
Νόμοσ 2168/1993/ Α-147 Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρθκτικζσ φλεσ, κ.α. κζματα 

ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ.2168.Ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν όπλα, πυρομαχικά, εκρθκτικζσ 

φλεσ, εκρθκτικοφσ μθχανιςμοφσ και άλλεσ διατάξεισ.  

Άρκρο 1: ‘Εννοια όρων - ‘Εκταςθ εφαρμογισ. 

1. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου: 

α. Όπλο είναι κάκε μθχάνθμα, το οποίο, με ωςτικι δφναμθ που παράγεται με 

οποιονδιποτε τρόπο, εκτοξεφει βλιμα ι χθμικζσ ουςίεσ ι ακτίνεσ ι φλόγεσ ι αζρια και 

μπορεί να επιφζρει κάκωςθ ι βλάβθ τθσ υγείασ ςε πρόςωπα ι βλάβθ ςε πράγματα ι να 

προκαλζςει πυρκαγιά και ιδίωσ κάκε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκθ κάκε τφπου, 

όπωσ και κάκε ςυςκευι που μπορεί να προκαλζςει με οποιονδιποτε τρόπο τα ανωτζρω 

αποτελζςματα. 

β. Κυνθγετικά όπλα είναι τα επωμιηόμενα μονόκαννα και δίκαννα, επαναλθπτικά και 

θμιαυτόματα όπλα, που ζχουν το εςωτερικό τθσ κάνθσ τουσ λείο και όχι ραβδωτό, μικοσ 

κάνθσ τουλάχιςτον πενιντα εκατοςτϊν του μζτρου και ςυνολικό μικοσ τουλάχιςτον ενόσ 

(1) μζτρου, ςτακερό, μθ πτυςςόμενο κοντάκι, λειτουργοφν με δφναμθ που παράγεται από 

τθν καφςθ πυρίτιδασ, προορίηονται αποκλειςτικά και μόνο για τθν άςκθςθ κιρασ ι 

εξάςκθςθ ςτθ ςκοποβολι, φζρουν ςυνολικά μζχρι τρία φυςίγγια και δεν δφναται να 

δεχκοφν περιςςότερα από τρία φυςίγγια. Σα όπλα αυτά κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ 

Α και Β. τθν κατθγορία Α υπάγονται όςα ζχουν κάνθ μικουσ μζχρι 60 εκατοςτϊν και ςτθν 

κατθγορία Β τα λοιπά κυνθγετικά όπλα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα 

μικροφ διαμετριματοσ τφπου FLOBERT. 

γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργοφν με ςυμπιεηόμενο αζρα ι με χριςθ διοξειδίου 

του άνκρακα και εκτοξεφουν ςφαιρίδιο από μεταλλικι, πλαςτικι ι άλλθ φλθ. 

δ. Πυρομαχικά είναι τα πάςθσ φφςεωσ εφόδια βολισ, ιδίωσ τα φυςίγγια πολεμικϊν 

τυφεκίων, αυτομάτων, πολυβόλων, πιςτολιϊν και περιςτρόφων, τα βλιματα βαρζων 

όπλων και πυροβολικοφ, κακϊσ και τα ςυςτιματα, που αποτελοφνται από εκρθκτικζσ φλεσ, 

εκρθκτικοφσ μθχανιςμοφσ ι ςυνδυαςμοφσ αυτϊν, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

όπωσ είναι ι να βλθκοφν με όπλα ευκυτενοφσ ι καμπφλθσ τροχιάσ. τθν ζννοια των 

πυρομαχικϊν περιλαμβάνονται και τα ενεργά επί μζρουσ ςτοιχεία αυτϊν (καψφλλια, 

κάλυκεσ, βολίδεσ, βραδφκαυςτα υλικά κ.λ.π.), κακϊσ και τα φυςίγγια βλαπτικϊν χθμικϊν 

ουςιϊν. 

ε. Εκρθκτικζσ φλεσ είναι τα ςτερεά ι υγρά ςϊματα, τα οποία από οποιαδιποτε αιτία 

υφίςτανται χθμικι μεταβολι και μετατρζπονται ςε αζριεσ μάηεσ με ςυνκικεσ υψθλϊν 

κερμοκραςιϊν και πιζςεων, με αποτελζςματα βλθτικά ι ρθκτικά. 

ςτ. Εκρθκτικόσ μθχανιςμόσ είναι κάκε ςυςκευι, που μπορεί να προκαλζςει ζκρθξθ 

οποιαςδιποτε εκρθκτικισ φλθσ. 

2. Όπλα κεωροφνται επίςθσ τα αντικείμενα που είναι πρόςφορα για επίκεςθ ι άμυνα και 

ιδιαίτερα: 



α. Μθχανιςμοί και κάκε μζςο εκτόξευςθσ χθμικϊν ουςιϊν (SPRAY) ι εκκζνωςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

β. Μαχαίρια κάκε είδουσ, εκτόσ εκείνων που θ κατοχι τουσ δικαιολογείται για οικιακι ι 

επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι χριςθ, τζχνθ, κιρα, αλιεία ι άλλθ ςυναφι χριςθ. 

γ. Μεταλλικζσ γροκιζσ, ρόπαλα μεταλλικά ι μθ, και ρόπαλα ςυνδεδεμζνα με αλυςίδα ι 

ςχοινί (νουτςάκο). 

δ. πάκεσ, λόγχεσ, ξίφθ, ξιφίδια, ξιφολόγχεσ, ςτιλζτα, τόξα, βαλλιςτρίδεσ (ARBALETE) και 

αςτυνομικζσ ράβδοι. 

ε. Αντικείμενα ι μζςα που χρθςιμοποιοφνται για εκτόξευςθ ουςιϊν που αναφλζγονται 

αυτόματα ι περιζχουν αναιςκθςιογόνεσ ι ερεκιςτικζσ χθμικζσ ουςίεσ και προορίηονται για 

επίκεςθ ι άμυνα. 

ςτ. Συφζκια αλιείασ (ψαροντοφφεκα), που εκτοξεφουν αιχμθρό μεταλλικό αντικείμενο 

(καμάκι) 

3. τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου υπάγονται επίςθσ: 

α. ιγαςτιρεσ, που τοποκετοφνται ςε οποιοδιποτε όπλο. 

β. υςκευζσ ι εγκαταςτάςεισ, που προορίηονται για το φωτιςμό του ςτόχου ι του 

ςκοπεφτρου του όπλου. 

γ. κοπευτικζσ διόπτρεσ όπλων και πάςθσ φφςεωσ ςκόπευτρα, ωσ και εξομοιωτζσ 

ςκοποβολισ. 

δ. Ανταλλακτικά, μζρθ και εξαρτιματα όπλων και εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν, ωσ και μζρθ 

πυρομαχικϊν. 

ε. Απομιμιςεισ (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόςον αυτζσ είναι δυνατό να μετατραποφν 

ςε πραγματικά όπλα, ωσ και μθ λειτουργοφντα, λόγω ουςιϊδουσ ζλλειψθσ ι βλάβθσ, 

πυροβόλα όπλα. 

4. Σα πυροβόλα όπλα διακρίνονται ςε αυτόματα, θμιαυτόματα και επαναλθπτικά: 

α. Αυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάκε βολι οπλίηεται μόνο του και 

μπορεί να βάλλει με ριπζσ κάκε φορά που πιζηεται θ ςκανδάλθ του. 

β. Ημιαυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάκε βολι οπλίηεται μόνο του 

αλλά, κάκε φορά που πιζηεται θ ςκανδάλθ του, εκτοξεφει ζνα μόνο βλιμα. 

γ. Επαναλθπτικό είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάκε βολι οπλίηεται με τθ 

βοικεια χειροκίνθτου μθχανιςμοφ. 

5. Ωσ όπλα ςκοποβολισ 

α. Θεωροφνται τα όπλα που κακορίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν Πολιτιςμοφ και 

Δθμόςιασ Σάξθσ. 



β. Δεν κεωροφνται όπλα τα πιςτόλια αφζςεωσ αγϊνων, που καταςκευάηονται ειδικά να 

χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτόν. 

6. Δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου: 

α. Πυροβόλα όπλα, που καταςκευάςτθκαν πριν από τθν 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν 

μποροφν να δεχκοφν πυρομαχικά προοριηόμενα για όπλα, θ κατοχι των οποίων απαιτεί 

άδεια. 

β. Αγχζμαχα όπλα, που καταςκευάςτθκαν πριν από τθν 1.1.1922, εφόςον φυλάςςονται ςε 

ειδικά καταςτιματα εμπορίασ ι ςε ςυλλογζσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων”. 

***Η παρ.6 προςτζκθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184). 

 

Άρκρο 2: Ειςαγωγι από το εξωτερικό. 

1. Απαγορεφεται θ ειςαγωγι από το εξωτερικό όπλων και λοιπϊν αντικειμζνων,που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 1, πλθν των κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου 

εξαιρουμζνων. 

2. Με άδεια τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ, επιτρζπεται θ 

ειςαγωγι από το εξωτερικό: 

α. Περιςτρόφων, πιςτολιϊν, αεροβόλων και κυνθγετικϊν όπλων, κακϊσ και ανταλλακτικϊν, 

μερϊν και φυςιγγίων αυτϊν. Προκειμζνου περί ανταλλακτικϊν κυνθγετικϊν και αεροβόλων 

όπλων, θ ανωτζρω άδεια απαιτείται μόνο για τθν ειςαγωγι μθχανιςμϊν κλείςτρου, 

καλαμϊν και κανϊν. 

β. Εκρθκτικϊν υλϊν ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ πυρίτιδασ κυνθγίου. Για τθν ειςαγωγι, 

κατοχι, διάκεςθ και μεταφορά χλωρικοφ καλίου, εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ περί ειςαγωγισ και διακζςεωσ αυτοφ. 

γ. Όπλων που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςτροφι ςυγκολλοφμενου υλικοφ ςε 

περιςτροφικοφσ κλιβάνουσ και φυςιγγίων αυτϊν. 

δ. Εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν για επαγγελματικζσ ανάγκεσ μεταλλευτικϊν, λατομικϊν ι άλλων 

ςυναφϊν επιχειριςεων. 

