
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 187/2021 
Αρ. 5519, 7.5.2021 

Αριθμός 187 

Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από το Υπουργικό  Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 53 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, 
αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως 
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
ΟI ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟI TOY 2004 EΩΣ 2021  

____________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 53 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς- 
 

 (α) θέσπισης ορισμένων διατάξεων εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο- 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 333, 
19.12.2015, 
σ. 62. 
 

 (i) «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 
2015 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα 
και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 
απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για 
χρήση», 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ: L 65, 
8.3.2018 
σ. 1. 
 

 (ii) «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/337 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2018 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 σχετικά με τη 
θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές 
απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα 
πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση», 

 (β) εναρμόνισης με τις πράξεις  της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 15, 
17.1.2019 
σ. 18. 
 

 (i) «Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2019/68 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για 
τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων και 
των ουσιωδών συστατικών μερών τους δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων», 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 15, 
17.1.2019 
σ. 22. 
 

 (ii) «Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2019/69 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για 
τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας 
δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της 
απόκτησης και της κατοχής όπλων» και 
 

 (γ) θέσπισης εθνικών διατάξεων, 
 
 

113(Ι) του 2004 
  91(Ι) του 2005 
  56(Ι) του 2007 
  32(Ι) του 2011 
178(Ι) του 2011 

  7(I) του 2013 
 10(Ι) του 2021. 

 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που  του  χορηγούνται  δυνάμει του άρθρου 53 
του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 
  

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

29.7.2005 
10.11.2006 

1.2.2013. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Πυροβόλων και Μη 
Πυροβόλων Όπλων Κανονισμούς του 2005 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμοί του 2005 έως 2021.    
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Τροποποίηση του 
Κανονισμού 2  
των βασικών 
κανονισμών.  

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται, ως 
ακολούθως: 
 

 (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «εγκεκριμένο πεδίο 
χρωματοσφαίρισης» και «Νόμος», με τους ακόλουθους ορισμούς, αντίστοιχα: 
 

  «“εγκεκριμένο πεδίο χρωματοσφαίρισης” σημαίνει πεδίο χρωματοσφαίρισης, το 
οποίο έτυχε πιστοποιητικού έγκρισης δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 
6Α·  
 

  “Νόμος” σημαίνει τον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο·»∙ και 
 

 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου 
και του ορισμού αυτού: 

   
«Οπλουργός» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο έχει άδεια από τον Αρχηγό 
Αστυνομίας να επιδιορθώνει όπλα δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 3.». 
 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 3  
των βασικών 
κανονισμών. 

3.  Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος του πλαγιότιτλου αυτού και 
την προσθήκη, αμέσως μετά, των λέξεων «και οπλουργού.»∙ 
 

 (β) με την τροποποίηση της παραγράφου (1) αυτού ως ακολούθως: 
 

  (i) Με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (α) αυτής, της λέξης «και» 
(πέμπτη γραμμή)· 

  (ii)  με την αντικατάσταση, στην υπο-υποπαράγραφο (ii) της 
υποπαραγράφου (β) αυτής, της λέξης «διετή» (πρώτη γραμμή) με τη 
λέξη «τριετή» και με την προσθήκη, στην ίδια υποπαράγραφο, αμέσως 
μετά τις λέξεις «απέκτησε με» (δεύτερη γραμμή), της λέξης «πλήρη»∙ 

  (iii)  με την προσθήκη, στο τέλος της υποπαραγράφου (β) αυτής, των 
ακόλουθων επιφυλάξεων: 
 

     «Νοείται ότι, άδεια οπλοπώλη για σκοπούς εμπορίας των 
πυροβόλων όπλων της Kατηγορίας B και Γ, εκτός της Kατηγορίας Γ7 και 
Γ8, εκδίδεται σε πρόσωπο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της υπο-
υποπαραγράφου (i) ή (ii) της παρούσας παραγράφου και κατέχει 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση εκπαίδευσης σε τουλάχιστον δύο (2) 
εργοστάσια κατασκευής πυροβόλων όπλων: 
 

     Νοείται περαιτέρω ότι, άδεια οπλουργού για σκοπούς 
επιδιόρθωσης των πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας B και Γ, εκτός της 
Κατηγορίας Γ7 και Γ8, εκδίδεται σε πρόσωπο, το οποίο κατέχει 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης από εργοστάσιο κατασκευής πυροβόλων 
όπλων των συγκεκριμένων κατηγοριών πυροβόλων όπλων που 
επιδιορθώνει·»∙ 

    
  (iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (β) αυτής, των 

ακόλουθων νέων υποπαραγράφων: 
 

   «(γ) παρουσιάζει κατάσταση κοινωνικών ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πλήρους απασχόλησής 
του στον τομέα της πώλησης ή επιδιόρθωσης πυροβόλων 
όπλων∙ και 
 

   (δ) σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, 
τουλάχιστον, το πενήντα τοις εκατόν (50%) των μετοχών συν 
μία μετοχή του νομικού προσώπου κατέχεται από αδειούχο 
οπλοπώλη ο οποίος είναι ο διευθυντής του νομικού προσώπου 
και κατέχει βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι εργάζεται ως διευθυντής στο 
νομικό πρόσωπο.»· και 
 

 (γ) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης «για κατασκευή 
πυροβόλων όπλων,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  
των βασικών 
κανονισμών  
με την προσθήκη 
νέου Κανονισμού 
3Α. 

4.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 3 
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 
 

  «Προσόντα  
εγγραφής 
αναπληρωτή 
οπλοπώλη. 

3Α.  Η εγγραφή αναπληρωτή οπλοπώλη στην άδεια οπλοπώλη, 
στον οποίο εργοδοτείται, διενεργείται εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

   (α) 
 

Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 
κράτους μέλους ή είναι αλλοδαπός, ο οποίος 
διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας και 
κατέχει την απαιτούμενη από τη σχετική 
νομοθεσία άδεια εργασίας∙ 

   (β) 
 

παρουσιάζει σε εκπρόσωπο του Αρχηγού 
Αστυνομίας βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με το οποίο αποδεικνύεται η 
εργοδότησή του στον συγκεκριμένο αδειούχο 
οπλοπώλη.». 

 
Τροποποίηση του 
Κανονισμού 4  
των βασικών 
κανονισμών. 
 

5.  Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται, ως ακολούθως:  
 
 
 

(α) 
 

Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος του πλαγιότιτλου αυτού και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, των λέξεων «ή οπλουργού.»∙ και 

(β) 
 

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (θ) 
αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 
 

 «(ι) για τη χορήγηση άδειας οπλοπώλη ή οπλουργού για πώληση ή 
επιδιόρθωση όπλων Κατηγορίας Β και Γ, εκτός της Κατηγορίας Γ7 και Γ8, 
το υποστατικό διαθέτει- 

  (i) ελεγχόμενη πρόσβαση εισόδου (access control), 

  (ii) θύρα εισόδου-εξόδου, η οποία διαθέτει μαγνητική επαφή, ώστε σε 
περίπτωση που αφεθεί ανοιχτή για χρονική περίοδο πέραν των 
δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων να ηχεί ο συναγερμός, 

  (iii) σύστημα συναγερμού διάρρηξης, το οποίο  είναι συνδεδεμένο με 
την Αστυνομία, τόσο με σταθερή τηλεφωνική γραμμή, όσο και με 
γραμμή GSM, 

  (iv) κλειστό σύστημα βιντεοπαρακολούθησης, το οποίο καλύπτει το 
σύνολο των εσωτερικών χώρων του υποστατικού και διαθέτει 
καταγραφέα, ο οποίος βρίσκεται στο δωμάτιο ασφάλειας του 
υποστατικού, 

  (v) σύστημα συναγερμού, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 
σημεία ληστείας (panic control).». 

Τροποποίηση  
των βασικών 
κανονισμών  
με την προσθήκη 
νέου Κανονισμού 4Α. 

6.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως  μετά τον Κανονισμό 4 
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 
 

  «Νόμιμη κατοχή 
υποστατικού από 
οπλοπώλη ή οπλουργό. 

4Α.  Η νόμιμη κατοχή υποστατικού για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων οπλοπώλη ή οπλουργού αποδεικνύεται με 
τη παρουσίαση σε εκπρόσωπο του Αρχηγού Αστυνομίας 
τίτλου ιδιοκτησίας ή ενοικιαστηρίου εγγράφου για περίοδο 
ισχύος της άδειας του οπλοπώλη ή του οπλουργού.». 

1475



Τροποποίηση του 
Κανονισμού  5  
των βασικών 
κανονισμών. 

7.  Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου 
(ε) της παραγράφου (1) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, 
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

   
  «(στ) σε περίπτωση που κατέχει άδεια οπλοπώλη για πώληση όπλων 

Κατηγορίας Β και Γ, εκτός Κατηγορίας Γ7 και Γ8, να διαθέτει προθήκη 
η οποία πληροί τα πιο κάτω κριτήρια: 

    
   (i) Είναι κατασκευασμένη από σιδερένια λαμαρίνα πάχους τριών 

χιλιοστών ή χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον δύο 
χιλιοστών∙ 

   (ii) είναι περίκλειστη χωρίς ανοίγματα, παρά μόνο μία θύρα 
ασφαλείας, το πλαίσιο της οποίας  είναι κατασκευασμένο από 
διπλή λαμαρίνα πάχους τριών χιλιοστών έκαστη∙ 

   (iii) ο υαλοπίνακας όπου θα εφαρμοστεί ανταποκρίνεται στην 
κατηγορία P7B του προτύπου ΕΝ-356, το πλάτος του 
πλαισίου είναι τουλάχιστον οκτώ (8) εκατοστά και ο 
υαλοπίνακας εισέρχεται σε υποδοχή εντός του πλαισίου, 
βάθους τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) χιλιοστών∙ 

