Αριθ. 3009/2/84-δ΄ (ΦΕΚ Β΄ 1208/6.8.2004)
Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισµού όπλων και λοιπών
αντικειµένων του Ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών
κειµηλίων. Χορήγηση αδειών εισαγωγής, εµπορίας και κατοχής
των αντικειµένων αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 περίm. ζ', εδάφιο δεύτερο και 18 παρ.
1 του Ν. 2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις" (Α' 147), όπως
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2334/1995 "Υπηρεσία
Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις" (Α' 184).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1588/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
'Οργανα" (Α' 137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α'του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
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Αρθρο 1
`Εννοια όρων.
1. Συλλεκτικά όπλα χαρακτηρίζονται:
α. Τα µακρύκαννα ή βραχύκαννα πυροβόλα όπλα (τυφέκια, περίστροφα, πιστόλια,
αυτόµατα ή ηµιαυτόµατα) , τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν από την 1.1.1870 και
δύνανται να δεχθούν πυροµαχικά, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια, ως και
όπλα ή αντίγραφα των ανωτέρω όπλων, που κατασκευάσθηκαν µεταγενέστερα και
µέχρι το έτος 1945, µε την προϋπόθεση ότι δεν δύνανται να πυροδοτήσουν
ενεργά φυσίγγια.
β. Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση πυροβόλα όπλα, που
κατασκευάσθηκαν µετά το έτος 1945 και είναι πλήρως απενεργοποιηµένα, σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 διαδικασία,
εφόσον παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό ή εθνογραφικό ενδιαφέρον.
γ. `Οπλα σύγχρονα, τα οποία κατασκευάσθηκαν σε περιορισµένο αριθµό και λόγω
των χαρακτηριστικών και της εµφάνισής τους παρουσιάζουν συλλεκτικό
ενδιαφέρον και προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για συλλογές.
δ. Αγχέµαχα όπλα (σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες), που
κατασκευάσθηκαν µετά την 1.1.1922, καθώς και µαχαίρια, που δεν εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρ. 5του άρθρου 7του Ν. 2168/1993 (Α`147).
ε. Μακρύκαννα ή βραχύκαννα πυροβόλα όπλα (τυφέκια, πιστόλια, περίστροφα,
αυτόµατα ή ηµιαυτόµατα) ,που ανήκαν στις `Ενοπλες ∆υνάµεις, τα οποία
αποσύρονται, καθίστανται ανενεργά και διατίθενται, µε απόφαση των αρµοδίων
στρατιωτικών αρχών, για συλλεκτική χρήση.
στ. Μη ενεργά φυσίγγια πολεµικών τυφεκίων, αυτοµάτων όπλων, πυροβόλων
όπλων, πιστολίων και περιστρόφων (µε πυροδοτηµένα καψύλλια και χωρίς
πυρίτιδα), ως και µη ενεργά επί µέρους στοιχεία αυτών.
2. Ιστορικά κειµήλια χαρακτηρίζονται πυροβόλα όπλα, µη ενεργά φυσίγγια
αυτών ως και αγχέµαχα όπλα, τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν την 1.1.1945 και

