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Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 

(Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 

πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχα-

νισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελ-

ληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετι-

κά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής 

όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρω-

ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελε-

στικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2168/1993 

(Α΄ 147) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 

1. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 1 του 
ν. 2168/1993 (Α΄ 147) αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α. «όπλο»: κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, 

μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που 
παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρί-
δια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, 
ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση 
ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή 
να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που 
μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανω-
τέρω αποτελέσματα.

 Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι 
πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση και ιδι-
αίτερα: 

αα. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών 
ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

αβ. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή 
τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκ-
παιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή 
χρήση.

αγ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και 
ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουντσάκου).

αδ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, 
τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE), βέλη αυτών και αστυ-
νομικές ράβδοι.

αε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για 
εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή πε-
ριέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες 
και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.

αστ. Τυφέκια αλιείας (ψαροτούφεκα), που εκτοξεύουν 
αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι).

αζ. Συσκευές εκτόξευσης - προώθησης δικτύων για τη 
σύλληψη - ακινητοποίηση ζώων. 

β. «πυροβόλο όπλο»: οποιοδήποτε φορητό όπλο με 
κάννη, το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτο-
ξεύει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρί-
δια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής 
ύλης, με εξαίρεση όσα έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν 
σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για 
αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη 
θανάτωση ζώων ή για αλιεία με καμάκι, υπό τον όρο ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκρι-
μένους σκοπούς. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις 
κατηγορίες του Παραρτήματος Ι. 

Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί 
ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω 
της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, αν έχει τη μορφή πυρο-
βόλου όπλου και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κα-
τασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή. 

γ. «μέρος»: κάθε τμήμα ή τεμάχιο όπλου που είναι ειδι-
κά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού 
ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροποποίηση του όπλου 
που οδηγεί σε αλλαγή κατηγορίας. Δεν θεωρούνται μέρη 
τα στοιχεία που δεν επιδρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 
λειτουργία ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
τροποποίηση του όπλου και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκι-
στρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων. 

δ. «ουσιώδες συστατικό μέρος όπλου»: η κάννη, ο σκε-
λετός (κορμός/πλαίσιο), ο υποδοχέας, συμπεριλαμβα-
νομένων του άνω και κάτω υποδοχέα, κατά περίπτωση, 
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ο φορέας (μηχανισμός) κλείστρου, το βυκίο, το κινητό 
ουραίο ή το κλείστρο. Προκειμένου περί πυροβόλων 
όπλων, τα ανωτέρω, ως μεμονωμένα αντικείμενα, πε-
ριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο 
όπλο, στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται 
να ενσωματωθούν. 

ε. «εξάρτημα»: κάθε συμπληρωματικό αυτοτελές στοι-
χείο, το οποίο είναι τοποθετημένο εκ κατασκευής ή μπο-
ρεί να προσαρμοστεί στο όπλο και υποβοηθά τη χρήση 
του, χωρίς να είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του 
και ιδίως κάθε διάταξη σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη, 
ώστε να μειώνει τον θόρυβο που προκαλείται από τον 
πυροβολισμό με όπλο (σιγαστήρας), συσκευές ή εγκατα-
στάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου 
ή των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικές διόπτρες 
όπλων, καθώς και πάσης φύσεως σκοπευτικά.

στ. «πυρομαχικά»: τα πλήρη φυσίγγια ή τα ενεργά συ-
στατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, 
του καψυλλίου, του καψυλλιωμένου κάλυκα, της προ-
ωθητικής πυρίτιδας και των βολίδων ή βλημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε ένα όπλο, εφόσον αυτά υπόκεινται 
σε αυτοτελή αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. 

Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται, επί-
σης, τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές 
ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να 
βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, τα 
επιμέρους στοιχεία αυτών (βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), τα 
αβολίδωτα φυσίγγια κρότου - αερίων, καθώς και τα κάθε 
είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που 
περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση 
εκρηκτικής ύλης. 

ζ. «εκρηκτικές ύλες»: τα στερεά ή υγρά σώματα, τα 
οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μετα-
βολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες 
υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα 
βλητικά ή ρηκτικά. 

η. «εκρηκτικός μηχανισμός»: κάθε συσκευή που μπορεί 
να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης. 

θ. «όπλο χαιρετισμού και κρότου»: όπλο που έχει κα-
τασκευαστεί ή έχει υποστεί ειδική μετατροπή, προκειμέ-
νου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την 
πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, για χρή-
σεις, όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, 
κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές 
αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και 
εκπαίδευση, εφόσον συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίω-
ση του κατασκευαστή περί του ότι δεν δύναται να υπο-
στεί οποιαδήποτε μετατροπή με συνήθη εργαλεία και ότι 
το εσωτερικό της κάννης του έχει φραχθεί με σταθερό 
διάφραγμα, μη δυνάμενο να αφαιρεθεί. 

ι. «όπλο για θήρα»: τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαν-
να, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού 
διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό 
της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης 
τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά του μέτρου και συ-
νολικό μήκος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, σταθερό, μη 
πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παρά-

γεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλει-
στικά και μόνο για την άσκηση θήρας και κατ’ εξαίρεση 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και 
την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρο-
μίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν 
μπορούν να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια. 

ια. «φυσίγγια όπλου για θήρα»: τα φυσίγγια που πέρα 
από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν συ-
γκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους 
(σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο) από με-
ταλλική ύλη.

ιβ. «όπλα σκοποβολής»: τα όπλα που χρησιμοποιού-
νται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής. Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, καθορί-
ζονται τα όπλα σκοποβολής, τα οποία μπορεί να είναι και 
ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στα 
σημεία 3, 4α και 4β της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήμα-
τος Ι, τα αδειοδοτούμενα της κατηγορίας Β΄του Παραρ-
τήματος Ι, τα όπλα που προβλέπονται ως αγωνιστικός 
εξοπλισμός από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Σκοπο-
βολής, τα πυρομαχικά και η ιδιογόμωση αυτών για τη 
σκοποβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα. 

ιγ. «απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο»: πυροβόλο 
όπλο που έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο προς χρή-
ση μέσω της διαδικασίας απενεργοποίησης του Κεφα-
λαίου Γ΄, με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη 
συστατικά μέρη του κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα 
προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντι-
κατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπον που να 
καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργο-
ποίηση του πυροβόλου όπλου. 

ιδ. «όπλο που χρησιμοποιείται για να δίνει σήμα συ-
ναγερμού και για σηματοδοσία»: συσκευή, η οποία είναι 
σχεδιασμένη ώστε να δέχεται και να πυροδοτεί μόνο 
αβολίδωτα φυσίγγια ή πυροτεχνικά βλήματα σηματο-
δοσίας, και η οποία δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί 
ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω 
της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. 

Το καθεστώς αδειοδότησης των ως άνω συσκευών 
ρυθμίζεται με τις διατάξεις του ν. 456/1976 (Α΄ 277) «Περί 
φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων». 

 ιε. «αεροβόλο»: όπλο που λειτουργεί με συμπιεζόμε-
νο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα, ή άλλου 
προωθητικού αερίου και εκτοξεύει σφαιρίδιο ή βολίδα 
από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη. 

ιστ. «οπλοπώλης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 
οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα 
συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, 
εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, μετασκευή, συναρμο-
λόγηση, επεξεργασία, επισκευή, τροποποίηση ή μετα-
τροπή όπλων ή των μερών τους και/ή στην κατασκευή, 
εμπορία, ανταλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή πυρο-
μαχικών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει εφοδιαστεί με 
την αντίστοιχη άδεια.

ιζ. «μεσίτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4α, του οποίου η εμπορική ή επι-
χειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου 
ή εν μέρει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της 
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
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ιη. «παράνομη κατασκευή»: α) η κατασκευή, μετα-
σκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή όπλων, 
μερών τους και πυρομαχικών χωρίς την άδεια του άρ-
θρου 5 ή από μέρη που αποτέλεσαν αντικείμενο παρά-
νομης διακίνησης,

β) η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων 
όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομα-
χικών χωρίς σήμανση κατά τη στιγμή της κατασκευής 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.

ιθ. «παράνομη διακίνηση»: η εισαγωγή, εξαγωγή, αγο-
ρά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση όπλων, 
μερών τους ή πυρομαχικών από ή προς την Ελληνική 
Επικράτεια, εντός ή μέσω αυτής, κατά παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 6, 11 και 26 ή χωρίς αυτά 
να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος. 

κ. «ιχνηλασία»: η συστηματική παρακολούθηση των 
πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών 
τους και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως 
τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να επι-
κουρούνται στην ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση 
της παράνομης κατασκευής και διακίνησης.