   (iv) η θύρα της οπλοθήκης είναι εφοδιασμένη με κλειδαριά της 
οποίας οι «γλώσσες» ή οι πίροι εισέρχονται σε υποδοχές 
ασφαλείας σε τρία σημεία, πάνω, κάτω, μέση, με μήκος 
διαδρομής τριάντα (30) χιλιοστών (κινούμενοι πίροι), καθώς 
στην πλευρά των μεντεσέδων ασφαλίζει με δύο (2) 
τουλάχιστον πίρους, όταν η θύρα βρίσκεται κλειστή (σταθεροί 
πίροι) και, σε περίπτωση που το βάρος της δεν ξεπερνά τα 
χίλια (1 000) κιλά, στερεώνεται στο πάτωμα με, τουλάχιστον, 
τέσσερις (4) βίδες αγκίστρωσης, μήκους τουλάχιστον δέκα 
(10) εκατοστών και διαμέτρου τουλάχιστον δέκα (10) 
χιλιοστών.»∙ 

     
 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου 

(γ) της παραγράφου (2) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, 
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

   
  «(δ) σε περίπτωση χορήγησης άδειας οπλοπώλη για πώληση όπλων 

Κατηγορίας Β και Γ, εκτός Κατηγορίας Γ7 και Γ8, διαθέτει- 
    
   (i) μία μόνο θύρα εισόδου/εξόδου η οποία είναι θωρακισμένη 

σιδερόπορτα και εφοδιασμένη με σύστημα ελεγχόμενης 
πρόσβασης, με χρήση κάρτας ή κωδικού αριθμού, το οποίο 
διαθέτει μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης και κλειδαριές των 
οποίων οι «γλώσσες» διαμέτρου ή πάχους τουλάχιστον είκοσι 
πέντε (25) χιλιοστών εκάστη, εισέρχονται σε υποδοχή 
ασφαλείας σε τρία σημεία, πάνω, κάτω, μέση, και σε βάθος 
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) χιλιοστών και στην πλευρά  των 
μεντεσέδων ασφαλίζει με δύο (2) τουλάχιστον πίρους, όταν 
βρίσκεται στην κλειστή θέση· και 

   (ii) ξεχωριστή ζώνη συστήματος συναγερμού («partition»), η 
οποία ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται με πίνακα («panel») 
δίπλα από τη θύρα εισόδου του δωματίου, αισθητήρα 
πυρανίχνευσης, αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες δόνησης, 
καθώς και ένα σημείο συστήματος συναγερμού ληστείας 
(panic control).». 

Τροποποίηση  
των βασικών 
κανονισμών με την 
προσθήκη νέων 
Κανονισμών 5Α, 5Β 
και 5Γ. 

8. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 5 
αυτών, των ακόλουθων νέων Κανονισμών: 
 

  «Μεταφορά 
πυροβόλων όπλων 

5Α.-(1)  Η μεταφορά πυροβόλων όπλων Κατηγορίας  Β και Γ, 
εκτός της Κατηγορίας Γ7 και Γ8, από και προς το υποστατικό 
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από αδειούχο 
οπλοπώλη και 
αναπληρωτή 
οπλοπώλη. 

του οπλοπώλη από τον αδειούχο οπλοπώλη ή αναπληρωτή 
οπλοπώλη διενεργείται με μηχανοκίνητο όχημα, εντός του 
οποίου υπάρχει στερεωμένη οπλοθήκη και  λαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες προφυλάξεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το 
όπλο δεν θα απολεσθεί ή κλαπεί. 

    
    (2) Για τη μεταφορά πέραν των δύο (2) πυροβόλων όπλων 

Κατηγορίας  Β και Γ, εκτός της Κατηγορίας Γ7 και Γ8, 
εξασφαλίζεται συνοδεία της Αστυνομίας. 

    
  Προσόντα 

οπλουργού. 
 

5Β. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια 
οπλουργού, εάν ο αιτητής πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες 
προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(3) του άρθρου 7 του Νόμου. 

    
  Τέλος  

έκδοσης άδειας 
οπλουργού. 

5Γ.-(1) Για σκοπούς έκδοσης άδειας οπλουργού για τις 
Κατηγορίες πυροβόλων όπλων Β και Γ απαιτείται η καταβολή 
του ποσού των τριακοσίων ευρώ (€300). 

    
    (2) Η άδεια οπλουργού ισχύει για πέντε (5) έτη και 

ανανεώνεται με την καταβολή του ποσού των εκατό πενήντα 
ευρώ (€150), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εξασφάλισης 
της άδειας, οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό 5Β.». 

    
Τροποποίηση  
των βασικών 
κανονισμών με την 
αντικατάσταση  
του Κανονισμού 6.  

9. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 6, με τον 
ακόλουθο Κανονισμό: 
  

  «Προϋποθέσεις άδειας 
απόκτησης, κατοχής ή 
χρήσης όπλων 
χρωματοσφαίρισης. 

6.  Άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης όπλων 
χρωματοσφαίρισης παραχωρείται σε φυσικό 
πρόσωπο ή σε αρμόδιο όργανο νομικού 
προσώπου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, οι 
οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των 
παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 
5 του Νόμου και-  

    
   (α) διαθέτει το ίδιο ή το νομικό πρόσωπο 

που αντιπροσωπεύει πεδίο 
χρωματοσφαίρισης, εγκεκριμένο 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 6Α, για άσκηση του 
αθλήματος χρωματοσφαίρισης ή για 
σκοπούς διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας˙ ή 

     
   (β) προορίζει τα όπλα για προσωπική 

του χρήση σε εγκεκριμένο πεδίο 
χρωματοσφαίρισης: 
 

     Νοείται ότι, τα όπλα χρωματοσφαίρισης 
δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκεκριμένα 
πεδία χρωματοσφαίρισης.».      

   
Τροποποίηση  
των βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη νέων 
Κανονισμών 6Α, 6Β  
και 6Γ. 

10.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 
6 αυτών, των ακόλουθων νέων Κανονισμών:  

  «Διαδικασία και 
προϋποθέσεις χορήγησης και 
ανανέωσης πιστοποιητικού 
έγκρισης πεδίου 
χρωματοσφαίρισης.  
Παράρτημα Ι. 

6Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να 
εξασφαλίσει ή ανανεώσει πιστοποιητικό έγκρισης 
πεδίου χρωματοσφαίρισης υποβάλλει στον 
Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο 
που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι.   
 

    (2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, εντός τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
και όλων των απαιτούμενων εγγράφων, εξετάζει 
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εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος 
Κανονισμού και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή 
του στον αιτητή: 

     Νοείται ότι, σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται 
ότι η έγκριση έχει χορηγηθεί. 

    (3) Πιστοποιητικό έγκρισης πεδίου 
χρωματοσφαίρισης δύναται να χορηγείται ή  να 
ανανεώνεται η χορηγία αυτού σε φυσικό 
πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις, οι 
οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των 
παραγράφων  (γ)  και  (δ) του εδαφίου (4) του 
άρθρου 5 του Νόμου, καθώς και σε νομικό 
πρόσωπο, νοουμένου ότι το εν λόγω νομικό 
πρόσωπο ορίζει ένα τουλάχιστον κατά νόμο 
υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε πεδίο 
χρωματοσφαίρισης, στο οποίο δραστηριοποιείται, 
τα στοιχεία του οποίου  αναφέρονται στο εν λόγω 
πιστοποιητικό και το οποίο πληροί τις 
προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στις 
διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου 
(4) του άρθρου 5 του Νόμου. 

    (4) Κατάλληλο υποστατικό για τη διεξαγωγή 
του αθλήματος της χρωματοσφαίρισης ή για 
σκοπούς διασκέδασης ή ψυχαγωγίας θεωρείται το 
υποστατικό το οποίο πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:   

    

   (α) Είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και 
περιφραγμένο περιμετρικά σε ύψος 
τριών (3) τουλάχιστον μέτρων με 
υλικό, το οποίο δεν επιτρέπει τη 
διέλευση του βλήματος όπλου 
χρωματοσφαίρισης, εκτός του 
χώρου παιδιάς του αθλήματος: 

      Νοείται ότι, αντί περίφραξης, 
δύναται να δημιουργηθεί 
περιμετρικά του πεδίου λωρίδα 
πλάτους  τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) μέτρων, στην οποία να μην 
επιτρέπεται η είσοδος σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο: 

      Νοείται περαιτέρω ότι, η 
λωρίδα σηματοδοτείται με 
ευδιάκριτο σχοινί ή κορδέλα σε 
ύψος ενός (1) μέτρου από το 
έδαφος και υπάρχουν σχετικές 
απαγορευτικές πινακίδες, όπως  
προβλέπεται  στην υπο-
υποπαράγραφο (ii) της 
υποπαραγράφου (γ), και από τις 
δύο πλευρές της λωρίδας και σε 
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 
εβδομήντα πέντε (75) μέτρων η μια 
από την άλλη· 

   (β) διαθέτει ασφαλή χώρο για 
ενημέρωση των προσώπων, στα 
οποία παραχωρείται όπλο, καθώς 
και για την ανάπαυση των χρηστών 
των όπλων και του κοινού· και 
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   (γ) ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
έγκρισης πεδίου χρωματο-
σφαίρισης- 

     

    (i) διατηρεί οπλοθήκη για 
φύλαξη των    όπλων, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της παραγράφου (2) του 
Κανονισμού 5, 

    (ii) αναρτά σε περίοπτη θέση 
στην περίμετρο του χώρου 
διεξαγωγής του αθλήματος 
προειδοποιητικές πινακίδες 
διαστάσεων τουλάχιστον 
εξήντα επί σαράντα (60Χ40) 
εκατοστών, με ευανάγνωστη 
την ακόλουθη ένδειξη: 

      

     «Απαγορεύεται η είσοδος 
χωρίς προστατευτική μάσκα 
και προστατευτικό λαιμού». 

   
 
 
Παράρτημα ΙΙ. 

