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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο-

Επίσημη

«Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Εφημερίδα της

του

Ε.Ε.: L179,

τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου

8.7.2008,

σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής

σ. 5.

όπλων»,

Συμβουλίου,

της

21ης

Μαΐου

2008,

για

την

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων

τίτλος.

και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του

113(Ι) του 2004

2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πυροβόλων και

91(Ι) του 2005

Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμους του 2004 έως 2007 (που

56(Ι) του 2007.

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 2011.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 2

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων

«Οδηγία 91/477/ΕΟΚ», «οπλοπώλης» και «πυροβόλο
όπλο» από τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:
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«Επίσημη

“Οδηγία

91/477/ΕΟΚ”

σημαίνει

την

Εφημερίδα

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της

της Ε.Ε.: L256,

18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο

13.9.1991,

της απόκτησης και της κατοχής όπλων˙

σ. 51.
“οπλοπώλης” σημαίνει κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, του οποίου η εμπορική
ή

επιχειρηματική

δραστηριότητα

συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην
κατασκευή,

εμπορία,

ανταλλαγή,

επισκευή ή επιδιόρθωση πυροβόλων ή
μη πυροβόλων όπλων, μερών τους και
πυρομαχικών˙
“πυροβόλο όπλο” σημαίνει οποιοδήποτε
φορητό

όπλο

εξακοντίζει,

με

είναι

κάννη,

το

σχεδιασμένο

οποίο
να

εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε
να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα
μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης και
το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από
τις κατηγορίες που προβλέπονται στο
σημείο Ι του Πρώτου Παραρτήματος του
Πρώτο

παρόντος Νόμου, εκτός εάν

Παράρτημα.

για

έναν

από

τους

εξαιρείται

λόγους που

αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ του εν λόγω
Παραρτήματος˙»˙και
(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών:
«“αρμόδιο όργανο νομικού προσώπου”
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σημαίνει τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή ή το
Γραμματέα του νομικού προσώπου˙
“Δημοκρατία”

σημαίνει

την

Κυπριακή

Δημοκρατία˙
“ιχνηλάτηση” σημαίνει τη συστηματική
ανίχνευση των πυροβόλων όπλων και,
όπου είναι

δυνατό,

πυρομαχικών

των μερών και

τους,

κατασκευαστή

έως

από
τον

τον

αγοραστή,

προκειμένου ο Αρχηγός Αστυνομίας να
επικουρείται

στη

παρακολούθηση
παράνομης

διερεύνηση,

και

ανάλυση

κατασκευής

της

και

του

λαθρεμπορίου όπλων·
“μέρος

πυροβόλου

όπλου”

σημαίνει

οποιοδήποτε στοιχείο ή ανταλλακτικό που
είναι ειδικά σχεδιασμένο για πυροβόλα
όπλα

και

είναι

απαραίτητο

για

τη

λειτουργία τους, και περιλαμβάνει κάννη,
σκελετό ή δοχείο, ολκό ή κύλινδρο,
περόνη

ή

οποιαδήποτε

κλείστρο,
διάταξη

καθώς
που

και
είναι

σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη ώστε να
μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από
τον πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο˙
Επίσημη

“Οδηγία 2008/51/ΕΚ” σημαίνει την Οδηγία

Εφημερίδα της

2008/51/ΕΚ

Ε.Ε.: L 179,

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

8.7.2008,

21ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση

του

Ευρωπαϊκού
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σ. 5.

της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και
της κατοχής όπλων˙
“ουσιώδη συστατικά μέρη” σημαίνει τον
μηχανισμό κλείστρου, την θαλάμη και την
κάννη των πυροβόλων όπλων, τα οποία,
ως

μεμονωμένα

αντικείμενα,

περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με
το πυροβόλο όπλο, στο οποίο είναι
ενσωματωμένα

ή

προορίζονται

να

ενσωματωθούν.
“παράνομη

διακίνηση”

σημαίνει

την

αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή
μετακίνηση

πυροβόλων

όπλων,

των

μερών τους ή πυρομαχικών από την
επικράτεια της Δημοκρατίας, ή μέσω
αυτής,

προς

την

επικράτεια

άλλου

κράτους μέλους ή από την επικράτεια
άλλου

κράτους

μέλους

προς

τη

Δημοκρατία, εφόσον η Δημοκρατία ή και
το εν λόγω κράτος μέλος δεν την
επιτρέπει ή εάν τα συναρμολογημένα
πυροβόλα όπλα δεν φέρουν σήμανση
σύμφωνα

με

παραγράφου

1

τις
του

πρόνοιες
άρθρου

4,

της
της

Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί
2008/51/ΕΚ·

από

την

Οδηγία
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“παράνομη

κατασκευή”