κα. «μουσείο»: η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προ-
σωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, 
καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως 
εκθέτει και προβάλλει στο κοινό όπλα, μέρη τους ή πυ-
ρομαχικά, για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επι-
στημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και σκοπούς 
κληρονομιάς ή αναψυχής και που έχει ιδρυθεί και λει-
τουργεί ή αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του 
ν. 3028/2002 (Α΄ 153). 

κβ. «συλλέκτης»: ο νόμιμος κάτοχος: α) όπλων, μερών ή 
πυρομαχικών που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστο-
ρικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 ή β) απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων 
που συγκεντρώνονται και κατέχονται για σκοπούς ιστο-
ρικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαι-
δευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.

κγ. «ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου»: έγγραφο, 
το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο που 
καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου 
όπλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το πρό-
σωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο υποχρεούται 
να έχει πάντοτε στην κατοχή του το δελτίο. 

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επί-
σης:

α. Εξομοιωτές σκοποβολής, όπως αυτοί καθορίζονται 
με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 1.

β. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον 
μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα.

γ. Πυροβόλα όπλα που δεν λειτουργούν, λόγω ουσιώ-
δους βλάβης ή έλλειψης. Η απλή αφαίρεση μερών του 
όπλου δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και στην περίπτω-
ση αυτή τα όπλα θεωρούνται λειτουργικά.

δ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου 
κροτίδων ή βολίδων κρότου - θορύβου, λάμψης ή συ-
ριγμού και κάθε είδους εφόδια βολής αυτών που χρη-

σιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας 
αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση 
πτηνών από χώρους αεροδρομίων. 

ε. Όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου. 
3. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε:
α. «αυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το 

οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του 
και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η 
σκανδάλη του. 

β. «ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, 
το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του, 
αλλά κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, βάλλει 
μόνο μία φορά.

γ. «επαναληπτικό πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, 
το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με τη 
βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού. 

δ. «πυροβόλο όπλο μιας βολής ανά κάννη»: το πυροβό-
λο όπλο, το οποίο από την κατασκευή του δεν φέρει απο-
θήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν 
από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση 
και όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο περισσότερα από ένα (1) φυσίγγια ανά κάννη. 

ε. «βραχύ πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο η κάν-
νη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) εκατοστά ή 
το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα 
(60) εκατοστά με λεία ή ραβδωτή κάννη. 

στ. «μακρύκαννο πυροβόλο όπλο»: κάθε πυροβόλο 
όπλο εκτός από τα βραχέα με λεία ή ραβδωτή κάννη. 

4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α. Πυροβόλα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από 

την 1η.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν 
πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποί-
ων απαιτεί άδεια.

β. Αγχέμαχα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 
1η.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα 
εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων. 

γ. Συσκευές ειδικού τύπου και ειδικά αβολίδωτα φυ-
σίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα 
σφαγεία ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε 
οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και 
έχουν κατασκευασθεί για τους σκοπούς αυτούς. Για τα 
ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις που αφορούν στην ασφαλή διακίνηση και 
αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη. 

δ. Αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν με οποιονδήπο-
τε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίη-
ση πυροβόλων όπλων και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, 
αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων. 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένα πρόσω-
πο θεωρείται κάτοικος της χώρας που δηλώνεται στη 
διεύθυνση που αναγράφεται σε επίσημο αποδεικτικό 
έγγραφο που αναφέρει την κατοικία του και το οποίο 
επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές ή σε οπλοπώλη ή σε 
μεσίτη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής 
του όπλου. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην 
απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τις δημό-
σιες αρχές. Δεν εφαρμόζονται επίσης στις μεταφορές 
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προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας που 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4028/2011 (Α΄ 242).».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 
και 2, τα παρελκόμενά τους και τα ειδικά σχεδιασμένα 
συστατικά μέρη τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρ-
μογές.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:

α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του Πα-
ραρτήματος Ι, αεροβόλων, όπλων για θήρα, καθώς και 
μερών και φυσιγγίων όλων των ανωτέρω. Προκειμένου 
περί μερών όπλων για θήρα και αεροβόλων, άδεια απαι-
τείται μόνο για την εισαγωγή των ουσιωδών συστατικών 
μερών τους. Για την εισαγωγή γεμιστήρων των ως άνω 
όπλων από εμπόρους δεν απαιτείται άδεια. 

β. Εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυ-
ρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων. Για την εισαγωγή, κατοχή, 
διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου εφαρμόζονται 
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και δι-
αθέσεως αυτού.

γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή 
συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, 
μερών και φυσιγγίων αυτών.

δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανά-
γκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επι-
χειρήσεων.

ε. Όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, 
εξομοιωτών σκοποβολής, συσκευών ή εγκαταστάσεων 
που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του 
όπλου και σκοπευτικών διοπτρών από εμπόρους, ειδικά 
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και ειδικά αναγνω-
ρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες που επιδι-
ώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής, 
καθώς και μέλη αυτών. Για την εισαγωγή από εμπόρους 
συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον 
φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικών 
διόπτρων και γεμιστήρων, με την επιφύλαξη αυτών 
που προορίζονται για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με 
κεντρική επίκρουση ή για επαναληπτικά όπλα, χωρητι-
κότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων ή των 
δέκα (10) φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων 
πυροβόλων όπλων, δεν απαιτείται άδεια. 

στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, 
αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών 
αυτών. 

ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που 
χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά 
κειμήλια. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρι-
σμού αυτών ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών 
κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και 
κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη. 

η. Όπλων και λοιπών αντικειμένων, εξαιρουμένου του 
αναφερόμενου στην παράγραφο 4α υλικού, που προο-
ρίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις εμπορι-
κού σκοπού. Τα είδη αυτά τίθενται υπό το καθεστώς της 
προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με την τελωνειακή 
νομοθεσία. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εισαγωγής τους, 
καθώς και οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την 
πραγματοποίηση των ως άνω εκθέσεων ρυθμίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών. 

θ. Όπλων και συσκευών ειδικού τύπου που χρησιμο-
ποιούνται για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητο-
ποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων, προκειμένου να 
εφοδιάζονται με αυτά οι κτηνιατρικές και δασικές υπη-
ρεσίες, το επιστημονικό προσωπικό των αντίστοιχων 
θεματικών εργαστηρίων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και το επιστημονικό 
προσωπικό κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων και ειδικοί επιστήμονες που υλοποιούν εγκεκριμέ-
να δασικά ή κτηνιατρικά προγράμματα για τον έλεγχο 
των πληθυσμών ζώων ή τη διαχείριση περιστατικών 
προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές, ύστερα 
από πρόταση του, κατά περίπτωση αρμόδιου, Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εισα-
γωγή για τους ίδιους φορείς και για τους ίδιους σκοπούς 
μερών και εφοδίων βολής των ανωτέρω αντικειμένων. 

ι. Όπλων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι και 
διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, 
των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην προηγούμενη περίπτωση, ύστερα από πρόταση 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λει-
τουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυ-
ροβόλων όπλων.

ιβ. Πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α΄ του Παραρ-
τήματος Ι, μερών και φυσιγγίων αυτών για την αντιμε-
τώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας ή για να χρησι-
μοποιηθούν, αποκλειστικά, ως δείγματα από εμπόρους 
όπλων, καθώς και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του 
Παραρτήματος Ι, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέρ-
γεια δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από 
πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια. Με 
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθο-
ρίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋ-
ποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, καθώς και κάθε 
σχετικό θέμα. 

ιγ. Των ειδών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που προ-
ορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης 
και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.) εκδίδεται, κατόπιν αιτήματός της, στο όνομα του 
οικείου αερολιμενάρχη. Σε αεροδρόμια στα οποία η διοί-
κηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υ.Π.Α., 
η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του 
φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., στο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια 
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λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, 
κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, καθώς και 
κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας 
του Πολίτη.

ιδ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων 
φυσιγγίων κρότου αυτών από εμπόρους. Προκειμένου 
περί περιστρόφων και πιστολίων χαιρετισμού και κρότου 
για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου 
αυτών, η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται και 
από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά 
αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή 
άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με 
αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η 
χρήση τέτοιων όπλων.

ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυ-
ροβόλων όπλων από εμπόρους, καθώς και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από 
το άρθρο 5 άδειες.

ιστ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον 
αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίη-
σης δημόσιας αρχής επαλήθευσης κράτους - μέλους ή 
δημόσιας αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας. 