 (5) Πιστοποιητικό έγκρισης ή ανανέωσης 
πεδίου χρωματοσφαίρισης εκδίδεται από τον 
Αρχηγό Αστυνομίας στον τύπο που καθορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙ με την καταβολή τέλους που 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε ευρώ 
(€205):   

     Νοείται ότι, το πιστοποιητικό ισχύει για 
χρονική περίοδο πέντε (5) ετών και ανανεώνεται 
με την καταβολή τέλους που ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν πέντε ευρώ (€105): 

    

     Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς 
χορήγησης ή ανανέωσης του πιστοποιητικού 
έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης,  ο Αρχηγός 
Αστυνομίας δύναται να επιβάλει περαιτέρω όρους 
και προϋποθέσεις, πέραν των όρων που 
προβλέπονται στην παράγραφο (4), ως ήθελε 
κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή του Νόμου και 
των παρόντων Κανονισμών. 

    

    (6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται, μετά την 
παροχή γραπτής ειδοποίησης στο πρόσωπο, στο 
οποίο χορηγήθηκε πιστοποιητικό έγκρισης πεδίου 
χρωματοσφαίρισης, να εκδώσει αιτιολογημένη 
απόφαση, με την οποία να τροποποιεί, αναστέλλει 
ή ανακαλεί το πιστοποιητικό αυτό, εφόσον δεν 
πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις 
προϋποθέσεις χορήγησής του. 

    

    (7) Μετά την παροχή γραπτής ειδοποίησης και 
πριν από την έκδοση της προβλεπόμενης στην 
παράγραφο (6) απόφασης, ο Αρχηγός Αστυνομίας 
καλεί τον κάτοχο του πιστοποιητικού να υποβάλει 
τις απόψεις του μέσω γραπτών ή/και προφορικών 
παραστάσεων, εντός περιόδου όχι μικρότερης των 
τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης. 
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    (8) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, αφού λάβει υπόψη 
τις απόψεις που υποβάλλονται, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο (7), δύναται να- 

     

   (α) τροποποιήσει τους όρους χορή-
γησης πιστοποιητικού έγκρισης 
πεδίου χρωματοσφαίρισης, ή 
 

   (β) αναστείλει το πιστοποιητικό 
έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης 
για περίοδο που κρίνει σκόπιμη και 
να καλέσει, με γραπτή ειδοποίησή 
του, τον κάτοχο πιστοποιητικού να 
συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε 
άλλους όρους καθορίσει δυνάμει 
της δεύτερης επιφύλαξης της 
παραγράφου (5), ή 
 

   (γ) ανακαλέσει το πιστοποιητικό 
έγκρισης πεδίου χρωματο-
σφαίρισης. 

    (9) Σε κάθε περίπτωση, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας γνωστοποιεί γραπτώς στον κάτοχο 
πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου χρωματο-
σφαίρισης την απόφασή του: 

    

     Νοείται ότι, πιστοποιητικό έγκρισης που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού 
καθίσταται άκυρο από την ημερομηνία της 
καταδίκης του προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε 
το εν λόγω πιστοποιητικό, για οποιοδήποτε από 
τα αδικήματα, τα οποία προβλέπονται στις 
διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) του 
άρθρου 5 του Νόμου. 
 

  Υποχρέωση ανάρτησης του 
πιστοποιητικού έγκρισης 
πεδίου 
χρωματοσφαίρισης. 

6Β. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου 
χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να διατηρεί 
αναρτημένα σε περίοπτη θέση εντός του χώρου 
του πεδίου χρωματοσφαίρισης το πιστοποιητικό  
έγκρισης και γνωστοποίηση αναφορικά με τις 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών  υποχρεώσεις 
των προσώπων, τα οποία εισέρχονται εντός του 
πεδίου και τις συνέπειες της παράβασης αυτών. 

    

  Υποχρέωση συμμόρφωσης. 
 
 

89(Ι) του 1996  
158(Ι) του 2001 

25(Ι) του 2002 
41(Ι) του 2003 
99(Ι) του 2003 
33(Ι) του 2011 

170(Ι) του 2015 
178(Ι) του 2015 

215(Ι) του 2020. 

6Γ. Ανεξάρτητα από την έγκριση πιστοποιητικού 
έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης, ο κάτοχος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμου.». 

    
Τροποποίηση  των 
βασικών κανονισμών με 
την αντικατάσταση του 
Κανονισμού 7. 

11.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 7 
αυτών, με τον ακόλουθο Κανονισμό: 

  «Διάθεση  
όπλων χρωματοσφαίρισης. 

7.-(1) Πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί 
πιστοποιητικό έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης 
δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 6Α, 
δύναται να διαθέτει τα όπλα χρωματοσφαίρισης, 
τα οποία κατέχει νόμιμα, σε άλλα πρόσωπα για 
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προσωρινή χρήση, για σκοπούς άσκησης, 
άθλησης ή ψυχαγωγίας, στο εγκεκριμένο πεδίο 
του. 

    
    (2) Όπλα χρωματοσφαίρισης διατίθενται 

δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (1) 
μόνο σε πρόσωπα, τα οποία συμπλήρωσαν- 
 

   (α) το 16ο έτος της ηλικίας τους, ή  
     
   (β) το 14ο έτος της ηλικίας τους, 

νοουμένου ότι συνοδεύονται από 
γονέα ή κηδεμόνα ή από ενήλικο 
πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού 
συγγένειας.». 

   
Τροποποίηση  
των βασικών κανονισμών  
με την προσθήκη νέου 
Κανονισμού 7Α. 

12.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως  μετά τον 
Κανονισμό 7 αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού:  

  «Υποχρεώσεις προσώπου, 
στο  
οποίο χορηγήθηκε 
πιστοποιητικό  
έγκρισης πεδίου 

7Α.-(1) Πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί 
πιστοποιητικό έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης, 
υποχρεούται να- 
 

  χρωματοσφαίρισης 
και προσώπων, τα 
οποία εισέρχονται σε πεδίο 
χρωματοσφαίρισης. 

 

  (α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) 

χρησιμοποιεί όπλα χρωματο-
σφαίρισης, των οποίων οι κύλινδροι 
αερίου συνάδουν με το πρότυπο 
CYSEN 12245:2002, να ελέγχει 
κάθε έτος οπτικά τις φιάλες αερίου 
του όπλου και επιστημονικά βάσει 
των προτύπων για δοκιμές 
κυλίνδρων CYSEN 1968:2002 για 
χαλύβδινα δοχεία αερίου και 
CYSEN 1802:2002 για αλουμινένια 
δοχεία αερίου και να διατηρεί 
μητρώο καταγραφής των ελέγχων, 
 
ελέγχει την ταχύτητα βολής των 
όπλων που χρησιμοποιούνται στο 
πεδίο του, η οποία σε καμιά 
περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά 
τα τριακόσια (300) πόδια το 
δευτερόλεπτο, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρήσης τους και σε κάθε 
περίπτωση να ελέγχει με 
χρονογράφο κάθε όπλο προτού 
παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο για 
χρήση, 

  (γ) διατηρεί μητρώο, στο οποίο 
καταγράφει το όνομα, την ηλικία, 
τον αριθμό ταυτότητας ή 
διαβατηρίου του προσώπου, στο 
οποίο παραχωρείται το όπλο για 
χρήση στο πεδίο του, καθώς και την 
ημερομηνία και ώρα χρέωσης και 
επιστροφής του όπλου, 

 
 

  

    
  (δ) απαγορεύει τη μεταφορά έμφορτου 

όπλου χρωματοσφαίρισης στο 
χώρο ανάπαυσης, 
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  (ε) μεριμνά για την επιτήρηση του 
χώρου διεξαγωγής του αθλήματος 
από κατάλληλα εξουσιοδοτημένα     
πρόσωπα 

   ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) 
ετών, τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις, οι οποίες 
προβλέπονται στις  διατάξεις των 
παραγράφων (γ) και (δ) του 
εδαφίου (4) του άρθρου 5 του 
Νόμου και κατέχουν πιστοποιητικό 
πρώτων βοηθειών, 

    
  (στ) απαγορεύει τη διεξαγωγή αγώνων 

στο διάστημα μεταξύ της δύσης και 
ανατολής του ηλίου, εκτός  εάν ο 
χώρος διεξαγωγής αγώνων 
φωτίζεται επαρκώς. 

   

   
   (2) Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται εντός του 

πεδίου χρωματοσφαίρισης κατά την διεξαγωγή του 
αθλήματος,  υποχρεούνται να φέρουν ειδικές 
προστατευτικές μάσκες και προστατευτικά λαιμού.». 

   
Τροποποίηση του 
Κανονισμού 8  
των βασικών 
κανονισμών. 

13.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 8 και 
τον πλαγιότιτλο αυτού με τον ακόλουθο κανονισμό και πλαγιότιτλο:  

  «Πιστοποιητικό 
συλλεκτικού όπλου,  
συλλεκτικού όπλου  
τύπου Β ή 
απενεργοποιημένου 
πυροβόλου ή μη 
πυροβόλου  
όπλου. 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

8. Πιστοποιητικό συλλεκτικού όπλου, συλλεκτικού 
όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου ή 
μη πυροβόλου όπλου, εκδίδεται από τον Αρχηγό 
Αστυνομίας στο νενομισμένο τύπο κατόπιν 
αιτήσεως, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ, και μετά από επιθεώρηση και 
πιστοποίηση της  ιδιότητας του όπλου, αφού 
καταβληθεί τέλος είκοσι ευρώ (€20).». 

  
Τροποποίηση  
των βασικών  
κανονισμών με  
την αντικατάσταση  
του Κανονισμού 9.   

14.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 9 
αυτών, με τον ακόλουθο Κανονισμό: 

  «Απενεργοποίηση  πυροβόλου ή 
μη πυροβόλου όπλου για 
σκοπούς πιστοποίησης  
αυτού ως απενεργοποιημένου. 
Παράρτημα IV. 
 

9.-(1) Πυροβόλο όπλο δύναται να κατέχεται 
ως απενεργοποιημένο, αφού απενεργο-
ποιηθεί από αδειούχο οπλουργό ή οπλουργό 
της   Αστυνομίας  Κύπρου ή της Εθνικής 
Φρουράς, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές για την απενεργοποίηση 
πυροβόλων όπλων, όπως αυτές 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙV. 
 

    
   

 
 
 
 
 
 
Παράρτημα IV. 
 

