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ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ 

 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λ. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύζκηζε ζεκάηωλ πνπ 

αθνξνύλ όπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο ύιεο, εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ελαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 

2017/853 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Μαΐνπ 

2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηνλ έιεγρν ηεο απόθηεζεο θαη ηεο θαηνρήο όπιωλ θαη ζέζπηζε ηωλ αλαγθαίωλ 

ζπκπιεξωκαηηθώλ κέηξωλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ 

(ΔΔ) 2015/2403 ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λ. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύζκηζε ζεκάηωλ πνπ 

αθνξνύλ όπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο ύιεο, εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

 

 

Άξζξν 1  

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ  1 ηνπ λ. 2168/1993  

 

1. Οη παξάγξαθνη 1 έωο 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2168/1993 (Α΄ 147) 

αληηθαζίζηαληαη από ην αθόινπζν θείκελν:  

 

«1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο:   

 

α. «όπιν»: θάζε κεράλεκα, ην νπνίν εθ θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο ή 

ηξνπνπνίεζεο, κε σζηηθή δχλακε πνπ παξάγεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, εθηνμεχεη 

ζθαηξίδηα, βνιίδεο, βιήκαηα, βιαπηηθέο ρεκηθέο ή άιιεο νπζίεο, αθηίλεο, θιφγεο ή 

αέξηα θαη κπνξεί λα επηθέξεη θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ζε πξφζσπα ή βιάβε ζε 

πξάγκαηα ή λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, θαζψο θαη θάζε ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα. 

 Όπια ζεσξνχληαη επίζεο ηα αληηθείκελα πνπ είλαη πξφζθνξα γηα επίζεζε, 

άκπλα ή αθηλεηνπνίεζε θαη ηδηαίηεξα:  

αα. Μεραληζκνί θαη θάζε κέζν εθηφμεπζεο ρεκηθψλ νπζηψλ (SPRAY) ή 

εθθέλσζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

αβ. Μαραίξηα θάζε είδνπο, εθηφο εθείλσλ πνπ ε θαηνρή ηνπο δηθαηνινγείηαη 

γηα νηθηαθή ή επαγγεικαηηθή ή εθπαηδεπηηθή ρξήζε, ηέρλε, ζήξα, αιηεία ή άιιε 

ζπλαθή ρξήζε. 

αγ. Μεηαιιηθέο γξνζηέο, ξφπαια κεηαιιηθά ή κε, θαη ξφπαια ζπλδεδεκέλα κε 

αιπζίδα ή ζρνηλί (λνπληζάθνπ). 

αδ. Σπάζεο, ιφγρεο, μίθε, μηθίδηα, μηθνιφγρεο, ζηηιέηα, ηφμα, βαιιηζηξίδεο 

(ARBALETE), βέιε απηψλ θαη αζηπλνκηθέο ξάβδνη. 
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αε. Αληηθείκελα ή κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθηφμεπζε νπζηψλ πνπ 

αλαθιέγνληαη απηφκαηα ή πεξηέρνπλ αλαηζζεζηνγφλεο ή εξεζηζηηθέο ρεκηθέο νπζίεο 

θαη πξννξίδνληαη γηα επίζεζε ή άκπλα. 

αζη. Τπθέθηα αιηείαο (ςαξνηνχθεθα), πνπ εθηνμεχνπλ αηρκεξφ κεηαιιηθφ 

αληηθείκελν (θακάθη). 

αδ. Σπζθεπέο εθηφμεπζεο – πξνψζεζεο δηθηχσλ γηα ηε ζχιιεςε – 

αθηλεηνπνίεζε δψσλ.   

 

β. «ππξνβόιν όπιν»: νπνηνδήπνηε θνξεηφ φπιν κε θάλλε, ην νπνίν 

εθηνμεχεη, είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθηνμεχεη ή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ψζηε λα εθηνμεχεη 

ζθαηξίδηα, βνιίδεο ή βιήκαηα κέζσ ηεο ελέξγεηαο εθξεθηηθήο χιεο, κε εμαίξεζε φζα 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δίλνπλ ζήκα ζπλαγεξκνχ, γηα ζεκαηνδνζία, γηα δηάζσζε, γηα 

αλαηζζεηνπνίεζε, εθδίσμε, αθηλεηνπνίεζε ή αλψδπλε ζαλάησζε δψσλ ή γηα αιηεία 

κε θακάθη, ππφ ηνλ φξν φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Τα ππξνβφια φπια θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι.  

Έλα αληηθείκελν ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ψζηε λα εθηνμεχεη 

ζθαηξίδηα, βνιίδεο ή βιήκαηα κέζσ ηεο ελέξγεηαο εθξεθηηθήο χιεο, αλ έρεη ηε κνξθή 

ππξνβφινπ φπινπ θαη ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ή 

ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν, κπνξεί λα ππνζηεί ηε κεηαηξνπή 

απηή.  

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)  

 

γ. «κέξνο»: θάζε ηκήκα ή ηεκάρην φπινπ πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαη 

απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηξνπνπνίεζε 

ηνπ φπινπ πνπ νδεγεί ζε αιιαγή θαηεγνξίαο. Γελ ζεσξνχληαη κέξε ηα ζηνηρεία πνπ 

δελ επηδξνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ιεηηνπξγία ή δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ φπινπ θαη ηδίσο βίδεο, αθίδεο, άγθηζηξα, 

ανξηήξεο, πιαθίδηα ιαβψλ θαη πέικαηα θνληαθίσλ.  

 

δ. «νπζηώδεο ζπζηαηηθό κέξνο όπινπ»: ε θάλλε, ν ζθειεηφο (θνξκφο/πιαίζην), 

ν ππνδνρέαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άλσ θαη θάησ ππνδνρέα, θαηά πεξίπησζε, ν 

θνξέαο (κεραληζκφο) θιείζηξνπ, ην βπθίν, ην θηλεηφ νπξαίν ή ην θιείζηξν. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ππξνβφισλ φπισλ, ηα αλσηέξσ, σο κεκνλσκέλα αληηθείκελα, 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην ππξνβφιν φπιν, ζην νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλα ή πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ.  

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 
 

ε. «εμάξηεκα»: θάζε ζπκπιεξσκαηηθφ απηνηειέο ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη 

ηνπνζεηεκέλν εθ θαηαζθεπήο ή κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην φπιν θαη ππνβνεζά ηε 

ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηδίσο θάζε δηάηαμε 

ζρεδηαζκέλε ή πξνζαξκνζκέλε, ψζηε λα κεηψλεη ην ζφξπβν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ 

ππξνβνιηζκφ κε φπιν (ζηγαζηήξαο), ζπζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ην θσηηζκφ ηνπ ζηφρνπ ή ησλ ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ, ζθνπεπηηθέο δηφπηξεο φπισλ, 

θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ζθνπεπηηθά. 
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ζη. «ππξνκαρηθά»: ηα πιήξε θπζίγγηα ή ηα ελεξγά ζπζηαηηθά κέξε ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θάιπθα, ηνπ θαςπιιίνπ, ηνπ θαςπιιησκέλνπ θάιπθα, ηεο 

πξνσζεηηθήο ππξίηηδαο θαη ησλ βνιίδσλ ή βιεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα 

φπιν, εθφζνλ απηά ππφθεηληαη ζε απηνηειή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο. (Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 

 

Σηελ έλλνηα ησλ ππξνκαρηθψλ πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ηα ζπζηήκαηα πνπ 

απνηεινχληαη απφ εθξεθηηθέο χιεο, εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο ή ζπλδπαζκνχο απηψλ, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο είλαη ή λα βιεζνχλ κε φπια επζπηελνχο 

ή θακπχιεο ηξνρηάο, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απηψλ (βξαδχθαπζηα πιηθά θ.ιπ), ηα 

αβνιίδσηα θπζίγγηα θξφηνπ – αεξίσλ, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο εθφδηα βνιήο φπισλ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πνπ πεξηέρνπλ βιαπηηθέο ρεκηθέο ή άιιεο νπζίεο ή γφκσζε 

εθξεθηηθήο χιεο.  

 

δ. «εθξεθηηθέο ύιεο»: ηα ζηεξεά ή πγξά ζψκαηα, ηα νπνία απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία πθίζηαληαη ρεκηθή κεηαβνιή θαη κεηαηξέπνληαη ζε αέξηεο κάδεο κε ζπλζήθεο 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη πηέζεσλ, κε απνηειέζκαηα βιεηηθά ή ξεθηηθά.  

 

ε. «εθξεθηηθόο κεραληζκόο»: θάζε ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε 

νπνηαζδήπνηε εθξεθηηθήο χιεο.  

 

 ζ. «όπιν ραηξεηηζκνύ θαη θξόηνπ»: φπιν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ή έρεη 

ππνζηεί εηδηθή κεηαηξνπή πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηελ ππξνδφηεζε αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ, γηα ρξήζεηο φπσο νη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, θσηνγξαθίζεηο, θηλεκαηνγξαθηθά ή ηειενπηηθά γπξίζκαηα, ηζηνξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη εθπαίδεπζε, εθφζνλ 

ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξί ηνπ φηη 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.  

 (Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 

 

η. «όπιν γηα ζήξα»: ηα επσκηδφκελα κνλφθαλλα, δίθαλλα, επαλαιεπηηθά, 

εκηαπηφκαηα φπια θαη φπια κηθξνχ δηακεηξήκαηνο ηχπνπ FLOBERT, πνπ έρνπλ ην 

εζσηεξηθφ ηεο θάλλεο ηνπο ιείν θαη φρη ξαβδσηφ, κήθνο θάλλεο ηνπιάρηζηνλ πελήληα 

(50) εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ θαη ζπλνιηθφ κήθνο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέηξν, ζηαζεξφ, 

κε πηπζζφκελν θνληάθη, ιεηηνπξγνχλ κε δχλακε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε 

ππξίηηδαο, πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ άζθεζε ζήξαο ή εμάζθεζε 

ζηε ζθνπνβνιή θαη θαη’ εμαίξεζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εθθνβηζκφ 

θαη ηελ απνκάθξπλζε πηελψλ απφ ρψξνπο ησλ αεξνδξνκίσλ, θέξνπλ ζπλνιηθά κέρξη 

ηξία (3) θπζίγγηα θαη δελ κπνξνχλ λα δερζνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηξία (3) θπζίγγηα.  

 

ηα. «θπζίγγηα όπινπ γηα ζήξα»: ηα θπζίγγηα πνπ πέξα απφ ηα απαξαίηεηα 

πξνσζεηηθά πιηθά, πεξηέρνπλ πιαζηηθφ ζπγθεληξσηήξα (βχζκα) θαη ρφλδξνπο 

(ζθάγηα) ή ςήθνπο (ζθαηξίδηα) ή έλα κφλν βιήκα (κνλφβνιν) απφ κεηαιιηθή χιε. 
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ηβ. «όπια ζθνπνβνιήο»: ηα φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμάζθεζε 

ζην άζιεκα ηεο ζθνπνβνιήο θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

 

ηγ. «απελεξγνπνηεκέλν ππξνβόιν όπιν»: ππξνβφιν φπιν πνπ έρεη θαηαζηεί 

νξηζηηθά αθαηάιιειν πξνο ρξήζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απελεξγνπνίεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ Γ΄, κε ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη φηη φια ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε ηνπ 

θαηέζηεζαλ νξηζηηθά αθαηάιιεια πξνο ρξήζε θαη κε δπλάκελα λα αθαηξεζνχλ, λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά δπλαηή 

νπνηαδήπνηε ελδερφκελε επαλελεξγνπνίεζε ηνπ ππξνβφινπ φπινπ.  

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 

 

 ηδ. «όπιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνύ θαη γηα 

ζεκαηνδνζία»: ζπζθεπή ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα δέρεηαη θαη λα 

ππξνδνηεί κφλν αβνιίδσηα θπζίγγηα ή ππξνηερληθά βιήκαηα ζεκαηνδνζίαο, θαη ε 

νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαηξαπεί ψζηε λα εθηνμεχεη ζθαηξίδηα, βνιίδεο ή 

βιήκαηα κέζσ ηεο ελέξγεηαο εθξεθηηθήο χιεο. (Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/853) 

 Τν θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ σο άλσ ζπζθεπψλ ξπζκίδεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 456/1976 «Πεξί θσηνβνιίδσλ θαη ππξνηερλεκάησλ» (Α΄ 277).  

 

ηε. «αεξνβόιν»: φπιν πνπ ιεηηνπξγεί κε ζπκπηεδφκελν αέξα ή κε ρξήζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη εθηνμεχεη ζθαηξίδην απφ κεηαιιηθή, πιαζηηθή ή άιιε 

χιε.      

 

ηζη. «νπινπώιεο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε εκπνξηθή ή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζηελ θαηαζθεπή, 

εκπνξία, αληαιιαγή, κίζζσζε, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε, επεμεξγαζία, επηζθεπή, 

ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή φπισλ ή ησλ κεξψλ ηνπο θαη/ή ζηελ θαηαζθεπή, εκπνξία, 

αληαιιαγή, ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή ππξνκαρηθψλ, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ έρεη 

εθνδηαζηεί κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα. 

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 

 

ηδ. «κεζίηεο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

4α, ηνπ νπνίνπ ε εκπνξηθή ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη εμνινθιήξνπ 

ή ελ κέξεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ. 

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 
 

ηε. «παξάλνκε θαηαζθεπή»: α) ε θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε, 

επεμεξγαζία ή επηζθεπή φπισλ, κεξψλ ηνπο θαη ππξνκαρηθψλ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 

άξζξνπ 5 ή απφ κέξε πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν παξάλνκεο δηαθίλεζεο· 

β) ε θαηαζθεπή ή ε ζπλαξκνιφγεζε ππξνβφισλ φπισλ, νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ 

κεξψλ ηνπο θαη ππξνκαρηθψλ ρσξίο ζήκαλζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. 

