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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 1126 της 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Ku-πριακης Δημοκρατίας συμφώνως τω "Α'ρ-
θρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός .38 του 1974 

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ. ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

'Μέρος J.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ/ 
1„ Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Πυροβόλων "Οπλων Συνοπτικός 

Νόμος του 1974. τίτλος. 

2. Έ ν τω τταρόντι Νόμω, έκτος έαν έκ τοΟ κειμένου τιροκύπττ| Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«άδεια εισαγωγής» σημαίνει άδειαν έκδιδομένην δυνάμει του 
άρθρου 8' 

«άδεια κατοχής» σημαίνει άδειαν έκδιδομένην δυνάμει του 
άρθρου 7' 

«άεροβόλον» σημαίνει άεροβόλον τυφέκιονούτινος ή κάννη είναι 
λείας ή ραβδωτής εσωτερικής επιφανείας καΐ δέν περιλαμβάνει 
άεροβόλον πιστόλιον' 

«'Αρχηγός της Αστυνομίας» περιλαμβάνει οιονδήποτε μέλος της 
'Αστυνομικής Δυνάμεως ειδικώς έπι τούτω έξουσιοδοτηθέν όπό 
του 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας' 

«'Αστυνομικός Διευθυντής» σημαίνει τον Άστυνομικόν Διευθυν
τή ν της οικείας επαρχίας καΐ περιλαμβάνει οιονδήποτε μέλος της 
'Αστυνομικής Δυνάμεως άναπληροΟντα τούτον ή ενεργούντα έκ 
μέρους τούτου* 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της οικείας επαρχίας' 
«κυνηγετικόν οπλον» σημαίνει παν πυροβόλον δπλον του οποίου 

ή κάννη είναι λείας εσωτερικής επιφανείας καΐ το όποιον είναι 
ειδικώς κατεσκευασμένον πρός_ χρησιμοποίησιν και συνήθως χρη
σιμοποιείται έν τη Δημοκρατία διά σκοπούς κυνηγίου θηράματος, 
αγρίων πτηνών ή αγρίων ζώων, και περιλαμβάνει άεροβόλον" 

(709) 
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είσαγωγης 
κλπ. ώρισμέ
νων τόπον 
παραβόλων 
δτιλωνκλπ. 

«πιστοπαιητικόν έγγραφης» σημαίνει πιστοποιητικόν έκδιδόμενον 
δυνάμει του άρθρου 11' 

«πυροβόλον δπλον» σημαίνει πυροβόλον δπλον οιασδήποτε περι
γραφής και περιλαμβάνει άεροβόλον, άεροβόλον πιστόλιον ή οιον
δήποτε έτερον είδος δπλου εκ του οποίου δύναται νά έκτοξευθη 
οιαδήποτε βολίς, σφαίρα ή έτερον βλήμα, και οιονδήποτε μέρος 
ή εξάρτημα αύτου, άλλα δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε άθυρμα ή 
ομοίωμα δπλου ή πιστολίου f\ οιονδήποτε πυροβόλον δπλον το 
όποιον φυλάττεται δια σκοπούς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 
ούχι προς χρήσιν" 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εσωτερικών. 

Μέρας Π.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙ Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ. 
ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

3.—(1) Ουδέν πρόσωπον εισάγει ή αποπειράται να έίσαγάγη εν 
τη Δημοκρατία ή εξάγει ή αποπειράται νά έξαγάγη έξ αύτης fj έχει 
ύπό την κατοχήν, φύλαξιν ή ελεγχον αύτου;— 

(α) οίανδήποτε τυφέκιον ραβδωτής εσωτερικής επιφανείας* 
(β) οιονδήποτε πυροβόλον δπλόν κατεσκευασμένον f\ διεσκευά

σμένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε έπι τη πιέσει της σκαν
δάλης νά συνεχίζη νά έκτοξεύη βλήματα μέχρις άρσεως 
της τοιαύτης πιέσεως ή μέχρις εκκενώσεως της θήκης της 
περιεχσύσης φυσίγγια ή σφαίρας* 

(γ) οιονδήποτε τύπον πυροβόλον δπλου δυναμένου νά έκτοξεύη 
σφαϊραν" 

(δ) οιονδήποτε τύπον πυροβόλου δπλου δυναμένου νά γεμισθη 
διά περισσοτέρων των δύο φυσιγγίων ή βλημάτων εις εν
γέμισμα και δυναμένου νά ρίπτη πλείονα των δύο φυσιγγίων 
ή βλημάτων άνευ έπαναγεμίσματος* 

(ε) οιανδήποτε αλλην τάξιν ή τύπον πυροβόλου δπλου, το όποιον 
δέν είναι ουσιαστικώς δμοιον είς μηχανισμόν, μέγεθος και 
αποτελεσματικότητα προς τά συνήθως χρησιμοποιούμενα 
μονόκαννα ή δίκαννα κυνηγετικά δπλα, περιλαμβανομένων 
τών αυτομάτων, ημιαυτομάτων και επαναληπτικών 

(στ) οιονδήποτε άεροβόλον διαμετρήματος πέραν τών 177 χιλιο
στσμέτρων, ή άεροβόλον πιστόλιον οιουδήποτε διαμετρήμα
τος εξαιρουμένων τών προ της 14ης 'Ιανουαρίου 1972 εγγε
γραμμένων αεροβόλων πιστολιών' 

(ζ) οιονδήποτε δπλον οιασδήποτε· περιγραφής κατεσκευασμένον 
ή διεσκευασμένον διά έκκένωσιν οιουδήποτε επιβλαβούς 
ύγρσυ, αερίου ή παρομοίου όλικου, πλην δπλου δυναμένου 
νά χρησιμοπσιηθη ύπό δήμωνή άλλων αρμοδίων άρχων απο
κλειστικώς προς άναισθητοποίησιν ζώων' 

(η) οιονδήποτε πυροβόλον δπλον τάξεως ή τύπου καθοριζομένου 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά διατάγματος δημο
σιευομένου έν τη έπισημω έφημερίδι της Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι αί πρόνοιαι τών παραγράφων (γ) , (δ) καΐ (ε) τοΰ 
παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εις άεροβόλον ή επηρεάζουν 
καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις του άρθρου 4. 

(2) Πας δστις— 
(α) χρησιμοποιεί ή μεταφέρει οιονδήποτε πυροβόλον δπλον, ή 

εισαγωγή του οποίου, απαγορεύεται δυνάμει του εδαφίου (1), 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη 
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αύτου, εις φυλάκισιν μη ύπερδαίνουσαν τά δεκαπέντε έτη 
ή εις χρηματικήν ποινή ν μη ύπερδαίνουσαν χάς χιλίας λίρας, 
ή εις άμφοτέρας τάς ποι.νάς ταύτας' 

(β) ύπό οιασδήποτε περιστάσεις, πλην των καθοριζομένων ■ έν 
τη παραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου, ενεργεί κατά 
παράδασιν του εδαφίου (.1) τοϋ παρόντος άρθρου, είναι 
ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη αύτου, 
είς φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δέκα ετη ή είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς όκτακοσίας λίρας, ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, 

το δε έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικαστήριον δύναται επιπροσθέτως 
προς οιανδήποτε έτέραν κύρωσιν νά διάταξη τήν δήμευσιν του δπλ,ου 
άναφορικώς προς δ διεπράχθη το αδίκημα. 

4.—(1) Πλην κατόπιν αδείας χορηγούμενης ύπό του Υπουργικού Περιορισμός 
Συμβουλίου και τηρουμένων οιωνδήποτε έν αύτη περιεχομένων δρων, είς τήν είσα
ούδέν πρόσωπον εισάγει ή αποπειράται νά είσαγάγη έν τη Δήμο ^""^ κ

ύΙων 
κρατία ή εξάγει ή αποπειράται νά έξαγάγη έξ αύτης ή έχει ύπό κχ^_ 
τήν κατοχήν ή τον έλεγχον αύτου οιονδήποτε περίστροφον ή πιστόλιον 
οιουδήποτε είδους. 

(2) Πας δστις— 
(α) χρησιμοποιεί ή μεταφέρει οιονδήποτε περίστροφον ή πιστό

λιον, ή εισαγωγή του όποιου απαγορεύεται δυνάμει του 
εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος κάί υπόκειται, έπί 
τη καταδίκη αύτου, είς φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά 
δεκαπέντε έτη ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν 
τάς χιλίας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας' ή 

(β) ύπό οιασδήποτε περιστάσεις, πλην των καθοριζομένων έν 
τη τοαραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου, ένεργεΐ κατά 
τταράδασιν του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εΐναι 
ένοχος αδικήματος και απόκειται, επί τη καταδίκη αύτου, 
είς φυλάκισιν μή ύπερδαίνσυσαν τά δέκα έτη ή\ είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς όκτακοσίας λίρας, f\ είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, 

το δε έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικαστήριον δύναται επιπροσθέτως 
προς οιανδήποτε έτέραν κύρωσιν νά διάταξη τήν δήμευσιν του δπλου 
άναφορικώς προς δ διεπράχθη το αδίκημα. 

