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Ν. 2168/93 (ΦΕΚ 147 Α') : Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις

(Με το άρθρο 13 του Ν. 4058/12, ΦΕΚ-63 Α/22-3-12, ορίζεται ότι : “Οι διατάξεις του Μέρους Α΄
του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως αυτών που
αφορούν τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς
(ν. 2168/1993, Α΄ 147) και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2518/1997, Α΄ 164)”)

(Με την υποπαρ. Ε8 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι : “8.
Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:8. Γομωτή –
Πυροδότη ν. 2168/1993 (Α΄147) κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με αριθμό 2254/230/1995 (Β΄
73), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις υπ’ αριθ. Φ.6.9/13370/1560/1995 (Β΄677) και
Φ6.9/ 25068/1183/1996 (Β΄ 1035) κοινές υπουργικές αποφάσεις, άρθρα 108 έως 110 του νέου
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπ’ αριθ. ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/ 2223/23.5.2011
(Β΄1227) υπουργική απόφαση, ν. 3852/2010 (Β΄1227), ν. 3982/2011 (Α΄ 143)”).

(Με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4198/13, ΦΕΚ-215 Α/11-10-13, ορίζεται ότι : “3.α.
Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί
μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί
ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. .......β) .... γ)....δ. Η κατά τα
ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τις παραβάσεις: α)
του άρθρου 358 και του άρθρου 377 του Ποινικού Κώδικα για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με
πίστωση, β) του ν. 690/1945, γ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011, δ) του άρθρου 29 του ν. 703/1977
και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, ε) του ν. 2168/1993, στ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 593), ζ) του άρθρου 6 του ν.
456/1976 και η) του άρθρου 41 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999”).

(Με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4198/13, ΦΕΚ-215 Α/11-10-13, ορίζεται ότι : “4. α.
Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι
οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν
καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς
δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη,
για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των
έξι μηνών. ....... β) ...... γ) Εξαιρούνται των ως άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις
των άρθρων 167, 189, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 292, 309, 334 παράγραφος 3, 372, 382 και
390 του Ποινικού Κώδικα. Ομοίως εξαιρούνται αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις: α) του ν.
2168/1993, β) του άρθρου 6 του ν. 456/1976, γ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 593) και δ) του άρθρου 41 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999”).
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(Με το άρθρο 41 (Τοξοβολία – Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου) του Ν.
4373/16, ΦΕΚ-49 Α/1-4-16, ορίζεται ότι : “Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του
Ν. 2168/1993, τα αγωνιστικά τόξα που κατέχονται ή χρησιμοποιούνται από αθλητές τοξοβολίας, οι
οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που νομίμως έχει εκδοθεί από την οικεία αθλητική
Ομοσπονδία, κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες τοξοβολίας στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και
Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής αγωνιστικού
τόξου, οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων και των κατόχων αγωνιστικού τόξου, οι διαδικασίες
εισαγωγής – εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές του εξωτερικού για τη συμμετοχή
τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα” - βλ. Και άρθρο 41 ν.
4373/16 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις).

Άρθρο 1 : Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής
1.Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
[Αρχή Τροποποίησης]
α. «όπλο»: κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που
παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες,
ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή
να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω
αποτελέσματα.
Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση και ιδιαίτερα:
αα. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
αβ. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή
εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
αγ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουντσάκου).
αδ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE), βέλη αυτών και
αστυνομικές ράβδοι.
αε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν
αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.
αστ. Τυφέκια αλιείας (ψαροτούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι).
αζ. Συσκευές εκτόξευσης προώθησης δικτύων για τη σύλληψη ακινητοποίηση ζώων.
β. «πυροβόλο όπλο»: οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη, το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει ή
μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, με
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εξαίρεση όσα έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για
αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή για αλιεία με καμάκι, υπό τον όρο ότι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις
κατηγορίες του Παραρτήματος Ι.
Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της
ενέργειας εκρηκτικής ύλης, αν έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή.
γ. «μέρος»: κάθε τμήμα ή τεμάχιο όπλου που είναι ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού ή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροποποίηση του όπλου που οδηγεί σε αλλαγή κατηγορίας. Δεν θεωρούνται μέρη τα
στοιχεία που δεν επιδρούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
τροποποίηση του όπλου και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.
δ.

«ουσιώδες

συστατικό

μέρος

όπλου»:

η

κάννη,

ο

σκελετός

(κορμός/πλαίσιο),

ο

υποδοχέας,

συμπεριλαμβανομένων του άνω και κάτω υποδοχέα, κατά περίπτωση, ο φορέας (μηχανισμός) κλείστρου, το βυκίο,
το κινητό ουραίο ή το κλείστρο. Προκειμένου περί πυροβόλων όπλων, τα ανωτέρω, ως μεμονωμένα αντικείμενα,
περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο, στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να
ενσωματωθούν.
ε. «εξάρτημα»: κάθε συμπληρωματικό αυτοτελές στοιχείο, το οποίο είναι τοποθετημένο εκ κατασκευής ή μπορεί να
προσαρμοστεί στο όπλο και υποβοηθά τη χρήση του, χωρίς να είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του και ιδίως
κάθε διάταξη σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη, ώστε να μειώνει τον θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό
με όπλο (σιγαστήρας), συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου ή των
σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και πάσης φύσεως σκοπευτικά.
στ. «πυρομαχικά»: τα πλήρη φυσίγγια ή τα ενεργά συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του
καψυλλίου, του καψυλλιωμένου κάλυκα, της προωθητικής πυρίτιδας και των βολίδων ή βλημάτων που
χρησιμοποιούνται σε ένα όπλο, εφόσον αυτά υπόκεινται σε αυτοτελή αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται, επίσης, τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν
με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, τα επιμέρους στοιχεία αυτών (βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), τα αβολίδωτα
φυσίγγια κρότου αερίων, καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που περιέχουν
βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.
ζ. «εκρηκτικές ύλες»: τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και
μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή
ρηκτικά.
η. «εκρηκτικός μηχανισμός»: κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.
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θ. «όπλο χαιρετισμού και κρότου»: όπλο που έχει κατασκευαστεί ή έχει υποστεί ειδική μετατροπή, προκειμένου να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, για χρήσεις, όπως οι
θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις,
παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, εφόσον συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή
περί του ότι δεν δύναται να υποστεί οποιαδήποτε μετατροπή με συνήθη εργαλεία και ότι το εσωτερικό της κάννης
του έχει φραχθεί με σταθερό διάφραγμα, μη δυνάμενο να αφαιρεθεί.
ι. «όπλο για θήρα»: τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού
διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης
τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, σταθερό, μη
πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά
και μόνο για την άσκηση θήρας και κατ' εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την
απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν μπορούν
να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια.
ια. «φυσίγγια όπλου για θήρα»: τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν
συγκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο) από
μεταλλική ύλη.
ιβ. «όπλα σκοποβολής»: τα όπλα που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα
όπλα σκοποβολής, τα οποία μπορεί να είναι και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στα σημεία 3, 4α
και 4β της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, τα αδειοδοτούμενα της κατηγορίας Β΄του Παραρτήματος Ι, τα όπλα
που προβλέπονται ως αγωνιστικός εξοπλισμός από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Σκοποβολής, τα πυρομαχικά και η
ιδιογόμωση αυτών για τη σκοποβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.
ιγ. «απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο»: πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο προς χρήση
μέσω της διαδικασίας απενεργοποίησης του Κεφαλαίου Γ΄, με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη
συστατικά μέρη του κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να
αντικατασταθούν

ή να

τροποποιηθούν κατά τρόπον

που

να καθιστά

δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη

επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου.
ιδ. «όπλο που χρησιμοποιείται για να δίνει σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία»: συσκευή, η οποία είναι
σχεδιασμένη ώστε να δέχεται και να πυροδοτεί μόνο αβολίδωτα φυσίγγια ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και
η οποία δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας
εκρηκτικής ύλης.
Το καθεστώς αδειοδότησης των ως άνω συσκευών ρυθμίζεται με τις διατάξεις του ν. 456/1976 (Α΄ 277) «Περί
φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων».
ιε. «αεροβόλο»: όπλο που λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα, ή άλλου
προωθητικού αερίου και εκτοξεύει σφαιρίδιο ή βολίδα από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.
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ιστ. «οπλοπώλης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα
συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, μετασκευή, συναρμολόγηση,
επεξεργασία, επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή όπλων ή των μερών τους και/ή στην κατασκευή, εμπορία,
ανταλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή πυρομαχικών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει εφοδιαστεί με την αντίστοιχη
άδεια.
ιζ. «μεσίτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 4α, του οποίου η εμπορική ή
επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
ιη. «παράνομη κατασκευή»: α) η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή όπλων, μερών
τους και πυρομαχικών χωρίς την άδεια του άρθρου 5 ή από μέρη που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης
διακίνησης,
β) η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών
χωρίς σήμανση κατά τη στιγμή της κατασκευής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.
ιθ. «παράνομη διακίνηση»: η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση όπλων,
μερών τους ή πυρομαχικών από ή προς την Ελληνική Επικράτεια, εντός ή μέσω αυτής, κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 6, 11 και 26 ή χωρίς αυτά να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος.
κ. «ιχνηλασία»: η συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους
και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να επικουρούνται
στην ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης.
κα. «μουσείο»: η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα,
που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και
προβάλλει στο κοινό όπλα, μέρη τους ή πυρομαχικά, για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς,
τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και σκοπούς κληρονομιάς ή αναψυχής και που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ή αναγνωριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
κβ. «συλλέκτης»: ο νόμιμος κάτοχος: α) όπλων, μερών ή πυρομαχικών που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά,
ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 ή β) απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων που συγκεντρώνονται και κατέχονται για σκοπούς
ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.
κγ. «ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου»: έγγραφο, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο που
καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το πρόσωπο
που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο υποχρεούται να έχει πάντοτε στην κατοχή του το δελτίο.
2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
α. Εξομοιωτές σκοποβολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 1.
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β. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα.
γ. Πυροβόλα όπλα που δεν λειτουργούν, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης. Η απλή αφαίρεση μερών του όπλου
δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και στην περίπτωση αυτή τα όπλα θεωρούνται λειτουργικά.
δ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου θορύβου, λάμψης ή συριγμού και
κάθε είδους εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον
εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.
ε. Όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.
3. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε:
α. «αυτόματο πυροβόλο όπλο»: το 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 του.
β. «ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του,
αλλά κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, βάλλει μόνο μία φορά.
γ. «επαναληπτικό πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με τη
βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.
δ. «πυροβόλο όπλο μιας βολής ανά κάννη»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο από την κατασκευή του δεν φέρει
αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση και
όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο περισσότερα από ένα (1) φυσίγγια ανά κάννη.
ε. «βραχύ πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) εκατοστά ή το
συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) εκατοστά με λεία ή ραβδωτή κάννη.
στ. «μακρύκαννο πυροβόλο όπλο»: κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα με λεία ή ραβδωτή κάννη.
4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου: α. Πυροβόλα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την
1η.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων
απαιτεί άδεια.
β. Αγχέμαχα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα
εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.
γ. Συσκευές ειδικού τύπου και ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία
ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν
κατασκευασθεί για τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
που αφορούν στην ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη.
δ. Αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση
πυροβόλων όπλων και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.
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5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος της χώρας που δηλώνεται στη
διεύθυνση που αναγράφεται σε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που αναφέρει την κατοικία του και το οποίο
επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές ή σε οπλοπώλη ή σε μεσίτη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής του
όπλου.
6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις Ένοπλες
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τις δημόσιες αρχές. Δεν εφαρμόζονται επίσης στις μεταφορές
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4028/2011 (Α΄ 242). ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/203-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«7. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως υλικό με στρατιωτικό προορισμό
ορίζεται ότι είναι:
[Αρχή Τροποποίησης]α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, τα παρελκόμενά τους και τα
ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
στρατιωτικές εφαρμογές. -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΝ ΠΕΡ. α’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ
Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
β. Τα μέσα μεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συμβατικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και
παραχθεί για να χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρμογές, τα παρελκόμενα τους
και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.
γ. Τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
και χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικός εξοπλισμός με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ).
δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, ανεξαρτήτως του τρόπου που η
τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται απτώς (όπως μέσω συγγραμμάτων, εγχειριδίων
χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα) ή αΰλως (όπως μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεαντιγραφήματος, μετάδοσης μέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών
μέσων), τα οποία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας χαρακτηρίζονται ως είδη με στρατιωτικό
προορισμό.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-1111 [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4029/11, ΦΕΚ-245 Α/22-11-11, ορίζεται ότι : “2. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη είναι δυνατόν
να επιτρέπεται η εκποίηση όπλων, υλών και αντικειμένων του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες
διατάξεις» (Α ' 147) που έχουν κατασχεθεί ή δημευθεί, εφόσον κρίνονται κατάλληλα για εμπορία ή
χρήση, ακόμα και εάν τούτο δεν προβλέπεται ρητά από τη δικαστική απόφαση που επιβάλλει την
κατάσχεση ή δήμευση τους. Για την εκποίηση των ανωτέρω σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α' 314) είναι δυνατόν να
εφαρμοστεί η περίπτωση δ' της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 19)”).

'Αρθρο 2 : Εισαγωγή από το εξωτερικό
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή από το εξωτερικό όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στο
άρθρ.1, πλην των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων.
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[Αρχή Τροποποίησης] 2. Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται η εισαγωγή από το
εξωτερικό:
α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, αεροβόλων, όπλων για θήρα, καθώς και μερών
και φυσιγγίων όλων των ανωτέρω. Προκειμένου περί μερών όπλων για θήρα και αεροβόλων, άδεια απαιτείται μόνο
για την εισαγωγή των ουσιωδών συστατικών μερών τους. Για την εισαγωγή γεμιστήρων των ως άνω όπλων από
εμπόρους δεν απαιτείται άδεια.
β. Εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων. Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση
και μεταφορά χλωρικού καλίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και διαθέσεως αυτού.
γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών
και φυσιγγίων αυτών.
δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.
ε. Όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής, συσκευών ή εγκαταστάσεων που
προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικών διοπτρών από εμπόρους, ειδικά
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες που επιδιώκουν
την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής, καθώς και μέλη αυτών. Για την εισαγωγή από εμπόρους συσκευών
ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικών διόπτρων και
γεμιστήρων, με την επιφύλαξη αυτών που προορίζονται για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή
για επαναληπτικά όπλα, χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων ή των δέκα (10) φυσιγγίων, στην
περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, δεν απαιτείται άδεια.
στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών.
ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά
κειμήλια. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού αυτών ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών
κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.
η. Όπλων και λοιπών αντικειμένων, εξαιρουμένου του αναφερόμενου στην παράγραφο 4α υλικού, που
προορίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις εμπορικού σκοπού. Τα είδη αυτά τίθενται υπό το καθεστώς της
προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εισαγωγής τους, καθώς
και οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των ως άνω εκθέσεων ρυθμίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
θ. Όπλων και συσκευών ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή
ανώδυνη θανάτωση ζώων, προκειμένου να εφοδιάζονται με αυτά οι κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες, το
επιστημονικό προσωπικό των αντίστοιχων θεματικών εργαστηρίων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών
ιδρυμάτων, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικοί
επιστήμονες που υλοποιούν εγκεκριμένα δασικά ή κτηνιατρικά προγράμματα για τον έλεγχο των πληθυσμών ζώων ή
τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές, ύστερα από πρόταση του, κατά περίπτωση
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αρμόδιου, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία
επιτρέπεται η εισαγωγή για τους ίδιους φορείς και για τους ίδιους σκοπούς μερών και εφοδίων βολής των ανωτέρω
αντικειμένων.
ι. Όπλων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των
κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
προηγούμενη περίπτωση, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων
όπλων.
ιβ. Πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, μερών και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση
εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας ή για να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά, ως δείγματα από εμπόρους όπλων,
καθώς και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια δοκιμών σε
όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια. Με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης
της άδειας αυτής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
ιγ. Των ειδών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που
προορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.) εκδίδεται, κατόπιν αιτήματός της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε αεροδρόμια στα οποία η
διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υ.Π.Α., η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του
φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια
λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης,
κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.
ιδ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών από εμπόρους. Προκειμένου περί
περιστρόφων και πιστολίων χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η
εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται και από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες
αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη
διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.
ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων από εμπόρους, καθώς και από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες.
ιστ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης
δημόσιας αρχής επαλήθευσης κράτους μέλους ή δημόσιας αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας.
Όταν

