
-,~j σχεδίου Νόμου «περί όπλων. εκρηκτικών υλών. 
:κ;ι ,.τ. '.ών μηχανημάτων, καί άλλουν τινών διατάξεων».

//οός ιήj· Boc/.ijν ton Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ -ΕΚΘΕΣΙΣ.

|η7Τ ι τα τελευταία έτη σημειοΰνται, εις προηγμένα; 
χ( ιταε. κιούτματα συνεχώς αύξχνομένων ένοπλων τρομακρα- 
-· ιον έ.·εενειών, διευκολυνόμενων καί άπό τήν ευχερή κατά 
.; μάλλον, ή ηττ.ν. λαθραία·/ διακίνησιν όττλων, εκρηκτικών 
γ,ιΥ, κ:ί εκρηκτικών μηχανημάτων.

··! j,'/. ώε •νωστν/. έλάβομεν προσφάτους νομοθετικά μέτρα 
.... ά ~:·ζΐ'·<· πισιν το δ - ύμοτοτ βίας τού ήρχισε νά τλήττη _ 

... - ' χώραν ματ. ο’;; καί της έξάρσεως ουρισμένων έγκλη- 
.. ’ Εν τώ πλαισίου των μέτρων αυτών ταρίστατ. ι 
λ/Χ.. - /.τι ς νρ .τοτνιηΟη καί ή ίσχύουσα νομοθεσία περί 
οτ..ων. εκρηκτικών ύλών, καί εκρηκτικών μηχανημάτων, 
άτ>’ έ.ός μ.έν διά* νά έπιβάλλουνται χύστηρότερχι τοιναί, 
τοοον κα ά των άσχολουμένων μέ το λαΟρεμττόριον ότλων, 
οσκ/ καί κατά των άτοκτώντων ταϋτα, άφ’ ετέρου δέ δπους 
έκδικάϊωντχι χί υποθέσει; αύται ταχέως καί άνευ άδικαιο- 
λο*·*Γτου καθυστερήσει»;. χάριν της άτοτελεσματικωτέρας 
τεοιορου ρήσεως τής έννόμου τώξεως καί τής ησυχίας των
Γίθλ'-TCoV.

Εις τούτο, κυρίως, άτοβλέτει τό ύτό κρίσιν Σχέδιον Νό- 
•jlov. εις το ότοϊον περιλαμβάνονται καί ετεραί τινες διατά
ξεις διά τον αυστηρότερου κολασμόν Ζορισμένης κατηγορίας 
αςιοτοίνων τράξεώνϊ ήρύθμισιν δικονομικών θεμάτων, κατά 
τά εΐδικώτερον έφ’ έκάστου άρθρου κατωτέρω εκτιθέμενα :

α) Διά τού άρθρου 1 τοϋ Σχεδίου διευρύνεται ή έννοια, 
τού «ότλου» καθ’ όσον αυτή σήμερον δένΤκαλύπτει τά κυ- 
κλοοορούντα, επικίνδυνα διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν, 
αντικείμενα. Κατά τό σχέδιον θεωρείται «ότλον» καί παν 
μηχάνημα έκτοξεϋον αέρια ή χημικάς ουσίας, άκτίνας ή 
φλόγας, προουρισμένον νά έπιφέρη έκ μικρός ή μεγάλης 
άτοστάσεως βλάβην εις πρόσωπα ή πράγματα ή έκρηξιν 
πυρκαϊας, ώς καί πόσα έν γένει συσκευή διά της όποιας δύ- 
ναται νά προκληθοϋν καθ’ οίονδήποτε τρόπον τά ώς άνω 
αποτελέσματα. " . .' ή* ' .•'‘λ.:".· ή ί

β) Διά τοϋ άρθρου 2 απαγορεύεται γενικώς ή' εισαγωγή έκ 
τοϋ εξωτερικού όπλων, άνταλλακτικών καί εξαρτημάτων,· 
αυτών καί διατυποϋνται περιοριστικώς αί έξαιρέσεις έκ τής 
άπαγορεύσεως ταύτης. · ’ · ^ ·

