ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου " Όπλα, πυρομαχικό, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικοί μηχανισμοί και άλλα συναφή θέματα"

-Προς τη Βουλή _των Ελλήνων
1. Είναι πλέον κοινή αντίληψη ότι τα τελευταίο χρόνιο
έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των εγκλημάτων,
που διαπράττονται με τη χρηση πυροβόλων όπλων,
τοσο στη χώοο μας όσο και στο εξωτερικό, με σύστοιχη
αύξηση της παράνομης διακίνησης και εμποοιας Οπλων
και σύναψών ειδών.
Ο ισχύων σήμερα νόμος 495/1976 'Περί όπλων,
εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανημότων και όλλων
τινων ποινικών διατάξεων' εμφανίζεται πλέον ως
ανεπαρκής, διότι κυρίως δεν καλύπτει, διεξοδικό και με
την αναγκαίε πληρότητα, το όλο φάσμα του θέματος
των πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών και
υλών, την εμπορία, διακίνηση, νόμιμη κατοχή και
οπλοφορίο, τούτο δε οφείλεται κατά μεγάλο μέρος,
στην ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, που κατέστησε
επείγουσα και απολύτως αναγκαία •’την προσαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας μας στον ευαίσθητο αυτόν τομέα.
Στο χώρο, άλλωστε, των οπλών, εκρηκτικών υλών
κ.λπ. και τα συναφή θέματα υπάρχουν και -χρονίζοντα
ή έχοντα ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης - προβλή
ματα πολλών Υπουργείων (Εθνικής Αμυνας, Εθνικής
Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Γεωργίας), πολ
λά από τα οποία αντιμετωπίζονται, επιτυχώς πιστεύου
με, από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.
2. Εξίσου βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου
νόμου είναι η επείγουσα ανάγκη εναρμόνισης της
νομοθεσίας μας με την υπ' αριθ. 91/477/18-6-1991
Οδηγία της Ε.Ο.Κ., σχετική προς τον έλεγχο της
απόκτησης όπλων και της οπλοψορίας.
3. Ο ισχύων νόμος 495/1976 ‘Περί όπλων κ.λπ.'
ελάχιστα διαφέρει κατά το περιεχόμενό του από τους
νομούς που Ισχυσαν παλαιότερα (ν.δ. 542/1970, ν.
286/1914). Το υπο κρίσιν όμως νομοσχέδιο, ενώ και
αυτό δεν απομακρύνεται από tc ισχύοντα. σε όσες
διατάξεις θεωρήθηκαν επιτυχείς, δεν αποτελεί απλή
τροποποίηση ή συμπλήρωσή αυτών. Έγινε ριζική ανα
μόρφωση σε πολλά σημεία, πλήρης αναδιάρθρωση της
ύλης και έγιναν πολλές νέες ρυθμίσεις, ώστε ν'
αποτελέσει ενιαίο, συμπαγές και οργανικό σύνολο. Οι
ποινικές κυρώσεις, όπου τούτο ήταν εψικτο, περιέχονται σε κάθε ανεξάρτητο άρθρο και οι χρηματικές
ποινές, όπου προβλέπονται, προσαρμόστηκαν προς τη
σημερινή οικονομική πραγματικότητα.
4. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι η καλύτερη κατο
χύρωση της δημόσιας τάξης με παράλληλη, με διεξο
δικές ρυθμίσεις, εξυπηρέτηση των πολιτών με ένα
σαφή, λεπτομερή και κατανοητό νόμο και με παράκαμψη
χρονοβόρων διαδικασιών.
5. Με τις νέες ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου
γίνεται αυστηρότερος ο έλεγχος των προσώπων, που
αιτούνται τον εφοδιασμό τους με όπλα, ώστε να
διασφαλισθεί πληρέστερα η προσήκουσα φύλαξη και
χρήση αυτών. Παράλληλα θεσπίζονται ειδικές και
ασφαλείς διαδικασίες γιο την εισαγωγή, εξαγωγή,
κατασκευή, επισκευή, εμπορία όπλων και εκρηκτικών
υλώς, καθώς και για την οπλοψορία και κατοχή όπλων.