 (2) Μη πυροβόλο όπλο δύναται να 
κατέχεται ως απενεργοποιημένο αφού 
απενεργοποιηθεί από αδειούχο οπλουργό ή 
οπλουργό της Αστυνομίας Κύπρου ή της 
Εθνικής Φρουράς, αφού ληφθούν υπόψη οι 
τεχνικές προδιαγραφές για την 
απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων, όπως 
αυτές προβλέπονται στο Παράρτημα ΙV: 

     Νοείται ότι, οι οπλουργοί της Εθνικής 
Φρουράς απενεργοποιούν μόνο όπλα της 
Εθνικής Φρουράς.». 
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Τροποποίηση  
των βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη νέων 
Κανονισμών 9Α, 9Β, 9Γ, 
9Δ, 9Ε, 9ΣΤ. 

15.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 
9 αυτών, των ακόλουθων νέων Κανονισμών: 
 
 
  

  «Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
ή Αρχές απενεργοποίησης 
πυροβόλων ή μη πυροβόλων 
όπλων. 

9Α. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα απενεργο-
ποίησης πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων 
είναι οι αδειούχοι οπλουργοί και οι οπλουργοί 
της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής 
Φρουράς. 

    
  Σήμανση των 

απενεργοποιημένων 
πυροβόλων ή μη πυροβόλων 
όπλων. 
Παράρτημα V. 
 
Παράρτημα IV. 

9Β.-(1) Τα απενεργοποιημένα πυροβόλα και μη 
πυροβόλα όπλα σημαίνονται όπως καθορίζεται  
στο Παράρτημα V, με ένα κοινό μοναδικό 
ευκρινές σήμα, το οποίο δεν δύναται να 
αφαιρεθεί και υποδηλώνει ότι έχουν 
απενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV.  

    
    (2) Το σήμα απενεργοποίησης τοποθετείται 

από την Αστυνομία Κύπρου στα πυροβόλα ή μη 
πυροβόλα όπλα και αποσκοπεί στην 
επαλήθευση της απενεργοποίησής τους. 

    
  Έκδοση Πιστοποιητικού 

απενεργοποιημένου 
πυροβόλου ή μη πυροβόλου 
όπλου. 
 
 
Παράρτημα VΙ. 

9Γ.-(1) Σε κάτοχο απενεργοποιημένου 
πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου εκδίδεται 
από τον Αρχηγό Αστυνομίας πιστοποιητικό 
απενεργοποιημένου πυροβόλου ή μη 
πυροβόλου όπλου, κατά τον τύπο του  
πιστοποιητικού που παρατίθεται  στο 
Παράρτημα VΙ. 

    
    (2) Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβά-

νονται στο πιστοποιητικό απενεργοποίησης 
παρέχονται στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. 

    (3) Ο κάτοχος του απενεργοποιημένου 
πυροβόλου όπλου φυλάσσει το πιστοποιητικό 
απενεργοποίησης σε ασφαλές μέρος και αν το 
απενεργοποιημένο      πυροβόλο όπλο διατεθεί 
στην αγορά, συνοδεύεται από το πιστοποιητικό 
απενεργοποίησης. 

    
  Επιτροπή επαλήθευσης 

απενεργοποιημένων 
πυροβόλων ή μη πυροβόλων 
όπλων. 

9Δ. Η επιτροπή επαλήθευσης απενεργο-
ποιημένων πυροβόλων ή μη πυροβόλων όπλων 
ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας σύμφωνα 
με Αστυνομική Διάταξη. 

    
  Τήρηση αρχείου 

πιστοποιητικών, το οποίο 
εκδίδεται για 
απενεργοποιημένα πυροβόλα 
και μη πυροβόλα όπλα. 

9Ε. Ο Αρχηγός Αστυνομίας τηρεί αρχείο 
πιστοποιητικών, το οποίο εκδίδεται για 
απενεργοποιημένα πυροβόλα και μη πυροβόλα 
όπλα, για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. 

    
  Αίτημα για επαλήθευση 

απενεργοποίησης πυροβόλου 
όπλου από άλλα κράτη  
μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

9ΣΤ.  Όταν ζητηθεί συνδρομή από άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου 
να διενεργηθεί ή να επαληθευθεί η 
απενεργοποίηση πυροβόλου όπλου, το αίτημα 
ικανοποιείται από την Αστυνομία Κύπρου, η 
οποία εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό.».  
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Τροποποίηση  
των βασικών  
κανονισμών με  
την αντικατάσταση  
του Κανονισμού 10.   

16.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 10 
αυτών, με τον ακόλουθο Κανονισμό:  
 

  «Άδεια εισαγωγής, 
απόκτησης και κατοχής  
συλλεκτικού  
όπλου. 

10.-(1) Άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και 
κατοχής συλλεκτικού όπλου εκδίδεται σε 
πρόσωπο το οποίο είναι συλλέκτης, κατόπιν 
υποβολής γραπτής αίτησης στον Αρχηγό 
Αστυνομίας και μετά από την πιστοποίηση του 
όπλου ως συλλεκτικού. 

    
    (2) Άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και 

κατοχής συλλεκτικού πυροβόλου όπλου 
κατασκευής πριν από το 1880 το οποίο μπορεί 
να δεχθεί σύγχρονα φυσίγγια, συλλεκτικού 
όπλου τύπου Β ή μη απενεργοποιημένου 

    
  συλλεκτικού πυροβόλου όπλου κατασκευής 

μετά το 1880, εκδίδεται σε πρόσωπο το οποίο 
είναι συλλέκτης  και πληροί  τις  προϋποθέσεις, 
οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των 
παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του 
άρθρου 5 του Νόμου, μετά από την 
πιστοποίηση του όπλου ως συλλεκτικού:  

    Νοείται ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας 
προτού εκδώσει άδεια, σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, λαμβάνει την έγκριση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις  
διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) 
του άρθρου 4 του Νόμου και επιβάλλει 
οποιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους για 
την ασφαλή φύλαξη του όπλου: 

   
    Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διατήρηση 

συλλεκτικού πυροβόλου όπλου και 
συλλεκτικού όπλου τύπου Β, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο (2), εντός της οικίας ή  
υποστατικού προσώπου το οποίο εξασφάλισε 
τη σχετική άδεια απαιτείται η φύλαξη των 
όπλων σε οπλοθήκη και η εγκατάσταση 
συστήματος συναγερμού συνδεδεμένου με την 
Αστυνομία Κύπρου.».      

   
Τροποποίηση  
των βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη νέων 
Κανονισμών  
11, 12, 13, 14, 15  
και 16. 

17.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 
10 αυτών, των ακόλουθων νέων Κανονισμών: 

  «Άδεια για διοργάνωση έκθεσης 
συλλεκτικών όπλων, συλλεκτικών 
όπλων τύπου Β ή 
απενεργοποιημένων πυροβόλων 
όπλων. 

11.-(1) Άδεια για διοργάνωση έκθεσης 
συλλεκτικών όπλων, συλλεκτικών όπλων 
τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων 
όπλων εκδίδεται από τον Αρχηγό 
Αστυνομίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
για χρονική διάρκεια μέχρι δέκα (10) ημερών, 
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:  

    
   (α) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

υποβάλλει γραπτή αίτηση 
στον Αρχηγό Αστυνομίας∙ 
 

   (β) ο αιτητής είναι συλλέκτης∙ 
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   (γ) τα όπλα, τα οποία θα 
εκτεθούν στην έκθεση έχουν 
πιστοποιητικό συλλεκτικού 
όπλου, συλλεκτικού όπλου 
τύπου Β ή απενεργο-
ποιημένου πυροβόλου όπλου. 

     
    (2) Το κτίριο, στο οποίο θα διεξαχθεί η 

έκθεση συλλεκτικών όπλων, συλλεκτικών 
όπλων τύπου Β ή απενεργοποιημένων 
πυροβόλων όπλων,  διαθέτει τα ακόλουθα: 

    
   (α) Ελεγχόμενη πρόσβαση 

εισόδου (accesscontrol)∙ 
     
   (β) σύστημα συναγερμού διάρ-

ρηξης, το οποίο είναι συνδε-
δεμένο με την Αστυνομία 
Κύπρου, τόσο με σταθερή 
τηλεφωνική γραμμή, όσο και 
με γραμμή GSM∙ 

     
   (γ) κλειστό σύστημα βίντεο παρα-

κολούθησης, το οποίο καλύ-
πτει το       σύνολο των εσωτε-
ρικών χώρων του υποστα-
τικού και  διαθέτει καταγρα-
φέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
δωμάτιο ασφαλείας του υπο-
στατικού ή σε ασφαλισμένο 
χώρο. 

     
  Τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης των πυροβόλων 
όπλων και των συστατικών τους 
μερών. 

Παράρτημα VII

. 
 

12. Τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη 
συστατικά τους μέρη, είτε αποτελούν μέρος 
του πυροβόλου όπλου είτε κυκλοφορούν 
στην αγορά χωριστά, φέρουν ευκρινή, 
μόνιμη και μοναδική σήμανση, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται 
στο Παράρτημα VIΙ και το άρθρο 2 του 
Νόμου. 

    
  Τεχνικές  

προδιαγραφές συσκευών,  
οι οποίες είναι σχεδιασμένες  
για να δίνουν  
σήμα συναγερμού, για 
σηματοδοσία ή για διάσωση. 

13.-(1) Οι συσκευές, οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες για να δίνουν σήμα 
συναγερμού, σηματοδοσίας ή διάσωσης, οι 
οποίες   έχουν   σχεδιαστεί   να πυροδοτούν 
μόνον αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές 
ουσίες, άλλες δραστικές ουσίες ή πυρο-
τεχνικά βλήματα σηματοδοσίας  χρησιμο-
ποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
έχουν κατασκευαστεί. 

  

    
   

 
 
Παράρτημα VIII. 