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 ρυθμίζονται τα τής χορηγήσει»; 
άδειας διά τήν εντός τοϋ Κράτους κατασκευήν, μετασκευήν, 
συναρμολόγησιν ή επισκευήν των όπλων καί εκρηκτικών 
ύλών καί προβλέπονται ποιντκαί κυρώσεις κατά τών παρα
βατών. ·

δ) Διά τοϋ άρθρου 4 αντιμετωπίζονται θέματα άναφερό- 
μενχ εις τήν εμπορίαν όπλων, άνταλλακτικών αυτών, φυ
σιγγίων. εκρηκτικών ύλών, καί εκρηκτικών μηχανημάτων, 
καθορίζονται αί ύποχρεούσεις τών έμπορευομένων τά έν 
λόγω είδη, ώς καί τών αγοραζόντων ταϋτα καί προβλέπο- 
νται τοινικαί κυρώσεις κατά τών μή συμμορφουμένων προς 
τάς περί έμπορίας τούτων κειμένας διατάξεις.

ε) Διά τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζονται τά τής κατοχής όπλων, 
εκρηκτικών ύλών καί εκρηκτικών μηχανημάτων, θισπίζονται 
ποινικαί κυρώσεις κατά τών κατεχόντων παρανόμους’ τοιαΰτα ί 
είδη καί παρέχεται έξουσιοδότησις προς έκδοσιν άστυνο- 
μικών διατάξεων, δΓ ών θά ρυθμίζηται ή λειτουργία σκο
πευτηρίου/.

ζ) Διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζονται τά τής όπλοφορίας. 
η) Διά τών άρθρων 7, 8, 9 καί 10 ρυθμίζονται ή διαδι

κασία μεταφοράς καί καταναλώσεως έκρηκτικών ύλών, .ή 
απαγόρευσις τών άσκοπων πυροβολισμών, αί ποινικαί κυ- 
ρο/σεις δΓ οπλοχρησίαν, ώς κάί ή άπαγόρευσις εισαγωγής 
εις τάς φύλακας όπλων, ή εργαλείων, δΓ ών δύναται νά 
προκληθή σωματική βλάβη. ’ .

θ) Διά τών άρθρων 11 καί 12 ρυθμίζονται αί περιπτώσεις 
κατά τάς όποιας άπαγορεύεταί ή χορήγησις τών άδειών 
εισαγουγής καί έμπορίας καί τών δελτίων κατοχής όπλων καί 
λοιπών ειδών. Ρυθμίζονται επίσης τά τής κατασχέσεως τών

παρανόμως εισαγομενων, κατεχομενων, φερομενων, κατα- 
σκτυαζομένουν όπλων, έκρηκτικών ύλών, καί μηχανημάτων.

Γ Διά τοϋ άρύρου 13 προίλέπςνται έπιβαρυντικαί. 
τεριττώτΐΐς έπ: ταραβάτϊων τών ϊιατάςεων τοϋ ζρο-
τεινομένου νόμου. ά-/αγόμενα: εις κ αν. ο υρ γιόματα— άιά
τήν έκδίκασιν τών οποίων καθορίζεται ώς αρμόδιον τό 
πενταμελές έφετεϊον καί ρυθμίζονται τά τής εισαγωγής τών 
υποθέσεων τούτων εις τό ακροατήριο'/, ώς καί έτερα συναφή 
θέματα. .

ια) Διά τοϋ άρθρου 14 ορίζεται ότι δΓ άποφάσεω; τοϋ 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως καθορίζονται αί άρμόδιαι 
άστυνομικαί άρχαί διά τήν χορήγησιν άδειών εισαγωγής ό
πλων, μηχανημάτων κλπ.

ιβ) Τό άρθρον 15 προβλέπει, ότι παραμένει ατιμώρητος 
ό αυθορμήτους παραδιοων εις δημοσίαν άρχήν, έντός ώρι- 
σμέγς προθεσμίας, τά ύπ’ αΰτοϋ κατεχόμενα όπλα, μηχα
νήματα καί ΰλας περί ών τό προτεινόμενον σχέδιον νόμου.