ανήκαν ή χρησιµοποιήθηκαν από άτοµα που αποδεδειγµένα έλαβαν µέρος στους
Εθνικούς Αγώνες ή στην Εθνική Αντίσταση (19411944).
3. Οικογενειακά κειµήλια, χαρακτηρίζονται:
α. Τα αναφερόµενα στην παρ. 2 όπλα και λοιπά αντικείµενα, που ανήκουν σε
άτοµο το οποίο αποδεδειγµένα έλαβε µέρος στους Εθνικούς Αγώνες ή στην Εθνική
Αντίσταση (1941 1944) ή περιήλθαν σε συγγενή του, εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας, µέχρι και δεύτερου βαθµού.
β. Περίστροφα ή πιστόλια, που δεν µπορούν να πυροδοτήσουν ενεργά φυσίγγια,
και ξίφη ή ξιφίδια, τα οποία ανήκουν σε εν αποστρατεία προσωπικό των Ενόπλων
∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας ως και σε πρόσωπα που κατείχαν δηµόσια
αξιώµατα, εφόσον αποδεδειγµένα τα κατείχαν κατά τη διάρκεια της ενεργού
υπηρεσίας τους ή περιήλθαν σε συγγενή τους, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας,
µέχρι και δευτέρου βαθµού.
γ. `Οπλα σκοποβολής που δόθηκαν σε πρώην αθλητές σκοποβολής, µέλη
σκοπευτικών σωµατείων ή εθνικών οµάδων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της
υπ΄αριθµ. 4325 από 30.3.1999 απόφασης των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας
Τάξης (Β` 400).
4. Απενεργοποίηση (DΕΑCΤΙVΑΤΙΟN) πυροβόλου όπλου είναι η µετασκευή,
επεξεργασία, µετατροπή, παραλλαγή ή αφαίρεση ουσιωδών µερών και
ανταλλακτικών του όπλου ώστε να µην έχει τη δυνατότητα να πυροδοτεί φυσίγγια
και να διατηρεί το όπλο την αισθητική και συλλεκτική αξία του.
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Αρθρο 2
Χαρακτηρισµός όπλων και λοιπών αντικειµένων, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή
οικογενειακών κειµηλίων και διαδικασία απενεργοποίησης.
1. Με απόφαση του αρµοδίου ∆ιευθυντή Ασφαλείας ή Αστυνοµικού ∆ιευθυντή τα
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 όπλα και λοιπά αντικείµενα,
χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά µε την προσκόµιση των παρακάτω
δικαιολογητικών:
α. Για τα ευρισκόµενα στο εσωτερικό της Χώρας αντικείµενα βεβαίωση δηµόσιας
υπηρεσίας ή του Πολεµικού ή του Εθνολογικού Μουσείου ή του Μουσείου Μπενάκη
ή εποπτευόµενου από το κράτος φορέα ή εν ενεργεία οπλουργού των Ενόπλων
∆υνάµεων ή της Ελληνικής Αστυνοµίας, θεωρηµένη από την υπηρεσία του ή ιδιώτη
νόµιµου επισκευαστή όπλων, όπου αναφέρεται ο τύπος του αντικειµένου, τα
ακριβή χαρακτηριστικά του (διαµέτρηµα, κατασκευαστής, µοντέλο, αριθµός
σειράς, µήκος κάννης, χώρα προέλευσης). Εφόσον απαιτείται, στην βεβαίωση
γίνεται ρητή µνεία για τον τρόπο λειτουργίας, το έτος κατασκευής αυτού,
καθώς και για τυχόν απενεργοποίηση του όπλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης.
β. Για τα εισαγόµενα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής `Ενωσης (Ε. Ε.) ή
µεταφερόµενα από χώρες µέλη της Ε.Ε. όπλα και λοιπά αντικείµενα βεβαίωση ή
πιστοποιητικό της αρµόδιας κρατικής αρχής της χώρας προέλευσης ή της
Τράπεζας ∆οκιµών (Proof Ηοuse) ή υπεύθυνη δήλωση του αλλοδαπού προµηθευτή,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας
προέλευσης, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της περίπτωσης α`.
2. Προκειµένου περί αντιγράφου πυροβόλου όπλου, η βεβαίωση αναφέρει
επιπλέον και τα αντίστοιχα στοιχεία του προτύπου όπλου. Για τα µη ενεργά
φυσίγγια απαιτείται να βεβαιώνεται ότι τα φυσίγγια έχουν πυροδοτηµένα
καψύλλια και δεν φέρουν πυρίτιδα.