6. Η κατά τα τελευταία, ιδίως, χρόνια εμφανιζόμενη
μεγάλη αύξηση των εγκλημάτων, που τελούνται με τη
χρηση κυνηγετικών όπλων, καθιστά αναγκαίο τον
έλεγχο των προσώπων, που κατέχουν ή ενδιαφέρονται

να αποκτησουν κυνηγετικά όπλα, έλεγχο που είχε
αφεθεί μέχρι τώρα μονο στη δασική αρχή, ενω τώρα
υπάγεται και στην αστυνομική αρχή.
7. Υπήρχε ακόμη αναγκη κατάργησης ορισμένων
διατάξεων, όπως του άρθρου 128 παρ. 3, εδάφ. β του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, διότι με το ισχυον μικτό
ορκωτό σύστημα (με την από κοινού κρίση, από
τακτικούς δικαστές και ένορκους) των βασικών βαρύ
τερων εγκλημάτων (ανθρωποκτονιών κ.λπ.) η διαχώριση
του συρρέοντος εγκλήματος της παράνομης οπλοφορίας και η εκδίκαση του από τους τακτικούς δικαστές
μόνο, ουδεμία σοβαρή αντεγκληματικη βαρύτητα έχει,
είναι δε κατάλοιπο της εποχής που ίσχυε το αμιγές
ορκωτό σύστημα, με έκδηλη τη δυσπιστία του νομοθέτη
στην κρίση των ενόρκων, όταν μόνοι απεψάσιζαν για
την ένοχη του κατηγορουμένου.
Όσον αφορά το έγκλημα της φυγοδικίας, που προβλεπεται από τις διατάξεις του παλαιού νόμου Γ *>ΜΑ7
1912 'Περί φυγοδικίας' ο αυτός λόγος συναποφάσεως
συντρέχει, ανεξάρτητα από το ότι ο νόμος αυτός δεν
εφαρμόσθηκε και κατέστη ανενεργός από πολλές
δεκαετίες, εφόσον τα θέματα καλύπτονται τόσο από
τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (187, 231) όσο και
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (432).
8. Ως προς τις επί μέρους διατάξεις του σχεδίου
νόμου επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Με το άρθρο 1 καθορίζεται η έκταση εφαρμογής
των διατάξεων του νομοσχεδίου και προσδιορίζεται η
έννοια του όπλου, των πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών
και εκρηκτικών μηχανημάτων. Επίσης με τις διατάξεις
του άρθρου αυτού επεκτεΐνεται η έννοια του όπλου σε
αντικείμενα που θεωρούνται ως όπλα, όπως ξκρίδια,
SPRAY, ράβδοι, συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέρ
γειας κ.λπ., ώστε οι διατάξεις του νόμου αυτού να
έχουν και γι' αυτά εφαρμογή, όταν βέβαια χρησιμο
ποιούνται κυρίως για επιθετικούς σκοπούς ή για άμυνα.
Οι προσθήκες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, για την
άρση κάθε νομικής αμφισβήτησης αναφορικά με τα μέσα
επίθεσης ή άμυνας στα οποία γίνεται συχνά προσφυγή
και δεν καλύπτονταν όλα από το ν. 495/1976.
Επίσης τα κυνηγετικά όπλα κατατάσσονται σε δύο
κατηγορίες, προκειμένου να εναρμονισθούμε με τις
διατάξεις της προαναφερθείσας Οδηγίας της Ε.Ο.Κ..
β. Με το άρθρο 2 ρυθμίζεται σε νέα βάση και σύμφωνα
με τα σημερινά δεδομένα ή εισαγωγή των όπλων κ.λπ.
από το εξωτερικό. Ειδικότερα:
(1) Τίθενται για πρώτη φορά προϋποθέσεις εισαγωγής
και για αντικείμενα ή μέσα, που σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 θεωρούνται ως όπλα (λόγχες,
ξίφη, αστυνομικοί ράβδοι, ειδικού τύπου όπλα που
χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ζώων, απομιμή
σεις όπλων κ.λπ.), για τα οποία η εισαγωγή άλλοτε
ήταν ελεύθερη και άλλοτε απαγορευόταν.