ιγ) Διά τοϋ άρθρου 16 καταργεϊται τό Ν.Δ. 542/1970 
«περί όπλων, έκρηκτικών ύλών, έκρηκτικών μηχανημάτων, 
καί πυροτεχνημάτων», διατηρούμενων έν ΐσχύι προσωρινώς 
τών Π. Δ/γμάτων καί τών άποφάσεων τών έκδοθεισών 4πί 
τή βάσει τοϋ Ν.Δ. τούτου..

ιδ) Διά τοϋ άρθρου 17 προβλέπεται, κατά τροποποίησιν 
τοϋ άρθρου 82. τοϋ Ποινικού Κι»δικός, ή αύξησις τοϋ κα-_ 
τωτάτου ορίου τοϋ ποσού τής μετατροπής τής ποινής φυ- 
λακίσεως ή κοατήσεους άπό τών δραχμών εκατόν πεντήκοντα 
καί έβδομήκοντα πέντε εις διακοσίας καί έκατόν δραχμάς 
αντιστοίχους. Διά τοϋ αΰτοϋ δέ άρθρου παρέχεται και ή 
εςουσιοδοτησις .όπως διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουρ
γών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών αύξομειοϋν-αι τά ύπό 
τοϋ άρθρου 82 τοϋ Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενα ποσά 
μετατροπής τών στερητικών τής έλευθερίας ποινών.

ιε) Διά τοϋ άρθρου 18 σκοπεϊται ή συμπλήρωσις τοϋ 
άρθρου 3S5 τοϋ Ποινικού Κώδικος, διά τής προσθήκης εις 
τήν παρ. 1 αυτού περιπτώσεως ύπό στοιχ. β' διά τής όποιας 
ορίζεται ότι έπί έκβιάσεως έάν αντικείμενο·/ τής βίας ή 
τής απειλής ήτο ή παρακώλυσις τής έλευθέρας άσκήσεως 
έπαγγέλματος, ό δράστης.τιμωρείται διά φυλακίσεως, του
λάχιστον δύο έτών, μή επιτρεπόμενης τής μετατροπής καί 
τής αναστολής τής ποινής. ' .

ιστ) Διά τοϋ άρθρου 19' σκοπεϊται ή τροποποίησις τής 
παρ. 3 τοϋ άρθρου 249 τού Κώδικος Ποιν. Δικονομίας προς 
τον σκοπόν διευκολύνσεως καί ταχυτέρας διεξαγωγής τοϋ 
έργου τής άνακρίσεως διά τής παροχής δικαιώματος εις 
τον ανακριτήν νά άναθέτη τήν ένέργειαν ώρισμένων πράξεων 
είς·έτερον άνακριτήν ή οίονδήποτε προανακριτικόν ύπάλληλον 
τής έδρας του. , .·'

ιζ) Διά τοϋ άρθρου 20 τροποποιούνται αί διατάξεις τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 489 τοϋ Κώδικος Ποιν. Δικονομίας όσον 
άφορό χό ύπό τούτων προβλεπόμενον δριον έκκλητοϋ τών 
άποφάσεων τών έπιβαλλουσών χρηματικήν ποινήν ή πρό- 
στιμον, προ; έναρμόνισιν τών διατάξεων τούτων πρός τάς 
διατάξεις τοϋ άρθρου 82 τοϋ Ποινικού Κώδικος, τοϋ όποιου„ 
σκοπεϊται ή τροποποίησις διά τοϋ άρθρου 17 τοϋ Σχε
δίου. . , * ·

ιη) Διά τοϋ άρθρου 21 σκοπεϊται ή τροποποίησις τοϋ 
άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 743/1970 «περί τιμωρίας .τών παραβατών 
τών νόμων περί ναρκωτικών καί ουσιών προκαλουσών.το
ξικομανίαν ή έξάρτησιν τοϋ ατόμου, ώς καί περί μεταχει- 
ρ ίσε ου; τών τοξικομανών έν γένει».

