Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 10(Ι)/2021
Αρ. 4807, 17.2.2021
Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 10(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2013

Προοίμιο.

Για σκοπούς(α)

εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L137,
24.5.2017,
σ. 22.

(i)

«Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Μαΐου 2017 για
την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και
της κατοχής όπλων»,

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L15,
17.1.2019,
σ. 18.

(ii)

«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: L15,
17.1.2019,
σ. 22.

(iii)

«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»,

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L116,
3.5.2019,
σ. 1.

(β)

θέσπισης ορισμένων διατάξεων εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’
Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/686 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τον καθορισμό των
λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη συστηματική ανταλλαγή, με
ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης», και

(γ)

θέσπισης εθνικών διατάξεων,
Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
113(Ι) του 2004
91(Ι) του 2005
56(Ι) του 2007
32(Ι) του 2011
178(Ι) του 2011
7(I) του 2013.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμους του 2004 έως
2013 (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 2021.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο” σημαίνει πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί
οριστικά ακατάλληλο προς χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι
όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του εν λόγω πυροβόλου όπλου κατέστησαν οριστικά
ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να
τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη
επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου·
“αρχείο πυροβόλων όπλων” σημαίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 49Α αρχείο·

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L119,
4.5.2016,
σ.1.
44(Ι) του 2019.

“δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από
τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» και του περί της Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από
Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης

Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη
Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου·
“ιχνηλασία” σημαίνει τη συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων και,
όπου είναι δυνατό, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών από
τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου ο Αρχηγός Αστυνομίας να
επικουρείται στην ανίχνευση, διερεύνηση, και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και
παράνομης διακίνησης∙
Πρώτο
Παράρτημα.

Πρώτο
Παράρτημα.

Πρώτο
Παράρτημα.

“Κατηγορία Α” αναφορικά με πυροβόλο όπλο, σημαίνει την αντίστοιχη κατηγορία
πυροβόλων όπλων που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα·

“Κατηγορία Β” αναφορικά με πυροβόλο όπλο, σημαίνει την αντίστοιχη κατηγορία
πυροβόλων όπλων που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα·

“Κατηγορία Γ” αναφορικά με πυροβόλο όπλο, σημαίνει την αντίστοιχη κατηγορία
πυροβόλων όπλων που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα·
“κάτοικος” σημαίνει κάτοικο
του κράτους εντός της επικράτειας του οποίου
χωροθετείται η διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία αυτού σε επίσημο αποδεικτικό
έγγραφο το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή σε οπλοπώλη
κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής όπλου:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η διεύθυνση ενός προσώπου δεν εμφανίζεται στο
διαβατήριο ή στην εθνική ταυτότητά του, το κράτος κατοικίας του καθορίζεται με βάση
οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό κατοικίας αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος
μέλος·
“μουσείο” σημαίνει μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης,
ανοικτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά και εκθέτει συλλεκτικά όπλα και
ουσιώδη συστατικά μέρη τους για ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς
και εκπαιδευτικούς σκοπούς και για σκοπούς κληρονομίας ή αναψυχής, και το οποίο
έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή·
“όπλο χαιρετισμού και κρότου” σημαίνει πυροβόλο όπλο που έχει υποστεί ειδική
μετατροπή, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων, όπως σε περίπτωση θεατρικής παράστασης, φωτογράφισης, κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών γυρισμάτων, ιστορικής αναπαράστασης,
παρέλασης, αθλητικής εκδήλωσης και εκπαίδευσης·
“σήμανση” σημαίνει(α)

αναφορικά με πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος του που
κατασκευάζεται, εισάγεται ή κυκλοφορεί στην αγορά, ευκρινή, μόνιμη και
μοναδική σήμανση,

(β)

αναφορικά με ουσιώδες συστατικό μέρος το οποίο κατασκευάζεται ή εισάγεται
στη Δημοκρατία και είναι πολύ μικρών διαστάσεων, αριθμό σειράς ή αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό,

(γ)

αναφορικά με στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας πυρομαχικών που κατασκευάζεται ή εισάγεται στη Δημοκρατία, το όνομα του κατασκευαστή, τον
αναγνωριστικό αριθμό παρτίδας, και το διαμέτρημα και τον τύπο πυρομαχικού,

(δ)

αναφορικά με πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος του που
μεταφέρεται από τα κρατικά αποθέματα για κατοχή από πολίτη, ως απενεργοποιημένο, ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση κατά τρόπο ώστε να
επιτρέπεται η αναγνώριση της οντότητας που διενεργεί τη μεταφορά:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “μοναδική
σήμανση” περιλαμβάνει(i)

την επωνυμία του κατασκευαστή ή την εμπορική ονομασία,

(ii)

τη χώρα ή τον τόπο κατασκευής,

(iii)

τον αριθμό σειράς και το έτος κατασκευής, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ήδη στον αριθμό σειράς, και

(iv)

το μοντέλο,

και δύναται να περιλαμβάνει το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή·
“συλλέκτης” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με τη
συγκέντρωση και διατήρηση συλλεκτικών πυροβόλων όπλων και το οποίο έχει
αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από τον Αρχηγό Αστυνομίας·
“συλλέκτης Κατηγορίας Β” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με
τη συγκέντρωση και διατήρηση ενεργών και ανενεργών συλλεκτικών πυροβόλων
όπλων κατασκευής μέχρι και το 1920 και το οποίο έχει αναγνωριστεί με αυτή την
ιδιότητα από τον Αρχηγό Αστυνομίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53∙
“συλλεκτικό όπλο τύπου Β” σημαίνει όπλο Κατηγορίας Β ή Γ, το οποίο κατασκευάστηκε
μέχρι και το 1920 και βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση∙»·
(β)

με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «αεροβόλο», αμέσως μετά τη λέξη «σημαίνει» (πρώτη γραμμή),
των λέξεων «μη αυτόματο»·

(γ)

με τη διαγραφή του όρου «ιχνηλάτηση» και του ορισμού του·

(δ)

με τη διαγραφή των όρων «Κατηγορίας Α», «Κατηγορίας Β», «Κατηγορίας Γ» και «Κατηγορίας Δ», και του
ορισμού τους·

(ε)

με τη διαγραφή του σημείου της άνω τελείας, στο τέλος του ορισμού του όρου «μη πυροβόλο όπλο», και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «και περιλαμβάνει μη πυροβόλο όπλο το οποίο είτε έχει
σχεδιαστεί για να δίνει σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή ζώων ή για αλιεία με
καμάκι είτε προορίζεται για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να
χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση·»∙