τα

απενεργοποιημένα

πυροβόλα

όπλα

συνοδεύονται

από

πιστοποιητικό

απενεργοποίησης

αρχής

επαλήθευσης τρίτης χώρας, μη αναγνωρισμένης από την Ε.Ε., αυτά, αμέσως μετά την εισαγωγή τους και εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους από το τελωνείο εισόδου, μεταφέρονται, με την ίδια άδεια, σε
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Ελληνική Αρχή επαλήθευσης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα για χρήση, να
λάβουν την προβλεπόμενη σήμανση και να εκδοθεί πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Η αρχή επαλήθευσης
ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παραλαβή των
απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων.
Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργοποίησης,
αποστέλλει τα πυροβόλα όπλα σε οντότητα απενεργοποίησης στην Ελληνική Επικράτεια, επιλογής του
ενδιαφερόμενου, προκειμένου να καταστούν οριστικά ακατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Σε αυτήν την περίπτωση ο
ενδιαφερόμενος βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επαλήθευσης
της απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων.
Αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες του δεύτερου και τέταρτου εδαφίου, τα πυροβόλα όπλα επανεξάγονται με ευθύνη
του ενδιαφερόμενου.
Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την
εισαγωγή και επανεξαγωγή των ως άνω πυροβόλων όπλων, με αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού
παραστατικού.- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70
Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
3. [Αρχή Τροποποίησης]«Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από έγγραφο της οικείας
υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή: - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
α. 'Οπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθών κλπ.) από
ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.
[Αρχή Τροποποίησης]β. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών ή ακίνδυνων
γομώσεων, αποκλειστικά και μόνον για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά
ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου. - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ.
3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
4. [Αρχή Τροποποίησης]«4. Για κάθε είδους υλικό με στρατιωτικό προορισμό που εισάγεται και
προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για κάθε είδους υλικό με στρατιωτικό
προορισμό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, με τελικό
σκοπό την εξαγωγή του ή τη διάθεση του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια εισαγωγής
χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-1111 [Τέλος Τροποποίησης] . Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας,
του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και
Γεωργίας, αντίστοιχα.
[Αρχή Τροποποίησης]«4α. Υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας
των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, που είναι εγγεγραμμένες στο Ενιαίο Μητρώο
Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα και οι οποίες λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειμένου να υποστεί τις εργασίες μετασκευής, συναρμολόγησης,
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επεξεργασίας, επισκευής, τελειοποίησης ή μεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ' του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου (ΕE L 302 της
19.10.1992), με τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση
αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισμούς
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ', δ', ε' και η' του παραπάνω
Κανονισμού, καθώς και υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή
δοκιμές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16ζ του Κανονισμού (ΕΟΚ)
2913/1992, εισέρχεται στη χώρα με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
η οποία χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
4β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό από ιδιώτες για οποιαδήποτε
άλλη αιτία, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 4 και 4α, απαγορεύεται.» ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 4Α ΚΑΙ 4Β ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-1111 [Τέλος Τροποποίησης]
5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται στις παρ.2, 3 και 4 του παρόντος
άρθρου, η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων
εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής, τηρουμένων και των
προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες διατάξεις.
6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ.:
α. Ενός κυνηγετικού όπλου, μιας ανταλλακτικής κα'νης και 300 φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή
ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή 'Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο
έτος της ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση.
[Αρχή Τροποποίησης]
β. Ενός (1) κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β', μιας (1) ανταλλακτικής κάνης και 500 φυσιγγίων, αυτού,
από 'Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα, ή 'Ελληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. β ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α [Τέλος
Τροποποίησης]
γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς, ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας
τους.
7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην παρ.6, κρατούνται από τις τελωνειακές
αρχές και, εάν εντός τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χορηγηθεί
άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα. Κατά την παραλαβή των εκποιηθέντων ειδών, ο
υπερθεματιστής υποχρεούται να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια, εισαγωγής της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
8. Δεν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα,
αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.
[Αρχή Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΠΤ. γ’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ α’ ΤΟΥ ΑΡΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
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δ. Βυσμάτων, χόνδρων (σκαγιών) ή ψήφων (σφαιριδίων) που προορίζονται για γόμωση φυσιγγίων
κυνηγετικών όπλων.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Γ ΚΑΙ Δ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2
ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11[Τέλος Τροποποίησης]
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται, κατ'εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών
εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα ως και
συσκευών ή εγκαταστάσεων για το φωτισμό ή εκπομπή ακτίνων σε στόχο. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των
συσκευών αυτών.
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της
Ε.Ο.Κ. απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την
άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρ.26 του παρόντος νόμου. [Αρχή Τροποποίησης] Κατ΄
εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι τριών (3) αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για
ατομική χρήση – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3169/03,
ΦΕΚ-189 Α [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «10Α. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής πυρομαχικών η άδεια χορηγείται εφόσον σε
κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός
αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 10Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «10.Β. Πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική
Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την
παράγραφο 3Α του άρθρου 5, λαμβάνουν αμέσως μετά την εισαγωγή τους και πριν την τοποθέτησή τους με
οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 3Α του άρθρου 5. Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά
μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
Η υποχρέωση σήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, καταλαμβάνει και τα πυροβόλα όπλα και
ουσιώδη συστατικά μέρη τους που ανήκουν στα κρατικά αποθέματα, πριν αυτά διατεθούν, με οποιονδήποτε τρόπο
στην αγορά, προκειμένου να κατέχονται μόνιμα από πολίτες. Σε αυτήν την περίπτωση η σήμανση πρέπει να
επιτρέπει την αναγνώριση του φορέα που πραγματοποιεί τη διάθεση.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη σήμανση των ανωτέρω ειδών, η αρμόδια αρχή που θα την πραγματοποιεί,
καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.». - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 10Β ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘ. 11 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«11. [Αρχή Τροποποίησης«α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4,
4α και 4β, καθώς και όποιος παραβαίνει την υποχρέωση της υποπαραγράφου 10Β σε συνδυασμό με την
υποπαράγραφο 3Α του άρθρου 5 του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική
ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.». - ΑΝΤΙΚ. ΠΕΡΙΠΤ. α’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 11 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 περιπτώσεις γ΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ια΄, ιε΄ και ιστ΄, 3 και 10Α του παρόντος άρθρου, στην παράγραφο 1
περίπτωση α΄ υποπερίπτωση αγ΄ του άρθρου 1, καθώς και σιγαστήρες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών
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και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300) ευρώ. - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης] - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος
Τροποποίησης]
(βλ. Και άρθρο όγδοο (Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης) ν. 4411/16, ΦΕΚ-142 Α/3-816)

'Αρθρο 3 : Εξαγωγή - Επανεξαγωγή
[Αρχή Τροποποίησης]«1. H εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους
πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την
εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των οποί-ων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, επιτρέπεται
μόνο με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με
σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.
Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόμιμους κατόχους
αυτών καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας με υποχρέωση
επανεισαγωγής των όπλων και των μη αναλωθέντων φυσιγγίων.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-11-11 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α’[Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές - επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται
για στρατιωτικές εφαρμογές, για τις oποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3α η επανεξαγωγή λογχών,
σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διόπτρων ροπάλων
μεταλλικών ή μη, καθώς και ροπάλων συνδεδεμένων με αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκομίσθηκαν
ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για
οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, που χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω είδη θα επιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και τη χώρα αποστολής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην εκδούσα τη σχετική άδεια επανεξαγωγής Αρχή
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η
θέση τους στον έλεγχο των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά
αποσταλεί.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ242 Α/11-11-11 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 28 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3065/02 (Α
251) [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«2α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής - επανεξαγωγής:
(1) μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα,
αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας,
(2) μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
2β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόμη μήνες.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 2Α
ΚΑΙ 2Β ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-11-11 [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα
ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη
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του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ.
3 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-11-11 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αεροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και
φυσιγγίων αυτών, επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ή εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
5. Με προεδρικό Δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των
κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις, των εξαγωγέων, των ειδών των
προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση
και δεν εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:
α. 2 περιστρόφων ή πιστολίων και 200 φυσιγγίων αυτών.
β. 2 κυνηγετικών όπλων και 500 φυσιγγίων αυτών.
γ. 2 αεροβόλων όπλων.
7. Για την εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, προς συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε
σκοπευτικούς αγώνες με υποχρέωση επανεισαγωγής τους, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
8. 'Οπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται άδειες εξαγωγής και επανεξαγωγής, προκειμένου για είδη που
προορίζονται για χώρες μέλη της Κοινότητας, μετά την 1.1.93, νοείται η άδεια μεταφοράς, για τη
χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρ.26 του παρόντος.
9.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 500.000 έως 10.000.000 δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ.4 του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που
εκδίδονται κατ'εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή.

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 3α
Εξαγωγή - Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό
1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους υλικού με στρατιωτικό
προορισμό, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και
Εθνικής Αμυνας.
2. Η εξαγωγή δειγμάτων υλικού με στρατιωτικό προορισμό, που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην
οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Με απόφαση του
ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της
παραπάνω άδειας.
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3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και
μπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δώδεκα (12)
ακόμη μήνες.
4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής μεγαλύτερης διάρκειας, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιημένους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής
Αμυνας κατασκευαστές αμυντικού υλικού και για εξαγωγές υλικών με στρατιωτικό προορισμό, εκτός από
τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως εάν αυτά
περιλαμβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α', γ' και δ ' του ιδίου
άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόμη έτος. Μετά την πάροδο της
διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από
σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο Υπουργείο Εθνικής
Αμυνας σύμβασης μεταξύ του ημεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα.
5. Οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκδώσουν τις ανωτέρω άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για
υλικά με στρατιωτικό προορισμό, λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται με τη διασφάλιση των
εθνικών συμφερόντων της χώρας και με δεσμεύσεις που απορρέουν είτε από την νομοθεσία της Ε.Ε. και
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από τη συμμετοχή της χώρας μας
σε Διεθνείς Οργανισμούς και καθεστώτα που σχετίζονται με την διακίνηση ελεγχόμενων υλικών.
6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν
ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα
οποία εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες ή
αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
7. Οι εξαγωγές - επανεξαγωγές υλικού με στρατιωτικό προορισμό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και έχουν σχέση με εκπαιδευτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο
εξωτερικό και για επισκευή υλικού μέσω υπηρεσιών του NATO, πραγματοποιούνται με άδεια του
Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι
άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για
την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής.
8. Οι άδειες που εκδίδονται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ακυρωθούν,
ανακληθούν ή ανασταλούν με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όταν αλλάξουν
ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συμφέροντος.
9. Το πρώτο τρίμηνο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να
υποβάλουν στις αρμόδιες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες με τις
εξαγωγές - επανεξαγωγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος, με βάση τις άδειες που τους
είχαν χορηγηθεί. Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Αμυνας, διοικητικό πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 9 του άρθρου 3.» - ΠΡΟΣΘ.
ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-11-11 [Τέλος
Τροποποίησης]
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'Αρθρο 4 : Διαμετακόμιση
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως διαμετακόμιση θεωρείται οποιαδήποτε
μεταφορά των ειδών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο μέσω της Ελληνικής Επικράτειας με
προορισμό άλλη χώρα.
2. [Αρχή Τροποποίησης] «2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην των
περιπτώσεων α΄, υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄, ια΄ και ιε΄ και στην παράγραφο 2, πλην των περιπτώσεων β΄ και γ΄
του άρθρου 1 επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται μετά από
σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.
3. Οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως της ανωτέρω άδειας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών, Εθνικής 'Αμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4. Η διαμετακόμιση των ειδών της παρ.2 του παρόντος άρθρου με αεροσκάφη (πολιτικά ή στρατιωτικά)
επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Του Ν.1815/88 "Περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου".
β. Του Ν.211/47 "Περί κυρώσεως της εν Σικάγω 7.12.44 υπογραφείσης συμβάσεως διεθνούς πολιτικής
αεροπορίας".
γ. Του Α.Ν.2597/40 "Περί κινήσεως αεροσκαφών υπεράνω της Ελληνικής Επικρατείας".
Η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής
'Αμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Εξαιρούνται της διαδικασίας της διαμετακόμισης οι υπερπτήσεις και οι αναγκαστικές προσγειώσεις
πολιτικών αεροσκαφών, που μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος άρθρου είδη. Στις
περιπτώσεις αυτές, η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, με σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
[Αρχή Τροποποίησης]«6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν θαλάσσια μέσα, τα οποία μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 είδη, καταπλέουν σε ελληνικό
λιμένα ή αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς όμως τα είδη αυτά να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται
και να εναποτίθενται σε Ελληνικό Έδαφος.
β. Όταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με θαλάσσια μέσα, τα οποία διέρχονται από τα ελληνικά
χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά νόμιμα, χωρίς να καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Όταν τα ως
άνω θαλάσσια μέσα μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των παράκτιων περιοχών της Χώρας, οι πλοίαρχοι των μέσων αυτών υποχρεούνται
επιπλέον να αναγγείλουν τη διέλευση στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο,
τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν την είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία νοούνται
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ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η
μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των οποίων είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες
περιοχές της Χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην αναγγελία του πλοιάρχου αναφέρονται τα στοιχεία της
απόφασης της παραγράφου 3. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με
την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. δύνανται να υποδείξουν στον πλοίαρχο να ακολουθήσει
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή να ζητήσουν τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφόσον κρίνουν
ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.
Οι πλοίαρχοι των θαλάσσιων μέσων των περιπτώσεων α΄ και β΄ υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες
λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση διαμετακόμισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται με
τις διατάξεις της απόφασης της παραγράφου 3.
γ. Όταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ της περίπτωσης α΄ και στις
περιπτώσεις ια΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η
ποσότητα αυτών, ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να
ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αστυνομικές και λιμενικές αρχές.».- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]

7. Αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, με εξαίρεση την
περίπτωση β' της παρ.6, τα προς διαμετακόμιση είδη θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί παράνομα και
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ.16 του παρόντος νόμου.
8. Η διαμετακόμιση γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και τις διατάξεις περί εξωτερικού
εμπορίου, με μέριμνα της τελωνειακής αρχής, η οποία ενημερώνει σχετικά για τη διέλευση τις
αστυνομικές και λιμενικές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και
Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λετπομέρειες για
την ασφάλεια της διαμετακόμισης.
10.α.Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ.2, 4, 5 και 6 περίπτ.α' τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον
ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 1.000.000 έως 10.000.000 δραχμών.
β. Οι παραβάτες των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 4α
Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται:
α. Έλληνες πολίτες ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το
Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
β. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία ασκούν τη δραστηριότητα της
διαμεσολάβησης μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