3. Η αστυνοµική αρχή δύναται σε περίπτωση αµφιβολίας να ζητήσει την εξέταση
ή την επανεξέταση των αντικειµένων της παραγράφου 1 από δηµόσια υπηρεσία ή
εποπτευόµενο από το κράτος φορέα ή εν ενεργεία οπλουργό των Ενόπλων ∆υνάµεων
ή της Ελληνικής Αστυνοµίας ή αρµόδιο εκπρόσωπο του Πολεµικού Μουσείου ή του
Εθνολογικού Μουσείου ή του Μουσείου Μπενάκη ή ιδιώτη νόµιµο επισκευαστή
όπλων. Τυχόν δαπάνες βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο. Εφόσον αποδειχθεί το
ανακριβές της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού, τα όπλα επανεξάγονται
υποχρεωτικά.
4. Για τον χαρακτηρισµό των αναφεροµένων στις παρ. 2 και 3 περίm. α` του
άρθρου 1 αντικειµένων ως ιστορικών ή οικογενειακών κειµηλίων απαιτείται η
βεβαίωση της περίπτωσης α` της παραγράφου 1.
5. Η απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων γίνεται, µε µέριµνα του
ενδιαφεροµένου, από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια επισκευής πυροβόλων
όπλων. Η απενεργοποίηση γίνεται ιδίως µε την χάραξη τοµής στο µεγαλύτερο
πλάτος της κάννης, µε την διεύρυνση εσωτερικά των εκτεθειµένων (ορατών)
τµηµάτων της κάννης ή των θαλαµών, µε την εισαγωγή και συγκόλληση χαλύβδινης
ράβδου στο εσωτερικό της κάννης, µε την αφαίρεση ενός τουλάχιστον ουσιώδους
µέρους, ανάλογα µε το είδος του όπλου (κεφαλή κινητού ουραίου, κλείστρο,
έµβολο αερίων, επικρουστήρας, υποδοχή κλείστρου) ή µε την σταθερή σύνδεση
κάννης σκελετού και τη συγκόλλησή τους µε σκληρό χαλύβδινο πίρο.
6. Ο επισκευαστής όπλων που προβαίνει στην απενεργοποίηση υποχρεούται να
χορηγήσει στον κάτοχο του όπλου βεβαίωση στην οποία αναφέρονται οι
παρεµβάσεις που έγιναν και ότι αυτό δεν µπορεί να πυροδοτήσει ενεργά
φυσίγγια.
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Αρθρο 3
Εισαγωγή ή Μεταφορά-Εξαγωγή.
1. Με άδεια της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής (∆ιεύθυνση Ασφαλείας ή
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση), επιτρέπεται η εισαγωγή από χώρες εκτός Ε.Ε. ή η
µεταφορά από χώρες µέλη της Ε.Ε., των αναφεροµένων στην παρ. 1 του άρθρου 1
αντικειµένων, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και
26 του Ν. 2168/1993.
2. Για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των αναφεροµένων στην προηγούµενη
παράγραφο αντικειµένων σε τρίτες χώρες ή µεταφορά αυτών σε χώρες µέλη της
Ε.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2168/1993.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή µεταφορά
των αναφεροµένων στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 αντικειµένων, µε την
προϋπόθεση ότι ο κάτοχος των αντικειµένων αυτών αποσκοπεί σε µόνιµη
εγκατάσταση στο εξωτερικό.
3. ∆εν απαιτείται άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής για την µεταφορά από
χώρες µέλη της Ε. Ε. ή εισαγωγή στη Χώρα από χώρες εκτός της Ε.Ε.
εµπροσθογεµών µονόκαννων ή βραχύ καννων όπλων (όπως καριοφίλια, πιστόλες και
κουµπούρες), οπισθογεµών πυροβόλων όπλων µε βελονωτά φυσίγγια (συστήµατος
LΕ
FΑUCΗEUX) , κατασκευασθέντων προ του έτους 1870, µη δυναµένων να δεχθούν
ενεργά φυσίγγια, ως και σπαθιών, λογχών, ξιφών, ξιφιδίων, µαχαιριών,
κατασκευασθέντων προ του έτους 1922, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επιδείξουν
βεβαίωση αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, από την οποία να προκύπτει το έτος
κατασκευής.
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Αρθρο 4
Κατασκευή αντιγράφων πυροβόλων όπλων
Επιτρέπεται, µετά από άδεια της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας, η κατασκευή στο εσωτερικό της Χώρας αντιγράφων των
αναφεροµένων στο εδάφ. α` της παρ.1 του άρθρου 1 όπλων, εφόσον τηρούνται οι
προβλεπόµενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των
συναφών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5
του Ν.2168/1993, και τα κατασκευαζόµενα αντίγραφα όπλων δεν µπορούν να
πυροδοτήσουν ενεργά φυσίγγια.
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Αρθρο 5
Εµπορία συλλεκτικών αντικειµένων και ιστορικών κειµηλίων
Για την εµπορία των αναφεροµένων στα άρθρα 1 και 4 αντικειµένων απαιτείται
άδεια της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης.
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Αρθρο 6
Υποχρεώσεις κατασκευαστών και εµπόρων
1. Οι κατασκευαστές των αναφεροµένων στο άρθρο 4 αντικειµένων υποχρεούνται
όπως: α. χαράσσουν επί των κατασκευαζοµένων αντιγράφων την επωνυµία και το
εµπορικό σήµα του κατασκευαστή καθώς και τον αριθµό σειράς ΠΟ1J ορίζεται από
την ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. τηρούν βιβλίο των κατασκευαζοµένων και πωλουµένων αντικειµένων, σύµφωνα
µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α.
γ. πωλούν τα κατασκευαζόµενα αντικείµενα, για τα οποία απαιτείται άδεια
κατοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7του Ν. 2168/1993, σε άτοµα που
προσκοµίζουν σχετική άδεια αγοράς της κατά τόπον αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
Ασφαλείας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, ενώ τα αντικείµενα για τα οποία δεν
απαιτείται η ως άνω άδεια κατοχής, σε άτοµα που επιδεικνύουν άδεια εµπορίας
ή κατοχής όπλων και λοιπών αντικειµένων, ως κειµηλίων.
2. Οι έµποροι των αναφεροµένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικειµένων
υποχρεούνται όπως:
α. τηρούν βιβλίο αποθήκης και πώλησης των αντικειµένων που εµπορεύονται,
εφόσον γι αυτά απαιτείται άδεια κατοχής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος "Β".
β. πωλούν τα αντικείµενα που εµπορεύονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο
εδάφιο γ` της παρ. 1.
γ. χορηγούν στον αγοραστή για κάθε πωλούµενο αντικείµενο σχετική βεβαίωση,
στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς τα απαραίτητα στοιχεία του πωλουµένου
αντικειµένου (ονοµασία προσδιορισµού, διαµέτρηµα, κατασκευαστής, χώρα