(στ)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ουσιώδη συστατικά μέρη», με τον ακόλουθο ορισμό:
«“ουσιώδη συστατικά μέρη” σημαίνει την κάννη, τον σκελετό, τον υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, του άνω και του κάτω υποδοχέα, τον φορέα κλείστρου, το βύκιο, το κινητό ουραίο ή το
κλείστρο, τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο
όπλο στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν·»∙

(ζ)

(η)

(θ)

με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «παράνομη διακίνηση» ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «των μερών τους» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «των
ουσιωδών συστατικών μερών τους»·

(ii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «συναρμολογημένα πυροβόλα όπλα» (εντέκατη και
δωδέκατη γραμμή), των λέξεων «ή τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους ή τα πυρομαχικά»· και

(iii)

με τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 1 του άρθρου 4, της
Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2008/51/ΕΚ» (δέκατη τρίτη
έως δέκατη έβδομη γραμμή)·

με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «παράνομη κατασκευή» ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «μερών τους» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «των ουσιωδών
συστατικών μερών τους»· και

(ii)

με τη διαγραφή, από την παράγραφο (γ) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τις πρόνοιες της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την
Οδηγία 2008/51/ΕΚ» (τέταρτη έως όγδοη γραμμή)·

με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «πυροβόλο όπλο» της φράσης «στο σημείο Ι του Πρώτου
Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν εξαιρείται για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο
σημείο ΙΙΙ του εν λόγω Παραρτήματος·» (έκτη έως ένατη γραμμή), με το ακόλουθο κείμενο και επιφύλαξη:
«στο Πρώτο Παράρτημα και περιλαμβάνει συσκευές που είναι σχεδιασμένες να δέχονται και να
πυροδοτούν μόνο αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα
σηματοδοσίας, και οι οποίες έχουν μετατραπεί ή είναι δυνατόν να μετατραπούν ώστε να εκτοξεύουν βολίδα
ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης:
Νοείται ότι, αντικείμενο λογίζεται ότι δύναται να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει βολίδα ή βλήμα μέσω
της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εάν(α)

έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου, και

(β)
(ι)

με τη προσθήκη, στον ορισμό του όρου «πυρομαχικά», αμέσως μετά τις λέξεις «του κάλυκα,» (τρίτη
γραμμή), των λέξεων «του καψυλλίου,»· και

(ια)

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί
τη μετατροπή αυτή·»·

με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «συλλεκτικό όπλο» ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (iii) αυτού, του σημείου του κόμματος και του
διαζευκτικού «ή» (τρίτη γραμμή) με τελεία· και

(ii)

με τη διαγραφή της παραγράφου (iv) αυτού.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της
παραγράφου (α) αυτού, της λέξης «όπλων» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «των εν λόγω όπλων και πυρομαχικών».

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

(β)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «του παρόντος άρθρου» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή), των λέξεων «, του εδαφίου (1) του άρθρου 5»· και

(ii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «των Κατηγοριών Α, Β, και Γ,» (τέταρτη γραμμή) των
λέξεων «, εκτός από την Κατηγορία Γ8,»·

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
«(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό
της Κατηγορίας Β1 ή Β5 δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας για να του
χορηγηθεί άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου.»·

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2Α)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση
και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για χορήγηση ή όχι της αναφερόμενης
σε αυτή άδειας, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημόσιας τάξης και
ασφάλειας.
(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει τη χορήγηση ή όχι της αιτηθείσας άδειας.
(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί στην χορήγηση της εν λόγω άδειας για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.
(δ) Ο Αρxηγός Αστυνομίας δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να
τροποποιεί, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια για λόγους δημόσιας τάξης ή/και
ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία.»·

(δ)

με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «χορηγήσει» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και
να ανανεώσει»·

(ii)

με την τροποποίηση της παραγράφου (α) αυτού ως ακολούθως:
(αα)

Με τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Α1 του Δεύτερου
Παραρτήματος,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)·

(ββ)

με την αντικατάσταση της φράσης «Κατηγορίας Β2 ή Β3» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) τη φράση «Κατηγορίας Β1 ή Β5»· και

(γγ)

με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτής και την αντικατάσταση της άνω και κάτω
τελείας στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου αυτής με κόμμα·

(iii)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της παραγράφου (α) αυτού, της
αναφοράς «Δεύτερο Παράρτημα, Τύπος Α1»·

(iv)

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

(v)

(αα)

με τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Α1 του Δεύτερου
Παραρτήματος,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)·

(ββ)

με τη διαγραφή της λέξης «ολυμπιακά» (πέμπτη γραμμή)∙ και

(γγ)

με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτής και την αντικατάσταση της άνω και κάτω
τελείας στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου αυτής με άνω τελεία·

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(β1) ειδική άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή,
μεταφορά ή και χρήση όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1,
Γ2, Γ4 και Γ5, για σκοπούς σκοπευτηρίου δυνάμει των διατάξεων του περί
Σκοπευτηρίων Νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου
και αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος ύψους εκατό ευρώ (€100):
Νοείται ότι, για σκοπούς χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας
παραγράφου το φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη χορήγηση της άδειας
παρουσιάζει(α)

απόδειξη από το σκοπευτικό σωματείο ή οργάνωση στο οποίο ανήκει ή
από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου ότι ασκείται ή συμμετέχει
ενεργά σε αγώνες σκοποβολής της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου
ή σε διεθνή και επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία
σκοποβολής, ή

(β)

πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου
ή αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου και ασκείται τακτικά στη σκοποβολή για
περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο η
άδεια χορηγείται σε αρμόδιο πρόσωπο του νομικού προσώπου, το οποίο
υποδεικνύεται από το εν λόγω νομικό πρόσωπο:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά και κατέχει
πυροβόλο όπλο βάσει άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου φυλάσσει το όπλο αυτό εντός αδειοδοτημένου
σκοπευτηρίου ή σε ασφαλή χώρο στην οικία τους, τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 36:
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2Α),
η διάρκεια ισχύος άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου δεν υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) ετών και δύναται να
ανανεωθεί ή να παραταθεί εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις
βάσει των οποίων χορηγήθηκε,»·
(vi)

(vii)

(viii)

με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού ως ακολούθως:
(αα)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «σε εξαιρετικές περιπτώσεις» (πρώτη
γραμμή), των λέξεων «με τη δέουσα αιτιολόγηση»· και

(ββ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «για συγκεκριμένο σκοπό» (τέταρτη
γραμμή), της φράσης «για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη
και αφού καταβάλει τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50)»·

με την τροποποίηση του εδαφίου (3Α) αυτού ως ακολούθως:
(αα)