Διά τής προτεινομένης τροποποιήσει»; έπεκτείνεται ή 
έφαρμογή τών ίσχυουσών διατάξεων περί αναστολής' έκ-' 
τελέσεους τής ποινής ή ύφ’ όρον άπολύσεως τών ύπαιτίων 
παραβάσεους τής περί ναρκωτικών νομοθεσίας καί έπί τών 
ποιουμένων χρήσιν ναρκωτικών ουσιών (μή τοξικομανών), 
κατά τό άρθρον 7 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 743/1970, έάν ούτοϊ συν- 
ετέλεσαν ούσιώδώς, οικεία βουλήσει, είς τήν άνακάλυψιν καί 
έξάρθρωσιν συμμορίας έπιδιδομένης είς διάπραξιν έγκλη- ■ 
ματικών περί τά ναρκωτικά πράξεων.'
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ιθ) Διά του άρθρου 22 ίτροβλέπεται ή αντικατάστασες τοΰ 
άρθρου 9 τοΰ Δ.Δ. 743/1970,_~ρος τόνσκοττον όπως κατα
στώ αρμόδιον διά την έκδίκχσιν των κατά τά άρθρα 3 
καί 4 τοΰ Ν. Δ/τος τούτου άξιο—οίνων πράξεων τοΰ πεντα
μελούς έφετείου, ρυθμιζομένων καί τινων συναφών διαδι
καστικών θεμάτων, κατ’ αντιστοιχίαν προς τά υπό τοΰ άρ
θρου 13 παρ. 4 τοΰ νομοσχεδίου οριζόμενα έπΐ παραβάσεων 
τής περί οπλών, εκρηκτικών υλών, κλπ. νομοθεσίας.

κ) Δια τών άρθρων 23 καί 24 σκοπεΐται ή τροποποίησις 
των άρθρων 97 καί 102 τοΰ Τελωνειακού Κώδικος, προς 
αύστηροτέραν μεταχείρισιν τών παραβατών τών διατάξεων 
του Κωδικός τουτου, iota οε των αναοερομενων εις ttjv 
λαθρε^στορίαν. ,(··. .. . .

κα) Διά τοΰ άρθρου 25 προστίθεται διάταξις εις το ΰπ’ 
άριθ. 29/1971 Β. Διάταγμα, «περί κωδικοποιήσεως εις 
ένιαϊον κείμενον τών ΐσχυουσών διατάξεων περί τυχηρών 
καί μή παιγνίων» προς άντιμετώπισιν της συχνάκις έμφα- 
νιζομένης άπάτής περί τά παίγνια, διά της χρησιμοποιή- 
σεως υπό τοΰ διενεργοϋντος ταΰτα, προς έξασοάλισιν της 
υπέρ αύτοϋ έκβάσεως τοΰ παιγνίου, παραπλανητικών με
θόδων καί τεχνασμάτων (ώς λ.χ. οί γνωστοί «παπατζήδες»). 
'Η ώς άνω προτεινομένη διάταξις προβλέπει ποινήν φυλακί- 
σειος τουλάχιστον ένός έτους, μή έπιτρεπομένης τής ανα
στολής καί. τής μετατροπής τής ποινής κατά τών μετερ- 
χομένών κατ’ έτ^γγελμα-τάς-ώς~άνω πράξεις.-----τ1—-
' κβ) Διά τοΰ άρθρου 26 τίθεται μεταβατική διάταξις άφο- 
ρώσα εις τάς έκκρεμεΐς, κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ 
προτεινομένου νόμου, υποθέσεις περί αξιοποίνων πράξεων 
ΰπό τούτου προβλεπομένων, είτε αύται εΰρίσκονται εις τό 
,στάδιον τής άνακρίσεως είτε εις τό στάδιον τής έκδικάσεως. 
Διά τής διατάξεως ταύτης ορίζεται οτι επί τών υποθέσεων 
τούτων έχουν εφαρμογήν αί μέχρι τοΰδε ΐσχύουσαι διατά
ξεις.- yr- try-.<r‘:Xr£ γ . · ·: ·.- --Γ .·■ :: - - . . .

κγ). Τέλοςί διά τοΰ άρθρου 27 ορίζονται τά τής ένάρξεως . 
τής ισχύος τοΰ προτεινομένου νόμου. · ·. : .