(2) Ρυθμίζεται η εισαγωγή όπλων κάθε κατηγορίας
ανάλογα με τον προορισμό τους, σε τρόπο ώστε να
ελέγχεται αποτελεσματικά ολόκληρο το φάσμα της
εισαγωγής των όπλων στη χώρα. Παράλληλα θεσπίζο
νται ελαστικότερες ρυθμίσεις για ορισμένους κοινωνι
κούς φορείς, βάσει των οποίων παρέχεται η δυνατότητα
εισαγωγής όπλων και λοιπών αντικειμένων, όπως σε
ξένες αθλητικές αποστολές, σε ξένες κινηματογραφι
κές εταιρείες και όταν προορίζονται αποκλειστικά για
δείγματα ή εκθέσεις.
(3) Αναθεωρούνται οι προύποθέσεις εισαγωγής πυ
ροβόλων όπλων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες
διατάξεις της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ο.Κ..
γ. Με το άρθρο 3 ρυθμίζεται το θέμα της εξαγωγής
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των όπλων κ.λπ., που παράγονται στη χώρα μας και
γενικό κύθε περίπτωση εξαγωγής ή επανεξογωγής,
ώστε με την προσθήκη και του ύρθρου αυτού να
καλύπτεται και να ελέγχεται ολόκληρο το «ρασμα της
διακίνησης των όπλων στη χώρα.
δ. Με το άρθρο 4 εκσυγχρονίζεται το καθεστώς της
διαμετακόμισης όπλων κ.λπ μέσω της Ελληνικής
Επικράτειας με στόχο την ασφαλή διαμετακόμιση, την
οποία δεν εξασφάλιζαν οι μέχρι σήμερα προβλεπόμενες
διαδικασίες.
Με τις νέες αυτές ρθμίσεις καλύπτονται κενά και
αντιμετωπίζονται, σε συνδυασμό με άλλες ισχύουσες
διατάξεις, προβλήματα που ανέκυπταν από αδυναμία
εναρμονισμού της δράσης συναρμόδιων κρατικών φο
ρέων. Επίσης απλουστεύονται οι διαδικασίες της δια
μετακόμισης και παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση,
ώστε με κανονιστικές πράξεις νο ρυθμίζονται οι
αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων
αυτών και να δίδεται λύση στα διάφορα προβλήματα,
που αναφύονται κατΰ τη διαμετακόμιση. Στις απλουστεύσεις υπάγεται και η εξαίρεση από τη χρονοβόρα
διαδικασία της διαμετακόμισης των υπερπτήσεων και
τεχνικών προσγειώσεων αεροσκαφών, που μεταφέρουν
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου είδη. Επίσης ρυθμίζονται οι περιπτώσεις μετα
φοράς όπλων και λοιπών επικίνδυνων υλών με πλοία,
που καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνια ή διέρχονται από
τα ελληνικό χωρικό ύδατα.
ε. Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται διεξοδικό οι προϋπο
θέσεις κατασκευής, συναρμολόγησης και επισκευής στο
εσωτερικό των ειδών του άρθρου 1, ώστε να διασφα
λίζεται ο έλεγχος των παραγόμενων ειδών και η νόμιμη
διακίνησή τους.
Αρμόδιο Υπουργείο για τον έλεγχο των ελληνικών
βιομηχανιών παραγωγής πολεμικού υλικού ορίζεται,
ρητώς πλέον, το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, χάριν
ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος. Μολονότι δε το
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας είχε τον έλεγχο αυτόν έως
τώρα, δεν υπήρχε ενιαίο και γενικό νομικό πλαίσιο.
στ. Με το άρθρο 6 καθορίζονται οι προϋποθέσεις
εμπορίας και εν γένει διάθεσης των όπλων, εκρηκτικών
υλών κ.λπ. και παράλληλα προσδιορίζονται περιοριστικό
όσα είδη από αυτό μπορούν να αποτελόσουν αντικεί
μενο εμπορίας. Ειδικότερα η περιλαμβανόμενη στο
άρθρο αυτό άδειο αγοράς ορισμένων κυνηγετικών
όπλων (κατηγορίας Α' ) καθιερώνεται από την αναγκη
εναρμονισμού της νομοθεσίας μας με τις αντίστοιχες
διατάξεις της Οδηγίας της Ε.Ο.Κ..