Με την αντικατάσταση της φράσης «της Κατηγορίας Γ, που χρησιμοποιούνται ως»
(όγδοη και ένατη γραμμή) με τη φράση «της Κατηγορίας Β και Γ, που
χρησιμοποιούνται ως αθλητικά ή»∙ και

(ββ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «σε αποθήκες προσωρινής
εναπόθεσης» (δέκατη όγδοη γραμμή), των λέξεων «και θα παραμένουν για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες»·

με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού ως ακολούθως:
(αα)

Με τη διαγραφή της φράσης «που υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Ε1 του
Δεύτερου Παραρτήματος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)·

(ββ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «συλλεκτικού όπλου» (πέμπτη και έκτη
γραμμή), της φράσης «ή άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού
όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου»∙

(γγ)

με τη διαγραφή των λέξεων «σύμφωνα με τον τύπο Ι2 του Δευτέρου
Παραρτήματος» (έκτη και έβδομη γραμμή)· και

(δδ)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης αυτού,
με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι η άδεια απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου
τύπου Β ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών.»·

(ix)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (4) αυτού, της
αναφοράς «Δεύτερο Παράρτημα, Τύποι Ε1 και Ι2.»· και

(x)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ανακαλέσει την άδεια κατοχής πυροβόλου
όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7, και το Ευρωπαϊκό
Δελτίο Πυροβόλου Όπλου σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των
οποίων χορηγήθηκε.».

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης «Κατηγορίας Δ» (πέμπτη γραμμή) με τη
φράση «Κατηγορίας Γ8»·

(β)

με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «Κατηγορίας Δ», όπου αυτή απαντά, με τη φράση «Κατηγορίας
Γ8»·

(γ)

με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «κατά τον Τύπο Β του
Δεύτερου Παραρτήματος» (έκτη γραμμή)·

(δ)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, της
αναφοράς «Τύπος Β. Δεύτερο Παράρτημα.»·

(ε)

με τη διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Β1 του Δεύτερου
Παραρτήματος» (δεύτερη γραμμή)·

(στ)

με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τις λέξεις «για τον εαυτό του»
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «για άλλα πρόσωπα,»·

(ii)

με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (iii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη «καταδικαστεί» (πρώτη
γραμμή), των λέξεων «στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,»·

(iii)

με την αντικατάσταση του σημείου της άνω και κάτω τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (iv)
αυτής, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων
υποπαραγράφων:
«(v)

δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών
του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους
δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για
λόγους ψυχικής υγείας·

(vi)

δεν του έχει απαγορευτεί το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί
πυροβόλο όπλο από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων
Επ’ Αδεία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 14
του περί Φυλακών Νόμου:»· και

19(Ι) του 2011
128(Ι) του 2013
94(Ι) του 2014
2(Ι) του 2015
98(Ι) του 2015
110(Ι) του 2015
82(Ι) του 2016
101(Ι) του 2018
85(Ι) του 2019
91(Ι) του 2019.

2(I) του 1996
12(Ι) του 1997
96(Ι) του 2005
116(Ι) του 2008
37(Ι) του 2009
200(I) του 2015
39(I) του 2016

42(I) του 2018
112(I) του 2018
36(Ι) του 2020.
(iv)
(ζ)

με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη αυτής των λέξεων «κυβερνητικό ιατρό» (τρίτη γραμμή) με
τη φράση «εγγεγραμμένο ιατρό ή, σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ιατρικό συμβούλιο»·

με την τροποποίηση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «Τα αδικήματα» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Η διάπραξη ή
απόπειρα διάπραξης αδικημάτων»·

(ii)

με τη διαγραφή, από την υποπαράγραφο (viii) αυτής, των λέξεων «ή απόπειρα φόνου» (πρώτη
γραμμή)· και

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (xii) αυτής, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων:
119(Ι) του 2000
212(Ι) του 2004
172(Ι) του 2015
78(Ι) του 2017
95(Ι) του 2019.

«(xii1)

(xii2)

αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια
(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο·

αδικήματα που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 48, 50
και 52 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων Νόμου και διαπράχθηκαν με τη χρήση πυροβόλου ή
μη πυροβόλου όπλου·»·

(η)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «πυροβόλου όπλου»
(τέταρτη γραμμή), των λέξεων «η άδεια αυτή αναστέλλεται και», καθώς και την προσθήκη, αμέσως μετά τις
λέξεις «με τη δήμευσή του» (ένατη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του
παρόντος Νόμου»·

(θ)

με την τροποποίηση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της λέξης «Πρόσωπο» (πρώτη γραμμή), με την ακόλουθη φράση:
70 του 1981
134 του 1988
228(I) του 2004
6(I) του 2017.

«Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο»·

(ii)

με την αντικατάσταση της λέξης «επτά» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «δέκα»·

(iii)

με τη προσθήκη, στην επιφύλαξη αυτής, αμέσως μετά τις λέξεις «ψυχοτρόπων ουσιών» (τρίτη
γραμμή), της φράσης «, αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη
και Προστασία Θυμάτων) Νόμο και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων Νόμο,»· και

(iv)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτής με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο
που καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για αδίκημα που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δύναται
να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8 μετά την
παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της καταδίκης του, νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει
οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) μετά παρέλευση των δύο
(2) ετών από την καταδίκη του.»∙

Τροποποίηση
του άρθρου 6

(ι)

με τη διαγραφή, στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «εύλογης και» (δεύτερη γραμμή)· και

(ια)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (6) αυτού, με
το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων:
«(ε)

σε περίπτωση στέρησης της άδειας κυνηγίου λόγω συσσώρευσης πέντε (5) βαθμών ποινής
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 89 του περί Προστασίας και Διαχείρισης
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, νοουμένου ότι τουλάχιστον ένας (1) βαθμός ποινής
επιβλήθηκε για τη διάπραξη αδικημάτων με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(στ)

σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής του αδειούχου από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του
υποχρεώσεων ή σε περίπτωση λήψης αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας.».

