο άρθρο 30: 

  «30. Η αρμόδια αρχή μπορεί με γνωστοποίησή της που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να 
απαγορεύει την παρουσία σκύλων ή καθορισμένη φυλή 
σκύλων σε καθορισμένο τόπο και χώρους ή να επιτρέπει 
υπό όρους την κυκλοφορία σκύλων σε καθορισμένο τόπο 
και χώρους.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32  του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της φράσης «ή 
οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος Κτηνιατρικός Λειτουργός». 

 (β) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους: 

  «(β) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυμονούν 
άμεσους κινδύνους για τη ζωή, την ασφάλεια και /ή την υγεία 
ανθρώπων και ζώων, η Αρμόδια Αρχή συλλαμβάνει άμεσα 
οποιονδήποτε σκύλο και δύναται να μεριμνήσει για την 
θανάτωση του από εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο, αφού 
προηγουμένως προηγηθεί αξιολόγηση της επικινδυνότητας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 11,  
 
(γ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις όπου αστυνομικός 
ή θηροφύλακας είναι παρόν κατά τη διάρκεια επίθεσης 
σκύλου σε άνθρωπο ή ζώο η οποία προκαλεί θάνατο ή 
τραυματισμό ή προκαλεί άμεση, ανεξέλεγκτη ζημιά σε είδη 
άγριας ζωής ή κτηνοτροφικά υποστατικά, ο αστυνομικός ή ο 
θηροφύλακας δύναται να θανατώσει το σκύλο με το 
υπηρεσιακό του όπλο.». 

  
Τροποποίηση του 
Πρώτου Πίνακα  του 
βασικού νόμου. 

17. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 

 (α) με τη προσθήκη κάτω από τη φράση «Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (αν υπάρχουν):» (εντέκατη γραμμή), της 
φράσης «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ». 

 (β) με την αντικατάσταση  της φράσης «Κατηγορία σκύλου 
(Ποιμενικός, Κυνηγετικός, Φύλακας, κλπ.):» (δωδέκατη 
γραμμή), με τη φράση «Σκύλος Βοήθειας: Ναι / Όχι». 

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «Σκύλος Βοήθειας: 
Ναι / Όχι» των φράσεων «Στειρωμένος: Ναι / Όχι», 
«Διεύθυνση διαμονής του σκύλου:» και «Όροι:». 
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(δ) 
με την αντικατάσταση της πρότασης «Η άδεια αυτή ισχύει 
για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της.» (δέκατη 
τρίτη γραμμή), με την πρόταση «Η άδεια κατοχής ισχύει 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ………….». 

  
Τροποποίηση του 
Δεύτερου Πίνακα  του 
βασικού νόμου. 

18. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως:  

 (α) Με τη μετακίνηση του (δ) από το σημείο 1 στο σημείο 2. 
 (β) με την αντικατάσταση του σημείου 2.(ε) από το ακόλουθο 

νέο σημείο: «2.(ε) Κωδικός Αριθμός Μέσου Αναγνώρισης:». 
 (γ) με την προσθήκη κάτω από τη φράση « 6. Γενική κατάσταση 

του ζώου:» της φράσης «7. Υποβολή ζώου σε στείρωση 
(Στοιχεία κτηνιάτρου, ημερομηνία):». 

  
Αντικατάσταση του 
Τρίτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

19. Ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο νέο Τρίτο Πίνακα: 

  «ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

[Άρθρο 3(4)] 
 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ 
Κατηγορία Σκύλων 
 

Ποσό 
 

Σκύλοι μη στειρωμένοι 
 

€ 72 
 

Σκύλοι στειρωμένοι 
 

€ 24 
 

Σκύλοι επικίνδυνων φυλών και 
διασταυρώσεις αυτών στειρωμένοι  
 

€ 300 » 
 

 

  
Τροποποίηση του 
Τέταρτου Πίνακα  του 
βασικού νόμου. 

20. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 (α) Με τη προσθήκη κάτω από το σημείο 2.(ε) (εντέκατη 
γραμμή), των σημείων (στ) «ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:» και (ζ) «ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ: NAI / OXI» . 

 (β) με την αντικατάσταση  του σημείου 3. με το ακόλουθο νέο 
σημείο 3. «3. ΣΚΥΛΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: NAI / OXI». 

 (γ) με τη διαγραφή ολόκληρου του σημείου 4. 
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Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου Ένατου 
Πίνακα. 

