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Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: L 239, 

22.9.2000,σ.19. 

 Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 40(3)(δ) της σύμβασης με τίτλο- 

 

«Σύμβαση εφαρμογής  της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 

1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης 

Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της 

Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των 

ελέγχων στα κοινά σύνορα», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

113(Ι) του 2004 

91(Ι) του 2005. 

 

 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων και μη 

Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων 

Νόμους του 2004 και 2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο 

βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων 

Νόμοι του 2004 έως 2007. 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού αυτού: 

 
  
 «“Σύμβαση εφαρμογής  της συμφωνίας του Σένγκεν” σημαίνει τη 

Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 

1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης 

Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της 

Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των 

ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν  στις 19 

Ιουνίου 1990, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·». 
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Τροποποίηση του  

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 
      (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (α) 

αυτού του κόμματος με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
  

 

Δεύτερο 

Παράρτημα, 

Τύπος Α2. 

«      Νοείται ότι η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας 

δυνάμει της παραγράφου αυτής υποβάλλεται 

σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου 

Παραρτήματος,». 

   
     (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) 

αυτού του κόμματος με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
   
  

 

Δεύτερο 

Παράρτημα, 

Τύπος Α2. 

«     Νοείται ότι η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας 

δυνάμει της παραγράφου αυτής υποβάλλεται 

σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου 

Παραρτήματος,». και 

   
      (γ) με την αντικατάσταση της τελείας με κόμμα στο τέλος 

της παραγράφου (γ) αυτού και την προσθήκη, αμέσως 

μετά,  της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
  
   «(δ) έγκριση για κατοχή, μεταφορά και, όπου 

εφαρμόζεται, εισαγωγή οποιουδήποτε υπηρεσιακού 

όπλου σε παρακολουθούντα όργανα κρατών μελών 

που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας με 

σκοπό τη διασυνοριακή παρακολούθηση προσώπου 

υπόπτου για διάπραξη αξιόποινης πράξης κατ’ 
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εφαρμογή των διατάξεων  της Σύμβασης εφαρμογής 

της συμφωνίας του Σένγκεν ή  οποιασδήποτε άλλης 

σχετικής προς το σκοπό τούτο συμφωνίας η οποία 

δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία: 
  
       Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου “υπηρεσιακό όπλο” σημαίνει τον 

αναγκαίο ατομικό οπλισμό που μεταφέρεται από το 

όργανο για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του 

και περιλαμβάνει και τα αναγκαία πυρομαχικά.».  
  
Τροποποίηση του 

Δευτέρου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του υπότιτλου του Τύπου Α2 με τον ακόλουθο  νέο 

υπότιτλο:  

 

  
  «[Νόμος 113 (Ι)/2004 Άρθρα 4(2) , 4(3) και 29(2)(α)]». 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΣΓ/ΓΧ – 23.01.228.2006 
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