προέλευσης, µοντέλο, αριθµός σειράς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
για τις διαστάσεις και την εξωτερική εµφάνισή του). Από την βεβαίωση αυτή
προκύπτει η ταυτότητα του αντικειµένου που το συνοδεύει σε οποιαδήποτε
µεταγενέστερη πώληση.
3. Οι αναφερόµενοι στο παρόν άρθρο κατασκευαστές και έµποροι, υποχρεούνται
επιπλέον:
α. να καταχωρούν τα προβλεπόµενα στοιχεία στα ανωτέρω βιβλία αµέσως και
πάντως εντός των εποµένων δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εισαγωγή στην
αποθήκη ή από την πώληση των αντικειµένων.
β. να τηρούν επιµελώς ταξινοµηµένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε
τις ως άνω δραστηριότητες, όπως άδειες εισαγωγής, αγοράς, µεταφοράς,
διασαφήσεις τελωνείων, τιµολόγια, δελτία αποστολής και άδειες πώλησης ή
διάθεσης.
γ. να τηρούν τα ως άνω βιβλία και λοιπά στοιχεία επί δέκα (10) έτη από την
τελευταία εγγραφή. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, οι
υπεύθυνοι αυτής υποχρεούνται να τηρούν τα εν λόγω βιβλία και στοιχεία για
δέκα (10) έτη, από τη διακοπή της λειτουργίας της.
δ. να αποστέλλουν, εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στην αρµόδια
∆ιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση καταστάσεις των πωληθέντων κατά
το προηγούµενο έτος αντικειµένων, στις οποίες µνηµoνεύoνται τα
χαρακτηριστικά αναγνώρισής τους, όπως αυτά είναι καταχωρηµένα στα
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο βιβλία, τα στοιχεία ταυτότητας του αγοραστή και
τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθµό της σχετικής αδείας αγοράς ή
κατοχής και την εκδούσα αρχή. Για τα πυροβόλα όπλα µνηµονεύονται επιπλέον ο
τύπος και ο αριθµός σειράς, το εργοστάσιο και το έτος κατασκευής.
ε. να θέτουν στη διάθεση των αστυνοµικών των αρµοδίων υπηρεσιών τα ανωτέρω
βιβλία και στοιχεία προς έλεγχο και να τους παρέχουν κάθε αναγκαία
διευκόλυνση για την εκτέλεση της αποστολής τους.
στ. να συµµορφώνονται απόλυτα µε τους όρους των ως άνω αδειών και τις
υποδείξεις των αρµοδίων αστυνοµικών αρχών.
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Αρθρο 7
Κατοχή και µεταφορά συλλεκτικών αντικειµένων, ιστορικών ή οικογενειακών
κειµηλίων.
Υποχρεώσεις των κατόχων των αντικειµένων αυτών.
1. Για την κατοχή των αναφεροµένων στο άρθρο 1 όπλων και λοιπών
αντικειµένων, απαιτείται άδεια της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας ή Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης του τόπου µόνιµης κατοικίας του ενδιαφεροµένου προκειµένου για
φυσικό πρόσωπο ή της έδρας του νοµικού προσώπου προκειµένου περί αυτού.
2. Για τη µεταφορά µέσα στην ελληνική επικράτεια των αναφεροµένων στην
περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικειµένων, απαιτείται άδεια της
αρµόδιας αστυνοµικής αρχής.
3. Τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση όπλα και λοιπά αντικείµενα πρέπει να
φυλάσσονται εντός των χώρων, για τους οποίους χορηγήθηκαν οι σχετικές
άδειες. Πριν από κάθε αλλαγή των χώρων φύλαξης, πρέπει να ζητείται η έγκριση
της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει τη συνδροµή των µέτρων
ασφαλείας που µνηµονεύονται στο άρθρο 8.