ζ. Με το άρθρο 7 ρυθμίζοντσι οι προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας κατοχής πιστολίων, περιστρόφων,
εκρηκτικών υλών κ.λπ. και καθορίζονται περιοριστικό
ποια από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του παρό
ντος νόμου είδη, μπορούν να κατέχουν φυσικό ή νομικό
πρόσωπα, που παρέχουν τις προβλεπόμενες από το
νόμο εγγυήσεις. Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση να
ρυθμίζονται με κανονιστική πράξη οι προϋποθέσεις
χορηγησης της άδειας κατοχής οπλών σκοποβολής και
οι περιορισμοί χρήσής των όπλων αυτών, ώστε να
επιτυγχανετα η εξασφάλιση των αθλουμένων και του
κοινού.
η. Με το άρθρο Ε ρυθμίζεται ειδικό η κατοχή των
κυνηγετικών οπλών και διεξοδικό αντιμετωπίζεται το
θέμα λογω των κινδύνων, που εγκυμονούνται από τις
διαστάσεις που έχει προσλάβει η ανεξέλεγκτη αγορά
και κατοχή των όπλων αυτών στη χώρα μας.
Με τις νέες διατάξεις αναθεωρείται και βελτιώνεται
σημαντικό το νομικο πλαίσιο της κατοχής των κυνηγε

τικών όπλων, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματι
κός έλεγχος της διακίνησης και η αποτροπή της κακής
χρήσης αυτών από άτομο που δεν παρέχουν τα
εχέγγυο ακίνδυνης κατοχής και ασφαλούς χρήσής τους.
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, διότι από τα
στατιστικό στοιχεία διαπιστώνεται ότι σε πολλά από τα
διαπραττόμενα εγκλήματα κατά της ζωής έχουν χρη
σιμοποιηθεί από τους δράστες κυνηγετικό όπλα.
Για το λόγο αυτόν μεταφέρεται η αρμοδιότητα για
τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου από
τις Δασικές σπς Αστυνομικές Αρχές και θεσπίζονται
διαδικασίες, ώστε να αποκλείονται τα άτομα που δεν
παρέχουν εχέγγυο ασφαλούς χρήσης των όπλων
αυτών.
θ. Με το άρθρο 9 καθορίζονται για πρώτη φορά οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται στα πλοία
ή αεροσκάφη, με ελληνική ή ξένη σημαία, να φέρουν
όπλα για την ασφάλεια του πληρώματος ή για σκοπο
βολή. Με τον τρόπο αυτόν καλύπτονται νομικό κενό
και αίρονται αμφισβητήσεις που ανέκυπταν στην πράξη
και είχαν σχέση τόσο με την ασφάλεια των πλοίων και
των αεροσκαφών, όσο και με την άσκηση της εθνικής
ναυτιλιακής και τουριστικής πολιτικής.
ι. Με το άρθρο 10 όπως και στο προίσχύον δίκαιο
η οπλοφορία απαγορεύεται γενικώς, ενώ, με ειδικές
διατάξεις ορίζονται οι περιπτώσεις, όπου, περιοριστικώς
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χορηγείται άδεια οπλοφορίας. Ρυθμίζεται επίσης, με το ίδιο άρθρο, η τύχη
των όπλων που κατέχουν όσοι είχαν εφοδιασθεί με
άδεια οπλοφορίας της οποίας η ισχύς έληξε ή που για
οποιονδήποτε λόγο, ανεκλήθη. Ακόμη τίθενται περιο
ρισμοί ως προς τη χρήση αεροβόλων όπλων από
ανηλίκους γιο να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τη
χρήση των οπλών αυτών.
ια. Με το άρθρο 11 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις
ασφαλούς μεταφοράς όπλων και εκρηκτικών υλών και
καθορίζεται ρητή υποχρέωση των ενδιαφερομένων να
εφοδιάζονται, με νέα κάθε φορά, άδεια μεταφοράς από
την αρμόδια αστυνομική αρχή.