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων:

του βασικού
νόμου.
«(4) Η απόκτηση γεμιστήρων για ημιαυτόματα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα με κεντρική
επίκρουση, χωρητικότητας μέχρι είκοσι (20) φυσιγγίων, ή γεμιστήρων χωρητικότητας μέχρι
δέκα (10) φυσιγγίων στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται
μόνο για πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6,
Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5:
Νοείται ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανακαλεί την άδεια απόκτησης και κατοχής
πυροβόλου όπλου προσώπου που κατέχει γεμιστήρα κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος εδαφίου:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια για
κατοχή γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο για
συγκεκριμένη περίοδο και για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες σκοποβολής
αναγνωρισμένης ομοσπονδίας, νοουμένου ότι ο αιτητής εξασφάλισε σχετικό πιστοποιητικό,
και η γεμιστήρα φυλάσσεται εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου.
(5) Οπλοπώλης δύναται να αρνηθεί να ολοκληρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή για την
απόκτηση πλήρων φυσιγγίων, πυρομαχικών ή συστατικών μερών πυρομαχικών, την οποία
ευλόγως θεωρεί ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της, και αναφέρει οποιαδήποτε
απόπειρα τέτοιας συναλλαγής στην Αστυνομία.
(6) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών διασφαλίζει τη σήμανση κάθε στοιχειώδους
μονάδας συσκευασίας πυρομαχικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται το όνομα του
κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών»
Κεφ.54.
έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Εκρηκτικών Υλών
21 του 1970 Νόμου.».
95(I) του 2003
19(I) του 2005
109(I) του 2009
109(I) του 2010
178(Ι) του 2013.
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

7. To άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση του διαζευκτικού «ή», αμέσως μετά τις λέξεις «στην αγορά πυροβόλων»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή), των λέξεων «όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1,
Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8»·

(ii)

με την αντικατάσταση της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Γ του Δεύτερου Παραρτήματος» (έκτη και
έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «με όρους που ήθελε κρίνει κατάλληλους»·

(iii)

με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «μόνιμα σε κάθε
υποστατικό» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «το οποίο βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή του,»·

(iv)

με την προσθήκη, στη δεύτερη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη φράση «επί της άδειας
οπλοπώλη,» (έκτη και έβδομη γραμμή), της φράσης «και ο οποίος παρουσιάζει πιστοποιητικά
εργοδότησής του, όπως αυτά καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 53,»·

(v)

με την προσθήκη, στην τέταρτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «συλλεκτικών όπλων,»
(τρίτη γραμμή), της λέξης «ουσιωδών»· και

(vi)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της τέταρτης επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, η εισαγωγή και μεταφορά πυροβόλων όπλων κατηγορίας
Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 από αδειούχο οπλοπώλη διενεργείται μετά από υποβολή
αίτησης για απόκτηση ειδικής άδειας που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο για σκοπούς των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων των
άρθρων 34 και 53.»·

(β)

με τη διαγραφή κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «Δεύτερο
Παράρτημα, Τύπος Γ.»·

(γ)

με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:

(i)

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης “κατηγορίας Δ” (τρίτη γραμμή), με
τη φράση “Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8,” και την
προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικών» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή συλλεκτικών όπλων
τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων»∙

(ii)

με τη διαγραφή, από την επιφύλαξη της παραγράφου (β) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον τύπο
Γ1 του Δεύτερου Παραρτήματος» (εντέκατη και δωδέκατη γραμμή)· και

(iii)

με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού ως ακολούθως:
(αα)

Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) αυτής, των χρηματικών ποσών «£5000»
(πρώτη γραμμή) και «£500» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις και τα χρηματικά ποσά «οκτώ
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (€8.540)» και «οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850)»
αντίστοιχα·

(ββ)

με τη διαγραφή, στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) αυτής, του σημείου της άνω τελείας και
της λέξης «και» και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «πυροβόλου όπλου
Κατηγορίας Γ7, Γ8 και συλλεκτικού όπλου·»· και

(γγ)

με την αντικατάσταση του σημείου της άνω και κάτω τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) αυτής, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:
«(iv)

(δ)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «Δεύτερο
Παράρτημα, Τύπος Γ1.»·

(ε)

με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως:

(στ)

(i)

Με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (vii) της παραγράφου (β) αυτού, αμέσως μετά την
φράση «έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή έχει τύχει
αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του περί
Εθνικής Φρουράς Νόμου»· και

(ii)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) αυτού, της λέξης «επτά» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη
«δέκα»· και

με την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) αυτής, των χρηματικών ποσών «£1000» (πρώτη
γραμμή) και «£100» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις και χρηματικά ποσά «χιλίων επτακοσίων ευρώ
(€1700)» και «εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170)» αντίστοιχα·

(ii)

με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (ii) αυτής, του χρηματικού ποσού «£50» (πρώτη
γραμμή) με τις λέξεις και χρηματικό ποσό «ογδόντα πέντε ευρώ («€85») και τη διαγραφή στο τέλος
αυτής της λέξης «και»·

(iii)

με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (iii) αυτής, του χρηματικού ποσού «£25» (πρώτη
γραμμή) με τις λέξεις και χρηματικό ποσό «σαράντα ευρώ (€40)» και την αντικατάσταση της τελείας
στο τέλος αυτής με κόμμα· και

(iv)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) αυτής, της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου:
«(iv)

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

τέλος χιλίων ευρώ (€1000) για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και
διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7,
Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και συλλεκτικού όπλου τύπου Β:»·

τέλους πεντακοσίων ευρώ (€500) για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και
διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10,
Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και συλλεκτικού όπλου τύπου Β.».

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της φράσης «υποχρεούται εντός επτά ημερών» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός τεσσάρων (4)
εργάσιμων ημερών»·

(ii)

με την αντικατάσταση της φράσης «Κατηγορίας Δ» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση
«Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8»·

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «συλλεκτικού όπλου» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων
«ή συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου»∙ και

(iv)

με την προσθήκη στην επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «συλλεκτικού όπλου» (τρίτη
γραμμή), των λέξεων «ή συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου»
και τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Β, Ε, ή Ι2 του Δεύτερου Παραρτήματος»
(τέταρτη και πέμπτη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, της
αναφοράς «Δεύτερο Παράρτημα, Τύποι Β, Ε, Ι1 ή Ι2.»·

(γ)

με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «Κατηγορίας Δ» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «Κατηγορίας
Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8»·

(ii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «συλλεκτικών όπλων» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων
«ή συλλεκτικών όπλων τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων»· και

(iii)

με την αντικατάσταση των λέξεων «και το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του
αγοραστή» (δέκατη, ενδέκατη και δωδέκατη γραμμή) με τη φράση «κάθε πυροβόλου όπλου,
καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, τον
αριθμό σειράς ή τη μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν
διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου, το ονοματεπώνυμο και
τις διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου
μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες, τυχόν μετατροπές ή
τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας ή
υποκατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του
μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες»·

(δ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «ιχνηλάτηση» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη
«ιχνηλασία»· και

(ε)

με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:
Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
29.7.2005
10.11.2006
1.2.2013.