κατασκευή

ή

τη

πυροβόλων

όπλων,

σημαίνει

την

συναρμολόγηση
μερών

τους

ή

πυρομαχικών(α)

από

ουσιώδη

συστατικά

μέρη

τέτοιων πυροβόλων όπλων που
αποτέλεσαν

αντικείμενο

παράνομης διακίνησηςˑ
(β)

χωρίς την, σύμφωνα με το άρθρο 7
του παρόντος Νόμου, χορηγούμενη
άδειαˑ

(γ)

χωρίς

σήμανση

συναρμολογημένων

των
πυροβόλων

όπλων τη στιγμή της κατασκευής
τους 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.
“πυρομαχικά” σημαίνει τα πλήρη φυσίγγια
ή

τα

συστατικά

μέρη

τους,

συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του
εμπυρεύματος,

της

προωθητικής

πυρίτιδας, των βολίδων ή βλημάτων που
χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά υπόκεινται
αυτοτελώς

σε

Δημοκρατία·».

χορήγηση

άδειας

στη

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4274, 18/3/2011

32(I)/2011
6

Τροποποίηση

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

του άρθρου 4 του τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «σε»
βασικού νόμου.

(τρίτη γραμμή), της φράσης «φυσικό ή νομικό».

Τροποποίηση

4.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου

του άρθρου 7 του τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος
βασικού νόμου.

της τρίτης επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
«Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η εξ’
αποστάσεως αγορά πυροβόλων, μη πυροβόλων και
συλλεκτικών όπλων, μερών τους και πυρομαχικών, με
εξαίρεση την περίπτωση των οπλοπωλών.».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 8 του προσθήκη στο τέλος αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων
βασικού νόμου.

(4) και (5):
«(4) Για σκοπούς αναγνώρισης και ιχνηλάτησης κάθε
συναρμολογημένου

πυροβόλου

όπλου,

ο

Αρχηγός

Αστυνομίας, τη στιγμή της κατασκευής πυροβόλου όπλου
στη Δημοκρατία, μεριμνά για τη διατήρηση εύχρηστης
σήμανσης, η οποία φέρει αριθμητικό ή αλφαριθμητικό
κωδικό

και

την

οποία

αποτυπώνει

σε

κάθε

συναρμολογημένο πυροβόλο όπλο, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα εύκολης αναγνώρισης της χώρας κατασκευής.
(5)(α) Όπλο που έχει κατασκευαστεί πριν από το έτος
1880 ή που έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τους περί
Επίσημη

Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμούς του

Εφημερίδα,

2005 έως 2006, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή

Παράρτημα

αντικαθίστανται, με σκοπό να γίνει συλλεκτικό και το οποίο
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Τρίτο (Ι):
29.7.2005
10.11.2006.

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.
(β) Για την αρίθμηση όπλου σύμφωνα με την παράγραφο
(α), αναγράφεται το πρόθεμα «Σ» και ο αριθμός του
πιστοποιητικού του όπλου.».

Τροποποίηση

6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 18 του βασικού νόμου

του άρθρου 18

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη

του βασικού

«έγγραφο,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «το οποίο έχει

νόμου.

πάντοτε στην κατοχή του το πρόσωπο που χρησιμοποιεί
το πυροβόλο όπλο και».

Τροποποίηση

7. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 31

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να
Δεύτερο

εκδίδει, κατά τον Τύπο Η του Δεύτερου

Παράρτημα.

Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, και

Τύπος Η.

υπό τέτοιους όρους, όπως ήθελε θεωρήσει
σκόπιμο,

άδεια

εισαγωγής

πυροβόλου

όπλου Κατηγορίας Δ ή μη πυροβόλου ή
συλλεκτικού όπλου σε οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο
Δημοκρατία,

που
το

διαμένει

μόνιμα

στη

οποίο

πληροί

τις

προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 5
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του παρόντος Νόμου, και προτίθεται να το
εισαγάγει για δική του χρήση:
Νοείται ότι, άδεια εισαγωγής, απόκτησης
και κατοχής συλλεκτικού όπλου δύναται να
εκδοθεί και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον το
πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στη
Δημοκρατία και έχει την έδρα των εργασιών
του στη Δημοκρατία.»˙και

(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4)
αυτού, μετά τη λέξη «αφορά» (τρίτη γραμμή), της φράσης
«συλλεκτικό όπλο ή».
Τροποποίηση

8.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου

του άρθρου 33

τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη σ’ αυτό μετά τη λέξη «Διευθυντή»
(δωδέκατη

γραμμή),

της

φράσης

«οποιασδήποτε

Επαρχίας» και τη διαγραφή της φράσης «της Επαρχίας
στην οποία διαμένει» (δωδέκατη γραμμή).˙και
(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με
άνω και κάτι τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται

ότι,

στην

περίπτωση

μεταφοράς

στη

Δημοκρατία ή αγοράς ή απόκτησης εντός της Δημοκρατίας
μη απενεργοποιημένου συλλεκτικού όπλου κατασκευής
μετά το 1880 από νομικό πρόσωπο, την πιο πάνω
υποχρέωση

έχει

το

αρμόδιο

όργανο

του

νομικού
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προσώπου.».
Τροποποίηση

9. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 40

αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου

του βασικού

(α) του εδαφίου (2) αυτού του γράμματος «Κ» (τρίτη

νόμου.