5*— (1) Πας δστις, άνευ νομίμου εξουσίας f\ αΙτίας, ή άπόδειξις Άπαγόρευσις 
της όποιας θά δαρύνη αυτόν, χρησιμοποιεί ή μεταφέρει πυροδόλον μ^α<Ρ°Ρας 
δπλον οιουδήποτε τύπου δι' δ δεν έχει γίνει οιαδήποτε ειδική πρό ^οβόλω^ 
δλεψις έν τω παρόντι Νόμω εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, δπλων τύπου 
επί τη καταδίκη αύτου, είς φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δέκα μή δλλως 
πέντε έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς χιλίας πΡ°δλεπ°
λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. μενού. 

(2) Πας δστις, άνευ νομίμου εξουσίας ή αίτίας, ή άπόδειξις της 
όποιας θά δαρύνη αυτόν, έχει ύπό τόν έλεγχον αύτου ή κατέχει πυρο
δόλον δπλον οιουδήποτε τύπου δι' δ δεν έ'χει γίνει ειδική πρόδλεψις 
έν τω παρόντι Νόμω είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επί 
τη καταδίκη αύτου, είς φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δέκα έτη 
ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς όκτακοσίας λίρας, 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταότας. 

(3) Τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον διά παράδασιν του 
εδαφίου (Τ) ή (2) δύναται επιπροσθέτως νά διάταξη τήν δήμευσιν 
του πυροδόλου δπλου άναφορικώς προς δ διεπράχθη τό αδίκημα. 
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'Εξουσία 
'Υπουργικού 
Συμβουλίου 
νά άπαγορεΰφ 
τήν είσαγωγήν 
πυροβόλων 
δπλων χάριν 
προστασίας 
τοϋ θηρά
ματος. 

Άπαγόρευαις· 
φυλάξεως, 
κατοχής κλιτ. 
κυνηγετικών 
δπλων άνευ 
πκτΓοπσιηΤΓΓ
κβδ έγγραφες: 
καΐάδείας' 
Kon^frc.. 

Πίναξ. 

3 » τ ο ΰ Γ 9 7 4 . 

Πίναξ. 

39 τοϋ 1974. 

4>. Ανεξαρτήτως τών διατάξεων των άρθρων 8 καΐ 9, το Ύπουρ
γικόν Συμβόύλιον κέκτηται διακριτικήν έξουσιαν όπως, δια διατά
γματος δημοσιευομένου έν τη έπιβήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, 
θέτη δι ώρισμένην χρονικήν περίοδον περιορισμούς επί της. εισα
γωγής πυροβόλων οπλών ή επί του αριθμού των είσαχθησα μένων 
πυροβόλων δπλων δια την προστασίαν των θηραμάτων η άλλως πως^ 

Μέρος H L  Α Δ Ε Ι Α ΕΕΣΑΓΟΓΜΧ, ΕΓΓΡΑΦΗ, 
ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ 

Τ—(Ι) Ουδέν πρόσωπον έχει ύπό την κατοχήν,. φύλαξα/ ή Ελεγχαν 
αυτού, f| χρησιμοποιεί." f| μεταφέρει οιανδήποτε κυνηγεπκαν σπλαν 
έκτος έάν είναι κατπχον πκΓΓαπσιητικσδ έγγραφης; δια: τά τσισυτα 
σπλαν εκδοθέντος δυνάμει ταυ εδαφίου (11) ταυ &ρθρσυ. Τΐ καΐ έπτ
πρασθέτως— 

(οφ έν TTJ περιπτώσει κυνηγετικού όπλου πλην άεροϋΕίλαυ εχνατ 
κάταχαν αδείας κατοχής αΰτατί έν τω τόπω A" fj; 

(Ρ) έν τ | | περιπτώσει άεραβώλαυ είναι κάταχαν αδείας κατοχής 
αυτσυ έν τω τυπω Hr 

ταυ Πίνακας ταΟ χάροντας; Ν&μαυ, χαριρνΎ|0ειαης: & ώ χα€Ε Έπαρίχαυ: 
(έν τοις έφεξες: αναφερομένης,, έν σχέσει προς έκατέραν των περι
πτώσεων,. <&ς «αδεκε κατοαχης: κΐϋνηγετικαΟ δπ^αυ») r 

Ρίαειταχ δτι— 
(α) οό^έν πρόσωπον δύναται,, κατά την διάρκειαν κλε ιστή πε

ριόδου, ώς αυτή καθαρίζεται έν τω περί Προστασίας: Θηρα
μάτων κο± Αγρίων Πτηνών Νόμω> ή; έν αιωδήπατε έτέρω 
νόμω τρσποπαιαΰντι f| άντικαθιοτωντι. τούτον, vac χρησιμο
ποιώ η μεταφέρε κυνηγετικσν σπλον έκτος— 

(ί) δυνάμει ειδικής άδειας έν τω τύπω "Γ ταυ Πίνακας 
τοΰ παρόντος Νόμου υπογεγραμμένης 6πά ταδ Έ π α ρ 
χου έξαυσιαοοτουσης την μεταφοραν κυνηγετικοδ 
όπλου διά τον σκαπόν τον καθορΕζαμενον έν ττ| τοιαύτη: 
αδεία· f\ 

(2) &C οιονδήποτε σκοπόν έξουοΐοδοτημέναν δυνάμει τσδ 
περί Προστασίας θηραμάτων και 'Αγρίων Πτηνών 
Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου νόμο» τροποποιουντος % 
άντικαθιατώντος ταυτόν" 

(£) ή άνω έπιφύλαξις (α) δεν εφαρμόζεται εις μεταφοραν μη 
συναρμολογημένου κυνηγετικού δπλου έν δημσσίατ ο δ δ κατά 
την προτεραίαν οιασδήποτε επιτρεπομένης bi& κυνήγιαν ημέ
ρας* 

(γ) ό ."Έπαρχος δύναται νά έκδίδ/η · άδειαν εις οιονδήποτε πρό
σωπον δπως, διά σκοπούς κυνηγίου, εχη υπά την κατοχην* 
φυλαξιν ή Μλεγχσν αύτου, ή χρησιμοποιή ή μεταφέρε οιον
δήποτε κυνηγετικόν δπλον διά το όποιον εξεδόθη πιστοποιη
τικόν εγγραφής εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον. 

(2) Διά πάσαν άδειαν κατοχής κυνηγετικού δπλου καταβάλλεται 
δικαίωμα εκ πέντε λιρών, έν περιπτώσει δε επιπροσθέτου κυνηγε
τικού δπλου, ώς προνοείται έν τω έδαφίω (4), δικαίωμα έκ δέκα 
λιρών διά τήν άδειαν τοϋ τοιούτου επιπροσθέτου δπλου : 

Νοείται δτι διά άδειαν κατοχής αεροβόλου καταβάλλεται δικαίωμα 
έκ τριών λιρών, έν περιπτώσει δε επιπρόσθετων αεροβόλων, ώς προ, 
νοείται έν τώ έδαφίω (4), δικαίωμα έκ τριών λιρών διά τήν άδειαν 
έκαστου τών τοιούτων επιπρόσθετων αεροβόλων. 
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(3) Πάσα άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου παύει, ισχύουσα είς 
περίπτωσιν— ■ 

(α) άποστερήσεως του δικαιώματος του αδειούχου διά κατοχήν 
ή χρησιμοποίηση/ πυροβόλου όπλου δια διατάγματος τοΟ Δι
καστηρίου δυνάμει του άρθρου 28, ή ακυρώσεως του πιστο
ποιητικού έγγραφης του κυνηγετικού όπλου' 

(β) καθ' ην ό αδειούχος έπαυσε νά εΐναι ιδιοκτήτης του κυνη
γετικού δπλου' 

(γ) θανάτου του αδειούχου η καταστροφής ή απώλειας του 
κυνηγετικού δπλου. 

(4) Ό κάτοχος άδειας, κατοχής κυνηγετικού δπλου δικαιούται, 
καθόσον ή τοιαύτη άδεια παραμένει εν ίσχύϊ, νά έχη υπό την κατο
χήν, φύλαξιν ή έλεγχον αύχου μόνον δύο επιπρόσθετα κυνηγετικά 
δπλα εξ ών το εν άεροβόλον ή μόνον δυο επιπρόσθετα αεροβόλα, 
νοουμένου δτι δι' εκαστον τούτων έχει χορηγηθή άδεια κατοχής και 
έχει καταβληθή το εν τω έδαφίω (2) αναφερόμενο ν σχετικόν δι
καίωμα. 

(5) Ό "Επαρχος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον διά λόγους δη
μοσίου συμφέροντος νά ακύρωση οιανδήποτε αδειαν κατοχής κυνη
γετικού δπλου δι' εγγράφου ειδοποιήσεως εις τον κάτοχον αυτής, 
έπί τή τοιαύτη δε ακυρώσει ό κάτοχος τής άδειας οφείλει νά έπι
στρέψη ταύτην πάραυτα εις τον "Επαρχον. 