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά τον Όγδοο Πίνακα του ακόλουθου νέου Ένατου Πίνακα: 

 

«ΕΝΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο  19) 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

ΑΡΘΡΟ  

1. Κατοχή σκύλου χωρίς άδεια κατοχής €100 3(1) 

2 Κατοχή σκύλου χωρίς σήμανση ή/και 

εγγραφή στο Μητρώο του Διευθυντή 

€100 8(2) 

9(1) 

3. Πώληση ή παραχώρηση σκύλου σε άλλο 

πρόσωπο χωρίς τις απαιτούμενες ενέργειες 

μέσω της αρμόδιας αρχής μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημέρα που ο σκύλος παύει 

να βρίσκεται στην κατοχή του πρώτου 

προσώπου  

€100 3(6)(α) 

4. Παράλειψη δήλωσης στην αρμόδια αρχή το 

θάνατο του σκύλου, σύμφωνα με τον τύπο 

που περιλαμβάνεται στον Έκτο Πίνακα ή 

παράλειψη προσκόμισης πιστοποιητικού 

θανάτου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο εντός 

εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία 

θανάτου του σκύλου  

€100 3(6)(β) 

    Σελίδα 15 από 21 



 

5. Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής 

αναφορικά με απώλεια του σκύλου μέσα σε 

σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ώρα της 

απώλειας  

€100 3(6)(γ) 
 
 

6. Παράλειψη ανάρτησης πινακίδας με 

προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος» στην 

είσοδο κατοικίας και /ή υποστατικών  

€50 5 

7. Εύρεση σκύλου εκτός του υποστατικού του 

ιδιοκτήτη που  φαίνεται επικίνδυνος και 

διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή  

€200 6(1)(α)(i) 

8. Μη λήψη κατάλληλων μέτρων για αποτροπή 

της οχληρίας που προκαλείται από γάβγισμα  

€200 6(1)(α)(ii) 

9. Κατοχή σκύλου που  ανήκει σε μια από τις 

φυλές που περιλαμβάνονται στον Πέμπτο 

Πίνακα ή και σκύλου που προέρχεται από τη 

διασταύρωση τέτοιων φυλών ή και σκύλου 

που προέρχεται από τη διασταύρωση 

σκύλου οποιασδήποτε φυλής με σκύλο 

φυλής του Πέμπτου Πίνακα και ο οποίος δεν 

έχει δηλωθεί ως τέτοιος  

€1000  6(1)(α)(iii) 
11(1)(β) 

10. Διαβίωση σκύλου σε συνθήκες οι οποίες τον 

καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία  

€200 6(1)(γ)(ii) 
 

11. Μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για €200 6(1)(γ)(iii) 
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παρεμπόδιση απόδρασης ή διαφυγής 

σκύλου ή εγκατάλειψης σκύλου 

 

12. Διαβίωση σκύλου σε χώρους ή υποστατικά 

που δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, 

εκτός αν έχει εξουσιοδότηση να τα 

χρησιμοποιεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη 

€200 6(1)(δ) 

13. Πρόσωπο που επιτρέπει στο σκύλο του να 

περιφέρεται ελεύθερος σε οποιοδήποτε 

δημόσιο δρόμο ή σε ιδιωτικό ανοικτό χώρο 

χωρίς να είναι δεμένος με λουρί 

€300 6(1)(ε) 

14. Παράλειψη άμεσης απομάκρυνσης των 

κοπράνων ή άλλων ακαθαρσιών του σκύλου 

σε οποιοδήποτε δρόμο ή χώρο ή παράλειψη 

μεταφοράς κατάλληλων υλικών για την 

περισυλλογή των κοπράνων (εξαιρούνται οι 

τυφλοί ιδιοκτήτες σκύλων) 

€300 18(ε)(ii) 

15. Εισαγωγή στην Κύπρο επικίνδυνων φυλών 

σκύλων με χαρακτηριστικά του μαχητή ή 

που εκτρέφονται με σκοπό την ανάπτυξη 

τέτοιων χαρακτηριστικών και ανήκουν σε 

οποιαδήποτε φυλή που αναφέρεται στον 

Πέμπτο Πίνακα 

€1000 11(1)(α) 
 

16. Κατοχή, εκτροφή,  αναπαραγωγή, πώληση, €1000 11(1)(β) 
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διαφήμιση, ανταλλαγή ή έκθεση για πώληση 