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 
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ηζ. «παξάλνκε δηαθίλεζε»: ε εηζαγσγή, εμαγσγή, αγνξά, πψιεζε, 

παξάδνζε, κεηαθνξά ή κεηαθίλεζε φπισλ, κεξψλ ηνπο ή ππξνκαρηθψλ απφ ή πξνο 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, εληφο ή κέζσ απηήο, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 2, 3, 4, 6, 11 θαη 26 ή ρσξίο απηά λα θέξνπλ ηελ απαηηνχκελε ζήκαλζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 

 

θ. «ηρλειαζία»: ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ, ησλ 

νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο θαη ησλ ππξνκαρηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έσο 

ηνλ αγνξαζηή, πξνθεηκέλνπ νη αξκφδηεο αξρέο λα επηθνπξνχληαη ζηελ αλίρλεπζε, 

δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ηεο παξάλνκεο θαηαζθεπήο θαη δηαθίλεζεο. 

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 

θα. «κνπζείν»: ε ππεξεζία ή ν νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε 

ή ρσξίο ίδηα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ απνθηά, δέρεηαη, θπιάζζεη, ζπληεξεί, 

θαηαγξάθεη, ηεθκεξηψλεη, εξεπλά, εξκελεχεη θαη θπξίσο εθζέηεη θαη πξνβάιιεη ζην 

θνηλφ φπια, κέξε ηνπο ή ππξνκαρηθά, γηα ζθνπνχο ηζηνξηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, 

επηζηεκνληθνχο, ηερληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ζθνπνχο θιεξνλνκηάο ή αλαςπρήο 

θαη πνπ έρεη ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί ή αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην αξ. 45 ηνπ λ. 

3028/2002 (Α΄ 153).  

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853) 
 

θβ. «ζπιιέθηεο»: ν λφκηκνο θάηνρνο α) φπισλ, κεξψλ ή ππξνκαρηθψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά ή νηθνγελεηαθά θεηκήιηα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηεο πεξηπη. δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ή β) 

απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη θαηέρνληαη γηα 

ζθνπνχο ηζηνξηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, επηζηεκνληθνχο, ηερληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο ή 

ζθνπνχο θιεξνλνκηάο. 

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)  
 

 

2. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη επίζεο: 

 

α. Δμνκνησηέο ζθνπνβνιήο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο 

πεξίπη. ηβ΄ ηνπ άξζξνπ 1. 

 

β. Απνκηκήζεηο (REPLICA) ππξνβφισλ φπισλ, εθφζνλ κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζε πξαγκαηηθά φπια. 

 

γ. Ππξνβφια φπια πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ, ιφγσ νπζηψδνπο βιάβεο ή έιιεηςεο. 

Η απιή αθαίξεζε κεξψλ ηνπ φπινπ δελ απνηειεί νπζηψδε έιιεηςε θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ηα φπια ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθά. 

  

δ. Δηδηθά φπια ή ζπζθεπέο εθηφμεπζεο εηδηθνχ ηχπνπ θξνηίδσλ ή βνιίδσλ 

θξφηνπ – ζνξχβνπ, ιάκςεο ή ζπξηγκνχ θαη θάζε είδνπο εθφδηα βνιήο απηψλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνξείο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο αεξνδξνκίσλ γηα ηνλ 

εθθνβηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε πηελψλ απφ ρψξνπο αεξνδξνκίσλ.  

 

ε. Όπια πνπ έρνπλ ηε κνξθή άιινπ αληηθεηκέλνπ.  

 

 

3. Τα ππξνβφια φπια δηαθξίλνληαη ζε: 

 

α. «απηόκαην ππξνβόιν όπιν»: ην ππξνβφιν φπιν,  ην νπνίν κεηά απφ θάζε 

βνιή νπιίδεηαη εθ λένπ κφλν ηνπ θαη κπνξεί λα βάιεη κε ξηπέο θάζε θνξά πνπ 

πηέδεηαη ε ζθαλδάιε ηνπ.  

 

β. «εκηαπηόκαην ππξνβόιν όπιν»: ην ππξνβφιν φπιν, ην νπνίν κεηά απφ 

θάζε βνιή νπιίδεηαη εθ λένπ κφλν ηνπ, αιιά θάζε θνξά πνπ πηέδεηαη ε ζθαλδάιε 

ηνπ, βάιεη κφλν κία θνξά. 

  

γ. «επαλαιεπηηθό ππξνβόιν όπιν»: ην ππξνβφιν φπιν, ην νπνίν κεηά απφ 

θάζε βνιή νπιίδεηαη εθ λένπ κε ηε βνήζεηα ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνχ.  

 

δ. «ππξνβόιν όπιν κηαο βνιήο αλά θάλλε»: ην ππξνβφιν φπιν, ην νπνίν απφ 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ δελ θέξεη απνζήθε θπζηγγίσλ ή πξνζζαθαηξνχκελν γεκηζηήξα, 

πξηλ απφ θάζε βνιή απαηηεί θαηάιιειε ρεηξνθίλεηε γέκηζε θαη φπιηζή ηνπ θαη δελ 

κπνξεί λα δερζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζίγγηα.  

 

ε. «βξαρύ ππξνβόιν όπιν»: ην ππξνβφιν φπιν ε θάλλε ηνπ νπνίνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) εθαηνζηά ή ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηα εμήληα (60) εθαηνζηά.    

 

ζη. «καθξύθαλλν ππξνβόιν όπιν»: θάζε ππξνβφιν φπιν εθηφο απφ ηα 

βξαρέα.  

 

 

4. Γελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ: 

 

α. Ππξνβφια φπια πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ ηελ 1.1.1870, ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ κπνξνχλ λα δερζνχλ ππξνκαρηθά πξννξηδφκελα γηα φπια, ε θαηνρή ησλ 

νπνίσλ απαηηεί άδεηα. 

 

β. Αγρέκαρα φπια πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ ηελ 1.1.1922, εθφζνλ 

θπιάζζνληαη ζε εηδηθά θαηαζηήκαηα εκπνξίαο ή ζε ζπιινγέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ.  

 

γ. Σπζθεπέο εηδηθνχ ηχπνπ θαη εηδηθά αβνιίδσηα θπζίγγηα ελεξγνπνίεζεο 

απηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζθαγεία ή γηα βηνκεραληθνχο ή ηερληθνχο ζθνπνχο 

ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα 

ηνπο ζθνπνχο απηνχο. Γηα ηα αλσηέξσ θπζίγγηα εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
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δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ κε 

εθξεθηηθή χιε.  

 

δ. Αληηθείκελα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα επηδξάζνπλ 

ζηε ιεηηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε ππξνβφισλ φπισλ θαη ηδίσο βίδεο, αθίδεο, άγθηζηξα, 

ανξηήξεο, πιαθίδηα ιαβψλ θαη πέικαηα θνληαθίσλ.  

 

 

5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, έλα πξφζσπν ζεσξείηαη θάηνηθνο 

ηεο ρψξαο πνπ δειψλεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζε επίζεκν απνδεηθηηθφ 

έγγξαθν πνπ αλαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ θαη ην νπνίν επηδεηθλχεηαη ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ή ζε νπινπψιε ή ζε κεζίηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο ή ηεο θαηνρήο ηνπ 

φπινπ.  

(Άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)». 

 

 

2. Ζ πεξίπηωζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«α. Τα φπια φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ηα παξειθφκελά 

ηνπο θαη ηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα ζπζηαηηθά κέξε ηνπο, φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο».    

 

 

 

Άξζξν 2  

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ  2 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«2. Με άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή 

απφ ην εμσηεξηθφ: 

 

α. Πεξηζηξφθσλ, πηζηνιηψλ ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, 

αεξνβφισλ, φπισλ γηα ζήξα, θαζψο θαη κεξψλ θαη θπζηγγίσλ φισλ ησλ αλσηέξσ. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί κεξψλ φπισλ γηα ζήξα θαη αεξνβφισλ, άδεηα απαηηείηαη κφλν γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο.  

 

β. Δθξεθηηθψλ πιψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ππξίηηδαο γφκσζεο 

θπζηγγίσλ. Γηα ηελ εηζαγσγή, θαηνρή, δηάζεζε θαη κεηαθνξά ρισξηθνχ θαιίνπ, 

εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εηζαγσγήο θαη δηαζέζεσο απηνχ. 

 

γ. Όπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ζπγθνιινχκελνπ πιηθνχ 

ζε πεξηζηξνθηθνχο θιηβάλνπο, κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ. 
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δ. Δθξεθηηθψλ κεραληζκψλ γηα επαγγεικαηηθέο αλάγθεο κεηαιιεπηηθψλ, 

ιαηνκηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ε. Όπισλ ζθνπνβνιήο, κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ, εμνκνησηψλ ζθνπνβνιήο, 

ζπζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ ζθνπεπηηθψλ ηνπ 

φπινπ θαη ζθνπεπηηθψλ δηνπηξψλ απφ εκπφξνπο, εηδηθά αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά 

ζσκαηεία θαη εηδηθά αλαγλσξηζκέλεο αζιεηηθέο ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο πνπ 

επηδηψθνπλ ηελ πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο ηεο ζθνπνβνιήο, θαζψο θαη κέιε απηψλ. 

 

ζη. Λνγρψλ, ζπαζψλ, μηθψλ, μηθηδίσλ, μηθνινγρψλ, αζηπλνκηθψλ ξάβδσλ, 

ηφμσλ, βαιιηζηξίδσλ θαη βειψλ απηψλ.    

 

δ. Όπισλ ή αληηθεηκέλσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά ή νηθνγελεηαθά θεηκήιηα. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία 

ραξαθηεξηζκνχ απηψλ σο ζπιιεθηηθψλ, ηζηνξηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ θεηκειίσλ, 

θαζψο θαη εηζαγσγήο, εκπνξίαο, δηάζεζεο θαη θαηνρήο ηνπο, θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.  

 

ε. Όπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ 

παξάγξαθν 4α πιηθνχ, πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα δείγκαηα ή εθζέζεηο 

εκπνξηθνχ ζθνπνχ. Τα είδε απηά ηίζεληαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο 

εηζαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ελψ νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο 

ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θαη Οηθνλνκηθψλ.   

 

ζ. Όπισλ θαη ζπζθεπψλ εηδηθνχ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαηζζεηνπνίεζε, εθδίσμε, αθηλεηνπνίεζε ή αλψδπλε ζαλάησζε δψσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εθνδηάδνληαη κε απηά νη θηεληαηξηθέο θαη δαζηθέο ππεξεζίεο, ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ησλ αληηζηνίρσλ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θπλεγεηηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ πινπνηνχλ εγθεθξηκέλα 

δαζηθά ή θηεληαηξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ δψσλ ή ηε 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πξνζέγγηζεο ηνπο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ, θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ, Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ ή Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία επηηξέπεηαη ε 

εηζαγσγή γηα ηνπο ίδηνπο θνξείο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο κεξψλ θαη εθνδίσλ 

βνιήο ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ.  

 

η. Όπισλ ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη δηνπηξψλ γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ησλ θηεληαηξηθψλ θαη δαζηθψλ ππεξεζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ, θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ, 

Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ή Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

 

ηα. Απνκηκήζεσλ ππξνβφισλ φπισλ, σο θαη κε ιεηηνπξγνχλησλ, ιφγσ 

νπζηψδνπο βιάβεο ή έιιεηςεο, ππξνβφισλ φπισλ. 
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ηβ. Ππξνβφισλ φπισλ ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, κεξψλ θαη 

θπζηγγίσλ απηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμαηξεηηθψλ αλαγθψλ αζθαιείαο ή γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, απνθιεηζηηθά, σο δείγκαηα απφ εκπφξνπο φπισλ, θαζψο θαη 

ππξνκαρηθψλ ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε 

δηελέξγεηα δνθηκψλ ζε φπια θαη αληηβαιιηζηηθά πξντφληα απφ πηζηνπνηεκέλα γηα ην 

ζθνπφ απηφ εξγαζηήξηα. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαζνξίδνληαη νη 

φξνη, ε δηαδηθαζία θαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο απηήο, 

θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  

 

ηγ. Τσλ εηδψλ ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1. Η άδεηα 

εηζαγσγήο ησλ εηδψλ απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αεξνδξφκηα ησλ νπνίσλ θνξέαο 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη ε Υπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Υ.Π.Α.) 

εθδίδεηαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο, ζην φλνκα ηνπ νηθείνπ αεξνιηκελάξρε. Σε 

αεξνδξφκηα ζηα νπνία ε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία έρεη αλαηεζεί ζε θνξέα εθηφο 

Υ.Π.Α, ε άδεηα εηζαγσγήο ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θνξέα απηνχ θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Υ.Π.Α,  ζην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν έρεη 

ρνξεγεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

εηζαγσγήο, κεηαθνξάο, αγνξάο, αζθαινχο θχιαμεο, θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ 

παξαπάλσ εηδψλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δζσηεξηθψλ. 

 

ηδ. Όπισλ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ 

απφ εκπφξνπο. Πξνθεηκέλνπ πεξί πεξηζηξφθσλ θαη πηζηνιίσλ ραηξεηηζκνχ θαη 

θξφηνπ γηα άθεζε αγψλσλ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ, ε εηζαγσγή 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη 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. 

 

ηε. Καιχθσλ, βιεκάησλ θαη θαςπιιίσλ θπζηγγίσλ ππξνβφισλ φπισλ απφ 

εκπφξνπο, θαζψο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 άδεηεο. 

 

ηζη. Απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ, εθφζνλ απηά ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο δεκφζηαο αξρήο επαιήζεπζεο θξάηνπο κέινπο ή 

δεκφζηαο αξρήο επαιήζεπζεο ηξίηεο ρψξαο.   

