ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ζηο ζσέδιο νόμος ηος Τποςπγείος Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη
«Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιζη θεμάηων πος
αθοπούν όπλα, πςπομασικά, εκπηκηικέρ ύλερ, εκπηκηικούρ μησανιζμούρ και άλλερ
διαηάξειρ», εναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία (ΔΔ) 2017/853 ηος
Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 17ηρ Μαΐος 2017 για ηην
ηποποποίηζη ηηρ Οδηγίαρ 91/477/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ζσεηικά με ηον έλεγσο ηηρ
απόκηηζηρ και ηηρ καηοσήρ όπλων και θέζπιζη ηων αναγκαίων ζςμπληπωμαηικών
μέηπων για ηην εθαπμογή ηος Δκηελεζηικού Κανονιζμού (ΔΔ) 2015/2403 ηηρ
Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ».

Ππορ ηη Βοςλή ηων Δλλήνων

Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ α) ελζσκαηψλεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ε Οδεγία
(ΔΔ) 2017/853 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2017
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν
ηεο απφθηεζεο θαη ηεο θαηνρήο φπισλ (ΔΔ L137 ηεο 24.05.2017, ζ.22-39), β) επέξρνληαη
νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ λ. 2168/1993 (Α΄ 147) πξνθεηκέλνπ νη δηαηάμεηο απηνχ
λα πξνζαξκνζηνχλ ηφζν ζην πλεχκα ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο φζν θαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο
ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη γ) ζεζπίδνληαη ηα απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά
κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ.
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν 1 ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853, ε
Οδεγία 91/477/ΔΟΚ «καθιέπωζε μία ιζοπποπία μεηαξύ, αθενόρ, ηηρ δέζμεςζηρ να
εξαζθαλιζθεί, ωρ ένα βαθμό, η ελεύθεπη κςκλοθοπία οπιζμένων πςποβόλων όπλων και
οςζιωδών ζςζηαηικών μεπών ηοςρ ενηόρ ηηρ Ένωζηρ και, αθεηέπος, ηηρ ανάγκηρ ελέγσος
ηηρ εν λόγω ελεύθεπηρ κςκλοθοπίαρ, με ηην απαίηηζη εγγςήζεων αζθαλείαρ,
πποζαπμοζμένων ζηα εν λόγω ανηικείμενα». Η Οδεγία απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ
ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηνλ λ. 2168/1993.
Με ηελ Οδεγία 2008/51/ΔΚ επηρεηξήζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/477/ΔΟΚ
κε ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα πηπρψλ θαη ηελ
επζπγξάκκηζε κε ην πξσηφθνιιν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο παξάλνκεο θαηαζθεπήο θαη δηαθίλεζεο ππξνβφισλ φπισλ, ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο,
ησλ κεξψλ ηνπο θαη ησλ ππξνκαρηθψλ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Η σο
άλσ ηξνπνπνίεζε ελζσκαηψζεθε, επίζεο, ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3944/2011
(Α΄ 67).
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Ωζηφζν, κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015, ε
Δπηηξνπή, αληαπνθξηλφκελε ζε αίηεκα ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ ή/θαη Γηθαηνζχλεο
ηεο Δ.Δ., ελέθξηλε ην επξσπατθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ αζθάιεηα1, ην νπνίν ηφληζε, εθηφο
απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε παξάλνκε δηαθίλεζε ππξνβφισλ φπισλ θαη ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηελέξγεηα
απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο Δ.Δ. θαη
δήηεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηελ αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο 91/477/ΔΟΚ, θαζψο θαη ηε
ζέζπηζε θνηλήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ γηα
ηελ απνηξνπή ηεο επαλελεξγνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο απφ εγθιεκαηίεο.
Σν πεξηερφκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ κε ηελ αλαζεσξεκέλε Οδεγία
απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ πεξί ζήκαλζεο ησλ ππξνβφισλ φπισλ,
ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ θξηηεξίσλ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο φπισλ πνπ δίλνπλ
ζήκα ζπλαγεξκνχ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ηελ επηβνιή θνηλψλ πξνηχπσλ
απελεξγνπνίεζεο ησλ ππξνβφισλ φπισλ.
Δηδηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ, κε ην παξφλ
ζρέδην λφκνπ ιακβάλνληαη θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Δθηειεζηηθνχ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη νξίδνληαη νη αξκφδηεο
νληφηεηεο απελεξγνπνίεζεο θαη αξρέο επαιήζεπζεο ησλ κέηξσλ απελεξγνπνίεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα
ππξνβφιν φπιν ην θαζηζηνχλ νξηζηηθά αθαηάιιειν γηα ρξήζε. Σέινο, ζεζπίδεηαη ε
ππνρξέσζε ζήκαλζεο ηνπ φπινπ πνπ έρεη ππνζηεί εξγαζίεο απελεξγνπνίεζεο κε εηδηθφ
επδηάθξηην ζήκα, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ πεξί ηεο
απελεξγνπνίεζεο.
Καηφπηλ απηψλ, ην παξφλ ζρέδην λφκνπ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) Κεθάιαηα, σο
εμήο: ην Κεθάλαιο Α΄ (άξζξα 1 - 10) πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ θξίλνληαη
αλαγθαίεο ψζηε ν λ. 2168/1993 λα πξνζαξκνζηεί κε ην πλεχκα ηεο Οδεγίαο ΔΔ 2017/853
ΔΔ, θαζψο θαη επηπιένλ εζληθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηείηαη λα ζεζπηζηνχλ ελφςεη ησλ
αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. ην Κεθάλαιο Β΄ (άξζξα 11 - 14) γίλεηαη
ε ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Παξαξηεκάησλ απηήο, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα δελ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν
ελζσκάησζεο. ην Κεθάλαιο Γ΄ (άξζξα 15 – 19) ζεζπίδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα
εθαξκνγήο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο αλαθνξηθά κε ηελ
απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ, ελψ ζην Κεθάλαιο Γ΄ (άξζξα 20 - 23)
πεξηιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο εμνπζηνδνηηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο.
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Β. ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άπθπο 1
