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Προοίμιο Για σκοπούς ρύθμισης της δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίων  

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Συνοπτικός 
τίτλος 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδρύσεως 

Σκοπευτηρίων και Άσκησης των Αθλημάτων  

Σκοποβολής Νόμος του 2017. 

  

Ερμηνεία 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

113(I) του 2004 
91(I) του 2005  
56(I) του 2007  

32(I) του 2011  
178(I) του 2011  

7(Ι) του 2013  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
41 του 1969 

22 του 1972  
2 του 1973  

51 του 1977  
79 του 1980  
87 του 1985  

140 του 1991  
70(I) του1992  

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια: 

 

«άδεια δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίου» σημαίνει 

την άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό Εσωτερικών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. 

 

«άδεια κατοχής πυροβόλωv όπλωv» σημαίvει την άδεια 

κατοχής πυρoβόλωv όπλωv πoυ εκδίδεται δυvάμει τωv 

διατάξεωv τoυ περί Πυρoβόλωv και Μη Πυροβόλων Όπλωv 

Νόμoυ όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·  

 

 

«άθλημα της σκοποβολής» ορίζεται κάθε Ολυμπιακό ή μη 

Ολυμπιακό άθλημα σκοποβολής, κινητού ή σταθερού στόχου 

και  περιλαμβάνεται  στο Παράρτημα Ι. 

 

«αθλητική ομοσπονδία» έχει την έννοια που αποδίδει στον 

όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού Νόμου   
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101(I) του 1992  

62(I) του 1993  
86(I) του 1995  

87(I) του 1996  
136(I) του 2002  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

«ανάχωμα» ορίζεται κάθε φυσικό ή τεχνητό φράγμα που 

βρίσκεται πίσω από τους στόχους και λειτουργεί ως εμπόδιο 

φραγμού και ασφαλή τερματισμού της πορείας των βολίδων ή 

των σφαιριδίων για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας.  

 

«ανοικτό σκοπευτήριο» ορίζεται  χώρος ανοικτός που 

εξασφαλίζει τουλάχιστον τον ασφαλή τερματισμό των βολίδων 

και των σφαιριδίων.  

 

«Αρχηγός Αστυνομίας» σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας 

Κύπρου και περιλαμβάνει και οποιοδήποτε μέλος της 

Αστυνομίας Κύπρου το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον 

Αρχηγό της Αστυνομίας. 

 

«βαλλίστρα ή οπλότοξο» σημαίνει το είδος τόξου με στέλεχος 

για επώμιση και στήριξη και διαθέτει μηχανισμό σκανδάλης. 

 

«βληματοδόχος» σημαίνει το χώρο όπου καταλήγουν και 

περισυλλέγονται οι βολίδες και τα σφαιρίδια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο σκοπευτήριο. 

 

«γραμμή βολής» σημαίνει το σημείο από το οποίο διεξάγεται η 

βολή . 

 

«Διεθνείς Ομοσπονδίες» σημαίνει τις σκοπευτικές 

ομοσπονδίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙΙ. 

 

«ελεγχόμενα πυρομαχικά» σημαίνει όλα τα πυρομαχικά πλην 

των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται για τα όπλα 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF
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21 του 1970 

95(I) του 2003 
19(I) του 2005 

109(I) του 2009 
109(I) του 2010 
178(Ι) του 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κατηγορίας Δ όπως αυτά καθορίζονται στον περί Πυροβόλων 

και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο καθώς και οι βολίδες ή 

σφαιρίδια αεροβόλου . 

 

«εκπαιδευτής σκοποβολής» σημαίνει το πρόσωπο που 

συνοδεύει, εκπαιδεύει, επιβλέπει και κατευθύνει ένα 

σκοπευτή. 

 

«Επιθεωρητής Εκρηκτικώv Υλώv» έχει την έννοια που 

αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εκρηκτικώv Υλώv Νόμoς. 

 

 

 

«Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου» έχει την έννοια που 

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Πυροβόλων και 

Μη Πυροβόλων Όπλων  Νόμου· 

 

«ιχνηλάτηση» σημαίνει τη συστηματική ανίχνευση των 

πυροβόλων όπλων και των πυρομαχικών τους, από τον 

κατασκευαστή έως τον αγοραστή και τον χρήστη.  

 

«Ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου» σημαίνει οποιοδήποτε αδειούχο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου. 

 

«κατηγορίες σκοπευτηρίων» ορίζονται οι κατηγορίες 

σκοπευτηρίων όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV. 

 

«κατηγορίες όπλων» ορίζονται οι κατηγορίες όπλων όπως 

αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα V. 

 

«κλειστό σκοπευτήριο » ορίζεται  χώρος  στεγασμένος  του , 

οποίου όλες οι εσωτερικές επιφάνειες  αποκλείουν την έξοδο 

βλημάτων, καλύπτονται από υλικά που αποτρέπουν 
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152(I) του 2003 
256(I) του 2004  

εξοστρακισμό βλημάτων. Ο χώρος βολής διαθέτει υλικά που 

παρέχουν επαρκή ηχομόνωση και ηχοαπορρόφηση. Διαθέτει 

επίσης επαρκές σύστημα αερισμού-εξαερισμού για την 

απορροή των καταλοίπων της βολής (όπως καπνού, 

μολύβδου), σύστημα κλιματισμού, καθώς και τεχνητό φωτισμό 

ρυθμιζόμενης έντασης.  

 

«μέλος σκοπευτηρίου» σημαίνει το πρόσωπο που είναι 

ενεργό μέλος σκοπευτηρίου. 

 

«μέλος σκοπευτικού σωματείου» σημαίνει το πρόσωπο που 

είναι ενεργό μέλος σκοπευτικού σωματείου. 

 

«μέτρηση ήχου» το επίπεδο του ήχου σε ντεσιμπέλ (db) που 

μετριέται χρησιμοποιώντας ηχόμετρο ακριβείας. 

 

«πεδίο βολής » σημαίνει το χώρο που είναι σχεδιασμένος και 

κατάλληλα διαμορφωμένος για την άσκηση  του αθλήματος 

της σκοποβολής.    

  

«πορεία βολής» σημαίνει την αναμενόμενη πορεία των 

βολίδων και των σφαιριδίων προς το στόχο.   

 

«προδιαγραφές πεδίων βολής» σημαίνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές των εγκεκριμένων κανονισμών των Διεθνών 

Ομοσπονδιών. 

 

«προειδοποιητικές πινακίδες» σημαίνει τις προειδοποιητικές 

ενδείξεις που πρέπει να τοποθετούνται σε ένα σκοπευτήριο 

εντός και εκτός αυτού. 

 

«Προϊστάμενος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 
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81(I) του 2005  

151(I) του 2006  
15(I) του 2008  

5(I) του 2009  
129(I) του 2012  

52(I) του 2014  
104(Ι) του 2014  
165(Ι) του 2014 

68(I) του 2015  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Θηραμάτων Νόμος. 

 

 

 

 

 

«προσομοιωτής σκοποβολής» ορίζεται το σύστημα ή 

εξοπλισμός με  τον οποίο ασκείται το άθλημα της σκοποβολής 

ή προπόνηση χωρίς τη χρήση πραγματικών πυρομαχικών ή 

βολίδων. 

 

«προσωρινή άδεια επέκτασης σκοπευτηρίου» ορίζεται η 

επέκταση του σκοπευτηρίου  για την οποία παραχωρείται 

άδεια βάσει των διατάξεων του άρθρου 9.  

 

«πυροβόλο όπλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό το άρθρο 2 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων 

Όπλων  Νόμου· 

 

«πυρομαχικά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο 

περί Εκρηκτικώv Υλώv Νόμoς. 

 

«συλλεκτικό όπλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος 

όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 

«σκοποβολή» σημαίνει τη σκόπευση και προσβολή στόχων 

με  πυροβόλο ή αεροβόλο όπλο. 