γραμμή και πλαγιότιτλος) από τα γράμματα «ΙΑ».

Τροποποίηση

10.

του Πρώτου

τροποποιείται με τη διαγραφή της πρώτης παραγράφου

Παραρτήματος

του σημείου Ι αυτού.

Το

Πρώτο

Παράρτημα

του

βασικού

νόμου

του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση

11.

Το

Δεύτερο

Παράρτημα

του

βασικού

νόμου

του Δεύτερου

τροποποιείται με την αντικατάσταση των εντύπων Αστ.

Παραρτήματος

334Α Τύπος Β1/Ε1, Αστ. 340 Τύπος Η, Αστ. 341 Τύπος Θ

του βασικού

και Αστ. 342Β Τύπος Ι2 αυτού από τα αντίστοιχα νέα

νόμου.

έντυπα Αστ. 334Α Τύπος Β1/Ε1, Αστ. 340 Τύπος Η, Αστ.
341 Τύπος Θ και Αστ. 342Β Τύπος Ι2, όπως αυτά

Πίνακας.

ΒΣΓ/ΓΧ

εκτίθενται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 11)
ΤΥΠΟΣ Β1 / Ε1

«(΄Εντυπο Αστ.334A)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΟΧΗΣ
Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ
ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Αρ...........
Ημερ.: ………….

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρα 4 (4), 5 και 22]
Αρχηγό Αστυνομίας,
Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια απόκτησης / κατοχής ως και πιστοποιητικό
εγγραφής του πιο κάτω όπλου:
Πυροβόλο Όπλο Κατηγορίας…………………………..ή Μη Πυροβόλο………………….
Αρ. κατασκευής: …………………….. Τόπος κατασκευής:……………………………….
Μάρκα: ………………………………. Τύπος: …………………………………………….
(1)
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………..
(2)
Ημερ. Γεννήσεως: …………………………………………………………………….
(3)
Αρ. Δελτίου Ταυτότητος /Εγγρ. Νομικού προσώπου: ………………………....
Αρ. Διαβατηρίου (για μη κατοίκους Κύπρου) ………………………………………
(4)
Διεύθυνση: Οδός: …………………………………………………………Αρ. …….
Τ. Κ. ……………… Τηλ. Οικίας: ……………………Κινητό: ……………………
(5)
(6)

Όνομα πατέρα : ………………………… Όνομα μητέρας: ………………………..
Κατέχω / Δεν κατέχω* άλλα πυροβόλα όπλα / μη πυροβόλα όπλα.
Στοιχεία Πυροβόλων Όπλων ………………………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...
Σημ:- Η αίτηση συνοδεύεται από Δ/Τ.
Υπογραφή:…………………………….
Για επίσημη χρήση μόνο
Η αίτηση εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται.
Ημερομηνία: …………………………….
Σφραγίδα:

Σημείωση:

(1)

Υπ. ……………………………………...
Για Αρχηγό Αστυνομίας
…….…………………………..
Ονοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός

Εντός 48 ωρών από την παραλαβή του όπλου θα πρέπει να
παρουσιαστεί στο γραφείο Εγγραφής Πυροβόλων Όπλων για εγγραφή
και έκδοση άδειας κατοχής.

(2)

Η έγκριση πρέπει απαραίτητα να σφραγίζεται

* Απαλείψατε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο.
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ΤΥΠΟΣ: Η

( Έντυπο Αστ.340)

Αρ...........

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ / ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ /ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρο 31(1)]

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ

Αρ. Δελτίου

Νομικό

Αρ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Ταυτότητας

πρόσωπο που

Κατασκευής

εκπροσωπεί

όπλου

Περιγραφή /Κατηγορία / Τύπος

Με τη παρούσα εξουσιοδοτείται το πιο πάνω πρόσωπο όπως εισάξει το πιο πάνω περιγραφόμενο όπλο
το οποίο, όπως προβλέπεται στον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο, πρέπει να
προσκομισθεί στην Αστυνομία προς εγγραφή εντός 48 ωρών από την εκτελώνισή του.

