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Ε.Ε. Παρ. 1(1) 12 Ν.7{Ι)/2013 

Αρ. 4377, 1.2.2013 

Ο περί Πυροβόλων και Μη ΠυροΒόλων -σπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 cκδίδcται με δημοσίευση 
στην Επίσημη ΕφημερΙδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Σuντόγματος. 

Αριθμός 7(1) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως 

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

τίτλος. Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα 

113(1) του 2004 διαβάζεται .μαζί με τους περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων 

91(1) του 2005 Όπλων Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2011 (που στο εξής θα 

56(1) του 2007 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

32(1) του 2011 παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πυροβόλων και 

178(1) του 2011. Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμοι του 2004 έως 2013. 

Τροποποίηση 2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

ως ακολούθως 

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) 

παραγράφου (β) αυτού των λέξεων «20 λιρών)! με 

λέξεις «σαράντα ευρώ}), και 

της 

τις 

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ίί) 

παραγράφου (β) αυτού των λέξεων «10 λιρών" (πρ

γραμμή) με τις λέξεις "είκοσι ευρώ". 

της 

ώτη 

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιε

ως ακολούθως 

ίται 

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (iί) 

παραγράφου (γ) αυτού των λέξεων «τέλος f'200" (πρ

γραμμή) με τις λέξεις «τέλoς€410,,' και 

της 

ώτη 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

τού βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ίίί) της 

παραγράφου (γ) αυτού των λέξεων «τέλος [50» (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις «τέλος €105». 

4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων ((10 

λιρών» (δεύτερη γραμμή) με ης λέξεις «είκοσι ευρώ». 

5. Το εδάφιο 2 του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων {(είκοσι λιρών» 

(πέμπτη γραμμή) με ης λέξεις «σαράντα ευρώ». 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βααlκού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) 

αυτού των λέξεων ((πέντε λιρών» (δωδέκατη και δέκατη τρίτη 

γραμμή) με τις λέξεις ((δεκαπέντε ευρώ)), 

7. Το εδάφιο (3) του άρθρου 23 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «πέντε 

λιρών» (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις {(δεκαπένΤΕ ευρώ». 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «πέντε 

λιρών)) (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «δεκαπέντε ευρώ», 

9. Το εδάφιο (4) του άρθρου 31 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 49 

του βασικού 

νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ί) της 

παραγράφου (ο) αυτού των λέξεων ({είκοσι λιρών}) (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις «σαράντα ευρώ»' Κα! 

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ίί) της 

παραγράφου (α) αυτού των λέξεων (πέντε λιρών) (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις «δεκαπέντε ευρώ». 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «δέκα 

λιρών» (δέκατη έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «είκοσι ευρώ». 

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 43 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «10 

λιρών)} (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «είκοσι ευρώ», 

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 49 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων (δέκα 

λιρών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με ης λέξεις «είκοσι ευρώ». 