 

«σκοπευτήριο» ορίζεται το κάθε υποστατικό, κτιριακή 

εγκατάσταση, περιφραγμένος ανοικτός χώρος ή άλλος χώρος 

μέσα στον οποίο διδάσκεται και ασκείται το άθλημα της 

σκοποβολής. 
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57 του 1972 

85(I) του 1997 
 
 

3 του 1972  
12 του 1984  

122(I) του 1999  
 

 
 

 

«σκοπευτής» ορίζεται το πρόσωπο που ασκεί το άθλημα της 

σκοποβολής σε σκοπευτήριο. 

 

«σκοπευτικό σωματείο τύπου Α» σημαίνει το σωματείο ή 

ίδρυμα ή λέσχη που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί 

Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997  

ή τον περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, όπως οι Νόμοι αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και ανήκει 

οργανικά σε αθλητική ομοσπονδία.  

 

«σκοπευτικό σωματείο τύπου Β» σημαίνει το σωματείο ή 

ίδρυμα ή λέσχη που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί 

Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997 ή τον 

περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, όπως οι Νόμοι αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 

«στόχοι» ορίζονται τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για 

να βληθούν κατά την άσκηση του αθλήματος της σκοποβολής 

και περιλαμβάνει σταθερά και κινητά σημεία, πήλινους 

δίσκους,  ή  άλλα παρόμοια αντικείμενα, ως οι τεχνικές 

λεπτομέρειες του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

«τόξο» σημαίνει μεταλλικό ή ξύλινο τόξο που αποτελείται από 

μία χειρολαβή στο κέντρο και δύο ενσωματωμένων ή 

χωριστών ευλύγιστων άκρων και προορίζεται για χρήση 

αποκλειστικά για σκοπούς του αθλήματος της τοξοβολίας και 

του κυνηγίου. 

 

«τοξοβολία» σημαίνει το άθλημα σκόπευσης και προσβολής 

στόχου με τόξο και βέλος. 

 

«τοξοβόλος» ορίζεται το πρόσωπο που ασκεί το άθλημα της 
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τοξοβολίας σε σκοπευτήριο. 

 

«υπεύθυνος σκοπευτηρίου» σημαίνει το πρόσωπο που έχει 

την ευθύνη λειτουργίας του σκοπευτηρίου. 

 

«υπεύθυνος γραμμής βολής και ασφάλειας» σημαίνει το 

πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό του τη διεξαγωγή των 

βολών εντός σκοπευτηρίου.  

  

«χώρος αποθήκευσης όπλων» σημαίνει το χώρο όπου 

φυλάσσονται τα όπλα του σκοπευτηρίου.  

 

«χώρος αποθήκευσης πυρομαχικών» σημαίνει το χώρο όπου 

φυλάσσονται τα πυρομαχικά του σκοπευτηρίου.  

 

«χώρος επισκεπτών» σημαίνει το χώρο όπου ένα πρόσωπο 

μπορεί να παρακολουθήσει τη σκοποβολή άλλων προσώπων. 

 

«χώρος πτώσης σφαιριδίων» σημαίνει το χώρο όπου είναι 

δυνατό να υπάρξει πτώση σφαιριδίων κατά την άσκηση 

σκοποβολής. 

 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. 

 

«ώρες λειτουργίας σκοπευτηρίου» σημαίνει τις ώρες 

λειτουργίας του σκοπευτηρίου που καθορίζονται στην άδεια 

λειτουργίας του σκοπευτηρίου. 

  

Εξαίρεση από 

το πεδίο 
εφαρμογής του 

παρόντος 
Νόμου 

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για τα σκοπευτήρια 

της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. 

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

  

Αρμόδια αρχή 4. (1) Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι η αρμόδια αρχή 

εφαρμογής της παρούσας νομοθεσίας. 

 

(2) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας 

έχει τη διοικητική ευθύνη και αρμοδιότητα εκτελέσεως 

των αποφάσεων του Υπουργού. 

  

90 του 1972 

56 του 1982  
7 του 1990  

28 του 1991  
91(I) του 1992  
55(I) του 1993  

72(I) του 1998  
59(I) του 1999  

142(I) του 1999  
241(I) του 2002  
29(I) του 2005  

135(I) του 2006  
11(I) του 2007  

46(I) του 2011  
76(I) του 2011  

130(I) του 2011  
164(I) του 2011  
33(I του 2012  

110(I) του 2012  
150(Ι) του 2012  

20(Ι) του 2013  
65(Ι) του 2013  

120(Ι) του 2014  
39(Ι) του 2015  
134(I) του 2015  

24(Ι) του 2016 
 

 
 
14 του 1959 

67 του 1963  
6 του 1964  

65 του 1964  
12 του 1969  

38 του 1969  
13 του 1974  
28 του 1974  

24 του 1978  
25 του 1979  

80 του 1982  
15 του 1983  

9 του 1986  
115 του 1986  
199 του 1986  

5. (1) Τηρουμένων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου 

όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 

άδεια απόκτησης δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίου μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή σκοπευτικό σωματείο. 
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53 του 1987  

87 του 1987  
316 του 1987  

108 του 1988  
243 του 1988  

122 του 1990  
97(Ι) του 1992  
45(Ι) του 1994  

14(Ι) του 1996  
52(Ι) του 1996  

37(Ι) του 1997  
72(Ι) του 1997  
71(Ι) του 1998  

35(Ι) του 1999  
61(Ι) του 1999  

81(Ι) του 1999  
57(Ι) του 2000  

66(Ι) του 2000  
73(Ι) του 2000  
126(Ι) του 2000  

157(Ι) του 2000  
26(Ι) του 2002  

33(Ι) του 2002 
202(I) του 2002 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Τύπος Α2 

Παράρτημα VΙ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Τύπος Α1 
Παράρτημα VΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Πρόσωπο ή σκοπευτικό σωματείο το οποίο επιθυμεί 

να αποκτήσει, άδεια δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίου, συγκεκριμένης κατηγορίας, δικαιούται να 

υποβάλει γραπτή αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του 

Παραρτήματος VΙ, στον Υπουργό για να του χορηγήσει 

άδεια δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίου.  

 

(3) Ο Υπουργός, έχει εξουσία να χορηγήσει στον αιτητή 

την άδεια απόκτησης δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίου, υπό τις προϋποθέσεις ότι, δεν υφίσταται 

περί του αντιθέτου λόγος δημοσίας τάξης και ασφάλειας. 

Η άδεια δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίου 

παραχωρείται σύμφωνα με Κανονισμούς, που 

συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 21 και υπό 

συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται στην άδεια.  

(4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) εκδίδει την άδεια, 

κατά τον Τύπο Α1 του Παραρτήματος VΙ και έχει ισχύ για 
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 ένα έτος από την ημέρα έκδοσης της. 

(5) Η άδεια λειτουργίας του σκοπευτηρίου ισχύει για ένα 

έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται 

εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 6.   

  

Άδεια 
δημιουργίας και 

λειτουργίας 
σκοπευτηρίου. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Παράρτημα III 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

6. (1) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Υπουργό 

αίτηση δυνάμει του άρθρου 5, ο Υπουργός, σε εύλογο 

χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’ αυτής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και 

κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή. 

 

(2) Σε περίπτωση που ο Υπουργός αποφασίσει να 

χορηγήσει ή ανανεώσει σε αιτητή άδεια δημιουργίας και 

λειτουργίας σκοπευτηρίου, δεν εκδίδει τη σχετική άδεια 

πριν ο αιτητής του καταβάλει το τέλος που καθορίζεται 

στο Παράρτημα III. 