Ταΰτα σκοποΰνται διά τοΰ προκειμένου Σχεδίου Νόμου, τό 
οποίον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν ΰπό τήν κρίσιν τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαά.έσωμεν διά τήν 
έπιψήφισίν του. \ ' ·

Έν 'Αθήναις τή 27 ’Οκτωβρίου 10743.'

• - ... ■ ■·. / Οί 'Υπουργοί
Δικαιοσύνης , Οικονομικών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ·. Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Δημοσίας Τάπεως ,

* Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Π ερί όπλων, εκρηκτικών υλών καί εκρηκτικών μηχανημάτων 

καί άλλων τινων ποινικών ϊιατάπεων.

' j^p-Spov. 1. 
Έννοια όρων.

1. Έν τή έφαρμογή τοΰ παρόντος:
α) "Οπλον είναι πάν μηχάνημα έκτοπεϋον βλήμα οι’ ωστι

κής ουνάμεως. όπωσϊήποτε παραγομένης, ή αέρια, ή χημικάς 
ουσίας ή ακτίνας ή.φλόγας, πρόσφορον νά έπιφέρη έκ μικρός 
ή μεγάλης άποστάσεως κάκωσιν ή βλάβην τής υγείας, εις πρό
σωπα ή βλάβην εις πράγματα ή εκρηπιν πυρκαίάς. ΐοία ϊέ τά 
πάσης φύσεως πολεμικά τυφέκια, τά αυτόματα, τά πολυβόλα, 
τά πιστόλια, τά περίστροφα, αί χειροβομβίοες. ώς καί πάσα έν 
γένει συσκευή ϊιά τής όποιας ούναται νά προκλη-ΰούν κα-S’ 
οίονϊήποτε τρόπον τά ώς άνω άποτελέσματά.

β) Κυνηγετικά όπλα είναι τά έπωμιζόμενα μονόκαννα καί 
οίκαννα. έπχναληπτικά ή αΰτογεμή (αυτόματα) έχοντα τό εσω
τερικό-; τής κάννης λείον καί οϋχί ραβϊωτέν καί λειτουργοϋν- 
τα οιά ουνάμεως παραγομένης έκ τή; καύσεως πυρίτιοος.

γ) ’Αεροβόλα όπλα νοούνται τά λειτουργούντα ϊι’ άέρος 
συμπιεζομένου κατά τήν όπλισιν, τή βοηύεία έλατηρίου, ϊιά 
κάμψεως τής κάννης ή μοχλού ή ϊιά τής χρήσεω; ίιοπειϊίου 
τού άνύρακος καί έκτοπεύοντα βλήμα έκ μολύβϊου ή ύύσανον 
μετά μεταλλικής κεφαλής.

ί) Πυρομαχικά είνΛ τά πάσης φύσεως έφόϊια βολής, ίϊία 
ϊέ τά φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αύτομάτων πολυβόλων, 
πιστολίων καί περιστρόφων, ώς καί τά βλήματα βαρέων όπλων 
καί πυροβολικού.

ε) Εκρηκτικά: υλαι είναι στερεά ή υγρά σώματα, άτινα 
ύπό τήν έπίϊρασιν κρούσεως ή άνυψώσεως τής θερμοκρασίας 
ύφίστανται έν βραχυτάτω χρένφ χημικήν μεταβολήν, ϊηλουμέ- 
νην οιά ταυτοχρόνου άναπτύπεως μεγάλης ποσότητας αερίων 
καί ικανής -ύερμότητος καί παράγουσα·; αποτελέσματα βλητι
κά ή ρηκτικά.

στ ) Έκ ρηκτικον μηχά;ημα είναι πάσα συσκευή ϊυναμενη 
νά προκαλέση εκρηπιν οϊασοήποτε εκρηκτικής ύλης.