 (2) Οι συσκευές, οι οποίες αναφέρονται 
στην παράγραφο (1), πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται στο 
Παράρτημα VIIΙ, ώστε να   μην δύνανται να 
τροποποιηθούν με τη χρήση κοινών 
εργαλείων κατά τρόπο ώστε να εκτοξεύουν ή 
να καθίστανται ικανές να μετατραπούν για να 
εκτοξεύουν σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω 
της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 

    
    (3) Σε περίπτωση που υποβάλλεται 

αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου, για εξασφάλιση 
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Παράρτημα VIIΙ. 

άδειας κατοχής των συσκευών, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο (1),      
διενεργείται        έλεγχος των συσκευών για 
να εξακριβωθεί ότι πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται στο 
Παράρτημα VIIΙ και για σκοπούς διεξαγωγής 
του ελέγχου η Αστυνομία δύναται να 
συνεργαστεί με άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τρίτες χώρες. 

    
    (4) Για σκοπούς ανταλλαγής 

πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τρίτες χώρες 
αναφορικά με τους ελέγχους, οι οποίοι 
διεξάγονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
παραγράφου (3), το Αρχείο Πυροβόλων 
Όπλων  του  Τμήματος      Καταπολέμησης 
Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας 
Κύπρου ορίζεται ως εθνικό σημείο 
αναφοράς. 

    
  Ασφαλής φύλαξη πυροβόλων 

όπλων κατηγορίας Γ8  
και φυσιγγίων. 

14. Ο κάτοχος  πυροβόλου όπλου 
Κατηγορίας Γ8 και των φυσιγγίων αυτού έχει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις αναφορικά με 
την ασφαλή φύλαξη του πυροβόλου όπλου 
και των πυρομαχικών: 
 

   (α) Τα φυλάσσει συνεχώς σε 
ασφαλές μέρος και σε ασφαλή 
κατάσταση και λαμβάνει όλες τις 
εύλογες προφυλάξεις με τις 
οποίες διασφαλίζεται ότι δεν 
δύναται να απολεσθούν ή 
κλαπούν ή είναι προσιτά σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο μη 
νόμιμα δικαιούμενο να κατέχει το 
όπλο και τα φυσίγγια∙ 

     
   (β) τα πυροβόλα όπλα φυλάσσονται 

σε διαφορετικό μέρος από τα 
φυσίγγια∙ 
 

   (γ) τα όπλα τα οποία διαθέτουν θήκη 
ασφαλείας βρίσκονται 
αποσυναρμολογημένα και 
κλειδωμένα εντός της θήκης∙ 

     
   (δ) τα όπλα τα οποία βρίσκονται 

εντός κλειδωμένης οπλοθήκης 
είναι συναρμολογημένα∙ 
 

   (ε) τα πυροβόλα όπλα τα οποία δεν 
διαθέτουν θήκη ασφαλείας 
βρίσκονται αποσυναρμολογημένα 
και η κάννη φυλάσσεται σε 
διαφορετικό μέρος από τα 
υπόλοιπα μέρη του όπλου∙ 

     
   (στ) τα πυροβόλα όπλα τα οποία είναι 

συναρμολογημένα δεν φέρουν 
φυσίγγια στη θαλάμη και φέρουν 
ειδική κλειδωνιά ασφαλείας στην 
σκανδάλη του όπλου. 
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  Ασφαλής φύλαξη πυροβόλων 
όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, 
Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, 
Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και φυσιγγίων. 

15. Ο κάτοχος  πυροβόλου όπλου Κατηγορίας 
Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7,Β10, Γ1, Γ2, Γ4, 
Γ5 και φυσιγγίων αυτών έχει υποχρέωση 
φύλαξής τους σε χώρο ο οποίος διαθέτει 
σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με την 
Αστυνομία Κύπρου και εντός οπλοθήκης. 

  Απόκτηση, κατοχή και φύλαξη 
συλλεκτικών  
όπλων, συλλεκτικών όπλων 
τύπου Β ή 
απενεργοποιημένων 
πυροβόλων όπλων σε 
Μουσεία. 
            Κεφ. 31. 

48 του 1964 
32 του 1973 

92(Ι) του 1995 
4(Ι) του 1996 

33(Ι) του 1997 
120(Ι) του 2005 

41(Ι) του 2006 
103(Ι) του 2012 
200(Ι) του 2014 

16(Ι) του 2017 
138(Ι) του 2017. 

58(Ι) του 2009. 

16.-(1) Μουσείο, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί  
σύμφωνα με τις διατάξεις  του   περί   Αρχαιο-
τήτων Νόμου ή τις διατάξεις του περί της 
Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων 
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία 
και Προϋποθέσεις) Νόμου, δύναται να απο-
κτήσει άδεια κατοχής συλλεκτικών όπλων, 
συλλεκτικών όπλων τύπου Β ή απενεργο-
ποιημένων πυροβόλων όπλων, κατόπιν 
γραπτής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνομίας. 
 

  

    (2) Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης 
καθορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας με 
Αστυνομική Διάταξη. 

    (3) Η άδεια απόκτησης και κατοχής 
συλλεκτικών όπλων, συλλεκτικών όπλων τύπου 
Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων 
εκδίδεται σε Μουσείο, εφόσον το κτίριο αυτού 
διαθέτει- 

   (α) ελεγχόμενη πρόσβαση εισόδου 
(accesscontrol), 

 
 

  (β) θύρα εισόδου εξόδου, η οποία 
διαθέτει μαγνητική επαφή, ώστε 
σε περίπτωση που αφεθεί 
ανοιχτή για χρονική περίοδο 
πέραν των δεκαπέντε (15) 
δευτερολέπτων, να ηχεί ο 
συναγερμός, 

   (γ) σύστημα συναγερμού διάρρηξης 
το οποίο είναι συνδεδεμένο με την 
Αστυνομία Κύπρου, τόσο με 
σταθερή τηλεφωνική γραμμή, όσο 
και με γραμμή GSM, 

   (δ) κλειστό σύστημα βιντεοπαρα-
κολούθησης, το οποίο καλύπτει 
το σύνολο των εσωτερικών 
χώρων του υποστατικού και 
διαθέτει καταγραφέα, ο οποίος 
βρίσκεται στο δωμάτιο ασφαλείας 
του υποστατικού, 

   (ε) σύστημα συναγερμού, το οποίο 
διαθέτει τουλάχιστον δύο σημεία 
ληστείας (paniccontrol).». 

Τροποποίηση βασικών 
κανονισμών με  
την αντικατάσταση του 
Παραρτήματος 
με τα νέα Παραρτήματα  
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII και 
VIII. 

18.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 
αυτών, με τα ακόλουθα Παραρτήματα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Κανονισμός 6Α) 

 

 
 
Έντυπο Αστ. 346A Αρ……….. 
Ημερ.: ……….. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 
 
 Αρχηγό Αστυνομίας, 
 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί / ανανεωθεί πιστοποιητικό έγκρισης πεδίου  χρωματοσφαίρισης (διαγράψετε 
ότι δεν ισχύει): 

 

(1) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/Επωνυμία νομικού  προσώπου: 
…………………………………………………………… 

(2) Ημερ. γεννήσεως φυσικού προσώπου/Ημερομηνία Εγγραφής νομικού προσώπου:    
…………………………………………………………… 

       (3) Αρ. Δελτίου Ταυτότητος/ Αρ. Πιστοποιητικού Εφόρου Εταιρειών:  …………………………………….……….. 
 Αρ. Διαβατηρίου (για μη κατοίκους Κύπρου):      ………………………………… 

 
       (4) Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Οδός:………………………………………Αρ.………… 
Πόλη/Χωριό………………….. Επαρχία……………….. 
Τ. Κ. ………  Τηλ.Οικίας ……………………Κινητό ………………………   

       
      (5)    Διεύθυνση πεδίου χρωματοσφαίρισης:  
 

Οδός/τοποθεσία:……………………………………..… 
Φ/Σχ……….......... Αρ.Τεμαχίου……………………… 
Πόλη/χωριό ……….…….……Επαρχία……..………. 

 
(6α) Ονοματεπώνυμο και δελτίο ταυτότητας κατά νόμο υπεύθυνου προσώπου  
 
(σε περίπτωση αίτησης από νομικό πρόσωπο): 
          ……………………………………………………………… 
 
 
Ημερ.: …………………………...                       Υπογραφή:………………………..  
(Σημ:- Η αίτηση συνοδεύεται από Δ/Τ.)    

Για επίσημη χρήση μόνο 

 Η αίτηση εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται. 
 
 
Ημερομηνία: …………      Υπ.…………………………. 
                                                 Για Αρχηγό Αστυνομίας 
 
Σφραγίδα:                          ……….…………………………... 
Ονοματεπώνυμο,βαθμός,αριθμός. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
(Κανονισμός 6Α) 

 

 
 Έντυπο Αστ.346                                             Αρ. …………... 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ (Διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται) 
 

Πιστοποιείται ότι το πεδίο χρωματοσφαίρισης του/της: 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/ Επωνυμία νομικού προσώπου 

…………………..…………………………………………με αρ. Δ/Τ……….………/ Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής……………. 

Ονοματεπώνυμο κατά νόμο υπεύθυνου προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου): 

…………………..………………………………………………… 

που βρίσκεται στην οδό/τοποθεσία ………………………..………Φ/Σχ………...Αρ. Τεμαχίου…….. ……     Πόλη/χωριό 

……….…….……Επαρχία……..……..  

έχει επιθεωρηθεί και πληροί όλες τις αναφερόμενες στους σχετικούς κανονισμούς προϋποθέσεις για άσκηση του 

αθλήματος της χρωματοσφαίρισης. 

 

Ισχύς πιστοποιητικού: 5 έτη, από την ημερομηνία έκδοσής του. 

Τέλος που πληρώθηκε:  €205 (διακόσια πέντε ευρώ) / €105 (εκατόν πέντε ευρώ) 

Ημερομηνία έκδοσης …………       

Υπ.…………………………                       

 Για Αρχηγό Αστυνομίας    
 

Σφραγίδα:                           ……..………….……………. 

                                     Ονοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Κανονισμός 8) 

 
( Έντυπο Αστ.342Γ)    
Αρ........... 
Ημερ.: ................. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΛΟΥ ΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ / ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 
[Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 33 - Κανονισμός 8]   

 

Αρχηγό Αστυνομίας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………………………….......... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Εγγρ. Νομικού προσώπου: …………………….................... 