 

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει, ανανεώνει 

άδεια δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίου υπό 

την προϋπόθεση ότι– 

 

(i) το πρόσωπο, που καθορίζεται στην αίτηση ως 

υπεύθυνος του σκοπευτηρίου, έχει συμπληρώσει το 

21
ο
 έτος της ηλικίας του. 

 

(ii) ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και ο 

υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, 

τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια σύμφωνα με απόφαση του 

Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού 

ιατρικού συμβουλίου. 
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93 του 1972  

2 του /1975  
12 του /1975  
41 του /1978  

162 του 1989  
142 του 1991  

 

(iii) ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και 

ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από 

τα αναφερόμενα στο εδάφιο (4) αδικήματα. 

 

(iv) ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και 

ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε 

αδίκημα κατά παράβαση του περί Εκρηκτικών Υλών 

Νόμου, του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων 

Όπλων Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, τα τελευταία 

πέντε χρόνια. 

 

(v) ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και ο 

υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, λειτουργεί το σκοπευτήριο για τους σκοπούς 

του αθλήματος της σκοποβολής και όχι για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

(vi) ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και 

ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, κατά την υποβολή της αίτησης του 

προσκομίζει επίσημο αντίγραφο του  ποινικού μητρώου 

του. 

 

(vii) ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και 

ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο, δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύμφωνα με 

το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. 
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9(I) του 1992  

10(I) του 1996  
89(I) του 1997  

54(I) του 1998  
96(I) του 1998  

14(I) του 2001  
185(I) του 2003  
219(I) του 2004  

57(I) του 2007  
9(I) του 2009  

111(I) του 2011  
165(I) του 2011  
7(I) του 2012  

21(I) του 2012  
160(I) του 2012  

23(I) του 2013  
16(Ι) του 2014  

42(I) του 2014  
186(Ι) του 2014 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(viii) Ο αιτητής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και ο 

υπεύθυνος σκοπευτηρίου όταν ο αιτητής είναι νομικό 

πρόσωπο προσκομίζει  ιατρικό  πιστοποιητικό  ικανότητας 

από ιατρό, για απόκτηση άδειας. 

 

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να ζητήσει προσκόμιση 

ιατρικού πιστοποιητικού  ικανότητας από ιατρό,  για την 

ανανέωση της άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου. 

 

(4) Τα αδικήματα, για τα οποία η καταδίκη συνιστά 

κώλυμα στην έκδοση άδειας δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίου είναι τα ακόλουθα: 

(i) ανθρωποκτονία· 

(ii) βιασμός· 

(iii) απαγωγή (εξαιρουμένης της αναφερόμενης 

απαγωγής στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα 

Νόμου)· 
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119(I) του 2000 
212(I) του 2004  

172(I) του 2015  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

(iv) εμπρησμός· 

(v) εσχάτη προδοσία· 

(vi) ληστεία· 

(vii) στάση-συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση· 

(viii) φόνος εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου· 

(ix) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή 

μεταφορά εκρηκτικών υλών, (σύμφωνα με το εδάφιο 

(4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών 

Νόμου) εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων 

πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ 

(x) απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές 

ύλες· 

(xi)  παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής, 

χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ· 

(xii) αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην 

Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο 

του 2000, Ν. 119(Ι)/2000, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

(xiii) παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την 

προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων 

ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο και 

(xiv) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με 

γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του 
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παρόντος άρθρου. 

Νοείται ότι, ανεξάρτητα των προνοιών του εδαφίου (4) πιο 

πάνω, πρόσωπο που καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για τα 

αδικήματα που αναφέρονται, δύναται να υποβάλει αίτηση μετά 

την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταδίκης του 

νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (4), εντός της πιο 

πάνω χρονικής περιόδου των δύο ετών. 

(5) Η μεταβίβαση ή πώληση σκοπευτηρίου σε άλλο 

πρόσωπο επιτρέπεται μόνο όταν το πρόσωπο στο 

οποίο θα μεταβιβαστεί ή πωληθεί το σκοπευτήριο 

είναι κάτοχο άδειας δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίου.  

  

Άδεια 

υπεύθυνου 
σκοπευτηρίου, 
εκπαιδευτή 

σκόπευσης / 
υπεύθυνου 

γραμμής βολής 
ή υπεύθυνου 

χώρου 
αποθήκευσης 
όπλου και 

πυρομαχικών. 
 

Τύπος Α3 
Παράρτημα VΙ 
 

Τύπος Α4 
Παράρτημα VΙ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Παράρτημα III 
 

7. (1) Φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει άδεια 

υπεύθυνου σκοπευτηρίου ή / και εκπαιδευτή 

σκοποβολής  ή / και υπεύθυνου γραμμής βολής ή /  και 

προπονητή ή / και υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης 

όπλου ή / και πυρομαχικών ή / και μεταφορέα 

πυρομαχικών, υποβάλλει στον Υπουργό αίτηση στον 

Τύπο Α3 του Παραρτήματος VΙ. Ο Υπουργός, σε 

εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και 

κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή. O 

Υπουργός εκδίδει την άδεια στον Τύπο Α4 του 

Παραρτήματος VΙ.  

 

(2) Σε περίπτωση που ο Υπουργός αποφασίσει να 

χορηγήσει σε αιτητή άδεια δεν εκδίδει τη σχετική άδεια 

πριν ο αιτητής καταβάλει το ανάλογο τέλος που 

καθορίζεται στο Παράρτημα III. 
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(3) η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη  από την ημερομηνία 

έκδοσής της και ανανεώνεται εφόσον πληρούνται όλες 

οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.   

 

(4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει την άδεια υπό 

την προϋπόθεση ότι ο αιτητής – 

 

(i) έχει συμπληρώσει το 21
ο
 έτος της ηλικίας του. 

 

(ii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη 

δημόσια τάξη ή ασφάλεια σύμφωνα με απόφαση του 

Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού 

ιατρικού συμβουλίου. 

 

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο (5) αδικήματα. 

 

(iv) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα 

κατά παράβαση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, του 

περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου 

και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. 

 

(v) έχει αποκτήσει πιστοποιητικό ικανότητας, 

εκτελέσεως των όσον αναφέρονται στο εδάφιο (1), το 

οποίο αποκτείται βάσει Κανονισμών που συντάσσονται 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Νόμου. 

 

(vi) ο αιτητής κατά την υποβολή της αίτησης του 

προσκομίζει επίσημο αντίγραφο του  ποινικού μητρώου 

του. 

 

(vii) δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύμφωνα με το 
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άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. 

 

(viii) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για 

οποιοδήποτε αδίκημα τα τελευταία δέκα χρόνια. 

 

(ix) Ο αιτητής προσκομίζει  ιατρικό  πιστοποιητικό  

ικανότητας (ψυχομετρικός έλεγχος) από ιατρό, για 

απόκτηση άδειας. 

 

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να ζητήσει προσκόμιση 

ιατρικού πιστοποιητικού  ικανότητας από ιατρό,  για την 

ανανέωση της άδειας του . 

 

 (5) Τα αδικήματα, για τα οποία η καταδίκη συνιστά 

κώλυμα στην έκδοση άδειας είναι τα ακόλουθα: 

(i) ανθρωποκτονία· 

(ii) βιασμός· 

(iii) απαγωγή (εξαιρουμένης της αναφερόμενης 

απαγωγής στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα 

Νόμου)· 

(iv) εμπρησμός· 

(v) εσχάτη προδοσία· 

(vi) ληστεία· 

(vii) στάση-συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση· 

(viii) φόνος εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου· 

(ix) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή 
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μεταφορά εκρηκτικών υλών, (σύμφωνα με το εδάφιο 

(4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών 

Νόμου) εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων 

πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ 

(x) απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές 

ύλες· 

(xi)  παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής, 

χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ· 

(xii) αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην 

Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο 

του 2000, Ν. 119(Ι)/2000, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

(xiii) παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την 

προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων 

ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο. Και 

(xiv) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με 

γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. 