Όταν τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα συνο-
δεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης αρχής 
επαλήθευσης τρίτης χώρας, μη αναγνωρισμένης από 
την Ε.Ε., αυτά, αμέσως μετά την εισαγωγή τους και εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους από 
το τελωνείο εισόδου, μεταφέρονται, με την ίδια άδεια, 
σε Ελληνική Αρχή επαλήθευσης, προκειμένου να επι-
βεβαιωθεί ότι έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα για 
χρήση, να λάβουν την προβλεπόμενη σήμανση και να 
εκδοθεί πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Η αρχή επαλή-
θευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παραλαβή 
των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων. 

Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τη-
ρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργο-
ποίησης, αποστέλλει τα πυροβόλα όπλα σε οντότητα 
απενεργοποίησης στην Ελληνική Επικράτεια, επιλογής 
του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να καταστούν ορι-
στικά ακατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Σε αυτήν την περίπτωση 
ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ 
νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επα-
λήθευσης της απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων. 

Αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες του δεύτερου και τέ-
ταρτου εδαφίου, τα πυροβόλα όπλα επανεξάγονται με 
ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 
την εισαγωγή και επανεξαγωγή των ως άνω πυροβόλων 
όπλων, με αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παρα-
στατικού. 

2. Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
ύστερα από έγγραφο της οικείας υπηρεσίας του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η εισα-
γωγή:». 

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων 
φυσιγγίων κρότου αυτών ή ακίνδυνων γομώσεων, απο-
κλειστικά και μόνον για χρήσεις όπως οι θεατρικές παρα-
στάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτι-
κά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, 
αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης 
παραγράφου.». 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 
του ν. 2168/1993 η φράση, «καθώς και εξομοιωτών σκο-
ποβολής» απαλείφεται. 

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή 
άλλα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 πε-
ριπτώσεις γ΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ια΄, ιε΄ και ιστ΄, 3 και 10Α του 
παρόντος άρθρου, στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄ 
υποπερίπτωση αγ΄ του άρθρου 1, καθώς και σιγαστήρες 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική 
ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300) ευρώ.». 

Άρθρο 3

Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 4α 

του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αεροβόλων όπλων, ου-
σιωδών συστατικών μερών τους και φυσιγγίων αυτών, 
επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενι-
κής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ή - εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) - του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθυ-
ντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, πλην των περιπτώσεων α΄, υποπεριπτώ-
σεις αα΄ έως αζ΄, ια΄ και ιε΄ και στην παράγραφο 2, πλην 
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 1 επιτρέπεται 
κατόπιν άδειας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουρ-
γών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.». 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής 
περιπτώσεις:

α. Όταν θαλάσσια μέσα, τα οποία μεταφέρουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 είδη, καταπλέουν σε 
ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε λόγο, 
χωρίς όμως τα είδη αυτά να μεταφορτώνονται ή να εκ-
φορτώνονται και να εναποτίθενται σε Ελληνικό Έδαφος.

β. Όταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται 
με θαλάσσια μέσα, τα οποία διέρχονται από τα ελληνικά 
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χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά νόμιμα, χωρίς να 
καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Όταν τα 
ως άνω θαλάσσια μέσα μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία 
και η διέλευση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κιν-
δύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των παράκτι-
ων περιοχών της Χώρας, οι πλοίαρχοι των μέσων αυτών 
υποχρεούνται επιπλέον να αναγγείλουν τη διέλευση στη 
Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνό-
ρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής (ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), εγγράφως, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν την είσοδο 
στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία 
νοούνται ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, 
τα πυρηνικά, τα βιοχημικά και ραδιενεργά υλικά, καθώς 
και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των οποίων είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις πα-
ράκτιες περιοχές της Χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον. 
Στην αναγγελία του πλοιάρχου αναφέρονται τα στοιχεία 
της απόφασης της παραγράφου 3. Η Διεύθυνση Ασφά-
λειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργα-
σία με την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
δύνανται να υποδείξουν στον πλοίαρχο να ακολουθήσει 
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή να ζητήσουν τη μη διέλευ-
ση του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφόσον 
κρίνουν ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.

Οι πλοίαρχοι των θαλάσσιων μέσων των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες λι-
μενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση διαμετακόμισης, 
η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται 
με τις διατάξεις της απόφασης της παραγράφου 3. 

γ. Όταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στις 
υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ της περίπτωσης α΄ και στις 
περιπτώσεις ια΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, 
εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η 
ποσότητα αυτών, ως και η χώρα προέλευσης και τελικού 
προορισμού τους. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται 
να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, 
αστυνομικές και λιμενικές αρχές.».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4α 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Αγοράζουν, πωλούν, προμηθεύουν ή διακανονί-
ζουν τα της μεταφοράς τέτοιων αντικειμένων που βρί-
σκονται στη νομή τους, από μία τρίτη χώρα προς οποια-
δήποτε άλλη τρίτη χώρα.». 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
4α του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης, διαμεσολάβηση - μεσιτεία θεωρείται κάθε 
διαπραγμάτευση, μεταφορά, αγορά, πώληση, προμή-
θεια ή διακανονισμός, όταν τα παραπάνω αντικείμενα 
μεταφέρονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από ένα 
κράτος - μέλος προς άλλο, από κράτος - μέλος προς τρίτη 
χώρα ή από τρίτη χώρα προς κράτος - μέλος.».

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2 καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο-

θέσεις και η διαδικασία διάθεσης πυροβόλων όπλων και 
πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι.».

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, η΄, θ΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικα-
θίστανται ως εξής:

«α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του 
Παραρτήματος Ι, μερών και πυρομαχικών αυτών.».

«β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, με-
ρών και πυρομαχικών αυτών, καθώς και εξομοιωτών 
σκοποβολής.». 

«γ. Όπλων για θήρα, μερών και φυσιγγίων αυτών, κα-
θώς και πυρίτιδας, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου.».

«στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλι-
κού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων 
αυτών.». 

«η. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, 
αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών 
αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη.». 

«θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που 
χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά 
κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2.».

«ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, απενεργο-
ποιημένων πυροβόλων όπλων, καθώς και πυροβόλων 
όπλων που δεν λειτουργούν λόγω ουσιώδους βλάβης 
ή έλλειψης.». 

«ιβ. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περίπτωση 
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.». 

«ιγ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων 
φυσιγγίων κρότου αυτών.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του 
ν. 2168/1993, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για 
τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.». 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε 
τρόπο: 

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων της 
κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων που χρησιμο-
ποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, 
ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών όλων 
των ανωτέρω, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της 
κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων χαιρετισμού 
και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, 
απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, όπλων και αντι-
κειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως 
συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, όπλων για 
θήρα και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών, καθώς και 
εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε 
άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής 
αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

β. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για 
τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου μόνο σε άτομα 
που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, κατόπιν 
επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για 
την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία 
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στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους 
υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν 
επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης. 

γ. Σκοπευτικών διοπτρών τύπου ερυθράς κουκίδας 
(red dot) μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυ-
ροβόλου όπλου σκοποβολής ή εν ισχύ δελτίο σκοπευτή 
της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για τους κατόχους 
αεροβόλων όπλων σκοποβολής, κατόπιν επίδειξης 
άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά 
των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των 
Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του 
Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής 
υπηρεσιακής βεβαίωσης. 

δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτο-
μα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της 
ηλικίας τους.

ε. Τυφεκίων αλιείας μόνο σε άτομα που έχουν συμπλη-
ρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

στ. Μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή 
έλλειψης, πυροβόλων όπλων μόνο σε άτομα που έχουν 
άδεια εμπορίας ή την άδεια του άρθρου 5, προκειμένου 
να επισκευαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέρη αυτών 
ως ανταλλακτικά. 

ζ. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα 
που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη 
χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θε-
ατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορικές ανα-
παραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και 
εκπαίδευση.

η. Φυσιγγίων όπλων για θήρα, καλύκων, πυρίτιδας και 
καψυλλίων κυνηγίου μόνο σε άτομα που έχουν σχετική 
άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για θήρα ή άδεια 
θήρας, καθώς και φυσιγγίων όπλων για σκοποβολή, κα-
λύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων σκοποβολής μόνο σε 
άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατο-
χής όπλου για σκοποβολή και σε ισχύ δελτίο σκοπευτή 
της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 

θ. Των αναφερόμενων στην παράγραφο 9 του άρ-
θρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
απόφαση της ίδιας παραγράφου.».

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Των παραγράφων 3 περιπτώσεις δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ 
και 5 περιπτώσεις β΄ έως θ΄, με φυλάκιση και χρηματική 
ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.». 

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του 
τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η 
κατοχή:

α. Πιστολίων, περιστρόφων της κατηγορίας Β΄ του 
Παραρτήματος Ι, καθώς και των ουσιωδών συστατικών 
μερών και φυσιγγίων αυτών.