 Αρ. Διαβ. ………………………………….. 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………... 

αιτούμαι όπως το κάτωθι όπλο επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί ως συλλεκτικό ή απενεργοποιημένο διότι: είναι 
παλαιού τύπου που κατασκευάστηκε πριν το 1880 / αποτελεί οικογενειακό / ιστορικό κειμήλιο / είναι μοναδικής 
αισθητικής ποιότητας / ειδικού τεχνικού / εθνογραφικού ενδιαφέροντος / συγκεκριμένης σπανιότητας / 
απενεργοποιήθηκε,* 

 

Στοιχεία Όπλου  

Κατηγορία: …………………………………  

Τύπος: …………………………………………. 

Μάρκα και Μοντέλο: ……………………...   

Διαμέτρημα:…………………………………… 
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Αριθμός Κατασκευής: …………………….  

Έτος Κατασκευής: ……………………………. 

Ημερομηνία: ………………….......    

Υπ. Αιτητή …………………………………....... 

 

Απόψεις Επιτροπής 
…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………..... 
 
Ημερομηνία: ………………………..     
 
Υπ.(1) ………………………………………….  
Όνοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός 
 
Υπ.(2) ………………………………………. .. 
Όνοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός 
 
Υπ.(3) …………………………………………. 
Όνοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός 
 
 
 

 Για επίσημη χρήση 
 

Η αίτηση εγκρίνεται / απορρίπτεται. 
Ημερομηνία:…………………………      
Υπ. …………………………………............... 
 
 Αρχηγός Αστυνομίας 
 
* Απαλείψατε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. 
 

1491



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

(Κανονισμός 9) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

 

1. Οι ενέργειες απενεργοποίησης που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου τα πυροβόλα όπλα να καταστούν αμετάκλητα 

ακατάλληλα για χρήση καθορίζονται βάσει τριών πινάκων: 

 

(α)  στον πίνακα I παρατίθενται τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων, 

(β) στον πίνακα II καθορίζονται οι γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται όταν τα πυροβόλα όπλα καθίστανται 

αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση, 

(γ) στον πίνακα III περιγράφονται οι ειδικές ενέργειες ανά είδος πυροβόλου όπλου που πρέπει να εκτελούνται 

προκειμένου να καταστούν τα πυροβόλα όπλα αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση. 

2.  Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων πρέπει να αποτρέπουν την απενεργοποίηση 

των πυροβόλων όπλων με τη χρήση κοινών εργαλείων. 

3.  Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων επικεντρώνονται στην απενεργοποίηση των 

ουσιωδών συστατικών μερών των πυροβόλων όπλων, όπως ορίζονται στο Νόμο. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα εφαρμόζονται επίσης για την 

απενεργοποίηση των καννών αντικατάστασης, οι οποίες, μολονότι είναι χωριστά αντικείμενα, είναι, από τεχνικής 

άποψης, αλληλένδετες με το πυροβόλο όπλο που απενεργοποιείται και προορίζονται να τοποθετηθούν σε αυτό. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 
 

1) Πιστόλια (μονής βολής, ημιαυτόματα) 

2)  Περίστροφα (συμπεριλαμβανομένων των περιστρόφων που γεμίζονται μέσω βικίου) 

3) Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (μη αρθρωτά) 

4) Αρθρωτά πυροβόλα όπλα (π.χ. λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη, συνδυαστικά,  ασφαλιζόμενου/περιστρεφόμενου 

κλείστρου, βραχέα και μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) 

5) Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη) 

6) Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη) 

7)   Αυτόματα πυροβόλα όπλα (π.χ. τυφέκια εφόδου, (υπο)πολυβόλα, αυτόματα πιστόλια) 

8) Εμπροσθογεμή πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αρθρωτών (εκτός των   περιστρόφων που γεμίζονται 

μέσω βικίου) 

 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Αποτρέψτε την αποσυναρμολόγηση των ουσιωδών συστατικών μερών των πυροβόλων όπλων με συγκόλληση, κόλληση 
ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
 
Σκληρότητα των παρεμβλημάτων: Η Κυπριακή Αστυνομία, η Εθνική Φρουρά και οι οπλοπώλες οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι οι πίροι/τα πώματα/οι ράβδοι που χρησιμοποιούνται έχουν σκληρότητα τουλάχιστον 40 HRC και ότι τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση εξασφαλίζουν μόνιμη και αποτελεσματική ένωση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

1. ΠΙΣΤΟΛΙΑ (ΜΟΝΗΣ ΒΟΛΗΣ, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ) 

1.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος >   
διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις (3) φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το 
μήκος της θαλάμης). 
1.2 Κάννη: Για όλα τα πιστόλια, εκτός από εκείνα με αρθρωτή κάννη, πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα 
δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πίρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί 
καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η 
κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να 
συγκολληθεί καλά. 
1.3 Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει. 
1.4 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίρος που 
χρησιμοποιείται στην ενέργεια 1.2. 
1.5 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε πιστόλι, εκτελέστε τις ενέργειες 1.1 - 1.4 
και 1.19 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με 
κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
1.6 Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 
1.7 Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου. Όλοι οι πίροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά. 
1.8 Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 
1.9 Ολκός: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη 
γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια. 
1.10 Ολκός: Αφαιρέστε τον επικρουστήρα. 
1.11 Ολκός: Αφαιρέστε τους πίρους ασφάλισης του ολκού. 
1.12 Ολκός: Όπου είναι δυνατόν, λειάνετε το εσωτερικό του άκρου ασφάλισης της θυρίδας απόρριψης στον ολκό σε 
γωνία 45 έως 75 μοιρών. 
1.13 Ολκός: Αν το κλείστρο μπορεί να αφαιρεθεί από τον ολκό, το απενεργοποιημένο κλείστρο πρέπει να στερεωθεί 
μόνιμα στον ολκό.   
1.14 Σκελετός/Κορμός: Αφαιρέστε τη ράμπα προώθησης του φυσιγγίου, αν υπάρχει. 
1.15 Σκελετός/Κορμός: Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των ραγών του κλείστρου και στις δύο πλευρές του σκελετού. 
1.16 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
1.17 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
1.18 Αυτόματο σύστημα: Καταστρέψτε το έμβολο αερίων και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση. 
1.19 Αυτόματο σύστημα: Αν δεν υπάρχει έμβολο αερίων, αφαιρέστε τον σωλήνα αερίων. Αν η κάννη χρησιμοποιείται 
ως έμβολο αερίων, συγκολλήστε την απενεργοποιημένη κάννη στη θήκη. Όπου υπάρχει, κλείστε την οπή αερίων της 
κάννης με συγκόλληση. 

1.20 Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα 
μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του 
γεμιστήρα. 
1.21 Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε 
κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την 
εισαγωγή του γεμιστήρα. 
1.22 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
 

1493



1.23   Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
 

2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ  
ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΒΙΚΙΟΥ) 

2.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος > διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον του μήκους της κάννης από 
τον κώνο συναρμογής). 
2.2 Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της κάννης (κοντά στον κώνο 
συναρμογής) και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πίρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά 
(διάμετρος > 50 % του διαμετρήματος, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η 
κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, συγκολλήστε καλά κατάλληλο πώμα από σκληρυμένο χάλυβα (μήκος: 
τουλάχιστον το ήμισυ του μήκους της θαλάμης του κυλίνδρου) μέσα στην κάννη, ξεκινώντας από την πλευρά του βικίου. 
2.3 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στον σκελετό με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων 
μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίρος που χρησιμοποιείται 
στην ενέργεια 2.2. 
2.4 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 2.1 - 
2.3 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, 
συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
2.5 Βικίο: Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά τοιχώματα από το βικίο για τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους του με λείανση. 
Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα εσωτερικά τοιχώματα από το βικίο, στην ιδανική περίπτωση φθάνοντας τη 
διάμετρο του κάλυκα, χωρίς να διαρρηχθεί το εξωτερικό τοίχωμα. 
2.6 Βικίο: Όπου είναι δυνατόν, πραγματοποιήστε συγκόλληση για να αποτρέψετε την αφαίρεση του βικίου από τον 
σκελετό ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ. τοποθέτηση πίρου, που καθιστούν αδύνατη την αφαίρεση. 
2.7 Βικίο: Για εφεδρικά βικία που δεν είναι τοποθετημένα σε πυροβόλο όπλο, εκτελέστε την ενέργεια 2.5. Επιπλέον, 
πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση του βικίου σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
2.8 Σκελετός/Κορμός: Διευρύνετε την οπή του επικρουστήρα στο τριπλάσιο του αρχικού μεγέθους. 
2.9 Σκελετός/Κορμός: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 
2.10 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
2.11 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
2.12 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
2.13    Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
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3. ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΗΣ ΒΟΛΗΣ (ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ) 

3.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος >   
διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος 
της θαλάμης). 

3.2 Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας 
πρέπει να εισαχθεί πίρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 
4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, 
πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά. 
3.3 Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει. 
3.4 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίρος που 
χρησιμοποιείται στην ενέργεια 3.2. 
3.5 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 3.1 - 
3.4 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, 
συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
3.6 Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 
3.7 Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου. Όλοι οι πίροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά. 
3.8 Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 
3.9      Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
3.10 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
3.11 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
3.12    Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 

4. ΑΡΘΡΩΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ (Π.Χ. ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ, ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΝΝΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ, 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ, ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ) 

4.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος >  
διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος 
της θαλάμης). Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος  
διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής). 
4.2 Κάννη: Κατάλληλο πώμα μήκους τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους της θαλάμης πρέπει να συγκολληθεί καλά μέσα 
στη θαλάμη σε θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κλείστρο. 
4.3 Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει. 
4.4 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στον πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
4.5 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης, οι οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 
4.1 - 4.4 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με 
κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
4.6 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
4.7 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
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4.8 Μηχανισμός όπλισης: Λειάνετε ένα κωνικό τμήμα με γωνία 60 μοιρών τουλάχιστον (γωνία κορυφής), ώστε να 
προκύψει διάμετρος βάσης 10 mm τουλάχιστον ή ίση με τη διάμετρο της πρόσοψης του κλείστρου. 
4.9 Μηχανισμός όπλισης: Αφαιρέστε τον επικρουστήρα, διευρύνετε την οπή του επικρουστήρα σε διάμετρο 
τουλάχιστον 5 mm και συγκολλήστε την. 
4.10 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
4.11 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 

5. ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ  
(ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ, ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΝΝΗ) 

5.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 
διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος 
της θαλάμης). Για πυροβόλα όπλα, στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος 
διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής). 
5.2 Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας 
πρέπει να εισαχθεί πίρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 
4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, 
πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά. 
5.3 Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει. 
5.4 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίρος που 
χρησιμοποιείται στην ενέργεια 5.2. 