Dimfouk

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, διαμεσολάβηση - μεσιτεία είναι οι
δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων της παραγράφου 1, με τις οποίες:
α. Διαπραγματεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά
από μία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
[Αρχή Τροποποίησης] «β. Αγοράζουν, πωλούν, προμηθεύουν ή διακανονίζουν τα της μεταφοράς τέτοιων
αντικειμένων που βρίσκονται στη νομή τους, από μία τρίτη χώρα προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.»- ΑΝΤΙΚ.
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «Επίσης, διαμεσολάβηση μεσιτεία θεωρείται κάθε διαπραγμάτευση, μεταφορά, αγορά,
πώληση, προμήθεια ή διακανονισμός, όταν τα παραπάνω αντικείμενα μεταφέρονται εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, από ένα κράτος μέλος προς άλλο, από κράτος μέλος προς τρίτη χώρα ή από τρίτη χώρα προς κράτος
μέλος.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70
Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται
άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από τη
σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά
περίπτωση, σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών της επόμενης
παραγράφου.
4. Δημιουργείται Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών στο οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να
ασκήσουν δραστηριότητες διαμεσολάβησης - μεσιτείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Το
Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο
Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου,
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας για την τήρηση του Υπηρεσίας.
5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών:
α. Οι πτωχεύσαντες και μη αποκατασταθέντες.
β. Οι αμετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό
κακουργήματος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ ' της παρούσης.
γ. Οι αμετακλήτως καταδικασθέντες για εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση,
απάτη, κλοπή, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παράβαση του
νόμου περί επιταγών.
δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 Π.Κ. και 15 του παρόντος.
ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για παράβαση των διατάξεων του
παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότηση του νόμου αυτού διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων.
Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο
του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλμένων
συμβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις
ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύματα δεν πρέπει να συντρέχουν στο
πρόσωπο των διαχειριστών ή των ομορρύθμων εταίρων τους.
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6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών πραγματοποιείται ανά τριετία,
ύστερα από διαπίστωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της
αρχικής εγγραφής.
7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών όσοι εμπίπτουν
στις διατάξεις της παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της
αρχικής εγγραφής.
8. Για τη χορήγηση αδειών διαμεσολάβησης - μεσιτείας, εκτός από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο
Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο
18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών αυτού.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η
διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών διαμεσολάβησης - μεσιτείας, οι φορείς που έχουν
πρόσβαση στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:
α. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου ή διαπραγματεύεται ή διακανονίζει ή μεσολαβεί τα της μεταφοράς ειδών του παρόντος νόμου σε
χώρες εναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προμήθειας - πώλησης όπλων ή άλλων ειδών
του παρόντος νόμου, τιμωρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β' της
παραγράφου 9 του άρθρου 3.
β. Όποιος διαπραγματεύεται, διακανονίζει ή μεσολαβεί για τον παράνομο εφοδιασμό εγκληματικών
ομάδων ή οργανώσεων ή σωματείων ή ενώσεων προσώπων με είδη του παρόντος νόμου, τιμωρείται
σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 9 του άρθρου 3. - ΠΡΟΣΘ.
ΑΡΘΡΟΥ 4Α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-11-11 [Τέλος Τροποποίησης]

'Αρθρο 5 : Κατασκευή στο εσωτερικό
1. Η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εντός του κράτους των ειδών που
επιτρέπεται να εισαχθούν από το εξωτερικό με άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ.2 του παρόντος, καθώς και η γόμωση ή αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων,
επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες
διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων.
[Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών υποχρεούνται να τηρούν
βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή
επισκευάζονται, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι
ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα
και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.
Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη. Μετά τη
λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο
πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.
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Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να
καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία
ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και
κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.». - ΑΝΤΙΚ. ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 12 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]

3. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των
συναφών επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.
[Αρχή Τροποποίησης] «3.Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών
μερών τους επιτρέπεται εφόσον φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, στην οποία περιλαμβάνονται η
επωνυμία του κατασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος
κατασκευής, εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ως άνω
δεν αποκλείουν την προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή.
Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ουσιώδες συστατικό μέρος του πυροβόλου όπλου. Όταν ουσιώδες
συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε σημαίνεται
τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό.
Απαγορεύεται η φθορά, αλλοίωση ή παραποίηση της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του.»
- ΑΝΤΙΚ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ. 3Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 11 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/203-20 [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την υποπαρ.Ε14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι
: “Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούμενης έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση των
ακόλουθων επαγγελμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας - του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη:
α. Εμπορία περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και των λοιπών ειδών του άρθρου 6 του ν.
2168/1993 (Α΄ 147).
β. Εμπορία ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 4 παρ. 1 και 5Α
παρ. 2 του ν. 456/1976 (Α΄ 277).
γ. Παρασκευή εκρηκτικών υλών, κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή
πυροβόλων όπλων και λοιπών ειδών του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2168/1993, καθώς και η γόμωση ή
αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών.
δ. Γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εμπορία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν.
2168/1993.
ε. Κατασκευή ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 3 και 5Α παρ. 2
του ν. 456/1976.
στ. Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας [άρθρο 2 του ν. 2518/1997 (Α΄
164)].
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ζ. Εργασία προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 3 του
ν. 2518/1997).
η. Λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του ν. 2518/1997).
θ. Εργασία προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του ν. 2518/1997)”)
4. [Αρχή Τροποποίησης]«Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού που
παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη υλικού με στρατιωτικό προορισμό, που
προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς
σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
Εθνικής Αμυνας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν.
4028/11, ΦΕΚ-242 Α/11-11-11 [Τέλος Τροποποίησης]
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής 'Αμυνας, ο οποίος χορηγεί και τις σχετικές άδειες κατασκευής, διάθεσης και μεταφοράς.
5. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των ως άνω επιχειρήσεων
χορηγούνται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για την παραγωγή εκρηκτικών υλών, νιτρικής αμμωνίας ή άλλων
υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί για γεωργική χρήση.
7. [Αρχή Τροποποίησης]«α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 3Α, 3Β και 4 τιμωρούνται
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ.
10 ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος Τροποποίησης]
β. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ.2, 3 και 6 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.

'Αρθρο 6 : Εμπορία - Διάθεση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρ.5 και των παρ.2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου,
η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρ.1
του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.
[Αρχή Τροποποίησης] «2. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του
Παραρτήματος Ι.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20,
ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο
διάθεση των κατωτέρω ειδών:
[Αρχή Τροποποίησης]« «α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, μερών και
πυρομαχικών αυτών.».
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«β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών και πυρομαχικών αυτών, καθώς και εξομοιωτών
σκοποβολής.».
«γ. Όπλων για θήρα, μερών και φυσιγγίων αυτών, καθώς και πυρίτιδας, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου.» ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος Τροποποίησης]
ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και καταναλωτές των υλών αυτών
υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε αποθήκες δίκες τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
[Αρχή Τροποποίησης]«στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους,
μερών και φυσιγγίων αυτών.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν.
4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς
επιχειρήσεις.
[Αρχή Τροποποίησης]«η. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων,
βαλλιστρίδων και βελών αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.».
«θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά
κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές
ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ.9 του άρθρ.2 του παρόντος νόμου.
[Αρχή Τροποποίησης] «ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, καθώς και
πυροβόλων όπλων που δεν λειτουργούν λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης.».
«ιβ. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.».
«ιγ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την υπ' αριθμ. 1016/6/291-μγ/9-11-11, ΦΕΚ-2636 Β/9-11-11, κ.υ.α., ορίζεται ότι : “1.
Οι διοικητικές διαδικασίες για την άσκηση των επαγγελμάτων:
α) κλειθροποιών (φυσικό-νομικό πρόσωπο), (Αστυν. Διάταξη 9Α/2011, ΦΕΚ 1948/Β΄/1.9.2011),
β) αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη
μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (φυσικό-νομικό
πρόσωπο), (Αστυν. Διάταξη 5Α/2011, ΦΕΚ 1948/Β΄/1.9.2011),
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γ) εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών,
ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (φυσικό-νομικό πρόσωπο),

μερών,

δ) εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων,
καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουμένου υλικού και φυσιγγίων
αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπομένων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2168/1993, πλην
εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3 εδάφια γ, δ, στ, η, θ και ια) (φυσικόνομικό πρόσωπο),
ε) εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και
οικογενειακά κειμήλια (φυσικό-νομικό πρόσωπο),
στ) εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (φυσικό-νομικό πρόσωπο),
ζ) εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων)
(φυσικό-νομικό πρόσωπο),
η) κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και
γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών(φυσικό-νομικό πρόσωπο),
θ) γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία, (φυσικό-νομικό πρόσωπο),
ι) κατασκευής βεγγαλικών κ.λπ. (άρθρο 3 του Ν. 456/ 1976) (φυσικό-νομικό πρόσωπο),
ια) κατασκευής συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (άρθρο 5α΄ παρ. 2 του Ν. 456/1976) (φυσικόνομικό πρόσωπο),
μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν
ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών συμπληρώνονται ειδικά
έντυπα αίτησης τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα έντυπα επισυνάπτονται
στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Οι διοικητικές διαδικασίες για τα επαγγέλματα των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 της
παρούσας εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται και μέσω Κ.Ε.Π. με βάση τα έντυπα που καθιερώνονται
την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση”).
4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα,
αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.
[Αρχή Τροποποίησης] «γ. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του
όπλου.». -ΠΡΟΣΤ ΠΕΡ. Γ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20,
ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων που
χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών
όλων των ανωτέρω, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων
χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, όπλων
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και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, όπλων
για θήρα και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε
άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.
β. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου μόνο σε άτομα που
έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά
των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.
γ. Σκοπευτικών διοπτρών τύπου ερυθράς κουκίδας (red dot) μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου
όπλου σκοποβολής ή εν ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για τους κατόχους αεροβόλων
όπλων σκοποβολής, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών,
καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.
δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
τους.
ε. Τυφεκίων αλιείας μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.
στ. Μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων μόνο σε άτομα που έχουν άδεια
εμπορίας ή την άδεια του άρθρου 5, προκειμένου να επισκευαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέρη αυτών ως
ανταλλακτικά.
ζ. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη
χρησιμοποίησή

τους

σε

κινηματογραφικά

έργα

ή

θεατρικές

παραστάσεις,

φωτογραφήσεις,

ιστορικές

αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.
η. Φυσιγγίων όπλων για θήρα, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων κυνηγίου μόνο σε άτομα που έχουν σχετική
άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για θήρα ή άδεια θήρας, καθώς και φυσιγγίων όπλων για σκοποβολή,
καλύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων σκοποβολής μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής
όπλου για σκοποβολή και σε ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
θ. Των αναφερόμενων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση της ίδιας παραγράφου.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «ι. Γεμιστήρων μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για
την αγορά των ειδών αυτών. -ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ι’ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 13 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 είδη, καθώς και
όσοι ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης μεσιτείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4α, υποχρεούνται να
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τηρούν βιβλία, στα οποία καταγράφουν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα όπλα, μέρη, εξαρτήματα και
πυρομαχικά, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως
ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι
διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.
Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη. Μετά τη
λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο
πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να
καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία
ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και
κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.» -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 12 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
7. ΟΙ όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παρ.2 και 3 περίπτ.α', β', γ' και ζ' του παρόντος
άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:
[Αρχή Τροποποίησης«α. Των παραγράφων 1, 2, 3 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιγ΄ και 5 περιπτώσεις α΄
και ι΄ με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ.».- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 13 ΤΟΥ Ν.
4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«β. Των παραγράφων 3 περιπτώσεις δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και 5 περιπτώσεις β΄ έως θ΄, με
φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.»-ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την υποπαρ.Ε14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι
: “Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούμενης έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση των
ακόλουθων επαγγελμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας - του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη:
α. Εμπορία περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και των λοιπών ειδών του άρθρου 6 του ν.
2168/1993 (Α΄ 147).
β. Εμπορία ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 4 παρ. 1 και 5Α
παρ. 2 του ν. 456/1976 (Α΄ 277).
γ. Παρασκευή εκρηκτικών υλών, κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή
πυροβόλων όπλων και λοιπών ειδών του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2168/1993, καθώς και η γόμωση ή
αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών.
δ. Γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εμπορία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν.
2168/1993.
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ε. Κατασκευή ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 3 και 5Α παρ. 2
του ν. 456/1976.
στ. Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας [άρθρο 2 του ν. 2518/1997 (Α΄
164)].
ζ. Εργασία προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 3 του
ν. 2518/1997).
η. Λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του ν. 2518/1997).
θ. Εργασία προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του ν. 2518/1997)”)

'Αρθρο 7 : Κατοχή
1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο άρθρ.1 του παρόντος νόμου,
απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
«2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η κατοχή:
α. Πιστολίων, περιστρόφων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, καθώς και των ουσιωδών συστατικών μερών
και φυσιγγίων αυτών.
β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους,
ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.
δ. Όπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
ε. Όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής. Οι
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία
κατατάσσονται, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής, οι υποχρεώσεις
των ενδιαφερομένων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε
σχετικό θέμα, καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
στ. Πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία κατοχής των ως άνω ειδών καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 2.
ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγραφος 2 περιπτώσεις θ΄ και ι΄ όπλων και συσκευών.
η. Βαλλιστρίδων και βελών, προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για τοξοβολία.
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θ. Όπλων, ανενεργών φυσιγγίων αυτών ως και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως
συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.
ι. Των ειδικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
1, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο σκοπό.
ια. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών για χρήσεις όπως οι θεατρικές
παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις,
αθλητικές εκδηλώσεις/αθλητικοί αγώνες και εκπαίδευση. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολίων χαιρετισμού
και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η κατοχή επιτρέπεται μόνο από ειδικά
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων
όπλων.
ιβ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για σκοπούς συλλογής, ιστορικούς,
πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«3. Δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή:
α. Αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει
το δέκατο όγδοο και το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 μπορεί να θεσπίζονται περαιτέρω περιορισμοί στην κατοχή αεροβόλων όπλων που
χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής.
β. Σκοπευτικών διοπτρών.
γ. Συσκευών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]4. «Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών και απομιμήσεων πυροβόλων
όπλων, επιτρέπεται:». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΕΙΣΑΓ. ΠΡΟΤ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5
ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
α. Σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για συλλογές.
[Αρχή Τροποποίησης] «β. Για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις,
φωτογραφήσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική
ή άλλη συναφή χρήση, για μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια
χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.
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6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες
αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την
κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.
7. 'Οποιος βρίσκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρ.1 του παρόντος υποχρεούται να το
παραδώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή να ειδοποιήσει αυτή για την παραλαβή του.
[Αρχή Τροποποίησης]«8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων
(600) ευρώ τιμωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1
παράγραφος 1 περιπτώσεις β΄, θ΄, ι΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και παράγραφος 2 περίπτωση δ΄ ή απαλείφει ή παραποιεί τον
αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους.
β. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 περίπτωση η΄,
3 περιπτώση α΄, 4 και 6.
γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε
περίπτωση που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προηγούμενων
περιπτώσεων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.
δ. Οι κάτοχοι όπλων της παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και ε΄ και της παραγράφου 3 περίπτωση β΄ του άρθρου
1 της υπ' αριθμ. 3009/2/84-δ΄ από 27.7.2004 υπουργικής απόφασης, που δεν έχουν εφοδιαστεί με την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια κατοχής, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη αν με δική τους θέληση
και πριν εξετασθούν με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή των όπλων αυτών από την αρχή, υποβάλλουν
στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. Στην περίπτωση
αυτή, οι κάτοχοι υποχρεούται να καταβάλλουν, για την έκδοση της άδειας κατοχής, το δεκαπλάσιο των τελών που
προβλέπονται κάθε φορά.». -ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν.
4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
'Αρθρο 8 : «Κατοχή όπλων για θήρα».
1. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται, εντός 30 ημερών από την απόκτησή τους, να ζητήσουν
τον εφοδιασμό τους, με άδεια κατοχής, η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή του τόπου
κατοικίας τους.
2. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται:
α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των όπλων τους και να συμμορφώνονται
με τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.
β. Να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας.
3. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Γεωργίας καθορίζονται:
α. Οι προδιαγραφές κυνηγετικών όπλων που κατασκευάζονται, κατέχονται ή μετασκευάζονται με
οποιονδήποτε τρόπο, για τη χρησιμοποίησή τους σε όλη τη διάρκεια του έτους από καλλιεργητές για την
καταπολέμηση των χαρακτηριζόμενων ως επιβλαβών ζώων.
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β. Ο αριθμός των κυνηγετικών όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε άτομο.
4. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.10 του παρόντος.
"5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους
και χρηματική ποινή." (αντικ. από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2334/95, ΦΕΚ-184 Α').
[Αρχή Τροποποίησης]«6. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη
από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και
πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή,
υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας
κατοχής. [Αρχή Τροποποίησης]«Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την
έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο
κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της
άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της.
Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική
ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή
κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών.
[Αρχή Τροποποίησης]«Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο κάτοχος όπλου για θήρα δεν υπέχει ποινική ευθύνη,
αν με δική του θέληση,πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή όπλου για θήρα από την αρχή
και εφόσον δεν επιθυμεί τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας κατοχής, παραδώσει το κατεχόμενο όπλο, μαζί με την
άδεια κατοχής αυτού, εφόσον υπάρχει τέτοια». –ΠΡΟΣΤ ΕΔΑΦ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 59 ΤΟΥ Ν.
4249/14, ΦΕΚ-73 Α/24-3-14[Τέλος Τροποποίησης]» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 6 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7
ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος Τροποποίησης]

