
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ  

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Άρθρο 18) 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 

(Έντυπο Άστ. 344)                                                                                                                                                                                                        Αρ………..… 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ 

Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος (άρθρο 18) 
 

 

1. Στοιχεία που αφορούν τον κάτοχο: 
 
1.1 Επώνυμο και όνομα 
 
………………………….………………………………… 
1.2 Ημερομηνία και τόπος γέννησης 

      

      ……….…………………………………………………… 
1.3 Εθνικότητα 

      
      …………………………………………………………… 

1.4 Διεύθυνση 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
1.5 Υπογραφή κατόχου    …………………………….. 
 
Τέλος που πληρώθηκε:   £20 (είκοσι λίρες) 

2.   Στοιχεία που αφορούν το δελτίο: 
 
2.1 Αρ. Δελτίου ………………………. 
 
2.2 Ισχύς άδειας: 5/10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
 
2.3 Σφραγίδα:                                   Ημερομηνία 
 
      ……………………………           ……………. 
 
2.4 Παρατείνεται μέχρι ……………….. 
 
2.5 Σφραγίδα:                                   Ημερομηνία 
 
       …………………………..            ……………. 

 
                                                    Υπ…..……………. 

                                           Για Αρχηγό Αστυνομίας 
                                           

                                          ..…………………………… 
                                   Ονοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός 

 
 



3. Προσδιορισμός του πυροβόλου όπλου 
 
 
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΚΑ -ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
(Με βάση τον 
παρόντα Νόμο)   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
(αλλαγές κατοχής ή/και 
χαρακτηριστικών  –  
απώλεια ή καταστροφή) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 
 
 



4. Άδειες που εκδόθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία                   5. Άδείες που εκδόθηκαν από κράτη μέλη    

                    της Ευρωπαϊκής Ένωσης                           

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΠΥΡΟΒΟΛΟ 
ΟΠΛΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
ΕΚΔΙΔΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΠΥΡΟΒΟΛΟ 
ΟΠΛΟ 

ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 

ΧΩΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

1       1      

2       2      

3       3      

4       4      

5       5      

6       6      

7       7      

8       8      

9       9      

10       10      



6.  Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλου Όπλου: 

 

« Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδιού με το ή τα όπλα των κατηγοριών Β, 

Γ ή Α που αναφέρονται στο παρόν δελτίο προς ένα άλλο κράτος μέλος, 

εξαρτάται από την ή τις αντίστοιχες προηγούμενες άδειες του εν λόγω κράτους 

μέλους.  

  

 Η άδεια ή οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου. 

 

 Η εν λόγω προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη όταν πρόκειται 

για ταξίδι που έχει προορισμό το κυνήγι με όπλο της κατηγορίας Γ ή Δ ή τη 

σκοποβολή με όπλο των κατηγοριών Β, Γ ή Δ, εφόσον κατέχεται το δελτίο του 

όπλου και ο λόγος του ταξιδιού μπορεί να αποδειχθεί. 
 
   Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ ότι η κατοχή 
ορισμένων πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Β, Γ ή Δ απαγορεύεται ή 
υπόκειται σε άδεια, προστίθεται ένα από τα ακόλουθα κείμενα, ανάλογα με την 
περίπτωση: 
 
‘Το ταξίδι στο ....…………………………… (όνομα του ή των συγκεκριμένων 

κρατών) με το όπλο .......…………………………….. 

(προσδιορισμός του όπλου) απαγορεύεται.’. 

 
‘Το ταξίδι στο ....…………………………………. (όνομα του ή των συγκεκριμένων 

κρατών) με το όπλο .......……………………………… 

(προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε άδεια.’.». 
 
 

 

Σημείωση: Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής 
ειδοποίησης να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, εφόσον 
δεν πληρείται οποιοσδήποτε από τους όρους έκδοσής  του.». 
 

 

 