ε. Όπλων ςκοποβολισ, ανταλλακτικϊν, ςκοπευτικϊν διόπτρων και φυςιγγίων αυτϊν, από 

εμπόρουσ και αναγνωριςμζνα ακλθτικά ςωματεία, που επιδιϊκουν τθν προαγωγι του 

ακλιματοσ τθσ ςκοποβολισ και μζλθ αυτϊν. 

ςτ. Λογχϊν, ςπακϊν, ξιφϊν, ξιφιδίων, ξιφολογχϊν, αςτυνομικϊν ράβδων, τόξων και 

βαλλιςτρίδων. 

η. Όπλων ι αντικειμζνων του παρόντοσ νόμου, που προορίηονται για ςυλλογζσ. Οι 

προχποκζςεισ και θ διαδικαςία χαρακτθριςμοφ των αντικειμζνων αυτϊν, ωσ ςυλλεκτικϊν, 



ιςτορικϊν ι οικογενειακϊν κειμθλίων, κακϊσ και ειςαγωγισ, εμπορίασ, διάκεςθσ και 

κατοχισ τουσ, κακορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ”. 

***Η παρ.η’ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.2 του άρκρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184) 

θ. Όπλων και λοιπϊν αντικειμζνων, που προορίηονται αποκλειςτικά για δείγματα ι 

εκκζςεισ. Σα είδθ αυτά ειςάγονται με κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ και οι αναγκαίεσ 

λεπτομζρειεσ ρυκμίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ, Οικονομικϊν και 

Δθμόςιασ Σάξθσ. 

κ. Όπλων ειδικοφ τφπου, που χρθςιμοποιοφνται για αναιςκθτοποίθςθ ι ανϊδυνθ 

κανάτωςθ ηϊων από υπαλλιλουσ του Τπουργείου Γεωργίασ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ι. Όπλων με ραβδωτι κάνθ και διόπτρων, αποκλειςτικά και μόνο προσ χριςθ υπθρεςιϊν 

του Τπουργείου Γεωργίασ. 

ια. Απομιμιςεων πυροβόλων όπλων, ωσ και μθ λειτουργοφντων πυροβόλων όπλων. 

ιβ. Αυτόματων όπλων και φυςιγγίων αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εξαιρετικϊν αναγκϊν 

αςφαλείασ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ κακορίηονται οι προχποκζςεισ 

χοριγθςθσ τθσ άδειασ αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

3. Με ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ, φςτερα από 

αίτθςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, επιτρζπεται θ ειςαγωγι: 

α. Όπλων ςκοποβολισ και φυςιγγίων αυτϊν κακϊσ και ακλθτικϊν οργάνων (ξιφϊν, ςπακϊν 

κ.λ.π.) από ξζνεσ ακλθτικζσ αποςτολζσ, για ςυμμετοχι τουσ ςε επίςθμουσ αγϊνεσ ςτθν 

Ελλάδα. 

β. Κυνθγετικϊν όπλων, πολεμικϊν τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιςτρόφων, πιςτολιϊν 

και ειδικϊν ακίνδυνων φυςιγγίων αυτϊν ι γομϊςεων από ελλθνικζσ ι ξζνεσ 

κινθματογραφικζσ εταιρείεσ, για αποκλειςτικι τουσ χριςθ ςτθν παραγωγι 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν. Οι ενδιαφερόμενοι, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου αυτισ, 

υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ των αρμόδιων κρατικϊν φορζων, για 

τθν αςφαλι φφλαξθ των ανωτζρω ειδϊν και να επανεξάγουν όςα είδθ δεν αναλϊνονται. Η 

τελωνειακι αρχι οφείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου 

Δθμόςιασ Σάξθσ, για τθν ειςαγωγι και επανεξαγωγι τουσ, με αντίγραφο του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ. Οι μθ ςυμμορφοφμενοι με τισ υποδείξεισ των αρμόδιων αρχϊν για τθν 

αςφαλι φφλαξθ των ανωτζρω ειδϊν, τιμωροφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 8 περ. β’ του 

άρκρου 7 του παρόντοσ νόμου. 

4. Για κάκε είδουσ όπλα και πυρομαχικά ι ςυςτατικά τουσ μζρθ, κακϊσ και εκρθκτικζσ φλεσ 

που ειςάγονται και προορίηονται για τισ ανάγκεσ των ενόπλων δυνάμεων και τθσ πολεμικισ 

βιομθχανίασ, θ άδεια ειςαγωγισ χορθγείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου 

εκνικισ Άμυνασ. Εφόςον τα είδθ αυτά προορίηονται για τισ ανάγκεσ των ςωμάτων 

αςφαλείασ, του λιμενικοφ ςϊματοσ, των τελωνειακϊν και των δαςικϊν αρχϊν, οι άδειεσ 



ειςαγωγισ χορθγοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Τπουργείων Δθμόςιασ Σάξθσ, 

Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Οικονομικϊν και Γεωργίασ, αντίςτοιχα. 

5. ε κάκε περίπτωςθ ειςαγωγισ των αντικειμζνων που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2, 

3, και 4 του παρόντοσ άρκρου, θ άδεια χορθγείται για ςυγκεκριμζνα είδθ και ποςότθτεσ, ο 

δε κακοριςμόσ των ποςοτιτων εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ για τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ αρχισ, τθρουμζνων και των προβλεπόμενων προχποκζςεων ειςαγωγισ από άλλεσ 

διατάξεισ. 

6. Επιτρζπεται θ ειςαγωγι χωρίσ άδεια από χϊρεσ μθ μζλθ τθσ Ε.Ο.Κ.. 

α. Ενόσ κυνθγετικοφ όπλου, μιασ ανταλλακτικισ κάνθσ και 500 φυςιγγίων αυτοφ, από 

αλλοδαποφσ ι ομογενείσ με ξζνθ υπθκοότθτα ι Ζλλθνεσ μόνιμουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ, 

που ςυμπλιρωςαν το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, για προςωπικι τουσ χριςθ. Η ειςαγωγι 

αυτι γίνεται με κακεςτϊσ προςωρινισ ειςαγωγισ και με τον όρο τθσ επανεξαγωγισ του 

όπλου και τθσ κάνθσ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςχετικζσ δθλϊςεισ ςτο τελωνείο 

ειςόδου και ςτθ ςυνζχεια χορθγείται προςωρινι άδεια κατοχισ του όπλου αυτοφ από τθν 

αρμόδια αςτυνομικι αρχι του ςθμείου ειςόδου. 

β. Ενόσ (1) κυνθγετικοφ όπλου κατθγορίασ Β, μιασ (1) ανταλλακτικισ κάνθσ και 500 

φυςιγγίων αυτοφ, από Ζλλθνεσ μόνιμουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ ι ομογενείσ, που 

αποςκοποφν ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, ι Ζλλθνεσ ταξιδιϊτεσ, εφόςον οι 

ανωτζρω ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

γ. Ενόσ αεροβόλου όπλου, από θμεδαποφσ ι αλλοδαποφσ, που ςυμπλιρωςαν το 18ο ζτοσ 

τθσ θλικίασ τουσ. 

7. Σα τυχόν περιςςότερα είδθ, από εκείνα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6, κρατοφνται 

από τισ τελωνειακζσ αρχζσ και, εάν εντόσ τετραμινου δεν επανεξαχκοφν με μζριμνα του 

ενδιαφερόμενου ι δεν χορθγθκεί άδεια ειςαγωγισ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του 

Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Σελωνειακοφ Κϊδικα για τα 

αηιτθτα. Κατά τθν παραλαβι των εκποιθκζντων ειδϊν, ο υπερκεματιςτισ υποχρεοφται να 

προςκομίςει ςτθν τελωνειακι αρχι άδεια ειςαγωγισ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του 

Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ. 

8. Δεν απαιτείται άδεια για τθν ειςαγωγι: 

α. Μθχανιςμϊν εκτόξευςθσ χθμικϊν ουςιϊν που προορίηονται για οικιακι ι επαγγελματικι 

χριςθ. 

β. Μαχαιριϊν που χρθςιμοποιοφνται για οικιακι ι επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι χριςθ, 

τζχνθ, κιρα, αλιεία ι άλλθ ςυναφι χριςθ, ωσ και τυφεκίων αλιείασ. 

9. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ επιτρζπεται, κατ’ εξαίρεςθ, θ ειςαγωγι 

ςυςκευϊν εκτόξευςθσ χθμικϊν ουςιϊν ι ςυςκευϊν εκκζνωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, για 

αυτοάμυνα, ωσ και ςυςκευϊν ι εγκαταςτάςεων για το φωτιςμό ι εκπομπι ακτινϊν ςε 

ςτόχο, κακϊσ και εξομοιωτϊν ςκοποβολισ. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται οι όροι και 



οι προχποκζςεισ ειςαγωγισ, εμπορίασ, διάκεςθσ, κατοχισ και χριςθσ των ςυςκευϊν 

αυτϊν. 

10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντοσ άρκρου, που προζρχονται από χϊρεσ 

μζλθ τθσ Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράσ, θ οποία χορθγείται με τισ προχποκζςεισ που 

προβλζπονται για τθν άδεια ειςαγωγισ και από τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του παρόντοσ 

νόμου. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράσ μζχρι 2 κυνθγετικϊν όπλων τθσ 

κατθγορίασ Β’ και μζχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίηονται για ατομικι χριςθ. 

11.     α. Όποιοσ ειςάγει παράνομα ςτθν Ελλάδα όπλα ι άλλα είδθ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2, περιπτ. α’, β’, δ’, ε’, θ’, ι’ και ιβ’ και 4 του παρόντοσ άρκρου, τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι ποινι ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) 

ζωσ δζκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμϊν. 

β. Όποιοσ ειςάγει παράνομα ςτθν Ελλάδα όπλα ι άλλα είδθ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 2, περιπτ. γ’, ςτ’, η’, κ’ και ια’ και 3 του παρόντοσ άρκρου και ςτθν παράγραφο 

2 περιπτ. γ και δ’ του άρκρου 1 τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρι δφο (2) ετϊν και χρθματικι 

ποινι τουλάχιςτον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμϊν. 

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Πρϊτεσ φλεσ εκρθκτικζσ και μθ αναφζρονται ςτον κατάλογο 

παραρτιματοσ 2 τθσ ΚΤΑ 3329/89 

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σο Τπ. Δθμ. Σάξθσ με τθν 6700/4-453720/20-4-94 εγκφκλιο προςδιόριςε 

ποιεσ πρϊτεσ φλεσ παραςκευισ εκρθκτικϊν υλϊν δεν αποτελοφν εκρθκτικζσ φλεσ και 

ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ προβλεπόμενθ ςτο παρόν άρκρο άδεια ειςαγωγισ-μεταφοράσ. 