'Αρθρο 9 : 'Οπλα σε πλοία και αεροσκάφη
1. Με άδεια των λιμενικών αρχών επιτρέπεται να φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία όπλα με
ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για την ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών και του πλοίου. Τα όπλα
αυτά φυλάσσονται από τον πλοίαρχο, ο οποίος σε περίπτωση ανάγκης τα παραχωρεί με ευθύνη του σε
μέλη του πληρώματος, που τα φέρουν για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη.
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας κατοχής, ο αριθμός και ο τύπος των όπλων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Προκειμένου περί πλοίων με ξένη σημαία, που φέρουν οπλισμό για την προστασία των επιβαινόντων,
οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να τα δηλώνουν στην τελωνειακή αρχή του πρώτου σημείου
κατάπλου, η οποία ενημερώνει αμέσως την αρμόδια λιμενική αρχή και όπου αυτή δεν υπάρχει την
αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο οπλισμός αυτός σφραγίζεται σε ειδικό ασφαλή χώρο (TRANSIT) του πλοίου
και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να αποπλεύσει οπότε η τελωνειακή αρχή που αποσφραγίζει.
3. [Αρχή Τροποποίησης] α. –ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΠΤ. α’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ γ’
ΤΟΥ ΑΡΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
β. 'Οπλα σκοπευτικά, που φέρονται σε πλοία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών πλόων με ξένη σημαία
και δηλώνονται στην τελωνειακή αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου, δεν σφραγίζονται, αλλά
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παραμένουν εντός του πλοίου με ευθύνη του πλοιάρχου και η τελωνειακή αρχή του σημείου εξόδου
ελέγχει, κατά τον απόπλου την ύπαρξη των δηλωθέντων όπλων. [Αρχή Τροποποίησης] «Απαγορεύεται η
διενέργεια σκοποβολής από επιβαίνοντες των εν λόγω πλοίων, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων». –ΠΡΟΣΤ
ΕΔΑΦ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4678/20,
ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
4. Τα αναφερόμενα στις παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είδη οπλισμού δεν επιτρέπεται να
φέρονται εκτός των πλοίων.
5. Πλοίαρχοι ή πλοιοκτήτες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία παροπλίζονται ή απολύεται το
πλήρωμά τους, υποχρεούνται να παραδώσουν τα όπλα και πυρομαχικά των πλοίων αυτών αμέσως στην
αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.10 του παρόντος.
6. Απαγορεύεται να φέρονται εντός των αεροσκαφών όπλα και πυρομαχικά για οποιονδήποτε λόγο,
εκτός των περιπτώσεων που οι αερομεταφορείς χρησιμοποιούν σε πτήσεις αυξημένου κινδύνου
οπλισμένους συνοδούς. Στην περίπτωση αυτήν οι αλλοδαποί αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να
δηλώνουν τα κατεχόμενα είδη οπλισμού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ οι ημεδαποί
αερομεταφορείς δύνανται να κατέχουν είδη οπλισμού και να χρησιμοποιούν οπλισμένους συνοδούς,
μετά από άδεια κατοχής και οπλοφορίας που χορηγείται από την αστυνομική αρχή, με τη σύμφωνη
γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όπλα φέρονται αποκλειστικά από τους συνοδούς εντός
του αεροσκάφους.
7. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
(6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.

'Αρθρο 10 : Οπλοφορία
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρ.9, απαγορεύεται να φέρονται
όπλα ή άλλα είδη που προβλέπονται στο άρθρ.1 του παρόντος νόμου.
2. [Αρχή Τροποποίησης]«Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις,
στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, στην
τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις». –
ΑΝΤΙΚ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης] Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, με κοινή απόφαση του
οικείου υπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις και
οι αναγκαίες λεπτομέρειες με τις οποίες είναι δυνατή, κατ'εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση, η
οπλοφορία του προσωπικού κάθε υπουργείου.
3. 'Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να οπλοφορούν,
μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής
περιπτώσεις:
[Αρχή Τροποποίησης]«α. Για την ατομική τους ασφάλεια μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε
θέματα λύσης, αρμολόγησης, γέμισης, απογέμισης και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του
αιτουμένου όπλου. Για την εξέτασή τους στα ως άνω θέματα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο ύψους
150 ευρώ υπέρ Δημοσίου, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την ως άνω εξέταση, εξαιρούνται οι
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υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως
κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 59 ΤΟΥ
Ν. 4249/14, ΦΕΚ-73 Α/24-3-14 [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4249/14, ΦΕΚ-73 Α/24-3-14, ορίζεται ότι : “3. Εντός
τριμήνου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν υποχρεωτικά
όσους κατέχουν άδεια οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια να υποβληθούν στην εξέταση της
περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως αυτή τροποποιείται δια του
παρόντος. Όποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβληθεί στην παραπάνω εξέταση κατά το χρόνο που
ορίζεται στην πρόσκληση ή εξετασθεί ανεπιτυχώς, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται η άδεια
οπλοφορίας του”).
β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων,
μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και
σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν τους
ανωτέρω φορείς, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα εκείνων στους οποίους ανατίθεται η ασφάλεια των
προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πολύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών.
Στην άδεια οπλοφορίας αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να φέρει τα
όπλα που διαλαμβάνονται σ'αυτή.
4. Με τις καθοριζόμενες στην παρ.3 προϋποθέσεις, δύναται η αρμόδια αστυνομική αρχή να χορηγεί
άδεια οπλοφορίας και σε υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι οποίοι
κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τους όρους της
αμοιβαιότητας, είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους
αλλοδαπούς, οι οποίοι κατοικούν περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους αλλοδαπούς, οι
οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα.
«4.α. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας οπλοφορίας για τους υπηρετούντες σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών
μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, καθώς και για τους υπηρετούντες σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς
της Ε.Ε., οι οποίοι αποστέλλονται, με σχετική πιστοποίηση, στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά και μόνον για
τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις Ελληνικές Αρχές ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εφόσον ο οπλισμός που θα φέρουν κατέχεται από αυτούς νόμιμα βάσει της
εθνικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσής τους. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο
φερόμενος οπλισμός, γνωστοποιούνται στο εθνικό σημείο επαφής με τον αρμόδιο για τη διεξαγωγή των ως άνω
επιχειρήσεων οργανισμό της Ε.Ε., πριν την άφιξη των συμμετεχόντων στην Ελληνική Επικράτεια.». –ΠΡΟΣΤ ΠΑΡ
4α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
5. Κατ'εξαίρεση και με τον όρο της αμοιβαιότητας, μετά από άδεια που χορηγείται από την αρμόδια
αστυνομική αρχή, ύστερα από αίτηση αλλοδαπής αρχής και γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών,
επιτρέπεται η οπλοφορία διπλωματικών υπαλλήλων, στρατιωτικών ακολούθων ή αστυνομικών ξένων
χώρων, οι οποίοι υπηρετούν στις πρεσβείες ή προξενεία των χωρών τους στην Ελλάδα ή συνοδεύουν
επίσημα πρόσωπα ή έρχονται στην Ελλάδα για παραλαβή διωκόμενων ατόμων των οποίων έχει
αποφασισθεί η έκδοση.
[Αρχή Τροποποίησης] «6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4, 4α και 5 άδειες οπλοφορίας
χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι. Στις περιπτώσεις της
παραγράφου 3 περίπτωση β΄, πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία προσώπων είναι δυνατόν να
επιτραπεί η οπλοφορία και με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι ή άλλα πυροβόλα όπλα του
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Παραρτήματος Ι, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση της
περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.» –ΑΝΤΙΚ Η ΠΑΡ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
7. 'Αδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή, με τα όπλα που κάθε φορά
επιτρέπονται γι'αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή στο
όνομα μελών αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος
της σκοποβολής. [Αρχή Τροποποίησης] «Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους
άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από τον χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς συμμετοχή σε
επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που
αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων». –
ΑΝΤΙΚ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦ ΤΗΣ ΠΑΡ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
Τα όπλα μεταφέρονται κενά, τοποθετημένα σε ειδικές οπλοθήκες. Η άσκηση των ανηλίκων γίνεται με
την εποπτεία των υπευθύνων των σκοπευτηρίων ή αθλητικών σωματείων.
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
8. Με τη λήξη της ισχύος της άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.7, 8 και 9 και
των παρ.3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος ή με την ανάκλησή της, αφαιρείται από την αρμόδια αστυνομική
ή λιμενική αρχή το όπλο και τα φυσίγγια. Τα όπλα και φυσίγγια κρατούνται από την αστυνομική ή
λιμενική αρχή που τα αφαίρεσε μέχρι 2 χρόνια.
Αν στο διάστημα της διετίας χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο νέα άδεια ή ανανεωθεί η αρχική, κατά τις
διατάξεις της παρ.9 του άρθρου αυτού, τα ανωτέρω είδη επιστρέφονται. Με άδεια των αστυνομικών
αρχών επιτρέπεται η πώληση ή διάθεσή τους από τους ιδιοκτήτες τους κατά το διάστημα της διετίας ή
πριν από τη λήξη ή ανάκληση της άδειας, σε εμπόρους ή άτομα που έχουν άδεια της αστυνομικής αρχής
για την αγορά τους. Σε περίπτωση που δεν πωληθούν ή διατεθούν τα όπλα και τα φυσίγγια ή δεν
χορηγηθεί νέα άδεια ή δεν ανανεωθεί η αρχική, τα όπλα και τα φυσίγγια μετά την παρέλευση διετίας
κατάσχονται και περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο, εγγραφόμενα με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης ή Εμπορικής Ναυτιλίας στο υλικό της ελληνικής αστυνομίας ή του λιμενικού σώματος
αντίστοιχα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών
οπλοφορίας και κατοχής όπλου, ο τρόπος ανάκλησής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10.α.'Αδεια θήρας χορηγείται από τις αρμόδιες δασικές αρχές μόνο σε άτομα που είναι εφοδιασμένα με
άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
β. [Αρχή Τροποποίησης] «Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για
άσκηση θήρας ή σκοποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους χώρους αυτούς, από και προς τις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και
από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων». –ΑΝΤΙΚ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ β’ ΤΗΣ
ΠΑΡ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
Στις περιπτώσεις αυτές κατά τη διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά
εντός θήκης.
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11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τυφέκια αλιείας άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο
και 16ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα. Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας
στο χώρο άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων αυτών έξω από τους
ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.
12. Δεν επιτρέπεται σε όσους οπλοφορούν νόμιμα να φέρουν τα όπλα τους σε ελεγχόμενους κατά τον
κανονισμό της Πολιτικής Αεροπορίας χώρους των αεροδρομίων, εκτός των αστυνομικών και
τελωνειακών υπαλλήλων κατά το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους στους χώρους αυτούς.
[Αρχή Τροποποίησης] «13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στην επόμενη περίπτωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και
διπλασιάζονται τα κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες
συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός
μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.
β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση α΄
υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και ιε΄ και περίπτωση 2 συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό
του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και όποιος παραβαίνει τις
διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.». –ΑΝΤΙΚ
ΤΗΣ ΠΑΡ 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
'Αρθρο 11 : Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών - Χρήση εκρηκτικών υλών
"1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών
υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της
ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, (η παρ.1
αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 άρθρ.4 Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α')".
[Αρχή Τροποποίησης] «2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο
1, χωρίς άδεια των αρμόδιων αρχών, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά όπλων και λοιπών αντικειμένων
του άρθρου 1 σε χώρο που έχει οριστεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην
οποία χρησιμοποιούνται όπλα, γίνεται με μέριμνα του φυσικού ή νομικού προσώπου που τα έχει στην κατοχή του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και φυσιγγίων
αυτών, καλύκων και καψυλλίων κυνηγιού και διοπτρών μεταξύ εμπόρων, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στις
παραγράφους 1, περίπτωση α΄, υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και 2, περίπτωση β΄ και γ΄ του άρθρου 1. Όταν,
όμως, η μεταφορά τους πραγματοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται σε
προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει της οποίας τα κατέχουν
νόμιμα, στην οποία αναφέρονται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των μεταφερόμενων ειδών, οι
ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν
στις έδρες των κατόχων, ή ότι φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό ασφάλισης στο τμήμα
σκανδάλης/σκανδαλών υποφυλακτήρα, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ειδών
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά τον χρόνο παραμονής τους στην
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έκθεση. Η μεταφορά πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή
δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται.». –ΑΝΤΙΚ ΤΩΝ 2 ΠΡΩΤΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
Η άδεια μεταφοράς χορηγείται:
α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τα είδη των οποίων
επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρ.6 του παρόντος.
β. Από του Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρ.5 του παρόντος.
γ. Από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή Γεωργίας ή Εμπορικής
Ναυτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρ.2 του παρόντος.
3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού, από
το τελωνείο εισόδου μέχρι το τελωνείο εκτελωνισμού. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται
σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η τελωνειακή αρχή υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή.
Επίσης, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να πληρούνται, με μέριμνα του
ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες
οικείους κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλών.
5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων
λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που κατέχουν άδεια
γομωτή και πυροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της
προβλεπόμενης από την παρ.1 του παρόντος άρθρου άδειας.
Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 6. Κατά τη διενέργεια
εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά και σε περιοχές όπου υπάρχουν οικοδομές,
απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται για έδαφος, που δεν είναι δυνατό να
εκσκαφεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος
διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των
εκρηκτικών υλών και καθορίζει στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις
γειτονικές οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των
ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας πολεοδομίας.
"7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ.1 του άρθρου
αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική
ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών, (η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την
παρ.5 άρθρ.4 Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α')".

'Αρθρο 12 : 'Ασκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών
1.α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί.
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β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών υλών ή χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους
εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια αγοράς και κατανάλωσης.
[Αρχή Τροποποίησης«γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που
προορίζονται.». –ΑΝΤΙΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ
Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, τιμωρούνται:
[Αρχή Τροποποίησης]«α. Οι παραβάτες των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 1 με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) μηνών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ
Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος Τροποποίησης]
β. Οι παραβάτες της παρ.1, περίπτ.β', με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον 200.000 δραχμών.