β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή 

συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, 
ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.

δ. Όπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που 
προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2. 

ε. Όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών 
και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής. Οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων 
σκοποβολής, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία 
κατατάσσονται, ουσιωδών συστατικών μερών και φυ-
σιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής, οι υποχρε-
ώσεις των ενδιαφερομένων, ο αριθμός των όπλων που 
επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
και κάθε σχετικό θέμα, καθορίζονται με την απόφαση 
της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 

στ. Πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορί-
ας Α΄ του Παραρτήματος Ι. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
η διαδικασία κατοχής των ως άνω ειδών καθορίζονται 
με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 2. 

ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγραφος 2 
περιπτώσεις θ΄ και ι΄ όπλων και συσκευών. 

η. Βαλλιστρίδων και βελών, προοριζομένων αποκλει-
στικά και μόνο για τοξοβολία. 

θ. Όπλων, ανενεργών φυσιγγίων αυτών ως και αντι-
κειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως 
συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια. 

ι. Των ειδικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που 
αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο 
σκοπό.

ια. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων 
φυσιγγίων κρότου αυτών για χρήσεις όπως οι θεατρι-
κές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή 
τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, πα-
ρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις/αθλητικοί αγώνες και 
εκπαίδευση. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστο-
λίων χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβο-
λίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η κατοχή επιτρέπεται 
μόνο από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, 
ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπον-
δίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται 
η χρήση τέτοιων όπλων.

ιβ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων από φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα για σκοπούς συλλογής, ιστορι-
κούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαι-
δευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«3. Δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή: 
α. Αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας. Απαγορεύ-

εται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώ-
σει το δέκατο όγδοο και το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας 
τους, αντίστοιχα. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 μπορεί να θεσπίζονται 
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περαιτέρω περιορισμοί στην κατοχή αεροβόλων όπλων 
που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα 
της σκοποβολής. 

β. Σκοπευτικών διοπτρών. 
γ. Συσκευών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για 

τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.».
3. Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών και 

απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται:». 
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 

του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά 

έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορι-
κές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις 
και εκπαίδευση.».

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρη-
ματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ τιμω-
ρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην 
της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή 
παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 περιπτώσεις β΄, θ΄, ι΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και πα-
ράγραφος 2 περίπτωση δ΄ ή απαλείφει ή παραποιεί τον 
αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσης του 
όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους. 

β. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους τιμωρούνται οι πα-
ραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 περίπτωση 
η΄, 3 περιπτώση α΄, 4 και 6. 

γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 
τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε πε-
ρίπτωση που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρε-
θέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προηγούμενων 
περιπτώσεων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος 
αντικειμένου.

δ. Οι κάτοχοι όπλων της παραγράφου 1 περιπτώσεις 
α΄, β΄ και ε΄ και της παραγράφου 3 περίπτωση β΄ του 
άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3009/2/84-δ΄ από 27.7.2004 
υπουργικής απόφασης, που δεν έχουν εφοδιαστεί με 
την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια 
κατοχής, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη αν με δική τους 
θέληση και πριν εξετασθούν με οποιονδήποτε τρόπο 
για παράνομη κατοχή των όπλων αυτών από την αρχή, 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατο-
χής. Στην περίπτωση αυτή, οι κάτοχοι υποχρεούται να 
καταβάλλουν, για την έκδοση της άδειας κατοχής, το 
δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά.».

Άρθρο 6

Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 

του ν. 2168/1993

1. Ο τίτλος του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατοχή όπλων για θήρα». 
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του 

ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο κάτοχος όπλου για 

θήρα δεν υπέχει ποινική ευθύνη, αν με δική του θέληση, 

πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη 
κατοχή όπλου για θήρα από την αρχή και εφόσον δεν 
επιθυμεί τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας κατοχής, 
παραδώσει το κατεχόμενο όπλο, μαζί με την άδεια κα-
τοχής αυτού, εφόσον υπάρχει τέτοια». 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 9 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Απαγορεύεται η διενέργεια σκοποβολής από επιβαί-
νοντες των εν λόγω πλοίων, εντός των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων». 

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2168/1993

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που 
υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυ-
νομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην υπη-
ρεσία εξωτερικής φρούρησης, στην τελωνειακή υπηρε-
σία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 
ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής: 

«4.α. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας οπλοφορίας για 
τους υπηρετούντες σε αρχές επιβολής του νόμου κρα-
τών - μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, καθώς και για τους 
υπηρετούντες σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανι-
σμούς της Ε.Ε., οι οποίοι αποστέλλονται, με σχετική πι-
στοποίηση, στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά και 
μόνον για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων 
με τις Ελληνικές Αρχές ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εφόσον 
ο οπλισμός που θα φέρουν κατέχεται από αυτούς νόμιμα 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσής 
τους. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις, 
καθώς και ο φερόμενος οπλισμός, γνωστοποιούνται στο 
εθνικό σημείο επαφής με τον αρμόδιο για τη διεξαγωγή 
των ως άνω επιχειρήσεων οργανισμό της Ε.Ε., πριν την 
άφιξη των συμμετεχόντων στην Ελληνική Επικράτεια.».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4, 4α 
και 5 άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περί-
στροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήμα-
τος Ι. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 περίπτωση β΄, 
πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία 
προσώπων είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και 
με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήμα-
τος Ι ή άλλα πυροβόλα όπλα του Παραρτήματος Ι, εφό-
σον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2.». 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα 
στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επι-
στροφή από τον χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς 
συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και 
προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση 
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υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυ-
τού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής 
ή εμπορίας όπλων».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 10 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός 
των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκο-
ποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους 
χώρους αυτούς, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές 
αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο 
όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το 
κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων». 

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που 
διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πλην 
των αναφερομένων στην επόμενη περίπτωση, τιμωρεί-
ται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματι-
κή ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ. Θεωρείται 
επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται τα κατώ-
τερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε 
συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέ-
ντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων 
δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγ-
χόμενων χώρων αεροδρομίων. 

β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που δι-
αλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση 
α΄ υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και ιε΄ και περίπτωση 2 
συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον 
φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου και 
σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και όποιος παραβαί-
νει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 τιμωρείται 
με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.».

Άρθρο 8

Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 16 

του ν. 2168/1993

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 11 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών 
ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, χωρίς άδεια 
των αρμόδιων αρχών, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Η 
μεταφορά όπλων και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 
σε χώρο που έχει οριστεί για τη διοργάνωση έκθεσης 
με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία 
χρησιμοποιούνται όπλα, γίνεται με μέριμνα του φυσικού 
ή νομικού προσώπου που τα έχει στην κατοχή του, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφο-
ρά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και 
φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλλίων κυνηγιού 
και διοπτρών μεταξύ εμπόρων, ως και των ειδών που 
διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, περίπτωση α΄, 
υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και 2, περίπτωση β΄ και γ΄ 
του άρθρου 1. Όταν, όμως, η μεταφορά τους πραγμα-
τοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών 

υποχρεούνται σε προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην 
αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει 
της οποίας τα κατέχουν νόμιμα, στην οποία αναφέρο-
νται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των 
μεταφερόμενων ειδών, οι ημερομηνίες αναχώρησης και 
επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρου-
στήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων, 
ή ότι φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό 
ασφάλισης στο τμήμα σκανδάλης/σκανδαλών - υπο-
φυλακτήρα, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι 
κάτοχοι των ανωτέρω ειδών φέρουν αποκλειστικά την 
ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά 
τον χρόνο παραμονής τους στην έκθεση. Η μεταφορά 
πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργά-
νωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα 
στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που 
αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς 
διάφορους εκείνων που προορίζονται.».

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του 
ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Κάθε αστυνομική, στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενι-
κή, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή που κατάσχει 
πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, 
κατά τις παραγράφους 1 και 2, υποχρεούται να ενημε-
ρώνει, χωρίς καθυστέρηση, την υπηρεσία του άρθρου 
28, η οποία επικαιροποιεί αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο 
πυροβόλων όπλων το οποίο τηρείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη καθορίζονται η διαδικασία για την καταστροφή και 
εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος 
νόμου που έχουν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και 
έχουν εγγραφεί στο υλικό της, καθώς και η περαιτέρω 
διαχείρισή τους. Η διαδικασία για την καταστροφή και 
εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος 
νόμου που έχουν περιέλθει στο Λιμενικό Σώμα - Ελλη-
νική Ακτοφυλακή και έχουν εγγραφεί στο υλικό του, 
καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.».