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2168/1993,
πξνθεηκέλνπ λα ζπγρσλεπζνχλ ζε έλα άξζξν νη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 1 θαη 23 ηνπ λ.
2168/1993 θαη πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ πιεξέζηεξα νξηζκέλεο έλλνηεο.
ην άξζξν απηφ πεξηιακβάλνληαη νη νξηζκνί ηεο Οδεγίαο ΔΔ 2017/853, θαζψο θαη
επηπξφζζεηνη-απαξαίηεηνη νξηζκνί γηα ηελ επρεξή θαη εληαία εθαξκνγή ηνπ λ. 2168/1993
(επηινγή ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε).
Γηαηεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ «φπινπ», σο νξηζκφο «γέλνπο», ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ηα ππξνβφια φπια θαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπο
(ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ, φπια γηα ζήξα, φπια ζθνπνβνιήο θ.α.), αιιά θαη ζπζθεπέο πνπ
κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο (π.ρ. ζπζθεπέο εθηφμεπζεο/εθπνκπήο
αθηίλσλ θσηφο «Laser») ή αληηθείκελα πξφζθνξα γηα επίζεζε, άκπλα ή αθηλεηνπνίεζε
(π.ρ. φπια αθηλεηνπνίεζεο δψσλ πνπ εθηνμεχνπλ δίρηπ). ηνλ νξηζκφ ηνπ φπινπ,
πεξηιακβάλνληαη πιένλ ξεηά θαη ηα βέιε γηα ηφμα θαη βαιιηζηξίδεο, θαζφζνλ ιφγσ ηνπ
πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηα βιαβεξά απνηειέζκαηα πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ νξηζκφ.
Πεξαηηέξσ επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο ηνπ «ππξνβφινπ φπινπ», «ηνπ κέξνπο
φπινπ», «ηνπ νπζηψδνπο ζπζηαηηθνχ κέξνπο φπινπ» θαη ηνπ «εμαξηήκαηνο».
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν γεκηζηήξαο, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ «κεξψλ» ηνπ
φπινπ, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηε λέα Οδεγία ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ
θαηάηαμε ηνπ φπινπ ζηηο θαηεγνξίεο Α΄ θαη Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. εκεηψλεηαη,
επίζεο φηη ηα «νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε» ηνπ φπινπ απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ «κεξψλ»
ηνπ φπινπ, θαη σο εθ ηνχηνπ δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία
ησλ κεξψλ, θαηαιακβάλνπλ θαη ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε. ε φ,ηη αθνξά ηνλ νξηζκφ
ησλ «εμαξηεκάησλ», επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζπζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη
γηα ην θσηηζκφ ησλ ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ νπηηθψλ
ηλψλ (fiber optic) θαη ηα απηνθσηηδφκελα ζθνπεπηηθά (π.ρ. ηχπνπ tritium), ελψ κε ηνλ
φξν «ζθνπεπηηθέο δηφπηξεο», νη νπνίεο εθ θαηαζθεπήο πξννξίδνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπο ζε φπιν, κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε, κεγεζχλνληαο ην ζηφρν,
λννχληαη θαη νη ζπζθεπέο ζθφπεπζεο ρξσκαηηζηήο θνπθίδαο.
ηελ έλλνηα ησλ «ππξνκαρηθψλ» πεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
Οδεγίαο, θαη άιια είδε φπσο ηα αβνιίδσηα θπζίγγηα θξφηνπ θαη θξφηνπ-αεξίσλ, θαζψο
θαη ηα πάζεο θχζεσο εθφδηα βνιήο φπισλ νηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ πεξηέρνπλ βιαπηηθέο
ρεκηθέο ή άιιεο νπζίεο ή γφκσζε εθξεθηηθήο χιεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ησλ
«ππξνκαρηθψλ» δελ πεξηιακβάλνληαη ηα βιήκαηα/βνιίδεο αεξνβφισλ φπισλ, θαζψο θαη
νη ρξσκφζθαηξεο, φηαλ ηνπνζεηνχληαη, σο έρνπλ, ζε αεξνβφιν φπιν ηχπνπ «airsoft» θαη
φρη ζε ππξνκαρηθφ (π.ρ. ζε θαςπιιησκέλν θάιπθα), κε ηελ επηθχιαμε ε ρξσζηηθή νπζία
λα κελ πξνθαιεί ηα βιαβεξά απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «φπινπ».
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Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «φπινπ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ»,
φπνπ ζπγθαηαιέγνληαη, πέξαλ ηνπ νξηζκνχ ηεο Οδεγίαο, θαη ηα φπια πνπ έρνπλ εμ’
αξρήο θαηαζθεπαζηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ππξνδφηεζε αβνιίδσησλ
θπζηγγίσλ, ελψ πξνζηίζεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο φπινπ σο
«ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ», ε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ην φπιν δελ
δχλαηαη λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή κε ζπλήζε εξγαιεία θαη φηη ην εζσηεξηθφ
ηεο θάλλεο ηνπ έρεη θξαρζεί κε ζηαζεξφ δηάθξαγκα, κε δπλάκελν λα αθαηξεζεί (θαη φρη
πξνζζαθαηξνχκελν).
Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε χιε ησλ βιεκάησλ, ρφλδξσλ (ζθαγηψλ)
θαη ςήθσλ (ζθαηξηδίσλ) ησλ θπζηγγίσλ φπισλ γηα ζήξα, ε νπνία απαηηείηαη λα είλαη
κφλν κεηαιιηθή.
ηνλ νξηζκφ ηνπ «φπινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη γηα
ζεκαηνδνζία» δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ζπζθεπέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνχ
αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 456/1976 «Πεξί θσηνβνιίδσλ θαη
ππξνηερλεκάησλ» (Α΄ 277), θαζψο ν ζθνπφο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ απνηειεί
αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Θεσξείηαη απηνλφεην φηη νη ζπζθεπέο πνπ
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνχ ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2168/1993, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο.
Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ν νξηζκφο ηνπ «κνπζείνπ» ηξνπνπνηείηαη ζε ζρέζε κε
ηνλ νξηζκφ ηεο Οδεγίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 45
ηνπ λ. 3028/2002. Αληίζηνηρα ηξνπνπνηείηαη θαη ν νξηζκφο ηνπ «ζπιιέθηε»,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ήδε πθηζηάκελε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ππ’ αξηζ.
3009/2/84-δ΄ απφ 27.07.2004 απφθαζε Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο (Β΄ 1208).
Σέινο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2168/1993 δελ ππάγνληαη πιένλ φινη νη
εμνκνησηέο ζθνπνβνιήο, παξά κφλνλ φζνη θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε πνπ νξίδεη θαη
ηα φπια πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμάζθεζε ζην άζιεκα ηεο
ζθνπνβνιήο.