'Αρθρο 13 : 'Οπλα και αντικείμενα στις φυλακές
1. Κρατούμενοι από δημόσια αρχή σε φυλακές ή άλλους χώρους απαγορεύεται να κατέχουν όπλο ή
άλλο αντικείμενο από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο.
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή στους ανωτέρω χώρους των ειδών αυτών, καθώς και κάθε είδους
αντικειμένων, που δεν επιτρέπονται από τον κανονισμό των φυλακών, με τα οποία μπορεί να προκληθεί
σωματική βλάβη.
3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, η οποία εκτίετε
αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται γι'αυτήν οι περί συρροής διατάξεις.

'Αρθρο 14 : Οπλοχρησία
'Οποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει
κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που
επιβάλλεται γι'αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

'Αρθρο 15 : Διακεκριμένες περιπτώσεις
1. 'Οποιος εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει, μετασκευάζει, συναρμολογεί, εμπορεύεται, παραδίδει,
προμηθεύει ή μεταφέρει πολεμικά τυφέκια, αυτόματα, πολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, χειροβομβίδες,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά είδη πολεμικού υλικού, με σκοπό τη
διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων,
οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα από άλλη διάταξη.
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Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, για τον ίδιο σκοπό, λαμβάνει, αποκρύπτει ή με οποιονδήποτε
τρόπο δέχεται τα ανωτέρω αντικείμενα. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιμωρούνται και τα μέλη διοικητικού
συμβουλίου ή διοικούσας επιτροπής ή οι υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά την προηγούμενη περίπτωση
ομάδων, οργανώσεων, σωματείων και ενώσεων, αν γνωρίζουν ότι κάποιο από τα μέλη τους έχει
παράνομα εφοδιαστεί ή κατέχει τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς και τους σκοπούς που επιδιώκει και δεν
το καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές.
[Αρχή Τροποποίησης]«Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος παράνομα κατέχει ή φέρει πολεμικό
τυφέκιο, πολυβόλο, υποπολυβόλο, χειροβομβίδα, βαρύ όπλο, όπλο πυροβολικού ή μεταφέρει αυτά
οπουδήποτε.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 73 ΤΟΥ Ν.
4139/13, ΦΕΚ-74 Α/20-3-13 – ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ
Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-4-11 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Κάθε από πρόθεση προπαρασκευαστική ενέργεια των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 500.000 έως 10.000.000 δραχμών.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων δημεύονται και τα μεταφορικά μέσα, εφόσον ο
κύριος ή, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος αυτού είναι αυτουργός ή συμμέτοχος της
πράξης.
4. Επί των παραβάσεων της παρ.1 του παρόντος άρθρου η περάτωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή
της υποθέσεως στο ακροατήριο γίνεται με απευθείας κλήση κατά τα οριζόμενα στα άρθρ.20 και 21 του
Ν.663/77.

'Αρθρο 16 : Κατάσχεση - Δήμευση
1. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του άρθρ.1 του παρόντος νόμου, που παράνομα εισάγονται,
κατέχονται, κατασκευάζονται μετασκευάζονται, συναρμολογούνται, φέρονται, μεταφέρονται ή
διαμετακομίζονται, ανευρίσκονται ή παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκείνα, που έχουν
παραδοθεί ή έχουν εγκαταλειφθεί κατά το παρελθόν, για οποιονδήποτε λόγο, στις αστυνομικές αρχές,
κατάσχονται.
2. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι προκειμένου για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα, του άρθρ.1 του παρόντος
νόμου, που εισάγονται στα τελωνεία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου για τα ανωτέρω αντικείμενα που
κατέχονται ή φέρονται παράνομα σε παραμεθόριες περιοχές ή απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες,
δικαιούνται να προβαίνουν στην κατάσχεση των ειδών αυτών και στη σύλληψη των υπαιτίων,
εκπληρούντες καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί
των ενόπλων δυνάμεων υποχρεούνται σε άμεση παράδοση των συλληφθέντων ατόμων και των
κατασχεθέντων όπλων και λοιπών αντικειμένων στην οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή.
3. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα που κατάσχονται, κατά τις παρ.1 και 2, δημεύονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.76 του Ποινικού Κώδικα, εξ αυτών δε εκποιούνται μόνο εκείνα των οποίων
επιτρέπεται η εμπορία κατά τις διατάξεις του άρθρ.6 του παρόντος.[Αρχή Τροποποίησης]"Οι
αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές καθώς και το Σώμα Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να
ζητήσουν δια του προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες τους
ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη
απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την παράδοσή τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό
της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις." (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ "" ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.19 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.2873/00, ΦΕΚ 285 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]
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4. Οι Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών δύνανται να μην αποστέλλουν στην αρμόδια εισαγγελία
όπλα και λοιπά αναφερόμενα στο άρθρ.1 αντικείμενα, που απεστάλησαν σ'αυτές για εξέταση, όταν αυτά
παρουσιάζουν ιδιαίτερο εργαστηριακό ενδιαφέρον και είναι απολύτως απαραίτητα για συνεχείς
συγκριτικές εξετάσεις ή απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση και είναι χρήσιμα για μελλοντικές
εργαστηριακές εξετάσεις. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες
εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, μαζί με τις εκθέσεις και φωτογραφίες των προαναφερόμενων
αντικειμένων.
Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσκόμιση των ανωτέρω
πειστηρίων, τα οποία, όταν καταστεί τελεσίδικη η απόφαση δήμευσής τους, επιστρέφονται στην οικεία
υπηρεσία, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία αποστολής των ανωτέρω πειστηρίων στην αλλοδαπή προς εξέταση, στις περιπτώσεις που η
αποστολή αυτή κρίνεται απόλυτα αναγκαία.
6. 'Οταν κατάσχονται είδη από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και από τη φύλαξή
τους στις υπηρεσίες που τα κατάσχουν, δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας, παραδίδονται προς
φύλαξη στις πλησιέστερες αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
[Αρχή Τροποποίησης]«7. Κάθε αστυνομική, στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενική, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια
αρχή που κατάσχει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, κατά τις παραγράφους 1 και 2,
υποχρεούται να ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την υπηρεσία του άρθρου 28, η οποία επικαιροποιεί αμέσως το
ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση
όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και έχουν
εγγραφεί στο υλικό της, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους. Η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση
όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή
και έχουν εγγραφεί στο υλικό του, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». –ΠΡΟΣΤ. ΠΑΡ.7 ΚΑΙ 8 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 8
ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]

'Αρθρο 17 : Ειδικές ποινικές διατάξεις
[Αρχή Τροποποίησης] «1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία κατοχή, μεταφορά και
χρήση:
α. Όπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.
β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς και των ίδιων των βλημάτων, εξαιρουμένων
των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό
αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 2.
γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των βλημάτων
αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από
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πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της
περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
δ. Αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, όπλου οποιουδήποτε τύπου, με γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών
ουσιών.». –ΑΝΤΙΚ ΤΗΣ. ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70
Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«1.Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εμπορία,
διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν
φέρει τη σήμανση της παραγράφου 3Α του άρθρου 5. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, η μεταφορά σε άλλο
κράτος μέλος της Ε.Ε., η εμπορία, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και η κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους
συστατικού μέρους αυτού που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.»
–ΑΝΤΙΚ ΤΗΣ. ΠΑΡ.1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «1.Β. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εμπορία,
διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν φέρει τη σήμανση της
αρχής επαλήθευσης του κράτους μέλους, όπου απενεργοποιήθηκε και δεν συνοδεύεται από το σχετικό
πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.,
εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν έχει
καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.». –ΠΡΟΣΤ. ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύναται να απαγορεύεται για σοβαρούς λόγους
ασφάλειας, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων και
εκρηκτικών υλών και να τίθενται περιορισμοί στην κατασκευή ή διάθεση κυνηγετικών όπλων και
φυσιγγίων πυροβόλων όπλων.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους και χρηματική ποινή 500.000 έως 10.000.000 δραχμών. "4. Οι παραβάτες των διατάξεων των
υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ'εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη
διάταξη. (η παρ.4 προστέθηκε από την παρ.6 άρθρ.4 Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α')".

'Αρθρο 18 : Χορήγηση και ανάκληση αδειών
1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η
διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, ο χρόνος ισχύος τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
[Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται:
α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:
αα. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος,
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ββ. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο
έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες
ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου και
γγ. πράξεις που προβλέπονται στον ν. 3500/2006.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης
αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΠΔ ή,
σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστημα πέντε (5) ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της με
χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για:
αα. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών,
ββ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του
ύψους της επιβληθείσας ποινής και
γγ. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται στον ν. 3500/2006 ανεξαρτήτως του ύψους της
επιβληθείσας ποινής.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε (5) ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε
περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. ». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.
2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4531/18, ΦΕΚ-62 Α/5-4-18 – ΕΙΧΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 59 ΤΟΥ Ν. 4249/14, ΦΕΚ-73 Α/24-3-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
3. Επίσης, οι άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν χορηγούνται:
[Αρχή Τροποποίησης] «α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των οπλών και λοιπών
αντικειμένων, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για
μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω
βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.». –ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
β. Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στον παρόντα νόμο.
"4. 'Αδειες εμπορίας περιστρόφων πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται
σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή
εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
δευτέρου βαθμού, (η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.4 Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α')".
[Αρχή Τροποποίησης] «5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση των αναφερόμενων στον
παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη
ή τα οποία έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.». –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] 6. «Σε περίπτωση συνδρομής των κωλυμάτων των παραγράφων 2, 3 και 4 ανακαλούνται
οι άδειες που έχουν χορηγηθεί». –ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
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Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή
συγγενή αυτού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5 χρόνια από
την ανάκληση της άδειας.
[Αρχή Τροποποίησης] «6Α. Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν άδειες κατοχής και οπλοφορίας για πυροβόλα όπλα
της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, εάν το πρόσωπο στο οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια βρεθεί να έχει στην
κατοχή του γεμιστήρα που μπορεί να προσαρμοστεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή σε
επαναληπτικά πυροβόλα όπλα, ο οποίος είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων,
στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων. –ΠΡΟΣΤΙΘ. ΠΑΡ. 6Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3
ΤΟΥ ΑΡΘ. 13 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6
του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί
σωματείων, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί
ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου
περί εταιρειών άλλης μορφής.
[Αρχή Τροποποίησης] «Ειδικά στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 1 του ν.
3429/2005 (Α' 314), οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 5, 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.» ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 36 ΤΟΥ Ν. 4643/19, ΦΕΚ-193
Α/3-12-19 [Τέλος Τροποποίησης]
"8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις χορήγησης των
προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται
από υπηρεσίες άλλων υπουργείων.
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.3 περιπτ.α του παρόντος άρθρου, απαιτείται η
προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, (οι παρ.7 και 8
αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 άρθρ.4 Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α')".
9. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών,
επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερόμενου ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός
μηνός από την κοινοποίηση σ'αυτόν της απορριπτικής απόφασης.

'Αρθρο 19 : Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισάγουν τα αναφερόμενα στο άρθρ.2 του παρόντος νόμου
αντικείμενα για οποιονδήποτε λόγο ή κατασκευάζουν, μετασκευάζουν, συναρμολογούν και
επεξεργάζονται εντός του κράτους οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρ.5 είδη, υποχρεούνται με
την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών
Ερευνών υπεύθυνη δήλωση, η οποία να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του
εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω αντικειμένων. Στη
δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κατέχουν για το
είδος οπλισμού.
2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να
προσκομίζουν στις ανωτέρω υπηρεσίες δείγματα προς εξέταση, εφόσον τους ζητηθούν.
3. Οι έμποροι των διαλαμβανόμενων στο άρθρ.6 ειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στους αγοραστές
έντυπα στην ελληνική γλώσσα, στα οποία να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών
και οδηγίες ασφαλούς χρήσης τους.
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4. Η συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο υποχρεώσεις αποτελεί προϋπόθεση για
τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
«5. Οι μεσίτες, οι κατασκευαστές και οι έμποροι μπορούν να αρνούνται να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή
για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων ή συστατικών μερών τους, την οποία ευλόγως θεωρούν ύποπτη λόγω της
φύσης και της κλίμακάς της. Τα ως άνω πρόσωπα αναφέρουν οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή στις αρμόδιες
αστυνομικές αρχές.» –ΠΡΟΣΤΙΘ. ΠΑΡ. 5 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 13 ΤΟΥ Ν. 4678/20,
ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
'Αρθρο 20 : 'Ελεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών
1. Τα είδη που διαλαμβάνονται στις παρ.2 και 3 πλην των περιπτ.η', θ' και ια' του άρθρ.6, που
εισάγονται ή κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στο εσωτερικό και προορίζονται για εμπορία,
υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας προ της εισαγωγής τους ή προ της ενάρξεως της μαζικής
παραγωγής τους. Μετά τον έλεγχο χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η
εξέταση των προς εισαγωγή ειδών, χορηγείται άδεια εισαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων.
2. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται:
α. Για τα είδη που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, από υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με
απόφαση του Υπουργού.
β. Για τις εκρηκτικές ύλες από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
"γ. Για τα λοιπά είδη, από δημόσια υπηρεσία ή εποπτευόμενο από το κράτος φορέα, που καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
προϋποθέσεις ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και η τύχη των ακατάλληλων
δειγμάτων, (η περίπτ.γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.4 Ν.2452/96, ΦΕΚ 283 Α').
[Αρχή Τροποποίησης] «Για τα είδη της παρούσας περίπτωσης, καθώς και της περίπτωσης β΄ ο έλεγχος δύναται
να διενεργείται και από οργανισμό πιστοποιημένο από την Ε.Ε.. Για τις ανάγκες του ελέγχου χορηγείται προσωρινή
άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κ.λπ., ως και
γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, μεταφοράς ή εξαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων, όπως
αυτά καθορίζονται από τον οργανισμό όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος, καθώς και μεταφοράς ή επανεισαγωγής
όσων εξ αυτών δεν καταστράφηκαν. Ο απαιτούμενος κάθε φορά χρόνος ισχύος της άδειας, καθορίζεται από την
αρμόδια αρχή έκδοσής της, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης τριών (3)
μηνών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.». –ΠΡΟΣΤ. ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. γ’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 20 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
3. Για τον έλεγχο καταλληλότητας των ειδών της περίπτ. γ' της προηγούμενης παραγράφου ιδρύεται
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών ειδικό εργαστήριο, το οποίο εφοδιάζεται με τα απαραίτητα
σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και στελεχώνεται με το αναγκαίο επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό
για την εκτέλεση της αποστολής του. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα
δικαιολογητικά και ο αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου, η
τύχη των ακατάλληλων δειγμάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια - (Καταργήθηκε από την
παρ.1 άρθρ.4 Ν.2452/96, ΦΕΚ 283 Α').
4. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας τα είδη, για τα οποία έχει γίνει τέτοιος έλεγχος από χώρα
της Κοινότητας.
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Για τα είδη της παρ.1 του παρόντος άρθρου, που μεταφέρονται σε χώρες μέλη της Κοινότητας,
απαιτείται επιπλέον σφραγίδα επί των όπλων, δηλωτική της καταλληλότητας αυτών, η οποία τίθεται με
μέριμνα των ενδιαφερομένων. Ο τύπος και η μορφή της σφραγίδας καθορίζονται με απόφαση των
Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Δημόσιας Τάξης.
5. Η λειτουργία εργαστηρίων δοκιμής όπλων και πυρομαχικών επιτρέπεται μόνο σε βιομηχανίες
κατασκευής ή συναρμολόγησης των ειδών αυτών.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.