(6) Παν πρόσωπον δπερ— 
(α) χρησιμοποιεί ή μεταφέρει κυνηγετικόν δπλον, πλην αερο

βόλου, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρ
θρου, είναι ενοχον αδικήματος καί, έν περιπτώσει καταδίκης, 
υπόκειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη ή εις 
χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας, 
ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας' 

(β) έχει ύπό την κατοχήν, φύλαξιν ή έλεγχον αύτου, ή χρησιμο
ποιεί ή μεταφέρει, άεροβόλον κατά παράβασιν τών διατά
ξεων του παρόντος άρθρου, είναι ενοχον αδικήματος καί, έν 
περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μη ύπερ
βαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας" 

(γ) ύπό οιασδήποτε περιστάσεις άλλας ή έκείνας αιτινες εκτί
θενται έν τη παραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου έχει ύπό 
την κατοχήν, φύλαξιν ή ελεγχον αύτου κυνηγετικόν δπλον 
κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι 
ενοχον αδικήματος καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται 
είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη ή είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας, ή 
είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, 

το δε έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικαστήριον δύναται επί τη καταδίκη 
προσώπου δι' οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος εδαφίου 
επιπροσθέτως προς οιανδήποτε έτέροα/ κύρωσιν νά διάταξη τήν δή
μευσιν του δπλου άναφορικώς προς δ διεπράχθη το αδίκημα. 

(7) Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θά έφαρμόζωνται— 
(α) είς οιονδήποτε πρόσωπον ηλικίας άνω τών είκοσι καί ενός 

ετών μεταφέρον κυνηγετικόν δπλον ανήκον είς πρόσωπον 
δπερ κατέχει αδειαν κατοχής του δπλου έν ίσχύϊ, καί τη 
συνοδεία καί συγκαταθέσει του τοιούτου προσώπου αόνον" 
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' Αθλητικά 
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(β) είς οιονδήποτε άδειούχον έπισκευαστήν κυνηγετικών δπλων 
ή εις οιονδήποτε πρόσωπον έργοδοταύμενον υπό του τοιούτου 
έπισκευαστοϋ εφόσον ό έν Χόγω αδειούχος ή το ρηθέν πρό
σωπον κατέχωσιν οιονδήποτε κυνηγετικόν δπλον διά τους 
σκοπούς τοΰ επιτηδεύματος αυτών και έν τω έργαστηρίω 
ή καταστήματι ένθα έξασκοΰσι το τοιούτον επιτήδευμα" 

(γ) είς τον κληρονόμον, έκτελεστήν ή διαχειριστήν της περιου
σίας αποβιώσαντος προσώπου όπερ κατά: τον χρόνον του 
θανάτου του έδικαιαΰτο νά. φυλάτττ| κυνηγετικών δπλαν 
μέχρις εκπνοής εξ μηνών από του θανάτου του τοιούτου 
προσώπου. 

$.—(1) Ό 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας δύναται κατά την κρίσιν 
αύτου* και ύπό τοιούτους δρους ως ήθελε Θεωρήσει σκόττιμον, νά 
έκδώση άδειαν είσρτ/ωγής οιουδήποτε κυνηγετικού δπλου εις οιον
δήποτε πρόσωπον το όποιον κατά την γνώμην του είναι κατάλληλον 
πρόσωπον διά νά κατέχη κυνηγετικόν δπλον και προτίθεται νά είσάξη 
τούτο διά την ιδίαν αύτου χρήσιν : 

Νοείται ότι ουδεμία έτερα άδεια εισαγωγής απαιτείται είς περί
πτωσιν καθ' ην κυνηγετικόν δπλον, διά το όποιον εΐχεν έκδαθη πιστο> 
ποιητικόν έγγραφης, εξάγεται είς το έξωτερικόν προσωπικώς: ΰπ& 
του αδειούχου ή διά σκοπούς επισκευής καά. έπσΛ/εισάγεταα: 5πό του 
ιδίου ή διά παράδόσιν είς αυτόν έν τη Δημοκρατία.. 

(2) ΓΤάν πρόσωπον δπερ επιθυμεί νά είσαγάγη οιανδήποτε Κυνη
γετικόν δπλον οφείλει νά ύ.ποβάλη αΐτησιν προς τούτο είς τον Ά ρ 
χηγόν της 'Αστυνομίας έν τω τύπω Δ. του ΓΤίνακος ταυ παρόντος 
Νόμου. 

(3) Πάσα άδεια εισαγωγής κυνηγετικού δπλου εκδίδεται έν τω 
τύπω Ε του Πίνακας του παρόντος Νόμου. 

(4) Οιαδήποτε τοιαύτη άδεια ισχύει διά τοιαύτην περίοδον μη 
ύπερβαίνουσαν τό εν Ετος ως ήθελε καθορισθη έν αύτη, νοουμένου 
δτι ό Αρχηγός της 'Αστυνομίας δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, 
κατόπιν προειδοποιήσεως ένας μηνός προς τόν κάτσχσν της τοιαύ
της άδείαςτ νά άκυρώση ταύτην. 

(5) Διά πάσαν τοιαύτην άδειαν καταβάλλεται δικαίωμα έκ δεκα
πέντε λιρών, εξαιρέσει άδειας δι' είσαγωγήν αεροβόλου διά την 
οποίαν καταβάλλεται δικαίωμα έκ τριών λιρών. 

(6) Πάς δστις εισάγει ή αποπειράται νά είσαγάγη οιονδήποτε 
κυνηγετικόν δπλον κατά παράβασιν τών διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη 
αύτου, είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία Ετη ή εϊς χρηματικήν 
ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας, ή εις άμφοτερας 
τάς ποινάς ταύτας, τό δε έκδικάζον την ύπόθεσιν Δικαστήριον δύ
ναται επιπροσθέτως προς οιανδήποτε έτερον κύρωσιν νά διάταξη 
την δήμευσιν του δπλου άναφορικώς προς δ διεπράχθη τό αδίκημα. 

. 9.—(1) Ό 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας δύναται νά έκδώση άδειαν 
εισαγωγής, κατοχής, μεταφοράς ή χρήσεως αθλητικού πιστολιού εις 
οιονδήποτε κατάλληλον προς τοΰτο πρόσωπον και ύπό τοιούτους 
δρους οίους ήθελεν έν εκάστη περιπτώσει επιβάλει. 

(2) Ουδέν δικαίο^μα καταβάλλεται δι' άδειαν εισαγωγής αθλη
τικού πιστολιού. 

(3) Πάς δστις εισάγει ή αποπειράται νά είσαγάγη, κατέχει, μετα
φέρει ή χρησιμοποιεί άθλητικόν πιστόλιον άνευ αδείας κατά παρά
βασιν τών διατάξεων τοϋ εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και 
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υπόκειται, επί τή καταδίκη αύτου, είς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν 
' τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν πόινήνμή..ύπερβαίνουσαν τάς πεντή. 
κοντά λίρας, ή εις άμφοτέράς τάς ποινάς ταύτας. 

(4) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «άθλητικόν πιστόλιον» 
σημαίνει οιονδήποτε περίστροφον ή πιστόλιον το όποιον λειτουργεί 
μόνον με άσφαιρα φυσίγγια ή κάψύλια και. δεν δύναται να έκτοξεύη 
βλήματα, άλλα δεν περιλαμβάνει αθύρματα. 

10.—(1) Ό Διευθυντής Τελωνείων ή οιοσδήποτε Τελωνειακός Λει Εισαγωγή 
τουργός εξουσιοδοτημένος υπ' αύτοΟ προς τον σκοπόν τούτον δύ πυροβόλων 
ναται νά χορήγηση είδικήν άδειαν είς περιηγητή ν, έπιτρέπουσοτν εις δπλωνυιτ^ 
αυτόν την εισαγωγήν κυνηγετικού δπλου δια την Ιδίαν αύτου χρήσιν ω ' 
υπό τοιούτους δρους ώς ό Διευθυντής ή ό τοιοΟτος Λειτουργός ήθελε 
κρίνει σκόπιμον.. _ ' . ' . * 

(2) Προ της εκδόσεως αδείας δυνάμει του εδαφίου (1), 6 Διευ
θυντής Τελωνείων ή οιοσδήποτε Τελωνειακός Λειτουργός εξουσιοδο
τημένος ύπ' αύτοΟ προς τον σκοπόν τούτον δέον δπως έξασφαλίση 
παρά του ενδιαφερομένου περιηγητου ένυπόγραφον δήλωσιν 1>τι τό 
κυνηγετι/κόν δπλον εισάγεται δια την Ιδίαν αυτού χρησιν. 

11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, τκϊς όστις εισά Ύποχρέωσις 
γει οιονδήποτε πυροβολόν δπλον υποχρεούται δπως, εντός τέσσαρα έΥΥΡα<?̂  
' , * *, · c — Γ, ■ »  j . > > / v r V » _jv= « ^rx πυροβόλου 
κοντά οκτώ ωρών απο της έκτελωνισεως τούτου, οηιοταθί] τιρος τόν &t^x>l} 
Άστυνομικόν Διευθυντην της 'Επαρχίας είς ην διαμένει, διά τήν έγ
γραφήν τοΟ δπλου, άμα δε τη τιροσκομίσει της άδειας εισαγωγής 
του τοιούτου δπλου, εκδίδεται εϊς τον αίτητήν τιιοτοποιητικον έγγρα
φης έν τω τύπω 2 Τ του Πίνακος του παρόντος Νόμου.. Πΐ«αξ. 