4. Τα φυσικά πρόσωπα και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που
διατηρούν τα αντικείµενα, πωλούν αυτά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 6. Τα πρόσωπα αυτά σε περίπτωση πώλησης
αντικειµένου παραδίδουν στον αγοραστή υπεύθυνη δήλωση του 6ρθρου 8 Ν.
1599/1986, στην οποία καταγράφονται τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ` της
παρ. 2 του άρθρου 6 στοιχεία.
5. Η πώληση ή διάθεση των αναφεροµένων στην παρ. 3 του άρθρου 1 όπλων και
λοιπών αντικειµένων, επιτρέπεται µόνο σε συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού καθώς και σε µουσεία ή συλλογές
υπαγόµενα άµεσα ή έµµεσα στα Υπουργεία Εθνικής `Αµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης,
Εµπορικής Ναυτοιλίας, Πολιτισµού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Στην άδεια κατοχής καταχωρούνται αναλυτικά τα αντικείµενα, ο τύπος τους,
ο αριθµός σειράς εφόσον υπάρχει, η προέλευση, ως και ο αριθµός, η ηµεροµηνία
έκδοσης και η εκδούσα αρχή της άδειας αγοράς (εφόσον απαιτείται). Για κάθε
επιπλέον αγορά ή πώληση αντικειµένου ενεργείται σχετική εγγραφή, όπου
µνηµονεύονται τα στοιχεία προµηθευτού ή αγοραστού και τα σχετικά προς τούτο
έγγραφα ή άδειες, εφόσον απαιτούνται 7. ∆εν απαιτείται άδεια για την κατοχή
ξιφών και ξιφιδίων των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, τα οποία αποτελούσαν εξαρτήµατα των στολών τους.

Αρθρο
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Αρθρο 8
Μέτρα ασφαλούς φύλαξης.
1. Τα πρόσωπα που έχουν εφοδιασθεί µε τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 4, 5
και 7 άδειες υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας,
για την αποφυγή κλοπής ή απώλειας των αντικειµένων που κατέχουν µε βάση τις
άδειες αυτές.
2. Πέραν των ως άνω γενικών µέτρων φύλαξης, αν στο χώρο φυλάσσονται
περισσότερα των πέντε (5) από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 όπλα απαιτείται και
σύστηµα συναγερµού. Η φύλαξη των αντικειµένων γίνεται εντός ερµαρίων ή σε
ασφαλείς υαλόφρακτες προθήκες.
3. Η αρµόδια αστυνοµική αρχή αποφασίζει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας,
µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής βαθµοφόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας που
ορίζεται από τον οικείο ∆ιευθυντή Ασφαλείας ή Αστυνοµικό ∆ιευθυντή. Η
επιτροπή, ύστερα από αυτοψία του χώρου, υποδεικνύει τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλείας.