Όηαλ ηα απελεξγνπνηεκέλα ππξνβφια φπια ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

απελεξγνπνίεζεο αξρήο επαιήζεπζεο ηξίηεο ρψξαο, κε αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ 

Δ.Δ., απηά, ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ 

ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ην ηεισλείν εηζφδνπ, κεηαθέξνληαη, κε ηελ ίδηα άδεηα, ζε 

ειιεληθή αξρή επαιήζεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη έρνπλ θαηαζηεί 

νξηζηηθά αθαηάιιεια γηα ρξήζε, λα ιάβνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε θαη λα 

εθζνζεί πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο. Η αξρή επαιήζεπζεο ελεκεξψλεη ακέζσο 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ.   
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Αλ ε αξρή επαιήζεπζεο δηαπηζηψζεη φηη δελ έρεη ηεξεζεί ε πξνβιεπφκελε 

ηερληθή δηαδηθαζία απελεξγνπνίεζεο, απνζηέιιεη ηα ππξνβφια φπια ζε νληφηεηα 

απελεξγνπνίεζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, επηινγήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νξηζηηθά αθαηάιιεια γηα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο βαξχλεηαη απνθιεηζηηθψο κε ηελ εθ λένπ 

θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο ηεο νξηζηηθήο πιένλ επαιήζεπζεο ηεο απελεξγνπνίεζεο ησλ 

ππξνβφισλ φπισλ.  

 Αλ δελ ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ, ηα 

ππξνβφια φπια επαλεμάγνληαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

 Η ηεισλεηαθή αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ εηζαγσγή θαη επαλεμαγσγή ησλ σο άλσ 

ππξνβφισλ φπισλ, κε αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ.   

 

 

2. Ζ εηζαγωγηθή πξόηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Με άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, επηηξέπεηαη ε 

εηζαγσγή:»  

 

 

3. Ζ πεξίπηωζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«β. Όπισλ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ 

ή αθίλδπλσλ γνκψζεσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ρξήζεηο φπσο νη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, θσηνγξαθίζεηο, θηλεκαηνγξαθηθά ή ηειενπηηθά γπξίζκαηα, ηζηνξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη εθπαίδεπζε, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξηπη. ηδ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ».  

 

 

4. ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 ε θξάζε 

«θαζώο θαη εμνκνηωηώλ ζθνπνβνιήο» απαιείθεηαη.   

 

5. Ζ πεξίπηωζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«β. Όπνηνο εηζάγεη παξάλνκα ζηελ Διιάδα φπια ή άιια είδε πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2 πεξηπη. γ`, ζη`, δ`, ζ`, ηα`, ηε` θαη ηζη΄, 3 θαη 10Α ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπη. α΄ ππνπεξηπη. αγ΄ ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη 

ζηγαζηήξεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ».  
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Άξζξν 3 

Σξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 3, 4 θαη 4
α
 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1.  Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«4. Η εμαγσγή ή επαλεμαγσγή αεξνβφισλ φπισλ, νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ 

κεξψλ ηνπο θαη θπζηγγίσλ απηψλ, επηηξέπεηαη κε άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ».   

 

 

2. Σν πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Η δηακεηαθφκηζε ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πιελ ησλ 

πεξηπη. α΄, ππνπεξηπη. αα΄ έσο αδ΄, ηα΄ θαη ηε΄ θαη ηελ παξάγξαθν 2, πιελ ησλ πεξηπη. 

β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 1 επηηξέπεηαη θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ Υπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, 

Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθψλ».   

 

 

3. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«6. Γελ απαηηείηαη άδεηα δηακεηαθφκηζεο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

α. Όηαλ ζαιάζζηα κέζα, ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 

είδε, θαηαπιένπλ ζε ειιεληθφ ιηκέλα ή αγθπξνβφιην γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ρσξίο 

φκσο ηα είδε απηά λα κεηαθνξηψλνληαη ή λα εθθνξηψλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη ζε 

ειιεληθφ έδαθνο. 

 

β. Όηαλ ε δηακεηαθφκηζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ γίλεηαη κε ζαιάζζηα κέζα, ηα 

νπνία δηέξρνληαη απφ ηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα θαη κεηαθέξνπλ απηά λφκηκα, ρσξίο 

λα θαηαπιένπλ ζε ειιεληθφ ιηκέλα ή αγθπξνβφιην. Όηαλ ηα σο άλσ ζαιάζζηα κέζα 

κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα θνξηία θαη ε δηέιεπζε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξνχο 

θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, νη 

πινίαξρνη ησλ κέζσλ απηψλ ππνρξενχληαη επηπιένλ λα αλαγγείινπλ ηε δηέιεπζε 

ηφζν ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

Θαιαζζίσλ Σπλφξσλ ηνπ Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

(ΑΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ), εγγξάθσο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ψξεο 

πξηλ ηελ είζνδν ζηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα. Ωο ηέηνηα επηθίλδπλα θνξηία λννχληαη 

ηδίσο ηα θνξηία κεγάινπ θηλδχλνπ εθξήμεσο, ηα ππξεληθά, ηα βηνρεκηθά θαη 

ξαδηελεξγά πιηθά, θαζψο θαη ε κεηαθνξά εηδψλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ είλαη 

δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ή ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σηελ αλαγγειία ηνπ πινηάξρνπ αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο  

απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3. Η Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Θαιαζζίσλ 
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Σπλφξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζ' χιελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ΑΛΣ-

ΔΛ.ΑΚΤ δχλαληαη λα ππνδείμνπλ ζηνλ πινίαξρν λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλν 

δξνκνιφγην ή λα δεηήζνπλ ηε κε δηέιεπζε ηνπ πινίνπ απφ ηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα 

εθφζνλ θξίλνπλ φηη ε δηέιεπζε απηή δελ είλαη αβιαβήο. 

 

Οη πινίαξρνη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ππνρξενχληαη 

λα ππνβάινπλ ζηηο αξκφδηεο ιηκεληθέο θαη ηεισλεηαθέο αξρέο δήισζε 

δηακεηαθφκηζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3.   

 

γ. Όηαλ δηακεηαθνκίδνληαη είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπεξηπη. αα΄ έσο αδ΄ 

ηεο πεξίπη. α΄ θαη ζηηο πεξηπη. ηα΄θαη ηε` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, εθφζνλ 

δεισζνχλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ην είδνο θαη ε πνζφηεηα απηψλ, σο θαη ε ρψξα 

πξνέιεπζεο θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο ππνρξενχληαη λα 

ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, αζηπλνκηθέο θαη ιηκεληθέο 

αξρέο». 

  

 

4. Ζ πεξίπηωζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4α ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«β. Αγνξάδνπλ, πσινχλ, πξνκεζεχνπλ ή δηαθαλνλίδνπλ ηα ηεο κεηαθνξάο 

ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε λνκή ηνπο, απφ κία ηξίηε ρψξα πξνο 

νπνηαδήπνηε άιιε ηξίηε ρψξα».   

 

 

5. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4
α
 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Δπίζεο, δηακεζνιάβεζε – κεζηηεία ζεσξείηαη θάζε δηαπξαγκάηεπζε, 

κεηαθνξά, αγνξά, πψιεζε, πξνκήζεηα ή δηαθαλνληζκφο, φηαλ ηα παξαπάλσ 

αληηθείκελα κεηαθέξνληαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, απφ έλα θξάηνο κέινο 

πξνο άιιν, απφ θξάηνο κέινο πξνο ηξίηε ρψξα ή απφ ηξίηε ρψξα πξνο θξάηνο κέινο». 

 

 

 

Άξζξν 4 

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«2. Με ηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 

θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία δηάζεζεο ππξνβφισλ φπισλ 

θαη ππξνκαρηθψλ ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι». 
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2. Οη πεξηπηώζεηο α΄, β΄, γ΄, ζη΄, ε΄, ζ΄, ηα΄, ηβ΄ θαη ηγ΄  ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο: 

 

«α. Πεξηζηξφθσλ, πηζηνιηψλ ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, κεξψλ 

θαη ππξνκαρηθψλ απηψλ». 

«β. Όπισλ ζθνπνβνιήο, ζθνπεπηηθψλ δηνπηξψλ, κεξψλ θαη ππξνκαρηθψλ 

απηψλ, θαζψο θαη εμνκνησηψλ ζθνπνβνιήο».  

«γ. Όπισλ γηα ζήξα, κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ, θαζψο θαη ππξίηηδαο, 

θαιχθσλ θαη θαςπιιίσλ θπλεγίνπ». 

«ζη. Όπισλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ζπγθνιινχκελνπ πιηθνχ ζε πεξηζηξνθηθνχο 

θιηβάλνπο, κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ».  

«ε. Λνγρψλ, ζπαζψλ, μηθψλ, μηθηδίσλ, μηθνινγρψλ, αζηπλνκηθψλ ξάβδσλ, 

ηφμσλ, βαιιηζηξίδσλ θαη βειψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε».    

«ζ. Όπισλ ή αληηθεηκέλσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά ή νηθνγελεηαθά θεηκήιηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2».  

 «ηα. Απνκηκήζεσλ ππξνβφισλ φπισλ, απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ 

φπισλ, θαζψο θαη ππξνβφισλ φπισλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ιφγσ νπζηψδνπο βιάβεο ή 

έιιεηςεο».   

«ηβ. Τσλ εηδψλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ πεξίπη. δ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1».  

«ηγ. Όπισλ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ 

απηψλ». 

 

 

3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993, 

πξνζηίζεηαη πεξίπηωζε γ΄ ωο εμήο: 

 

«γ. Σπζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ 

ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ».    

 

 

4. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«5. Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε ή δηάζεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν:   

  

α. Όπισλ ζθνπνβνιήο, πεξηζηξφθσλ, πηζηνιίσλ ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι, φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθφιιεζε ζπγθνιινχκελνπ 

πιηθνχ, νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη ππξνκαρηθψλ φισλ ησλ αλσηέξσ, 

ππξνβφισλ φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, φπισλ 

ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ, 

απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ, φπισλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά ή νηθνγελεηαθά θεηκήιηα, φπισλ γηα 

ζήξα θαη νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ απηψλ, θαζψο θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ 
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θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, κφλν ζε άηνκα πνπ θαηέρνπλ άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο 

αξρήο γηα ηελ αγνξά ησλ εηδψλ απηψλ. 

 

β. Σπζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ 

ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ κφλν ζε άηνκα ηα νπνία θαηά ηελ αγνξά απηψλ επηδεηθλχνπλ 

άδεηα θαηνρήο ππξνβφινπ φπινπ.  

 

γ. Σθνπεπηηθψλ δηνπηξψλ κφλν ζε άηνκα ηα νπνία θαηά ηελ αγνξά απηψλ 

επηδεηθλχνπλ, άδεηα θαηνρήο ππξνβφινπ φπινπ ζθνπνβνιήο ή ελ ηζρχ δειηίν 

ζθνπεπηή ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη  γηα θαηφρνπο 

αεξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο, θαζψο θαη ζε ελ ελεξγεία ζηειέρε ησλ Σσκάησλ 

Αζθαιείαο θαη ζε ππαιιήινπο ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο δηθαηνχληαη λα θέξνπλ φπιν, θαηφπηλ επίδεημεο ζρεηηθήο 

ππεξεζηαθήο βεβαίσζεο.   

 

δ. Αεξνβφισλ φπισλ θαη κεξψλ απηψλ κφλν ζε άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 

ε. Τπθεθίσλ αιηείαο κφλν ζε άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο. 

 

ζη. Με ιεηηνπξγνχλησλ, ιφγσ νπζηψδνπο βιάβεο ή έιιεηςεο, ππξνβφισλ 

φπισλ κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ άδεηα εκπνξίαο ή ηελ άδεηα ηνπ άξζξνπ 5, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπαζηνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέξε απηψλ σο αληαιιαθηηθά.   

 

δ. Απνκηκήζεσλ ππξνβφισλ φπισλ, κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ άδεηα θαηνρήο 

φπισλ γηα ζπιινγέο ή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθά έξγα ή 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θσηνγξαθίζεηο, ηζηνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο, 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη εθπαίδεπζε. 

 

ε. Φπζηγγίσλ φπισλ γηα ζήξα, θαιχθσλ, ππξίηηδαο θαη θαςπιιίσλ θπλεγίνπ 

κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα εκπνξίαο ή άδεηα θαηνρήο φπινπ γηα ζήξα ή 

άδεηα ζήξαο.  

 

ζ. Τσλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

εηδψλ, κφλν ζε άηνκα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ππφ ηελ 

απφθαζε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ».    

 

 

5. Ζ πεξίπηωζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«β. Τσλ παξαγξάθσλ 3 πεξηπη. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄, ηα΄ θαη 5 πεξηπη. β΄ έσο ζ΄, κε 

θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ».   
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Άξζξν 5 

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαληαη ωο 

εμήο: 

 

«Με άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, επηηξέπεηαη ε θαηνρή: 

α. Πηζηνιίσλ, πεξηζηξφθσλ ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, θαζψο 

θαη ησλ νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ. 

β. Δθξεθηηθψλ πιψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ. 

γ. Όπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ζπγθνιινχκελνπ πιηθνχ 

ζε πεξηζηξνθηθνχο θιηβάλνπο, νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ. 

δ. Όπισλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αξ. 1, πνπ πξννξίδνληαη γηα δείγκαηα ή 

εθζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2.   

ε. Όπισλ ζθνπνβνιήο, νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ θαη 

εμνκνησηψλ ζθνπνβνιήο. Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαηνρήο φπισλ 

ζθνπνβνιήο, νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ θαη εμνκνησηψλ 

ζθνπνβνιήο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ν αξηζκφο ησλ φπισλ πνπ 

επηηξέπεηαη λα θαηέρεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, 

θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ηβ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1.  

ζη. Ππξνβφισλ φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι. Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηνρήο ησλ σο άλσ 

εηδψλ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ηβ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2.   

δ. Τσλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 2, παξ. 2 πεξηπη. ζ΄ θαη η΄  φπισλ θαη 

ζπζθεπψλ.  

ε. Βαιιηζηξίδσλ θαη βειψλ, πξννξηδνκέλσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ηνμνβνιία.  

ζ. Όπισλ, αλελεξγψλ θπζηγγίσλ απηψλ σο θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά ή νηθνγελεηαθά θεηκήιηα.  

ηα. Τσλ εηδηθψλ φπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπη. δ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ εθεί νξηδφκελν 

ζθνπφ. 