(2) ί ΐας δστις παραλείπει νά συμμορφωθη ιιρός τάς διατάξεις 
του εδαφίου (1) είναι ενοχσς αδικήματος καί, έν περιπτώσει κατα
δίκης, υπόκειται είς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας η* 
εΙς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας, i | εις 
άμφστέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(3) Ό 'Αρχηγός της "Αστυνομίας, δύναται no9' οιονδήποτε ~χράνσν 
διά λόγους δημοσίου συμφέροντος να ακύρωση οΙονδήποτΕ ττιστο
τιοιητικόν έγγραφης δι' έγγραφου ειδοποιήσεως είς τον κάτσχσν 
αύτρυ, έπί τη τοιαύτη δε ακυρώσει δ κάτοχος του ττιστοποίητκκου 
οφείλει νά έπιστρέψη τούτο ττάραυτα εις τόν Άρχήγον της 'Αστυ
νομίας καί εάν παράλειψη νά τιράξη τούτο είναι ένοχος αδικήματος 
καί, έπι τη καταδίκη Ίου, υπόκειται £ΐς χρηματικήν τίοινήν μη ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

13.—(1) ΤΙδς δσχις επιθυμεί νά μεταβίβαση είς έτερον τιροσωπον ΜεταβίΒασις 
δια πωλήσεως ή δωρεάς οιονδήποτε κυνηγετικόν σπλον, έν σχέσει των/γγετιχόϋ 
προς τό οποίον είναι κάτοχος πιστοποιητικού έγγραφης κυνηγετικού ^^ου' 
δπλου, οφείλει νά ύποβάλη. αΐτησιν προς τόν Άρχηγόν της 'Αστυνο
μίας έν τω τύπω Ζ του Πίνακος του παρόντος Νόμου. Τίίναζ. 

(2) Ό 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας, άμα τη λήψει τοιαύτης αιτήσεως, 
δύναται, έν τη διακριτική αύτου εξουσία, έκτος έάν τό προς δ ή 
σκοπούμενη μεταβίδασις πρόσωπον δεν δικαιούται δυνάμει των δια
τάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου νά έ'χη υπό την 
φύλαξη/, κατοχή ν ή* ελεγχον αύτου f\ νά χρησιμοποιτ} f} μεταφέρτ] ιαυ-
ροβόλον δπλον, νά έγκρίνη την αίτουμένην μεταδίβασιν διά της Ικδό
σεως νέου πιστοποιητικού έγγραφης. 

13.—(1) Έάν— Απώλεια 
(α) οιαδήποτε άδεια εισαγωγής χορηγηθείσα δυνάιιει του έδα *?*· *°εί?ς 

' / ,-ι\ ~ j> η Λ. " εισαγωγής, 
φιου (1) του άρθρου 8 η κατοχής 

(β) οιαδήποτε άδεια κατοχής χορηγηθείσα δυνάμει της πάρα κλπ. ή πιοτο
γράφου (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου Τ ή ποιητικού 
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(γ) οιονδήποτε πιστοποιητικόν έγγραφης εκδοθέν δυνάμει τοΰ 
εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 11, 

καταστραφή, παραμορφωθή ή άπολε^θή, ό 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας 
ή ό "Επαρχος, αναλόγως της περιπτώσεως, δύναται, εάν είναι ικα
νοποιημένος περί της καταστροφής, παραμορφώσεως ή απώλειας της 
τοιαύτης αδείας, ή του τοιούτου πιστοποιητικού, να έκδώστ] εις το 
πρόσωπον έπ' ονόματι τοΰ όποιου ή άδεια είχε χορηγηθη άντίγραφον 
τής τοιαύτης αδείας ή του τοιούτου πιστοποιητικού, το τοιούτο δε 
άντίγραφον θα έχη την αυτήν ϊσχύν ώς ή αρχική άδεια ή το άρχικσν 
πιστοποιητικόν. 

(2) Δια πάν άντίγραφον άδειας εισαγωγής πυροβόλου δπλου ή 
άδειας κατοχής κυνηγετικού δπλου καταβάλλεται δικαίωμα έκ πεν
τακοσίων μίλς. 

14. Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ουδέν πρό
σωπον καταδικασθέν δι' οιονδήποτε έκ των ακολούθων αδικημάτων, 
ήτοι— 

(α) άνθρωποκτονίαν' 
(β) βιασμόν' 
(γ) απαγωγή ν' 
(δ) έμπρησμόν* 
(ε) έσχάτην προδοσίαν* 

(στ) ληστείαν' 
(ζ) όχλαγωγίαν' 
(η) στάσιν' 
(θ) συμμετοχή ν εις παράνομον οργάνωσαν" 
(ι) φόνον έκ προμελέτης ή άπόπειραν φόνου* 

(ια) οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3, 
τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 4, ή του εδαφίου (6) του άρ
θρου 8 τοΰ παρόντος Νάμου, και 

(ιβ) οιονδήποτε έτερον αδίκημα κηρυχθέν ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου ώς αδίκημα δια τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, 

δύναται, άνευ προς τρΰτο ειδικής άδειας τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου και ύπό τοιούτους δρους ώς τούτο ήθελε κρίνει σκόπιμον, να 
έχη ύπό τήν κατοχήν, φύλαξιν ή έλεγχον αύτοΰ ή νά μεταφέρη ή 
χρησιμοποιή οιονδήποτε πυροβόλον δπλον, του πιστοποιητικού έγ
γραφης και τής άδειας κατοχής ακυρουμένων αυτομάτως, οιονδή
ποτε δε πυροβόλον δπλον ανήκον ε'ις πρόσωπον καταδικασθέν δι1 

οιονδήποτε έκ των ώς άνω αδικημάτων υπόκειται εις δήμευσιν. 

Μέρος IV.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑί ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

15,—(1) Ουδέν πρόσωπον κατασκευάζει ή διεξάγει έμπορίαν πυρο
βόλων δπλων εν τη Δημοκρατία. 

(2) Παν πρόσωπον παραβαΐνον τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) 
είναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη αύτοΰ, εις 
φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν το εν έτος ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας, τό δε έκδικάζον τήν όπόθεσιν Δικαστή ρ ιον δύναται επιπρο
σθέτως προς οιανδήποτε έτέραν κΰρωσιν νά διάταξη τήν δήμευσιν 
τοΰ όπλου άναφορικώς προς δ διεπράχθη τό αδίκημα. 
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1.6—(1) Ουδέν πρόσωπον— '' : · "Απαγόρευσις 
*, Ν " ·γ Λ ~  > ■·' ' f " · \ εισαγωγής, 
^ α ) κατασκευάζει , πωλεί η αγοράζει, οιονδήποτε οπλον κατε κατασκευής 

σκευασμένον ή διεσκευασμένον δια έκκένωσιν ή έκτόξευσιν κλπ. οπλών 
οιουδήποτε επιβλαβούς ύγροΰ. αερίου, ή παρομοίου υλικού ή^ντικει
η έτερου αντικειμένου· ή Κ ^ ά  ή 

(β) εισάγει , κατασκευάζει , πωλεί, αγοράζε ι , μεταφέρει ή έχει έκτόξευσιν 
ύπό την κατοχή ν, φύλαξιν ή έλεγχον αύτοΰ οιονδήποτε άντι επιβλαβών 
κείμενον οιασδήποτε περ ιγραφής κατεσκευασμένον ή διε ^ροΙΙαΥίκών 
σκευασμένον δια έκκένωσιν ή έκτόξευσιν οιουδήποτε έπι περιεχόντων 
δλαδούς ύγροΰ, αερίου, ή.παρομοίου ύλικοΰ ή έτερου άντι επιβλαβή 
κειμένου, ή οιαδήποτε πυρομαχ ικά περιέχοντα, ή διεσκευα ύνρ« κλπ. 
σμένα ώστε νά περιέχωσιν οιονδήποτε επιβλαβές ύγρόν, 
άέριον, ή παρόμοιον ύλικόν ή έτερον άντικείμενον. 

(2) Παν πρόσωπον παράδαΐνον τάς διατάξεις του εδαφίου (1) 
είναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τή καταδίκη αυτού, είς 
φυλάκισιν μη ύπερδαίνουσαν τα επτά έτη ή εις χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερδαίνουσαν τάς χ ιλ ίας λίρας , ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας . 

17.—(1) Ό 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας δύναται, κατά την κρίσιν Άδεια έπι
αύτοΰ και ύπό Γτοιούτους δρους ώς ήθελε θεωρήσει σκόπιμον, νά διορθώσεως 
χορήγηση, άδειαν έν τ ω τ ύ π ο Η του Πίνακος του παρόντος Νόμου g^^,ETtK^v 

εις. οιονδήποτε ττρόσωτιον όπως έκτελη επιδιορθώσεις εις κυνηγετικά πίναξ. 
όπλα, ^διά πασαν δε τοιαύτην άδειαν καταβάλλεται δ ικα ίωμα εκ 
πέντε λιρών. 