“Επιτρζπεται ο εκτελωνιςμόσ, με τθν καταβολι των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων, 

κυνθγετικϊν όπλων που ζχουν ειςαχκεί με το κακεςτϊσ τθσ ελεφκερθσ χριςθσ. 

Σο υπουργείο Οικονομικϊν, κοινοποιϊντασ ςχετικό ζγγραφο του υπουργείου Δθμοςίασ 

Σάξεωσ, με τθν εγκφκλιο Σ.9739/270/20.12.94 ζδωςε τισ διευκρινίςεισ: 

 

“ασ κοινοποιοφμε το αρ. 6700/1-612493/16.11.94 ζγγραφο του υπουργείου Δθμόςιασ 

Σάξθσ που απαντϊντασ ςε ςχετικό ερϊτθμα μασ αναφζρει ότι είναι δυνατόσ ο εκτελωνιςμόσ 

με καταβολι των αναλογουςϊν δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων, κυνθγετικϊν όπλων τα 

οποία ζχουν ειςαχκεί με το κακεςτϊσ τθσ ελεφκερθσ χριςθσ (άρκρο 2 παρ. 6 περ. α’ 

Ν.2168/93). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τον εκτελωνιςμό αυτό είναι θ προςκόμιςθ από 

τουσ κατόχουσ προςωρινισ άδειασ κατοχισ, ςχετικισ άδειασ ειςαγωγισ των αρμοδίων 

Αςτυνομικϊν Αρχϊν. χετικι πράξθ περί τελωνιςμοφ κα ςυντάςςεται επί του διαβατθρίου 

του αλλοδαποφ. 

Επιςθμαίνουμε επίςθσ τθ ρφκμιςθ που αναφζρεται ςτο ανωτζρω ζγγραφο για τισ 

περιπτϊςεισ ζκτακτθσ αναχϊρθςθσ με πρόκεςθ επανόδου κατόχων προςωρινϊν αδειϊν 

κατοχισ κυνθγετικϊν όπλων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ υπάρχει δυνατότθτα παράδοςθσ του 

όπλου ςτο Σελωνείο και εκ νζου παράδοςισ του ςτον ενδιαφερόμενο μετά τθν επιςτροφι 



του, εφόςον εξακολουκεί θ προςωρινι άδεια κατοχισ του όπλου ι παρατακεί θ ιςχφσ 

αυτισ”. 

Σο ζγγραφο του υπουργείου Δθμοςίασ Σάξεωσ είναι 

α. “Οι διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 6 εδ. α’, τζκθκαν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν ατόμων (αλλοδαπϊν, ομογενϊν με ξζνθ υπθκοότθτα ι Ελλινων 

μονίμων κατοίκων εξωτερικοφ), που αφικνοφνται ςτθ χϊρα μασ προςωρινά, με ςκοπό τθ 

κιρα ι τθν ςκοποβολι, με τθν υποχρζωςθ επανεξαγωγισ του όπλου και με τθν 

προχπόκεςθ ότι, τα άτομα αυτά κα εφοδιαςκοφν από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ Ελζγχου 

Διαβατθρίων, με προςωρινι άδεια κατοχισ του όπλου αυτοφ. 

β. Οι διατάξεισ του εδαφίου β’ του ωσ άνω άρκρου, αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ Ελλινων 

μονίμων κατοίκων εξωτερικοφ ι ομογενϊν, που αποςκοποφν ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 

τοφτου αποδεικνυομζνου από ςχετικά δικαιολογθτικά μετοικεςίασ τουσ. 

Σα άτομα τθσ κατθγορίασ αυτισ, ωσ και οι Ζλλθνεσ ταξιδιϊτεσ, κατά τισ διατάξεισ αυτζσ, 

δφνανται να εκτελωνίςουν ζνα κυνθγετικό όπλο κατθγορίασ Β’ μια ανταλλακτικι κάνθ και 

500 φυςίγγια του όπλου αυτοφ, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ άδεια των αρμοδίων 

Αςτυνομικϊν Αρχϊν. 

γ. Από τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 2 εδ. α’, προβλζπεται, μεταξφ άλλων, ότι 

επιτρζπεται θ ειςαγωγι κυνθγετικϊν όπλων, μθχανικϊν κλείςτρου, καλαμϊν και κανϊν 

των όπλων αυτϊν, ωσ και φυςιγγίων κυνθγίου, κατόπιν αδείασ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 

Η διάταξθ αυτι είναι γενικι και κατιςχφει των διατάξεων τθσ παρ. 6 του άρκρου αυτοφ, με 

τθν οποία κακιερϊνονται εξαιρζςεισ. Από το ςυνδυαςμό των ωσ άνω διατάξεων, προκφπτει 

ότι δεν υφίςταται νομικό κϊλυμα για τθ χοριγθςθ αδειϊν ειςαγωγισ κυνθγετικϊν όπλων 

ςε άτομα τα οποία είχαν προθγουμζνωσ ειςαγάγει τα όπλα αυτά, με κακεςτϊσ ελεφκερθσ 

χριςθσ. 

Αναφορικά με το ερϊτθμά ςασ για τθν τφχθ όπλου, το οποίο ειςιχκθ με κακεςτϊσ 

προςωρινισ ειςαγωγισ και ο κάτοχόσ του αναχωριςει εκτάκτωσ για το εξωτερικό, με 

πρόκεςθ επανόδου του, κατά τθ γνϊμθ μασ, το όπλο αυτό πρζπει να παραδίδεται από τον 

κάτοχό του ςτο Σελωνείο που υπζβαλε τθ ςχετικι διλωςθ και, με τθν επιςτροφι του, να 

παραδίδεται εκ νζου ςτον κάτοχό του, εφόςον εξακολουκεί να ιςχφει θ προςωρινι άδεια 

κατοχισ του όπλου ι παρατακεί θ ιςχφσ αυτισ, όπωσ είχε κακιερωκεί, τόςο με το ανωτζρω 

(α) ςχετικό ζγγραφό μασ, όςο και με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 παρ. 9 εδ. α’και β’τθσ 

υπ’αρικ. 3009/2/23α από 31.8.1994 (ΦΕΚ Β’ 696) απόφαςθσ του υπουργοφ Δθμόςιασ 

Σάξθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε ςχετικά τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ 

αρχζσ, όπωσ προβαίνουν ςτον εκτελωνιςμό κυνθγετικϊν όπλων, τα οποία ειςιχκθςαν με 

προςωρινό κακεςτϊσ, υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι, κα προςκομίηεται από τουσ 

ενδιαφερομζνουσ ςχετικι άδεια ειςαγωγισ των αρμοδίων Αςτυνομικϊν Αρχϊν (Δ/νςεων 

Αςφαλείασ ι Αςτυν. Δ/νςεων). 



Σισ ςχετικζσ ενζργειζσ ςασ να μασ κοινοποιιςετε, προκειμζνου ενθμερϊςουμε τισ 

υφιςτάμενεσ Τπθρεςίεσ μασ”. 

Άρκρο 3: Εξαγωγι - Επανεξαγωγι. 

1. Η εξαγωγι ι επανεξαγωγι για οποιαδιποτε νόμιμθ αιτία κάκε είδουσ πυροβόλων 

όπλων, εκρθκτικϊν υλϊν, πυρομαχικϊν και άλλων ειδϊν πολεμικοφ υλικοφ, θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ προζλευςθσ, επιτρζπεται μόνο με άδεια του Τπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ, που 

χορθγείται με ςφμφωνθ γνϊμθ των Τπουργϊν Εξωτερικϊν και Εκνικισ Άμυνασ. Ειδικά για 

τθν εξαγωγι ι επανεξαγωγι των ανωτζρω ειδϊν, για τθν ειςαγωγι, καταςκευι και εμπορία 

των οποίων προβλζπεται άδεια των αςτυνομικϊν αρχϊν, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των 

Τπουργϊν Εξωτερικϊν και Δθμόςιασ Σάξθσ. Δεν απαιτείται άδεια για τθν εξαγωγι ι 

επανεξαγωγι ενόσ (1) κυνθγετικοφ όπλου. 

2.         α. Για τθν εξαγωγι ι επανεξαγωγι για οποιαδιποτε νόμιμθ αιτία πολεμικοφ υλικοφ 

ςε χϊρεσ μθ μζλθ του ΝΑΣΟ απαιτείται πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου, θ οποία 

εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ. 

β. Η εξαγωγι δειγμάτων πολεμικοφ υλικοφ, λοιπϊν όπλων - πυρομαχικϊν και εκρθκτικϊν 

υλϊν, για ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ του εξωτερικοφ, με δυνατότθτα επανειςαγωγισ ι μθ, 

επιτρζπεται, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθν παρ. 1 του παρόντοσ 

άρκρου. 

γ. Η άδεια εξαγωγισ ι επανεξαγωγισ ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ και δφναται να παρατακεί 

από τον Τπουργό Εκνικισ Οικονομίασ για ζξι (6) ακόμθ μινεσ. 

3.        α. Η επανειςαγωγι των ειδϊν των παραγράφων 1 και 2 τα οποία κρίκθκαν 

ακατάλλθλα ι δεν παρελιφκθςαν από τον αλλοδαπό οίκο, για οποιονδιποτε λόγο, 

επιτρζπεται με άδεια του Τπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ, που χορθγείται φςτερα από 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ. 

β. Η επανεξαγωγι των προαναφερόμενων ειδϊν, τα οποία ειςιχκθςαν ςτθν Ελλάδα και 

κρίκθκαν ακατάλλθλα από τισ εγχϊριεσ πολεμικζσ βιομθχανίεσ ι αντιπροςωπείεσ, 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ. Αν κατά τθν 

ειςαγωγι τουσ εκδόκθκε άδεια από αςτυνομικι αρχι, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ μόνο 

του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ για τθν επανεξαγωγι τουσ. 