Άρθρο 9

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, 
εμπορία κατοχή, μεταφορά και χρήση:

α. Όπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου. 
β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά 

βλήματα, καθώς και των ίδιων των βλημάτων, εξαιρου-
μένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα 
και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον 
σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ιβ΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 2.
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γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με δι-
ασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των 
βλημάτων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διε-
νέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα 
από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφα-
σης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

δ. Αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, όπλου οποιουδήπο-
τε τύπου, με γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών 
ουσιών.».

2. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο 
κράτος - μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδή-
ποτε τρόπο και κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους 
συστατικού μέρους αυτού που δεν φέρει τη σήμανση της 
παραγράφου 3Α του άρθρου 5. Ομοίως απαγορεύεται η 
εξαγωγή, η μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., η 
εμπορία, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και η κατοχή 
πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυ-
τού που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο 
πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.»

3. Μετά την παράγραφο 1Α του άρθρου 17 του 
ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής: 

«1.Β. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο 
κράτος - μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδή-
ποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου 
όπλου που δεν φέρει τη σήμανση της αρχής επαλήθευ-
σης του κράτους - μέλους, όπου απενεργοποιήθηκε και 
δεν συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό απενερ-
γοποίησης. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά 
σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με 
οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου 
πυροβόλου όπλου που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλε-
κτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.».

Άρθρο 10

Τροποποίηση των άρθρων 18 και 20

του ν. 2168/1993

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλα-
ξης και χρήσης των οπλών και λοιπών αντικειμένων, τα 
οποία αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα 
σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για μείζονα ψυχι-
κή διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. 
Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με 
ιατρικό πιστοποιητικό.».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορή-
γηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή 
να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος 
των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη ή τα οποία έχουν 
καταδικαστεί για παραβάσεις που προβλέπονται στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.». 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση συνδρομής των κωλυμάτων των πα-

ραγράφων 2, 3 και 4 ανακαλούνται οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί».

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 20 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τα είδη της παρούσας περίπτωσης, καθώς και 
της περίπτωσης β΄ ο έλεγχος δύναται να διενεργείται 
και από οργανισμό πιστοποιημένο από την Ε.Ε.. Για τις 
ανάγκες του ελέγχου χορηγείται προσωρινή άδεια κατα-
σκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή 
επισκευής πυροβόλων όπλων κ.λπ., ως και γόμωσης ή 
αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, μεταφοράς 
ή εξαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων, όπως αυτά κα-
θορίζονται από τον οργανισμό όπου θα διενεργηθεί ο 
έλεγχος, καθώς και μεταφοράς ή επανεισαγωγής όσων εξ 
αυτών δεν καταστράφηκαν. Ο απαιτούμενος κάθε φορά 
χρόνος ισχύος της άδειας, καθορίζεται από την αρμόδια 
αρχή έκδοσής της, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2017/853 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΜΑΪΟΥ 2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

91/477/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ

Άρθρο 11

Σήμανση πυροβόλων όπλων

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση α΄ 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Μετά την υποπαράγραφο 10Α του άρθρου 2 του 
ν. 2168/1993 προστίθεται υποπαράγραφος 10Β ως εξής:

«10.Β. Πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη 
που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν 
φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του 
άρθρου 5, λαμβάνουν αμέσως μετά την εισαγωγή τους 
και πριν την τοποθέτησή τους με οποιονδήποτε τρό-
πο στην αγορά ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3Α 
του άρθρου 5. Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβά-
νει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που 
εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια υπό το καθεστώς 
προσωρινής εισαγωγής. 

Η υποχρέωση σήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 
3Α του άρθρου 5, καταλαμβάνει και τα πυροβόλα όπλα 
και ουσιώδη συστατικά μέρη τους που ανήκουν στα κρα-
τικά αποθέματα, πριν αυτά διατεθούν, με οποιονδήποτε 
τρόπο στην αγορά, προκειμένου να κατέχονται μόνιμα 
από πολίτες. Σε αυτήν την περίπτωση η σήμανση πρέπει 
να επιτρέπει την αναγνώριση του φορέα που πραγμα-
τοποιεί τη διάθεση. 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη σήμανση των 
ανωτέρω ειδών, η αρμόδια αρχή που θα την πραγματο-
ποιεί, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1179Τεύχος A’ 70/20.03.2020

παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή 
άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, 
ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 και στις παρα-
γράφους 4, 4α και 4β, καθώς και όποιος παραβαίνει την 
υποχρέωση της υποπαραγράφου 10Β σε συνδυασμό 
με την υποπαράγραφο 3Α του άρθρου 5 του παρόντος 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 
χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χι-
λιάδων (30.000) ευρώ.».

3. Η υποπαράγραφος 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων 
όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών τους επιτρέπεται 
εφόσον φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμαν-
ση, στην οποία περιλαμβάνονται η επωνυμία του κα-
τασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, η χώρα ή ο τόπος 
κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευ-
ής, εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς 
και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ως άνω δεν 
αποκλείουν την προσθήκη του εμπορικού σήματος του 
κατασκευαστή. 

Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ουσιώδες 
συστατικό μέρος του πυροβόλου όπλου. Όταν ουσιώ-
δες συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για 
να σημανθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε σημαίνεται 
τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή 
ψηφιακό κωδικό. 

Απαγορεύεται η φθορά, αλλοίωση ή παραποίηση της 
σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους 
του.».

Άρθρο 12

Ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β΄, 

12, 13 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω 
ειδών υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία κα-
ταχωρίζεται η κίνηση των ειδών που κατασκευάζονται, 
μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή επισκευάζονται, 
σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπι-
σμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύ-
πος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός 
σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι 
διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που 
τα αποκτούν. 

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέ-
ρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που 
αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη. 
Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω 
συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό 
αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28. 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να κα-
ταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, 
ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλε-
κτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές 
των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και 
κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυ-
τής.». 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 2 είδη, καθώς και όσοι ασκούν δρα-
στηριότητες διαμεσολάβησης - μεσιτείας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4α, υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλία, στα οποία καταγράφουν όλα τα εισερχόμενα και 
εξερχόμενα όπλα, μέρη, εξαρτήματα και πυρομαχικά, σε 
συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό 
και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η 
μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς 
του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευ-
θύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα 
αποκτούν. 

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέ-
ρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που 
αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη. 
Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω 
συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό 
αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28. 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να κα-
ταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, 
ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλε-
κτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές 
των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και 
κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυ-
τής.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του 
ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε μετα-
φορές όπλων κατόπιν πώλησης μέσω σύμβασης από 
απόσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του ν. 2168/1993 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην πα-
ράγραφο 1, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές μπορούν να 
φέρουν στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη άδεια και 
προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, 
ένα ή περισσότερα όπλα από αυτά που επιτρέπεται να 
κατέχονται ή να φέρονται στην Ελληνική Επικράτεια για 
την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κατ’ εξουσι-
οδότηση αυτού κανονιστικών διατάξεων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου 
όπλου, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι είναι σε 
θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, 
προσκομίζοντας ιδίως πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των 
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δραστηριοτήτων κυνηγίου ή σκοποβολής στο κράτος - 
μέλος προορισμού.

5. Το άρθρο 28 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 28
Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, με ηλε-
κτρονικά μέσα, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που δι-
αθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, 
στο κράτος - μέλος προορισμού της μεταφοράς και στα 
κράτη - μέλη διαμετακόμισης, εφόσον η μεταφορά πε-
ριλαμβάνει τέτοια. 

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 25 και 26 ανακοινώνονται, το αργότερο 
κατά τη μεταφορά, στα κράτη - μέλη διαμετακόμισης 
και τελικού προορισμού των όπλων.

3. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν, με 
ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών 
κρατών - μελών πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που 
χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε 
άλλο κράτος - μέλος και πληροφορίες σχετικά με την 
άρνηση χορήγησης αδειών κατοχής και οπλοφορίας για 
λόγους ασφαλείας ή λόγους που συνδέονται με την αξι-
οπιστία του συγκεκριμένου προσώπου. 