(ii)

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

«(α) Συλλεκτικό όπλο, συλλεκτικό όπλο τύπου Β ή πυροβόλο όπλο που
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πυροβόλων
και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμών και δεν έχει επαρκή στοιχεία
αναγνώρισης που να το καθιστούν μοναδικό, σφραγίζεται με το σήμα
της Δημοκρατίας ή της Αστυνομίας και αριθμείται με τρόπο και σε
σημείο που η Αστυνομία κρίνει κατάλληλο.»· και

με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «το πρόθεμα «Σ»»
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «αν είναι συλλεκτικό και το πρόθεμα «Α» αν είναι απενεργοποιημένο».

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο αυτού, των λέξεων «Κατηγορίας Δ» (τέταρτη γραμμή), με τις
λέξεις «Κατηγορίας Γ8»· και

(β)

με την αντικατάσταση των λέξεων «Κατηγορίας Δ» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Κατηγορίας Γ8».

10.

Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο αυτού, των λέξεων «Κατηγορίας Δ» (τέταρτη γραμμή), με τη
φράση «Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8»∙

(β)

με την αντικατάσταση των λέξεων «Κατηγορίας Δ» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8»∙ και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(α1)

προσκομίζεται προηγουμένως συγκατάθεση από το κράτος κατοικίας του για μεταφορά από
τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου
που προτίθεται να αγοράσει· και».

Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

11.

Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πυροβόλων» (πρώτη γραμμή), των
λέξεων «και μη πυροβόλων»· και

(β)

με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «κατάλογο πυροβόλων» (τρίτη γραμμή), των λέξεων
«και μη πυροβόλων»· και

(ii)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη,
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, η αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο συναίνεση παρέχεται από τον Αρχηγό
αφού πρώτα εξασφαλιστεί προηγούμενη συγκατάθεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12Α.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέων άρθρων
12Α και 12Β.

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12 αυτού, των ακόλουθων νέων
άρθρων:

«Προηγούμενη
συγκατάθεση για τη
μεταφορά
πυροβόλων όπλων
προς
τη Δημοκρατία.

12Α.-(1) Κάτοικος της Δημοκρατίας ο οποίος επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια
μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 12, υποβάλλει γραπτή αίτηση για εξασφάλιση προηγούμενης συγκατάθεσης από
τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, μαζί με την αίτησή του,
τα ακόλουθα στοιχεία:
(α)

To όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος του πυροβόλου
όπλου και του αγοραστή ή του αποκτώντος του πυροβόλου όπλου ή
ενδεχομένως του ιδιοκτήτη αυτού∙

(β)

τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλεται ή μεταφέρεται το συγκεκριμένο
πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο·

(γ)

τον αριθμό των πυροβόλων ή μη πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή
μεταφέρονται∙

(δ)

τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου καθώς
και ένδειξη ότι το εν λόγω πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της Σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης
των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων∙

(ε)

το μεταφορικό μέσο∙ και

(στ)

την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(3)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, εξετάζει την αίτηση σε εύλογο χρόνο, αποφασίζει επ’
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί γραπτώς την
απόφασή του στον αιτητή.
(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει προηγούμενη συγκατάθεση για
εξασφάλιση άδειας μεταφοράς προς τη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
μεταφοράς και την ασφάλεια, και εφόσον ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τις
αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5
προϋποθέσεις.
(γ) Η εκδιδόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου προηγούμενη
συγκατάθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2).
(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να χορηγήσει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, εκδίδει τη σχετική συγκατάθεση, αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ
(€20).

(5)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και
γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε προηγούμενη συγκατάθεση
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) να τροποποιεί, να αναστέλλει ή/και να ανακαλεί
τέτοια ισχύουσα συγκατάθεση, σε περίπτωση που δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε
από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) προϋποθέσεις ή η
ασφάλεια κατά τη μεταφορά.
(β) Προηγούμενη συγκατάθεση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3)
καθίσταται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του κατόχου της για οποιοδήποτε από
τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 14.
(6) Προηγούμενη συγκατάθεση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου
(3), πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τη Δημοκρατία και ο κάτοχος της
προηγούμενης συγκατάθεσης έχει υποχρέωση να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό του
ζητηθεί.
(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταφοράς
μεταξύ οπλοπωλών.
Παράνομη διακίνηση
πυροβόλων όπλων,
ουσιωδών
συστατικών μερών
τους και
πυρομαχικών.

12Β.-(1) Απαγορεύεται η αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση
πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών από και προς τη
Δημοκρατία, ή μέσω αυτής, εάν ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν το επιτρέπει, ή εάν
δεν φέρουν σήμανση.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις
του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».
Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

13.

Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «κατά τον Τύπο Δ του Δεύτερου Παραρτήματος»
(έκτη και έβδομη γραμμή)·και

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, της αναφοράς «Τύπος Δ.
Δεύτερο Παράρτημα.».

14.

Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Δ1 του Δεύτερου
Παραρτήματος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, της αναφοράς «Δεύτερο
Παράρτημα, Τύπος Δ1.»·

(γ)

με την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) αυτής·

(ii)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (iv) αυτής, με το
σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και»· και

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iv) αυτής, της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου:
«(v)

δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή
δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους για λόγους ψυχικής υγείας δυνάμει των
διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.»·

(δ)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «επτά» (πέμπτη γραμμή)
με τη λέξη «δέκα»· και

(ε)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «του εδαφίου (3)»
(πρώτη γραμμή), της φράσης «ή από την ημερομηνία απόλυσης αδειούχου εθνοφρουρού ή εφέδρου
λόγω απαλλαγής του από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή λόγω χορηγηθείσας

αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των
διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.».
Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

15. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως εδαφίου (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, ως έχει αριθμηθεί, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανταλλάσσει(α)

πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/686
της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών
ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη συστηματική
ανταλλαγή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά
πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης» σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται
για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/689
της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το πιλοτικό έργο για την
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται
στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, μέσω του συστήματος
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά», και

(β)

πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών για λόγους ασφάλειας ή
που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.».

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L116,
3.5.2019,
σ. 1.
Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 116,
3.5.2019,
σ. 75.

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

16.

(α)

Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο IΒ του Δεύτερου Παραρτήματος»
(πέμπτη και έκτη γραμμή)· και

(ii)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος αυτού, με το σημείο της άνω και
κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου όπλου εκδίδεται σε κυνηγούς, όσον αφορά
πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ8, και σε σκοπευτές, όσον αφορά
πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1,
Γ2, Γ4 και Γ5, και εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω πρόσωπα να έχουν στην κατοχή τους ένα ή
περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή περισσότερων κρατών
μελών για τον σκοπό της δραστηριότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι(α)

στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος εδαφίου αναγράφεται το συγκεκριμένο πυροβόλο όπλο· και

(β)

ο αιτητής είναι σε θέση να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού του, ειδικότερα
προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου,
σκοποβολής ή ιστορικής αναπαράστασης στο κράτος μέλος προορισμού.»·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, της αναφοράς «Δεύτερο
Παράρτημα Τύπος ΙΒ.»·

(γ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού·

(δ)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2)»
(δεύτερη γραμμή), των λέξεων «δεν μεταβιβάζεται και»· και

(ε)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
Δεύτερο
Παράρτημα.

