
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ  

 

 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

184(I) του 2002. 

          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   

 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Σκύλων Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σκύλων Νόμοι του 2002 

και του 2005. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 

Έκτος Πίνακας. 

   2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 3 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

       (α)  Η παράγραφος (β) αυτού αντικαθίσταται από την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

     «(β)  Το πρόσωπο αυτό δηλώνει στην αρμόδια αρχή το 

θάνατο του σκύλου του, με υπεύθυνη δήλωσή του, 

σύμφωνα με τον τύπο που περιλαμβάνεται στο νέο 

Έκτο Πίνακα ή προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου 

από εγγεγραμμένο κτηνίατρο: 

                       Νοείται ότι η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως 

το Διευθυντή και την αστυνομία για το θάνατο του 

σκύλου του και ο Διευθυντής ενημερώνει σχετικά το 

Μητρώο που τηρείται με βάση το άρθρο 8 του 

βασικού νόμου: 

                       Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ψευδούς 
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δήλωσης του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την 

παράγραφο (γ) του άρθρου 18 του βασικού νόμου, 

ο ίδιος υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες 

ή μέχρι τρεις μήνες φυλάκιση ή και στις δύο αυτές 

ποινές.». 

          (β)  Στην παράγραφο (γ) αυτού αντικαθίστανται οι λέξεις 

“τριών χρόνων” (τρίτη γραμμή) από τις λέξεις “έξι 

μηνών”. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

   3.  Στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

αντικαθίστανται οι λέξεις “τριών μηνών” (πρώτη γραμμή) από 

τις λέξεις “έξι μηνών”. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

    4. (1)  Στο εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου 

αντικαθίστανται οι λέξεις “που εκδίδεται από το Ταμείο Θήρας 

σύμφωνα με τον Έκτο Πίνακα” (τρίτη και τέταρτη γραμμή) από 

τις λέξεις “που εκδίδεται από το Ταμείο Θήρας σε τύπο που 

καθορίζεται από τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.»                  

           (2)  Στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου 

προστίθενται οι λέξεις “ή τους σκύλους του στο κυνήγι” μετά τις 

λέξεις “το σκύλο του” (πρώτη γραμμή), διαγράφονται οι λέξεις 

“ως κυνηγετικό” (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και προστίθενται 

οι λέξεις “ή σκύλων στο κυνήγι” μετά τις λέξεις “κυνηγετικού 

σκύλου” (τρίτη γραμμή) και διαγράφονται οι λέξεις 
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“προσκομίζοντας την εν ισχύι άδεια κατοχής που εκδόθηκε 

από την αρμόδια αρχή”. 

           (3)  Τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 12 του βασικού 

νόμου καταργούνται και το υφιστάμενο εδάφιο (5) αυτού 

αναριθμείται σε εδάφιο (3).                

           (4)  Στο αναριθμημένο εδάφιο (5) του άρθρου 12 του 

βασικού νόμου αντικαθίστανται οι λέξεις “κυνηγετικών σκύλων” 

(πρώτη γραμμή) από τις λέξεις “κατόχων άδειας σκύλου ή 

σκύλων στο κυνήγι.”. 

 

Έκτος Πίνακας. 

Έβδομος Πίνακας. 

          (5)  Ο Έκτος Πίνακας, που εκδίδεται με βάση το άρθρο 

12 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από νέο Έκτο Πίνακα 

και ο Έβδομος Πίνακας αυτού καταργείται. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

   5.(1)  Στο εδάφιο (1)  του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

προστίθενται μετά τις λέξεις “από τον Προϊστάμενο του Ταμείου 

Θήρας” (τρίτη γραμμή) οι ακόλουθες λέξεις “νοουμένου ότι 

κατέχουν άδεια σκύλου ή σκύλων στο κυνήγι.”. 

           (2) Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και 

(4): 

             «(3) Ο ιδιοκτήτης ή ο φύλακας σκύλων μπορεί να 

μεταφέρει για άσκηση στις περιοχές που 

καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου μέχρι τέσσερις σκύλους. 

               (4)  Στις περιοχές άσκησης κυνηγετικών σκύλων 

απαγορεύεται η άσκηση ή η κυκλοφορία 
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σκύλων που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες, 

των φυλών Grey hound, Afgan hound, Saluki, 

Sluki, Basenji, Borzoi, Whippet, Italian grey 

hound ή άλλων παρόμοιων φυλών.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

   6.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

           (α)   Με την αντικατάσταση των λέξεων “σε περιοχές 

όπου απαγορεύεται το κυνήγι (δεύτερη γραμμή) 

από τις λέξεις “εντός απαγορευμένων περιοχών 

κυνηγίου·”. και 

            (β)  με την αντικατάσταση των λέξεων “περί 

Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και 

Άγριων Πτηνών Νόμο” (τρίτη και τέταρτη γραμμή) 

από τις λέξεις “περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, εκτός και 

αν έχουν καθοριστεί ως περιοχές άσκησης 

κυνηγετικών σκύλων σύμφωνα με το εδάφιο (1) 

του άρθρου 14.”. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

    7.  Στο εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται η λέξη “τριάντα” (τρίτη γραμμή) από τις λέξεις 

“σαράντα πέντε”. 

   

Τροποποίηση του 

Πρώτου Πίνακα του 

    8.  Στον Πρώτο Πίνακα του βασικού νόμου αντικαθίστανται  

οι λέξεις “Η άδεια αυτή λήγει την 31η Δεκεμβρίου” (13η 
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βασικού νόμου. γραμμή) από τις λέξεις “Η άδεια αυτή ισχύει για ένα χρόνο από 

την ημερομηνία έκδοσής της”. 

   

Τροποποίηση του 

Τρίτου Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

   9.  Στον Τρίτο Πίνακα του βασικού νόμου αντικαθίστανται η 

πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή από τα ακόλουθα: 

                                                                                Ποσό 

        «Σκύλοι αρσενικοί στειρωμένοι ή μη:             £12.00 

          Σκύλοι θηλυκοί μη στειρωμένοι:                   £12.00  

          Σκύλοι θηλυκοί στειρωμένοι:                        £12.00». 

   

Αντικατάσταση του 

Έκτου Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

    10.  Ο Έκτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

τον ακόλουθο νέο Έκτο Πίνακα: 

«ΕΚΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ 

[Άρθρο 3(6)(β)] 

ΤΥΠΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ 

Εγώ ο κάτωθι υποφαινόμενος 

Επίθετο: ............................................................................ 

Όνομα: ............................................................................... 

Αρ. Ταυτότητας: ................................................................. 

Διεύθυνση: ......................................................................... 

Φύλο (Άρρεν/Θήλυ): .......................................................... 

Αριθμός άδειας κατοχής σκύλου: ...................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο σκύλος μου έχει πεθάνει στις 

........................................ στην περιοχή .............................. 

(πόλη/χωριό).  
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Ημερομηνία:.......................        Υπογραφή κατόχου σκύλου 

                                                                                         
...............................». 

 

Κατάργηση του 

Έβδομου Πίνακα 

του  βασικού 

νόμου. 

    11.  Ο Έβδομος Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται. 

 

   

Τροποποίηση του 

Ένατου Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

   12.  Το σημείο 3 του Ένατου Πίνακα του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«3.              Άσκηση σκύλων               £50                    14.».                   

   

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

    13.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣ/ΕΠ. 

LA090505.PERI SKYLON 
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