Νοείται ότι, ανεξάρτητα των προνοιών του εδαφίου (5) πιο 

πάνω, πρόσωπο που καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για τα 

αδικήματα που αναφέρονται, δύναται να υποβάλει αίτηση μετά 

την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταδίκης του 

νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (5), εντός της πιο 

πάνω χρονικής περιόδου των δύο ετών. 
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Κατάθεση 

τελών 
8. (1) Τα τέλη που καταβάλλονται σχετικά με τα άρθρα 6 

και 7 και αφορούν ιδιωτικά σκοπευτήρια κατατίθενται 

στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 

(2) Από τα τέλη που καταβάλλονται σχετικά με τα 

άρθρα 6 και 7 και αφορούν σκοπευτήρια σκοπευτικών 

σωματείων, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας δύναται να 

καταβάλλει ποσοστό 50% των τελών στην αθλητική 

ομοσπονδία που ανήκουν ως χορηγία. 

  

Προσωρινή 
επέκταση 

σκοπευτηρίου 
 

 
 
Τύπος Α5 

Παράρτημα VΙ 
 

 
 

 
 
Παράρτημα III 

 
 

9. (1) Ο Υπουργός  υπό προϋποθέσεις δύναται να 

παραχωρεί προσωρινή άδεια επέκτασης του 

σκοπευτηρίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

στον Τύπο Α5 του Παραρτήματος VΙ σε κάτοχο άδειας 

δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίου, με σκοπό 

τη διεξαγωγή αγώνων αθλήματος σκοποβολής όπλων 

κατηγορίας Δ, εφόσον καταβάλει το τέλος που φαίνεται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ. Ο χώρος και οι όροι της 

προσωρινής επέκτασης, θα καθορίζονται στην άδεια. 

(2) Η διάρκεια της προσωρινής επέκτασης του 

σκοπευτηρίου θα είναι  ίσου του αριθμού των ημερών 

διεξαγωγής των αγώνων με την προσθήκη επιπλέον 

πέντε ημερών πριν από τη διεξαγωγή αυτών και δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε ημερών.  

  

Μέλη 
σκοπευτηρίων 

10. (1) Η χρήση των σκοπευτηρίων και των υπηρεσιών 

τους επιτρέπεται μόνο σε μέλη σκοπευτηρίων ή 

σκοπευτικών σωματείων.  

(2) Ο υπεύθυνος του σκοπευτηρίου οφείλει να τηρεί 
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αρχείο μελών σε οποιαδήποτε μορφή 

περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής σε τέτοιο τύπo 

όπως δύvαται vα καθοριστεί από τον Προϊστάμενο. 

(3) Η χρήση των σκοπευτηρίων μπορεί να γίνεται από 

μέλη της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και της 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εφόσον χρησιμοποιούν 

τον υπηρεσιακό οπλισμό, που είναι χρεωμένοι, έχουν 

σχετική έγκριση από την Υπηρεσία τους και εφόσον 

τους επιτρέπεται από τον Υπεύθυνο του σκοπευτηρίου.  

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέλη 

της Εθνικής Φρουράς θεωρούνται και οι έφεδροι και οι 

εθνοφύλακες, που είναι χρεωμένοι οπλισμό από την 

Εθνική Φρουρά. Όλα τα μέλη της Εθνικής Φρουράς για 

να χρησιμοποιούν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό όπως 

περιγράφεται στο εδάφιο (3) θα πρέπει να έχουν 

σχετική γραπτή, ονομαστική έγκριση από την Εθνική 

Φρουρά.  

(5) Η χρήση των σκοπευτηρίων γίνεται αναλόγως της 

κατηγορίας του σκοπευτηρίου και των όπλων για τα 

οποία είναι αδειοδοτημένα.    

  

Χρήση 

προσομοιωτή 
11. (1) Σε κάθε σκοπευτήριο δύναται να χρησιμοποιείται 

προσομοιωτής σκοποβολής.  

(2) Χρήση προσομοιωτή σκοποβολής σε χώρο εκτός 

αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου μπορεί να γίνει μόνο 

μετά από σχετική γραπτή έγκριση του Προϊστάμενου.  

  

Άδεια κατοχής 
για τα όπλα 
κατηγορίας Α, 
Β, Γ και τις 
βαλλίστρες. 

12. (1) Το πιστοποιητικό εγγραφής και η άδεια κατοχής για 

τα όπλα κατηγορίας Α, Β, Γ και τις βαλλίστρες εκδίδεται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πυροβόλων και Μη 
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Πυροβόλων όπλων Νόμο όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται και βάσει Κανονισμών 

που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

παρόντος Νόμου και αφού καταβληθεί το τέλος που 

καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής και η άδεια κατοχής για 

τα όπλα κατηγορίας Δ και τα τόξα  εκδίδεται σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του περί Πυροβόλων και Μη 

Πυροβόλων όπλων Νόμο όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(3) Η άδεια κατοχής που εκδίδεται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του εδαφίου (1) έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια 

και μπορεί να ανανεωθεί για άλλα τρία (3) χρόνια 

εφόσον καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

που καθορίζονται βάσει Κανονισμών, που 

συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος 

Νόμου. 

(4) Σε περίπτωση που κάτοχος όπλου δεν επιθυμεί 

πλέον να κατέχει το όπλο του, ή κατά τη διαδικασία 

ανανέωσης της άδειας κατοχής διαφανεί ότι δεν πληρεί 

όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με 

το  εδάφιο (3)  τότε το όπλο μπορεί να μεταβιβαστεί σε 

άλλο αδειοδοτημένο πρόσωπο ή σκοπευτήριο ή να το 

παραδώσει στον Προϊστάμενο, ο οποίος το προωθεί 

για πλειστηριασμό ή το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας ή το παραδίδει στον Αρχηγό 

Αστυνομίας  χωρίς να παραχωρεί οποιαδήποτε 

αποζημίωση στον τέως κάτοχο του όπλου. 

(5) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό προκύψει από τον 
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πλειστηριασμό που αναφέρεται στο εδάφιο (5) 

κατατίθεται στο ταμείο της Υπηρεσίας Θήρας και 

Πανίδας.   

  

Ιχνηλάτηση και 
περιoρισμoί 

στηv πώληση 
και αγoρά 
φυσιγγίωv και 

άλλωv 
πυρoμαχικώv 

13. (1) Κάθε υπεύθυνος χώρου αποθήκευσης όπλων ο 

oπoίoς έχει υπό τη φύλαξή του όπλα, τηρεί στα 

υπoστατικά τoυ αρχείο σε οποιαδήποτε μορφή 

περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, πoυ καλείται 

τo Αρχείο Απoθήκης Όπλων, σε τέτoιo τύπo όπως 

δύvαται vα καθoριστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

ιχνηλάτηση της οποιασδήποτε κίνησης των όπλων 

 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών 

Υλών Νόμου, κάθε υπεύθυνος χώρου αποθήκευσης  

πυρομαχικών  ελεγχόμενων ή μη, τηρεί στα υπoστατικά 

τoυ αρχείο σε οποιαδήποτε μορφή  περιλαμβανομένης 

και της ηλεκτρονικής, πoυ καλείται Αρχείο Απoθήκης 

Πυρoμαχικώv, σε τέτoιo τύπo όπως δύvαται vα 

καθoριστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της 

πώλησης, της χρήσης και της οποιασδήποτε κίνησης 

πυρομαχικλών  και ελεγχόμενων πυρομαχικών.  