«(5) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου ισχύει για περίοδο πέντε (5)
ετών και περιέχει τα προβλεπόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία.».

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

17. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τα άρθρα 4, 5, 7, 12,
13, 15 ή 17,» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «τα άρθρα 4, 5, 7, 12, 12Α, 13, 15, 17 ή 18,».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 19 αυτού, του ακόλουθου νέου
άρθρου:

προσθήκη του
νέου άρθρου
19Α.
«Απαγόρευση
εισαγωγής
πυροβόλων όπλων
και ουσιωδών
συστατικών μερών
στη Δημοκρατία χωρίς
σήμανση.

19Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα ή η μεταφορά από άλλο κράτος
μέλος στη Δημοκρατία πυροβόλου όπλου ή οποιουδήποτε ουσιώδους συστατικού
μέρους πυροβόλου όπλου που κατασκευάστηκε ή εισήχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά ή μετά την 14η Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν έχει λάβει σήμανση αμέσως μετά την
κατασκευή του και το αργότερο πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά ή αμέσως μετά
την εισαγωγή του στη Δημοκρατία.
(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο
πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη
Δημοκρατία διαθέτει, κατά το στάδιο της εισαγωγής ή της μεταφοράς του, ανάλογα με την
περίπτωση, την απαιτούμενη σήμανση.
(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή
ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία χωρίς την
απαιτούμενη σήμανση, λαμβάνει τέτοια σήμανση, αμέσως μετά την εισαγωγή ή μεταφορά
του στη Δημοκρατία ή πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά.
(4) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις
του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

19.

Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «που υποβάλλεται σύμφωνα
με τον Τύπο Ε1 του Δεύτερου Παραρτήματος,» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή) και της φράσης
«σύμφωνα με τον Τύπο Ε του ιδίου Παραρτήματος» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, της
αναφοράς «Δεύτερο Παράρτημα, Τύποι Ε και Ε1.»· και

(γ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «επτά» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «δέκα».

20.

Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Ε του
Δεύτερου Παραρτήματος» (έβδομη και όγδοη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, της
φράσης «Δεύτερο Παράρτημα, Τύπος Ε.»· και

(γ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων, «Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3)» (πρώτη
γραμμή), με τις λέξεις, «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3)».

21.

Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

(β)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «εκδίδει» (πρώτη γραμμή), της φράσης «εντός σαράντα
(40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης»·

(ii)

με τη διαγραφή των λέξεων «κατά τον Τύπο Ε του Δεύτερου Παραρτήματος» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή)· και

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «διάσωση,» (έκτη γραμμή), της φράσης «ή για σφαγή
ζώων ή για αλιεία με καμάκι ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς»·

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, της αναφοράς «Δεύτερο
Παράρτημα.»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Οι διατάξεις του άρθρου 5 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με την αναφερόμενη στο
εδάφιο (1) άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης όπλων, τον κάτοχο τέτοιας άδειας και το όπλο που
αποτελεί αντικείμενο αυτής.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 24Α.

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 24 αυτού, του ακόλουθου νέου
άρθρου:

«Απαγόρευση
μεταφοράς αεροβόλου
πιστολιού ή
περιστρόφου.

24Α.-(1) Με εξαίρεση τη μεταφορά αεροβόλου όπλου για σκοπούς κυνηγίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων Νόμου, η μεταφορά αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου, ανεξαρτήτως
διαμετρήματος, απαγορεύεται εκτός κατόπιν άδειας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται
η μεταφορά του αεροβόλου εντός της Δημοκρατίας για τον σκοπό που καθορίζεται στην
άδεια.
(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1)
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε
χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση
του άρθρου 27
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

23.

(α)

Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «κατά τον Τύπο ΣΤ του Δεύτερου Παραρτήματος»
(έβδομη γραμμή)· και

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, της αναφοράς «Τύπος
ΣΤ. Δεύτερο Παράρτημα.».

24.

Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «πυροβόλων όπλων» (τρίτη
γραμμή), των λέξεων «ή μη πυροβόλων όπλων»·

(β)

με την αντικατάσταση της φράσης «Κατηγορίας Δ», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Κατηγορίας
Γ8»·

(γ)

με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «κατά τον Τύπο Ζ του
Δεύτερου Παραρτήματος» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)·

(δ)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού,
της αναφοράς «Τύπος Ζ. Δεύτερο Παράρτημα.»·

(ε)

με τη διαγραφή, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον τύπο ΙΔ
του Δεύτερου Παραρτήματος» (όγδοη και ένατη γραμμή)·

(στ)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού,
της αναφοράς «Δεύτερο Παράρτημα, Τύπος ΙΕ.»·

(ζ)

με τη διαγραφή, από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο Ζ1 του Δεύτερου
Παραρτήματος» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)· και

(η)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικού» (πρώτη γραμμή), των
λέξεων «ή απενεργοποιημένου πυροβόλου».

25.

Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικό»
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή απενεργοποιημένο πυροβόλο»·

(β)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικό»
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή απενεργοποιημένο πυροβόλο»· και

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
«(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει ειδική άδεια για προσωρινή εισαγωγή ή
μεταφορά αναφερόμενου στο εδάφιο (1) όπλου ή αντικειμένου για σκοπούς παραγωγής ταινιών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
νόμου.

26.

(α)

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της φράσης «κατά τον Τύπο Η του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος
Νόμου και» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)·

(ii)

με την αντικατάσταση της φράσης «Κατηγορίας Δ» (έκτη γραμμή) με τη φράση «Κατηγο-ρίας
Γ8»·

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικού» (έβδομη γραμμή), των λέξεων «ή
απε-νεργοποιημένου πυροβόλου»· και

(iv)

με την προσθήκη, στην επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικού» (δεύτερη
γραμμή), των λέξεων «ή απενεργοποιημένου πυροβόλου»·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «Δεύτερο
Παράρτημα, Τύπος Η.»·

(γ)

με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «κατά τον Τύπο Θ του Δεύτερου
Παραρτήματος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)·

(δ)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (2) αυτού, της αναφοράς «Τύπος
Θ. Δεύτερο Παράρτημα.»· και

(ε)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «συλλεκτικό»
(τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή απενεργοποιημένο πυροβόλο».

27.