Άπθπο 2
Με ην άξζξν 2 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2168/1993 ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ
επηηξέπεηαη λα εηζαρζνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δηδηθφηεξα ζπκπιεξψλεηαη ε
πεξίπησζε ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993, ψζηε αθελφο κελ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηή ηα φπια θαη νη ζπζθεπέο εηδηθνχ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ εθδίσμε θαη αθηλεηνπνίεζε δψσλ, αθεηέξνπ δε λα επεθηαζεί ε δπλαηφηεηα
εθνδηαζκνχ κε ηα φπια θαη ηηο ζπζθεπέο ηεο ελ ιφγσ πεξίπησζεο ζην επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ζην
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θπλεγεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζε εηδηθνχο
επηζηήκνλεο πνπ πινπνηνχλ εγθεθξηκέλα δαζηθά ή θηεληαηξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ
έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ δψσλ ή ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πξνζέγγηζεο ηνπο ζε
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
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Δπίζεο, ηξνπνπνηείηαη θαη ε πεξίπησζε ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
2168/1993, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα δνθηκψλ
λα εηζάγνπλ ππξνκαρηθά ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο γηα ηε
δηελέξγεηα δνθηκψλ ζε φπια θαη αληηβαιιηζηηθά ζπζηήκαηα, δπλαηφηεηα ε νπνία
επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ κειψλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
Οδεγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 16 ηνπ πξννηκίνπ απηήο.
Πεξαηηέξσ, ηξνπνπνηείηαη ε πεξίπησζε ηδ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
2168/1993, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζάγνληαη απφ εκπφξνπο φπια ραηξεηηζκνχ θαη
θξφηνπ, ελψ πξνζηίζεηαη θαη πεξίπησζε ηζη΄ γηα ηελ εηζαγσγή απελεξγνπνηεκέλσλ
ππξνβφισλ φπισλ.
Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ζρεδίνπ αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή φπισλ ραηξεηηζκνχ
θαη θξφηνπ, αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ θαη αθίλδπλσλ γνκψζεσλ, φρη κφλν
γηα θηλεκαηνγξαθηθά γπξίζκαηα, αιιά θαη γηα ρξήζεηο φπσο νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο,
θσηνγξαθίζεηο, ηειενπηηθά γπξίζκαηα, ηζηνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο,
αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη εθπαίδεπζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ ε εηζαγσγή ησλ σο
άλσ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη απφ εκπφξνπο ππξνβφισλ φπισλ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα
εηζαγσγή πεξηζηξφθσλ θαη πηζηνιίσλ άθεζεο αγψλσλ (είηε απφ εκπφξνπο είηε απφ
εηδηθά αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία, εηδηθά αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθέο ελψζεηο
θαη νκνζπνλδίεο ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε αγσλίζκαηα, γηα
ηε δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε ηέηνησλ φπισλ), ε άδεηα ρνξεγείηαη
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηδ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ απαηηείηαη έγγξαθν ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ.

Άπθπο 3
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2168/1993, έηζη
ψζηε γηα ηελ εμαγσγή/επαλεμαγσγή φπισλ γηα ζήξα λα αθνινπζείηαη, φπσο θαη γηα ηα
ινηπά ππξνβφια φπια, ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2168/1993,
πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ γισζζηθέο αζάθεηεο θαη δπζεξκελείεο. Δπηπξνζζέησο,
ε δηαδηθαζία ηεο δήισζεο δηακεηαθφκηζεο, ε νπνία έσο ηψξα αθνξνχζε κφλν ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, επεθηείλεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πξνο δηακεηαθφκηζε θνξηία απνηεινχληαη απφ
ειεγρφκελα είδε (φπια, εθξεθηηθέο χιεο, ππξνκαρηθά θιπ) θαη ζπλεπψο πθίζηαηαη
αλάγθε γλψζεο ηεο δηέιεπζεο ησλ πινίσλ πνπ ηα κεηαθέξνπλ απφ ηα εζληθά ρσξηθά καο
χδαηα, αζρέησο αλ απηά δελ θαηαπιένπλ ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο, δηφηη είλαη ππαξθηφ ην
ελδερφκελν λα πξνέξρνληαη απφ ή λα πξννξίδνληαη γηα ηξίηε ρψξα, θαηά ηεο νπνίαο
έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο (θπξίσο εκπάξγθν φπισλ). Παξάιιεια, κέζσ ηεο έγγξαθεο
ελεκέξσζεο, ε νπνία πιένλ ζπληζηά ππνρξέσζε ησλ πινηάξρσλ ησλ ζαιαζζίσλ κέζσλ
ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα
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θνξηία, νη θαζ' χιελ αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ζα δχλαληαη λα παξέρνπλ ζαθέζηεξεο θαη πιεξέζηεξεο
νδεγίεο, κε γλψκνλα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ελ ιφγσ κέζσλ.
Με ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηξνπνπνηνχληαη ε πεξίπησζε β΄ θαη ην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4α ηνπ λ. 2168/1993, έηζη ψζηε λα πξνζηεζεί θαη ν
φξνο «πξνκήζεηα» ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηακεζνιάβεζεο/κεζηηείαο, ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη ην δαλεηζκφ θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε
(ελνηθίαζε), ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4 ηνπ πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο.