ηα. Όπισλ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ 

γηα ρξήζεηο φπσο νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θσηνγξαθίζεηο, θηλεκαηνγξαθηθά ή 

ηειενπηηθά γπξίζκαηα, ηζηνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο, αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο/αζιεηηθνχο αγψλεο θαη εθπαίδεπζε. Πξνθεηκέλνπ πεξί πεξηζηξφθσλ θαη 

πηζηνιίσλ ραηξεηηζκνχ θαη θξφηνπ γηα άθεζε αγψλσλ θαη αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ 

θξφηνπ απηψλ, ε θαηνρή επηηξέπεηαη κφλν 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. 

ηβ. Απελεξγνπνηεκέλσλ ππξνβφισλ φπισλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα γηα 

ζθνπνχο ζπιινγήο, ηζηνξηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, επηζηεκνληθνχο, ηερληθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο ή ζθνπνχο θιεξνλνκηάο».  
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2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

 

«3. Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ θαηνρή:  

α. Αεξνβφισλ φπισλ θαη ηπθεθίσλ αιηείαο. Απαγνξεχεηαη ε θαηνρή ηνπο απφ 

άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 θαη ην 16

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

αληίζηνηρα. Με ηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ηβ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 κπνξεί λα 

ζεζπίδνληαη πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνί ζηελ θαηνρή αεξνβφισλ φπισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμάζθεζε ζην άζιεκα ηεο ζθνπνβνιήο.  

β. Σθνπεπηηθψλ δηνπηξψλ.  

γ. Σπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ησλ 

ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ».   

 

 

3. Ζ εηζαγωγηθή πξόηαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

 

«Η θαηνρή ινγρψλ, μηθψλ, μηθηδίσλ θαη μηθνινγρψλ θαη απνκηκήζεσλ 

ππξνβφισλ φπισλ, επηηξέπεηαη:».  

 

 

4. Ζ πεξίπηωζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

 

«β. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθά έξγα ή ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, θσηνγξαθίζεηο, ηζηνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, παξειάζεηο, αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο θαη εθπαίδεπζε». 

 

 

5. Οη πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

2168/1993 αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο:  

 

«α. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 

εμαθνζίσλ (600) επξψ ηηκσξνχληαη νη παξαβάηεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, πιελ ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξ. 2. 

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο κεηαηξέπεη ή παξαιιάζζεη φπιν απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 1 πεξηπη. β΄, ζ΄, η΄, ηβ΄, ηδ΄, ηε΄ θαη παξάγξαθνο 2 

πεξίπη. δ΄ ή απαιείθεη ή παξαπνηεί ηνλ αξηζκφ ηνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηεο 

ζήκαλζεο ηνπ».  

«β. Με θπιάθηζε κέρξη ελφο (1) έηνπο ηηκσξνχληαη νη παξαβάηεο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 πεξίπη. ε΄, 3 πεξίπη. α΄, 4 θαη 6».  
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Άξζξν 6 

Σξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 8 θαη 9 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Καηνρή Όπισλ γηα ζήξα».  

 

 

2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2168/1993 

πξνζηίζεηαη εδάθην ωο εμήο:  

 

 «Σε φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ν θάηνρνο φπινπ γηα ζήξα δελ ππέρεη 

πνηληθή επζχλε, αλ κε δηθή ηνπ ζέιεζε, πξηλ εμεηαζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα 

παξάλνκε θαηνρή φπινπ γηα ζήξα απφ ηελ αξρή θαη εθφζνλ δελ επηζπκεί ηε 

ρνξήγεζε/αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαηνρήο, παξαδψζεη ην θαηερφκελν φπιν, καδί κε 

ηελ άδεηα θαηνρήο απηνχ, εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα».  

 

3. ην ηέινο ηεο πεξίπηωζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

2168/1993 πξνζηίζεηαη εδάθην ωο εμήο:  

 

«Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα ζθνπνβνιήο απφ επηβαίλνληεο ησλ ελ ιφγσ 

πινίσλ, εληφο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ».  

 

 

 

Άξζξν 7 

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1. Μεηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 4α ωο εμήο:  

 

 «4α. Με άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο επηηξέπεηαη ε νπινθνξία ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζε αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ, 

θαζψο θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ζε φξγαλα, θνξείο, απνζηνιέο ή νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ., 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο δηελέξγεηαο θνηλψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

ειιεληθέο αξρέο ή ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Σπλνξηνθπιαθήο θαη 

Αθηνθπιαθήο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η άδεηα αθνξά ζε φπια πνπ 

εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη ηα νπνία θαηέρνληαη λφκηκα απφ ηνπο σο άλσ 

ππεξεηνχληεο ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο».  

 

 

 2. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο:  

 

«6. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 4α θαη 5 άδεηεο νπινθνξίαο 

ρνξεγνχληαη κφλν γηα πεξίζηξνθα ή πηζηφιηα ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
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Ι. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξηπη. β΄ , πιελ ηεο πεξίπησζεο νπινθνξίαο 

γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί ε νπινθνξία θαη κε 

ππξνβφια φπια ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ή άιια ππξνβφια φπια ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ηβ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2».  

 

 

3. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο επηηξέπεηαη λα νπινθνξεί κέζα ζηνπο ρψξνπο 

άζθεζεο, θαηά ηε κεηάβαζε πξνο θαη επηζηξνθή απφ ην ρψξν απηφλ, απφ ηφπν ζε 

ηφπν πξνο ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγψλεο ζθνπνβνιήο, απφ θαη πξνο ηηο αξκφδηεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην φπιν θαη ηελ 

άδεηα απηνχ, θαζψο θαη απφ θαη πξνο ην θαηάζηεκα επηζθεπήο ή εκπνξίαο φπισλ.  

 

 

4. Σν πξώην εδάθην ηεο πεξίπηωζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Η νπινθνξία κε φπια γηα ζήξα απαγνξεχεηαη, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο 

ρξήζεο γηα άζθεζε ζήξαο ή ζθνπνβνιήο, ηεο κεηάβαζεο πξνο θαη επηζηξνθήο απφ 

ηνπο ρψξνπο απηνχο, απφ θαη πξνο ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα δηεθπεξαίσζε 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην φπιν θαη ηελ άδεηα απηνχ, θαζψο θαη απφ θαη πξνο ην 

θαηάζηεκα επηζθεπήο ή εκπνξίαο φπισλ».   

 

 

5. Ζ παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο:  

 

«13. α. Όπνηνο θέξεη παξάλνκα φπια ή άιια είδε πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ επφκελε πεξίπησζε, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 

εμαθνζίσλ (600) επξψ. Θεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίπησζε θαη δηπιαζηάδνληαη ηα 

θαηψηεξα φξηα πνηλψλ, φηαλ ηα αλσηέξσ είδε θέξνληαη ζε ζπλειεχζεηο, παλεγχξεηο, 

δεκφζηεο ζπλαζξνίζεηο, θέληξα δηαζθέδαζεο ή παηγλίσλ, θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ή εληφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ δεκφζηαο κεηαθνξάο 

πξνζψπσλ ή εληφο ή πιεζίνλ ειεγρφκελσλ ρψξσλ αεξνδξνκίσλ.  

β. Όπνηνο θέξεη παξάλνκα φπια ή άιια είδε πνπ δηαιακβάλνληαη ζην άξζξν 1 

παξ. 1 πεξηπη. α΄ ππνπεξηπη. αα΄ έσο αδ΄ θαη ηε΄ θαη παξ. 2 ζπζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θσηηζκφ ηνπ ζηφρνπ ή ησλ ζθνπεπηηθψλ ηνπ φπινπ θαη 

ζθνπεπηηθέο δηφπηξεο φπισλ, θαζψο θαη φπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή».  
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Άξζξν 8 

Σξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 11, 12 θαη 16 ηνπ λ. 2168/1993 

  

1. Σα δύν πξώηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2168/1993 αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο:  

 

«2. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ησλ ινηπψλ εηδψλ πνπ δηαιακβάλνληαη 

ζην άξζξν 1, ρσξίο άδεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ, σο απηέο νξίδνληαη θαησηέξσ. Η 

κεηαθνξά φπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ άξζξνπ 1 ζε ρψξν πνπ έρεη νξηζηεί γηα 

ηε δηνξγάλσζε έθζεζεο κε αληηθείκελν ηα φπια ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη φπια, γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηα 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο πεξίπη. ε΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηε κεηαθνξά φπισλ γηα ζήξα, 

αεξνβφισλ φπισλ, κεξψλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ, θαιχθσλ θαη θαςπιιίσλ θπλεγηνχ, 

σο θαη ησλ εηδψλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, πεξίπη. α΄, ππνπεξηπη.  

αα΄ έσο αδ΄ θαη 2, πεξηπη. β΄ θαη γ΄  ηνπ άξζξνπ 1. Όηαλ, φκσο, ε κεηαθνξά ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα εθζεζηαθνχο ζθνπνχο, νη θάηνρνη απηψλ ππνρξενχληαη ζε 

πξνεγνχκελε έγγξαθε δήισζε, ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο 

βάζεη ηεο νπνίαο ηα θαηέρνπλ λφκηκα, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο 

ηεο έθζεζεο, ηα ζηνηρεία ησλ κεηαθεξφκελσλ εηδψλ, νη εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο θαη 

επηζηξνθήο, θαζψο θαη φηη έρνπλ αθαηξεζεί νη επηθξνπζηήξεο, νη νπνίνη παξακέλνπλ 

ζηηο έδξεο ησλ θαηφρσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά φπινπ. Οη θάηνρνη ησλ 

αλσηέξσ εηδψλ θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε αζθαινχο κεηαθνξάο θαη θχιαμεο 

απηψλ θαηά ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζηελ έθζεζε. Η κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ ζε 

ρψξν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε δηνξγάλσζε έθζεζεο κε αληηθείκελν ηα φπια ή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη φπια, απαγνξεχεηαη». 

 

 

2. Ζ πεξίπηωζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«γ. Απαγνξεχεηαη ε άζθνπε ρξήζε ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. 

δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ζθνπνχο 

δηάθνξνπο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη».  

 

 

 3. Μεηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2168/1993 πξνζηίζεληαη 

παξάγξαθνη 7 θαη 8 ωο εμήο: 

 

«7. Κάζε αζηπλνκηθή, ζηξαηησηηθή, ηεισλεηαθή, ιηκεληθή, δαζηθή ή άιιε 

αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ θαηάζρεη ππξνβφια φπια θαη νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε 

απηψλ, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηελ ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 28, ε νπνία επηθαηξνπνηεί ακέζσο ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  
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 8. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζηξνθή θαη εθπνίεζε φπισλ θαη ινηπψλ αληηθείκελσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη έρνπλ εγγξαθεί 

ζην πιηθφ ηεο, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπ». 

  

 

 

Άξζξν 9 

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2168/1993 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαληαη ωο 

εμήο: 

 

«Απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή, εμαγσγή, θαηαζθεπή, εκπνξία θαηνρή, κεηαθνξά 

θαη ρξήζε: 

α. Όπισλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή άιινπ αληηθεηκέλνπ.  

β. Ππξνκαρηθψλ κε δηαηξεηηθά, εθξεθηηθά, εκπξεζηηθά βιήκαηα, θαζψο θαη 

ησλ ίδησλ ησλ βιεκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ ζε 

φπια θαη αληηβαιιηζηηθά πξντφληα απφ πηζηνπνηεκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ 

εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηεο απφθαζεο ηεο πεξίπη. 

ηβ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2. 

γ. Ππξνκαρηθψλ γηα πηζηφιηα θαη πεξίζηξνθα κε δηαζπψκελα ή δηαζηειιφκελα 

βιήκαηα, θαζψο θαη ησλ βιεκάησλ απηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

δηελέξγεηαο δνθηκψλ ζε φπια θαη αληηβαιιηζηηθά πξντφληα απφ πηζηνπνηεκέλα γηα ην 

ζθνπφ απηφ εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηεο απφθαζεο 

ηεο πεξίπη. ηβ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2. 

δ. Αβνιίδσησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ, φπινπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε γφκσζε 

εξεζηζηηθψλ ή βιαπηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ».  

 

 

2. Ζ παξάγξαθνο 1Α ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

«1Α. Απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή, κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., 

εκπνξία, δηάζεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη θαηνρή ππξνβφινπ φπινπ ή νπζηψδνπο 

ζπζηαηηθνχ κέξνπο απηνχ πνπ δελ θέξεη ηε ζήκαλζε ηεο παξ. 3Α ηνπ άξζξνπ 5. 

Οκνίσο απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή, ε κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ., ε 

εκπνξία, ε δηάζεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ε θαηνρή ππξνβφινπ φπινπ ε 

νπζηψδνπο ζπζηαηηθνχ κέξνπο απηνχ πνπ δελ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην ειεθηξνληθφ 

αξρείν ηνπ άξζξνπ 28». 

 

 

3. Μεηά ηελ παξάγξαθν 1Α ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2168/1993 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 1Β ωο εμήο:  

 

«Απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή, κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., 

εκπνξία, δηάζεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη θαηνρή απελεξγνπνηεκέλνπ ππξνβφινπ 
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φπινπ πνπ δελ θέξεη ηε ζήκαλζε ηεο αξρήο επαιήζεπζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο, φπνπ 

απελεξγνπνηήζεθε θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

απελεξγνπνίεζεο. Οκνίσο 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». 

 

 

 

Άξζξν 10 

Σξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 18 θαη 20 ηνπ λ. 2168/1993 

 

 

1. Ζ πεξίπηωζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

 

«α. Σε φπνηνλ δελ παξέρεη ερέγγπα αζθαινχο θχιαμεο θαη ρξήζεο ησλ νπιψλ 

θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηδηαηηέξα ζε 

φζνπο πάζρνπλ ή λνζειεχηεθαλ γηα κείδνλα ςπρηθή δηαηαξαρή ή ζνβαξή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο. Η θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αλσηέξσ βεβαηψλεηαη κε ηαηξηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ». 