5.5 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 5.1 - 
5.4 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, 
συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
5.6 Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 
5.7 Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου. Όλοι οι πίροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά. 
5.8 Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 
5.9 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
5.10 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
5.11 Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα 
μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του 
γεμιστήρα. 
5.12 Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε 
κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την 
εισαγωγή του γεμιστήρα. 
5.13 Γεμιστήρες: Για κυλινδρικούς γεμιστήρες, καρφώστε έναν ή περισσότερους πίρους από σκληρυμένο χάλυβα 
μέσα στον γεμιστήρα, στη θαλάμη και στον σκελετό, συνδέοντάς τα μόνιμα μεταξύ τους. Στερεώστε με συγκόλληση. 
5.14 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
5.15    Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
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6. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ  

(ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ, ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΝΝΗ) 

6.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος >  
διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος 
της θαλάμης). Για πυροβόλα όπλα, στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος 
> διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής). 
6.2 Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας 
πρέπει να εισαχθεί πίρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 
4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, 
πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά. 
6.3 Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει. 
6.4 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίρος που 
χρησιμοποιείται στην ενέργεια 6.2. 
6.5 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 6.4 - 
6.12 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, 
συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
6.6 Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 
6.7 Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου. Όλοι οι πίροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά. 
6.8 Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 

6.9 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
6.10 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
6.11 Αυτόματο σύστημα: Καταστρέψτε το έμβολο αερίων και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση. 
6.12 Αυτόματο σύστημα: Αν δεν υπάρχει έμβολο αερίων, αφαιρέστε τον σωλήνα αερίων. Αν η κάννη χρησιμοποιείται 
ως έμβολο αερίων, συγκολλήστε την απενεργοποιημένη κάννη στη θήκη. Όπου υπάρχει, κλείστε την οπή αερίων της 
κάννης με συγκόλληση. 
6.13 Αυτόματο σύστημα: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου και αλλού, ώστε το κλείστρο/η περόνη να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 % της αρχικής μάζας. Στερεώστε 
μόνιμα το κλείστρο στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο 
βαθμό μονιμότητας. 
6.14 Αυτόματο σύστημα: Στις περιπτώσεις που οι περόνες είναι ενσωματωμένες σε θήκη, αυτή πρέπει να μειωθεί 
κατά τουλάχιστον 50 %. Η περόνη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στη θήκη και η θήκη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο 
πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
6.15 Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα 
μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του 
γεμιστήρα. 
6.16 Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε 
κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την 
εισαγωγή του γεμιστήρα. 
6.17 Γεμιστήρες: Για κυλινδρικούς γεμιστήρες, καρφώστε έναν ή περισσότερους πίρους από σκληρυμένο χάλυβα 
μέσα στον γεμιστήρα, στη θαλάμη και στον σκελετό, συνδέοντάς τα μόνιμα μεταξύ τους. Στερεώστε με συγκόλληση. 
6.18 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
6.19 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
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7. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ (Π.Χ. ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΦΟΔΟΥ, 
(ΥΠΟ) ΠΟΛΥΒΟΛΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ) 

7.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος >  
διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος 
της θαλάμης). 
7.2 Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας 
πρέπει να εισαχθεί πίρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 
4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, 
πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά. 
7.3 Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει. 
7.4 Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση 
κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίρος, ο οποίος 
χρησιμοποιείται στην ενέργεια 7.2. 
7.5 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 7.1 - 
7.3 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, 
συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
7.6 Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα. 
7.7 Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου. Όλοι οι πίροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά. 

7.8 Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα. 
7.9 Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 
μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια. 
7.10 Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Αφαιρέστε τον επικρουστήρα. 
7.11 Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Αφαιρέστε τους πίρους ασφάλισης του ολκού. 
7.12 Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Όπου είναι δυνατόν, λειάνετε το εσωτερικό του άκρου ασφάλισης της θυρίδας 
απόρριψης στον ολκό σε γωνία 45 έως 75 μοιρών. 
7.13 Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Αν το κλείστρο μπορεί να αφαιρεθεί από τον ολκό, το απενεργοποιημένο 
κλείστρο πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στον ολκό. 
7.14 Σκελετός/Κορμός (για αυτόματα πιστόλια): Αφαιρέστε τη ράμπα προώθησης του φυσιγγίου, αν υπάρχει. 
7.15 Σκελετός/Κορμός (για αυτόματα πιστόλια): Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των ραγών του κλείστρου και στις δύο 
πλευρές του σκελετού. 
7.16 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
7.17 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
7.18 Αυτόματο σύστημα: Καταστρέψτε το έμβολο αερίων και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση. 
7.19 Αυτόματο σύστημα: Αν δεν υπάρχει έμβολο αερίων, αφαιρέστε τον σωλήνα αερίων. Αν η κάννη χρησιμοποιείται 
ως έμβολο αερίων, συγκολλήστε την απενεργοποιημένη κάννη στη θήκη. Όπου υπάρχει, κλείστε την οπή αερίων της 
κάννης με συγκόλληση. 
7.20 Αυτόματο σύστημα: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, 
μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης 
του κλείστρου και αλλού, ώστε το κλείστρο/η περόνη να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 % της αρχικής μάζας. Στερεώστε 
μόνιμα το κλείστρο στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο 
βαθμό μονιμότητας. 
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7.21 Αυτόματο σύστημα: Στις περιπτώσεις που οι περόνες είναι ενσωματωμένες σε θήκη, αυτή πρέπει να μειωθεί 
κατά τουλάχιστον 50 %. Η περόνη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στη θήκη και η θήκη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο 
πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
7.22 Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα 
μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του 
γεμιστήρα. 
7.23 Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε 
κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την 
εισαγωγή του γεμιστήρα. 
7.24 Γεμιστήρες: Για κυλινδρικούς γεμιστήρες, καρφώστε έναν ή περισσότερους πίρους από σκληρυμένο χάλυβα 
μέσα στον γεμιστήρα, στη θαλάμη και στον σκελετό, συνδέοντάς τα μόνιμα μεταξύ τους. Στερεώστε με συγκόλληση. 
7.25 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την 
κάννη με τη βοήθεια ενός πίρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων 
με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου. 
7.26 Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα 
θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου 
μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα 
όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του 
περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. 
 

8. ΕΜΠΡΟΣΘΟΓΕΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΒΙΚΙΟΥ) 

8.1 Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης ανάφλεξης, εφόσον υπάρχει 
(πλάτος > διαμετρήματος· μήκος: τρεις φορές τη διάμετρο της σφαίρας). Για πυροβόλα όπλα, στα οποία η κάννη δεν 
περιλαμβάνει τη θαλάμη ανάφλεξης, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος > διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον του 
μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής). 
 

8.2 Κάννη: Για πυροβόλα όπλα, στα οποία η κάννη περιλαμβάνει τη θαλάμη ανάφλεξης, πρέπει να διανοιχθεί οπή 
που να διαπερνά τη θαλάμη ανάφλεξης και από τα δύο τοιχώματα και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πίρος από 
σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πίρος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. 
Για πυροβόλα όπλα, στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη ανάφλεξης, συγκολλήστε καλά κατάλληλο πώμα 
από σκληρυμένο χάλυβα (μήκος: τουλάχιστον δύο φορές τη διάμετρο της σφαίρας), μέσα στην κάννη από τον κώνο 
συναρμογής. 
8.3 Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 8.1 - 
8.2 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, 
συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. 
8.4 Στην περίπτωση αρθρωτού πυροβόλου όπλου: Λειάνετε ένα κωνικό τμήμα με γωνία 60 μοιρών τουλάχιστον 
(γωνία κορυφής), ώστε να προκύψει διάμετρος βάσης 10 mm τουλάχιστον ή ίση με τη διάμετρο της πρόσοψης του 
κλείστρου. 
8.5 Στην περίπτωση αρθρωτού πυροβόλου όπλου: Αφαιρέστε τον επικρουστήρα, διευρύνετε την οπή του 
επικρουστήρα σε διάμετρο τουλάχιστον 5 mm και συγκολλήστε την. 
8.6 Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της 
πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης 
και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της 
σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη. 
8.7 Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον 
σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές 
θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές). 
8.8 Προστομίδες/Οπές: Αφαιρέστε ή συγκολλήστε την(τις) προστομίδα(-ες), συγκολλήστε την(τις) οπή(-ές). 
8.9 Χωριστές (πολλαπλές) θαλάμες ανάφλεξης (εκτός του βικίου): Για πυροβόλα όπλα με χωριστές ή πολλαπλές 
θαλάμες ανάφλεξης, αφαιρέστε τα εσωτερικά τοιχώματα από τις θαλάμες ανάφλεξης επί τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους 
τους με λείανση. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών τοιχωμάτων του βικίου, στην ιδανική δε 
περίπτωση φθάνοντας την τιμή του διαμετρήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(Κανονισμός 9Β) 

Σήμανση των απενεργοποιημένων  

πυροβόλων / μη πυροβόλων όπλων 

(1) Σήμα απενεργοποίησης «EU» (1), αα(2), ββ(3), γγ(4). 
(2) Επίσημος διεθνής κωδικός απενεργοποίησης της Δημοκρατίας. 
(3) Σύμβολο της Αστυνομίας Κύπρου που πιστοποίησε την απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου. 
(4) Έτος απενεργοποίησης. 
Το πλήρες σήμα τοποθετείται μόνο στον σκελετό του πυροβόλου όπλου, ενώ το σήμα απενεργοποίησης (1) και ο 
Επίσημος διεθνής κωδικός απενεργοποίησης της Δημοκρατίας (2) τοποθετούνται σε όλα τα υπόλοιπα ουσιώδη συστατικά 
μέρη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

(Κανονισμός 9Γ) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ / ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ 

(Το πιστοποιητικό συντάσσεται σε χαρτί μη δυνάμενο να παραποιηθεί) 
 

Λογότυπο ΕΕ και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 

 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Λογότυπο Αστυνομίας Κύπρου 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθμός πιστοποιητικού: 

Τα μέτρα απενεργοποίησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την 
απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που ορίζονται στο Παράρτημα IV των περί Πυροβόλων και Μη 
Πυροβόλων ‘Οπλων Κανονισμών. 