ζ) 'Ως όπλα Ψεωρούνται έπίσης καί αντικείμενα πρόσφορα 
προς έπίύεσιν ή άμυναν έπ έπαφής ή άποστάσεως καί ίϊια 
αιχμηρά. μάχαιραι, μή προοριζόμεναι ϊι’ έπαγγελματικήν χρή- 
σιν τού κατόχου των, μεταλλικά ρόπαλα‘καί γρόν-Soi, αμφίστο
μοι έν όλη) ή έν μέρει μάχαιραι, ακόντια, στιλέτα, πίφη, λογ- 
χαι, ξιφολόγχαι. '

2. Διά κοινών άποφάσεών’τών 'Υπουργών Έύνικής Άμύ-' 
νης καί Δημοσίας Τάςεως, ίήμοσιευομένων ϊιά τής Έφημε- 
ρίϊος τής Κυίερνήσεως, ϊύναται νά χαρακτηρίζωνται καί ότε- 
ρα. ώς έμπίπτοντα εις τάς ϊιατάπεις τοΰ παρόντος νόμου, όπλα, 
εκρηκτικά μηχανήματα καί έκρηκτικαί υλαι.

'Ap-Spov 2./ .
Εισαγωγή έκ τού έπωτερικού.

1. Ή εισαγωγή έκ τού έξωτερικοΰ τών εις το άρ-3ρον 1 
παράγρ. 1 όπλων καί λοιπών είϊών, κα-5ώς καί ά;ταλλακτι-, 
κών καί εξαρτημάτων αυτών άπαγορεύεται,. έπαιρέσει τών έν 
παραγράφοις 2 εως 5 τού παρύ;τος άναφερομένων.

2. Ή εισαγωγή περιστρόφων, πιστολίων, ά;ταλλακτικών
καί φυσιγγίων αυτών, άεροβόλων όπλων καί ά/ταλλακτικών 
αυτών, ώς καί έκρηκτικών ύλών έπιτρέπεται μόνον κατόπιν 
άϊείας χορηγουμένης 'εις έκάστην περίπτωσιν εισαγωγής’ καί 
ϊιά συγκεκριμένα εΐϊη καί ποσότητας ύπό τού ’Υπουργού Δη
μοσίας Τάπεως ή τών παρ’ αυτού έπουσιοϊοτουμένων Ύπηρε·» 
σιών Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων, τηρούμενων καί 
τών ύπό έτέρων ϊιατάπεων προβλεπομένων προϋποθέσεων εισα
γωγής. γ \ · t

3. Διά τήν εισαγωγήν τών εις τό άρ-ύρον 1 παράγρ. 1 
περίπτ. ζ’ είϊών ϊέν άπαιτείται άϊεια.

4. Ή εισαγωγή έκ τού εσωτερικού κυνηγετικών όπλων, 
μερών, φυσιγγίων καί άνταλλακτικών αύτών ένεργείται ύπό 
τάς ακολούθους ϊιατυπώσεις:

α) Ό άριύμός τών εισακτέων έτησιως προς έμπορίαν κυνη
γετικών όπλων καθορίζεται ύπό τού Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως, κατανέμεταε ϊέ ύπό τού Υπουργείου Εμπορίου κατά τά 
κεκχνονισμένχ. Τά μέρη και άνταλλακτικα τούτων εΐσάγονται 
έκ τού κατανεμητέου ποσού συναλλάγματος, το οποίον προσπο
ρίζεται ύπό τού ’Υπουργείου Εμπορίου, βασει τού ώς άνω άρι- 
-3μοΰ εισακτέων όπλων. Τά εισαγόμενα μέρη καί ανταλλακτι
κά κυνηγετικών όπλων ϊυναται να χρησιμοποιούνται ϊιά τήν 
κατασκευήν ολομερών όπλων, ύπο τήν προϋπό-όεσιν τηρήσεως 
τών ίΓ άποφάσεως τού 1 πουργού Δημοσίας Τάπεως έπιβαλλο- 
μένων υποχρεώσεων.

β) Διά τήν εισαγωγήν απαιτείται άϊεια τού ’Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως ή τών παρ’ αύτοϋ έπουσιοϊοτουμένων ’Υπηρε
σιών Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων, τηρουμένων καί 
τών ύπό έτερων ϊιατάπεων προβλεπομένων προϋπο-ύεσεων εισα
γωγής.

5. Επιτρέπεται ή ά;ευ άϊείας:
α) Εισαγωγή ένός κυνηγετικού Οπλου καί 2U0 φυσιγγίε 

αύτοϋ, ύπο κανεστώς έλευ-υερας εισαγωγής και ύπό τον όρ
ιγγιων 

ον