 

 

2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

«5. Οη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα αξλεζνχλ ηε ρνξήγεζε ησλ αλαθεξφκελσλ 

ζηνλ παξφληα λφκν αδεηψλ ή λα αλαθαιέζνπλ ήδε ρνξεγεζείζεο ζε άηνκα, ζε βάξνο 

ησλ νπνίσλ εθθξεκεί πνηληθή δίσμε ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα παξαβάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2».  

 

 

3. Σν πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

«Σε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ησλ θσιπκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 

αλαθαινχληαη νη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί». 

 

 

4. Μεηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 7Α ωο εμήο: 

  

«7Α. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ αξρή, δχλαηαη λα ελεξγεί θαηά 

παξέθθιηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

πξνθεηκέλνπ πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη γηα 

φινπο ηνπο εηαίξνπο, πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

επηηαθηηθνί ιφγνη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ 

αγαζψλ θνηλήο σθέιεηαο».  
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5. ην ηέινο ηεο πεξίπηωζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

2168/1993 πξνζηίζεηαη εδάθην ωο εμήο:  

  

«Γηα ηα είδε ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο, θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο β΄ ν 

έιεγρνο δχλαηαη λα δηελεξγείηαη θαη απφ νξγαληζκφ πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ Δ.Δ.. Γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ ρνξεγείηαη πξνζσξηλή άδεηα θαηαζθεπήο, κεηαζθεπήο, 

ζπλαξκνιφγεζεο, επεμεξγαζίαο ή επηζθεπήο ππξνβφισλ φπισλ θ.ιπ., σο θαη 

γφκσζεο ή αλαγφκσζεο θπζηγγίσλ ππξνβφισλ φπισλ, κεηαθνξάο ή εμαγσγήο ησλ 

αλαγθαίσλ δεηγκάησλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ φπνπ ζα 

δηελεξγεζεί ν έιεγρνο, θαζψο θαη κεηαθνξάο ή επαλεηζαγσγήο φζσλ εμ απηψλ δελ 

θαηαζηξάθεθαλ. Ο απαηηνχκελνο θάζε θνξά ρξφλνο ηζρχνο ηεο άδεηαο, θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζήο ηεο, ρσξίο, σζηφζν, λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, 

κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ (3) κελψλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο».  

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2017/853 ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Μαΐνπ 2017 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν 

ηεο απόθηεζεο θαη ηεο θαηνρήο όπιωλ. 

 

 

Άξζξν 11 

ήκαλζε ππξνβόιωλ όπιωλ 

(Άξζξν 1 παξ. 3 πεξηπη. α΄ ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) 

 

1. Μεηά ηελ παξάγξαθν 10Α
 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 10Β ωο εμήο: 

 

«10Β. Ππξνβφια φπια θαη νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε πνπ εηζάγνληαη ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα νπνία 

δελ θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3Α
 
ηνπ αξ. 5, 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. Η σο άλσ ππνρξέσζε δελ θαηαιακβάλεη ππξνβφια φπια θαη νπζηψδε 

ζπζηαηηθά κέξε πνπ εηζάγνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππφ ην θαζεζηψο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηε ζήκαλζε ησλ 

αλσηέξσ εηδψλ, ε αξκφδηα αξρή πνπ ζα ηελ πξαγκαηνπνηεί, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ 

ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζεο ηνπ 

Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε».  

 

 

2. Ζ πεξίπηωζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
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«α. Όπνηνο εηζάγεη παξάλνκα ζηελ Διιάδα φπια ή άιια είδε πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, δ΄, ε΄, ε΄, η΄, ηβ΄, ηγ΄ θαη ηδ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 4, 4α θαη 4β, θαζψο θαη φπνηνο παξαβαίλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο 

παξαγξάθνπ 10Β ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ».   

 

 

3. Ζ παξάγξαθνο 3Α ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«3Α. Η θαηαζθεπή ή ε ζπλαξκνιφγεζε ππξνβφισλ φπισλ ή νπζησδψλ 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο επηηξέπεηαη εθφζνλ θέξνπλ επθξηλή, κφληκε θαη κνλαδηθή 

ζήκαλζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ε εκπνξηθή 

νλνκαζία, ε ρψξα ή ν ηφπνο θαηαζθεπήο, ν αξηζκφο ζεηξάο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο, 

εάλ απηφ δελ απνηειεί κέξνο ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο θαη ην κνληέιν, φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ. Τα σο άλσ δελ απνθιείνπλ ηελ πξνζζήθε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.  

Η ζήκαλζε πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε νπζηψδεο ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ 

ππξνβφινπ φπινπ. Όηαλ νπζηψδεο ζπζηαηηθφ κέξνο είλαη πνιχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ 

γηα λα ζεκαλζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηφηε ζεκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε αξηζκφ 

ζεηξάο ή κε αιθαξηζκεηηθφ ή ςεθηαθφ θσδηθφ.  

Απαγνξεχεηαη ε θζνξά, αιινίσζε ή παξαπνίεζε ηεο ζήκαλζεο ηνπ φπινπ ή 

νπζηψδνπο ζπζηαηηθνχ κέξνπο ηνπ». 

 

 

 

Άξζξν 12 

Ηρλειάηεζε θαη κεηαθνξά ππξνβόιωλ όπιωλ 

(Άξζξν 1 παξ. 3 πεξηπη. β΄, 12, 13 θαη 14 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«2. Οη θαηαζθεπαζηέο θαη επηζθεπαζηέο ησλ αλσηέξσ εηδψλ ππνρξενχληαη λα 

ηεξνχλ βηβιία, ζηα νπνία θαηαρσξίδεηαη ε θίλεζε ησλ εηδψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη, 

κεηαζθεπάδνληαη, ζπλαξκνινγνχληαη ή επηζθεπάδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία 

πνπ επηηξέπνπλ ησλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηρλειάηεζε απηψλ.  

Τα σο άλσ πξφζσπα ππνρξενχληαη, επίζεο, λα αλαθέξνπλ ειεθηξνληθά, ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θάζε ζπλαιιαγή πνπ 

αθνξά ζε ππξνβφια φπια ή νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε. Μεηά ηε ιήςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο, επηθαηξνπνηείηαη ακέζσο ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ άξζξνπ 28.  

Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδνληαη ν ηχπνο 

ησλ βηβιίσλ, νη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηήξεζε απηψλ, ε δηαδηθαζία 

ειεθηξνληθήο αλαθνξάο ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
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αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο απηήο».   

 

 

2. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: 

 

«6. Όζνη εκπνξεχνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 είδε, 

θαζψο θαη φζνη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο – κεζηηείαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 4
α
, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιία, ζηα νπνία θαηαγξάθνπλ 

φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα φπια, κέξε, εμαξηήκαηα θαη ππξνκαρηθά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ησλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηρλειάηεζε απηψλ.  

Τα σο άλσ πξφζσπα ππνρξενχληαη, επίζεο, λα αλαθέξνπλ ειεθηξνληθά, ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θάζε ζπλαιιαγή πνπ 

αθνξά ζε ππξνβφια φπια ή νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε. Μεηά ηε ιήςε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο, επηθαηξνπνηείηαη ακέζσο ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ άξζξνπ 28.  

Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδνληαη ηα είδε θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ βηβιία, ν ηξφπνο θαη ν 

ρξφλνο ηήξεζήο ηνπο, ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αλαθνξάο ζηηο αξκφδηεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα».   

 

 

3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2168/1993 

πξνζηίζεηαη εδάθην ωο εμήο: 

 

«Η ελ ιφγσ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη επίζεο ζε κεηαθνξέο φπισλ θαηφπηλ 

πψιεζεο κέζσ ζχκβαζεο απφ απφζηαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. 1 ηνπ αξ. 3 ηνπ 

λ. 2251/1994 (Α΄ 191)». 

 

 

4. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο:  

 

«2. Καηά παξέθθιηζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, νη θπλεγνί θαη 

νη ζθνπεπηέο κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηελ Διιάδα, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, έλα ή πεξηζζφηεξα φπια απφ απηά 

πνπ επηηξέπεηαη λα θαηέρνληαη ή λα θέξνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ή ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη θαηέρνπλ επξσπατθφ δειηίν ππξνβφινπ φπινπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

φπιν ή φπια θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, 

πξνζθνκίδνληαο ηδίσο πξφζθιεζε ή άιιε απφδεημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θπλεγίνπ ή  

ζθνπνβνιήο ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ».  
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5. Σν άξζξν 28 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  

 

«Άξζξν 28 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

 

1. Οη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο δηαβηβάδνπλ, κε ειεθηξνληθά κέζα, φιεο ηηο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο ππξνβφισλ φπισλ, 

ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ ηεο κεηαθνξάο θαη ζηα θξάηε κέιε δηακεηαθφκηζεο, 

εθφζνλ ε κεηαθνξά πεξηιακβάλεη ηέηνηα.  

 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 

αλαθνηλψλνληαη, ην αξγφηεξν θαηά ηε κεηαθνξά, ζηα θξάηε κέιε δηακεηαθφκηζεο 

θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ ησλ φπισλ. 

 

3. Οη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο αληαιιάζζνπλ, κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο πνπ 

ρνξεγνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ππξνβφισλ φπισλ ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηνρήο θαη νπινθνξίαο γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο ή πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ.   

  

4. Η Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

απνηειεί ηελ ππεξεζία ζπιινγήο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σηελ σο άλσ Υπεξεζία ηεξείηαη ειεθηξνληθφ αξρείν, ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη δηαηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εηψλ κεηά 

ηελ  θαηαζηξνθή ηνπ ππξνβφινπ φπινπ ή ησλ νηθείσλ νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, 

φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ηρλειαηεζνχλ θαη λα 

εληνπηζηνχλ ηα ππξνβφια φπια θαη ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά κέξε απηψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 

α) ν ηχπνο, ε κάξθα, ην κνληέιν, ην δηακέηξεκα θαη ν αξηζκφο ζεηξάο θάζε 

ππξνβφινπ φπινπ, θαζψο θαη ην ζήκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ θνξκφ ή ζθειεηφ ηνπ 

σο κνλαδηθή ζήκαλζε, πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ην κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ θάζε ππξνβφινπ φπινπ·  

 

β) ν αξηζκφο ζεηξάο ή ε κνλαδηθή ζήκαλζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα νπζηψδε 

ζπζηαηηθά κέξε, φηαλ δηαθέξεη απφ ηε ζήκαλζε ζηνλ θνξκφ ή ζθειεηφ ηνπ 

ππξνβφινπ φπινπ·  

 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ 

ή ησλ θαηφρσλ ηνπ ππξνβφινπ φπινπ, καδί κε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ή ηηο 

αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο·  

 

δ) ηπρφλ κεηαηξνπέο ή ηξνπνπνηήζεηο ελφο ππξνβφινπ φπινπ πνπ νδεγνχλ ζε 

αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πηζηνπνηεκέλε απελεξγνπνίεζε ή 

θαηαζηξνθή ηνπ καδί κε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ή ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο. 
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5. Σην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρεη πξφζβαζε 

θάζε αξκφδηα θαηά ην λφκν αξρή. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππξνβφινπ φπινπ ή 

ησλ νηθείσλ νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ην σο άλσ αξρείν θαη ηα 

ζπκπεξηιακβαλφκελα ζε απηφ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη πξνζβάζηκα: 

 

α) γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηηο ηεισλεηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη  

 

β) γηα πεξίνδν ηξηάληα (30) εηψλ απφ ηηο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

πξφιεςε, δηεξεχλεζε, αλίρλεπζε ή δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηελ εθηέιεζε 

πνηληθψλ θπξψζεσλ.  

 

6. Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο παξαγξάθνπ 4, δηαγξάθνληαη κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ησλ ηξηάληα (30) εηψλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππξνβφινπ φπινπ ή ησλ νηθείσλ 

νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ δηαβηβαζηεί ζε αξρή πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ πξφιεςε, ηε δηεξεχλεζε, ηελ αλίρλεπζε ή ηε δίσμε πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ ή ηελ εθηέιεζε πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ σο άλσ ζθνπψλ, ή ζε άιιεο αξρέο αξκφδηεο γηα ζπλαθείο ζθνπνχο. Γηα 

ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/679) θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680».  

 

 

 

Άξζξν 13 

Απόθηεζε θαη θαηνρή γεκηζηήξωλ θαη ππξνκαρηθώλ  

(Άξζξν 1 παξ. 6 θαη 9 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) 

 

1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993, ωο απηή 

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο, πξνζηίζεηαη πεξίπηωζε 

η΄ ωο εμήο: 

 

«η. Γεκηζηήξσλ γηα εκηαπηφκαηα ππξνβφια φπια κε θεληξηθή επίθξνπζε ή γηα 

επαλαιεπηηθά φπια, ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 20 θπζηγγίσλ ή ησλ 10 

θπζηγγίσλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ καθξχθαλλσλ ππξνβφισλ φπισλ, κφλν ζε άηνκα 

πνπ θαηέρνπλ άδεηα ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ηελ αγνξά ησλ εηδψλ 

απηψλ».       

 

 

2. Ζ πεξίπηωζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2168/1993 

αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:  
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«α. Τσλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 πεξηπη. α΄, β΄, γ΄, ε΄, ζη΄, δ΄, ηβ΄, ηγ΄ θαη 5 πεξηπη. 

α΄ θαη η΄ κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηψλ ρηιηάδσλ 

(3.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ».   

 

 

3. Μεηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 6Α ωο εμήο: 

 

«6Α. Οη αξκφδηεο αξρέο αλαθαινχλ άδεηεο θαηνρήο θαη νπινθνξίαο γηα 

ππξνβφια φπια ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, εάλ ην πξφζσπν ζην νπνίν 

είρε ρνξεγεζεί ε άδεηα βξεζεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γεκηζηήξα πνπ κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζε εκηαπηφκαηα ππξνβφια φπια κε θεληξηθή επίθξνπζε ή ζε 

επαλαιεπηηθά ππξνβφια φπια, ν νπνίνο είλαη ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 20 

θπζηγγίσλ ή ησλ 10 θπζηγγίσλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ καθξχθαλλσλ ππξνβφισλ 

φπισλ».   