Άπθπο 4
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο λένπο
νξηζκνχ ηνπ λφκνπ, ελψ ηίζεληαη ππφ θαζεζηψο πξνεγνχκελεο άδεηαο ε εκπνξία θαη ε
δηάζεζε ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ θαη ησλ φπισλ ραηξεηηζκνχ θαη
θξφηνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ΄ ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
2168/1993, έηζη ψζηε λα κελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ εκπνξία ησλ ζπζθεπψλ ή
εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ.
Με ηελ παξάγξαθν 4 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993. ην
εμήο απαηηείηαη άδεηα αγνξάο κφλν γηα ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε ησλ φπισλ
ζθνπνβνιήο, ησλ πεξηζηξφθσλ, ησλ πηζηνιηψλ ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι
θαη ησλ φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθφιιεζε ζπγθνιινχκελνπ πιηθνχ,
θαζφζνλ κφλνλ γηα απηά απαηηνχληαλ θαη άδεηα θαηνρήο. Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη
γηα ηελ απφθηεζε ζπζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ
ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ αξθεί ε επίδεημε άδεηα θαηνρήο ππξνβφινπ φπινπ. Δπίζεο,
επηηξέπεηαη πιένλ ε πψιεζε/δηάζεζε ζθνπεπηηθψλ δηνπηξψλ, ρσξίο πεξαηηέξσ
δηαηππψζεηο: α) ζε ελ ελεξγεία ζηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ζε ππαιιήινπο
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δηθαηνχληαη λα
θέξνπλ φπιν, εθφζνλ επηδείμνπλ βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη
ξεηψο φηη απηνί δηθαηνχληαη λα θέξνπλ φπιν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
θαη β) ζε φζνπο επηδεηθλχνπλ είηε άδεηα θαηνρήο ππξνβφινπ φπινπ ζθνπνβνιήο είηε ελ
ηζρχ δειηίν ζθνπεπηή ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, ζε πεξίπησζε θαηνρήο
αεξνβφινπ φπινπ ζθνπνβνιήο.
Δπηπξνζζέησο, πεξηνξίδεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο ε δηάζεζε ησλ κε
ιεηηνπξγνχλησλ, ιφγσ νπζηψδνπο βιάβεο ή έιιεηςεο, ππξνβφισλ φπισλ κφλν ζε
εκπφξνπο ή ζε θαηαζθεπαζηέο/επηζθεπαζηέο, κε ζθνπφ ηελ επηζθεπή ηνπο ή ηε ρξήζε
κεξψλ απηψλ σο αληαιιαθηηθά.
Σέινο, επηηξέπεηαη ε πψιεζε/δηάζεζε απνκηκήζεσλ ππξνβφισλ φπισλ γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, πιελ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, θαη ζε
θσηνγξαθίζεηο, ηζηνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη
εθπαίδεπζε.
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Άπθπο 5
Με ηελ παξάγξαθν 1 επέξρνληαη νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2168/1993 θαη πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ θαηνρή
απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ θαη φπισλ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ. εκεηψλεηαη
φηη ε πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πεξηιακβάλεη πιένλ κφλν ηηο
βαιιηζηξίδεο, κε ηελ πξνζζήθε ησλ βειψλ, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ λ.
4373/2016, ηα αγσληζηηθά ηφμα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αζιεηέο ηνμνβνιίαο θαηά
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε επίζεκνπο αγψλεο εμαηξέζεθαλ απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λ. 2168/1993 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρνξεγείηαη άδεηα θαηνρήο απφ ηηο
αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα απηά.
Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ θαηνρή
ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ ζθνπεπηηθψλ ηνπ
φπινπ, θαζψο θαη ζθνπεπηηθψλ δηνπηξψλ απφ ηα άηνκα πνπ δηθαηνχληαη λα
πξνκεζεπηνχλ ηα ελ ιφγσ εμαξηήκαηα.

Άπθπο 6
Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνζηίζεηαη εδάθην ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ λ. 2168/1993 πξνθεηκέλνπ λα κελ ππέρεη πνηληθή επζχλε ν θάηνρνο φπινπ γηα
ζήξα, ν νπνίνο είηε δελ έρεη εθνδηαζηεί κε άδεηα θαηνρήο είηε ε άδεηα πνπ ηνπ είρε
ρνξεγεζεί έρεη ιήμεη θαη ν νπνίνο πξνζέξρεηαη νηθηνζειψο ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή
αξρή, φρη γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα θαηνρήο ή λα αλαλεψζεη ηελ ηζρχ πξνεγνχκελεο
άδεηαο, αιιά γηα λα παξαδψζεη ην θαηερφκελν φπιν ζήξαο. Με ηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε
ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, θαζφζνλ κέρξη ζήκεξα
πξνβιεπφηαλ απαιιαγή απφ ηελ πνηληθή επζχλε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θάηνρνο
πξνζεξρφηαλ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ έθδνζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαηνρήο
ηνπ φπινπ θαη είρε σο ζπλέπεηα λα παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν δηαηήξεζεο ηεο
παξάλνκεο θαηνρήο φπισλ γηα ζήξα απφ πξφζσπα πνπ επηζπκνχζαλ ηελ παξάδνζε ησλ
φπισλ θαη δελ παξνπζηάδνληαλ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ππφ ηνλ θφβν πνηληθψλ
θπξψζεσλ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ζπκπιεξψλεηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ. 2168/1993 θαη ζεζπίδεηαη απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ζθνπνβνιήο ζε πινία πεξηεγεηηθά
ή επηβαηεγά δηεζλψλ πιφσλ κε μέλε ζεκαία γηα φζν δηάζηεκα βξίζθνληαη εληφο ησλ
ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ, θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηηο
αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αζθαινχο άζθεζεο
ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο.
Άπθπο 7
Με ηελ παξάγξαθν 1 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4α ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 2168/1993,
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην λνκνζεηηθφ θελφ ζρεηηθά κε ηελ νπινθνξία μέλσλ
αμησκαηνχρσλ πνπ έξρνληαη ζηε ρψξα καο είηε κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλέο
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επηρεηξήζεηο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, είηε ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
πλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο.
Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ζπκπιεξψλνληαη νη παξάγξαθνη 7 θαη 10 πεξίπη. β΄
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993, αληίζηνηρα, έηζη ψζηε, γηα ιφγνπο πξαθηηθήο
δηεπθφιπλζεο, ε άδεηα νπινθνξίαο (γηα φπια ζθνπνβνιήο ή ζήξαο) λα θαιχπηεη θαη ηηο
κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ
πνπ αθνξνχλ ζην φπιν θαη ηελ άδεηα απηνχ, θαζψο θαη κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ην
θαηάζηεκα επηζθεπήο ή εκπνξίαο φπισλ.