(α)

(β)
Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση των λέξεων «μη απενεργοποιημένο συλλεκτικό όπλο κατασκευής μετά
το 1880» (έβδομη, όγδοη και ένατη γραμμή), με τις λέξεις «απενεργοποιημένο ή μη
απενεργοποιημένο συλλεκτικό όπλο»·

(ii)

με τη διαγραφή των λέξεων «σύμφωνα με τον Τύπο Ι ή Ι2 του Δεύτερου Παραρτήματος»
(δέκατη όγδοη και δέκατη ένατη γραμμή)· και

(iii)

με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη αυτού, των λέξεων «μη απενεργοποιημένου
συλλεκτικού όπλου κατασκευής μετά το 1880» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις
«απενεργοποιημένου ή μη απενεργοποιημένου συλλεκτικού όπλου»· και

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «Δεύτερο
Παράρτημα, Τύπος Ι ή Ι2.».

28. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος
του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά τους φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι άμεσα
προσιτά στο ίδιο σημείο.».

Τροποποίηση
του άρθρου 37
του βασικού
νόμου.

29.

(α)

Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την προσθήκη, στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη φράση «από νεαρά πρόσωπα» (έκτη και
έβδομη γραμμή), της φράσης «ή από πρόσωπα που δεν εκπλήρωσαν τους στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής υγείας»·

(β)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «δεκαοκτώ χρονών» (πρώτη
γραμμή), της φράσης «και κανένα πρόσωπο το οποίο έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση
εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου,»· και

(γ)

με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή των λέξεων «αλλά όχι κάτω των δεκαέξι χρονών» (πέμπτη και έκτη γραμμή)·
και

(ii)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος αυτού, με το σημείο της άνω και
κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών
έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους ή υπό την καθοδήγηση
ενήλικου κατόχου έγκυρης άδειας οπλοφορίας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 40
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 40Α.

30.

Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, της
φράσης «στον Τύπο ΙΑ του Δεύτερου Παραρτήματος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση
«πώλησης κατατεθειμένου όπλου από τον Αστυνομικό Διευθυντή της οικείας επαρχίας»· και

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α)
του εδαφίου (2) αυτού, της αναφοράς «Τύπος ΙΑ. Δεύτερο Παράρτημα.».

31. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 40 αυτού, του ακόλουθου νέου
άρθρου:

«Απόκτηση
συλλεκτικού όπλου
από μουσεία και
συλλέκτες.

40Α. Ο Αρχηγός Αστυνομίας επιτρέπει σε μουσεία και σε συλλέκτες να αποκτούν
συλλεκτικά όπλα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη,
όπως αυτές καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 53:
Νοείται ότι, το μουσείο και ο εγκεκριμένος συλλέκτης διατηρεί μητρώο όλων των
συλλεκτικών πυροβόλων όπλων που έχει στην κατοχή του, το οποίο τυγχάνει ελέγχου από
μέλος της Αστυνομίας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 43
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 47
του βασικού
νόμου.

32.

Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο ΙΓ του
Δεύτερου Παραρτήματος» (έκτη και έβδομη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, της
αναφοράς «Δεύτερο Παράρτημα, Τύπος ΙΓ.»·

(γ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τον Τύπο ΙΓ1 του Δεύτερου
Παραρτήματος· η δε» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τις λέξεις «και η»· και

(δ)

με τη διαγραφή, κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (2) αυτού, της αναφοράς
«Δεύτερο Παράρτημα, Τύπος ΙΓ.».

33. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος αυτής, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη,
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, το όπλο δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο που διαμένει στην ίδια οικία με το πρόσωπο
του οποίου η άδεια ανακλήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή το οποίο έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής πυροβόλου όπλου σύμφωνα με το άρθρο 44 του
παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη των
νέων άρθρων,
49Α, 49Β
και 49Γ.

34. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 49 αυτού, των ακόλουθων
νέων άρθρων:

«Αρχείο
πυροβόλων
όπλων.

49Α. Η Αστυνομία τηρεί αρχείο πυροβόλων όπλων στο οποίο καταγράφονται
δεδομένα των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών.

τα

Σύνδεση
πυροβόλου
όπλου με τον
ιδιοκτήτη του.

49Β. Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει τη σύνδεση κάθε
πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του.

Διατήρηση
δεδομένων
πυροβόλων
όπλων και
ουσιωδών
συστατικών
μερών.

49Γ.-(1)Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι τα
δεδομένα κάθε πυροβόλου όπλου και κάθε ουσιώδους συστατικού μέρους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρούνται στο σύστημα
αρχειοθέτησης δεδομένων για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή
του εν λόγω πυροβόλου όπλου ή του ουσιώδους συστατικού μέρους του, ανάλογα με την
περίπτωση.
(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, δύναται να επιτρέπει πρόσβαση στα αναφερόμενα στο εδάφιο
(1) δεδομένα, στις τελωνειακές αρχές και στην Υπηρεσία Θήρας, για περίοδο που άρχεται με
την εγγραφή του πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του, μέχρι και δέκα (10)
έτη μετά την καταστροφή τους.».

Τροποποίηση
του άρθρου 51
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 53
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 53Α.

35.

36.

Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «25 χιλιάδες λίρες» (έβδομη γραμμή), με
τη φράση «σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε ευρώ (€42,715)»· και

(β)

με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
(i)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «παραχωρήθηκε άδεια δυνάμει
οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο και» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή), με τη φράση «παραχωρήθηκε άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή»· και

(ii)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «τις χίλιες λίρες (£1000)»
(πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1,700)».

Το εδάφιο (2) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ε) αυτού, των λέξεων «συλλεκτικών όπλων.» (δεύτερη και
τρίτη γραμμή), με τη φράση «συλλεκτικών όπλων και απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων
Κατηγορίας Γ7.»· και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων:
«(στ)

καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για συλλέκτες και μουσεία·

(ζ)

καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για μεταφορά και αποθήκευση πυροβόλων όπλων
Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 από αδειούχο οπλοπώλη.».

37. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 53 αυτού, του ακόλουθου νέου
άρθρου:

«Έκδοση
διαταγμάτων

53Α. Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα έντυπα που αφορούν οποιαδήποτε αίτηση,
πιστοποιητικό, προηγούμενη συγκατάθεση, έγκριση ή άδεια, τα οποία καταρτίζονται από

για τα έντυπα
αιτήσεων,
πιστοποιητικών,
προηγούμενων
συγκαταθέσεων,
εγκρίσεων
ή αδειών.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του Πρώτου,
Δεύτερου
και Τρίτου
Παραρτήματος.

τον Αρχηγό Αστυνομίας και είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.».

38. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Παραρτήματος
αυτού με τα ακόλουθα Παραρτήματα:

«ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατηγορίες πυροβόλων όπλων
(Άρθρο 2)
Μέρος Ι
Κατηγορία Α
1.

Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές.

2.

Αυτόματα πυροβόλα όπλα.

3.

Πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

4.

Πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες, καθώς και βλήματα για τα
πυρομαχικά αυτά.

5.

Πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και τα βλήματα αυτά,
εκτός από κυνηγετικά όπλα και όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια να
χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.

6.

Αυτόματα πυροβόλα όπλα που έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα.

7.

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση:
(α)

βραχύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από είκοσι μία (21) βολές χωρίς
επαναγέμιση, εάν(i)
(ii)

(β)

αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου γεμιστήρας χωρητικότητας
μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων · ή
στο εν λόγω πυροβόλο όπλο εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας
μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων·

μακρύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από έντεκα (11) βολές χωρίς
επαναγέμιση, εάν(i)
(ii)

αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου γεμιστήρας χωρητικότητας
μεγαλύτερης των δέκα (10) φυσιγγίων · ή
στο εν λόγω πυροβόλο όπλο εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας
μεγαλύτερης των δέκα (10) φυσιγγίων.

8.

Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (δηλαδή πυροβόλα όπλα που προβλέπεται αρχικά να
πυροδοτούνται από τον ώμο) των οποίων το μήκος μπορεί να μειωθεί κάτω των εξήντα εκατοστών
(60cm), χωρίς απώλειες όσον αφορά τη λειτουργικότητα, με αναδιπλούμενο ή τηλεσκοπικό κοντάκι
ή με κοντάκι που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία.

9.

Πυροβόλο όπλο της παρούσας κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει
αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο
χαιρετισμού ή κρότου.

Κατηγορία Β
1.

Βραχύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα.

2.

Βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με κεντρική επίκρουση.

3.

Βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους
μικρότερου από είκοσι οκτώ εκατοστά (28cm).

4.

(α)

Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη
μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων
όπλων με περιφερειακή επίκρουση.

(β)

Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη
μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) αλλά κάτω από δώδεκα (12) φυσίγγια στην
περίπτωση των πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

(γ)

Αθλητικά μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για σκοπούς χρήσης σε
αδειοδοτημένα σκοπευτήρια, των οποίων η γεμιστήρα και η θαλάμη μπορούν να φέρουν
μαζί πάνω από τρία (3) αλλά κάτω από δώδεκα (12) φυσίγγια στην περίπτωση των
πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

5.

Βραχύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που δεν παρατίθενται στην παράγραφο (α) του σημείου
7 της κατηγορίας Α.

6.

Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που παρατίθενται στην παράγραφο (β) του σημείου 7
της κατηγορίας Α, των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από
τρία (3) φυσίγγια, σε περίπτωση που ο γεμιστήρας είναι αφαιρούμενος ή σε περίπτωση που δεν
είναι βέβαιο ότι τα εν λόγω όπλα δεν μπορεί να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε όπλα των
οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια.

7.

Μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη η οποία δεν υπερβαίνει
τα εξήντα (60cm).

8.

Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο της παρούσας κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που
εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα
είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

9.

Ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για μη στρατιωτική χρήση που έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο
μηχανισμό εκτός εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

10.

Αθλητικά ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για σκοπούς χρήσης σε αδειοδοτημένα σκοπευτήρια, και
τα οποία είναι για μη στρατιωτική χρήση όπου έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο μηχανισμό εκτός
εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

Κατηγορία Γ
1.

Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στο σημείο 7 της
κατηγορίας Β.

2.

Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με ραβδωτή κάννη.

3.

Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στην κατηγορία Α
ή Β.

4.

Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη, των οποίων η γεμιστήρα και η θαλάμη
δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια.

5.

Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους
μεγαλύτερου ή ίσου των είκοσι οκτώ εκατοστών (28cm).

6.

Πυροβόλο όπλο αυτής της κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα
φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο
χαιρετισμού ή κρότου.

7.

Πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α ή Β ή στην παρούσα κατηγορία και έχουν
απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2403.

8.

Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με λεία κάννη των οποίων ο αριθμός των καννών δεν
υπερβαίνει τις δύο (2) και το μήκος των καννών δεν είναι πιο μικρό από εξήντα εκατοστά (60cm) ή
είκοσι τέσσερις ίντσες (24in).
Μέρος ΙΙ

1.

Τηρουμένων των διατάξεων του σημείου 2 του παρόντος μέρους, για τους σκοπούς του παρόντος
παραρτήματος«βραχύ πυροβόλο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα
εκατοστά (30cm) ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60cm)·
«μακρύκαννο πυροβόλο όπλο» σημαίνει οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο, αλλά δεν περιλαμβάνει τα
βραχέα πυροβόλα όπλα·
«αυτόματο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο
του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·
«ημιαυτόματο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου
αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη να βάλει περισσότερες από μία φορά·
«επαναληπτικό όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου
με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που λαμβάνεται από
αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·
«όπλο μιας βολής» σημαίνει όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε
βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά
στην είσοδο της κάννης·
«πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που
αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα·

«πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που
αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση·
«πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που
αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με
τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.

2.

Για σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του
«πυροβόλου όπλου» δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω ορισμό εάν(α)

έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή
ζώων ή για αλιεία με καμάκι, ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό·

(β)

θεωρούνται συλλεκτικά όπλα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου
(Άρθρο 18)
1. Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδίου προς ένα άλλο κράτος μέλος με ένα ή περισσότερα από τα
πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία , Β ή Γ και αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο, υπόκειται
σε μία ή περισσότερες προηγούμενες αντίστοιχες άδειες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται
η επίσκεψη. Οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.
Η προαναφερόμενη προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη για την πραγματοποίηση
ταξιδιού, για πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στην κατηγορία Γ, με σκοπό τη συμμετοχή σε
δραστηριότητες κυνηγίου ή ιστορικής αναπαράστασης, ή με πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στις
κατηγορίες Α, Β ή Γ με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σκοποβολής, εφόσον το άτομο που
ταξιδεύει, κατέχει το δελτίο πυροβόλων όπλων και μπορεί να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού.»
2. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα λοιπά κράτη μέλη, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 8 της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, ότι η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων που
κατατάσσονται στην κατηγορία Β ή Γ απαγορεύεται ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται μία από τι
ακόλουθες μνείες:
“Το ταξίδι προς … (όνομα του ή συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του
όπλου) απαγορεύεται.”
“Το ταξίδι προς … (όνομα του ή συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του
όπλου) υπόκειται σε άδεια.”».