 

 

4. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2168/1993 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 ωο 

εμήο:  

 

«Οη κεζίηεο, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη έκπνξνη κπνξνχλ λα αξλνχληαη λα 

νινθιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή γηα ηελ απφθηεζε πιήξσλ θπζηγγίσλ ή 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπο, ηελ νπνία επιφγσο ζεσξνχλ χπνπηε ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο 

θιίκαθάο ηεο. Τα σο άλσ πξφζσπα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα απφπεηξά 

ζπλαιιαγήο ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο».    
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Άξζξν 14 

Παξαξηήκαηα 

(Άξζξν 1 παξ. 19 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/853) 

 

Μεηά ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2168/1993, πξνζηίζεηαη άξζξν 28Α ωο εμήο: 

 

«Άξζξν 28Α 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

  

ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ   
FIREARMS AND 

AMMUNITION 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  Α΄  - ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΑ ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΗ 

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ 

CATEGORY A – 

PROHIBITED 

FIREARMS AND 

AMMUNITION  

ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΠΛΑ 
Α/Α  

 

ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤ-

ΜΔΝΑ 

ΜΖ 

ΑΓΔΗΟΓΟ-

ΣΟΤΜΔΝΑ  

FIREARMS  

ΑΤΣΟΜΑΣΑ  
1 

    
FULL-

AUTOMATIC  

ΠΗΣΟΛΗΑ 

 

 Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  PISTOLS 

ΠΗΣΟΛΗΑ ΚΡΟΣΟΤ-ΑΔΡΗΧΝ    Υ BLANK PISTOLS 

ΤΠΟΠΟΛΤΒΟΛΑ 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  

SUBMACHINE 

GUNS 

 ΒΡΑΥΤΚΑΝΝΑ ΠΟΛΤΒΟΛΑ 

& ΟΠΛΟΠΟΛΤΒΟΛΑ 

Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  

LIGHT MACHINE 

GUNS 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ ΠΟΛΤΒΟΛΑ 

& ΟΠΛΟΠΟΛΤΒΟΛΑ  

Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  MACHINE GUNS 

ΣΤΦΔΚΗΑ 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  RIFLES 

ΜΔ ΜΟΡΦΖ ΑΛΛΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 
2   Υ  

DISGUISED AS 

OTHER OBJECTS 

 

ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΟΤ 

ΜΔΣΑΣΡΑΠΖΚΑΝ Δ 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ 

3 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
 

FULL-

AUTOMATIC 

CONVERTED 

INTO SEMI-

AUTOMATIC 
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ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΒΡΑΥΤΚΑΝΝΟ ΜΔ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΡΟΤΖ 

ΠΟΤ ΒΑΛΔΗ ΥΧΡΗ 

ΔΠΑΝΑΓΔΜΗΖ >21 ΒΟΛΔ, 

ΜΔ ΓΔΜΗΣΖΡΑ >20 

ΦΤΗΓΓΗΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΗ 

ΔΗΣΔ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΟΠΛΟΤ 

ΔΗΣΔ ΔΊΝΑΗ 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΟ 

4α 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  

CENTRE FIRE 

SHORT BARREL 

SEMI-

AUTOMATIC 

FIREARM THAT 

FIRES WITHOUT 

RELOADING >21 

ROUNDS, WITH A 

LOADING 

DEVICE THAT 

HOLDS >20 

ROUNDS AND  

THAT IS EITHER 

PART OF IT OR 

DETACHABLE 

 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΟ ΜΔ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΡΟΤΖ 

ΠΟΤ ΒΑΛΔΗ ΥΧΡΗ 

ΔΠΑΝΑΓΔΜΗΖ >11 ΒΟΛΔ, 

ΜΔ ΓΔΜΗΣΉΡΑ >11 

ΦΤΗΓΓΗΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΗ 

ΔΗΣΔ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΟΠΛΟΤ 

ΔΗΣΔ ΔΗΝΑΗ 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΟ 

4β 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  

CENTRE FIRE 

LONG BARREL 

SEMI-

AUTOMATIC 

FIREARM THAT 

FIRES WITHOUT 

RELOADING >11 

ROUNDS, WITH A 

LOADING 

DEVICE THAT 

HOLDS >10 

ROUNDS AND  

THAT IS EITHER 

PART OF IT OR 

DETACHABLE 

 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΟ (πνπ αξρηθά 

πξνβιέπεηαη λα ππξνδνηεί 

επωκηδόκελν) ΜΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΗΧΖ 

ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΜΖΚΟΤ 

ΣΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 60 

ΔΚΑΣΟΣΧΝ, ΥΧΡΗ 

ΑΠΧΛΔΗΔ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

(γηαηί δηαζέηεη αλαδηπινύκελν ή 

ηειεζθνπηθό ή αθαηξνύκελν 

ρωξίο εξγαιεία θνληάθη) 

5 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο 
  

LONG BARREL 

SEMI-

AUTOMATIC 

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 
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that can be removed 

without using tools)  

 

ΟΠΛΟ ΑΤΣΖ ΣΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΟΤ ΔΥΔΗ 

ΜΔΣΑΣΡΑΠΔΗ  ΔΣΗ ΏΣΔ 

ΝΑ ΔΚΣΟΞΔΤΔΗ ΑΒΟΛΗΓΧΣΑ 

ΦΤΗΓΓΗΑ, ΔΡΔΘΗΣΗΚΔ  

ΟΤΗΔ, ΆΛΛΔ ΔΝΔΡΓΔ 

ΟΤΗΔ Ή ΠΤΡΟΣΔΥΝΗΚΑ 

ΒΛΖΜΑΣΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ 

ΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ή ΔΚ 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΟΠΛΑ 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΡΟΣΟΤ 

ΑΤΣΖ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ. 

 

6  Υ  

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 

CONVERSION) 

  
    

 

    

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ       AMMUNITION 

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ ΜΔ 

ΓΗΑΣΡΖΣΗΚΔ, 

ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ Ή 

ΔΜΠΡΖΣΗΚΔ ΦΑΗΡΔ, 

ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΒΛΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑ ΑΤΣΑ ΣΑ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ 

 

7 

Μόλν γηα 

δνθηκέο ζε όπια 

θαη 

αληηβαιιηζηηθά 

πξνϊόληα από 

πηζηνπνηεκέλα 

γηα ην ζθνπό 

απηό εξγαζηήξηα 

 

AMMUNITION 

WITH 

PENETRATING 

EXPLOSIVE OR 

INCENDIARY 

PROJECTILES 

AND THE 

PROJECTILES 

FOR SUCH 

AMMUNITION 

 

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ ΓΗΑ 

ΠΗΣΟΛΗΑ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΣΡΟΦΑ ΜΔ 

ΓΗΑΣΔΛΛΟΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΒΛΖΜΑΣΑ, 

ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ ΒΛΖΜΑΣΑ 

ΑΤΣΑ 

8 

Μόλν γηα 

δνθηκέο ζε όπια 

θαη 

αληηβαιιηζηηθά 

πξνϊόληα από 

πηζηνπνηεκέλα 

γηα ην ζθνπό 

απηό εξγαζηήξηα 

 

PISTOL AND 

REVOLVER 

AMMUNITION 

WITH 

EXPANDING  AND 

DISINTEGRATIN

G PROJECTILES 

AND THE 

PROJECTILES 

FOR SUCH 

AMMUNITION 

 

ΑΒΟΛΗΓΧΣΑ ΦΤΗΓΓΗΑ 

ΚΡΟΣΟΤ ΜΔ ΓΟΜΧΖ 

ΔΡΔΘΗΣΗΚΧΝ Ή 

  Υ 

BLANK 

CARTRIDGES 

PRIMED WITH 
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ΒΛΑΠΣΗΚΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ 

ΟΤΗΧΝ 

IRRITANT OR 

HARMFUL 

CHEMICAL 

SUBSTANCES 

 

 
   

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄ - ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

ΑΓΔΗΑ 

CATEGORY B – 

FIREARMS 

SUBJECT TO 

AUTHORISATION 

ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΠΛΑ 
Α/Α  

 

ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤ-

ΜΔΝΑ 

ΜΖ 

ΑΓΔΗΟΓΟ-

ΣΟΤΜΔΝΑ 

FIREARMS 

ΒΡΑΥΤΚΑΝΝΑ       SHORT BARREL 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ  

 
1 

 Υ 

 
 

REPEATING  

FIREARMS  

ΜΗΑ ΒΟΛΖ ΜΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΔΠΗΚΡΟΤΖ (ΠΗΣΟΛΗ ΜΗΑ 

ΒΟΛΖ) 

2  Υ   

CENTRE FIRE 

SINGLE-SHOT 

(SINGLE-SHOT 

PISTOLS) 

 

ΜΗΑ ΒΟΛΖ ΜΔ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΡΟΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΜΖΚΟΤ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΑΠ 

28 ΔΚΑΣΟΣΑ 

 

3  Υ   

RIMFIRE SINGLE-

SHOT WΖOSE 

OVERALL 

LENGTH IS <28cm 

 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟ 

ΖΜΔΗΟ 4α ηεο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄   

4  Υ  

SEMI-

AUTOMATIC 

OTHER THAN 

THOSE LISTED 

UNDER POINT 4a 

OF CATEGORY A  
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ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ (ΡΑΒΓΧΣΖ 

ΚΑΝΝΖ) 
      

LONG  RIFLED 

BARREL  

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΡΟΤΖ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ 

Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ ΚΑΗ Ζ 

ΘΑΛΑΜΖ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 

ΦΔΡΟΤΝ ΜΑΕΗ >3 ΦΤΗΓΓΗΑ    

 

5 
 Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
 

RIMFIRE SEMI-

AUTOMATIC  

THAT THEIR 

LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER >3 

ROUNDS                                                                                                                                                      

 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΡΟΤΖ 

ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ο 

ΓΔΜΗΣΖΡΑ ΚΑΗ Ζ 

ΘΑΛΑΜΖ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 

ΦΔΡΟΤΝ ΜΑΕΗ >3 ΦΤΗΓΓΗΑ 

ΑΛΛΑ  ΚΑΣΧ ΑΠ 12   

 

6 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
 

CENTRE FIRE 

SEMI-

AUTOMATIC  

THAT THEIR 

LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER 

MORE THAN 3 

BUT LESS THAN 

12 ROUNDS                                                                                                                                                     

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟ 

ΖΜΔΗΟ 4β ΣΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ ΣΧΝ 

ΟΠΟΗΧΝ Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ 

ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΜΖ ΓΔΝ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ 

ΜΑΕΗ ΠΑΝΧ ΑΠ 3 

ΦΤΗΓΓΗΑ (Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΠΟΤ Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ ΔΗΝΑΗ 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΟ) Ή Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 

ΒΔΒΑΗΟ ΣΗ ΣΑ ΟΠΛΑ ΓΔΝ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΔΣΑΣΡΑΠΟΤΝ 

ΜΔ ΤΝΖΘΖ ΔΡΓΑΛΔΗΑ Δ 

ΟΠΛΑ  ΠΟΤ Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ 

ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΜΖ ΣΟΤ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ 

ΜΑΕΗ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 3 

ΦΤΗΓΓΗΑ.  

7 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
  

SEMI-

AUTOMATIC 

LISTED UNDER 

THE POINT 4b OF 

CATEGORY A 

WHOSE LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER 

CANNOT HOLD 

TOGETHER 

MORE THAN 3 

ROUNDS WHERE 

THE LOADING 

DEVICE IS 

DETACHABLE  

OR WHERE IT IS 

NOT CERTAIN 

THAT THESE 

FIREARMS 

CANNOT BE 

CONVERTED 

(WITH 

ORDINARY 

TOOLS) INTO 

FIREARMS 
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WHOSE LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER 

MORE THAN 3 

ROUNDS 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ (ΛΔΗΑ 

ΚΑΝΝΖ) 
      

LONG SMOOTH 

BARREL 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΡΟΤΖ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ 

Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ ΚΑΗ Ζ 

ΘΑΛΑΜΖ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 

ΦΔΡΟΤΝ ΜΑΕΗ >3 ΦΤΗΓΓΗΑ    

 

8 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
 

RIMFIRE SEMI-

AUTOMATIC  

THAT THEIR 

LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER >3 

ROUNDS                                                                                                                                                      

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΚΡΟΤΖ 

ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ο 

ΓΔΜΗΣΖΡΑ ΚΑΗ Ζ 

ΘΑΛΑΜΖ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 

ΦΔΡΟΤΝ ΜΑΕΗ >3 ΦΤΗΓΓΗΑ 

ΑΛΛΑ ΚΑΣΧ ΑΠ 12   

 

9 
 Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
 

CENTRE FIRE 

SEMI-

AUTOMATIC  

THAT THEIR 

LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER 

MORE THAN 3 

BUT LESS THAN 

12 ROUNDS     

                                                                                                                                                 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟ 

ΖΜΔΗΟ 4β ΣΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ ΣΧΝ 

ΟΠΟΗΧΝ Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ 

ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΜΖ ΓΔΝ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ 

ΜΑΕΗ ΠΑΝΧ ΑΠ 3 

ΦΤΗΓΓΗΑ (Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΠΟΤ Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ ΔΗΝΑΗ 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΟ) Ή Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΔΊΝΑΗ ΒΔΒΑΗΟ ΣΗ ΣΑ 

ΟΠΛΑ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 

ΜΔΣΑΣΡΑΠΟΤΝ ΜΔ 

ΤΝΖΘΖ ΔΡΓΑΛΔΗΑ Δ 

10 
X  

 
  

SEMI-

AUTOMATIC 

LISTED UNDER 

THE POINT 4b OF 

CATEGORY A 

WHOSE LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER 

CANNOT HOLD 

TOGETHER 

MORE THAN 3 

ROUNDS WHERE 

THE LOADING 

DEVICE IS 

DETACHABLE  

OR WHERE IT IS 
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ΟΠΛΑ  ΠΟΤ Ο ΓΔΜΗΣΖΡΑ 

ΚΑΗ Ζ ΘΑΛΑΜΖ ΣΟΤ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ 

ΜΑΕΗ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 3 

ΦΤΗΓΓΗΑ.  