 4. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την υπηρεσία συλλογής 
και ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του 
παρόντος νόμου. Στην ως άνω Υπηρεσία τηρείται αρ-
χείο οπλοπωλών, στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα 
που διαθέτουν τις άδειες των άρθρων 5 και 6, καθώς 
και ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων, στο οποίο 
καταγράφονται και διατηρούνται για χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου 
όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, όλες 
οι πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να ιχνη-
λατηθούν και να εντοπιστούν τα πυροβόλα όπλα και τα 
ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών που εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μεταξύ των οποίων:

α) ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο 
αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το 
σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως 
μοναδική σήμανση, πληροφορίες οι οποίες λειτουργούν 
ως το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε πυροβόλου όπλου· 

β) ο αριθμός σειράς ή η μοναδική σήμανση που το-
ποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει 
από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου 
όπλου· 

γ) το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις των προμη-
θευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυρο-
βόλου όπλου, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις 
αντίστοιχες ημερομηνίες· 

δ) τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβό-
λου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας του, 
μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση 
ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία 
ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

5. Στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της προ-
ηγούμενης παραγράφου έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια 
κατά τον νόμο αρχή. Μετά την καταστροφή του πυροβό-

λου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, 
το ως άνω αρχείο και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσβάσιμα:

α) για περίοδο δέκα (10) ετών από τις αρμόδιες αρχές 
για τις τελωνειακές διαδικασίες και 

β) για περίοδο τριάντα (30) ετών από τις αρχές που 
είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση 
ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων. 

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπερι-
λαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων 
της παραγράφου 4, διαγράφονται μετά το πέρας της πε-
ριόδου των τριάντα (30) ετών, μετά την καταστροφή του 
πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών 
μερών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες 
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 
διαβιβαστεί σε αρχή που είναι αρμόδια για την πρόλη-
ψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, 
ή σε άλλες αρχές αρμόδιες για συναφείς σκοπούς. Για 
τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν οι ειδικότερες διατά-
ξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδο-
μένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679) και του ν. 4624/2019 
(Α΄ 137).».

Άρθρο 13

Απόκτηση και κατοχή 

γεμιστήρων και πυρομαχικών 

(Άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 9 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2168/1993, ως αυτή τροποποιείται με την παράγρα-
φο 4 του άρθρου 4 του παρόντος, προστίθεται περίπτω-
ση ι΄ ως εξής:

«ι. Γεμιστήρων μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της 
αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών 
αυτών.

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 
του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Των παραγράφων 1, 2, 3 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, 
στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιγ΄ και 5 περιπτώσεις α΄ και ι΄ με φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών 
χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.». 

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του 
ν.  2168/1993 προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής: 
«6Α. Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν άδειες κατοχής και 
οπλοφορίας για πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β΄ του 
Παραρτήματος Ι, εάν το πρόσωπο στο οποίο είχε χορη-
γηθεί η άδεια βρεθεί να έχει στην κατοχή του γεμιστήρα 
που μπορεί να προσαρμοστεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα 
όπλα με κεντρική επίκρουση ή σε επαναληπτικά πυρο-
βόλα όπλα, ο οποίος είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης 
των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση 
των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων.

4. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 2168/1993 προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Οι μεσίτες, οι κατασκευαστές και οι έμποροι μπο-
ρούν να αρνούνται να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε 
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συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων ή 
συστατικών μερών τους, την οποία ευλόγως θεωρούν 
ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της. Τα ως άνω 
πρόσωπα αναφέρουν οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή 
στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.».

Άρθρο 14

Παραρτήματα

(Άρθρο 1 παράγραφος 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)
Μετά το άρθρο 28 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρ-

θρο 28Α ως εξής:
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FIREARMS AND 
AMMUNITION 

  -      

CATEGORY A – 
PROHIBITED 

FIREARMS AND 
AMMUNITION  

 O  
/  -

 
 -

  
FIREARMS 

 1 FULL-AUTOMATIC 

 
  

 
PISTOLS 

 -    BLANK PISTOLS 

 
 

 
SUBMACHINE GUNS 

   & 
 

 
 

LIGHT MACHINE 
GUNS 

  & 
  

 
 

MACHINE GUNS 

 
 

 
RIFLES 

   
 

2  
DISGUISED AS OTHER 

OBJECTS 

   
  

3 
 

 

FULL-AUTOMATIC 
CONVERTED INTO 
SEMI-AUTOMATIC 

   
    

  >21 , 
  >20   

     
   

4  
 

 

CENTRE FIRE SHORT 
BARREL SEMI-

AUTOMATIC FIREARM 
THAT FIRES WITHOUT 

RELOADING >21 
ROUNDS, WITH A 
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LOADING DEVICE 
THAT HOLDS >20 

ROUNDS AND THAT IS 
EITHER PART OF IT OR 

DETACHABLE 

   
    

  >11 , 
  >11   

     
   

4  
 

 

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 

  
(     

 )  
   

    
 60 ,  

    
 (   

    
   

) 

5 
 

 

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 that can be 
removed without 

using tools)  

     
     

  , 
 ,  

    
,     
    

6   

ANY FIREARM OF THIS 
CATEGORY THAT HAS 
BEEN CONVERTED TO 

FIRING BLANKS, 
IRRITANTS OR 
PYROTECHNIC 

ROUNDS AND ANY 
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SALUTE OR ACOUSTIC 
WEAPON OF THIS 

CATEGORY (BY 
CONSTRUCTION OR 

THROUGH 
CONVERSION) 

 AMMUNITION 

  , 
   

,     
    

7 

   
   

 
  

 
   
  

AMMUNITION WITH 
PENETRATING 
EXPLOSIVE OR 
INCENDIARY 

PROJECTILES AND THE 
PROJECTILES FOR 

SUCH AMMUNITION 

    
   

  , 
     

8 

   
   

 
  

 
   
  

PISTOL AND 
REVOLVER 

AMMUNITION WITH 
EXPANDING AND 
DISINTEGRATING 

PROJECTILES AND THE 
PROJECTILES FOR 

SUCH AMMUNITION 

    
   
   

 

BLANK CARTRIDGES 
PRIMED WITH 
IRRITANT OR 

HARMFUL CHEMICAL 
SUBSTANCES 

  -        
CATEGORY B – 

FIREARMS SUBJECT 
TO AUTHORISATION 

 O  
/   -

 
 -

 
FIREARMS 

 SHORT BARREL 
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1 

  
REPEATING FIREARMS  

    
 (   ) 

2  

CENTRE FIRE SINGLE-
SHOT (SINGLE-SHOT 

PISTOLS) 

    
   

 O 28  
3  

RIMFIRE SINGLE-SHOT 
W OSE OVERALL 
LENGTH IS <28cm 

   
   4   

   
4  

SEMI-AUTOMATIC 
OTHER THAN THOSE 
LISTED UNDER POINT 

4a OF CATEGORY A  

 (  ) LONG RIFLED BARREL  

  
    
    

    >3 
  

5 
  

  

RIMFIRE SEMI-
AUTOMATIC THAT 

THEIR LOADING 
DEVICE AND 

CHAMBER CAN HOLD 
TOGETHER >3 

ROUNDS  

  
    
    

    >3 
   O 12  

6 
 

  

CENTRE FIRE SEMI-
AUTOMATIC THAT 

THEIR LOADING 
DEVICE AND 

CHAMBER CAN HOLD 
TOGETHER MORE 
THAN 3 BUT LESS 
THAN 12 ROUNDS  
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   4   
     

     
    

  3  (  
    

 ) H  
     

O       
   

     
     
    

  3  

7 
 

  

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 
WHOSE LOADING 

DEVICE AND 
CHAMBER CAN HOLD 

TOGETHER MORE 
THAN 3 ROUNDS 

 (  ) 
LONG SMOOTH 

BARREL 

  
    
    

    >3 
  

8 
 

  

RIMFIRE SEMI-
AUTOMATIC THAT 

THEIR LOADING 
DEVICE AND 

CHAMBER CAN HOLD 
TOGETHER >3 

ROUNDS  

  
    
    

    >3 
   O 12  

9 
  

  

CENTRE FIRE SEMI-
AUTOMATIC THAT 

THEIR LOADING 
DEVICE AND 

CHAMBER CAN HOLD 
TOGETHER MORE 
THAN 3 BUT LESS 
THAN 12 ROUNDS  
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   4   
     

     
    

  3  (  
    

 ) H  
   I   

O       
   

     
     
    

  3   

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 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 

  
    

    50 
   

 60   

11  

REPEATING AND 
SEMI-AUTOMATIC 
WHOSE BARREL IS 

OVER 50cm BUT LESS 
THAN 60cm  

  
    

    50 
  

12 X

REPEATING AND 
SEMI-AUTOMATIC 

THAT THEIR BARREL IS 
LESS THAN 50cm  

 O  OTHER FIREARMS 

    
(    

)   
13 

 
  

ANY FIREARM OF THIS 
CATEGORY THAT HAS 
BEEN CONVERTED TO 
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  , 

 ,  
    

,     
    

    
   

FIRING BLANKS, 
IRRITANTS AND ANY 

SALUTE OR ACOUSTIC 
WEAPON OF THIS 

CATEGORY (BY 
CONSTRUCTION OR 

THROUGH 
CONVERSION) 

   
    

     
    

   
3,4 , 4   5    

14 
 

 