Άπθπο 8
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηνχληαη ηα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ λ. 2168/1993, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο φπισλ θαη
ινηπψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ λ. 2168/1993 κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο. Δηδηθφηεξα,
δίλεηαη εμνπζηνδφηεζε λα ξπζκηζηνχλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα κε ηελ απφθαζε ηεο πεξίπη.
ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά
κε ηελ εηζαγσγή ησλ εηδψλ απηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα εθζεζηαθνχο ζθνπνχο.
Ωζηφζν, γηα ηα φπια θαη αληηθείκελα πνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο θαη’ αξρήλ δελ
απαηηείηαη άδεηα (φπια γηα ζήξα, αεξνβφια φπια θαη κέξε απηψλ, είδε ησλ παξ. 1,
πεξίπη. α΄, ππνπεξηπη. αα΄ έσο αδ΄ θαη 2, πεξηπη. β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2168/1993), ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο ππνβνιήο έγγξαθεο δήισζεο φηαλ
απηά πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε έθζεζε. Δπηζεκαίλεηαη,
ζπλαθψο φηη ηέηνηνπ είδνπο κεηαθνξέο, ήηνη γηα εθζεζηαθνχο ζθνπνχο, δελ επηηξέπνληαη
γηα ππξνκαρηθά.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηξνπνπνηείηαη ε πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
2168/1993, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ αξίζκεζε ησλ λέσλ
νξηζκψλ ηνπ ηδίνπ λφκνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ζην άξζξν 16 ηνπ λ.
2168/1993. Η λέα παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2168/1993 απνηειεί επαλάιεςε
ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 28 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ην νπνίν γηα ιφγνπο
λνεκαηηθήο ζπλέρεηα θξίζεθε φηη έπξεπε λα κεηαθεξζεί ζην ζρεηηθφ κε ηελ «θαηάζρεζε»
άξζξν 16. Με ηε λέα παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2168/1993 παξέρεηαη
εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ξχζκηζε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε ηνπ
δεηήκαηνο ηεο θαηαζηξνθήο θαη εθπνίεζεο φπισλ θαη ινηπψλ αληηθείκελσλ πνπ έρνπλ
πεξηέιζεη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην πιηθφ ηεο, θαζψο θαη ηεο
πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ πιηθνχ. Η ξχζκηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο θξίλεηαη
απαξαίηεηε, ηφζν γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο θπιάζζνληαη ηα
θαηαζρεκέλα/παξαδνζέληα φπια, φζν θαη γηαηί ε θαηαζηξνθή ησλ ππξνβφισλ φπισλ
απνηειεί πιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία, ζεκείν έλαξμεο ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο ησλ
ζρεηηθψλ κε ηα ππξνβφια φπια δεδνκέλσλ.
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Άπθπο 9
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2168/1993
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί φηη απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή, εμαγσγή, θαηαζθεπή,
εκπνξία θαηνρή, κεηαθνξά θαη ρξήζε ππξνκαρηθψλ κε δηαηξεηηθά, εθξεθηηθά,
εκπξεζηηθά βιήκαηα θαη ππξνκαρηθψλ γηα πηζηφιηα θαη πεξίζηξνθα κε δηαζπψκελα ή
δηαζηειιφκελα βιήκαηα, θαζψο θαη ησλ βιεκάησλ απηψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο
δηελέξγεηαο δνθηκψλ ζε φπια θαη αληηβαιιηζηηθά πξντφληα απφ πηζηνπνηεκέλα γηα ην
ζθνπφ απηφ εξγαζηήξηα. ηελ σο άλσ απαγφξεπζε πξνζηίζεληαη πιένλ ξεηά θαη ηα
αβνιίδσηα θπζίγγηα θξφηνπ, γηα φπια νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε γφκσζε εξεζηζηηθψλ ή
βιαπηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (π.ρ. θπζίγγηα αεξίσλ).
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 1Α ηνπ αξ. 17 ηνπ λ. 2168/1993.
Δηδηθφηεξα δελ απαγνξεχεηαη πιένλ ε εηζαγσγή ππξνβφινπ φπινπ ή νπζηψδνπο
ζπζηαηηθνχ κέξνπο ηνπ πνπ δελ θέξνπλ ηε ζήκαλζε ηεο παξ. 3Α ηνπ αξ. 5 ηνπ ηδίνπ
λφκνπ, θαζφζνλ κε ην άξζξν. 11 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζήκαλζεο ακέζσο κεηά ηελ
εηζαγσγή θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά.
Με ηελ παξ. 3 πξνζηίζεηαη ζην αξ. 17 ηνπ λ. 2168/1993 παξάγξαθνο 1Β
πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ην δήηεκα ηεο θπθινθνξίαο ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
ππξνβφισλ φπισλ, ηα νπνία κέρξη ζηηγκήο εμαηξνχληαλ απφ ηηο απαγνξεχζεηο ηεο παξ.
1Α ηνπ αξ. 17 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Έηζη, απαγνξεχεηαη ζην εμήο εμαγσγή, κεηαθνξά ζε
άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., εκπνξία, δηάζεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη θαηνρή
απελεξγνπνηεκέλνπ ππξνβφινπ φπινπ αλ: α) δελ θέξεη ηε ζήκαλζε ηεο Αξρήο
Δπαιήζεπζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο, φπνπ απελεξγνπνηήζεθε θαη β) δελ ζπλνδεχεηαη απφ
ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο. Αληίζηνηρα, απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή,
κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., εκπνξία, δηάζεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη
θαηνρή απελεξγνπνηεκέλνπ ππξνβφινπ φπινπ πνπ δελ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην
ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2168/1993.