'Αρθρο 21 : 'Ιδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων
1. Η ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου Πολιτισμού, η
οποία χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι όροι, προϋποθέσεις και
περιορισμοί χορήγησης της ανωτέρω άδειας, οι όροι λειτουργίας των σκοπευτηρίων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. Οι
παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον 200.000 δραχμών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τα σκοπευτήρια των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου
υπουργού.

'Αρθρο 22 : Διοικητικές κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από την ποινική δίωξή τους,
δύναται να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση τουλάχιστον 15 ημερών μέχρι 3 μηνών των
προβλεπόμενων από του παρόντα νόμο αδειών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με απόφαση
της υπηρεσίας που τις χορήγησε. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται και σε όσους παραβαίνουν τους
όρους που διαλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.
2. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου υπουργού
εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο.
3. Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η σχετική απόφαση κοινοποιείται
στην αρμόδια δασική αρχή, η οποία υποχρεούται ν'αφαιρέσει την άδεια θήρας του παραβάτη για όσο
χρόνο προβλέπει η απόφαση αφαίρεσης της άδειας κατοχής.

[Αρχή Τροποποίησης]
'Αρθρο 23 :
–ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ β’ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
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'Αρθρο 24 : Ευρωπαϊκό Δελτίο πυροβόλου όπλου
1. Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και είναι
προσωπικό έγγραφο, επί του οποίου αναγράφονται το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί
ο κάτοχος του δελτίου. Επί του δελτίου αναγράφονται οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών
του πυροβόλου όπλου, καθώς και η απώλεια ή η κλοπή του όπλου.
2. Η μέγιστη περίοδος ισχύος του δελτίου είναι πενταετής δυνάμενη να παραταθεί. Αν το δελτίο αφορά
μόνο πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία κάνη, η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι δεκαετής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι χορήγησης του δελτίου και τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται σ'αυτό.

'Αρθρο 25 : Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κράτους-μέλους της Κοινότητας
1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια αγοράς για την απόκτηση όπλου, προκειμένου για κάτοικο
άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, η άδεια αυτή χορηγείται μετά από προηγούμενη συναίνεση του
κράτους αυτού, εκτός εάν πρόκειται για τυφέκια σκοποβολής μιας βολής ανά αυλακωτή κάνη.
2. Αν ο αποκτών οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το
κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και από τον ίδιο τον αποκτώντα.
3. Για την απόκτηση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου από πρόσωπο που δεν κατοικεί στην Ελλάδα
απαιτείται, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και άδεια
μεταφοράς, όταν το όπλο πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή όταν αυτό δεν
πρόκειται να μεταφερθεί, αιτιολογημένη έγγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί του λόγου της
κατοχής του όπλου στην Ελλάδα.

'Αρθρο 26 : Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα
1. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν από την
Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
[Αρχή Τροποποίησης] «Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε μεταφορές όπλων κατόπιν πώλησης μέσω
σύμβασης από απόσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191). –
ΠΡΟΣΤ. ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 12 ΤΟΥ Ν.
4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Για κάθε μεταφορά πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει πριν
από κάθε αποστολή στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
α. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.
β. Τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα είδη.
γ. Τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.
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δ. Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο
έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.20 του παρόντος.
ε. Το μεταφορικό μέσο στ. Την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.
Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται
όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ οπλοπωλών. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες
θα γίνει η μεταφορά, ιδίως στους όρους ασφάλειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με τα συναρμόδια
υπουργεία. Στην περίπτωση που επιτρέπεται η μεταφορά αυτή, εκδίδεται άδεια που περιλαμβάνει τα
αναφερόμενα στις ανωτέρω α'-στ' περιπτώσεις στοιχεία. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα
μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.
3. Για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν αυτά από την
Ελλάδα σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος οπλοπώλη, χωρίς την άδεια της προηγούμενης
παραγράφου. Η αυτή Διεύθυνση εκδίδει προς τούτο ειδική άδεια μεταφορών, της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τη διετία, η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη
απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω άδειας συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και
επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.
Πριν από κάθε μεταφορά οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τα αναφερόμενα
στις περίπτ.α'-στ' της παρ.2 .
[Αρχή Τροποποίησης] «Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές ενεργούν ελέγχους οι οποίοι εφόσον κρίνεται
σκόπιμο μπορεί να είναι επιτόπιοι, ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των
πληροφοριών που γνωστοποιεί ο οπλοπώλης και των πραγματικών δεδομένων της μεταφοράς. Οι
πληροφορίες διαβιβάζονται από τον οπλοπώλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη μεταφορά.» - ΠΡΟΣΘ.
ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 3944/11, ΦΕΚ-67 Α/5-411 [Τέλος Τροποποίησης]
4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο
πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια μεταφοράς προς την Ελλάδα μπορεί να δοθεί χωρίς
προηγούμενη συναίνεση αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται καις τις περιπτώσεις μεταφοράς όπλων από
πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες μέσω Ελλάδας προς λοιπά κράτη μέλη της Κοινότητας.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών
και με χρηματική ποινή.

'Αρθρο 27 : Εξαιρέσεις
1. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη
διάρκεια ταξιδιού, δια μέσου δύο ή περισσότερων κρατών μελών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο
ενδιαφερόμενος έχει λάβει την άδεια των εν λόγω κρατών.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μπορεί να χορηγεί άδεια για ένα ή περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός
έτους κατά ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης. Η άδεια αυτή εγγράφεται στο ευρωπαϊκό δελτίο
όπλου.
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[Αρχή Τροποποίησης] «2. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές
μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη άδεια και προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους,
ένα ή περισσότερα όπλα από αυτά που επιτρέπεται να κατέχονται ή να φέρονται στην Ελληνική Επικράτεια για την
άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κατ' εξουσιοδότηση
αυτού κανονιστικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, για το
συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, προσκομίζοντας
ιδίως πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου ή σκοποβολής στο κράτος μέλος προορισμού. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 28
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, με ηλεκτρονικά μέσα, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτουν
σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς και στα κράτη μέλη
διαμετακόμισης, εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνει τέτοια.
2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 25 και 26 ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη
μεταφορά, στα κράτη μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.
3. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν, με ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών
μελών πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος
μέλος και πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών κατοχής και οπλοφορίας για λόγους ασφαλείας ή
λόγους που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.
4. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την υπηρεσία συλλογής και
ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στην ως άνω Υπηρεσία τηρείται αρχείο
οπλοπωλών, στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που διαθέτουν τις άδειες των άρθρων 5 και 6, καθώς και
ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων, στο οποίο καταγράφονται και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριάντα
(30) ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, όλες οι
πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να ιχνηλατηθούν και να εντοπιστούν τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη
συστατικά μέρη αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μεταξύ των οποίων: α) ο τύπος,
η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που
τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, πληροφορίες οι οποίες λειτουργούν ως το μοναδικό
αναγνωριστικό κάθε πυροβόλου όπλου· β) ο αριθμός σειράς ή η μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη
συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου·
γ) το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου
όπλου, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες·
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δ) τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας του, μεταξύ
των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις
αντίστοιχες ημερομηνίες.
5. Στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της προηγούμενης παραγράφου έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια κατά
τον νόμο αρχή. Μετά την καταστροφή του πυροβό
λου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, το ως άνω αρχείο και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσβάσιμα:
α) για περίοδο δέκα (10) ετών από τις αρμόδιες αρχές για τις τελωνειακές διαδικασίες και
β) για περίοδο τριάντα (30) ετών από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή
δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων.
6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της
παραγράφου 4, διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου των τριάντα (30) ετών, μετά την καταστροφή του
πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε αρχή που είναι αρμόδια για την πρόληψη, τη
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ή σε άλλες αρχές αρμόδιες για συναφείς σκοπούς. Για τα
ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679) και του ν. 4624/2019 (Α΄
137).» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-320 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 28Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
FIREARMS AND
ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
AMMUNITION
CATEGORY A –
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΛΙΑ

Α/Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

PROHIBITED
FIREARMS AND
AMMUNITION
FIREARMS
FULL-AUTOMATIC

1
Υπό προϋποθέσεις

PISTOLS
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΡΟΤΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ

X

ΥΠΟΠΟΛΥΒΟΛΑ
ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ
& ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΑ
ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ

Υπό προϋποθέσεις

SUBMACHINE
GUNS

Υπό προϋποθέσεις

LIGHT MACHINE
GUNS

Υπό προϋποθέσεις

MACHINE GUNS

& ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΑ
Υπό προϋποθέσεις

ΤΥΦΕΚΙΑ
ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2

3

Υπό προϋποθέσεις

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ

DISGUISED AS
OTHER OBJECTS
FULL-AUTOMATIC
CONVERTED INTO
SEMI-AUTOMATIC
CENTRE FIRE
SHORT

ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΟ ΜΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ ΠΟΥ
ΒΑΛΛΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΗ >21 ΒΟΛΕΣ,

RIFLES
X

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ

BLANK PISTOLS

4α

Υπό προϋποθέσεις

ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ >20
ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΙΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ

BARREL
SEMIAUTOMATIC
FIREARM THAT
FIRES WITHOUT
RELOADING >21
ROUNDS, WITH A

ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ
LOADING DEVICE
THAT HOLDS >20
ROUNDS AND
THAT IS EITHER
PART OF IT OR
DETACHABLE
CENTRE FIRE
LONG

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΟ ΜΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ ΠΟΥ
ΒΑΛΛΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΗ_>11
ΒΟΛΕΣ, ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ
>11 ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΤΕ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ

4β

Υπό προϋποθέσεις

BARREL
SEMIAUTOMATIC
FIREARM THAT
FIRES WITHOUT
RELOADING >11
ROUNDS, WITH A
LOADING DEVICE
THAT HOLDS >10
ROUNDS AND
THAT IS EITHER
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PART OF IT OR
DETACHABLE

LONG BARREL
SEMIAUTOMATIC
FIREARM (THAT
WAS ORIGINALLY
INTENDED TO BE
FIRED FROM THE
SHOULDER) THAT
CAN BE REDUCED
TO A LENGTH OF
<60cm WITHOUT
LOSING
FUNCTIONALITY
(by means of a
folding or
telescopic stock or
by a stock that can
be removed
without using
tools)

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΟ (που αρχικά
προβλέπεται να πυροδοτεί
επωμιζόμενο) ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60

5

Υπό προϋποθέσεις

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (νιατί
διαθέτει αναδιπλούμενο ή
τηλεσκοπικό ή αφαιρούμενο
χωρίς εργαλεία κοντάκι)

ΟΠΛΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΑΒΟΛΙΔΩΤΑ
ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ Η ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΕΚ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΟΠΛΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΡΟΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

6

X

ANY FIREARM OF
THIS CATEGORY
THAT HAS BEEN
CONVERTED TO
FIRING BLANKS,
IRRITANTS OR
PYROTECHNIC
ROUNDS AND ANY
SALUTE OR
ACOUSTIC
WEAPON OF THIS
CATEGORY (BY
CONSTRUCTION
OR THROUGH
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CONVERSION)

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

AMMUNITION
AMMUNITION
WITH

Μόνο για δοκιμές σε
όπλα και

PENETRATING

αντιβαλλιστικά
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΜΕ

7

προϊόντα από

ΛΙΑΤΡΗΤΙΚΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ

πιστοποιημένα για

Η ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ,

τον σκοπό αυτό

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ

εργαστήρια

EXPLOSIVE OR
INCENDIARY
PROJECTILES AND
THE PROJECTILES
FOR SUCH
AMMUNITION

ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

PISTOL AND
Μόνο για δοκιμές σε

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕ
ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΑ

REVOLVER
AMMUNITION
WITH EXPANDING
AND
DISINTEGRATING
PROJECTILES AND
THE PROJECTILES
FOR SUCH
AMMUNITION

όπλα και
αντιβαλλιστικά
8

προϊόντα από
πιστοποιημένα για
τον σκοπό αυτό
εργαστήρια

ΑΒΟΛΙΔΩΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
ΚΡΟΤΟΥ ΜΕ ΓΟΜΩΣΗ
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΩΝ Η

X

ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ

BLANK
CARTRIDGES
PRIMED WITH
IRRITANT OR
HARMFUL
CHEMICAL
SUBSTANCES

CATEGORY B –
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ

Α/Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΗ

FIREARMS
SUBJECT TO
AUTHORISATION
FIREARMS
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ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ

SHORT BARREL

1

X

ΜΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ (ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΙΑΣ

2

X

ΒΟΛΗΣ)

3

X

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 28
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

SEMI-AUTOMATIC
4

X

Α'

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ (ΡΑΒΔΩΤΗ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η

5

Υπό προϋποθέσεις

ΘΑΛΑΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ >3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ

ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΘΑΛΑΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ >3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 12

RIMFIRE
SEMIAUTOMATIC
THAT THEIR
LOADING DEVICE
AND CHAMBER
CAN HOLD
TOGETHER >3
ROUNDS

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η

OTHER THAN
THOSE LISTED
UNDER POINT 4a
OF CATEGORY A
LONG RIFLED
BARREL

ΚΑΝΝΗ)

ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

WHOSE OVERALL
LENGTH IS <28cm

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝ
ΣΗΜΕΙΟ 4α της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(SINGLE-SHΟT

RIMFIRE SINGLESHΟT

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

CENTRE FIRE
SINGLESHΟT
PISTΟLS)

ΜΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

REPEATING
FIREARMS

6

Υπό προϋποθέσεις

CENTRE FIRE
SEMIAUTOMATIC
THAT THEIR
LOADING DEVICE
AND CHAMBER
CAN HOLD
TOGETHER MORE
THAN 3 BUT LESS
THAN 12 ROUNDS

Dimfouk

SEMI-AUTΟMATIC
LISTED UNDER
THE PΟINT 4b ΟF
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΟΥ

CATEGΟRY A

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ

WHΟSE LΟADING

ΣΗΜΕΙΟ 4β ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α' ΤΩΝ

DEVICE AND
CHAMBER CANNΟT

ΟΠΟΙΩΝ 0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ

HΟLD TΟGETHER

Η ΘΑΛΑΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

MΟRE THAN 3

ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΠΑΝΩ

RΟUNDS WHERE

ΑΠΌ 3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ (ΣΕ

THE LΟADING

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 0
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ) H ΣΕ

7

Υπό προϋποθέσεις

DEVICE IS
DETACHABLE ΟR
WHERE IT IS NΟT

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ

CERTAIN THAT
THESE FIREARMS
CANNΟT BE

ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ

CΟNVERTED

ΟΠΛΑ ΠΟΥ 0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

(WITH ΟRDINARY

ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΣ

TΟΟLS) INTΟ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ

FIREARMS WHΟSE

ΜΑΖΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3

LΟADING DEVICE

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

AND CHAMBER
CAN HΟLD

ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΔΕΝ

TΟGETHER MΟRE
THAN 3 RΟUNDS
ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ (ΛΕΙΑ

LΟNG SMΟΟTH

ΚΑΝΝΗ)

BARREL
RIMFIRE
SEMIAUTΟMATIC

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ

THAT THEIR
LΟADING DEVICE

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η
ΘΑΛΑΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ >3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ

8

Υπό προϋποθέσεις

AND CHAMBER
CAN HΟLD
TΟGETHER >3
RΟUNDS

Dimfouk

CENTRE FIRE
SEMIAUTΟMATIC

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

THAT THEIR
LΟADING DEVICE

ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η
ΘΑΛΑΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ

9

Υπό προϋποθέσεις

ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ >3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ

AND CHAMBER
CAN HΟLD
TΟGETHER MΟRE

ΑΛΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 12

THAN 3 BUT LESS
THAN 12 RΟUNDS
SEMI-AUTΟMATIC
LISTED UNDER
THE PΟINT 4b ΟF

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΟΥ

CATEGΟRY A

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ

WHΟSE LΟADING

ΣΗΜΕΙΟ 4β ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α' ΤΩΝ

DEVICE AND
CHAMBER CANNΟT

ΟΠΟΙΩΝ 0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ

HΟLD TΟGETHER

Η ΘΑΛΑΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

MΟRE THAN 3

ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΠΑΝΩ

RΟUNDS WHERE

ΑΠΌ 3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ (ΣΕ

THE LΟADING

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 0
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ) H ΣΕ