Αρθρο
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Αρθρο 9
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών
1. Για τη χορήγηση ή ανανέωση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 7 άδειας κατοχής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. αίτηση του ενδιαφεροµένου, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία
ταυτότητος αυτού, και για τα νοµικά πρόσωπα του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
τους.
Στην αίτηση µνηµονεύονται και τα στοιχεία των όπλων και λοιπών
αντικειµένων, των οποίων ζητείται η κατοχή ως συλλεκτικών, ιστορικών ή

οικογενειακών κειµηλίων. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, µε την αίτηση
συνυποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού και κάθε µεταγενέστερη
τροποποίηση αυτού.
β. πιστοποιητικό ιατρού, ειδικότητας νευρολόγου ψυχιάτρου ή παθολόγου, από
το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφεροµένου
φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου.
γ. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986του ενδιαφεροµένου, στην οποία
αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου
18 του Ν.2168/1993.
δ. αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
ε. έγγραφο ορισµού εκπροσώπου, προκειµένου περί νοµικού προσώπου.
στ. οι προβλεπόµενες από την παρούσα απόφαση κατά περίπτωση βεβαιώσεις
υπεύθυνες δηλώσεις και δηµόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισµού και προέλευσης
των κατεχοµένων ειδών (άρθρα 2,3,6 παρ. 2 περίm. γ` και 7 παρ. 4).
ζ. τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ενσηµο χαρτόσηµα.
η. δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
2. Για την έκδοση των προβλεποµένων από τα άρθρα 4 και 5 αδειών κατασκευής
αντιγράφων πυροβόλων όπλων και εµπορίας συλλεκτικών αντικειµένων ως και
αντικειµένων που αποτελούν ιστορικά κειµήλια, απαιτούνται τα προβλεπόµενα
από την παρ. 1 δικαιολογητικά. Επιπλέον, για τις άδειες κατασκευής του
άρθρου 4, επικυρωµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας εργαστηρίου, εφόσον τούτο
απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3, 6, 11 και 26 του Ν.
2168/1993 απαιτείται η έκδοση άδειας αγοράς, µεταφοράς στο εσωτερικό της
Χώρας ή από και προς χώρα µέλος της Ε.Ε., εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής
των αντικειµένων που προβλέπονται από τα άρθρα 1, 2και3, απαιτείται η
υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι κατέχουν άδεια από τις προβλεπόµενες στα άρθρα
4,5 και 7, απαιτείται η υποβολή των αναφεροµένων στις περιπτώσεις α`, στ`
και ζ` της παρ. 1 δικαιολογητικών.
β. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι δεν κατέχουν την αναφερόµενη στην προηγούµενη
περίπτωση άδεια, απαιτείται η υποβολή όλων των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στην παρ. 1.
4. Σε περίπτωση εισαγωγής ή µεταφοράς ή κατασκευής των προαναφερόµενων
ειδών, απαιτείται επί πλέον και η υποβολή της προβλεπόµενης από το άρθρο 19
του Ν. 2168/1993 υπεύθυνης δήλωσης στην αρµόδια Υπηρεσία Εγκληµατολογικών
Ερευνών.
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Αρθρο 10
∆ιαδικασία χορήγησης, ανάκλησης και προσωρινής αφαίρεσης αδειών.
1. Οι διατάξεις των παρ. 2 έως και 9 του άρθρου 18 και του άρθρου 22 του Ν.
2168/1993 εφαρµόζονται και για τη χορήγηση, ανάκληση και προσωρινή αφαίρεση
των προβλεποµένων από την παρούσα απόφαση αδειών. Για τη διαδικασία
χορήγησης και ανάκλησης των αδειών αυτών εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των άρθρων 6, 7 και 8 της υπ αριθµ. 3009/2/23α` από 31.8.1994 απόφασης

Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης (Β` 696).
2. Εφόσον ανακληθούν ή δεν ανανεωθούν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης άδειες ή σε περίπτωση θανάτου του κατόχου των αδειών
αυτών:
α. Στις περιπτώσεις των άρθρων 4 και 5 παρέχεται δίµηνη προθεσµία στους
κατόχους των αδειών ή στους νόµιµους κληρονόµους αυτών, για τη διάθεση των
κατεχοµένων αντικειµένων.
β. Στην περίπτωση του άρθρου 7 αφαιρούνται τα κατεχόµενα αντικείµενα και
εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.
2168/1993. Κατ` εξαίρεση για τα οικογενειακά κειµήλια εφαρµόζονται οι
διαδικασίες που καθορίζονται στην παρ. 5του άρθρου 7.
3. Σε περίπτωση που ο νόµιµος κληρονόµος του κατόχου της αναφεροµένης στο
άρθρο 7 άδειας είναι ανήλικος, χορηγείται νέα άδεια κατοχής των αντικειµένων
στο πρόσωπο που ασκεί κατά νόµο τη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου,
εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις λοιπές προβλεπόµενες από την παρούσα
απόφαση προϋποθέσεις. Στη χορηγούµενη άδεια αναφέρεται ρητά ότι τα
αντικείµενα ανήκουν κατά κυριότητα στον ανήλικο.