Άπθπο 10
Με ηηο παξαγξάθνπο 1-4 επέξρνληαη νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζην θαζεζηψο
ρνξήγεζεο - αλάθιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ λ. 2168/1993 αδεηψλ. Δηδηθφηεξα,
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηείηαη ε πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
λ. 2168/1993, έηζη ψζηε λα αληηθαηαζηαζνχλ νη φξνη «ςπραζζέλεηα, ςπρνπάζεηα ή άιιεο
ςπρνλεπξσηηθέο θαηαζηάζεηο» κε ηνπο πην ζχγρξνλνπο θαη επηζηεκνληθά νξζφηεξνπο
φξνπο «κείδνλα ςπρηθή δηαηαξαρή ή ζνβαξή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο».
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 5 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνχο πνηληθήο δίσμεο ή νξηζηηθήο ή
ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο γηα ηα πιεκκειήκαηα ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
ηδίνπ άξζξνπ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα αλαθαιέζεη ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο
άδεηεο ηνπ λ. 2168/1993. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαδίθε γηα πιεκκέιεκα ηεο
πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε,
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εθαξκφδεηαη ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 θαη ζπλεπψο ε δηνίθεζε
ππνρξενχηαη λα αλαθαιέζεη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί.
Με ηελ παξάγξαθν 4 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7Α ζην άξζξν 18, έηζη ψζηε φηαλ
ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ή
ησλ αγαζψλ θνηλήο σθέιεηαο, νη νπνίνη πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη επαξθψο, νη αξκφδηεο
αξρέο λα κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ ηηο άδεηεο ηνπ λ. 2168/1993, θαηά παξέθθιηζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ήηνη θαηά παξέθθιηζε ηεο χπαξμεο
θσιπκάησλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 ζην πξφζσπν ησλ κειψλ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ (γηα αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο) ή ησλ
εηαίξσλ (γηα εηαηξείεο άιιεο κνξθήο).
Με ηελ παξάγξαθν 5 πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
20 ηνπ λ. 2168 θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ν απαηηνχκελνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ
άξζξνπ έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο λα δηελεξγείηαη θαη απφ νξγαληζκφ πηζηνπνηεκέλν απφ
ηελ Δ.Δ.. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ εθδίδεηαη: α)πξνζσξηλή άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ δεηγκάησλ, β) άδεηα γηα ηε κεηαθνξά ή εμαγσγή απηψλ ζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη
νξγαληζκφο φπνπ ζα δηελεξγεζεί ν έιεγρνο, θαζψο γ) άδεηα γηα ηε κεηαθνξά ή
επαλεηζαγσγή φζσλ εμ απηψλ δελ θαηαζηξάθεθαλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άπθπο 11
Με ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνσζνχληαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο ζε ελαξκφληζε κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο πνπ αθνξνχλ ζηε ζήκαλζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ. Δηδηθφηεξα
κε ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη ηα ππξνβφια φπια θαη ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε
απηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα ρσξίο ηε ζήκαλζε ηεο παξ. 3Α ηνπ αξ. 5 ηνπ λ.
2168/1993 ιακβάλνπλ ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ αγνξά επθξηλή, κφληκε θαη κνλαδηθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3Α ηνπ αξ. 5. Γηα ηελ εθαξκνγή, σζηφζν, ηεο ελ ιφγσ
ππνρξέσζεο δίλεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο πνπ ζα θαζνξίδεη ηε
ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο θνξείο πνπ ζα ζεκαίλνπλ ηα σο άλσ είδε.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ζπκπιεξψλεηαη ε πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 11 ηνπ αξ. 2 ηνπ λ.
2168/1993, έηζη ψζηε λα ζεζπηζηνχλ πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ
ππνρξέσζεο.
πλαθψο, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 3Α ηνπ αξ. 5 ηνπ λ. 2168/1993
πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ε ζήκαλζε ζε αληηζηνηρία
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Οδεγία.
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Άπθπο 12
Με ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 5 παξ. 2 θαη 6 παξ. 6 ηνπ λ.
2168/1993, αληίζηνηρα, έηζη ψζηε λα ζεζπηζηεί - πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο ησλ
θαηαζθεπαζηψλ/επηζθεπαζηψλ θαη εκπφξσλ φπισλ λα ηεξνχλ βηβιία, φπνπ
θαηαγξάθεηαη ε θίλεζε ησλ φπισλ, κεξψλ, εμαξηεκάησλ θαη ππξνκαρηθψλ πνπ
θαηαζθεπάδνπλ/επηζθεπάδνπλ/εκπνξεχνληαη
ε
ππνρξέσζε
ειεθηξνληθήο
πιεξνθφξεζεο, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ
αθνξά ζε ππξνβφια φπια θαη νπζηψδε ζπζηαηηθά ηνπο κέξε. Τπνθείκελα ησλ αλσηέξσ
ππνρξεψζεσλ είλαη πιένλ θαη νη κεζίηεο, δεδνκέλνπ φηη ε Οδεγία αλαθέξεηαη ξεηά θαη
ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ζπκπιεξψλεηαη ε παξ. 1 ηνπ αξ. 26 ηνπ λ. 2168/1993,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιακβάλεη θαη ηηο «εμ’ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο», νη νπνίεο, ζχκθσλα
κε ην ζεκείν 14 ηνπ πξννηκίνπ, κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα είλαη ζπκβάζεηο κέζσ
ηαρπδξνκηθήο παξαγγειίαο ή δηαδηθηχνπ ή κηθξψλ αγγειηψλ ή ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ή θαμ.
Με ηελ παξάγξαθν 4 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2168/1993, έηζη
ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε παξέθθιηζε απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο θαη ε
δπλαηφηεηα ησλ θπλεγψλ θαη ζθνπεπηψλ λα θέξνπλ φπια ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
κφλν κε ηελ έθδνζε επξσπατθνχ δειηίνπ ππξνβφινπ φπινπ, αθνξά κφλνλ ζε φπια πνπ
επηηξέπεηαη λα θαηέρνληαη θαη λα θέξνληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Σέινο κε ηελ παξάγξαθν 5 αλακνξθψλεηαη ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2168/1993 ζρεηηθά
κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ
ειιεληθψλ αξρψλ λα αληαιιάζζνπλ, κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ
ινηπψλ θξαηψλ κειψλ: α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηε
κεηαθνξά ππξνβφισλ φπισλ ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
άξλεζε ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηνρήο θαη νπινθνξίαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. Πεξαηηέξσ,
πξνζδηνξίδνληαη, ζε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία, νη πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζην
ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, κε ζθνπφ ηελ ηρλειάηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππξνβφισλ φπισλ, ε
πεξίνδνο ηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη νη αξρέο πνπ έρνπλ πξφζβαζε
ζε απηέο.