 

(3) Αναλόγως της περίπτωσης ο Επιθεωρητής 

Εκρηκτικών Υλών ή ο Προϊστάμενος ή εντεταλμένος 

αστυvoμικός σε oπoιoδήπoτε χρόvo μπορεί να 

εισέρχεται σε χώρους αποθήκευσης όπλων και 

πυρομαχικών και επιθεωρεί όλα τα όπλα και  

πυρoμαχικά στo απόθεμα, επιθεωρεί τo Αρχείο 

Απoθήκης Πυρoμαχικώv, τo Αρχείο Πώλησης 

Πυρoμαχικώv, το βιβλίο κίνησης των όπλων και 

λαμβάvει αvτίγραφo oπoιωvδήπoτε καταχωρήσεωv σε 

αυτό. Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται vα επιτρέψει τη 

διεξαγωγή τέτoιας επιθεώρησης ή τη λήψη αvτιγράφoυ 
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ή όπoιoς παρεμπoδίζει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών 

Υλών ή τον Προιστάμενο ή αστυvoμικό, εvώ διεvεργεί 

τέτoια επιθεώρηση ή λαμβάvει τέτoιo αvτίγραφo είvαι 

έvoχoς αδικήματoς και οι εργασίες του σκοπευτηρίου 

αναστέλλονται άμεσα. 

  

Έρευνα και 

κατάσχεση 
14. (1) Αναλόγως της περίπτωσης ο Επιθεωρητής 

Εκρηκτικών Υλών ή ο Προιστάμενος ή εντεταλμένος 

αστυvoμικός δύvαται κατά oπoιoδήπoτε χρόvo vα 

εισέλθει χωρίς έvταλμα σε oπoιoδήπoτε σκοπευτήριο 

όπoυ αυτός έχει εύλoγη υποψία  ότι όπλο ή 

πυρομαχικά απoθηκεύεται, φυλάσσεται, πωλείται ή 

εκτίθεται πρoς πώληση κατά παράβαση τoυ Νόμoυ 

αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv 

δυvάμει αυτoύ και δύvαται vα κατάσχει και 

απoμακρύvει oπoιαδήπoτε όπλο ή πυρομαχικό μαζί με 

τη συσκευασία  πoυ τηv περιέχει. 

 

(2) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo εμπoδίζει τηv 

έρευvα ή παρεμπoδίζει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών 

Υλών ή τον Προϊστάμενο ή εντεταλμένο αστυνομικό 

πoυ εvεργεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) 

είvαι έvoχo αδικήματoς. 

 

(3) Σε περίπτωση που μετά την πάροδο σαράντα οκτώ  

(48)  ωρών από την ώρα της κατάσχεσης των όπλων ή 

των πυρομαχικών δεν παρουσιαστεί πρόσωπο που, να 

αποδεικνύει ότι νόμιμα τα κατέχει σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) τότε ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει για 

το μελλοντικό χειρισμό τους περιλαμβανομένης και της 

καταστροφής  τους. 

  

Δήμευση ή και 

καταστροφή 
15. (1) Ο Υπουργός δύναται να αναστείλει  την άδεια 
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τεκμηρίων  λειτουργίας σκοπευτηρίου στην περίπτωση που η 

λειτουργία του σκοπευτηρίου δεν συνάδει με το σκοπό 

για τον οποίο αδειοδοτήθηκε.    

 

(2) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών, ο Προϊστάμενος 

ή εντεταλμένος αστυνομικός τηρουμένων των 

εκάστοτε εν ισχύει θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, 

δύναται να αποταθεί δια κλήσεως στο Δικαστήριο 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, αιτούμενος την 

έκδοση Διατάγματος για τη δήμευση ή και 

καταστροφή όπλων και πυρομαχικών που 

κατασχέθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου ή των διατάξεων των Κανονισμών που 

συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

παρόντος Νόμου. 

 

 

(3) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το 

Δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση Διατάγματος 

για  δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος μόνο αν 

ικανοποιηθεί: 

 

(α) Ότι δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή / και των Κανονισμών που 

συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος 

Νόμου· 

 

(β) ότι συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την 

ασφαλή φύλαξη των πιο πάνω προϊόντων. 

 

(4) Σε περίπτωση που τα πυρομαχικά δημεύονται με 

βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

καταστραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες του 
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Δικαστηρίου. 

  

Έλεγχος 
λειτουργίας 

σκοπευτηρίων 

16. (1) Ο Προϊστάμενος ή εντεταλμένος αστυνομικός  

μπορεί χωρίς δικαστικό ένταλμα να εισέλθει σε 

οποιοδήποτε σκοπευτήριο ή μέρος αυτού και να ελέγξει 

τον τρόπο λειτουργίας του. 

 

(2) Ο υπεύθυνος του σκοπευτηρίου υποχρεούται να 

συνεργαστεί και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια 

στον προϊστάμενο ή στον εντεταλμένο αστυνομικό,  

που διενεργεί τον έλεγχο.   

  

Εξουσία 

έκδοσης 
κανονισμών  

17. Όταν ο Υπουργός, επιτρέψει τη δημιουργία και 

λειτουργία σκοπευτηρίου τότε η δημιουργία και 

λειτουργία του σκοπευτηρίου γίνεται βάση Κανονισμών 

που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

παρόντος Νόμου. 

  

Υποχρεωτική 

ασφάλιση έναντι 
τρίτου. 

18. (1) Κάθε κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίου διατηρεί σε ισχύ τέτοιο ασφαλιστήριο, 

που αφορά την ευθύνη έναντι τρίτου για ζημιά ή 

σωματική βλάβη η οποία προκλήθηκε εντός του 

σκοπευτηρίου . 

 

(2) Καμία άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου δεν τίθεται 

σε ισχύει εάν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

εδαφίου (1).  

  

Πυροβόλο όπλο 
του οποίου η 

κατοχή στη 
Δημοκρατία 
απαγορεύεται. 

19. (1) Πρόσωπο προερχόμενο από το εξωτερικό και  

μεταφέρει στη Δημοκρατία πυροβόλο όπλο κατηγορίας 

Α, Β και Γ το οποίο κατέχει νόμιμα για να λάβει μέρος 

σε αγώνες σκοποβολής ή για σκοπούς προπόνησης, 

οφείλει το συντομότερο δυνατό αλλά όχι πέραν των  
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δώδεκα (12) ωρών, από την άφιξη του στη Δημοκρατία, 

να παραδώσει το όπλο σε σκοπευτήριο, που θα 

επιλέξει και στο οποίο θα φυλάσσεται μέχρι την 

αναχώρησή του από τη Δημοκρατία. 

 

(2) Η επιστροφή του όπλου στο δικαιούχο επιτρέπεται 

σε διάστημα δώδεκα (12) ωρών πριν από την 

αναχώρηση του από τη Δημοκρατία.   

  

Ελεγχόμενα 

πυρομαχικά 
των οποίων η 

κατοχή στη 
Δημοκρατία 

απαγορεύεται. 

20. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών 

Υλών Νόμου, πρόσωπο προερχόμενο από το 

εξωτερικό που μεταφέρει στη Δημοκρατία ελεγχόμενα 

πυρομαχικά των οποίων η κατοχή στη χώρα 

προέλευσης του επιτρέπονται και τα κατέχει νόμιμα, 

αλλά στη Δημοκρατία η κατοχή τους απαγορεύεται και 

έρχεται στη Δημοκρατία για να λάβει μέρος σε αγώνες 

σκοποβολής ή για σκοπούς προπόνησης, δεν μπορεί 

να τα μεταφέρει εντός της Δημοκρατίας. Η μεταφορά 

τους στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα ή της 

προπόνησης γίνεται από τον Υπεύθυνο του χώρου 

αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών του 

σκοπευτηρίου στο οποίο θα γίνει η χρήση τους ή από 

αδειοδοτημένο μεταφορέα πυρομαχικών. Η φύλαξη και 

αποθήκευση τους γίνεται από τον Υπεύθυνο του χώρου 

αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών. 