Ισχύς αδείας: 1,2,3 μήνες
Τέλος που πληρώθηκε:

Τίποτε,
€8,54 (οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα σεντ),
€34,17 (τριάντα τέσσερα ευρώ και δεκαεφτά σεντ)

Ημερομηνία: …………………………… Υπ………………….……………………
Για Αρχηγό Αστυνομίας
Σφραγίδα:
…………………………………
Ονοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός
Σημείωση: Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά από προειδοποίηση
ενός μηνός προς τον κάτοχο της άδειας, να ανακαλέσει άδεια εισαγωγής.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4274, 18/3/2011

32(I)/2011
12
ΤΥΠΟΣ: Θ

( Έντυπο Αστ.341)

Αρ...........

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ /ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ/ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ
Άρθρα 29(1)(γ) και 31 (2)]
Αρχηγό Αστυνομίας,
Εγώ ο / η ……………………………………………….……………………….…………. ……………
Διεύθυνση .....…………………………………………………………………………………………….
αιτούμαι άδεια εισαγωγής Πυροβόλου Όπλου / Μη Πυροβόλου όπλου* Τύπου …………......………….. μέσω του
λιμένος / αερολιμένος*
…………………………… το οποίο προορίζεται για προσωπική μου χρήση /
……………………………………….………………….. (αναγράφεται το όνομα και ο αριθμός Εγγραφής Νομικού
Προσώπου) *.
Τα προσωπικά μου στοιχεία είναι ως ακολούθως:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας …………………………………
Τόπος γεννήσεως ……………………………………................. Επαρχία …………………
Ημερομηνία γεννήσεως …………………………………………..
Επάγγελμα …………………………………….……. Τηλ …………………………………
Όνομα πατέρα ……………..………………. Επίθετο ………………………………………............
Όνομα μητέρας …………………………….. Επίθετο (πατρικό) …………………………………..
Θέση στο νομικό πρόσωπο (πρόεδρος, γραμματέας κλπ) ……………………………………
Δηλώνω ότι δεν / είμαι* κάτοχος άλλου εγγεγραμμένου πυροβόλου / μη πυροβόλου όπλου*.
Δηλώνω περαιτέρω ότι είμαι ενήμερος των νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά στην λήψη μέτρων ασφαλείας
από πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή χρησιμοποιούν όπλα.
Ημερομηνία :………………

......................................................
Υπογραφή αιτητή

*Απαλείψατε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο.
Για επίσημη χρήση μόνο
Η αίτηση εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται
Σφραγίδα:

Υπ..................................………
Για Αρχηγό Αστυνομίας
……………………………..
Ονοματεπώνυμο, βαθμός, αριθμός
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ΤΥΠΟΣ: I2

( Έντυπο Αστ.342B)

Αρ. Εγγραφής …………………….

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρο 33 (1)]
Πιστοποιείται ότι το συλλεκτικό όπλο με αριθμό πιστοποιητικού………………..
Αρ. Κατασκ. ……………………... Τόπος Κατασκευής ………………………..
Μάρκα ……………………………. Τύπος ………………………...……………..
άλλα χαρακτηριστικά …………………………………………………………………
έχει σήμερα εγγραφεί στο όνομα του …….………………………..………………
…………………………………………………………………………….……………
Αρ. Δ.Τ / Εγγρ. Νομικού προσώπου…………………………………………….
Διεύθυνση…………….…….…………………………………………………………
...............................................................…………Τηλ.:…………………………...
Τέλος που πληρώθηκε: €17,09 (δεκαεφτά ευρώ και εννέα σεντς)
Υπ. …………………………..
Για Αρχηγό Αστυνομίας
…………………………………
Σφραγίδα:
Ονοματεπώνυμο, Βαθμός, Αριθμός
Αστυνομική Διεύθυνση ……………..
Ημερομηνία:………………………….
Οι όροι στο πίσω μέρος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας αυτής.
ΟΡΟΙ:
1.

(α)
(β)

Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί, ανασταλεί, ή ανακληθεί από τον Αρχηγό της
Αστυνομίας.
Η παρούσα άδεια είναι προσωποπαγής και παύει να ισχύει:
(i)

όταν ο αδειούχος παύει να είναι ο ιδιοκτήτης του συλλεκτικού όπλου ή

(ii)

σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου ή καταστροφής ή απώλειας του
συλλεκτικού όπλου ή

(iii)

σε περίπτωση διάλυσης / διαγραφής του νομικού προσώπου.

2.

Πρόσωπο / Το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου το οποίο έχει στην κατοχή του
συλλεκτικό όπλο οφείλει να το φυλάσσει συνεχώς σε ασφαλές μέρος και σε ασφαλή
κατάσταση, να λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το όπλο
δεν μπορεί να απολεσθεί ή κλαπεί ή είναι προσιτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο μη νόμιμα
δικαιούμενο να το κατέχει ή χρησιμοποιεί.

3.

Απαγορεύεται η μεταφορά συλλεκτικού όπλου εκτός αν ενημερωθεί εκ
Αρχηγός Αστυνομίας.».

των προτέρων ο