Άπθπο 13
Με ηε παξάγξαθν 1 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε η΄ ζηελ παξ. 5 ηνπ αξ. 6 ηνπ λ.
2168/1993 πξνθεηκέλνπ λα απαηηείηαη ε επίδεημε άδεηαο αγνξάο γηα ηελ απφθηεζε
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γεκηζηήξσλ, νη νπνίνη, φπσο πξναλαθέξζεθε, επεξεάδνπλ άκεζα
ηελ θαηάηαμε ηνπ ππξνβφινπ φπινπ ζηηο θαηεγνξίεο Α΄ θαη Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.
πλαθψο, κε ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηίζεηαη, πξνο ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο, παξάγξαθνο 6Α ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 2168/1993, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί
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κεηαμχ ησλ ιφγσλ αλάθιεζεο αδεηψλ θαηνρήο θαη νπινθνξίαο ππξνβφισλ φπισλ
θαηεγνξίαο Β΄ θαη ε θαηνρή ηέηνηνπ είδνπο γεκηζηήξσλ.
Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 4 δίλεηαη ε επρέξεηα ζηνπο κεζίηεο, θαηαζθεπαζηέο θαη
εκπφξνπο λα αξλνχληαη ηελ νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ γηα ηελ απφθηεζε πιήξσλ
θπζηγγίσλ ή ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο, ηελ νπνία επιφγσο ζεσξνχλ χπνπηε ιφγσ ηεο
θχζεο θαη ηεο θιίκαθάο ηεο. Παξάιιεια, ηα σο άλσ πξφζσπα ππνρξενχληαη λα
αλαθέξνπλ ηέηνηεο απφπεηξεο ζπλαιιαγήο ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο.

Άπθπο 14
Με ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν πξνζηίζεηαη άξζξν 28Α ζην λ. 2168/1993, πξνθεηκέλνπ
λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηα παξαξηήκαηα ηεο Οδεγίαο κε ηε
ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ. εκεηψλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο
δπλαηφηεηαο ζέζπηζεο απζηεξφηεξσλ ξπζκίζεσλ, ν λ. 2168/1993 αλαγλσξίδεη, θαη’
νπζίαλ, δχν θαηεγνξίεο ππξνβφισλ φπισλ (απαγνξεπκέλα θαη επηηξεπφκελα κε άδεηα
ηεο αξρήο), έλαληη ησλ ηξηψλ πνπ πξνβιέπεη ε Οδεγία. Ωζηφζν, ζηα παξαξηήκαηα
θξίζεθε ζθφπηκε ε δηαηήξεζε θαη ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, γηα ιφγνπο θνηλήο αλαθνξάο κε
ηα ινηπά θξάηε κέιε, ρσξίο ηνχην λα ζπλεπάγεηαη θαη πηνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δήισζεο γηα ηα φπια πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ΄ ηεο Οδεγίαο. πλαθψο,
θξίζεθε ζθφπηκε ε ζπκπεξίιεςε ζηα σο άλσ παξαξηήκαηα θαη ηεο ζρεηηθήο αγγιηθήο
νξνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα θαηλφκελα ζχγρπζεο φξσλ ηφζν θαηά ηελ
κεηαμχ ειιεληθψλ αξρψλ δηαζηαχξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη κεηαμχ
αιινδαπψλ αξρψλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άπθπο 15
Με ην άξζξν 15 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ εθαξκφδνληαη ζε
ππξνβφια φπια πνπ απελεξγνπνηνχληαη κεηά ηελ 08.04.2016, ιακβάλνληαο ππφςε φηη
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη έπεηηα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. πλαθψο, ελφςεη ηνπ ζεκείνπ
9 ηνπ πξννηκίνπ ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ θαη ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα,
πξνβιέπεηαη φηη ην Κεθάιαην Γ΄ εθαξκφδεηαη θαη ζε ππξνβφια φπια πνπ
απελεξγνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 08.04.2016, ζε πεξηπηψζεηο πψιεζεο, δσξεάλ
κεηαβίβαζεο, αληαιιαγήο, ή κεηαθνξάο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο.
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Άπθπο 16
Με ην άξζξν 16 νξίδνληαη νη δεκφζηεο αξρέο (αξρέο επαιήζεπζεο) πνπ ζα
επαιεζεχνπλ θαη ζα πηζηνπνηνχλ φηη ε απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ
δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403, ε ηνπηθή ηνπο αξκνδηφηεηα θαη ηα
ζχκβνια πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ.
Ωο νληφηεηεο απελεξγνπνίεζεο, ήηνη νληφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα
δηελεξγνχλ ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403,
νξίδνληαη ηα εξγαζηήξηα επηζθεπήο ππξνβφισλ φπισλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ε αξρή επαιήζεπζεο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη
σο νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο, απαηηείηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ
θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ηηο εθηεινχλ.

Άπθπο 17
ην άξζξν 17 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ
απελεξγνπνίεζε ηνπ ππξνβφινπ φπινπ κέρξη θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηελ αξρή
επαιήζεπζεο. Η ελ ιφγσ δηαδηθαζία μεθηλά κε κέξηκλα ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξνκέλνπ
θαη νη δαπάλεο απηήο βαξχλνπλ ηνλ ίδην.
Η αξκφδηα νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο, γηα θάζε ππξνβφιν φπιν πνπ απελεξγνπνηεί,
εθδίδεη βεβαίσζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1.
ηε ζπλέρεηα, ε νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο κεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
απελεξγνπνηεκέλνπ ππξνβφινπ φπινπ ζηελ αξρή επαιήζεπζεο. Γηα ηελ ελ ιφγσ
κεηαθνξά απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο ή ηε
Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ννκνχ ηνπ ηφπνπ φπνπ ιεηηνπξγεί ε νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο.
Η ίδηα άδεηα, εθφζνλ ε ηζρχο ηεο δελ έρεη ιήμεη, θαιχπηεη θαη ηε κεηαθνξά ηνπ
απελεξγνπνηεκέλνπ ππξνβφινπ φπινπ απφ ηελ αξρή επαιήζεπζεο πξνο ηελ νληφηεηα
απελεξγνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε κεηαθνξά απφ ηελ νληφηεηα
απελεξγνπνίεζεο πξνο ηνλ θάηνρν.