(2) Η επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων 

ελεγχόμενων πυρομαχικών στο δικαιούχο στην 

περίπτωση που το επιθυμεί, γίνεται από τον Υπεύθυνο 

ή τον Υπεύθυνο του χώρου αποθήκευσης όπλων και 

πυρομαχικών του σκοπευτηρίου στο οποίο έγινε η 

χρήση τους ή από αδειοδοτημένο μεταφορέα 

πυρομαχικών και παραδίδονται στο χώρο από τον 
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οποίο ο νόμιμος κάτοχος τους θα αποχωρήσει από τη 

Δημοκρατία. 

  

Κανονισμοί 21. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 

κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος 

το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και 

γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου. 

 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων 

του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να 

προβλέπουν θέματα που αφορούν: 

 

(α) τη μεταφορά των όπλων από τους κατόχους τους , 

από και προς το σκοπευτήριο και από σκοπευτήριο σε 

σκοπευτήριο, 

 

(β) τη λειτουργία και τον έλεγχο των σκοπευτηρίων,  

 

(γ) τον τρόπο και το χώρο φύλαξης των όπλων,  

 

(δ) την εισαγωγή, κατοχή, μεταφορά και τον τρόπο και 

το χώρο φύλαξης των πυρομαχικών, 

 

(ε) το τέλος ανά ελεγχόμενο πυρομαχικό που 

χρησιμοποιήθηκε και το ποσοστό του τέλους που θα 

επιστρέφεται ως χορηγία στις αθλητικές ομοσπονδίες. 

 

(στ) τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να 

λαμβάνονται μέσα στα σκοπευτήρια, 

 

(ζ) την κατοχή όπλων από σκοπευτήρια, 
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(η) την εισαγωγή, την κατοχή  και μεταφορά όπλων 

από μέλη σκοπευτηρίων ή / και σκοπευτικών 

σωματείων, τη χρήση των όπλων και τον τρόπο και το 

χώρο φύλαξης τους, 

 

(θ) τη διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής και 

προπονήσεων, 

 

(ι) τη χρήση των όπλων που κατέχουν τα σκοπευτήρια, 

 

(ια) τη διαδικασία εγγραφής μελών σκοπευτηρίων ή / 

και σκοπευτικών σωματείων τύπου Α και Β και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών των 

σκοπευτηρίων, 

 

(ιβ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανήλικων 

μελών των σκοπευτηρίων, 

 

(ιγ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών 

σκοπευτηρίων ή / και σκοπευτικών σωματείων άλλων 

χωρών ή μελών εθνικών ομάδων ή εθνικών  

ομοσπονδιών, 

 

(ιδ) τη διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικών 

υπεύθυνου σκοπευτηρίου ή / και εκπαιδευτή 

σκόπευσης / υπεύθυνου γραμμής βολής ή / και 

προπονητή ή / και υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης 

όπλου και πυρομαχικών ή / και μεταφορέα 

πυρομαχικών στην οποία περιλαμβάνεται η 

παρακολούθηση θεωρητικών και πρακτικών  

μαθημάτων και επιτυχία σε ειδική εξέταση.  

 

(ιε) τη διαδικασία παραχώρησης χορηγίας στις 
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αθλητικές ομοσπονδίες και οι σκοποί για την οποία 

παραχωρείται.   

(ιστ) τη δημιουργία και λειτουργία σχολών και 

ακαδημιών εκμάθησης σκοποβολής. 

 

(ιζ) την αγοραπωλησία των πυροβόλων και των μη 

πυροβόλων όπλων   

  

Ευθύνη 

αξιωματούχων, 
υπαλλήλων και 
λοιπών νομικών 

προσώπων. 

22. Όταν αδίκημα, με βάση τον παρόντα Νόμο, 

διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο 

που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και 

αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, 

συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την 

επιδειχθείσα αμέλεια προέδρου, συμβούλου, διευθυντή, 

γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου 

που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό 

αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του 

προαναφερθέντος αδικήματος. 

  

Βαλλιστικός 
έλεγχος 

23. (1) Όλα τα όπλα των κατηγοριών Α, Β και  Γ  για να 

επιτραπεί η κατοχή, η αποθήκευση και χρήση τους από 

οποιοδήποτε αδειοδοτημένο σκοπευτήριο ή πρόσωπο, 

θα πρέπει να τύχουν βαλλιστικού ελέγχου από τον 

Αρχηγό Αστυνομίας, πριν από την παραλαβή τους από 

τον υπεύθυνο του αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου ή του 

αδειοδοτημένου προσώπου. 

 

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διατηρεί και φυλάττει σε 

οποιαδήποτε μορφή και όσο χρονικό διάστημα θεωρεί 

ορθό, όλα τα αποτελέσματα ή στοιχεία των βαλλιστικών 

ελέγχων.  

 

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διενεργεί νέο βαλλιστικό 
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έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας κατοχής του 

όπλου εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά. 

 

(4) Το κόστος του κάθε βαλλιστικού ελέγχου επιβαρύνει 

τον ιδιοκτήτη του όπλου. 

  

Εξουσία 

Υπουργού για 
τροποποίηση 

Παραρτημάτων 

24. Ο Υπουργός με διάταγμα του το οποίο δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας, δύναται 

να τροποποιεί  τα Παραρτήματα II, IV, V, VI, VII και VIII 

του Νόμου. 

  

Κατάθεση 
χρηματικών 

ποσών  

25. Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από την 

επιβολή χρηματικής ποινής ή εξώδικου προστίμου για 

παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου, κάθε έσοδο 

από την εκποίηση οποιουδήποτε αντικειμένου 

δημευθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

και οποιοδήποτε ποσό από έκδοση άδειας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στο 

ταμείο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. 

  

Αδίκημα για το 
οποίο δεν 

προβλέπεται 
ειδική ποινή και 

εξώδικες 
ρυθμίσεις. 

26. (1) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται ένοχο αδικήματος, 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, για το οποίο δεν 

προβλέπεται ειδική ποινή υπόκειται σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε  (5) χρόνια ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες ευρώ 

(20.000€) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

Άσκηση δίωξης, 

αύξηση 
εξώδικου 

προστίμου και 
τόπος 
πληρωμής του. 

27. (1) Οι διατάξεις του Νόμου δύνανται να τύχουν 

εξώδικης ρύθμισης. 

 

(2) Για όλα τα αδικήματα που προκύπτουν από 

παραβίαση διατάξεων του παρόντος Νόμου το ύψος 

του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με 
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ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) της υψηλότερης 

προβλεπόμενης χρηματικής ποινής για το 

συγκεκριμένο αδίκημα. 

 

(3) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος ή εντεταλμένος 

αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει 

διαπράξει αδίκημα που μπορεί να τύχει εξώδικης 

ρύθμισης με βάση το παρόν άρθρο, επιδίδει στο 

πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, καλώντας το να 

πληρώσει εξώδικο πρόστιμο. 

 

(4) Καμία δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιμο 

καταβληθεί πριν από την πάροδο σαράντα πέντε 

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης. 

 

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο στο οποίο έχει 

επιδοθεί η ειδοποίηση, που αναφέρεται στο παρόν 

άρθρο δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που 

αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα ημέρες από την 

ημερομηνία της έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο 

αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το 

μισό του εν λόγω προστίμου. 

 

(6) Η πληρωμή εξώδικου προστίμου γίνεται σε 

οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι 

συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους παρόχους 

πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον το εν 

λόγω ίδρυμα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές 

τελών ή διαδικτυακά, μέσω συμβεβλημένου 

οργανισμού διευκόλυνσης πληρωμών∙ 

 

(7) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε 

αδίκημα, δυνάμει του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως 
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πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για 

το εν λόγω αδίκημα: 

 

Νοείται ότι πιστοποιητικό πληρωμής που εκδίδεται 

μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, δε χρήζει 

υπογραφής και θεωρείται επαρκής απόδειξη της 

πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης 

ρύθμισης του αδικήματος. 