4. Η εξαγωγι ι επανεξαγωγι κυνθγετικϊν και αεροβόλων όπλων και των φυςιγγιϊν αυτϊν, 

κακϊσ και μθχανιςμϊν κλείςτρου, καλαμϊν και κανϊν, επιτρζπεται με άδεια του Τπουργοφ 

Εκνικισ Οικονομίασ, που χορθγείται με ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ. 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Τπουργοφ ΕΘνικισ 

Οικονομίασ και των κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων υπουργϊν, ρυκμίηονται οι υποχρεϊςεισ 

των εξαγωγζων των ειδϊν των προθγοφμενων παραγράφων, θ διαδικαςία και κάκε άλλθ 

αναγκαία λεπτομζρεια. 



6. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ 

διαδικαςία αγοράσ και εξαγωγισ από αλλοδαποφσ των κατωτζρω ειδϊν, που προορίηονται 

για ατομικι τουσ χριςθ και δεν εξάγονται ςε χϊρα μζλοσ τθσ Κοινότθτασ: 

α. Δφο (2) περιςτρόφων ι πιςτολιϊν και διακοςίων (200) φυςιγγίων αυτϊν. 

β. Δφο (2) κυνθγετικϊν όπλων και πεντακοςίων (500) φυςιγγίων αυτϊν. 

γ. Δφο (2) αεροβόλων όπλων. 

7. Για τθν εξαγωγι όπλων ςκοποβολισ και φυςιγγίων αυτϊν, προσ ςυμμετοχι των 

ενδιαφερόμενων ςε ςκοπευτικοφσ αγϊνεσ με υποχρζωςθ επανειςαγωγισ τουσ, 

ακολουκείται θ διαδικαςία που κακορίηεται με απόφαςθ των Τπουργϊν Πολιτιςμοφ και 

Δθμόςιασ Σάξθσ. 

8. Όπου ςτο παρόν άρκρο αναφζρονται άδειεσ εξαγωγισ και επανεξαγωγισ, προκειμζνου 

για είδθ που προορίηονται για χϊρεσ μζλθ τθσ Κοινότθτασ, μετά τθν 1.1.1993, νοείται θ 

άδεια μεταφοράσ, για τθ χοριγθςθ τθσ οποίασ εφαρμόηονται και οι διατάξεισ του άρκρου 

26 του παρόντοσ. 

9.        α. Οι παραβάτεσ των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου 

τιμωροφνται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι ποινι πεντακοςίων 

χιλιάδων (500.000) ζωσ δζκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμϊν. 

β. Οι παραβάτεσ των διατάξεων τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου και των υπουργικϊν 

αποφάςεων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ του ίδιου άρκρου τιμωροφνται με 

φυλάκιςθ μζχρι ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι Ποινι. 

Άρκρο 4: Διαμετακόμιςθ. 

1. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, ωσ διαμετακόμιςθ κεωρείται 

οποιαδιποτε μεταφορά των ειδϊν που αναφζρονται ςτον παρόντα νόμο μζςω τθσ 

Ελλθνικισ Επικράτειασ με προοριςμό άλλθ χϊρα. 

2. Η διαμετακόμιςθ των ειδϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 1, παράγραφο 1, περιπτϊςεισ 

α’, β’, δ’, ε’ και ςτ’ και παράγραφο 3, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ ε’, επιτρζπεται κατόπιν άδειασ 

του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ, θ οποία εκδίδεται μετά ςφμφωνθ γνϊμθ των Τπουργϊν 

Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ και Οικονομικϊν. Για τθ διαμετακόμιςθ με πλωτά καλάςςια 

μζςα, θ ανωτζρω άδεια εκδίδεται από τον Τπουργό Εμπορικισ Ναυτιλίασ, με τισ ίδιεσ ωσ 

άνω προχποκζςεισ. 

3. Οι όροι και θ διαδικαςία εκδόςεωσ τθσ ανωτζρω άδειασ κακορίηονται με απόφαςθ των 

Τπουργϊν Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Οικονομικϊν, Δθμόςιασ Σάξθσ και Εμπορικισ 

Ναυτιλίασ. 

4. Η διαμετακόμιςθ των ειδϊν τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου με αεροςκάφθ 

(πολιτικά ι ςτρατιωτικά) επιτρζπεται μόνο με ειδικι άδεια που χορθγείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ: 



α. Σου ν. 1815/1988 “Περί κυρϊςεωσ του Κϊδικα Αεροπορικοφ Δικαίου”. 

β. Σου ν. 211/1947 “Περί κυρϊςεωσ τθσ εν ικάγω τθν 7.12.1944 υπογραφείςθσ ςυμβάςεωσ 

διεκνοφσ πολιτικισ αεροπορίασ”. 

γ. Σου α.ν. 2597/1940 “Περί κινιςεωσ αεροςκαφϊν υπεράνω τθσ Ελλθνικισ Επικρατείασ”. Η 

διαδικαςία και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ ρυκμίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν 

Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Οικονομικϊν, Δθμόςιασ Σάξθσ και Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν. 

5. Εξαιροφνται τθσ διαδικαςίασ τθσ διαμετακόμιςθσ οι υπερπτιςεισ και οι αναγκαςτικζσ 

προςγειϊςεισ πολιτικϊν αεροςκαφϊν, που μεταφζρουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 

2 του παρόντοσ άρκρου είδθ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ άδεια χορθγείται από το Τπουργείο 

Εξωτερικϊν, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και τθσ Τπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ. 

6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμιςθσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α. Όταν ςκάφθ, που μεταφζρουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ 

άρκρου είδθ, προοριηόμενα για τρίτθ χϊρα, καταπλζουν ςε ελλθνικό λιμζνα, είτε για 

ανεφοδιαςμό, είτε για ενζργεια εμπορικϊν πράξεων ι οποιονδιποτε άλλο λόγο, χωρίσ 

όμωσ τα φορτία των ειδϊν αυτϊν να μεταφορτϊνονται ι να εκφορτϊνονται και να 

εναποτίκενται ςε ελλθνικό ζδαφοσ. Οι πλοίαρχοι αυτϊν υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτισ 

αρμόδιεσ λιμενικζσ και τελωνειακζσ αρχζσ διλωςθ, θ οποία περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που 

κακορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου 

αποφάςεωσ. 

β. Όταν θ διαμετακόμιςθ των ανωτζρω ειδϊν γίνεται με πλοία, τα οποία διζρχονται από τα 

ελλθνικά χωρικά φδατα και μεταφζρουν αυτά νομίμωσ από χϊρα τθσ αλλοδαπισ ςε τρίτθ 

χϊρα, χωρίσ να καταπλζουν ςε ελλθνικό λιμζνα. ε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ 

οποίεσ τα εν λόγω πλοία μεταφζρουν επικίνδυνα φορτία και θ διζλευςθ είναι ενδεχόμενο 

να προκαλζςει ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια των παράκτιων 

περιοχϊν τθσ χϊρασ, οι πλοίαρχοι των ςκαφϊν αυτϊν οφείλουν να αναγγείλουν τθ 

διζλευςθ ςτο Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, ζςτω και προφορικά, με τα μζςα 

επικοινωνίασ του ςκάφουσ, προ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν ι ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ 

προ τθσ ειςόδου του ςκάφουσ ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα. Ωσ τζτοια επικίνδυνα φορτία 

χαρακτθρίηονται ιδίωσ τα φορτία μεγάλου κινδφνου εκριξεωσ, τα πυρθνικά, τα βιοχθμικά 

και ραδιενεργά υλικά, κακϊσ και θ μεταφορά ειδϊν, ο ςυνδυαςμόσ των οποίων είναι 

δυνατό να προκαλζςει ςοβαροφσ κινδφνουσ για τισ παράκτιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ι το 

καλάςςιο περιβάλλον. τθν αναγγελία του πλοιάρχου αναφζρονται τα διαλαμβανόμενα 

ςτθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου ςτοιχεία. Σο Τπουργείο Εμπορικισ 

Ναυτιλίασ δφναται να υποδείξει ςτον πλοίαρχο του ςκάφουσ να ακολουκιςει ςυγκεκριμζνο 

δρομολόγιο ι να ηθτιςει τθ μθ διζλευςθ του πλοίου από τα ελλθνικά χωρικά φδατα, 

εφόςον κρίνει ότι θ διζλευςθ αυτι δεν είναι αβλαβισ. 

γ. Όταν διαμετακομίηονται είδθ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παραγράφου 1 και 

ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του παρόντοσ νόμου, εφόςον δθλωκοφν ςτισ τελωνειακζσ 

αρχζσ το είδοσ και θ ποςότθτα αυτϊν, ωσ και θ χϊρα προζλευςθσ και τελικοφ προοριςμοφ 



τουσ. Οι τελωνειακζσ αρχζσ υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν αμζςωσ τθν αρμόδια υπθρεςία 

του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ. 

7. Αν δεν ςυντρζχουν οι προαναφερόμενεσ για κάκε περίπτωςθ προχποκζςεισ, με εξαίρεςθ 

τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 6, τα προσ διαμετακόμιςθ είδθ κεωροφνται ότι ζχουν 

ειςαχκεί παράνομα και εφαρμό- ηονται οι διατάξεισ του άρκρου 16 του παρόντοσ νόμου. 

8. Η διαμετακόμιςθ γίνεται ςφμφωνα με τθν τελωνειακι νομοκεςία και τισ διατάξεισ περί 

εξωτερικοφ εμπορίου, με μζριμνα τθσ τελωνειακισ αρχισ, θ οποία ενθμερϊνει ςχετικά για 

τθ διζλευςθ τισ αςτυνομικζσ και λιμενικζσ αρχζσ που είναι κατά τόπο αρμόδιεσ. 

9. Με απόφαςθ των Τπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ, Οικονομικϊν, Δθμόςιασ Σάξθσ, Εμπορικισ 

Ναυτιλίασ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και οι 

αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν αςφάλεια τθσ διαμετακόμιςθσ. 

10. 

α. Οι παραβάτεσ των διατάξεων των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 περίπτωςθ α’ τιμωροφνται 

με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι ποινι ενόσ εκατομμυρίου 

(1.000.000) ζωσ δζκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμϊν. 

β. Οι παραβάτεσ των λοιπϊν διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με φυλάκιςθ 

και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) δραχμϊν. 

Άρκρο 5: Καταςκευι ςτο εςωτερικό. 