NOT CERTAIN 

THAT THESE 

FIREARMS 

CANNOT BE 

CONVERTED 

(WITH 

ORDINARY 

TOOLS) INTO 

FIREARMS 

WHOSE LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER 

MORE THAN 3 

ROUNDS 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΚΑΗ 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΧΝ 

ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΚΑΝΝΖ  ΔΗΝΑΗ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΣΧΝ 50 

ΔΚΑΣΟΣΧΝ ΑΛΛΑ 

ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΣΧΝ 60 

ΔΚΑΣΟΣΧΝ   

11 Υ   

REPEATING AND 

SEMI-

AUTOMATIC 

WHOSE BARREL 

IS OVER 50cm 

BUT LESS THAN 

60cm  

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΚΑΗ 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΧΝ 

ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΚΑΝΝΖ  ΔΗΝΑΗ 

ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΣΧΝ 50 

ΔΚΑΣΟΣΧΝ  

 

12  X  

REPEATING AND 

SEMI-

AUTOMATIC 

THAT THEIR 

BARREL IS LESS 

THAN 50cm  

ΛΟΗΠΑ ΠΛΑ    
OTHER 

FIREARMS 

ΟΠΛΟ ΑΤΣΖ ΣΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΔΗΣΔ 

ΜΑΡΤΚΑΝΝΟ ΔΗΣΔ  

ΒΡΑΥΤΚΑΝΝΟ) ΠΟΤ ΔΥΔΗ 

ΜΔΣΑΣΡΑΠΔΗ ΔΣΗ ΏΣΔ 

ΝΑ ΔΚΣΟΞΔΤΔΗ ΑΒΟΛΗΓΧΣΑ 

ΦΤΗΓΓΗΑ, ΔΡΔΘΗΣΗΚΔ  

ΟΤΗΔ, ΆΛΛΔ ΔΝΔΡΓΔ 

ΟΤΗΔ Ή ΠΤΡΟΣΔΥΝΗΚΑ 

ΒΛΖΜΑΣΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΑ 

ΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ή ΔΚ 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΟΠΛΑ 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΡΟΣΟΤ 

ΑΤΣΖ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

13 

Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  

 

  

ANY FIREARM 

OF THIS 

CATEGORY 

THAT HAS BEEN 

CONVERTED TO 

FIRING BLANKS, 

IRRITANTS AND 

ANY SALUTE OR 

ACOUSTIC 

WEAPON OF THIS 

CATEGORY (BY 

CONSTRUCTION 

OR THROUGH 

CONVERSION) 
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ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΖ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ 

ΔΥΟΤΝ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΟΠΛΟΤ 

ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΚΣΟ 

ΔΚΔΗΝΧΝ ΠΟΤ 

ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΗ 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 3,4α, 4β  ΚΑΗ 5 

ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ 

 

14 
Τπό 

πξνϋπνζέζεηο  
 

SEMI-

AUTOMATIC 

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  

                                                                                             

ΠΛΑ ΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

ΤΓΚΟΛΛΟΤΜΔΝΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ Δ 

ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟΤ 

ΚΛΗΒΑΝΟΤ 

15 Υ  

WEAPONS USED 

FOR 

DESTROYING 

WELDED STUFF 

IN ROTARY 

KILNS  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄ – ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΠΛΑ ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

ΑΓΔΗΑ   

CATEGORY  C – 

FIREARMS 

SUBJECT TO 

AUTHORISATION 

ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΠΛΑ 
Α/Α  

 

ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤ-

ΜΔΝΑ 

ΜΖ 

ΑΓΔΗΟΓΟ-

ΣΟΤΜΔΝΑ 

FIREARMS 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔ 

ΡΑΒΓΧΣΖ ΚΑΝΝΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΜΖΚΟΤ 

ΚΑΝΝΖ  

 

1 Υ   

REPEATING 

LONG FIREARMS 

WITH RIFLED 

BARREL OF ANY  

BARREL LENGTH 

 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔ ΛΔΗΑ 

ΚΑΝΝΖ ΜΔ  ΜΖΚΟ 

ΚΑΝΝΖ > ΣΧΝ 60 

ΔΚΑΣΟΣΧΝ   

 

2  X   

REPEATING 

LONG FIREARMS 

WITH SMOOTH 

BARREL WHOSE 

LENGTH IS >60cm  

 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ ΜΗΑ 

ΒΟΛΖ ΜΔ ΡΑΒΓΧΣΖ 

ΚΑΝΝΖ  

 

3 Υ   

SINGLE-SHOT 

LONG FIREARMS 

WITH RIFLED 

BARREL  
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ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΟ 

ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΡΟΤΖ ΜΔ ΛΔΗΑ 

ΚΑΝΝΖ ΚΑΗ ΜΖΚΟ ΑΤΣΖ 

> ΣΧΝ 60 ΔΚΑΣΟΣΧΝ, ΣΟΤ 

ΟΠΟΗΟΤ Ζ ΘΑΛΑΜΖ ΜΑΕΗ 

ΜΔ ΣΟ ΓΔΜΗΣΖΡΑ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ 

ΜΔΥΡΗ 3 ΦΤΗΓΓΗΑ  

4  Υ   

REPEATING 

RIMFIRE LONG 

FIREARMS WITH 

SMOOTH 

BARREL OVER 

>60cm THAT  

THEIR LOADING 

DEVICE AND 

CHAMBER CAN 

HOLD 

TOGETHER  UP 

TO 3 ROUNDS  

 

ΒΡΑΥΤΚΑΝΝΑ ΜΗΑ ΒΟΛΖ  

ΜΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΡΟΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΜΖΚΟΤ ≥ 28 ΔΚΑΣΟΣΧΝ 

ΑΛΛΑ  < 60 ΔΚΑΣΟΣΧΝ   

5 Υ   

RIMFIRE SINGLE-

SHOT WITH 

OVERALL 

LENGTH ≥28cm 

BUT <60cm 

 

ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΠΛΑ ΛΧΝ 

ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΟΤ 

ΔΥΟΤΝ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΘΔΗ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2015/2403  

6  Υ     

FIREARMS OF 

ANY CATEGORY , 

THAT HAVE 

BEEN 

DEACTIVATED IN 

ACCORDANCE 

WITH THE 

IMPLEMENTING  

REGULATION 

(EU) 2015/2403 

 

ΜΑΚΡΤΚΑΝΝΑ ΜΗΑ 

ΒΟΛΖ ΜΔ ΛΔΗΑ ΚΑΝΝΖ 

ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΖΝ 

ΑΓΟΡΑ ΣΖΝ 14/9/2018  Ή 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ 14/09/2018  

 

7     

SINGLE-SHOT 

LONG FIREARMS 

WITH SMOOTH 

BARREL PLACED 

ON THE MARKET 

ON OR AFTER 

14/9/2018  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

 

ΜΖ ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΠΛΑ 
ΑΓΓΛΗΚΖ 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΔΗΓΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ  ΜΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ  TYPE 

ΑΔΡΟΒΟΛΑ  

 

Υ 

(γηα ηελ θαηνρή δελ 

απαηηείηαη άδεηα – 

ζπκπιήξωζε 18
νπ

 έηνπο) 

 

 AIRGUNS 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΚΑΘΔ ΜΔΟ 

ΔΚΣΟΞΔΤΖ  

ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 

(SΡRΑΤ) Ζ 

ΔΚΚΔΝΧΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

X   

DEVICES 

THAT SPRAY 

CHEMICAL 

SUBSTANCES 

AND TASERS 

ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΚΑΘΔ 

ΔΗΓΟΤ, ΔΚΣΟ 

ΔΚΔΗΝΧΝ ΠΟΤ Ζ 

ΚΑΣΟΥΖ ΣΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΔΗΣΑΗ 

ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ Ή 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

Ή ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΥΡΖΖ, ΣΔΥΝΖ, 

ΘΖΡΑ, ΑΛΗΔΗΑ Ή 

ΑΛΛΖ ΤΝΑΦΖ 

ΥΡΖΖ 

   Υ 

KNIVES 

(EXCL. 

DOMESTIC, 

PROFESSIONA

L, TRAINING, 

ART, 

HUNTING, 

FISHING OR 

ANY SIMILAR 

USE 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

ΓΡΟΘΗΔ, ΡΟΠΑΛΑ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ Ή ΜΖ 

ΚΑΗ ΡΟΠΑΛΑ 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔ 

ΑΛΤΗΓΑ Ζ ΥΟΗΝΗ 

(ΝΟΤNΣΑΚΟY) 

 

  Υ 

BRASS 

KNUCKLES, 

BATS (METAL 

OR NO) & 

BATS 

CONNECTED 

WITH CHAIN 

OR ROPE 

(NUNCHAKU) 
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ΠΑΘΔ, ΛΟΓΥΔ, 

ΞΗΦΖ, ΞΗΦΗΓΗΑ, 

ΞΗΦΟΛΟΓΥΔ, 

ΣΗΛΔΣΑ,ΣΟΞΑ, 

ΒΑΛΛΗΣΡΗΓΔ 

(ARBALETE), ΒΔΛΖ 

ΚΑΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ 

ΡΑΒΓΟΗ 

Υ  

(εθηόο ηωλ ζηηιέηωλ) 
 

LONGSWORD, 

LANCES, 

SWORDS, 

DAGGERS, 

BAYONETS, 

BOWS, 

CROSSBOWS 

(ARBALETES), 

ARROWS AND 

POLICE 

BATTONS 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ Ή 

ΜΔΑ ΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣ

ΑΗ ΓΗΑ ΔΚΣΟΞΔΤΖ 

ΟΤΗΧΝ ΠΟΤ 

ΑΝΑΦΛΔΓΟΝΣΑΗ 

ΑΤΣΟΜΑΣΑ Ή 

ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΓΟ-

ΝΔ Ζ ΔΡΔΘΗΣΗΚΔ 

ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ 

ΚΑΗ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ 

ΓΗΑ ΔΠΗΘΔΖ Ζ 

ΑΜΤΝΑ 

 

  Υ 

DEVICES 

THAT 

LAUNCH 

SUBSTANCES 

WHICH ARE 

INSTANTLY 

IGNITED OR 

CONTAIN 

ANAESTHETIC 

OR IRRITANT 

SUBSTANCES 

AND ARE 

MEANT TO BE 

USED FOR 

ATTACK OR 

DEFENCE 

 

ΣΤΦΔΚΗΑ ΑΛΗΔΗΑ 

(ΦΑΡΟΣΟΤΦΔΚΑ), 

ΠΟΤ ΔΚΣΟΞΔΤΟΤΝ 

ΑΗΥΜΖΡΟ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

(ΚΑΜΑΚΗ) 

   

Δπηηξέπεηαη ε εηζαγωγή, 

εκπνξία θαη θαηνρή ρωξίο 

άδεηα 

Γηα ηελ θαηνρή απαηηείηαη 

ε ζπκπιήξωζε ηνπ 16
νπ

 

έηνπο   

SPEARGUNS 

THAT EXPEL 

SHARP METAL 

OBJECT 

(HARPOON) 

ΠΛΑ ΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣ

ΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ 

ΖΜΑ 

ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΑΗ 

ΓΗΑ ΖΜΑΣΟΓΟΗΑ 

(πνπ δελ κπνξνύλ λα 

κεηαηξαπνύλ ώζηε λα 

εθηνμεύνπλ ζθαηξίδηα, 

βνιίδα ή βιήκα κέζω 

ηεο ελέξγεηαο 

εθξεθηηθήο ύιεο) 

 

Αδεηνδνηνύληαη 

ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 

456/1976 «Πεξί 

θωηνβνιίδωλ θαη 

ππξνηερλεκάηωλ» Α΄ 

277 

 

  

SIGNAL & 

ALARM 

WEAPONS 

(that are not 

capable of being 

converted to 

expel a shot, 

bullet or 

projectile by the 

action of a 

combustible 

propellant) 
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ΠΛΑ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ, ΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣ

ΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖ-

Ζ, ΔΚΓΗΧΞΖ, 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ  

Ή ΑΝΧΓΤΝΖ 

ΘΑΝΑΣΧΖ ΕΧΧΝ  

 

Υ 

(απαηηείηαη άδεηα γηα 

ηελ εηζαγωγή θαη ηελ 

θαηνρή) 

 

SPECIAL 

GUNS THAT 

ARE USED 

FOR 

STUNNING, 

WARD OFF, 

IMMOBILISAT

ION OR 

PAINLESS 

KILLING OF 

ANIMALS  

ΔΗΓΗΚΑ ΟΠΛΑ,  Ή 

ΤΚΔΤΔ 

ΔΚΣΟΞΔΤΖ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΚΡΟΣΗΓΧΝ Ζ 

ΒΟΛΗΓΧΝ ΚΡΟΣΟΤ-

ΘΟΡΤΒΟΤ, ΠΟΤ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΚΑΗ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣ

ΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ, 

ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΔΚΦΟΒΗΜΟ, ΣΖΝ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ 

ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΑΠΟ 

ΥΧΡΟΤ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΧΝ 

Υ 

 

SPECIAL 

GUNS OR 

DEVICES 

THAT 

LAUNCH 

SPECIAL TYPE 

CRACKS OR 

BLANKS AND 

ARE 

EXCLUSIVELY 

USED TO 

INTIMIDATE, 

WARD OFF 

AND 

CONTROL 

BIRDS IN 

AIRPORTS 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄  

ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΠΤΡΟΒΟΛΧΝ ΠΛΧΝ 

 

 

 

Άξζξν 15 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

απελεξγνπνίεζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξίπη. β΄ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2168/1993, πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ 8ε Απξηιίνπ 2016.  

