ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της
κατοχής όπλων». Τροποποίηση διατάξεων ν.2168/1993.

Άρθρο 1
1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, εκ κατασκευής, μετατροπής ή
τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιοδήποτε τρόπο, εκτοξεύει
βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ο υσίες, ακτίνες ή φλό γες ή αέρια και μπο ρεί να
επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει
πυρκαγιά, όπως και κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα
ανωτέρω αποτελέσματα. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο
όπλο και ιδίως πολεμικά τυφέκια, πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, όπλα
κρότου - αερίων, βαρέα όπλα, όπλα πυροβολικού και όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης
τροχιάς, καθώς επίσης χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου».
2. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α΄- 189) αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά,
ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, πο υ έχο υν το
εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα
(50) εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό,
μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση
πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη
σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό, την
απο μάκρυνση και το ν έλεγχο των πτηνών από χώρο υς των αερο δρο μίων, φέρο υν
συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία (3)
φυσίγγια».
3. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
«δ. Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ανεξαρτήτως εάν φέρουν
βολίδα ή όχι και ιδίως τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων όπλων, πολυβόλων,
υποπολυβόλων, πιστολιών και περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και
πυροβολικού, καθώς και τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ό πως είναι ή να βληθο ύν με ό πλα ευθυτενο ύς ή καμπύλης τρο χιάς. Στην έννο ια των
πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επιμέρους στοιχεία αυτών (καψύλλια,
καψυλλιωμένοι κάλυκες, ειδικού τύπου βολίδες και ιδίως εκρηκτικές, εμπρηστικές ή
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τροχιοδεικτικές, βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου - αερίων,
καθώς και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής όπλων οιουδήποτε τύπου, περιέχοντα
βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ή γόμωση εκρηκτικής ύλης».
4. Μετά την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, προστίθενται
περιπτ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄, ως εξής :
«ζ. Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, είναι αυτά τα οποία πέραν των απαραίτητων
προωθητικών υλικών, περιέχουν βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή
ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο).
η. Μέρος όπλου, είναι κάθε τμήμα ή τεμάχιο ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο
για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων του κορμού - βάσης, της κάννης, της
θαλάμης, του κλείστρου ή κινητού ουραίου, του βυκίου και του γεμιστήρα του.
θ. Ουσιώδη συστατικά μέρη όπλου, είναι ο μηχανισμός του κλείστρου ή κινητού
ουραίου, η κάννη και η θαλάμη ή το βυκίο του.
ι. Ανταλλακτικά όπλου, είναι μεμονωμένα μέρη, τμήματα ή τεμάχια,
προοριζόμενα να χρησιμεύσουν σ’ αυτό για την αντικατάσταση αντίστοιχων ομοίων,
λόγω διαφόρων αιτιών.
ια. Εξαρτήματα όπλου, είναι κάθε ένα από τα συμπληρωματικά αυτοτελή όργανα
τα οποία είναι τοποθετημένα ή προσαρμόζονται σ’ αυτό και δεν είναι απαραίτητα για τη
λειτουργία του».
5. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
όπλο».

«α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται ή εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε
6. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«ε. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι δυνατόν να
μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω ουσιώδους βλάβης ή
έλλειψης, πυροβόλα όπλα. Η απλή αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων όπλων, δεν αποτελεί
ουσιώδη έλλειψη και αυτά θεωρούνται λειτουργούντα».
εξής :

7. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. στ΄ και ζ΄ ως

«στ. Ειδικά ό πλα ή συσκευές εκτό ξευσης ειδικο ύ τύπο υ κρο τίδων ή βο λίδων
κρότου – θορύβο υ, λάμψης ή συριγμο ύ και τα πάσης φύσεως εφό δια βο λής αυτών πο υ
χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό
και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.
ζ. Περίστροφα και πιστόλια αφέσεως αγώνων, που λειτουργούν με αβολίδωτα
φυσίγγια κρότου και εκ κατασκευής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
αυτό».
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8. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Το πυροβόλο όπλο μπορεί να είναι :
α. Αυτόματο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του και μπορεί να
βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.
β. Ημιαυτόματο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του αλλά, κάθε
φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, εκτοξεύει ένα μόνο βλήμα.
γ. Επαναληπτικό, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται με τη βοήθεια
χειροκίνητου μηχανισμού.
δ. Μονής βολής με μια κάννη – θαλάμη, το οποίο εκ κατασκευής δε 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 φυσίγγιο».
9. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν.2334/1995 ( Α΄- 184), προστίθενται περιπτ. γ΄ και δ΄ ως εξής :
«γ. Συσκευές ειδικού τύπου και τα ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης
αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε
οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και εκ κατασκευής προορίζονται για
τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν την ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με
εκρηκτική ύλη.
δ. Τα εξαρτήματα όπλου».
Άρθρο 2
1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και
ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών
κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή
των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους».
2. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Όπλων σκοποβολής, μερών, ανταλλακτικών, σκοπευτικών διοπτρών και
φυσιγγίων αυτών, από εμπόρους και από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που
επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄
ως εξής :
«ιγ. Των ειδών της περ. στ΄ της παρ. 3 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
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αιτήματος της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε μη κρατικά αεροδρόμια στα
οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υ.Π.Α. η άδεια εισαγωγής
χο ρηγείται, ύστερα από αίτημα το υ φο ρέα αυτο ύ και σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., στο
όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, επ΄ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια
λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς,
αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, ρυθμίζονται με
κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.
ιδ. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων
κρότου αυτών, από εμπόρους και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία 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 και κυνηγετικών
όπλων, η κατοχή των οποίων επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,
από εμπόρους καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις
προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες».
εξής:

4. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. γ΄ και δ΄ ως

«γ. Εξαρτημάτων τα οποία δεν δύνανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν
στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως: βίδες, ακίδες, άγκιστρα,
αορτήρες, πλακίδια λαβών, πέλματα κοντακίων.
δ. Βυσμάτων, χόνδρων (σκαγιών) ή ψήφων (σφαιριδίων) προοριζομένων για
γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων».
εξής :

5. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθεται παρ. 10A ως

«10A. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής περιστρόφων, πιστολιών, πολεμικών
τυφεκίων, αυτομάτων όπλων, όπλων σκοποβολής, κυνηγετικών όπλων, και των μερών
τους, πλην γεμιστήρων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, η άδεια χορηγείται εφόσον
φέρουν ευδιάκριτα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνει είτε το όνομα του
κατασκευαστή, τη χώρα ή τον τό πο κατασκευής, το ν αριθμό σειράς και το έτος
κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) είτε αριθμητικό ή
αλφαριθμητικό κωδικό που παρέχει τη δυνατότητα ευχερούς αναγνώρισης της χώρας
κατασκευής. 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».
6. Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής :
«11. α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που
αναφέρονται στις παρ. 2, περιπτ. α΄, β΄, δ΄, ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄, και ιδ΄ και 4 του παρόντος
άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών
χιλιάδων (3.000€) έως τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ.
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β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται
στις παρ. 2, περιπτ. γ΄, στ΄, ζ ΄, θ΄, ια΄ και ιε΄, 3 και 10A του παρόντος άρθρου και στην
παρ. 2 περιπτ. γ΄ και δ΄ και στην παρ. 3 περίπτ. α΄ του άρθρου 1, τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300€) ΕΥΡΩ».
Άρθρο 3
Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των
φυσιγγίων αυτών καθώς και των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών
μερών τους, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».
Άρθρο 4
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2168/1993, προστίθενται παρ. 3Α και 3Β
ως εξής:
«3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή μερών τους,
επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση στην οποία να περιλαμβάνεται το όνομα του
κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής
(εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε
ο υσιώδες τμήμα το υ πυρο βόλο υ ό πλο υ, ώστε η καταστρο φή της να καθιστά το όπλο
άχρηστο.
3Β. Η κατασκευή, η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων ως και
η κατασκευή ή η γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, επιτρέπεται εφόσον φέρουν
σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει
το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα
και ο τύπος του πυρομαχικού».
2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1, 3Α, 3Β και 4 τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000€) έως
τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ».
Άρθρο 5
1. Οι περιπτ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2168/1993,
αντικαθίστανται ως εξής :
«α. Περιστρόφων, πιστολίων, μερών, ανταλλακτικών και πυρομαχικών αυτών».
«β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών και
πυρομαχικών αυτών».
«δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών».
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εξής :

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ιβ΄ και ιγ΄ ως
«ιβ. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.

ιγ. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων
κρότου αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατίθενται μόνο σε αναγνωρισμένα αθλητικά
σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων που
απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων».
3. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, όπως
αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α΄189), αντικαθίστανται ως εξής :
«α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτομάτων όπλων,
περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και φυσιγγίων κρότου αυτών, όπλων που
χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, μερών, ανταλλακτικών
και πυρομαχικών αυτών, κυνηγετικών όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών των
όπλων αυτών, σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και
εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής
για την αγορά των ειδών αυτών.
β. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο
έτος της ηλικίας τους».
εξής:

4. Η περίπτ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως

«α. Των παρ. 1, 2, 3 περιπτ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιγ΄ και 5 περ. α΄, με
φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000€) έως
τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ».
Άρθρο 6
1. Από τις περιπτ. α΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2168/1993,
απαλείφονται οι εντός παρενθέσεων λέξεις : «μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάννης».
εξής :

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ι΄ και ια΄ ως

«ι. Των αναφερομένων στην περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 όπλων κ.λπ.
αντικειμένων, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο σκοπό.
ια. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων
κρότου αυτών, από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά
πρόσωπα για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων που απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων».
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3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2168/1993,
αντικαθίσταται, ως εξής :
«Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και παρ. 3 περιπτ. στ΄ και ζ΄ ή
απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσής του,
για οποιονδήποτε σκοπό».
Άρθρο 7
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.2168/1993, προστίθεται περίπτ. γ΄, ως εξής :
«γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των αναφερομένων στην περίπτ. στ΄ της παρ.
3 το υ άρθρο υ 1 ειδών ή η χρησιμο πο ίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που
προορίζονται».
εξής :