σκύλου που ανήκει σε μια από τις φυλές 

που περιλαμβάνονται στον Πέμπτο Πίνακα, 

ή αυτός προέρχεται από τη διασταύρωση 

τέτοιων φυλών ή και προέρχεται από τη 

διασταύρωση σκύλου οποιασδήποτε φυλής 

με σκύλο φυλής του Πέμπτου Πίνακα   

17. Κατοχή σκύλου που  ανήκει σε μια από τις 

φυλές που περιλαμβάνονται στον Πέμπτο 

Πίνακα ή προέρχεται από τη διασταύρωση 

τέτοιων φυλών ή σκύλου που προέρχεται 

από τη διασταύρωση σκύλου οποιασδήποτε 

φυλής με σκύλο φυλής του Πέμπτου Πίνακα  

και δεν έχει μεριμνήσει για την στείρωση ή 

τον ευνουχισμό του από εγγεγραμμένο 

ιδιώτη Κτηνίατρο, που εκδίδει και το 

ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο κοινοποιεί 

αμέσως στην Αρμόδια Αρχή και στον 

Διευθυντή 

€1000 11(2)(α) 
 

18. Παράλειψη ασφάλισης σκύλου που ανήκει 

σε φυλή που περιλαμβάνεται στον Πέμπτο 

Πίνακα, έναντι ζημιάς σε ξένη περιουσία και 

έναντι πρόκλησης βλάβης έναντι 

€1000 11(2)(β) 
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οποιουδήποτε προσώπου 

19. Κατοχή σκύλου που ανήκει σε φυλή που 

περιλαμβάνεται στον Πέμπτο Πίνακα ή που 

προέρχεται από τη διασταύρωση τέτοιων 

φυλών ή σκύλου που προέρχεται από τη 

διασταύρωση σκύλου οποιασδήποτε φυλής 

με σκύλο φυλής του Πέμπτου Πίνακα χωρίς 

εγκεκριμένο από τον Διευθυντή φίμωτρο ή 

χωρίς να είναι δεμένος με λουρί όταν 

βρίσκεται εκτός των ορίων της οικίας ή των 

υποστατικών του ιδιοκτήτη 

€2000 11(2)(β) 

20 Διατήρηση σκύλου σε οποιοδήποτε 

κοινόχρηστο χώρο  πολυκατοικίας 

€200 6(1)(ζ) 

21 Μη διάθεση χώρων ή υποστατικών που 

εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες 

διαβίωσης του σκύλου 

€200 6(1)(γ)(i) 

22 Περιφορά σκύλου σε χώρους όπου η 

παρουσία σκύλων ή καθορισμένης φυλής 

σκύλων έχει απαγορευτεί, με βάση 

γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

€200 30 

23 Παρεμπόδιση της άσκησης των καθηκόντων 

των εξουσιοδοτημένων προσώπων της 

€200 18(ζ) 
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αρμόδιας αρχής   

24 Mη παραχώρηση στοιχείων ταυτότητας στα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της αρμόδιας 

αρχής, από πρόσωπα που συνοδεύουν 

σκύλους σε δημόσιους χώρους   

€200 18(η) 

25 Πρόσωπο που επιτρέπει τη διαβίωση 

σκύλου σε χώρο ή υποστατικό, άλλο από το 

συνήθη τόπο διαμονής του ιδιοκτήτη και 

παράλειψη συμμόρφωσης με τυχόν όρους 

που τέθηκαν από την αρμόδια αρχή για την 

έκδοση άδειας κατοχής ή που επιτρέπει ο 

σκύλος να διαβιεί σε χώρους ή υποστατικά, 

άλλα από αυτά που έχουν δηλωθεί στην 

άδεια κατοχής 

€200 6(1)(δ) 

26 Κατοχή σκύλου ηλικίας άνω των δυο μηνών 

χωρίς να φέρει περιλαίμιο ή επιστήθιο, στο 

οποίο να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας 

κατοχής του σκύλου και η αρμόδια αρχή 

έκδοσης της   

€100 9(4)  

27 Κατοχή / χρήση σκύλου για αναπαραγωγή 

σε υποστατικά στα οποία απαγορεύεται η 

αναπαραγωγή  

€200 3(7) 

28 Μη ειδοποίηση του Διευθυντή ή της οικείας €100 8(2) 
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αρμόδιας αρχής για οποιαδήποτε αλλαγή 

των στοιχείων επικοινωνίας του ιδιοκτήτη ή 

του σκύλου του   

29 Παράλειψη συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις των προσώπων που 

εμπορεύονται, εισάγουν, διακινούν, 

προμηθεύουν και τοποθετούν μέσα 

σήμανσης των σκύλων. 

€1000 9(3)(γ) 

 

 
Διαγραφή του Δέκατου 
Πίνακα του βασικού 
νόμου. 

22. Ο Δέκατος Πίνακας του βασικού νόμου διαγράφεται. 
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