 

(8) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης κατατίθεται στο 

ταμείο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. 

 

(9) Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάμει του παρόντος 

άρθρου: 

(α) καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται να έχει 

διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης του 

παρόντος Νόμου ή διατάγματος ή Κανονισμών που 

εκδίδονται  δυνάμει αυτού· 

(β) παραθέτει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος 

που κρίνεται αναγκαίο, για να δικαιολογηθεί ο 

προβαλλόμενος ισχυρισμός· 

(γ) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το 

εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, δε θα ασκηθεί δίωξη για 

το αδίκημα· 

(δ) παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και 

αναφέρει ότι αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε 

τριάντα ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ· 

(ε) παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιμο δύναται να 

πληρωθεί. 
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(10) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η πληρωμή 

εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη. Το 

δικαστήριο όμως δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο 

πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της ποινής σχετικά με 

τη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων. 

 

(11) Ο Υπουργός αναλόγως της σοβαρότητας ή και της 

συχνότητας των αδικημάτων δύναται να αναστείλει 

οποιαδήποτε άδεια παραχώρησε σύμφωνα με τις 

πρόνοιες των άρθρων 6 και 7.  

  

Τροποποίηση, 

αναστολή και 
ανάκληση 
αδειών. 

28. Ο Υπουργός έχει εξουσία, μετά από την παροχή 

εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο 

οποίο εξέδωσε την οποιαδήποτε άδεια βάσει των 

προνοιών του παρόντος Νόμου, να τροποποιεί, 

αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον 

δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της 

άδειας. 

  

 22 του 1966 

 121(I) του 1999  

 

29. (1) Οι περί Σκοπευτηρίων Νόμοι του 1966 μέχρι 1999 

καταργούνται. 

 

(2) Άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που 

έγιναν δυνάμει του νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1) εξακολουθούν να ισχύουν, για περίοδο δώδεκα 

μηνών από την ημερομηνία ισχύς του παρόντος Νόμου 

νοουμένου ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. 

  

Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

30. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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Παράρτημα Ι. 

Α. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Στην ενότητα αυτή κατατάσσονται όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής που ο 

στόχος είναι σταθερά τοποθετημένος σε διάφορες αποστάσεις (ανάλογα το 

αγώνισμα) ή εάν κινείται η κίνηση του είναι με μικρή ταχύτητα σε 

προκαθορισμένη βραχεία τροχιά ή άξονα. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται 

στα αγωνίσματα του σταθερού στόχου είναι στην πλειονότητα τους από χαρτί 

ή σε μερικές περιπτώσεις από μέταλλο. 

1. Πιστόλι ISSF (με σειρά διαμετρήματος) 

 

i. Αεροβόλο 

ii. Standard με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος 

iii. Ελεύθερο με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος 

iv. Ταχύτητος με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος 

v. Sport με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος 

vi. Κεντρικής Πυροδότησης με όπλα Μεγάλου Διαμετρήματος 

 

2. Τουφέκι ISSF  (με σειρά διαμετρήματος) 

 

i. Αεροβόλο 

ii. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος Πρηνηδόν 

iii. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μικρού Διαμετρήματος Τριών Στάσεων 

iv. 300μ. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μεγάλου Διαμετρήματος Πρηνηδόν 

v. 300μ. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα Μεγάλου Διαμετρήματος 3Χ20 

vi. Κινούμενο Στόχο με αεροβόλο ή πυροβόλο τυφέκιο Μικρού 

Διαμετρήματος 

 

3. Σκοποβολή IPSC (πρακτική σκοποβολή) 

i. Με πυροβόλα όπλα χειρός (πιστόλια και περίστροφα οποιουδήποτε 

διαμετρήματος) 

ii. Με λειόκανα πυροβόλα τυφέκια 
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iii. Με ραβδωτά πυροβόλα τυφέκια 

 

 

4. Σκοποβολή MLAIC 

i. Με πάσης φύσεως πυροβόλα όπλα εμπροσθογεμή 

 

5. Σκοποβολή IMMSU 

i. Με πάσης φύσεως όπλα σε διάφορες αποστάσεις κατά μεταλλικών 

στόχων. 

ii. Και άλλα πολλά αγωνίσματα όπως bench rest, slug κ.α. 

 

6. Τοξοβολία 

i. Τόξα 

ii. βαλλίστρες  

Β. ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Στην ενότητα αυτή κατατάσσονται όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής που ο 

στόχος εκτοξεύεται από ειδικές μηχανές με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα. 

Αυτονόητα οι στόχοι του πήλινου στόχου είναι κατασκευασμένοι από υλικό 

όμοιο του πηλού και έχουν την μορφή δίσκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

των Διεθνών Ομοσπονδιών. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται στον Πήλινο 

στόχο είναι λειόκανα τυφέκια όμοια με τα κυνηγετικά. 

1. Trap 

2. Skeet 

3. Double Trap 

4. Sporting  

5. Compak 

6. Hellices (ZZ) 

7. Άλλα παρόμοια, με τα πιο πάνω, αγωνίσματα. 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

1. Σταθερός Στόχος 

Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στα αγωνίσματα του σταθερού στόχου είναι 

στην πλειονότητα τους από χαρτί, πλαστική μεμβράνη σε μερικές 

περιπτώσεις από μέταλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών 

Ομοσπονδιών. 

2. Πήλινος Στόχος 

Οι πήλινοι στόχοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό όμοιο του πηλού και 

έχουν τη μορφή δίσκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών 

Ομοσπονδιών. Οι πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται από ειδικές μηχανές με μεγάλη 

ταχύτητα στον αέρα.  

3. Κινούμενος Στόχος (Running Target). 

i. Στόχοι που κινούνται σε συγκεκριμένη τροχιά,  

ii. Στόχοι που όταν προσβληθούν αποκαλύπτουν άλλους στόχους. 

  

4. Στόχοι IMSSU. 

Οι στόχοι IMSSU είναι μεταλλικές σιλουέτες ζώων. 

5. Hellices (ZZ) 

Πλαστικοί στόχοι που εκτοξεύονται από ειδικές μηχανές με μεγάλη ταχύτητα 

στον αέρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών Ομοσπονδιών 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Πίνακας Καταβλητέων Τελών 

Α/Α Θέμα Σκοπευτήριο 

κατηγορίας 

Τέλος Άρθρο 

1 

Άδεια Δημιουργίας και 

Λειτουργίας 

σκοπευτηρίου από 

σκοπευτικό σωματείο 

τύπου Α 

Α 1.500€ 6(2) 

Β 1.000€ 6(2) 

Γ 500€ 6(2) 

Δ 200€ 6(2) 

Ε 100€ 6(2) 

Στ 100€ 6(2) 

Ζ 100€ 6(2) 

Η 100€ 6(2) 

Θ 1.000€ 6(2) 

Ι 1.000€ 6(2) 

Κ 2.000€ 6(2) 

2 Άδεια Δημιουργίας και 

Λειτουργίας 

σκοπευτηρίου από 

σκοπευτικό σωματείο 

τύπου Β 

Α 1.750€ 6(2) 

Β 1.100€ 6(2) 

Γ 750€ 6(2) 

Δ 350€ 6(2) 
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Ε 100€ 6(2) 

Στ 100€ 6(2) 

Ζ 100€ 6(2) 

Η 100€ 6(2) 

Θ 1.100€ 6(2) 

Ι 1.100€ 6(2) 

Κ 2.250€ 6(2) 