(2) Πάν πρόσωπον το δττοΐον προβαίνει ε ίς έπιδιόρθωσιν κυνη
γετ ικού όπλου κατά παράδασιν τών διατάξεων του εδαφίου (1) ή 
οιουδήποτε δρου καθοριζομένου έν οιαδήποτε αδεία είναι ενοχον 
αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώσει κοτταδίκης αύτου, είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τ ά ς εκατόν λίρας . 

(3) Ό 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας δύναται κατά την κρίσιν αύτου 
νά άκυροι xocCT οιονδήποτε χρόναν οιανδήποτε άδειαν χορηγηθεΐσαν : 
προς οιονδήποτε πρόσωπον δυνάμει τών διατάξεων τ ο υ εδαφίου (1 )/"■'.■ 

IS.—(Ι) Ό . 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας δύναται, κατά τήν κρίσιν Αδειαδι· 
αύτου και υπό τοιούτους ορούς ώς ήθελε θεωρήσει σκόπιμον, νά εισαγωγήν 
χορήγηση άδειαν έν τ ω τ ύ π ω θ τοΰ Πίνακος του τιαρόντος Νόμου καίπώλησιν 
είς οιονδήποτε άδειοΰχον έπιδιορθωτήν κυνηγετικών δπλων ή κάτοχον ^ Χ ^ α 1 ^ . " 
κυνηγετικών δπλων δ^ ε ισαγωγήν και πώλησιν ανταλλακτικών κυνη τικών δπλων. 
γετ ι χών σπλων. πίναξ. 

(2) Παν πρόσωπον εις δ χορηγε ίτα ι άδεια ε ι σ α γ ω γ ή ς και πωλή

σεως ανταλλακτικών κυνηγετικών δπλων δυνάμει του εδαφίου (1) 
υποχρεούται δπως τ ή ρ η 

σα) διδλίον αποθήκης έν τω ότιοίω θά καταγραφή τήν καθ ' οιον

δήποτε χρόνον εύρισκομένην εντός της αποθήκης ττοσόττ\τα 
τών ανταλλακτ ικών και 

(β) διδλίον πωλήσεων έν τω όποίω θά καταγραφή πάσαν πώ
λησιν ανταλλακτικών ώς και λεπτομέρειας του ονόματος 
και της διευθύνσεως και τοΰ αριθμού αδείας κατοχής του 
αγοραστού. 

(3) Πάν μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως δύναται καθ' οιον
δήποτε εϋλογον χρόνον νά είσέλθη είς οιονδήποτε οίκημα ένθα διεξά
γοντα ι αϊ έργασία ι του κατόχου της αδείας ε ισαγωγής και πωλή
σεως ανταλλακτικών, νά έλέγξη οιονδήποτε διδλίον και νά παρα
λ ά δ η άντίγραφον οιασδήποτε καταχωρήσεως, το δέ άδειουχον πρό



Ν. 38/74 718 

σωπον υποχρεούται νά πσφάσχη πασαν διευκόλυνση/ και πληροφορίαν 
προς το έν λόγω μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως δια σκοπούς 
διεξαγωγής του τοιούτου έλεγχου. 

(4) Πας κάτοχος αδείας εισαγωγής και πωλήσεως ανταλλακτικών 
κυνηγετικών δπλων— 

(α) ό όποιος παραβαίνει τάς διατάξεις του εδαφίου (2) ή (3)* 
(β) του οποίου ή έν τή αποθήκη υφισταμένη πασότης ανταλλα

κτικών δεν συνάδει προς τήν ποσότητα τών ανταλλακτικών 
τήν δεικνυομένην εις το βιδλίον αποθήκης αφαιρούμενης της 
έν τω βιβλίω .πωλήσεων ποσότητος* 

(γ) ό όποιος προβαίνει εις οιανδήποτε ψευδή καταχώρησιν εις 
το βιβλίον αποθήκης ή το βιβλίον πωλήσεως έν σχέσει μέ 
πωλήσεις ανταλλακτικών, 

είναι ένοχος αδικήματος καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται 
εις χρημοΓΓίκήν ποινή ν μη ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, καί ο 
'Αρχηγός της 'Αστυνομίας κέκτηται έξουσίαν δπως ακύρωση την 
προς αυτόν έκδοθεΐσαν άδειαν. 

ί9>—■(!)■ Ουδέν πρόσωπον δύναται νά άγοράση ανταλλακτικά κυνη
γετικού όπλου έκτος έάν είναι κάτοχον αδείας κατοχής κυνηγετικού 
δπλου έν σχέσει προς το χρήζον έπιδισρθώσεως κυνηγετικόν δπλον, 
τήν τσιαότην άδειαν δέ δέον νά" παρουσίαση κατά τήν άγσράν τών 
ανταλλακτικών εις τον πωλητήν προς καταγραφήν του αριθμού της 
άδειας και λοιπών λεπτομερειών έν τω βιβλίω πωλήσεως, ουδείς δέ 
πωλητής δύναται νά πωλήση οιονδήποτε άνταλλακτικόν ειμή εις πρό
σωπον δικαισύμενον νά άγοράση τούτο δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου. 

(2) Οιονδήποτε άνταλλακτικόν πωληθέν ή αγορασθέν δέον νά είναι 
του τύπου του χρήζοντος έπιδισρθώσεως κυνηγετικού δπλου ώς 
τούτο περιγράφεται έν τη αδεία κατοχής κυνηγετικού δπλου τη πα
ρουσιαζόμενη ύπο του αγοραστού εις τον πωλητήν σύμφωνος προς 
το εδάφιον ( ΐ ) . 

(3) Πάν ττρόσωτχον δπερ πωλεί ή αγοράζει οιονδήποτε άνταλλα
κτικόν κατά παράβασιν τών διατάξεων του παρόντος άρθρου ή παρα
λείπει νά συμμορφωθή προς ταύτας είναι ίνοχον αδικήματος και, 
έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τους εξ μήνας ή εις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Μέρος ν .  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ 
ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ Α ΣΦΑΛΕ Ι ΑΝ 

20. Ό κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή υποστατικών εντός τών οποίων 
ήθελεν άνευρεθή οιονδήποτε πυροβόλον δπλον θά θέωρήται διά τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς τό πρόσωπον το έχον τήν κατοχήν, 
φύλαξιν ή ελεγχον του τοιούτου δπλου μέχρις αποδείξεως του εναν
τίου. 

21.— (1) Οιονδήποτε πρόσωπον έχον είς τήν κατοχήν του πυρο
βόλον δπλον οφείλει νά φυλάττη τούτο κατά πάντα χρόνον ύπό τήν 
ασφαλή του φύλαξιν ε'ις ασφαλές μέρος καί είς ασφαλή κατάστασιν., 
νά λαμβάνη δλας τάς εύλογους προφυλάξεις διασφαλιζούσας ώστε 
τό τοιούτον πυροβόλ.ον δπλον νά μή δύναται νά άπολεσθή ή κλαπή 
ή νά εΐναι προσιτόν είς οίονδήποτε πρόσωπον μή νομίμως δικαιού
μενο ν νά κατέχη τούτο. . 

(2) Πάν πρόσωττον παραλεΐπον νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε 
τών διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ενοχον αδικήματος καί υπό
κειται, έπι τή καταδίκη αύτοΰ, είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους 
εξ μήνας ή είς χρηματικήν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Πωλήσεις 
καί ayopal 
ανταλλακτι
κών κυνηγε.
τικών δπλων. 

Ευθύνη 
κατόχου 
ύποοτατικβν. 

Ύποχρέωσις 
ασφαλούς 
φυλάξεως 
πυροβόλου 
δπλου. 
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22. Ουδέν πρόσωπον ηλικίας κάτω τών είκοσι και ενός ετών Ιχει 'Απαγόρευση 
εν τη κατοχή του οιονδήποτε κυνηγετικόν δπλον και ε'ις ουδέν τοι κστο«2χ 
ουτον πρόσωπον δύναται νά χορηγηθή άδεια εισαγωγής κυνηγετικού ^πλου οπό" 
όπλου δυνάμει του άρθρου 8 : νεαρών 

Νοείται ότι το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται εις πρόσωπον ήλι 1ΐροσ ων' 
κίας άνω τών δεκαοκτώ ετών έν σχέσει προς άεροβόλον .

Νοείται περαιτέρω δτι επιτρέπεται ή χρήσις ή ή κατοχή οιουδήποτε 
πυροβόλου δπλου έν τω σκοπευτηρίω, ώς τοΰτο ορίζεται εις τον περί 
Σκοπευτηρίων Νόμον του 1966, και εις πρόσωπα ηλικίας κάτω τών 22τοΰΐ966. 
είκοσι καί ενός ετών αλλ' ουχί κάτω τών δεκαέξ ετών, οσάκις διενερ
γούνται αγώνες ή διαγωνισμοί μεταξύ τών μελών του .σκοπευτικού 
σωματείου και άλλων προσώπων. 