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  

O    
   

   
  

15 

WEAPONS USED FOR 
DESTROYING WELDED 

STUFF IN ROTARY 
KILNS  

  –         
CATEGORY C – 

FIREARMS SUBJECT 
TO AUTHORISATION 

  
/   -

 
 -

 
FIREARMS 

   
   

   
1  

REPEATING LONG 
FIREARMS WITH 

RIFLED BARREL OF 
ANY BARREL LENGTH 

   
     > 

 60   
2  X

REPEATING LONG 
FIREARMS WITH 
SMOOTH BARREL 
WHOSE LENGTH IS 

>60cm
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   3 

SINGLE-SHOT LONG 
FIREARMS WITH 
RIFLED BARREL  

  
   

     > 
 60 ,   

     
    

 3   

4  

REPEATING RIMFIRE 
LONG FIREARMS 
WITH SMOOTH 

BARREL OVER >60cm 
THAT THEIR LOADING 

DEVICE AND 
CHAMBER CAN HOLD 
TOGETHER UP TO 3 

ROUNDS  

    
  

   28 
  < 60 

  

5  

RIMFIRE SINGLE-SHOT 
WITH OVERALL 

LENGTH 28cm BUT 
<60cm 

    
   

   
   

( ) 2015/2403  

6    

FIREARMS OF ANY 
CATEGORY, THAT 

HAVE BEEN 
DEACTIVATED IN 

ACCORDANCE WITH 
IMPLEMENTING 

REGULATION (EU) 
2015/2403 

    
    

   14.9.2018  
   14.9.2018  

7 

SINGLE-SHOT LONG 
FIREARMS WITH 
SMOOTH BARREL 
PLACED ON THE 
MARKET ON OR 
AFTER 14.9.2018  
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      TYPE 

  

 
(     

  – 
 18  ) 

AIRGUNS

   
  

  
(S R )   

  

X 

DEVICES THAT 
SPRAY CHEMICAL 
SUBSTANCES AND 

TASERS 

  , 
    

  
  

  
  

 , 
, ,   
   

  

KNIVES (EXCL. 
DOMESTIC, 

PROFESSIONAL, 
TRAINING, ART, 

HUNTING, FISHING 
OR ANY SIMILAR 

USE) 

 , 
   

   
  

   
( N Y) 

 

BRASS KNUCKLES, 
BATS (METAL OR 

NO) & BATS 
CONNECTED WITH 

CHAIN OR ROPE 
(NUNCHAKU) 
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, , , 
, , 

, , 
 

(ARBALETE),   
  

  
(   ) 

LONGSWORD, 
LANCES, SWORDS, 

DAGGERS, 
BAYONETS, BOWS, 

CROSSBOWS 
(ARBALETES), 
ARROWS AND 

POLICE BATTONS 

   
  
   

  
   

  
  
  

  
   

 

DEVICES THAT 
LAUNCH 

SUBSTANCES 
WHICH ARE 
INSTANTLY 
IGNITED OR 

CONTAIN 
ANAESTHETIC OR 

IRRITANT 
SUBSTANCES AND 
ARE MEANT TO BE 
USED FOR ATTACK 

OR DEFENCE 

  
( ),  

  
 

 ( ) 

  , 
    

 
     

  16    

SPEARGUNS THAT 
EXPEL SHARP 

METAL OBJECT 
(HARPOON) 

  
  

   
   

 
(     

,   
 , 

     
  

) 

  
    . 
456/1976 «  

  
» (  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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  , 
  

  -
, , 

  
  

  

 
(     

   ) 

SPECIAL GUNS 
THAT ARE USED 
FOR STUNNING, 

WARD OFF, 
IMMOBILISATION 

OR PAINLESS 
KILLING OF 
ANIMALS  

    
  

   
 -

,  
  

 
,   
,  
   

   
  

 

 

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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται 
για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, όπως 
αυτά ορίζονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1 του 
ν. 2168/1993, που λαμβάνει χώρα μετά την 8η Απριλίου 
2016. 

 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο-
νται και για τα πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν ήδη απε-
νεργοποιηθεί και έχει εκδοθεί άδεια κατοχής τους, πριν 
την 8η Απριλίου 2016, σε περίπτωση πώλησης, δωρεάν 
μεταβίβασης, ανταλλαγής ή μεταφοράς τους σε άλλο 
κράτος - μέλος.

Άρθρο 16

Αρχή Επαλήθευσης 

και Οντότητες Απενεργοποίησης

1. Το 301 Εργοστάσιο Βάσης (301 ΕΒ) και η Διεύθυνση 
Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΔΝΟ/ΝΣ) 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζονται ως οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές για να επαληθεύουν και να πιστοποιούν 
ότι η απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων διενεργήθηκε 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήμα-
τος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 (αρχές 
επαλήθευσης), με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε 
ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Ως σύμβολα των ως 
άνω αρχών επαλήθευσης ορίζονται το σύμβολο «ΗΑ» 
για το 301 ΕΒ και το σύμβολο «ΗΝ» για τη ΔΝΟ/ΝΣ, τα 
οποία αποτελούν το στοιχείο 3 του υποδείγματος σή-
μανσης των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων του 
Παραρτήματος ΙΙ του ανωτέρω Εκτελεστικού Κανονισμού. 

2. Τα εργαστήρια επισκευής πυροβόλων όπλων, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, ορίζο-
νται ως αρμόδιες οντότητες για να απενεργοποιούν τα 
πυροβόλα όπλα, προκειμένου να καταστούν οριστικά 
ακατάλληλα για χρήση (οντότητες απενεργοποίησης), 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτή-
ματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. 

3. Όταν η αρχή επαλήθευσης λειτουργεί ταυτόχρονα 
και ως οντότητα απενεργοποίησης, απαιτείται σαφής 
διαχωρισμός των εν λόγω εργασιών και των προσώπων 
που τις εκτελούν.

Άρθρο 17

Διαδικασία απενεργοποίησης 

1. Η διαδικασία απενεργοποίησης ξεκινά με μέριμνα 
του ενδιαφερομένου και οι δαπάνες αυτής βαρύνουν 
τον ίδιο. Η αρμόδια οντότητα απενεργοποίησης, αφού 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες απε-
νεργοποίησης του πυροβόλου όπλου, εκδίδει βεβαίωση 
στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα: 

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του πυροβόλου όπλου 
(αριθμός, κατασκευαστής, μοντέλο, τύπος, διαμέτρημα, 
χώρα προέλευσης), 

β) τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, 
γ) τις ειδικές ενέργειες, οι οποίες έλαβαν χώρα ώστε 

το πυροβόλο όπλο να καταστεί οριστικά ακατάλληλο 
για χρήση.

2. Στη συνέχεια, με ευθύνη της οντότητας απενερ-
γοποίησης πραγματοποιείται η, εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, μεταφορά του απενεργοποιημένου πυ-
ροβόλου όπλου προς την αρχή επαλήθευσης, κατόπιν 
έκδοσης σχετικής άδειας μεταφοράς από τη Διεύθυνση 
Ασφάλειας ή τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού του τό-
που όπου λειτουργεί η οντότητα απενεργοποίησης και 
με τους αναγραφόμενους σε αυτήν όρους. Με ευθύνη 
της οντότητας απενεργοποίησης και υπό τις ίδιες ως 
άνω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται, μετά το πέρας 
των εργασιών του επόμενου άρθρου, και η, εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας, μεταφορά του απενεργοποιη-
μένου πυροβόλου όπλου από την αρχή επαλήθευσης 
στην οντότητα απενεργοποίησης και μέχρι την απόδοση 
αυτού στον κάτοχό του.

3. Για την έκδοση της άδειας μεταφοράς, η οντότητα 
απενεργοποίησης υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρ-
θρο 1 της υπ’ αριθμ. 3009/2/23-α΄ από 31.8.1994 από-
φασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 696) δικαιολο-
γητικά, αντίγραφο ισχύουσας άδειας, εφόσον υπάρχει, 
προβλεπόμενης στις διατάξεις του ν. 2168/1993 και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, κα-
θώς και αντίγραφο Βεβαίωσης Εργαστηριακού Ελέγχου 
της αρμόδιας Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών 
περί του ότι το ήδη κατεχόμενο πυροβόλο όπλο, το 
οποίο πρόκειται να απενεργοποιηθεί ή μέρος αυτού δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια. Η εν 
λόγω άδεια μεταφοράς ισχύει έως έξι (6) μήνες.