1. Η καταςκευι, μεταςκευι, ςυναρμολόγθςθ, επεξεργαςία ι επιςκευι εντόσ του κράτουσ 

των ειδϊν που επιτρζπεται να ειςαχκοφν από το εξωτερικό με άδεια του Τπουργοφ 

Δθμόςιασ Σάξθσ, ςφμφωνα με τισ δια- τάξεισ του άρκρου 2 του παρόντοσ, κακϊσ και θ 

γόμωςθ ι αναγόμωςθ φυςιγγίων πυροβόλων όπλων, επιτρζπεται κατόπιν άδειασ του 

Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ. Η άδεια χορθγείται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εφόςον 

τθροφνται οι προβλεπόμενεσ από άλλεσ διατάξεισ προχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

των ςυναφϊν επιχειριςεων. 

2. Οι καταςκευαςτζσ και επιςκευαςτζσ των ανωτζρω ειδϊν υποχρεοφνται να τθροφν βιβλία, 

ςτα οποία καταχωρίηεται θ κίνθςθ των ειδϊν που καταςκευάηονται, μεταςκευάηονται, 

ςυναρμολογοφνται ι επιςκευάηονται. Ο τφποσ των βιβλίων, οι ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ για 

τθν τιρθςθ αυτϊν και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

αυτισ, ρυκμίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ. 

3. Η γόμωςθ κυνθγετικϊν φυςιγγίων για εμπορία επιτρζπεται με άδεια του Τπουργείου 

Δθμόςιασ Σάξθσ, εφόςον τθροφνται οι προβλεπόμενεσ από άλλεσ διατάξεισ προχποκζςεισ 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ των ςυναφϊν επιχειριςεων. Η αναγόμωςθ κυνθγετικϊν φυςιγγίων 

απαγορεφεται. 

4. Η λειτουργία και ο ζλεγχοσ των ελλθνικϊν βιομθχανιϊν που παράγουν ι επιςκευάηουν 

όπλα, πυρομαχικά ι άλλα είδθ πολεμικοφ υλικοφ, που προορίηονται για τισ ανάγκεσ των 

Ενόπλων Δυνάμεων ι άλλων κρατικϊν υπθρεςιϊν ι για εξαγωγικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ και θ 

διακίνθςθ των ειδϊν αυτϊν, υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ. 



Οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ αυτισ κακορίηονται με απόφαςθ του 

Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ, ο οποίοσ χορθγεί και τισ ςχετικζσ άδειεσ καταςκευισ, διάκεςθσ 

και μεταφοράσ. 

5. Οι άδειεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ, εκςυγχρονιςμοφ και επζκταςθσ των ωσ άνω 

επιχειριςεων χορθγοφνται από το Τπουργείο Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Σεχνολογίασ. 

6. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ, για τθν παραγωγι εκρθκτικϊν υλϊν, νιτρικισ αμμωνίασ 

ι άλλων υλϊν που ζχουν παραχκεί ι ειςαχκεί για γεωργικι χριςθ. 

7. α. Οι παραβάτεσ των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 τιμωροφνται με φυλάκιςθ 

τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι ποινι ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ζωσ δζκα 

εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμϊν. 

β. Οι παραβάτεσ των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 τιμωροφνται με φυλάκιςθ 

μζχρισ ενόσ (1) ζτουσ και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) 

δραχμϊν. 

Άρκρο 6: Εμπορία-Διάκεςθ. 

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5 και των παραγράφων 

2, 3 και 4 του παρόντοσ άρκρου, θ εμπορία και θ διάκεςθ, με οποιονδιποτε τρόπο, όπλων 

και αντικειμζνων, που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ νόμου, απαγορεφεται. 

2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ 

διάκεςθσ αυτομάτων όπλων και φυςιγγίων αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εξαιρετικϊν 

αναγκϊν αςφαλείασ. 

3. Με άδεια του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ επιτρζπεται θ εμπορία και θ κατά 

οποιονδιποτε τρόπο διάκεςθ των κατωτζρω ειδϊν: 

α. Περιςτρόφων, πιςτολιϊν, μερϊν, ανταλλακτικϊν και φυςιγγίων αυτϊν. 

β. Όπλων ςκοποβολισ, ςκοπευτικϊν διόπτρων, μερϊν, ανταλλακτικϊν, καλφκων και 

καψυλλίων αυτϊν. 

γ. Κυνθγετικϊν όπλων, μερϊν, ανταλλακτικϊν και φυςιγγίων αυτϊν, πυρίτιδασ, καλφκων 

και καψυλλίων κυνθγίου. 

δ. Αεροβόλων όπλων. 

ε. Εκρθκτικϊν υλϊν. Οι ειςαγωγείσ, καταςκευαςτζσ, ζμποροι και καταναλωτζσ των υλϊν 

αυτϊν υποχρεοφνται να τισ εναποκθκεφςουν ςε αποκικεσ δικζσ τουσ ι τρίτων, που 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ςτ. Όπλων για τθν καταςτροφι ςυγκολλοφμενου υλικοφ ςε περιςτροφικοφσ κλιβάνουσ και 

φυςιγγίων αυτϊν. 

η. Εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν για επαγγελματικζσ ανάγκεσ ςε μεταλλευτικζσ, λατομικζσ ι 

άλλεσ ςυναφείσ επιχειριςεισ. 



θ. Λογχϊν, ξιφϊν, ςπακϊν, ξιφιδίων, ξιφολογχϊν, αςτυνομικϊν ράβδων, τόξων και 

βαλλιςτρίδων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ, που κακορίηονται με απόφαςθ 

του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ. 

κ. Όπλων ι αντικειμζνων του παρόντοσ νόμου, που προορίηονται για ςυλλογζσ ι 

αποτελοφν κειμιλια. 

ι. Σων ειδϊν που διαλαμβάνονται ςτθν παρ. 9 του άρκρου 2 του παρόντοσ νόμου. 

ια. Απομιμιςεων πυροβόλων όπλων, ωσ και μθ λειτουργοφντων πυροβόλων όπλων. 

4. Δεν απαιτείται άδεια για τθν εμπορία: 

α. Μθχανιςμϊν εκτόξευςθσ χθμικϊν ουςιϊν που προορίηονται για ςυνικθ οικιακι ι 

επαγγελματικι χριςθ. 

β. Μαχαιριϊν που χρθςιμοποιοφνται για κιρα, αλιεία, οικιακι, επαγγελματικι ι 

εκπαιδευτικι χριςθ, τζχνθ ι άλλθ ςυναφι χριςθ, ωσ και τυφεκίων αλιείασ. 

5. Επιτρζπεται θ πϊλθςθ ι διάκεςθ με οποιονδιποτε τρόπο: 

α. Όπλων ςκοποβολισ, περιςτρόφων, πιςτολιϊν, αυτόματων όπλων, όπλων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκόλλθςθ ςυγκολλοφμενου υλικοφ, μερϊν, ανταλλακτικϊν και 

φυςιγγίων αυτϊν, κυνθγετικϊν όπλων τθσ κατθγορίασ Α’ και ουςιωδϊν μερϊν των όπλων 

αυτϊν (μθχανιςμοφ κλείςτρου, καλάμθσ και κάνθσ), ςκοπευτικϊν διόπτρων, κακϊσ και 

εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν και εκρθκτικϊν υλϊν, μόνο ςε άτομα που κατζχουν άδεια τθσ 

αρμόδιασ αςτυνομικισ αρχισ για τθν αγορά των ειδϊν αυτϊν. 

β. Κυνθγετικϊν όπλων κατθγορίασ Β και αεροβόλων όπλων, μόνο ςε άτομα που 

ςυμπλιρωςαν το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

γ. Απομιμιςεισ πυροβόλων όπλων, ωσ και μθ λειτουργοφντων πυροβόλων όπλων, μόνο ςε 

άτομα που ζχουν άδεια κατοχισ όπλων για ςυλλογζσ ι για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ςε 

κινθματογραφικά ζργα ι Θεατρικζσ παραςτάςεισ. 

δ. Φυςιγγίων, καλφκων, πυρίτιδασ και καψυλλίων κυνθγίου, μόνο ςε άτομα που ζχουν 

ςχετικι άδεια εμπορίασ ι άδεια κατοχισ κυνθγετικοφ όπλου ι άδεια κιρασ. 

ε. Όπλων και αντικειμζνων του παρόντοσ νόμου που χαρακτθρίηονται ωσ ςυλλεκτικά 

αντικείμενα, μόνο ςε άτομα που επιδεικνφουν ςχετικι άδεια κατοχισ. 

ςτ. Σων αναφερόμενων ςτθν παράγρ. 9 του άρκρου 2 του παρόντοσ νόμου ειδϊν, μόνο ςε 

άτομα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται υπό τθν απόφαςθ τθσ ίδιασ 

παραγράφου. 

6. Όςοι εμπορεφονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγρ. 2 του άρκρου 2 είδθ υποχρεοφνται να 

τθροφν βιβλία περί τθσ εμπορίασ αυτϊν. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ 

κακορίηονται τα είδθ και τα ςτοιχεία που πρζπει να καταγράφονται ςτα ανωτζρω βιβλία, ο 

τρόποσ και ο χρόνοσ τιρθςισ τουσ, θ υποχρζωςθ του εμπόρου προσ ανακοίνωςθ ςτισ 



αςτυνομικζσ αρχζσ ςτοιχείων αγοραςτϊν των ειδϊν αυτϊν και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια. 

7. Οι όροι φφλαξθσ των ειδϊν, που διαλαμβάνονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 περιπτ. α’, 

β’, γ’ και η’ του παρόντοσ άρκρου, κακορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ 

Σάξθσ. 

8. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται ωσ εξισ: 

α. Σων παραγρ. 1, 2, 3 περιπτ. α, β, γ, ε, ςτ, η και 5 περίπτ. α, με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι 

(6) μθνϊν και χρθματικι ποινι ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ζωσ δζκα εκατομμυρίων 

(10.000.000) δραχμϊν. 

β. Σων παραγράφων 3, περιπτ. δ’, θ’, κ’, ι’, ια’ και 5 περιπτ. β’, γ’, δ’, ε’ και ςτ’, με φυλάκιςθ 

και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) δραχμϊν. 

Άρκρο 7: Κατοχι. 

1. Η κατοχι όπλων και λοιπϊν αντικειμζνων, που διαλαμβάνονται ςτο άρκρο 1 του 

παρόντοσ νόμου, απαγορεφεται, εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ του νόμου αυτοφ. 