23.—(1) Πάν μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως δύναται καθ' οίον Έξοασίαι 
δήποτε χρόνον νά απαίτηση παρά οιουδήποτε κατόχου αδείας κα άστυνομι
τοχής πυροβόλου δπλου σπως προσκόμιση προς αυτόν δι* έπιθεώρησιν ?fv δ ι ι? ς 

την τοιαύτην άδειαν καί τό πυροβόλον δπλον έν σχέσει προς τό ^οσάγωγήν 
όποιον υφίσταται τοιαύτη άδεια καί Ιάν τό τοιούτον πρόσωπον πάρα άδειων καί 
λείψη ή άρνηθή νά πράξη ούτω, τό μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως πυροβόλων 
δύναται άνευ εντάλματος νά εΐσέλθη εϊς οιαδήποτε υποστατικά, πλην 
κατοικίας, καί διενεργήση ερευναν καί κατάσχη τό πυροβόλον δπλον. 

δπλων. 

(2) Πας δστις— 
(α) παραλείπει ή αρνείται· νά παρουσίαση δν έπιθεώρησιν οιον

δήποτε πυροβόλον δπλον οσάκις ήθελε κληθή νά πράξη ούτω 
δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (1)' 

(Ρ) άνθίοταται εις Ερευναν ή παρεμποδίζει οιονδήποτε μέλος 
της "Αστυνομικής Δυνάμεως ενεργούν δυνάμει τών διατά
ξεων του εδαφίου (1), 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, έπί τη καταδίκη αύτου, εις 
φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματική ν ποι
νή ν μη υπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 

24. Παν μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως δύναται άνευ ένταλμα Έξουσίαι 
ΤΟς— αστυνομικών 

(α) νά είσέρχηται καί έρευνα οιαδήποτε υποστατικά, πλην κα ^^^ρ.ευ' 
τοικίας, εντός τών οποίων έχει εύλογους υποψίας δτι φολάτ άν^ρ^ην 
τεται πιστόλιον ή περίστραφον κατά παράβασιν του παρόν περιστρόφων 
ΤΟς ΉΟμου" καίττιστο

, λίον. 
(β) νά έπιθεωρη καί έρευνα, οιονδήποτε μεταφορικόν μέσον ή 

πρόσωπον τό όποιον ευλόγως υποψιάζεται δτι μεταφέρει ή 
κατέχει περίστροφον ή ττιστόλιον κατά παράδασιν τοΟ TCO
ρόντος Νόμου. 

25i Έπί τη απώλεια ή καταστροφή πυροβόλου δπλου ευρισκομένου Απώλεια f\ 
εις τήν κατοχήν οιουδήποτε προσώπου τό τοιούτον πρόσωπον εϊδο καταστροφή 
ποιεΐ αμελλητί και εγγράφως τον ύπεύθυνον του πλησιέστερου Άστυ ™Ρ^®6λου 

νομικού Σταθμού περί της τοιαύτης απώλειας ή καταστροφής, οίσν
δήττοτε δέ πρόσωπον παραλεΐπον νά πράξη οδτω ή δίδον οίανδήποτε 
ψευδή πληροφορίαν περί δή^θεν απώλειας ή καταστροφής του τοιούτου 
πυροβόλου δπλου, είναι ένοχόν αδικήματος καί υπόκειται, έπί τη κα
ταδίκη αυτού, εις φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή ε'ις 
χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφο
τέρας τάς ποινάς ταύτας. 

όπλου. 
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Αλλαγή 
τόπου 
διαμονής 
κατόχου 
αδείας. 

Κατάθεσις 
πυροβόλων 
δπλων 
παρά τω 
"Αστυνομική 
Διευθυνηΐ. 

ΓΚναξ. 

2HL !Οσάκις οιοσδήποτε κάτοχος άδειας κατοχής πυροβόλου δπλου 
μετοικεί έκ μιας επαρχίας εις άλλην οδτος οφείλει δπως κοινοποίηση 
εγγράφως την τοιαύτην άλλαγήν εις τόν ύπεύθυνον του πλησιέστερου 
'Αστυνομικού Σταθμού της επαρχίας εις την οποίαν μετώκησε, και 
εάν άμελήση να πράξη οϋτω θα είναι ένοχος αδικήματος καί, έπί τη 
καταδίκη του, υπόκειται εις χρηματικήν ποινην μή ύπερβαίνσυσαν 
τάς εικοσιπέντε λίρας. 

27.—(1) Παν πρόσωπον δπερ έχον ύπα την καταχήν,. φύλαξιν ή 
ελεγχον αόταυ οιονδήποτε: κυνηγετικόν απλαν, δια: το οποίον έχσ
ρηγήθη πιστοποιητικόν έγγραφης^ δεν επιθυμεί, νάσ^σκτήο^ αδειαν 
κατοχής, δύναται νά κατάθεση· τσδτα ατελώς διοτ περίαδάν μή" δπερ
©αινούσαν το εν έτος: παρά: τω 'Αστυνομικω Διευθυντή' της επαρχίας 
είς. ην το τοιούτον πρόσωπον διαμένει και καθ? οιανδήποτε; χράνον 
κατά: την τσιαότην περίοδσν δύναται vor άπσσύρη; τσυτσ έπτ T § προσ
αγωγή άδειας κατοχής ή διά σκοπούς εξαγωγής ή διά: σκοπούς μετα
βιβάσεως τούτου· δυνάμει των διατάξεων του άρθρου ΊΖ-

(2)—(α). 'Εάν μετά: την πάραδαν της ετησίας: περιόδου, κυνηγεητ 
καν δπλαν κατατεθέν οιίμφώνως προς τάς διοπ^ξεκτ τσα έΒαφίαυ: (Τ) 
είναι sJoHCt. κοπαχεθέιμένσν, τούτα θά: orcOTCEmrr είς την άκσλαυθον 
μεταχείριαΈν : 

(Ι) Εις; τον κύριον, κάτσχαν ή καταθέτην αύτσΰ κσχ εχς τήν τε
λευταίαν γνωστήν διευθυνσιν αυταυ θά: έαπ^δηται είδαπεάη
σις έν τ δ τΰπω «ί» ταυ Πίνακας του παρόντος; Ναμσυ. 

(ii.) *Εάν μετά: τήν πάραδαν της. έν τη τοιαύτη είδσπσιήσει καθο
ριζομένης νέας ττρσθεσμίας* ητχς έν σάδεμια περεπτώσει θά: 
·6περβαίντ[ τους τρεις μήνας από της ημερομηνίας της εϊδο^ 
ποιήσεως, το σπλσν είναι εισέτι καττχτεί&Εΐ μένσν,. 6 Άστανσ
μικρς Διευθυντής θά πραβαίνη είς τήν διά: δημοσίου πλειστη
ριασμού πώλησιν αύτσυ, διενεργούμενη ν εις ήμεραμηνίαν 
καθοριζομένην έν τη τοιαύτη ειδοποιήσει. 

(ΐϋ) Τό προκύπτον έκ της πωλήσεως ποσόν, αφαιρουμένων απάν
των τών νομίμως διενεργηθέντων διά: τήν πώλησιν εξόδων, 
ανήκει είς'τόν κύριον του όπλου. 

(β) Ό 'Αστυνομικός Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν μεταβιβάσεως 
της κυριότητος του κυνηγετικσΟ δπλου είς τον άγοραστήν σύμφωνος 
προς τάς διατάξεις του παρόντος Μάμου, έν περιπτώσει απουσίας ή 
αρνήσεως του κυρίου δπως πράξη συτω. 

(3) Ό 'Αστυνομικός Διευθυντής ή οιονδήποτε πρόσωπον τελούν 
ύπό τάς διαπαγάς τούτου ή ενεργούν έκ μέρους του δέν υπέχει εΰθΰ
νην δι' οιανδήποτε ζημίαν, άπώλειαν, ή καταστρσφήν οιουδήίποτε κυ
νηγετικού όπλου κατατεθέντος δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 
άρθρου πλην τών περιπτώσεων καθ' ας ή τοιαύτη ζημία, απώλεια ή 
καταστροφή οφείλεται είς τήν ήθελημένην πραξιν ή παράλειψιν τοΰ 
τοιούτου "Αστυνομικού Διευθυντού ή προσώπου. 

' Εξουσίαι 
Δικαστηρίου 
δπως άπο
ατερη κατα
δικασθέν 
πρόσωπον 
τοΰ δικαιώ
ματος νά 
κατέχπ ή 
χρησιμοποιη 
πυροβόλον 
όπλο ν. 