3 

Άδεια Δημιουργίας και 

Λειτουργίας 

σκοπευτηρίου από 

φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο 

Α 
2.000€ 

6(2) 

Β 
1.200€ 

6(2) 

Γ 
1.000€ 

6(2) 

Δ 
500€ 

6(2) 

Ε 
100€ 

6(2) 

Στ 
100€ 

6(2) 

Ζ 
100€ 

6(2) 

Η 
100€ 

6(2) 

Θ 1.200€ 6(2) 

Ι 1.200€ 6(2) 

Κ 2.500€ 6(2) 
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4 Άδεια υπεύθυνου 

σκοπευτηρίου, 

εκπαιδευτή σκόπευσης, 

υπεύθυνου γραμμής 

βολής ή υπεύθυνου 

χώρου αποθήκευσης 

όπλου και 

πυρομαχικών, 

 200€ 7(2) 

5 Άδεια προσωρινής 

επέκτασης 

σκοπευτηρίου 

 100€ 9(1) 

6 Πιστοποιητικό εγγραφής 

για τα όπλα κατηγορίας 

Α, Β, Γ και τις 

βαλλίστρες  

 100€ 12(1) 

7 Άδεια κατοχής για τα 

όπλα κατηγορίας Α, Β, Γ 

και τις βαλλίστρες 

 40€ 12(1) 
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Παράρτημα ΙV 

Κατηγορίες Σκοπευτηρίων 

Σκοπευτήρια κατηγορίας Α 

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής όλων των ειδών όπλων. 

Σκοπευτήρια κατηγορίας Β 

Σκοπευτήρια Κλειστού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι και περίστροφο.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Γ 

Σκοπευτήρια Ανοικτού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι και περίστροφο.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Δ 

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με όπλα κατηγορίας Δ όπως αυτά 

καθορίζονται στον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Ε 

Σκοπευτήρια Κλειστού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με αεροβόλα όπλα.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Στ 

Σκοπευτήρια Ανοικτού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με αεροβόλα όπλα. 

Σκοπευτήρια κατηγορίας Ζ 
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Σκοπευτήρια Κλειστού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της τοξοβολίας.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Η 

Σκοπευτήρια Ανοικτού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της τοξοβολίας.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Θ 

Σκοπευτήρια Κλειστού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι, περίστροφο και 

τυφέκιο μέγιστου διαμετρήματος 0,32 χιλιοστών.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Ι 

Σκοπευτήρια Ανοικτού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι, περίστροφο και 

τυφέκιο μέγιστου διαμετρήματος 0,32 χιλιοστών.  

Σκοπευτήρια κατηγορίας Κ 

Σκοπευτήρια Κλειστού Χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα 

αθλήματα της σκοποβολής.  
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Παράρτημα V 

Κατηγορίες Όπλων 

Κατηγορία Α 

1. Αυτόματα πυροβόλα όπλα. 

 

Κατηγορία Β 

1. Βραχέα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα όπλα. 

2. Πιστόλια και Περίστροφα. 

3. Βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με κεντρική επίκρουση. 

4. Βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, 

συνολικού μήκους μικρότερου από 28 cm. 

5. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων η αποθήκη 

φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να φέρουν πάνω από τρία φυσίγγια. 

6. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων η αποθήκη 

φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία 

φυσίγγια, τα οποία φέρουν κινητό γεμιστήρα ή για τα οποία δεν μπορεί 

να υπάρξει εγγύηση ότι αποκλείεται να μετατραπούν, με συνήθη 

εργαλεία, σε όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη 

μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια. 

7. Μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία 

κάννη η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 cm. 

8. Ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή 

αυτόματου πυροβόλου όπλου. 

Κατηγορία Γ 

1. Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που 

αναφέρονται στην Κατηγορία Β.4. 

2. Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μια βολής ανά αυλακωτή κάννη. 
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3. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που 

περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2, Β3, Β4 και Β5. 

4. Βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, 

συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 28 cm. 

 

Κατηγορία Δ 

1. Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία κάννη των οποίων ο 

αριθμός  των καννών δεν υπερβαίνει τις δύο και το μήκος των καννών δεν 

είναι πιο μικρό από 60 εκατοστά ή 24 ίντζες. 

 

Κατηγορία Ε 

1. Αεροβόλα 

 

Κατηγορία Στ 

1. Τόξα 

2. Βαλλίστρες 
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Παράρτημα VI 

Τύπος Α1 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2017 

 
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

(άρθρο 5) 
 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει του περί Σκοπευτηρίων Νόμου, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας:………………………………… και με διεύθυνση 

αλληλογραφίας...............................................................................................................

..............................................……………………………………………………… άδεια 

δημιουργίας και λειτουργίας χώρου σκοπευτηρίου κατηγορίας ………. στο τεμ. 

....................... Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού .................................της 

Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που επισυνάπτονται. 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:…/……/……       Ημερομηνία λήξης 

άδειας:……/……/……. 

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

 

Τέλος πληρωθέν: €…….. (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 

 

Σημείωση: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.  
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Τύπος Α2 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2017 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

(άρθρο 5) 
 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίου κατηγορίας ……..  

Η δημιουργία και λειτουργία του σκοπευτηρίου θα βρίσκεται στο τεμάχιο 

…………………… φύλλο / σχέδιο ……………………….. του χωριού 

……………………… της Επαρχίας …………………………………………… 

Επισυνάπτονται:  

 

1. Βεβαίωση Λευκού ποινικού μητρώου.  
2. Έγκριση της αξιοποίησης του χώρου ως σκοπευτήριο, από την αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης  

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 
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Τύπος Α3 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2017 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ / 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΛΟΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 

(άρθρο 7) 
 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

 

Εγώ ο / η …………………………………………………………………………………….. 

με αριθμό δελτίου ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου 

παραχωρηθεί άδεια Υπεύθυνου Σκοπευτηρίου / Εκπαιδευτή Σκοποβολής / 

Υπεύθυνου Γραμμής Βολής  /  Υπεύθυνου Χώρου Αποθήκευσης Όπλων και 

Πυρομαχικών. (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)  

Επισυνάπτονται:  

1. Βεβαίωση Λευκού ποινικού μητρώου.  

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 

 

                                            ………………………….. 

 

                                            ………………………….. 
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Τύπος Α4 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2017 

 
ΑΔΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΒΟΛΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
(άρθρο 7) 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει του περί Σκοπευτηρίων Νόμου, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας:………………………………… και με διεύθυνση 

αλληλογραφίας...............................................................................................................

..............................................……………………………………………………… άδεια 

Υπεύθυνου Σκοπευτηρίου / Εκπαιδευτή Σκοποβολής / Υπεύθυνου Γραμμής Βολής  /  

Υπεύθυνου Χώρου Αποθήκευσης Όπλων και Πυρομαχικών υπό τους όρους που 

επισυνάπτονται. (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)  

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:…/……/……       Ημερομηνία λήξης 

άδειας:……/……/……. 

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

 

Τέλος πληρωθέν: €200.00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 

 

Σημείωση: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.  



 

47 
 

 

Τύπος Α5 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2017 

 
ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

(άρθρο 9) 
 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει του περί Σκοπευτηρίων Νόμου, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας:………………………………… και με διεύθυνση 

αλληλογραφίας...............................................................................................................

..............................................……………………………………………………… άδεια 

προσωρινής επέκτασης σκοπευτηρίου κατηγορίας ………. στο τεμ. ....................... 

Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού .................................της 

Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που επισυνάπτονται. 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:…/……/……       Ημερομηνία λήξης 

άδειας:……/……/……. 

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

 

Τέλος πληρωθέν: €…….. (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 
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Παράρτημα VIΙ 

Διεθνείς Ομοσπονδίες 

 

Παράρτημα VIΙΙ 

 

 