2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως

«α. Οι παραβάτες των περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1, με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) μηνών».
Άρθρο 8
Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα
βλήματα, ως και των βλημάτων αυτών».
Άρθρο 9
Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.2168/1993, αντικαθίστανται ως εξής :
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της 91/477 από 18.06.1991 Οδηγίας του
Συμβουλίου των Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 2008/51/ΕΚ από
21.05.2008 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:
α. Όπλα νοούνται τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στις περιπτ. α΄, β΄, δ΄ και
στ΄ της παρ. 1, της περίπτ. δ΄ της παρ. 3 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του
παρόντος.
β. Οπλοπώλης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια
και η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει
στην κατασκευή, εμπορία, επισκευή και συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, μερών τους
και πυρομαχικών.
γ. Τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι της χώρας, η οποία αναφέρεται στη
διεύθυνση που αναγράφεται σε αποδεικτικό έγγραφο της κατοικίας, ιδίως στο
διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές του κράτους μέλους κατά
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τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή στο μεταβιβάζοντα επ΄ ευκαιρία της μεταβίβασης
όπλου.
δ. Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου είναι έγγραφο, το οποίο χορηγείται
από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο που καθίσταται νόμιμος
κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο υποχρεούται να έχει πάντοτε στην
κατοχή του το δελτίο αυτό.
ε. Ιχνηλάτηση νοείται η συστηματική ανίχνευση των πυροβόλων όπλων, των
μερών και πυρομαχικών τους από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι
αρμόδιες αρχές να επικουρούνται στη διερεύνηση, παρακολούθηση και ανάλυση της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής, μεταφοράς, κατασκευής, εμπορίας, κατοχής και
χρήσης όπλων.
στ. Παράνομη Κατασκευή νοείται η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων
όπλων, μερών τους ή πυρομαχικών :
αα. από ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης
διακίνησης,
ββ. χωρίς την άδεια και την προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5.
ζ. Παράνομη διακίνηση νοείται η αγορά, η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η
μετακίνηση ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, των μερών τους ή πυρομαχικών,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 2, 5 και 26».
Άρθρο 10
Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ιδρύεται υπηρεσία συλλογής και
ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στην ως άνω
Υπηρεσία τηρείται μηχανογραφημένο αρχείο, στο οποίο καταγράφονται και
διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ο τύπος, η μάρκα, το
μοντέλο, το διαμέτρημα, ο αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση
του προμηθευτή και του αγοραστή ή του κατόχου του όπλου. Κάθε αστυνομική,
στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενική, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή που κατάσχει
πυροβόλα όπλα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 16, υποχρεούται να ενημερώνει την
Υπηρεσία του παρόντος άρθρου, η οποία καταχωρεί τα δεδομένα στο παραπάνω
αρχείο».
Άρθρο 11
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.456/1976 (Α΄- 277),
αντικαθίσταται ως εξής :
«Η κατοχή και χρησιμοποίηση φωτοβολίδων γενικώς απαγορεύεται. Κατ΄
εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, της πολιτικής
αεροπορίας και των θαλασσίων πλωτών μέσων».
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2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν.456/1976,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
«Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, την
Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, (Υ.Π.Α.) ή σε φορείς εκτός Υ.Π.Α., διοίκησης και λειτουργίας
μη κρατικών αεροδρομίων, καθώς και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της
αρμόδιας αστυνομικής αρχής».
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος, οι κάτοχοι
περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο
κατοχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τα άρθρα 1 και 2 της υπ΄ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 318-1994 (ΦΕΚ Β΄-696) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, για τη χορήγηση άδειας κατοχής.
2. Οι κάτοχοι διαστελλόμενων βλημάτων εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από
την έναρξη ισχύο ς το υ παρόντο ς νό μο υ υποχρεο ύνται είτε να τα πωλήσο υν ή να τα
διαθέσουν κατόπιν άδειας των αστυνομικών αρχών σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια
εμπορίας φυσιγγίων πυροβόλων όπλων είτε να τα παραδώσουν στην αστυνομική αρχή.
3. Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας φυσιγγίων πυροβόλων όπλων που έχουν στις
αποθήκες τους διαστελλόμενα βλήματα ως και βλήματα που τυχόν θα τους παραδοθούν
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο ετών από την
έναρξη ισχύο ς το υ παρό ντο ς νό μο υ είτε να τα εξάγο υν σε χώρα εκτό ς Ε.Ε. είτε να τα
παραδώσουν στην αστυνομική αρχή.
4. Τα διαστελλόμενα βλήματα που παραδίδονται στην αστυνομική αρχή,
σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κατάσχονται και περιέρχονται
αυτοδικαίως στο δημόσιο, εγγραφόμενα με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη στο υλικό της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της για τη διενέργεια βαλλιστικών εξετάσεων ή για την εκπαίδευση
του προσωπικού της στη χρήση των όπλων.
Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις
Η περίπτ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 καταργείται.
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Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.-