Μέρος Vf,ΓΕΝΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
28. Οιονδήποτε Δικαστήριον δύναται, επί τη καταδίκη οιουδήποτε 

προσώπου δι' αδίκημα δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
νά διάταξη δπως τό τοιούτο καταδικασθέν πρόσωπον, επιπροσθέτως 
οιασδήποτε άλλης κυρώσεως, μή δικαιούται νά κατέχη ή χρησιμοποιη 
οιονδήποτε πυροβό?νον δττλον διά τοιαυτην περίοδον ως τό Δικαστή
ριον ήθελεν ορίσει.. 
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29. Έ ν οιαδήποτε δικαστική διαδικασία καθ' οιουδήποτε προσώπου ρύροςάπο
£>■' αδίκημα δυνάμει του παρόντα·'.: Νόμ,ου έν τη όποια εγείρεται θέμα οε ι^εω^εν 

, < J r > . r , r t· · Κ >■·   >  l , c / ■■ « c ·. > > σ χ ε σ ε ι  π ρ ο ς 
περί του κατά ποσόν εξεοοθη η εχορηγηθη οιαδήποτε άδεια εις αυτό βοείας. 
(έάσει του παρόντος Νόμου, ή άπόδειξις οτι ή άδεια εξεδόθη ή έχορη
γήθη βαρύνει το τοιούτον πρόσωπον. 

3Θ. Ουδέν έν τω παρόντι Νόμω εφαρμόζεται εις ή επηρεάζει οίον Εξαιρέσεις, 
δήποτε πρόσωπον υπηρετούν εις τάς δυνάμεις ασφαλείας της Δημο
κρατίας , την Εθν ική ν Φρουράν ή την Ύπηρεσίαν Φυλακών., ή ώς ειδι
κός αστυνομικός, έν σχεσει προς οιονδήποτε πυροβόλον δπλον έμπε
πιστευμένον εις τοιούτον πρόσοοπον, η χρησιμοποιηθέν ή χρησιμο
ποιηθησόμενον υπό τοιούτου προσώπου, ύπό την Ιδιότητα του ώς μέ
λους των δυνάμεων 'Ασφαλείας, της Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς η της Υπηρε
σίας Φυλακών ή ώς είδικοΟ αστυνομικού. 

3 1 . Οιονδήποτε δπλον δημευθέν δυνάμει των διατάξεων του πα Διάθεσις 
ρόντος Νόμου δύναται νά πωληθή ή να διατεθή καθ ' οιονδήποτε « λ  δημευθέντων 
λον τρόπον ώς ό Υπουργός ήθελεν άττοφασίσει. δττλων. 

32.—(1) Παν πρόσωπον— Παραδοσις 
δττλου και 

(α) οδτινος ή άδε ια ε ι σ α γ ω γ ή ς fj τό πιστοποιητικόν έγγραφης ήκυ καταβολή 
ρώθη υπό τοΰ 'Αρχηγού της Αστυνομίας" ή αξίας τούτου 

είς ώρισμέ

(β) ούτινος ή άδεια κατοχής ήκύρώθη ύπό του Έ π α ρ χ ο υ , ναςπερι
, , , , , _ , * „ , , ,, , , ~ , / ~ τττώσεις. 
οφείλει εντός δεχα ήμερων απο της ημερομηνίας της ακυρώσεως της 
άδε ιας ή του πιστοποιητικού η, έν περιπτώσει εφέσεως προς τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 33, εντός είκοσι και 
μιας ημερών από της ημερομηνίας της αποφάσεως του Υπουργ ικού 
Συμβουλίου , ή οσάκις ή άδειτϊ παύε ι ισχύουσα, α ν α λ ό γ ω ς της περι
πτώσεως, νά παραδώστ) τό δπλον ε ί ς δ ή άδε ια η τ ό πιστοπόιητικόν 
αναφέρεται , είς τον "Επαρχον της οικείας επαρχ ίας όστις χ α τ α δ ά λ 
λει εις τ ό τοιούτον πρόσωπον την άξ ιον του τοιούτου δπλου ώ ς ή^θε
λεν έκτιμηθή ύπό του .Διευθυντού Τελωνείων, και έαν τ ό τοιούτον 
ττρόσωπον παράλειψη νά τταραδώση ττό δπλον ώς ανωτέρω, τοΰτο 
υπόκειται είς κατάσχεσιν. 

(.2) Ή ύπό τ ο υ Διευθυντού Τελωνείων έκτιμηθεΐσα αξία είναι 
δεσμευτική και τελεσίδικος και καταβάλλετα ι ύπό της Δημοκρατ ίας . 
Κατά τον ύπολογισμόν της αξίας τοΰ πυροβόλου δπλου δ.Διευθυντής 
Τελωνείων δέν λαμβάνει ύπ' δψιν οιονδήποτε τελωνειακόν δασμόν 
καταβληθέντα έν σχέσει προς τούτο. 

33 . Πας δστις θεωρεί εαυτόν ήδικημένον— "Εφεσις 
προς τό 

(α) έκ τής αρνήσεως τοΰ 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας, τοΰ Έ π ά ρ  Ύπουργικόν 
χου ή τοΰ Διευθυντού Τελωνείων, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώ Συμβούλιον. 
σεως, νά χορήγηση οιανδήποτε ά δ ε ι α ν ή 

(β) έκ τής ακυρώσεως ύπό τοΰ Ά ρ χ η γ ο ΰ της 'Αστυνομίας ή τοΰ 
Έ π α ρ χ ο υ , αναλόγως τής περιπτώσεως, οιασδήποτε αδείας ή 
πιστοποιητικοΰ, 

δύναται εντός είκοσι και μιας ήμερων α π ό της ημερομηνίας της τοι
αύτης αρνήσεως ή ακυρώσεως νά ύποβάλη εφεσιν προς τό Ύπουρ
γ ικόν Συμβούλιον. 
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'Εξουσία 
Ύπουργοΰ 
δττως τροπο
ποιτ) ή άντι
καθ ιστοί 
τους έν τ φ 
Πίνακι 
τύπους. 

Κανονισμοί. 

Μέρος VII.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
34. Ό Υπουργός δύναται, δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν 

τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά τροποποιή ή αντικαθιστά 
οιονδήποτε των τύπων των εκτιθεμένων έν τω Πίνακι του παρόντος 
Νόμου. 

35.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονι
σμούς δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας— 

(α) απαγορεύοντας την μεταφοράν ή χρήσιν πυροβόλων δπλων 
ή δπλων οιασδήποτε περιγραφής έν οιαδήποτε καθοριζομένη 
περιοχή ύπό παντός ή οιουδήποτε προσώπου ασχέτως του 
έάν τό τοιούτον πρόσωπον κατέχη αδειαν νά πράττη οϋτω 
δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου' 

(β) γενικώς δια την καλυτέραν έφαρμογήν τών σκοπών και δια
τάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατα
τίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρόδον 
είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως ή\ Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω η έν μέρει, τότε: αδτοι 
αμέσως μετά την πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύΐ άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελαν οϋτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύΐ άπό της τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

ΜεταβάτικαΙ 
καΐ έτερα ι 
διατάξεις 
έν σχέσει 
ιτρός αδείας 
εκδοθείσας 
δυνάμειτοΰ 
καταργου
μένου περί 
Πυροβόλον 
"Οπλων 
Νόμου. 

Κεφ. 5 7 . 
11 τοΰ1959 
8 5 τ ο ϋ 1 9 6 3 
66 τοΰ1964 
60 τοΰ1967 
3 5 τ ο ΰ 1 9 6 9 
20 τοΰ 1970. 

36.—(1) Πάσα άδεια εισαγωγής και άδεια κατοχής κυνηγετικού 
όπλου εκδοθείσα και ισχύουσα δυνάμει του καταργουμένου νόμου 
θεωρείται και έχει ίσχύν ώα άδεια εισαγωγής και άοεια κατοχής τού
του, αντιστοίχως, δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις εκπνοής της 
χρονικής περιόδου καθ* ην θά ήτο έν Ισχύΐ δυνάμει τοΰ καταργουμέ
νου νόμου. 

(2) Πάν πιστοποιητικόν έγγραφης πυροβόλου Smkou εκδοθέν και 
ισχύον δυνάμει του καταργουμένου νόμου θεωρείται καί έχει ίσχύν 
ώς πιστοποιητικόν εγγραφής τούτου δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(3) Έν τω παρόντι άρθρω «καταργούμενος νόμος» σημαίνει τον 
διά του παρόντος Νόμου καταργσύμενον περί Πυροβόλ&3ν "Οπλων 
Νόμον. 

Κατάργησις. 
Κεφ. 57. 
Π τοϋ 1959 
85 τοΰ 1953 
66 τοΰ1964 
6 0 τ ο ϋ 1 9 6 7 
35 τοϋ 1 969 
20 τοϋ 1970. 

37. Ό περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμος, καταργείται . 
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.Π-Ι Ν Α Ξ 

' ΤΥΠΟΣ Α 

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974. 

"Αρθρον 7(1) ) . 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΠΛΗΝ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ 

Ό κύριος . 

δια της τκχρούση ς εξουσιοδοτείται να κοττέχτ) * 

Διχαίχΰ-μα καταβληθέν £5,— 

'"Ημερομηνία-.. 

"Επαρχος., 

* Παραθέσατε ^ιλήρη -nEpiypoafijv του κυνηγετικού οττλοο. 

ΤΥΠΟΣ Β. 