Άρθρο 18

Διαδικασία επαλήθευσης

1. Η αρχή επαλήθευσης παραλαμβάνει από την οντό-
τητα απενεργοποίησης το απενεργοποιημένο πυροβόλο 
όπλο του ενδιαφερόμενου, εφόσον αυτό συνοδεύεται 
από τη βεβαίωση και την άδεια μεταφοράς του προη-
γούμενου άρθρου. Στη συνέχεια, καταχωρίζει τα σχετικά 
έγγραφα στο τηρούμενο από αυτή πρωτόκολλο, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον Διακλαδικό Κανονισμό 
Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Φ.072/4/68562 Σ.1346 από 1.3.2005 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ώστε να τηρείται σειρά 
χρονικής προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των 
αιτημάτων.

2. Η εν λόγω αρχή επαληθεύει ότι το απενεργοποιη-
μένο πυροβόλο όπλο έχει καταστεί οριστικά ακατάλλη-
λο για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2403, προβαίνοντας στη σήμανση αυτού, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τα 
οριζόμενα περί του σχετικού υποδείγματος σήμανσης 
του Παραρτήματος ΙI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2403. Ειδικότερα, αποτυπώνει το κοινό μοναδικό 
σήμα, το οποίο περιλαμβάνει το σύμβολο «EL», επίσημο 
διεθνή κωδικό της Χώρας μας, ως χώρας απενεργοποίη-
σης, ως στοιχείο 2 του σχετικού υποδείγματος σήμανσης 
και τα τελευταία ψηφία του έτους απενεργοποίησης, ως 
στοιχείο 4 του ιδίου υποδείγματος. Με την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας επαλήθευσης, η αρχή επαλήθευσης 
εκδίδει πιστοποιητικό απενεργοποίησης, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1194 Τεύχος A’ 70/20.03.2020

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, προκειμένου να χορηγηθεί 
στον κάτοχο του όπλου. Οι πληροφορίες που περιλαμ-
βάνονται στο πιστοποιητικό απενεργοποίησης αναγρά-
φονται τόσο στην ελληνική όσο και αγγλική γλώσσα.

3. Τα αιτήματα που υποβάλλονται διεκπεραιώνονται 
από την αρχή επαλήθευσης το αργότερο εντός εκατόν 
είκοσι (120) ημερών από την παραλαβή τους. Η προθε-
σμία αυτή μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας και κατόπιν 
γνωστοποίησης αυτών στον αιτούντα. Μετά το πέρας 
των εργασιών της, η αρχή επαλήθευσης παραδίδει το 
απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο, συνοδευόμενο 
από το πιστοποιητικό απενεργοποίησης στην οντότη-
τα απενεργοποίησης. Επιπλέον, αποστέλλει αντίγραφο 
του πιστοποιητικού απενεργοποίησης στην εκδούσα την 
άδεια μεταφοράς αστυνομική αρχή, για την ενημέρωση 
του αρχείου του άρθρου 28 του ν. 2168/1993. 

4. Για την παροχή των υπηρεσιών επαλήθευσης και 
την έκδοση του πιστοποιητικού απενεργοποίησης κα-
ταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντίτιμο, το ύψος 
του οποίου αντιστοιχεί στον αριθμό των ωρών εργασίας 
που απαιτήθηκαν για την επαλήθευση της απενεργοποί-
ησης πολλαπλασιαζόμενο με το κόστος της κάθε ώρας 
εργασίας. Για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών επαλήθευσης, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και τις διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο 
εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από τον ενδιαφε-
ρόμενο, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις διατάξεις 
του Γενικού Κανονισμού «Περί αμοιβαίων εξυπηρετήσε-
ων, κοστολόγησης και οικονομικής τακτοποίησης των 
δοσοληψιών των κλάδων των Ε.Δ.» (Β΄ 358/2000), της 
υπ’ αριθμ. Φ. 800/214028/Σ.3434/722015 απόφασης 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση Γενικού Κανονι-
σμού Κοστολόγησης» (Β΄ 129/2016) και της εκάστοτε 
ισχύουσας απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
περί κοστολόγησης/τιμολόγησης των παρεχομένων 
υπηρεσιών και οικονομικής τακτοποίησης των δοσο-
ληψιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς 
και τα προβλεπόμενα στην Πάγια Διαταγή 8-15/1991/
ΓΕΣ «Περί του τρόπου διαθέσεως και κοστολογήσεως 
υλικών-εφοδίων και παροχής υπηρεσιών σε άλλους κλά-
δους των Ε.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, τρίτους και ξένες 
αρχές» για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το 301 ΕΒ 
και στην υπ’ αριθμ. Φ.048.135/1/82/1271982 απόφαση 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση του Ειδικού Κανο-
νισμού περί διαθέσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών 
του Ναυτικού σε τρίτους» (Β΄ 756) για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη ΔΝΟ/ΝΣ. 

5. Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει 
τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενερ-
γοποίησης, επιστρέφει το όπλο στην οντότητα απενερ-
γοποίησης, η οποία βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ 
νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επα-
λήθευσης της απενεργοποίησης του όπλου.

Άρθρο 19

Ποινικές κυρώσεις

Όποιος απαλείφει ή παραποιεί τη σήμανση που τίθεται 
από την αρχή επαλήθευσης σε απενεργοποιημένο πυρο-

βόλο όπλο ή επεμβαίνει στα αποτελέσματα των εργασι-
ών που πραγματοποίησε η οντότητα απενεργοποίησης, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτή-
ματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, 
με σκοπό να επανενεργοποιήσει το συγκεκριμένο όπλο, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 
απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το άρ-
θρο 65 ΠΚ, αν ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που ασκεί επάγ-
γελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια της αρχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη δύνανται να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του 
άρθρου 28Α του ν. 2168/1993, όπως αυτό προστίθεται 
με το άρθρο 14 του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
μπορεί να ορίζεται ως οντότητα απενεργοποίησης και/ή 
αρχή επαλήθευσης των άρθρων 2 και 3 του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 και υπηρεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, ακόμη 
και κατά τροποποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄, 
το σύμβολο που θα χρησιμοποιεί η εν λόγω υπηρεσία, 
το κόστος παροχής των υπηρεσιών επαλήθευσης και έκ-
δοσης πιστοποιητικού απενεργοποίησης, η τηρούμενη 
διαδικασία επαλήθευσης και κοστολόγησης, καθώς και 
κάθε σχετικό θέμα. 

Άρθρο 21 

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας του ν. 2168/1993 
για όπλα που κατατάσσονται στα σημεία 3 και 5 της κα-
τηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ως άνω νόμου που 
έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
ανακαλούνται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που 
επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων η 
απόκτηση, κατοχή και οπλοφορία με πυροβόλα όπλα 
της εν λόγω κατηγορίας. 

2. Οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας του ν. 2168/1993 
για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρου-
ση που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, επανεξετάζονται κατά την πρώτη θεώρηση 
της άδειας ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής 
και εφόσον διαπιστωθεί ότι φέρουν γεμιστήρες χωρη-
τικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων ή των 
δέκα (10) φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων 
πυροβόλων όπλων: 

α. αν ο κάτοχος/φέρων δικαιούται να κατέχει ή να φέ-
ρει πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήμα-
τος Ι του ν. 2168/1993 η άδεια θεωρείται· 

β. αν ο κάτοχος/φέρων δεν δικαιούται να κατέχει ή να 
φέρει όπλο της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του 
ν. 2168/1993:

βα) ο γεμιστήρας, εφόσον είναι προσθαφαιρούμενος, 
αφαιρείται και φυλάσσεται στην αρμόδια αστυνομική 
αρχή μέχρι δύο (2) έτη και εφαρμόζονται τα προβλεπόμε-
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να στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, 
ενώ η άδεια κατοχής/οπλοφορίας θεωρείται, με ρητή 
μνεία στο σώμα αυτής περί της χωρητικότητας του γε-
μιστήρα που επιτρέπεται να φέρει το πυροβόλο όπλο,

ββ) εφόσον ο γεμιστήρας είναι μόνιμα προσαρμοσμέ-
νος στο πυροβόλο όπλο, ανακαλείται η άδεια κατοχής/
οπλοφορίας, ενώ το πυροβόλο όπλο αφαιρείται και φυ-
λάσσεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή μέχρι δύο (2) 
έτη και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγρα-
φο 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993. 

3. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γί-
νεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 2168/1993, ως είχε 
πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, εννοούνται 
εφεξής οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες ρυθμίσεις του 

ν. 2168/1993, ως αυτός τροποποιείται με τον παρόντα 
νόμο. 

Άρθρο 22 

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γούνται:

α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 
του ν. 2168/1993, 

β) το άρθρο 23 του ν. 2168/1993, 
γ) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 

του ν. 2168/1993,
δ) κάθε αντίθετη διάταξη προς τις ρυθμίσεις του πα-

ρόντος. 

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων 
των άρθρων 15 έως 18 που ισχύουν από την 8η Απριλίου 2016.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

  Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

  Ναυτιλίας
Δικαιοσύνης Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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*01000702003200028*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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