2. Με άδεια τθσ αρμόδιασ αςτυνομικισ αρχισ του τόπου κατοικίασ του ενδιαφερόμενου, 

επιτρζπεται θ κατοχι : 

α. Πιςτολιϊν, περιςτρόφων και των ουςιωδϊν μερϊν (μθχανιςμοφ κλείςτρου, καλάμθσ, 

κάνθσ) και φυςιγγίων αυτϊν. 

β. Εκρθκτικϊν υλϊν και εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν. 

γ. Σων αναφερόμενων ςτο άρκρο 2 παρ. 2 περ. γ’ ειδϊν. 

δ. Όπλων ι άλλων αντικειμζνων του άρκρου 1, που προορίηονται για δείγματα ι εκκζςεισ, 

ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν απόφαςθ, που προβλζπεται από τθν περίπτωςθ θ’ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ. 

ε. Όπλων ςκοποβολισ και ουςιωδϊν μερϊν (μθχανιςμοφ κλείςτρου, καλάμθσ, κάνθσ) και 

φυςιγγίων αυτϊν, κακϊσ και ςκοπευτικϊν διόπτρων. Η άδεια κατοχισ των όπλων αυτϊν 

χορθγείται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που αςχολοφνται αποδεδειγμζνα με τθν 

προαγωγι του ακλιματοσ τθσ ςκοποβολισ. Οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ 

κατοχισ όπλων ςκοποβολισ, οι υποχρεϊςεισ των ενδιαφερόμενων, ο αρικμόσ των όπλων 

που επιτρζπεται να κατζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια, ρυκμίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν Πολιτιςμοφ και Δθμόςιασ Σάξθσ. 

ςτ. Αυτόματων όπλων και φυςιγγίων αυτϊν, που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 6 παρ. 2 του παρόντοσ. 

η. Σων αναφερόμενων ςτο άρκρο 2, παράγρ. 2 περιπτ. κ’ και ι’ και 3, όπλων και λοιπϊν 

αντικειμζνων. 



θ. Σόξων και βαλλιςτρίδων προοριηομζνων αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποβολι. 

κ. Όπλων και ανενεργϊν φυςιγγίων αυτϊν, που αποτελοφν ιςτορικά ι οικογενειακά 

κειμιλια ι παρουςιάηουν ιςτορικό, αρχαιολογικό ι εκνογραφικό ενδιαφζρον και 

φυλάςςονται ςε ςυλλογζσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. 

3. Για τθν κατοχι αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείασ δεν απαιτείται άδεια. 

Απαγορεφεται θ κατοχι τουσ από άτομα που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ 

θλικίασ τουσ. 

4. Η κατοχι λογχϊν, ξιφϊν, ξιφιδίων και ξιφολογχϊν, απομιμιςεων πυροβόλων όπλων, ωσ 

και μθ λειτουργοφντων πυροβόλων όπλων επιτρζπεται: 

α. ε πρόςωπα που ζχουν άδεια κατοχισ όπλων προοριηομζνων για ςυλλογζσ. 

β. ε παραγωγοφσ κεατρικϊν ι κινθματογραφικϊν ζργων 

5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίηονται για αλιεία, κιρα, τζχνθ ι οικιακι, 

επαγγελματικι ι άλλθ ςυναφι χριςθ, για μθχανιςμοφσ εκτοξεφςεωσ χθμικϊν ουςιϊν, που 

προορίηονται για τθν ίδια χριςθ, ωσ και για ξίφθ και ςπάκεσ που χρθςιμοποιοφνται για 

άκλθςθ. 

6. Οι κάτοχοι των ειδϊν, που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό, υποχρεοφνται να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μζτρα για τθν αςφαλι φφλαξι τουσ και να μθν παραχωροφν αυτό ςε τρίτα 

πρόςωπα. Οι αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ δφνανται να υποδεικνφουν εγγράφωσ ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ τθ λιψθ των κατά τθν κρίςθ τουσ επιβαλλόμενων μζτρων αςφαλείασ. 

7. Όποιοσ βρίςκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ 

υποχρεοφται να το παραδϊςει αμζςωσ ςτθν πλθςιζςτερθ αςτυνομικι αρχι ι να 

ειδοποιιςει αυτι για τθν παραλαβι του. 

8. α. Με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων 

χιλιάδων (200.000) δραχμϊν τιμωροφνται οι παραβάτεσ των παραγράφων 1 και 2, πλθν τθσ 

περιπτ. θ’ του παρόντοσ άρκρου. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται όποιοσ μετατρζπει ι 

παραλλάςςει όπλο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1, παράγρ. 1 περιπτ. α’ και β’ ι 

απαλείφει ι παραποιεί τον αρικμό του, για οποιονδιποτε ςκοπό. 

β. Με φυλάκιςθ μζχρισ ενόσ (1) ζτουσ τιμωροφνται οι παραβάτεσ των διατάξεων των 

παραγράφων 2, περίπτ. θ’ 3, 4 και 6 του παρόντοσ άρκρου. 

γ. Οι παραβάτεσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 7 τιμωροφνται με φυλάκιςθ μζχρι ζξι (6) 

μθνϊν και, ςε περίπτωςθ που αποςκοποφν ςε κατακράτθςθ των ανευρεκζντων 

αντικειμζνων, με τισ ποινζσ των προθ- γοφμενων εδαφίων, ανάλογα με το είδοσ του 

ανευρεκζντοσ αντικειμζνου. 

Άρκρο 8: Κατοχι κυνθγετικϊν όπλων. 



1. Οι κάτοχοι κυνθγετικϊν όπλων υποχρεοφνται, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

απόκτθςι τουσ, να ηθτιςουν τον εφοδιαςμό τουσ με άδεια κατοχισ, θ οποία χορθγείται 

από τθν αςτυνομικι αρχι του τόπου κατοικίασ τουσ. 

2. Οι κάτοχοι κυνθγετικϊν όπλων υποχρεοφνται: 

α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα για τθν αςφαλι φφλαξθ των όπλων τουσ και να 

ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ υποδείξεισ των αρμόδιων αςτυνομικϊν αρχϊν. 

β. Να μθν παραχωροφν αυτά ςε τρίτα πρόςωπα, αν δεν είναι εφοδιαςμζνα με άδεια κιρασ. 

3. Με απόφαςθ των Τπουργϊν Δθμόςιασ Σάξθσ και Γεωργίασ κακορίηονται: 

α. Οι προδιαγραφζσ κυνθγετικϊν όπλων που καταςκευάηονται, κατζχονται ι 

μεταςκευάηονται με οποιονδιποτε τρόπο, για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια 

του ζτουσ από καλλιεργθτζσ για τθν καταπολζμθςθ των χαρακτθριηόμενων ωσ επιβλαβϊν 

ηϊων. 

β. Ο αρικμόσ των κυνθγετικϊν όπλων που επιτρζπεται να κατζχει κάκε άτομο. 

4. ε περίπτωςθ που δεν χορθγείται άδεια κατοχισ κυνθγετικοφ όπλου, εφαρμόηονται 

ανάλογα οι διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 10 του παρόντοσ. 

5. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με φυλάκιςθ μζχρι ενόσ 

(1) ζτουσ και χρθματικι ποινι”. 

***Η παρ.5 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.3 του άρκρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184). 

Άρκρο 9: Όπλα ςε πλοία και αεροςκάφθ. 

1. Με άδεια των λιμενικϊν αρχϊν επιτρζπεται να φζρονται ςε πλοία με ελλθνικι ςθμαία 

όπλα με ανάλογο αρικμό φυςιγγίων, για τθν αςφάλεια του πλθρϊματοσ, των επιβατϊν και 

του πλοίου. Σα όπλα αυτά φυλάςςονται από τον πλοίαρχο, ο οποίοσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 

τα παραχωρεί με ευκφνθ του ςε μζλθ του πλθρϊματοσ, που τα φζρουν για όςο χρόνο 

διαρκεί θ ανάγκθ. Οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ άδειασ κατοχισ, ο 

αρικμόσ και ο τφποσ των όπλων και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια ρυκμίηονται με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ. 

2. Προκειμζνου περί πλοίων με ξζνθ ςθμαία, που φζρουν οπλιςμό για τθν προςταςία των 

επιβαινόντων, οι πλοίαρχοι αυτϊν υποχρεοφνται να τα δθλϊνουν ςτθν τελωνειακι αρχι 

του πρϊτου ςθμείου κατάπλου, θ οποία ενθμερϊνει αμζςωσ τθν αρμόδια λιμενικι αρχι 

και όπου αυτι δεν υπάρχει τθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι. Ο οπλιςμόσ αυτόσ ςφραγίηεται 

ςε ειδικό αςφαλι χϊρο (TRANSIT) του πλοίου και παραμζνει ςφραγιςμζνοσ μζχρι να 

αποπλεφςει, οπότε θ τελωνειακι αρχι τον αποςφραγίηει. 

3. 

α. Εκτόσ από τα όπλα, που για λόγουσ αςφαλείασ προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, 

επιτρζπεται με άδεια τθσ αρμόδιασ λιμενικισ αρχισ να φζρονται ςε πλοία με ελλθνικι 

ςθμαία περιθγθτικά ι επιβατθγά διεκνϊν πλόων, μζχρι δζκα (10) ςκοπευτικά όπλα, με 



ανάλογο αρικμό φυςιγγίων, για ςκοποβολι. Οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ 

τθσ ανωτζρω άδειασ, οι όροι διενζργειασ τθσ ςκοποβολισ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια κακορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ. 

β. Όπλα ςκοπευτικά, που φζρονται ςε πλοία περιθγθτικά ι επιβατθγά διεκνϊν πλόων με 

ξζνθ ςθμαία και δθλϊνονται ςτθν τελωνειακι αρχι του πρϊτου λιμζνα κατάπλου δεν 

ςφραγίηονται, αλλά παραμζνουν εντόσ του πλοίου με ευκφνθ του πλοιάρχου και θ 

τελωνειακι αρχι του ςθμείου εξόδου ελζγχει, κατά τον απόπλου, τθν φπαρξθ των 

δθλωκζντων όπλων. 

4. Σα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1, 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου είδθ οπλιςμοφ δεν 

επιτρζπεται να φζρονται εκτόσ των πλοίων. 

5. Πλοίαρχοι ι πλοιοκτιτεσ πλοίων με ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία, τα οποία παροπλίηονται ι 

απολφεται το πλιρωμά τουσ, υποχρεοφνται να παραδϊςουν τα όπλα και πυρομαχικά των 

πλοίων αυτϊν αμζςωσ ςτθν αρμόδια λιμενικι αρχι, θ οποία ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 

του άρκρου 10 του παρόντοσ. 