Αρθρο
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Αρθρο 11
Χρόνος ισχύος αδειών. Θεώρηση άδειας κατοχής.
1. Οι προβλεπόµενες στα άρθρα 4 και 5 άδειες κατασκευής και εµπορίας,
ισχύουν επί πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους.
2. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 7 άδεια κατοχής ισχύει επί δέκα
(10) έτη από την έκδοσή της. Η άδεια αυτή θεωρείται από την υπηρεσία που τη
χορήγησε, ανά διετία. Για τη θεώρηση απαιτείται η εντός τριµήνου από την
παρέλευση της διετίας υποβολή στην αρµόδια αστυνοµική αρχή υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου ότι εξακολουθεί να κατέχει τα
αναφερόµενα στην άδεια αντικείµενα και ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. Η υπηρεσία µπορεί να
ζητήσει και την προσκόµιση για έλεγχο των κατεχοµένων αντικειµένων ή την
εξέτασή τους από τα πρόσωπα, φορείς και υπηρεσίες που µνηµονεύονται στην
περίπτ. α` της παρ. 1 του άρθρου 2.
3. Η ισχύς των λοιπών αναφεροµένων στην απόφαση αυτή αδειών δεν µπορεί να
υπερβεί τους έξι (6) µήνες από την έκδοσή τους.

Αρθρο
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Αρθρο 12
Γενικές διατάξεις.
1. Οσοι κατέχουν τα αντικείµενα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση
υποχρεούνται να τα παραχωρούν στο Υπουργείο Πολιτισµού, για χρονικό διάστηµα
µέχρις ενός (1) έτους, προκειµένου να εκτίθενται, εφόσον ζητηθεί η
παραχώρηση αυτή από το εν λόγω Υπουργείο.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρµόζονται για τα αντικείµενα
που εκτίθενται σε µουσεία ή συλλογές των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας καθώς και σε µουσεία που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα Υπουργεία

Εθνικής `Αµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, Πολιτισµού και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. `Οπλα και λοιπά αντικείµενα του Ν. 2168/1993, τα οποία εµπίπτουν στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, που ανευρίσκονται και παραδίδονται στις
αστυνοµικές αρχές, κατάσχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.
2168/1993 και εφόσον τα (αντικείµενα αυτά αποδοθούν στον ευρέτη από το
δικαστήριο, δύναται να χορηγηθεί σ` αυτόν η προβλεπόµενη από τις διατάξεις
του άρθρου 7 άδεια κατοχής, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες
προϋποθέσεις.

Αρθρο
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Προισχύσασες µορφές άρθρου

4

"Άρθρο 13
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειµένων,
που εκδόθηκαν πριν τη δηµοσίευση της απόφασης µας αυτής και έχουν λήξει ή
λήγουν µέχρι 28.7.2010, παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειµένων που
εκδόθηκαν πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσµία έως
28.7.2010 για την προσκόµιση της προβλεπόµενης από την παρ. 1 του άρθρου 2
βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόµενα αντικείµενα πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης".

***Το εντός " " άρθρο 13 όπως είχε τροποποιηθεί µε τις ΥΑ 3009/2/84-ιγ΄/2005
(ΦΕΚ 1149 Β΄/2005), 3009/2/84-ιζ΄(ΦΕΚ Β΄ 1137/23.08.2006) και ΥΑ
30089/2/84ιθ` (ΦΕΚ Β΄ 1749/31.8.2007), τροποποιήθηκε εκ νέου ως άνω µε το άρθρο 1 της
ΥΑ 6700/1-208699 (ΦΕΚ Β΄ 145/30.1.2009).
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Αρθρο 14
Καταργούµενες διατάξεις.
Οποιαδήποτε άλλη διάταξη, η οποία ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο τα µε την
παρούσα απόφαση καθοριζόµενα, καταργείται.
Αρθρο 15
`Εναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2004
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