Στη συνέχεια θεσπίζεται εξαίρεση από την υποχρέω
ση αυτή γιο τις περιπτώσεις, που μεταφέρονται το
παραπανω είδη από το τελωνείο εισόδου μέχρι το
τελωνείο προορισμού, κατά τις οποίες θα εφαρμόζεται
η τελωνειακή νομοθεσία. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε
αναγκαία, διότι από την πρακτική εφαρμογή διαπιστώ
θηκαν αντικειμενικές αδυναμίες εφαρμογής των διατά
ξεων που διέπουν τη χορήγηση αδειών μεταφοράς.
Επίσης θεσπίζεται η υποχρέωση όπως η χρήση των
εκρηκτικών υλών γίνεται μόνον από άτομα που παρέ
χουν άδειο γομωτή και πυροδότη, προκειμενου νο
αποφευχθούν ατυχήματα σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων.
ιβ. Με το άρθρο 12 εισόγεται η γενική απαγόρευση
των άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και της πορανομης
χρήσης εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών μηχανημάτων.
ιγ. Με το άρθρο 13 θεσπίζονται (όπως και στο προ
ηγούμενο νομικο καθεστώς, άρθρο 10 του ν. 495/1976)
γενικές απαγορεύσεις και κυρώσεις γιο τους κρατου
μένους από δημόσιό αρχή, σε φυλακές ή σε άλλους
χώρους, να κατέχουν οπλο ή άλλο αντικείμενο που
αναφέρονται στο νομο αυτόν. Επίσης απαγορεύεται η
εισαγωγή στους χώρους αυτους των παραπανω ειδών
και κάθε είδους εργαλείων, που δεν επιτρέπονται από
τον κανονισμό των φυλακών και με τα οποίο μπορεί
να προκληθούν σωματικές βλάβες.
ιδ. Με το άρθρο 14 διαγράφεται το νομικο πλαίσιο
του αδικήματος της οπλοχρησίας. Το αυτεπαγγελτο

3

της διωξεως της οπλοχρησίας, έστω και ον η κυοιο
ποαξη διώκεται κατ έγκληση, παύε: πλέον και τούτο
i.ivGi σημαντικότατη καινοτομία και πρόοδος έναντι του
ποουσχυοντος δίκαιου (όοθρο 9 παα. 2 του ν. 495/
’976), καθοσον η παλαια νομοθετική ποόβλεώη δεν
είχε έδαφος ειραουογης στη νομολογιακή ποάξη, αφού
η τιμώοηση της οπλοχρησίας προϋπέθετε παντα κατα
δίκη για την κυρία πράξη.
ιε Με το άρθρο 15 προβλέπονται οι διακεκριμένες
περιπτώσεις των παραβάσεων του νόμου αυτού, για τις
οποίες απειλούνται σοβαρές ποινές, όπως της κάθειρ
ξης. Σαν διακεκριμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται
απο το νομο η εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, εμπορία
κ.λπ. των ειδών, που αναφερονται στο άρθρο 1 του
παρόντος νομού, όταν γίνεται με σκοπό τη διάθεσή
τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος ή με
σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων,
σωματείων η ενώσεων προσώπων. Με την παράγραφο
δε 4 του άρθρου αυτού καθορίζονται τα αρμόδια
δικαστήρια και για τη συντόμευση της προδικασίας
ορίζεται η παραπομπή με απευθείας κλήση.
ιστ. Με το άρθρο 16 προβλέπεται η κατάσχεση και
περαιτέρω δήμευσή των όπλων και λοιπών αντικειμένων
του άρθρου ι του νόμου αυτού, που εισάγονται,
κατασκευάζονται, συναρμολογούνται, φέρονται η μεταφέρονται παράνομα ή ανευρίσκονται ή παραδίδονται
στις αρμόδιες αρχές,
ιζ. Με το άρθρο 17, σύμψωνα με την Οδηγία της
Ε.Ο.Κ. καθιερώνεται απαγόρευση εισαγωγής και διακί
νησης γενικά ορισμένων όπλων και πυρομαχικών.