6. Απαγορεφεται να φζρονται εντόσ των αεροςκαφϊν όπλα και πυρομαχικά για 

οποιονδιποτε λόγο, εκτόσ των περιπτϊςεων που οι αερομεταφορείσ χρθςιμοποιοφν ςε 

πτιςεισ αυξθμζνου κινδφνου οπλιςμζνουσ ςυνοδοφσ. τθν περίπτωςθ αυτιν οι αλλοδαποί 

αερομεταφορείσ είναι υποχρεωμζνοι να δθλϊνουν τα κατεχόμενα είδθ οπλιςμοφ ςτθν 

Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ, ενϊ οι θμεδαποί αερομεταφορείσ δφνανται να κατζχουν 

είδθ οπλιςμοφ και να χρθςιμοποιοφν οπλιςμζνουσ ςυνοδοφσ, μετά από άδεια κατοχισ και 

οπλοφορίασ που χορθγείται από τθν αςτυνομικι αρχι, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Τπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ. Σα όπλα φζρονται αποκλειςτικά από τουσ ςυνοδοφσ 

εντόσ του αεροςκάφουσ. 

7. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με ποινι φυλάκιςθσ 

τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον πεντακοςίων χιλιάδων 

(500.000) δραχμϊν. 

Άρκρο 10: Οπλοφορία. 

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου και του άρκρου 9, απαγορεφεται 

να φζρονται όπλα ι άλλα είδθ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ νόμου. 

2. Για τθν οπλοκατοχι και τθν οπλοφορία αυτϊν που υπθρετοφν ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ, 

ςτθν ελλθνικι αςτυνομία, ςτο πυροςβεςτικό και λιμενικό ςϊμα, ςτθν τελωνειακι υπθρεςία 

και ςε άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ κατά περίπτωςθ διατάξεισ. 

Εφόςον δεν υφίςτανται τζτοιεσ διατάξεισ, με κοινι απόφαςθ του οικείου υπουργοφ και του 

Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ, κακορίηονται οι περιπτϊςεισ, οι προχποκζςεισ και οι αναγκαίεσ 

λεπτομζρειεσ, με τισ οποίεσ είναι δυνατι κατ’ εξαίρεςθ από τθ γενικι απαγόρευςθ, θ 

οπλοφορία του προςωπικοφ κάκε υπουργείου. 



3. Ζλλθνεσ πολίτεσ, που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, δφνανται να 

οπλοφοροφν, μετά από άδεια τθσ αρμόδιασ αςτυνομικισ αρχισ του τόπου κατοικίασ ι 

διαμονισ τουσ, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α. Για ατομικι τουσ αςφάλεια, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ειςαγγελζα 

πλθμμελειοδικϊν, εφόςον ςυντρζχουν ιδιαίτερα ςοβαροί λόγοι. 

β. Για τθν προςταςία προςϊπων, τθν αςφάλεια δθμόςιων καταςτθμάτων, τραπεηϊν, 

μουςείων, μεταφοράσ χρθμάτων ι αξιϊν, οικθμάτων που ζχουν ανάγκθ ειδικισ 

προςταςίασ, επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ ι προοριηόμενων για εξυπθρζτθςθ τθσ εκνικισ 

άμυνασ ι άλλων μεγάλθσ αξίασ και ςπουδαιότθτασ επιχειριςεων ι εγκαταςτάςεων. τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ θ άδεια κατοχισ χορθγείται ςτο όνομα εκείνων που νόμιμα 

εκπροςωποφν τουσ ανωτζρω φορείσ, ενϊ θ άδεια οπλοφορίασ ςτο όνομα εκείνων ςτουσ 

οποίουσ ανατίκεται θ αςφάλεια των προςϊπων, των εγκαταςτάςεων, οικθμάτων, πο- 

λφτιμων αντικειμζνων, αξιϊν και χρθματαποςτολϊν. τθν άδεια οπλοφορίασ αναγράφονται 

οι προχποκζςεισ, με τισ οποίεσ μπορεί ο κάτοχόσ τθσ να φζρει τα όπλα που διαλαμβάνονται 

ς’ αυτι. 

4. Με τισ κακοριηόμενεσ ςτθν παρ. 3 προχποκζςεισ, δφναται θ αρμόδια αςτυνομικι αρχι 

να χορθγεί άδεια οπλοφορίασ και ςε υπθκόουσ κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Οικονομικισ Κοινότθτασ, οι οποίοι κατοικοφν ι διαμζνουν προςωρινά ςτθν Ελλάδα. Με τισ 

ίδιεσ προχποκζςεισ και με τουσ όρουσ τθσ αμοιβαιότθτασ, είναι δυνατό ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ να επιτραπεί θ οπλοφορία και ςε άλλουσ αλλοδαποφσ, οι οποίοι κατοικοφν 

ςτθν Ελλάδα. 

5. Κατ’ εξαίρεςθ και με τον όρο τθσ αμοιβαιότθτασ, μετά από άδεια που χορθγείται από τθν 

αρμόδια αςτυνομικι αρχι, φςτερα από αίτθςθ αλλοδαπισ αρχισ και γνϊμθ του 

Τπουργείου Εξωτερικϊν, επιτρζπεται θ οπλοφορία διπλωματικϊν υπαλλιλων, 

ςτρατιωτικϊν ακολοφκων ι αςτυνομικϊν ξζνων χωρϊν, οι οποίοι υπθρετοφν ςτισ 

πρεςβείεσ ι προξενεία των χωρϊν τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςυνοδεφουν επίςθμα πρόςωπα ι 

ζρχονται ςτθν Ελλάδα για παραλαβι διωκόμενων ατόμων των οποίων ζχει αποφαςιςκεί θ 

ζκδοςθ. 

6. Οι προβλεπόμενεσ από τισ παραγράφουσ 3, 4 και 5 του παρόντοσ άρκρου άδειεσ 

οπλοφορίασ χορθγοφνται μόνο για περίςτροφα ι πιςτόλια. τισ περιπτϊςεισ του εδαφίου 

β’ τθσ παρ. 3, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ οπλοφορίασ για προςταςία προςϊπων, είναι δυνατόν 

να επιτραπεί θ οπλοφορία και με αυτόματα ι άλλα πυροβόλα όπλα, εφόςον ςυντρζχουν 

εξαιρετικοί λόγοι αςφάλειασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Δθμόςιασ Σάξθσ. 

7. Άδεια οπλοφορίασ χορθγείται επίςθσ για άςκθςθ ςτθ ςκοποβολι, με τα όπλα που κάκε 

φορά επιτρζπονται γι’ αυτόν το ςκοπό. Οι άδειεσ αυτζσ χορθγοφνται από τθν αρμόδια 

αςτυνομικι αρχι ςτο όνομα μελϊν αναγνωριςμζνων ακλθτικϊν ςωματείων, που 

επιδιϊκουν τθν προαγωγι του ακλιματοσ τθσ ςκοποβολισ. Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ 

επιτρζπεται να οπλοφορεί μζςα ςτουσ χϊρουσ άςκθςθσ, κατά τθ μετάβαςθ ςτο χϊρο αυτόν 

και επιςτροφι, κακϊσ και από τόπο ςε τόπο, προσ ςυμμετοχι ςε επίςθμουσ αγϊνεσ 

ςκοποβολισ τα όπλα μεταφζρονται κενά τοποκετθμζνα ςε ειδικζσ οπλοκικεσ. Η άςκθςθ 



των ανθλίκων γίνεται με τθν εποπτεία των υπευκφνων των ςκοπευτθρίων ι ακλθτικϊν 

ςωματείων. Οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τισ παροφςασ 

παραγράφου κακορίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν Πολιτιςμοφ και Δθμόςιασ Ανάγκθσ. 

8. Με τθ Λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ, που χορθγείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 

7,8 και των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντοσ με τθν ανάκλθςι τθσ, αφαιρείται από 

τθν αρμόδια αςτυνομικι ι λιμενικι αρχι το όπλο και τα φυςίγγια. Σα όπλα και φυςίγγια 

κρατοφν, Σα από τθν αςτυνομικι ι λιμενικι αρχι τθσ αφαίρεςε μζχρι δφο (2) χρόνια. Αν ςτο 

διάςτθμα τθσ διετίασ χορθγθκεί ςτον ενδιαφερόμενο νζα άδεια ι ανανεωκεί θ αρχικι, 

κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου αυτοφ, τα ανωτζρω είδθ επιςτρζφονται. 

Με άδεια των αςτυνομικϊν αρχϊν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ι διάκεςι τουσ από τουσ 

ιδιοκτιτεσ τουσ κατά το διάςτθμα τθσ διμθνίασ ι πριν από τθ λιξθ ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ, 

ςε εμπόρουσ ι άτομα που ζχουν άδεια τθσ αςτυνομικισ αρχισ για τθν αγορά τουσ. ε 

περίπτωςθ που δεν πλθρωκοφν ι διατεκοφν τα όπλα και τα φυςίγγια ι δεν χορθγθκεί νζα 

άδεια ι δεν ανανεωκεί θ αρχικι, τα όπλα και τα φυςίγγια μετά τθν παρζλευςθ τθσ διετίασ 

κατάςχονται και περιζρχονται αυτοδίκαιεσ ςτο Δθμόςιο, εγγραφόμενα με απόφαςθ του 

Τπουργοφ Δθμόςιασ τάξθσ ι εμπορικισ Ναυτιλίασ ςτο υλικό τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ ι 

του λιμενικοφ ςϊματοσ αντίςτοιχα. 

9. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ κακορίηεται θ διαδικαςία για τθ χοριγθςθ 

των αδειϊν οπλοφορίασ και κατοχισ όπλου, ο τρόποσ ανάκλθςισ τουσ και κάκε άλλθ 

αναγκαία λεπτομζρεια. 

10.  

α. Άδεια κιρασ χορθγείται από τισ αρμόδιεσ δαςικζσ αρχζσ μόνο ςε άτομα που είναι 

εφοδιαςμζνα με άδεια κατοχισ κυνθγετικοφ όπλου ι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αςτυνομικισ 

αρχισ ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ κατοχισ κυνθγετικοφ όπλου. Για 

τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ αυτισ υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται για 

τθ χοριγθςθ άδειασ κατοχισ κυνθγετικοφ όπλου. 