10

X

DEVICE IS
DETACHABLE ΟR
WHERE IT IS NΟT

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ

CERTAIN THAT
THESE FIREARMS
CANNΟT BE

ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ

CΟNVERTED

ΟΠΛΑ ΠΟΥ 0 ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

(WITH ΟRDINARY

ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΜΗ ΤΟΥΣ

TΟΟLS) INTΟ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ

FIREARMS WHΟSE

ΜΑΖΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3

LΟADING DEVICE

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

AND CHAMBER
CAN HΟLD

ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΔΕΝ

TΟGETHER MΟRE
THAN 3 RΟUNDS
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ

REPEATING AND
SEMI-AUTΟMATIC

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ Η ΚΑΝΝΗ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 50
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΑΛΛΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 60

11

X

WHΟSE BARREL IS
ΟVER 50cm BUT
LESS THAN 60cm

Dimfouk

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ

REPEATING AND

ΟΠΟΙΩΝ Η
ΚΑΝΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ

12

X

ΤΩΝ 50

SEMI-AUTΟMATIC
THAT THEIR
BARREL IS LESS
THAN 50cm

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΟΠΛΑ

ΟTHER FIREARMS

ΟΠΛΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΙΤΕ
ΜΑΡΥΚΑΝΝΟ ΕΙΤΕ

Υπό προϋποθέσεις

ANY FIREARM ΟF
THIS CATEGΟRY

13

THAT HAS BEEN
CΟNVERTED TΟ

ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΟ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΑΒΟΛΙΔΩΤΑ

FIRING BLANKS,
IRRITANTS AND
ANY SALUTE OR
ACOUSTIC
WEAPON OF THIS

ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ Η ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΕΚ

CATEGORY (BY
CONSTRUCTION
OR THROUGH
CONVERSION)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΠΛΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΤΟΥ
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

SEMI-AUTOMATIC
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΠΛΟΥ
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3,4α, 4β ΚΑΙ
5 ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'

14

Υπό προϋποθέσεις

FIREARMS FOR
CIVILIAN USE
WHICH RESEMBLE
WEAPONS WITH
AUTOMATIC
MECHANISMS
OTHER THAN
THOSE THAT ARE
LISTED UNDER
THE POINTS 3, 4a,
4b & 5 OF
CATEGORY A
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ΟΠΛΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

15

WEAPONS USED
FOR DESTROYING
WELDED STUFF IN
ROTARY KILNS

X

ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ
ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ

Α/Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕ
ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΝΗ

1

X

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΗΚΟΥΣ
ΚΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕ
ΛΕΙΑ ΚΑΝΝΗ ΜΕ ΜΗΚΟΣ

2

X

ΚΑΝΝΗΣ >

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΜΙΑΣ ΒΟΛΗΣ
3

X

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΟ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΛΕΙΑ
ΚΑΝΝΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΥΤΗΣ
> ΤΩΝ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ,
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΘΑΛΑΜΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ
ΜΕΧΡΙ 3 ΦΥΣΙΓΓΙΑ

FIREARMS
REPEATING LONG
FIREARMS WITH
RIFLED BARREL
OF ANY BARREL
LENGTH

REPEATING LONG
FIREARMS WITH
SMOOTH BARREL
WHOSE LENGTH
IS
>60cm

ΤΩΝ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

ΜΕ ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΝΗ

ΜΗ

CATEGORY C
FIREARMS
SUBJECT TO
AUTHORISATION

4

X

SINGLE-SHOT
LONG FIREARMS
WITH RIFLED
BARREL
REPEATING
RIMFIRE LONG
FIREARMS WITH
SMOOTH BARREL
OVER >60cm
THAT THEIR
LOADING DEVICE
AND CHAMBER
CAN HOLD
TOGETHER UP TO
3 ROUNDS
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ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΑ ΜΙΑΣ ΒΟΛΗΣ

RIMFIRE SINGLESHOT WITH
OVERALL

ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ > 28 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

5

X

LENGTH >28cm
BUT

ΑΛΛΑ < 60 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

<60cm
FIREARMS OF ANY
ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΟΛΩΝ

CATEGORY, THAT
HAVE BEEN

ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ

6

DEACTIVATED IN
ACCORDANCE
WITH
IMPLEMENTING
REGULATION (EU)
2015/2403

X

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
(ΕΕ) 2015/2403

SINGLE-SHOT
LONG

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΜΙΑΣ ΒΟΛΗΣ
ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΝΝΗ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

FIREARMS WITH
SMOOTH BARREL
PLACED ON THE
MARKET ON OR
AFTER 14.9.2018

7

ΣΤΙΣ 14.9.2018 Η ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ 14.9.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΟΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

TYPE

X

ΑΕΡΟΒΟΛΑ

(για την κατοχή δεν
απαιτείται άδεια
συμπλήρωση 18ου
έτους)

AIRGUNS

Dimfouk

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΜΕΣΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

DEVICES THAT
SPRAY CHEMICAL
SUBSTANCES
AND

ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
(SPRAY) Η

X

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

TASERS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ Η
ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ Η

X

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,
ΤΕΧΝΗ, ΘΗΡΑ, ΑΛΙΕΙΑ

KNIVES (EXCL.
DOMESTIC,
PROFESSIONAL,
TRAINING, ART,
HUNTING,
FISHING OR ANY
SIMILAR
USE)

Η ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗ
ΧΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΡΟΘΙΕΣ,
ΡΟΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Η
ΜΗ ΚΑΙ ΡΟΠΑΛΑ
X

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ
ΑΛΥΣΙΔΑ Η ΣΧΟΙΝΙ
(ΝΟΥΝΤΣΑΚΟΥ)

BRASS
KNUCKLES, BATS
(METAL OR NO)
& BATS
CONNECTED
WITH CHAIN OR
ROPE
(NUNCHAKU)
LONGSWORD,
LANCES,
SWORDS,
DAGGERS,

ΣΠΑΘΕΣ, ΛΟΓΧΕΣ,
ΞΙΦΗ, ΞΙΦΙΔΙΑ,
ΞΙΦΟΛΟΓΧΕΣ,
ΣΤΙΛΕΤΑ,ΤΟΞΑ,
ΒΑΛΛΙΣΤΡΙΔΕΣ
(ARBALETE), ΒΕΛΗ
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΡΑΒΔΟΙ

X
(εκτός των στιλέτων)

BAYONETS,
BOWS,
CROSSBOWS
(ARBALETES),
ARROWS AND
POLICE BATTONS
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΜΕΣΑ
ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η

X

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΕΣ Η
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ

DEVICES THAT
LAUNCH
SUBSTANCES
WHICH ARE
INSTANTLY
IGNITED OR
CONTAIN
ANAESTHETIC
OR IRRITANT
SUBSTANCES
AND ARE MEANT
TO BE USED FOR
ATTACK OR
DEFENCE

ΕΠΙΘΕΣΗ Η ΑΜΥΝΑ
ΤΥΦΕΚΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Επιτρέπεται η εισαγωγή,

(ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑ),

εμπορία και κατοχή χωρίς

ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΝ

άδεια

ΑΙΧΜΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Για την κατοχή απαιτείται η

(ΚΑΜΑΚΙ)

συμπλήρωση του 16ου έτους

ΟΠΛΑ ΠΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ (που
δεν μπορούν να
μετατραπούν, ώστε να
εκτοξεύουν σφαιρίδια,
βολίδα ή βλήμα μέσω της

EXPEL SHARP
METAL OBJECT
(HARPOON)
SIGNAL & ALARM

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΑ

SPEARGUNS
THAT

Αδειοδοτούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.
456/1976 «Περί
φωτοβολίδων και
πυροτεχνημάτων» (Α'
277)

ενέργειας εκρηκτικής
ύλης)

WEAPONS (that
are not capable
of being
converted to
expel a shot,
bullet or
projectile by the
action of a
combustible
propellant)

ΟΠΛΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ,
ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ,
ΕΚΔΙΩΞΗ,
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Η
ΑΝΩΔΥΝΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ
ΖΩΩΝ

X
(απαιτείται άδεια για την
εισαγωγή και την κατοχή)

SPECIAL GUNS
THAT ARE USED
FOR STUNNING,
WARD OFF,
IMMOBILISATION
OR PAINLESS
KILLING OF
ANIMALS
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ΕΙΔΙΚΑ ΟΠΛΑ Η
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΤΙΔΩΝ Η
ΒΟΛΙΔΩΝ
ΚΡΟΤΟΥΘΟΡΥΒΟΥ,
ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ, ΤΗΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

X

SPECIAL GUNS
OR DEVICES
THAT LAUNCH
SPECIAL TYPE
CRACKS OR
BLANKS AND
ARE
EXCLUSIVELY
USED TO
INTIMIDATE,
WARD OFF AND
CONTROL BIRDS
IN AIRPORTS

ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

- ΠΡΟΣΤΙΘ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28Α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν. 4678/20, ΦΕΚ-70 Α/20-3-20 [Τέλος
Τροποποίησης]
'Αρθρο 29 : Μεταβατικές διατάξεις
1. 'Οποιος κατέχει παράνομα όπλα και λοιπά αντικείμενα, που διαλαμβάνονται στο άρθρ.1 του παρόντος,
πλην των κυνηγετικών, παραμένει ατιμώρητος αν παραδώσει αυτά στην αστυνομική αρχή, μέσα σε 4
μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα παραδιδόμενα επιστρέφονται στους κατόχους
τους εάν, μέσα σε 4 μήνες από την παράδοση εφοδιασθούν με άδεια κατοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού. 'Οσα δεν επιστρέφονται περιέρχονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο, παραδίδονται δε
από την οικεία αστυνομική αρχή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.
2. Η δικογραφία που σχηματίζεται, για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου τίθεται στο
αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.
3. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ.1 του άρθρ.18 του παρόντος οι
κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής της δασικής αρχής,
υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση άδειας κατοχής. 'Οσοι είναι ήδη εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής υποχρεούνται, εντός της
ανωτέρω προθεσμίας, να το καταθέσουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή για να εφοδιασθούν με άδεια
κατοχής, χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού. Η αστυνομική αρχή δύναται να
απαιτήσει την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, ειδικά χορηγούμενου για το λόγο αυτόν αν έχει
αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτούντος.
(Με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 2452/96, ορίζεται ότι : «1. Η παρ.3 του άρθρου 20 του
Ν.2168/93 (ΦΕΚ 147 Α') καταργείται και η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής: "γ. Για τα λοιπά είδη, από δημόσια υπηρεσία ή εποπτευόμενο από το κράτος
φορέα, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και η τύχη
των ακατάλληλων δειγμάτων".
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του
Ν.2334/95 (ΦΕΚ 184 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: "4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου η
οποία έληξε την 26.6.96, παρατείνεται μέχρι την 31.8.97"»)
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(Με το άρθρο 34 του Ν. 2800/00, ορίζεται ότι : «Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.
2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α'), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α') και το
άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') ανανεώνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος νόμου»).
(Με την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α’, ορίζεται ότι : «Η προθεσμία της παρ.
3 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184Α΄)
και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283Α΄) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ
41Α΄), ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου>»).
(Με

την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3387/05, ΦΕΚ-224 Α’ ορίζεται
ότι : «Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/ 1993, όπως
παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α΄) και το άρθρο 4
του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α΄) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν.
2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) και την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003
(ΦΕΚ 189 Α΄), ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου»).
(Με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08, ορίζεται ότι : «Η
προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως παρατάθηκε με το
άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α) και ανανεώθηκε
με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α), την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ
189 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3387/2005 (ΦΕΚ 224 Α), ανανεώνεται για ένα έτος
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου»).
"4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου η οποία έληξε την 26.6.96, παρατείνεται μέχρι την 318-97" (η παρ.4 που είχε προστεθεί από την παρ.8 άρθρ.4 του Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α', αντικαταστάθηκε
ως άνω από την παρ. του άρθρου 4 του Ν. 2452/96, ΦΕΚ-283 Α').

(Με το άρθρο 34 του Ν. 2800/00, ΦΕΚ-41 Α' ορίζεται ότι : "Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου
29 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α'), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α')
και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') ανανεώνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου").

'Αρθρο 30 : Τροποποίηση διατάξεων
1. Στο ν. 456/1976 "Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων" προστίθεται άρθρο 5α 'ως εξής:
"Άρθρο 5α
Συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων και κροτίδων
1. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή και χρήση συσκευών εκτόξευσης κροτίδων απαγορεύεται.
2. α. Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων επιτρέπεται μόνον
κατόπιν αδείας των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.
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β. Οι έμποροι και κατασκευαστές των ανωτέρω συσκευών τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρούν τα
στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου.
γ. Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία, το
λιμενικό σώμα, τις τελωνειακές υπηρεσίες και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας
αστυνομικής αρχής. Άδεια αγοράς χορηγείται σε κατόχους αδειών εμπορίας των ανωτέρω ειδών και στα
άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
αγορά, τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 4 υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια κατοχής από την
αρμόδια αστυνομική αρχή.
δ. Η κατοχή συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, από ιδιώτες που δεν κατέχουν άδεια αγοράς,
απαγορεύεται.
3.α. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και
οι περιορισμοί που προβλέπονται για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και
εκρηκτικών υλών αδειών.
β. Επίσης, δεν χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες σε καταδικασθέντες σε φυλάκιση για παράβαση των
διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, πριν από
την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκτιση ή τη με χάρη άφεση ή, την παραγραφή της ποινής και σε
περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
4. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων,' καθώς και του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, δύναται η
αστυνομική αρχή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες.
5. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή φωτοβολίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνικών αθυρμάτων και συσκευών
εκτόξευσης φωτοβολίδων, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
6. Φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά αθύρματα, που καθίστανται άχρηστα ή επικίνδυνα, για
οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφονται. Ο τρόπος και η διαδικασία καταστροφής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
7. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των αδειών που προβλέπονται από
τον παρόντα νόμο καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού".
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 456/1976 αντικαθίστανται ως εξής:
' 1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2. 3. 4 και 5α παρ. 1, 2 εδάφ. ά, β' και γ' του παρόντος
νόμου, ως και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 και 5α, παρ. 2 εδάφ. δ', τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις
ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη'.

'Αρθρο 31 : Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού
[Αρχή Τροποποίησης]
1. Στο ΄Ιδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία "Ειδικός
Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας" για την παροχή εφάπαξ οικονομικής
ενισχύσεως στους μετόχους του. [Αρχή Τροποποίησης]«Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά
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όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί
φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό
τους από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για δέκα έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων
διαγράφονται υποχρεωτικώς.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 11 ΤΟΥ Ν. 3938/11, ΦΕΚ-61 Α/31-3-11 [Τέλος Τροποποίησης] Ως ημερομηνία
συμπλήρωσης του χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 3103/03, ΦΕΚ-23 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
Επίσης στο λογαριασμό δύναται να εγγράφονται ως μέτοχοι και αστυνομικοί που κατά τη σύστασή του
τελούσαν σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3181/03, ΦΕΚ-218 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν:
[Αρχή Τροποποίησης] «α. Η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μετόχων, η οποία καθορίζεται στο
χρηματικό ποσό ύψους πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (5,83 ευρώ).» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ
ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν. 4541/18, ΦΕΚ-93 Α/31-5-18 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ
1-1-2017 [Τέλος Τροποποίησης]
(Με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 8064/16/2-ζ’/97, ΦΕΚ-613 Β’ ορίζεται ότι : «Η μηνιαία εισφορά
του πολιτικού προσωπικού υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού
προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2168/93,
καθορίζεται σε ποσοστό 0,2% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του Αστυνόμου Β»).
β. Δωρεές, κληρονομίες ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού.
γ. 'Εσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.
δ. Τόκοι καταθέσεων.
ε. 'Εσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
3. Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής
προτεραιότητας οι κατωτέρω:

ενισχύσεως

από

το

Λογαριασμό

αυτό,

είναι

κατά

σειρά

α. Ο ίδιος ο μέτοχος.
β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου.
γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.
4. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομιών
δυσχερειών που οφείλονται:
α. Σε θάνατο του μετόχου.
β. Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου.
γ. Σε βαρειά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται
μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που
καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
δ. Σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.