Άπθπο 18
ην άξζξν 18 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
ππξνβφισλ φπισλ απφ ηηο αξκφδηεο γηα ην ζθνπφ απηφ αξρέο. Δηδηθφηεξα, ε αξρή
επαιήζεπζεο αθνχ επαιεζεχζεη φηη ην απελεξγνπνηεκέλν ππξνβφιν φπιν έρεη θαηαζηεί
νξηζηηθά αθαηάιιειν γηα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403, πξνβαίλεη ζηε
ζήκαλζε απηνχ θαη εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο αλαγξάθνληαη ηφζν ζηελ ειιεληθή
φζν θαη αγγιηθή γιψζζα.
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ε πεξίπησζε πνπ ε αξρή επαιήζεπζεο δηαπηζηψζεη φηη δελ έρεη ηεξεζεί απφ ηελ
νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο ε πξνβιεπφκελε ηερληθή δηαδηθαζία απελεξγνπνίεζεο,
επηζηξέθεη ζε απηή ην φπιν, ε νπνία θαη βαξχλεηαη απνθιεηζηηθψο κε ηελ εθ λένπ
θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο επαιήζεπζεο ηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ φπινπ.

Άπθπο 19
ην άξζξν 18 πξνβιέπνληαη νη πνηληθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε απαινηθήο ή
παξαπνίεζεο ηεο ζήκαλζεο πνπ ηίζεηαη, απφ ηελ αξρή επαιήζεπζεο, ζε
απελεξγνπνηεκέλν ππξνβφιν φπιν ή ζε πεξίπησζε επέκβαζεο ζηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηψλ ηεο νληφηεηαο απελεξγνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηνπ φπινπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άπθπο 20
ην άξζξν 19 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε λα
ηξνπνπνηεί, κε απφθαζή ηνπ, ηα Παξαξηήκαηα ηνπ αξ. 28Α ηνπ λ. 2168/1993, φπσο απηφ
πξνζηίζεηαη κε ην ζρέδην λφκνπ.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ζην κέιινλ αξρή επαιήζεπζεο
θαη/ή νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο θαη ππεξεζία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, δεδνκέλεο
ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα ζηνλ ηνκέα ησλ ππξνβφισλ φπισλ.
Άπθπο 21
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνο ελζσκάησζε Οδεγίαο πνιιά εκηαπηφκαηα φπια έρνπλ
κεηαθηλεζεί απφ ηελ θαηεγνξία Β΄ ζηελ θαηεγνξία Α΄ ησλ ππξνβφισλ φπισλ, ήηνη ζηα
απαγνξεπκέλα. Σνχην ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ησλ αξρψλ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ήδε
ρνξεγεζείζεο άδεηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα φπια θαη λα αλαθαιέζνπλ απηέο πνπ είραλ
εθδνζεί ζε πξφζσπα πνπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2168/1993, δελ δηθαηνχληαη λα
θαηέρνπλ/θέξνπλ ππξνβφιν φπιν θαηεγνξίαο Α΄ (π.ρ. γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο
αζθάιεηαο).
Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηα εκηαπηφκαηα ησλ ζεκείσλ 4α θαη 4β ηεο θαηεγνξίαο
Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι πξνβιέπεηαη επαλεμέηαζή ηνπο θαηά ηελ πξψηε ζεψξεζε
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην είδνο ηνπ
γεκηζηήξα πνπ απηά θέξνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο γεκηζηήξσλ ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο
ησλ 20 θπζηγγίσλ (γηα βξαρχθαλλα) ή ησλ 10 θπζηγγίσλ (γηα καθξχθαλλα), εθφζνλ ην
άηνκν δελ δηθαηνχηαη λα θαηέρεη/θέξεη φπιν θαηεγνξίαο Α΄ είηε ζα αθαηξείηαη ν
γεκηζηήξαο (φηαλ είλαη πξνζζαθαηξνχκελνο) θαη ζα ζεσξείηαη ε άδεηα είηε ζα αθαηξείηαη
νιφθιεξν ην φπιν (φηαλ ν γεκηζηήξαο είλαη κφληκα πξνζαξκνζκέλνο ζην φπιν) θαη ζα
αλαθαιείηαη ε άδεηα.
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Άπθπο 22
Με ην άξζξν 22 θαηαξγείηαη: α) ε πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ αξ. 2 ηνπ λ. 2168/1993,
δεδνκέλνπ φηη ζην άξζξν 1 νξίδεηαη ξεηψο φηη ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα (βίδεο, αθίδεο,
άγθηζηξα, ανξηήξεο, πιαθίδηα ιαβψλ, πέικαηα θνληαθίσλ θ.α.) δελ ππάγνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λ. 2168/1993, β) ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2168/1993, θαζφζνλ νη νξηζκνί
ελνπνηήζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη γ) ε πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 9
ηνπ λ. 2168/1993 δηφηη αθελφο κελ ε ππνπξγηθή απφθαζε πνπ πξνβιέπεη δελ έρεη εθδνζεί
έσο ηψξα, αθεηέξνπ δε θξίλεηαη φηη ε έθδνζε ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ ελέρεη κεγάιν βαζκφ
επηθηλδπλφηεηαο ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ, ιφγσ ηεο αδπλακία ειέγρνπ
ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ δηελέξγεηαο ζθνπνβνιήο ελ πισ, φζν θαη γηα ην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
Άπθπο 23
Με ην άξζξν 23 νξίδεηαη φηη ηα άξζξα 15-18 ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηζρχνπλ απφ ηελ
08/04/2016, θαζφζνλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη έπεηηα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.

Αζήλα, ………………………………. 2018

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
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