β. Η οπλοφορία με κυνθγετικά όπλα απαγορεφεται, εκτόσ των περιπτϊςεων τθσ χριςθσ για 

άςκθςθ κιρασ ι ςκοποβολισ και τθσ μετάβαςθσ και επιςτροφισ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ κατά τθ διζλευςθ από κατοικθμζνεσ περιοχζσ τα άπλα πρζπει να 

φζρονται κενά εντόσ κικθσ. 

11. Απαγορεφεται να φζρουν αεροβόλα όπλα και τουφζκια αλιείασ άτομα που δεν 

ςυμπλιρωςαν το 18ο και 16ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, αντίςτοιχα. Η μεταφορά αυτϊν 

επιτρζπεται μόνο από τον τόπο κατοικίασ ςτο χϊρο άςκθςθσ ςτθ ςκοποβολι και αλιεία και 

αντίςτροφα. Η χριςθ των όπλων αυτϊν ζξω από τουσ ειδικοφσ χϊρουσ που προορίηονται 

για τθν άςκθςθ ςτθ ςκοποβολι ι τθν αλιεία απαγορεφεται. 

12. Δεν επιτρζπεται ςε όςουσ οπλοφοροφν νόμιμα να φζρουν τα όπλα τουσ ςε 

ελεγχόμενουσ κατά τον κανονιςμό τθσ Πολιτικισ Αεροπορίασ χϊρουσ των αεροδρομίων, 

εκτόσ των αςτυνομικϊν και τελωνειακϊν υπαλλιλων κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ 

υπθρεςίασ τουσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. 

13.  



α. Όποιοσ φζρει παράνομα όπλα ι άλλα είδθ που διαλαμβάνονται ςτισ παραγράφουσ 1, 

πλθν τθσ περιπτ. γ’, και 3 περιπτ. α’ και δ’ του άρκρου 1 του παρόντοσ, τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων χιλιάδων 

(200.000) δραχμϊν. Θεωρείται επιβαρυντικι περίπτωςθ και διπλαςιάηονται το κατϊτερα 

όρια ποινϊν, όταν τα ανωτζρω είδθ φζρονται ςε ςυνελεφςεισ, πανθγφρεισ, δθμόςιεσ 

ςυνακροίςεισ, κζντρα διαςκζδαςθσ ι παιγνίων, καταςτιματα πϊλθςθσ οινοπνευματωδϊν 

ποτϊν ι εντόσ μεταφορικϊν μζςων δθμόςιασ μεταφοράσ προςϊπων ι εντόσ ι πλθςίον 

ελεγχόμενων χϊρων αεροδρομίων. 

β. Όποιοσ φζρει παράνομα όπλα ι άλλα είδθ που διαλαμβάνονται ςτισ παρ. 1 περιπτ παρ. 1 

περιπτ. γ, 2 και 3 περιπτ. β’, γ και ε’ του άρκρου 1 του παρόντοσ ι παραβαίνει τισ διατάξεισ 

των παραγράφων 11 και 12 του παρόντοσ άρκρου, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρι δφο (2) 

ετϊν και χρθματικι ποινι. 

Άρκρο 11: Μεταφορά όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν. Χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν. 

1. Με εξαίρεςθ τθν πυρίτιδα κυνθγιοφ, απαγορεφεται θ αγορά, μεταφορά και κατανάλωςθ 

εκρθκτικϊν υλϊν, χωρίσ άδεια τθσ αρμόδιασ αςτυνομικισ αρχισ. Οι προχποκζςεισ και θ 

διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ ανωτζρω άδειασ, τα μζτρα αςφαλοφσ μεταφοράσ και φφλαξθσ 

των εν λόγω υλϊν, κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια, κακορίηονται με απόφαςθ του 

Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ.” 

***Η παρ.1 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.4 του άρκρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184) 

2. Επίςθσ απαγορεφεται θ μεταφορά των λοιπϊν ειδϊν που διαλαμβάνονται ςτο άρκρο 1 

του παρόντοσ, χωρίσ άδεια τθσ αρμόδιασ αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν απαιτείται άδεια για τθ 

μεταφορά κυνθγετικϊν και αεροβόλων όπλων, μερϊν, ανταλλακτικϊν και φυςιγγίων 

αυτϊν, καλφκων και καψυλλίων κυνθγιοφ, ωσ και των ειδϊν που διαλαμβάνονται ςτο 

άρκρο 1, παράγραφοι 2 και 3 περιπτ. ε’. 

Η άδεια μεταφοράσ χορθγείται: 

α. Από τθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι του τόπου κατοικίασ του ενδιαφερόμενου, για τα είδθ 

των οποίων επιτρζπεται θ εμπορία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του 

άρκρου 6 του παρόντοσ. 

β. Από το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5 του 

παρόντοσ. 

γ. Από το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ ι Οικονομικϊν ι Δθμόςιασ Σάξθσ ι Γεωργίασ ι 

Εμπορικισ Ναυτιλίασ, αντίςτοιχα, για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του 

παρόντοσ. 

3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράσ των ειδϊν που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 

του άρκρου αυτοφ, από το τελωνείο ειςόδου μζχρι το τελωνείο εκτελωνιςμοφ. Η μεταφορά 

ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ γίνεται ςφμφωνα με τθν τελωνειακι νομοκεςία. Η τελωνειακι αρχι 

υποχρεοφται να ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ ι λιμενικζσ αρχζσ για τθ 



λιψθ μζτρων αρμοδιότθτάσ τουσ κατά τθ διαδρομι. Επίςθσ, δεν απαιτείται άδεια 

μεταφοράσ ςτισ περιπτϊςεισ διαμετακόμιςθσ. 

4. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ μεταφοράσ και διαμετακόμιςθσ πρζπει να πλθροφνται, με 

μζριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι ςυςκευαςίασ και αςφαλοφσ μεταφοράσ, που 

προβλζπονται από τουσ ιςχφοντεσ οικείουσ κανονιςμοφσ, περί αςφαλοφσ μεταφοράσ 

επικίνδυνων υλϊν. 

5. Η χριςθ των εκρθκτικϊν υλϊν ςε οποιοδιποτε μζροσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

χϊρων λατομικϊν και μεταλλευτικϊν εργαςιϊν, επιτρζπεται να γίνεται μόνο από άτομα 

που κατζχουν άδεια γομωτι και πυροδότθ, θ φπαρξθ τθσ οποίασ αποτελεί αναγκαία 

προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου 

άδειασ. Η άδεια γομωτι και πυροδότθ χορθγείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

Τπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Σεχνολογίασ. Οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια, κακορίηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν Δθμόςιασ Σάξθσ και Βιομθχανίασ, 

Ενζργειασ και Σεχνολογίασ. 

6. Κατά τθ διενζργεια εκςκαφϊν μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ γενικά και ςε περιοχζσ 

όπου υπάρχουν οικοδομζσ, απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, εκτόσ εάν πρόκειται 

για ζδαφοσ, που δεν είναι δυνατό να εκςκαφτεί με ςφγχρονα τεχνικά μζςα. Αυτό 

πιςτοποιείται με υπεφκυνθ διλωςθ του επιβλζποντοσ διπλωματοφχου μθχανικοφ, ο οποίοσ 

αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι χριςθ των εκρθκτικϊν υλϊν και κακορίηει ςτθ 

διλωςι του τα λθπτζα προφυλακτικά μζτρα για το κοινό και για τισ γειτονικζσ οικοδομζσ. 

τθν περίπτωςθ αυτιν, θ άδεια αγοράσ, μεταφοράσ και κατανάλωςθσ των ανωτζρω υλϊν, 

χορθγείται από τθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι, μετά προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ πολεοδομίασ. 

7. Οι παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και τθσ προβλεπόμενθσ από τθν παρ. 1 του 

άρκρου αυτοφ υπουργικισ απόφαςθσ τιμωροφνται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) 

μθνϊν και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων χιλιάδων (200.000) δραχμϊν”. 

***Η παρ.7 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.5 του άρκρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184). 

Άρκρο 12: Άςκοποι πυροβολιςμοί - Παράνομθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν. 

1. α. Απαγορεφονται οι άςκοποι πυροβολιςμοί. 

β. Απαγορεφεται θ άςκοπθ χριςθ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν ι εκρθκτικϊν υλϊν ι θ 

χρθςιμοποίθςθ αυτϊν για ςκοποφσ διαφόρουσ, εκείνων για τουσ οποίουσ χορθγικθκε θ, 

άδεια αγοράσ κατανάλωςθσ. 

2. Εφόςον θ πράξθ δεν τιμωρείται βαρφτερα από άλλθ διάταξθ, τιμωροφνται: 

α. Οι παραβάτεσ τθσ παρ. 1, περιπτ. α’, με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν. 

β. Οι παραβάτεσ τθσ παρ. 1. περιπτ. β’ με φυλάκιςθ τουλάχιςτον, ζξι (6) μθνϊν και 

χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων χιλιάδων (200.000) δραχμϊν. 



Άρκρο 13: Όπλα και αντικείμενα ςτισ φυλακζσ. 

1. Κρατοφμενοι από δθμόςια αρχι ςε φυλακζσ ι άλλουσ χϊρουσ απαγορεφεται να 

κατζχουν όπλο ι άλλο αντικείμενο από τα αναφερόμενα ςτον παρόντα νόμο. 

2. Απαγορεφεται θ ειςαγωγι ςτουσ ανωτζρω χϊρουσ των ειδϊν αυτϊν, κακϊσ και κάκε 

είδουσ αντικειμζνων, που δεν επιτρζπονται από τον κανονιςμό των φυλακϊν, με τα οποία 

μπορεί να προκλθκεί ςωματικι βλάβθ. 

3. Οι παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, 

θ οποία εκτίετε ακροιςτικά και δεν εφαρμόηονται μ’ αυτιν οι περί ςυρροισ διατάξεισ. 

Άρκρο 14: Οπλοχρθςία. 

Όποιοσ με χριςθ όπλου ι άλλου αντικειμζνου αναφερόμενου ςτον παρόντα νόμο 

διαπράξει κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα από δόλο ι αμζλεια και καταδικαςκεί, ανεξάρτθτα 

από τθν ποινι που επιβάλλεται γι’ αυτό, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) 

μθνϊν. 