Ονομασία οντότητας που διενήργησε την απενεργοποίηση: 

Χώρα: 

Ημερομηνία/έτος πιστοποίησης της απενεργοποίησης: 

Κατασκευαστής/επωνυμία του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου: 

Είδος/Τύπος: 

Κατασκευαστής/Μοντέλο: 

Διαμέτρημα: 

Αριθμός(-οί) σειράς: 

Παρατηρήσεις: 
   

Επίσημο σήμα απενεργοποίησης Ονοματεπώνυμο, τίτλος και υπογραφή του αρμόδιου      
προσώπου 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν πιστοποιητικό είναι σημαντικό έγγραφο. Πρέπει να φυλάσσεται πάντα από 
τον κάτοχο του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου. Τα ουσιώδη συστατικά μέρη του 
απενεργοποιημένου όπλου το οποίο αφορά το παρόν πιστοποιητικό έχουν επισημανθεί με επίσημο 
σήμα ελέγχου· τα σήματα αυτά δεν πρέπει να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

(Κανονισμός 12) 

Τεχνικές Προδιαγραφές σήμανσης των όπλων και  

των συστατικών τους μερών  

Τα όπλα και τα συστατικά μέρη τους, είτε αποτελούν μέρος του όπλου είτε κυκλοφορούν στην αγορά χωριστά, πρέπει να 

φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, σύμφωνα με τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές. 

1. Το μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στη σήμανση είναι τουλάχιστον 1,6 mm. Όπου απαιτείται, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά μικρότερου μεγέθους για τη σήμανση των ουσιωδών συστατικών μερών, τα οποία είναι 

πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.  

2. Για σκελετούς ή υποδοχείς από μη μεταλλικό υλικό η σήμανση εφαρμόζεται σε μεταλλική πλακέτα, η οποία είναι μόνιμα 

ενσωματωμένη στο υλικό του σκελετού ή του υποδοχέα κατά τρόπον ώστε:  

(α) η πλακέτα να μην μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ή άμεσα, και  

(β) η αφαίρεση της πλακέτας να συνεπάγεται την καταστροφή τμήματος του σκελετού ή του υποδοχέα άλλων 

τεχνικών για τη σήμανση των εν λόγω σκελετών ή υποδοχέων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τεχνικές 

εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο ευκρίνειας και μονιμότητας για τη σήμανση. 

3. Το αλφάβητο που χρησιμοποιείται στη σήμανση είναι το λατινικό. 

4. Το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιείται στη σήμανση είναι το αραβικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ 

(Κανονισμός 13) 

Τεχνικές Προδιαγραφές συσκευών που είναι σχεδιασμένες για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία ή 
για διάσωση 

Οι συσκευές που είναι σχεδιασμένες για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία ή για διάσωση θα πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να μην μπορούν να τροποποιηθούν με τη χρήση κοινών εργαλείων 
κατά τρόπο ώστε να εκτοξεύουν ή να καθίστανται ικανές να μετατραπούν για να εκτοξεύουν σφαίρα, βολίδα ή βλήμα 
μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 
1.Οι συσκευές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

(α) Είναι ικανές να βάλλουν πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας μόνον αφού τοποθετηθεί προσαρμογέας στο 
στόμιο της κάννης· 

(β) φέρουν στο εσωτερικό τους ανθεκτική συσκευή, η οποία αποτρέπει την πυροδότηση φυσιγγίων γομωμένων με 
μία ή πολλαπλές συμπαγείς σφαίρες, συμπαγείς βολίδες ή συμπαγή βλήματα· 

(γ) έχουν σχεδιαστεί για να δέχονται φυσίγγιο, το οποίο περιλαμβάνεται και το οποίο συμμορφώνεται με τις 
διαστάσεις και άλλα πρότυπα που αναφέρονται στον πίνακα VIII των πινάκων διαστάσεων φυσιγγίων και 
θαλαμών (TDCC) που έχει καταρτίσει η Μόνιμη Διεθνής Επιτροπή για τη Δοκιμή των Φορητών Όπλων (C.I.P.), 
όπως ο πίνακας αυτός ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/69 της Επιτροπής 
της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας 
δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής 
όπλων. 

2. Οι συσκευές δεν μπορούν να τροποποιηθούν με τη χρήση κοινών εργαλείων κατά τρόπο ώστε να εκτοξεύουν ή να 
καθίστανται ικανές να μετατραπούν ώστε να εκτοξεύουν σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.  
3. Όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη των συσκευών είναι τέτοια, ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν ως ουσιώδη συστατικά μέρη πυροβόλων όπλων.  
4. Οι κάννες των συσκευών δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν χωρίς να προκληθεί σημαντική βλάβη ή 
καταστροφή της συσκευής.  
5. Στην περίπτωση των συσκευών, οι οποίες φέρουν κάννη μήκους ίσου ή μικρότερου των 30 εκατοστών ή που έχουν 
συνολικό μήκος ίσο ή μικρότερο των 60 εκατοστών, η συσκευή φέρει ενσωματωμένα αναπόσπαστα φράγματα καθ' όλο το 
μήκος της κάννης, τέτοια ώστε μια σφαίρα, βολίδα ή βλήμα να μην μπορεί να διέλθει από την κάννη ωθούμενη από την 
ενέργεια εκρηκτικής ύλης και τέτοια ώστε να μην αφήνεται ελεύθερος χώρος μήκους άνω του 1 cm στο στόμιο της κάννης.  
6. Στην περίπτωση των συσκευών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο 5, η συσκευή φέρει ενσωματωμένα αναπόσπαστα 
φράγματα τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μήκους της κάννης, τέτοια ώστε μια σφαίρα, βολίδα ή βλήμα να μην μπορεί να 
διέλθει από την κάννη ωθούμενη από την ενέργεια εκρηκτικής ύλης και τέτοια ώστε να μην αφήνεται ελεύθερος χώρος 
μήκους άνω του 1 cm στο στόμιο της κάννης.  
7. Σε κάθε περίπτωση, είτε η συσκευή εμπίπτει στο σημείο 5 είτε εμπίπτει στο σημείο 6, το πρώτο φράγμα στην κάννη 
τοποθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα μετά τη θαλάμη, κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει την αποβολή αερίων διαμέσου 
οπών εξόδου.  
8. Για συσκευές σχεδιασμένες να πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια, τα φράγματα που αναφέρονται στο σημείο 5 ή 
στο σημείο 6 αποφράσσουν πλήρως την κάννη, αφήνοντας μόνο μία ή περισσότερες οπές εξόδου για την εκτόνωση της 
πίεσης αερίων. Τα φράγματα αποκλείουν επίσης πλήρως την κάννη κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η βολή αερίου 
από το πρόσθιο μέρος της συσκευής.  
9. Όλα τα φράγματα είναι μόνιμα και δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφεί η θαλάμη ή η κάννη της 
συσκευής.  
Για συσκευές σχεδιασμένες να πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια, τα φράγματα είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου 
από υλικό ανθεκτικό στην κοπή, τη διάτρηση, τη διεύρυνση ανοιγμάτων και το τρόχισμα (ή παρόμοιες ενέργειες), με 
σκληρότητα τουλάχιστον 700 HV 30 (στην κλίμακα σκληρότητας Vickers). 
Για τις συσκευές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος σημείου, τα φράγματα είναι κατασκευασμένα 
από υλικό ανθεκτικό στην κοπή, τη διάτρηση, τη διεύρυνση ανοιγμάτων και το τρόχισμα (ή παρόμοιες ενέργειες), με 
σκληρότητα 610 HV 30 τουλάχιστον. Η κάννη μπορεί να φέρει δίαυλο κατά μήκος του άξονά της, ώστε να επιτρέπεται η 
αποβολή ερεθιστικών ουσιών ή άλλων δραστικών ουσιών από τη συσκευή. 
Σε κάθε περίπτωση, τα φράγματα είναι τέτοια ώστε να αποτρέπουν τα παρακάτω: 

(α) διάνοιξη ή διεύρυνση οπής στην κάννη, κατά μήκος του άξονα αυτής· 
(β) αφαίρεση της κάννης, εκτός εάν το τμήμα σκελετού και θαλάμης της συσκευής αχρηστεύεται λόγω της 

αφαίρεσης ή εάν η ακεραιότητα της συσκευής υποβαθμίζεται σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για πυροβόλο όπλο χωρίς σημαντικές επισκευές ή προσθήκες. 

10. Η θαλάμη είναι μετατοπισμένη ή κεκλιμένη σε σχέση με την κάννη κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η 
τοποθέτηση και η πυροδότηση πυρομαχικών από τη συσκευή. Επιπλέον, στην περίπτωση των συσκευών τύπου 
περιστρόφου:  

(α) τα πρόσθια ανοίγματα της θαλάμης στενεύουν έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή βολίδων από τη θαλάμη· 
(β) τα ανοίγματα αυτά είναι μετατοπισμένα σε σχέση με τη θαλάμη.  
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