Ο ΤΤΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΑΕΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 
("Αρθρον 7 ( 1 ) ) . 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ. 

Ό ?κύριος. 
•OL. ..... 

δια της τηρούσης έξοϋοιοδοτΕίται να ιαχτέχτ] *.. 

Δικαίωμα καταβληθέν £3.— 

'Ημερομηνία 

"Ετταρχος. 

* Παραθέσατε ττλήρη ιτεριγραφήν τοΟ αεροβόλου. 
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ΤΥΠΟΣ Γ. 
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 7(1)) . 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. 

Τω κυρίω 
εκ 
δια της παρούσης χορηγείται ειδική άδεια να χρησιμοποιή ή μετά
φέρη μεταξύ . . . 1 9 . . . . και .\ 19 , 
κυνηγετικόν δπλον, ήτοι* 

έν σχέσει προς το όποιον πιστοποιητικόν έγγραφης ύπ' αριθμόν 
και άδεια κατοχής κυνηγετικού δπλου ύπ' 

αριθμόν εχουσι έκδοθή, διά τον. άκόλουθον 
σκοπόν : 

'Ημερομηνία 

"Επαρχος. 

* Παραθέσατε πλήρη περιγραφήν του κυνηγετικού δπλου. 

ΤΥΠΟΣ Δ 
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ TOY Τ974 

("Αρθρον 8(2)) 
Α1ΤΗΣΙΣ ΔΙ' ΑΔΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛ0ν 

Άρχηγόν 'Αστυνομίας 
Λευκωσία. 

Ό κάτωθι υπογεγραμμένος 
εκ έξαιτοϋμαι άδειαν εισαγωγής 
κυνηγετικού δπλου, ήτοι 
μέσω του λιμένας , το όποιον προορίζω διά 
προσωπικήν μου χρήσιν. Τά προσωπικά μου στοιχεία είναι ως ακο
λούθως : 

1. Όνοματεπώνυμον 
2. Άρ. Δελτίου Ταυτότητος : 
3. Τόπος γεννήσεως ' '.. 
4. 'Ημερομηνία γεννήσεως 
5. Διεύθυνσις κατοικίας 
6. 'Επάγγελμα 
7. Πλήρες όνοματεπώνυμον πατρός 
8. Πλήρες όνοματεπώνυμον μητρός : . . . . . 
Δηλώ δτι ειμαι*/δέν είμαι κάτοχος ετέρου εγγεγραμμένου κυνη

γετικού δπλου. 
Δηλώ περαιτέρω δτι είμαι ενήμερος των νομικών υποχρεώσεων 

δσον άφορα εις την λήψιν .μέτρων ασφαλείας υπό τιροοώτχων άτινα 
κατέχουν, μεταφέρουν ή χρησιμοποιούν δπλα. 

Ημερομηνία. Υπογραφή αίτητού. 
:;: νΧττΓχλείιΐιατί ο.τι δεν FTVOI άναγκαΐον. 
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ΑΓ ΈΠ1ΣΗΜΟΗΧΡΗ2ΙΪ* Λ,;.,' 
' A p ^ y o v 'Αστυνομίας,  , 

φχ) Πιστοποιώ στι δ ίχιτηιης είναι/δεν £ΐναα κατάλληλον τφό-
σαχηον δια να κατέχω ιώνηγετιχον 4«ιλσν. 

{§) Είμαι/Δεν Λεϊμσι ικανοποιημένος cm τ ο φς άνω δπλον είναι 
&ak Ήροσαηχιχήν υώτοΰ χρηοιν. 

(γ ) Ό αϊτητης είναι δια νόμου ά^γορεϋμέναν npooxtraov δια 
να κατέ)(Τ} δπλσν. 

'Ημερομηνία. 

Έγκρ&εεαι. 
Δεν εγκρίνεται. 

'Αστυνομικός Διευθυντής 

Ήμερομιραα. "Ap^̂ ary©? Τ^ΐϋνσμίας. 

Τ¥ϊ1©Σ Ε 
Ο Ι ^ Ρ ί ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΑΟΜ Μ>ΜΟΣ ΊΓ0Υ 

fApBpovSp)} 

majgpaqaog; 

π - ^ JESS» 

■..; 1 1 » Κ Θ £ Σ Α .^&$;3·Α.:.Ι£3ΒΒΕ3 Μ Ι » ϊ J & T » i 3Ε12ΪΣ 

;,ΑΜ&εάωμα ιεοτπ^&ηβεν £ 3 .(̂ κρΒί&έί&ον f\ ^έΜχπρ&σ&εχ&ν ταερ©?>όλίσν), 
Δικαίωμα κ«τα®λτη$έν .'£"13 (&π3ΐρ!Οσ®ετον xuvqy^iKOv jfaAsov ^3ΐερ 

δεν Μ»αι 3άερ©€όλΌν). 
'Ημ£ρΌφτή;νΙία , 

'Αρχη'^ός 'Ασπυνρμύ^ς. 

ο mEjpi iwptsmmm amsm ΜΟΜΟΕς' i w I S M 
C A j s ^ w v i i } 

ΠΙΧΤΟΟΟΙτΤΓΙΚΟΗ Ο Τ Ρ Α Φ Η Σ 

αριθμός — ................ τότρος κίχΐΰΐσκεοης ^... . ■„·';.„■:. I., v.. ^.'.. . . 
τόπος■·_;·. £χει σήμερον t y y p a ^ tif ονόματι 
-too . . . . — . . . . . . . . ..-:.".,·.,;'■·■'■·"■'■■-"■ · 
εκ . . . . . " . . . . . . . . . . ^ 

Ημερομηνία. 
'Αρχηγέ 
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ΤΥΠΟΣ Ζ 
Ο. ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 12) 
Α Ι Τ Η Σ Ι Σ ΔΙΑ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ι Ν 

"Ήμεΐς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δια της παρούσης αίτούμεθα 
δπως το κυνηγετικόν όπλον* ............... . . : . . . . . . . . 
εν σχέσει προς το όποιον πιστοποιητικόν έγγραφης ύπ' αριθμόν 

και άδεια κατοχής κυνηγετικού δπλου ύπ' αριθμόν 
. .: J . . έχουσιν έκδοθή εις τον 

μεταβιδασθη έπ' ονόματι του . 
έκ . . : . . . , . . . 
Ημερομηνία {'Υ^-) .·· 

Ό μεταβιβάζων. 
■ ■ ( ' * * . ) . , , . . 

Ό προς όν ή μεταβίβασις 
Προς τον Άρχηγόν της 'Αστυνομίας. 

Παραθέσατε περιγραφήν τοΟ κυνηγετικού δπλου. 

ΤΥΠΟΣ Η 
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 17) 
ΑΔΕΙΑ ΕΠ ΙΔΙΟΡΘΩΣ ΕΩ Σ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

Δια της παρούσης χορηγείται άδεια εις τον 
, έκ δπως 

έκτελη επιδιορθώσεις εις κυνηγετικά όπλα υπό τους ακολούθους 
όρους: 

Δικαίωμα καταβληθέν £5. 
Ημερομηνία 

'Αρχηγός 'Αστυνομίας. 

ΤΥΠΟΣ, θ 
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 18) 
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 
Διά της παρούσης χορηγείται άδεια εις τον 

έκ . δπως ε'ισάγη 
και πωλεί ανταλλακτικά κυνηγετικών δπλων ύπό τους ακολούθους 
όρους : 

Ημερομηνία 

'Αρχηγός 'Αστυνομίας. 
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• ΤΎΠΟς ι . 
.. Ο ΠΕΡΓΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΏΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 27(2)) 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ 
Προς 

Πληροφορεΐσθε δτι το κυνηγετιχόν σπλον ... \.:......... 
((έκτιθενται λεπτομερώς τά στοιχεία του κυνηγετικού όπλου κλ.π.) 

.* . κατατεθέν τ?} '... . 
.... ^ . . . . , ... έν .... Λ εϊναι εισέτι 
καπχτεθειμένον και £ΙδοποΐΕίοθε δτι έκτος έαν προσανάΥητε αδειαν 
κατοχής .κυνηγετικού δπλου έπ' δνόματί σας εντός 
■ ,■ .... ' .'.,.... (καθορίζεται ή προθεσμία lyra; δέν δύνα
ται: νά όπερδαίνη τους τρεις μήνας) από της ημερομηνίας της πα
ρούο^ς, τρι3το θα π£3ληΒ§ δια δημοσίου πλειστηριασμού δΐεν£ργη9η
σρμένου τχ\ . ; (καθορίζεται ή 
ημερομηνία ήτις δύναται να είναι οιαδήποτε ημερομηνία μετά την 
πάροδον τ^ς ανοτέρω προθεσμίας), το δε τιροκυπτον έκ τ%ς πωλη
«έϊ»ς ποσόν, αφαιρουμένου άπαντον των νομίμως διενεργηθέντων 
δια την πώλησιν if^oScav, ίδα ιαχτα&λη©ί| f\ τεβ§ εις τήν ©tdcfiteow δμδν 
§ν .....:....... :.„.....'..Γ * . 

^Ημερομηνία 

"Αστυνομικός Διευθυντηις. 