ιη. Με το άρθρο 18 ορίζονται τα κωλύματα χορήγησης
των προβλεπόμενων αδειών, παρέχεται δε εξουσιοδό
τηση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της
διαδικασίας χορήγησης και ανάκλησης των αδειών
αυτών με κανονιστική πράξη.
ιθ. Με το άρθρο 19 θεσπίζεται για πρώτη φορά η
υποχρέωση των εισαγωγέων, εμπόρων και κατασκευα
στών των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
παρόντος νόμου, να προσκομίζουν στις αρμόδιες
αστυνομικές αρχές ορισμένα στοιχεία, προκειμένου να
καθίσταται αποτελεσματικός ο έλεγχος της διακίνησης
τους.
κ. Με το άρθρο 20 ιδρύεται δοκιμαστήριο όπλων,
πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών προς έλεγχο των
τεχνικών προδιαγραφών και της καταλληλότητας τους
από πλευράς ασφάλειας.
κα. Με το άρθρο 21 καθιερώνεται άδεια για την ίδρυση
και λειτουργία σκοπευτηρίων και με κανονιστική πράξη
καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί
χορηγησης της ανωτέρω άδειας καθώς και όροι
λειτουργίας των σκοπευτηρίων, για την προστασία των
αθλουμένων και του κοινού.
κβ. Με το άρθρο 22 προβλέπονται διοικητικές
κυρώσεις σε βάρος των παραβατών των διατάξεων του
παρόντος νόμου, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την
εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
κγ. Με τα άρθρα 23 - 28 γίνεται εναρμόνιση της
εθνικής μας νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας
της Ε.Ο.Κ.. Ειδικότερα:
(1)
Με το άρθρο 23 καθορίζεται η έννοια των όρων,
που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 της εν λόγω Οδηγίας,
προκειμένου να προσδιορισθεί το πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων αυτής.

(2) Με το άρθρο 24 καθιερώνεται Ευρωπαϊκό Δελπο
πυροβόλου όπλου, με το οποίο θα εφοδιάζονται οι
κάτοικοι των χωρών -μελών της Ε.Ο.Κ., που κατέχουν
νομίμως πυροβόλα όπλα.
(3) Με το άρθρο 25 καθορίζονται οι προϋποθέσεις
απόκτησης πυροβόλου οπλου σε χώρα της Κοινότητας
από κάτοικο άλλου κρότους- μέλους.
(4) Με το άρθρο 26 καθορίζονται οι διατυπώσεις, που
απαιτούνται, για την κυκλοφορία των όπλων εντός της
Κοινότητας και προορίζονται για εμπορία.
(5) Με το άρθρο 27 προβλέπονται εξαιρέσεις από
τη διαδικασία του άρθρου 26 για άτομα που ταξιδεύουν
από χώρα σε χώρα της Κοινότητας και κατέχουν
Ευρωπαϊκό Δελτίο πυροβόλου όπλου, προκειμένου να
διευκολύνονται κυρίως οι κυνηγοί και οι σκοπευτές.
(6) Με το άρθρο 28 καθιερώνεται δίκτυο για την
ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικών με μεταφορές πυ
ροβόλων όπλων μεταξύ των χωρών της Κοινότητας.
κδ. Με το άρθρο 29 θεσπίζεται το ατιμώρητο για
τους μέχρι σήμερον κατόχους όπλων ή άλλων αντικει
μένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, υπό την προϋ
πόθεση να παραδώσουν αυτά σε αστυνομική αρχή, μέσα
σε ορισμένη προθεσμία. Επίσης δίδεται προθεσμία για
τον εφοδιασμό των κατόχων κυνηγετικών όπλων με
άδεια κατοχής.
κε. Με το άρθρο 30 προστίθενται διατάξεις στο ν.
456/1976, που έχουν σχέση με την εισαγωγή, κατα
σκευή, εμπόριά. Κατοχή και χρήση συσκευών εκτόξευ
σης φωτοβολίδων, ως και την εξαγωγή ή επανεισαγωνή
πυροτεχνημάτων.
κστ. Στο άρθρο 31 διαλαμβάνονται οι καταργούμενες
διατάξεις και με το άρθρο 32 καθορίζεται η έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1992
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