  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ππξνβφια 

φπια, ηα νπνία έρνπλ ήδε απελεξγνπνηεζεί θαη έρεη εθδνζεί άδεηα θαηνρήο ηνπο, πξηλ 

ηελ 8
ε
 Απξηιίνπ 2016, ζε πεξίπησζε πψιεζεο, δσξεάλ κεηαβίβαζεο, αληαιιαγήο ή 

κεηαθνξάο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

 

 

 

Άξζξν 16 

Αξρή Δπαιήζεπζεο θαη Οληόηεηεο Απελεξγνπνίεζεο 

 

1. Τν 301 Δξγνζηάζην Βάζεο (301 ΔΒ) θαη ε Γηεχζπλζε Ναπηηθψλ Όπισλ ηνπ 

Ναπζηάζκνπ Σαιακίλαο (ΓΝΟ/ΝΣ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο νξίδνληαη σο νη 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο γηα λα επαιεζεχνπλ θαη λα πηζηνπνηνχλ φηη ε 

απελεξγνπνίεζε ππξνβφισλ φπισλ δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 

(αξρέο επαιήζεπζεο), κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Ωο ζχκβνια ησλ σο άλσ αξρψλ επαιήζεπζεο νξίδνληαη ην 

ζχκβνιν «ΗΑ» γηα ην 301 ΔΒ θαη ην ζχκβνιν «ΗΝ» γηα ηε ΓΝΟ/ΝΣ, ηα νπνία 

απνηεινχλ ην ζηνηρείν 3 ηνπ ππνδείγκαηνο ζήκαλζεο ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ 

ππξνβφισλ φπισλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ.  

 

2. Τα εξγαζηήξηα επηζθεπήο ππξνβφισλ φπισλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, νξίδνληαη σο αξκφδηεο νληφηεηεο γηα λα απελεξγνπνηνχλ ηα 

ππξνβφια φπια πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νξηζηηθά αθαηάιιεια γηα ρξήζε 

(νληόηεηεο απελεξγνπνίεζεο), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403.  

 

3. Όηαλ ε αξρή επαιήζεπζεο ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη σο νληφηεηα 

απελεξγνπνίεζεο, απαηηείηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ηηο εθηεινχλ. 
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Άξζξν 17 

Γηαδηθαζία απελεξγνπνίεζεο  

 

1. Η δηαδηθαζία απελεξγνπνίεζεο μεθηλά κε κέξηκλα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη νη 

δαπάλεο απηήο βαξχλνπλ ηνλ ίδην. Η αξκφδηα νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο, αθνχ 

νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο δηαδηθαζίεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ππξνβφινπ 

φπινπ, εθδίδεη βεβαίσζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ ππξνβφινπ φπινπ (αξηζκφο, θαηαζθεπαζηήο, 

κνληέιν, ηχπνο, δηακέηξεκα, ρψξα πξνέιεπζεο),  

β) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ,  

γ) ηηο εηδηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ψζηε ην ππξνβφιν φπιν λα 

θαηαζηεί νξηζηηθά αθαηάιιειν γηα ρξήζε. 

 

2. Σηε ζπλέρεηα, κε επζχλε ηεο νληφηεηαο απελεξγνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ε, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κεηαθνξά ηνπ απελεξγνπνηεκέλνπ ππξνβφινπ 

φπινπ πξνο ηελ αξρή επαιήζεπζεο, θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο άδεηαο κεηαθνξάο απφ 

ηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο ή ηε Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ννκνχ ηνπ ηφπνπ φπνπ 

ιεηηνπξγεί ε νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο θαη κε ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζε απηήλ 

φξνπο. Με επζχλε ηεο νληφηεηαο απελεξγνπνίεζεο θαη ππφ ηηο ίδηεο σο άλσ 

πξνυπνζέζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη,  κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, 

θαη ε, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κεηαθνξά ηνπ απελεξγνπνηεκέλνπ 

ππξνβφινπ φπινπ απφ ηελ αξρή επαιήζεπζεο ζηελ νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο θαη 

κέρξη ηελ απφδνζε απηνχ ζηνλ θάηνρφ ηνπ. 

 

3. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο κεηαθνξάο, ε νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο 

ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζ. 3009/2/23-α΄ απφ 31.08.1994 

απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Β΄ 696) δηθαηνινγεηηθά, αληίγξαθν 

ηζρχνπζαο άδεηαο, εθφζνλ ππάξρεη, πξνβιεπφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2168/1993 

θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελσλ πξάμεσλ, θαζψο θαη αληίγξαθν 

Βεβαίσζεο Δξγαζηεξηαθνχ Διέγρνπ ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο Δγθιεκαηνινγηθψλ 

Δξεπλψλ πεξί ηνπ φηη ην ήδε θαηερφκελν ππξνβφιν φπιν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

απελεξγνπνηεζεί  ή κέξνο απηνχ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε εγθιεκαηηθή ελέξγεηα. 

Η ελ ιφγσ άδεηα κεηαθνξάο ηζρχεη έσο έμη (6) κήλεο. 

 

 

 

Άξζξν 18 

Γηαδηθαζία επαιήζεπζεο 

 

1. Η αξρή επαιήζεπζεο παξαιακβάλεη απφ ηελ νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο ην 

απελεξγνπνηεκέλν ππξνβφιν φπιν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθφζνλ απηφ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηε βεβαίσζε θαη ηελ άδεηα κεηαθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Σηε ζπλέρεηα, 

θαηαρσξίδεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζην ηεξνχκελν απφ απηή πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην Γηαθιαδηθφ Καλνληζκφ Σηξαηησηηθήο Αιιεινγξαθίαο, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Φ.072/4/68562 Σ.1346 απφ 01.03.2005 απφθαζε ηνπ 
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Υπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο, ψζηε λα ηεξείηαη ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο θαηά 

ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ. 

 

2. Η ελ ιφγσ αξρή επαιεζεχεη 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, πξνβαίλνληαο 

ζηε ζήκαλζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

νξηδφκελα πεξί ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο ζήκαλζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙI ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403. Δηδηθφηεξα, απνηππψλεη ην θνηλφ 

κνλαδηθφ ζήκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχκβνιν «EL», επίζεκν δηεζλή θσδηθφ ηεο 

ρψξαο καο, σο ρψξαο απελεξγνπνίεζεο, σο ζηνηρείν 2 ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο 

ζήκαλζεο θαη ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο απελεξγνπνίεζεο, σο ζηνηρείν 4 ηνπ 

ηδίνπ ππνδείγκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επαιήζεπζεο, ε αξρή 

επαιήζεπζεο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403, πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζεί ζηνλ θάηνρν ηνπ φπινπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο αλαγξάθνληαη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη αγγιηθή 

γιψζζα. 

 

3. Τα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ αξρή επαιήζεπζεο 

ην αξγφηεξν εληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. Η πξνζεζκία 

απηή κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη αληηθεηκεληθήο 

αδπλακίαο θαη θαηφπηλ γλσζηνπνίεζεο απηψλ ζηνλ αηηνχληα. Μεηά ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, ε αξρή επαιήζεπζεο παξαδίδεη ην απελεξγνπνηεκέλν ππξνβφιν φπιν, 

ζπλνδεπφκελν απφ ην πηζηνπνηεηηθφ απελεξγνπνίεζεο ζηελ νληφηεηα 

απελεξγνπνίεζεο. Δπηπιένλ, απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

απελεξγνπνίεζεο ζηελ εθδνχζα ηελ άδεηα κεηαθνξάο αζηπλνκηθή αξρή, γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2168/1993.  

 

4. Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ επαιήζεπζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ απελεξγνπνίεζεο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν παξάβνιν, 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ εξγαζίαο 

πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο απελεξγνπνίεζεο πνιιαπιαζηαδφκελν κε 

ην θφζηνο ηεο θάζε ψξαο εξγαζίαο. Γηα ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επαιήζεπζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν, εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ «Πεξί ακνηβαίσλ εμππεξεηήζεσλ, θνζηνιφγεζεο θαη νηθνλνκηθήο 

ηαθηνπνίεζεο ησλ δνζνιεςηψλ ησλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ.» (Β΄ 358/2000), ηεο ππ’ αξηζ. 

Φ. 800/214028/Σ.3434/7-2-2015 απφθαζεο Υπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο «Έγθξηζε 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Κνζηνιφγεζεο» (Β΄ 129/2016) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 

Φ.800/373010/Σ.439/1-2-2018 απφθαζεο Υπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο 

«Κνζηνιφγεζε/ηηκνιφγεζε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε 

ησλ δνζνιεςηψλ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» (Β΄ 535), θαζψο θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ Πάγηα Γηαηαγή 8-15/1991 ΓΔΣ/ΓΥΠΟΣΤΗ «Πεξί ηνπ ηξφπνπ 

δηαζέζεσο θαη θνζηνινγήζεσο πιηθψλ-εθνδίσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άιινπο 
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θιάδνπο ησλ Δ.Γ., δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηξίηνπο θαη μέλεο αξρέο» γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ην 301 ΔΒ θαη ηελ ππ’ αξηζ. Φ.048.135/1/82/12-7-1982 απφθαζε 

Υπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο «Έγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ πεξί δηαζέζεσο 

αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Ναπηηθνχ ζε ηξίηνπο» (Β΄ 756) γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηε  ΓΝΟ/ΝΣ.    

   

5. Αλ ε αξρή επαιήζεπζεο δηαπηζηψζεη φηη δελ έρεη ηεξεζεί ε πξνβιεπφκελε 

ηερληθή δηαδηθαζία απελεξγνπνίεζεο, επηζηξέθεη ην φπιν ζηελ νληφηεηα 

απελεξγνπνίεζεο, ε νπνία βαξχλεηαη απνθιεηζηηθψο κε ηελ εθ λένπ θαηαβνιή ηνπ 

θφζηνπο ηεο νξηζηηθήο πιένλ επαιήζεπζεο ηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ φπινπ. 

 

 

 

Άξζξν 19 

Πνηληθέο θπξώζεηο 

 

Όπνηνο απαιείθεη ή παξαπνηεί ηε ζήκαλζε πνπ ηίζεηαη απφ ηελ αξρή 

επαιήζεπζεο ζε απελεξγνπνηεκέλν ππξνβφιν φπιν ή επεκβαίλεη ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2015/2403, κε ζθνπφ λα επαλελεξγνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν φπιν, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγέικαηνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ΠΚ, αλ ν ππαίηηνο είλαη πξφζσπν πνπ αζθεί επάγγεικα γηα 

ην νπνίν απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηεο αξρήο.  

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν  20  

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δχλαληαη λα 

ηξνπνπνηνχληαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπ αξ. 28Α ηνπ λ. 2168/1993, φπσο απηφ 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο. 

 

  

2. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα νξίδεηαη σο 

νληφηεηα απελεξγνπνίεζεο θαη/ή αξρή επαιήζεπζεο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/2403 θαη ππεξεζία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη, αθφκε θαη θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κεθαιαίνπ Γ΄, ην ζχκβνιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ε ελ ιφγσ ππεξεζία, ην θφζηνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ επαιήζεπζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ απελεξγνπνίεζεο, 
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ε ηεξνχκελε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο θαη θνζηνιφγεζεο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ 

ζέκα.  

 

 

Άξζξν  21  

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Οη άδεηεο θαηνρήο θαη νπινθνξίαο ηνπ λ. 2168/1993 γηα φπια πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηα ζεκεία 3 θαη 5 ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο  Ι ηνπ σο 

άλσ λφκνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

αλαθαινύληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2168/1993 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ ε απφθηεζε, θαηνρή θαη νπινθνξία κε ππξνβφια φπια ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξίαο.  

 

 

2. Οη άδεηεο θαηνρήο θαη νπινθνξίαο ηνπ λ. 2168/1993 γηα εκηαπηφκαηα 

ππξνβφια φπια κε θεληξηθή επίθξνπζε πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο, επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ πξψηε ζεψξεζε ηεο άδεηαο ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη θέξνπλ γεκηζηήξεο 

ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 20 θπζηγγίσλ ή ησλ 10 θπζηγγίσλ, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ καθξχθαλλσλ ππξνβφισλ φπισλ:   

 

α. αλ ν θάηνρνο/θέξσλ δηθαηνχηαη λα θαηέρεη ή λα θέξεη ππξνβφιν φπιν ηεο 

θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ λ. 2168/1993 ε άδεηα ζεσξείηαη ·  

 

β. αλ ν θάηνρνο/θέξσλ δελ δηθαηνχηαη λα θαηέρεη ή λα θέξεη φπιν ηεο 

θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ λ. 2168/1993: 

 

βα) ν γεκηζηήξαο, εθφζνλ είλαη πξνζζαθαηξνχκελνο, αθαηξείηαη θαη θπιάζζεηαη 

ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή κέρξη δχν έηε θαη εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993, ελψ ε άδεηα θαηνρήο/νπινθνξίαο 

ζεσξείηαη, κε ξεηή κλεία ζην ζψκα απηήο πεξί ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ γεκηζηήξα πνπ 

επηηξέπεηαη λα θέξεη ην ππξνβφιν φπιν, 

ββ) εθφζνλ ν γεκηζηήξαο είλαη κφληκα πξνζαξκνζκέλνο ζην ππξνβφιν φπιν, 

αλαθαιείηαη ε άδεηα θαηνρήο/νπινθνξίαο, ελψ ην ππξνβφιν φπιν αθαηξείηαη θαη 

θπιάζζεηαη ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή κέρξη δχν έηε θαη εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2168/1993.    

 

 

3. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2168/1993, σο είρε πξηλ ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ παξφληα λφκν, ελλννχληαη εθεμήο 

νη θαηά πεξηερφκελν αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2168/1993, σο απηφο ηξνπνπνηείηαη 

κε ηνλ παξφληα λφκν.  
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Άξζξν  22  

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη: 

 

α) ε πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2168/1993·  

 

β) ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2168/1993·  

 

γ) ε πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2168/1993.  

 

  

 

Άξζξν  23  

Έλαξμε ηζρύνο  

 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 15 έσο 18 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 8
ε
 

Απξηιίνπ 2016. 

Παξαγγέιινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

 

 


