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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2980 της 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

: Αριθμός 50(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων Όπλων (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πυροβόλων τιχ
3
λ
8°^ου 1974 

Όπλων Νόμους του 1974 έως (Αρ. 2) του 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται 28(ΐ)του 1992 
ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται «0) ™ [»♦ 
μαζί ως οι περί Πυροβόλων Όπλων Νόμοι του 1974 έως 1995. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως τοοποποίηση 
■, Λ χου άρθρου 3 

α κ ο λ ο ύ θ ω ς : του βασικού 
(α) Με την προσθήκη των ακόλουθων επιφυλάξεων στο τέλος της πάρα **"*>· 

γράφου (δ): 
"Νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται 

σε περίπτωση που τα υπό αναφορά όπλα τοποθετούνται σε αποθήκες 
αποταμιεύσεως και προορίζονται για επανεξαγωγή: 

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται να χορηγήσει, σε 
εταιρείες κατασκευής φυσιγγίων, άδεια εισαγωγής, κατοχής και χρήσης 
τέτοιων όπλων με όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς."· 

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) του αριθμού και της λέξης 
"177 χιλιοστομέτρων" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις και τους 
αριθμούς "4,5 χιλιοστών του μέτρου (0,177 ίντζες)". 

(729) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

"(2) Για κάθε άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου κατα
παράρτημα. βάλλονται δικαιώματα που ορίζονται στο Παράρτημα: 

Νοείται ότι για άδεια κατοχής αεροβόλου καταβάλλεται 
δικαίωμα πέντε λιρών για κάθε τέτοιο όπλο: 

Νοείται περαιτέρω ότι για άδεια κατοχής κηνηγετικού 
όπλου με διάμετρο κάννης μικρότερης των 410 χιλιοστών 
της ίντζας καταβάλλεται δικαίωμα δέκα λιρών για κάθε 
όπλο."· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
"(4) Ο κάτοχος άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου δικαιούται 

να έχει υπό την κατοχή, φύλαξη ή τον έλεγχο του μέχρι πέντε κυ
νηγετικά όπλα.". 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη σ' αυτό, αμέσως μετά τις λέξεις "τοιούτου όπλου" (έκτη γραμμή), της 
φράσης "και αφού καταβάλει δικαίωμα δέκα λιρών,". 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων "πεντακοσίων μιλς" (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με 
τις λέξεις "μια λίρα". 

6 . 0 Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στον ΤΥΠΟ Α αυτού των λέξεων και ποσού 

"Δικαίωμα καταβληθέν £5." με τα ακόλουθα: 
"Δικαίωμα καταβληθέν για

Πρώτο όπλο £10 (δέκα λίρες) 
Δεύτερο όπλο £20 (είκοσι λίρες) 
Τρίτο όπλο £30 (τριάντα λίρες) 
Τέταρτο όπλο £50 (πενήντα λίρες) 
Πέμπτο όπλο £80 (ογδόντα λίρες)."· 

(β) με την αντικατάσταση στον ΤΥΠΟ Β αυτού του ποσού "£3" με το ποσό 
"£5"· και 

(γ) με την προσθήκη στον ΤΥΠΟ ΣΤ αυτού σε κατάλληλο χώρο, πάνω από 
τη λέξη "ημερομηνία", των λέξεων "Δικαίωμα καταβληθέν £10.". 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αριθμός Κυνηγετικών Όπλων Δικαιώματα 

Πρώτο όπλο 
Δεύτερο όπλο 
Τρίτο όπλο 
Τέταρτο όπλο 
Πέμπτο όπλο 

£10 
£20 
£30 
£50 
£80. 