Dimfouk

[Αρχή Τροποποίησης]«ε. Σε θάνατο συζύγου ή τέκνου μετόχου.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ Ε ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 11 ΤΟΥ Ν. 3938/11, ΦΕΚ-61 Α/31-3-11 [Τέλος
Τροποποίησης]
5. Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000.000
δραχμές για περίπτωση θανάτου και τα 2.000.000 δραχμές για κάθε άλλη περίπτωση.

(Με την υπ’ αριθμ. 8064/5/25-ζ/03 (ΦΕΚ Β 204/24-2-03) απόφαση Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας ορίζεται ότι :
«Άρθρο 1.
Αναπροσαρμόζουμε, το ύψος της χορηγούμενης εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 2168/1993 (Α΄147), όπως αυτό διαμορφώθηκε
με τις διατάξεις της 8064/5/3 από 17.12.1998 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
(Β΄1271), ως ακολούθως:
α. Για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, από 1.1.2004
μέχρι του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (23.500) και από 1.7.2004 μέχρι του
ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (29.350).
β. Για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, από 1.1.2004
μέχρι του ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (14.680) και από 1.7.2004
μέχρι του ποσού των δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (17.620)»).

(Με την υπ’ αριθμ. 8064/5/38/09 (ΦΕΚ 2447 Β/14-12-2009), ορίζεται ότι : «Το ύψος της
χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 31 του Ν. 2168/1993 (Α΄-147), όπως αναπροσαρμόσθηκαν με τις διατάξεις της υπ’
αριθ.8064/5/25-ζ από 12-2-2003 απόφασής μας (Β΄ - 204), καθορίζεται ως ακολούθως:
(α) Για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό από τρομοκρατική ενέργεια ή άλλο βίαιο γεγονός κατά τη
διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00)
ευρώ.
(β) Για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής πλην
των περιπτώσεων της περ. (α), μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ.
(γ) Για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι του ποσού
των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ»).

6. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου δύναται να αυξομειώνονται αναλόγως της οικονομικής
καταστάσεως του Λογαριασμού με απόφση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή ισχύει από την πρώτη του επομένου της
εκδόσεώς της έτους.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παροχή ή όχι οικονομικής ενισχύσεως το ύψος αυτής και
την κατανομή της στα δικαιούμενα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα ανάγκη και την
οικονομική κατάσταση του αιτούντος με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ύστερα από πρόταση
του Διευθυντή της Διευθύνσεως Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
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8. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία
εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας.
9. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Για τη δημιουργία αποθεματικού επιβάλλεται εφάπαξ εισφορά ύψους 1.000 δρχ. σε έναν έκαστο των
εν ενεργεία μετόχων.
Στην ίδια εισφορά υπόκεινται και οι μετά τη δημοσίευση του παρόντος εγγραφόμενοι μέτοχοι του
Λογαριασμού.
Η κράτηση της εφάπαξ εισφοράς γίνεται τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την
εγγραφή του νέου μετόχου.
Από τον ίδιο χρόνο αρχίζει και η κράτηση της μηνιαίας εισφοράς.
11. Η χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως αρχίζει μετά την παρέλευση ολοκλήρου του τρίτου μηνός από
τη δημοσίευση του παρόντος.
[Αρχή Τροποποίησης] «12. Η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα δημόσιας
τάξης και προστασίας του πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
“Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 12 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ
Ν. 4541/18, ΦΕΚ-93 Α/31-5-18 [Τέλος Τροποποίησης]

'Αρθρο 32 :
Κατά την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Υπηρεσία της
Αγροφυλακής ποσοστό 12% του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού κατατασσομένων λαμβάνεται από τα
τέκνα των εν ενεργεία, συντάξει ή θανόντων αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων
Αγροφυλακής αντίστοιχα κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων.

'Αρθρο 33 :
1. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού τεχνικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που
προβλέπονται από το άρθρ.3 εδαφ.στ'-ια' του Ν.Δ.3365/55 (ΦΕΚ 257 Α') και το άρθρ.5 παρ.2 του
Π.Δ.127/90 (ΦΕΚ 51 Α'), και του αστυνομικού προσωπικού μουσικής, που προβλέπονται από το άρθρ.23
παρ.4 του Ν.1481/84 (ΦΕΚ 152 Α') καταργούνται και αυξάνονται προσωπικού γενικών καθηκόντων,
στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό που κατέχει τις καταργούμενες θέσεις με διαπιστωτική απόφαση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατά
βαθμούς αύξηση των θέσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι ίση με τον αριθμό των
εντασσομένων σε κάθε βαθμό.
2. Η ένταξη των τεχνικών γίνεται ως ακολούθως:
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α. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α' Τάξεως, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται
στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη
σειρά αποφοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν, και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους
ομοιοβάθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.
β. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α' Τάξεως, που δεν προέρχονται από τη Σχολή Αρχιφυλάκων,
εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ
τους σειρά καθορίζονται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενοι
δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν
εισαχθούν σε παραγωγική σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.
γ. Οι Τεχνίτες Β' Τάξεως εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδα των Αρχιφυλάκων, μετά τους Τεχνίτες Α'
Τάξεως, προαγόμενοι αυτοδίκαια στο βαθμό του Αρχιφύλακα. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση
την ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του Τεχνίτη Β' Τάξεως. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν
ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν
εισαχθούν σε παραγωγική σχολή.
δ. Οι τεχνίτες Γ' Τάξεως εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη
σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία Σχολή.
3. Η ένταξη των μουσικών γίνεται ως ακολούθως:
α. Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών της παρ.2 του άρθρ.23 του Ν.1481/84
με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. 'Οσοι απ'αυτούς δεν έχουν αποφοιτήσει από
παραγωγική σχολή δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα.
β. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων εντάσσονται
στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη
σειρά αποφοιτήσεώς τους από τη σχολή αυτήν και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους
ομοιόβαθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.
γ. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που δεν προέρχονται από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται
στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά
καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενο δεν ασκούν
ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε
παραγωγική σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.
δ. Οι Αστυφύλακες εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη
σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία Σχολή. Αν δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αστυφυλάκων, η
ένταξή τους γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάταξής τους.
4. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες που θα ενταχθούν στο προσωπικό γενικών καθηκόντων με βάση
τις διατάξεις των παρ.2 εδαφ.β' και 3 εδάφ.γ' του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου και
επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, εισάγονται στη Σχολή αυτήν άνευ εξετάσεων κατά
τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους, καθ'υπέρβαση του καθοριζομένου κάθε φορά εισακτέων και
ανεξαρτήτως ορίζου ηλικίας Οι αποφοιτώντες ευδόκιμα από την ανωτέρω Σχολή θεωρούνται ότι
απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα παραγωγική σχολής από την ημερομηνία που απέκτησαν το βαθμό
του Αρχιφύλακα ειδικών καθηκόντων.

(Σημείωση : Με το άρθρο 21 του Ν. 3103/03, ΦΕΚ-23 Α’ ορίζεται ότι : «Αρχιφύλακες της Ελληνικής
Αστυνομίας, που προέρχονται από το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και το αστυνομικό προσωπικό
μουσικής και εντάχθηκαν στην κατηγορία των γενικών καθηκόντων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου
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33 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση
εννέα (9) ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Τεχνίτη Α΄ Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα
προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και
εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων.
Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και ο
χρόνος παραμονής μέχρι τρία (3) έτη στον προηγούμενο βαθμό του Τεχνίτη Β΄ Τάξεως. Οι κατά τα
ανωτέρω προαγόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Η προαγωγή, για όσους από το ανωτέρω
αστυνομικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις, λογίζεται από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος νόμου»).

'Αρθρο 34 :
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
'7. Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης'.
2. 'Εργα που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία έστω και προσωρινά με διατάξεις νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογραφεί
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης δεν εκτελούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι οποίες
εκδίδονται, εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του
παρόντος νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφάπαξ, με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

'Αρθρο 35 :
Στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Τ.Α.Α.Χ.-Τ.Α.Ο.Χ.) τοποθετούνται
ως Διευθυντές και Υποδιευθυντές αυτών ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οριζόμενα με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμματείς κατώτεροι
αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

'Αρθρο 36 :
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1481/19_84 (ΦΕΚ 152 Α') 'Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης` προστίθεται εδάφιο ζ', που έχει ως εξής:
'ζ. Προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και
ποδηλάτων'.
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'Αρθρο 37 :
Οι διατάξεις του άρθρου 3.της υπ' αριθμ. Φ 420/25/Γ.1092/Σ.523 από 7.3.1991 αποφάσεως του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που κυρώθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α'),
εφαρμόζονται και για τους στρατευσίμους της κλάσεως 1981 (γεννηθέντες το 1960), που πληρούν τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις - (Καταργήθηκε από την περίπτ.δ' του άρθρ.30 Ν.2510/97, ΦΕΚ 136 Α').

'Αρθρο 38 : Καταργούμενες διατάξεις
1. Καταργούνται:
α. Τα άρθρ.1 μέχρι και 16 του Ν.495/76 "Περί όπλων, εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών
ποινικών διατάξεων" (ΦΕΚ 337 Α').
β. Οι παρ.1, εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρ.252 και η παρ.8 του άρθρ.287 του Ν.Δ.86/69 "Περί
Δασικού Κώδικος" (ΦΕΚ 7 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρ.2 και 12 του Ν.177/75 (ΦΕΚ 205 Α').
γ. Το άρθρ.4 του Β.Δ.15(27)/18-12-1836 "Περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας" (ΦΕΚ 75 Α').
δ. Το εδαφ.β' της παρ.3 του άρθρ.128 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρ.15 του Ν.Δ.4090/60.
2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου
αυτού.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται
οι διατάξεις των Δ/των και αποφάσεων που ρυθμίζουν τα συναφή θέματα.

'Αρθρο 39 :
1. Ποσά που έχουν καταβληθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο ή έχουν κατατεθεί σε τράπεζες, υπέρ
επαγγελματιών ή αμειβόμενων ποδοσφαιριστών, καθώς και τυχόν άλλων αθλητών και προπονητών
ποδοσφαίρου, για τη μεταγραφή τους ή την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή την ανανέωσή
της με Π.Α.Ε. που υπόκεινται στη ρύθμιση του νόμου "Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις
στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις", ως προς τη ρύθμιση των χρεών των Π.Α.Ε.
θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα στους ανωτέρω και νομίμως, υπέρ αυτών κατατεθέντα στις
τράπεζες καθ'όσον αποτελούν χρέη των Π.Α.Ε. προς τους ανωτέρω με τους οποίους συνήψαν σχετικές
συμβάσεις.
2. (Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ.4 του άρθρ.40 του Ν.1958/91).
3. (Προστίθενται παρ.3, 4 και 5 στο άρθρ.59 του Ν.1958/91).
4. (Προστίθεται περίπτ.γ' και η ήδη υπάρχουσα, αναριθμείται σε περίπτ.δ' η οποία είχε αντικαταστήσει το
δεύτερο εδάφιο της παρ.4 άρθρ.26 Ν.1646/86).
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(Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2433/96, ΦΕΚ-180 Α’, ορίζεται ότι : «1. Η παρ. 1γ του
άρθρου 14 του Ν. 2328/95 δεν έχει εφαρμογή στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 2168/93, η
οποία είχε προστεθεί ως περίπτωση γ' στην παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2065/92.
Τα ποσοστά του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν ότι περιέρχονται με
επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των
4.000.000.000 δρχ. ορίζονται σε 18% για το ΛΟΤΤΟ και σε 8% για το ΠΡΟΤΟ.
2α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και του αρμόδιου για θέματα
αθλητισμού Υφυπουργού παρέχεται στον Ο.Π.Α.Π. το δικαίωμα της διενέργειας επιπλέον πρόσθετων
διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ, μετά τη συμπλήρωση των 40 πρόσθετων διαγωνισμών τα έσοδα των
οποίων θα κατανέμονται όπως θα ορίζεται στην ίδια απόφαση.
β. Εγκρίνονται οι 11 επιπλέον πρόσθετοι διαγωνισμοί ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ που διενεργήθηκαν από τον
Ο.Π.Α.Π. κατά το από 21.10.1995 έως 31.12.1995 χρονικό διάστημα. Τα έσοδα των διαγωνισμών
αυτών, μετά την αφαίρεση του ποσοστού των πρακτόρων, του ποσοστού, που διανέμεται μεταξύ των
παικτών (43% για το ΛΟΤΤΟ και 58% για το ΠΡΟΤΟ), του ποσοστού 2% που καθορίζεται για το
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το άρθρο 14 του Ν. 2328/95 καθώς και του
ποσοστού που παρακρατείται από τον Ο.Π.Α.Π. (7%) για τα λειτουργικά του έξοδα, κατανέμονται όπως
παρακάτω:
α. Ποσοστό 5% περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών.
β. Ποσοστό 5% περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και
γ. Ποσοστό 90% περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. προκειμένου
να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της»).

'Αρθρο 40 :
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2078/1 (ΦΕΚ 139 Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
που έχει ως εξής:
"Για τον ίδιο σκοπό, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύνανται να επιχορηγούνται οι
μέτοχοι των Σ.ΕΠ. από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων μέσω του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), με το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών για κάθε
λεωφορείο μέχρι δώδεκα μέτρα μήκος και με το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων
χιλιάδων (21.700.000) δραχμών για κάθε αρθρωτό λεωφορείο. Τα ποσά αυτά περιέρχονται στο Δημόσιο
σε περίπτωση που θα υπάρξει για το σκοπό αυτόν επιδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

'Αρθρο 41 :
Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνιστώνται:
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α) Γενική Διεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας, για την οποία κατά την πρώτη εφαρμογή δύναται να κριθεί
μεταξύ των υποψηφίων των εχόντων τα νόμιμα προσόντα ο κατέχων κατά τη δημοσίευση του παρόντος
τη θέση του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου, καταργουμένης συγχρόνως της θέσης του
προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου και β) Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεως και Περιφερειακών
Υπηρεσιών, ως μονάδες συντονισμού των Υπηρεσιών του Ταμείου μετά των αντιστοίχων θέσεων Γενικών
Διευθυντών.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

'Αρθρο 42 :
Η διάταξη του εδαφ. ά της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992 τροποποιείται ως εξής:
"Τα τέλη ή 'την αλληλογραφία της Βουλής και του Δημοσίου υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το
Δημόσιο τιμολόγιο, που συνομολογείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛΤΑ. και δύναται
να προκαταβάλλονται από το Δημόσιο".
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

'Αρθρο 43 :
Από 1 Οκτ. 1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι συντάκτες
μέλη των Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας αφ'ενός και Πελοποννήσου,
Νήσων και Ηπείρου αφ'ετέρου, διακοπτομένης της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α.
Οι εισφορές για τον κλάδο Συντάξεων καθορίζονται του με εργοδότη σε 7,5% επί των αποδοχών των
απασχολουμένων σ’ αυτόν, του δε ασφαλισμένου σε 8,5% επί των ιδίων αποδοχών.
"Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί
των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
εισφορές ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται", (το εντός "" εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την
παρ.3 άρθρ.16 Ν.2328/95, ΦΕΚ 159 Α').
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια
αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

'Αρθρο 44 : 'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει μετά 2 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Dimfouk

