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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4892/1/127-ριη’
Mεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Εκτελεστικής
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/68 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 «για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων
και των ουσιωδών συστατικών μερών τους δυνάμει της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 10Β του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α’ 147), όπως τροπ. με το άρθρο 11 παρ. 1 του
ν. 4678/2020 (Α’ 70).
β. την παρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως η
παρ. 1 τροπ. με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984
(Α’ 70) και της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/1983,
όπως αντικ. με το άρθρο 65 ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
γ. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α’ 208),
ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
η. της υπ’ αρ. 80 από 18/07/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
2. Την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/68 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 «για τη θέσπιση τεχνικών
προδιαγραφών για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων
και των ουσιωδών συστατικών μερών τους δυνάμει της
Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον
έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» (Ε.Ε. L
15 της 17.1.2019).
3. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/117-α’ από 16-10-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5
εδ. ε’ του ν. 4270/2014, Α΄ 143, όπως ισχύει) από την
οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων των
ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/68)
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
α. Για τη σήμανση που προβλέπεται στην παρ. 10Β
του άρθρου 2 και στην παρ. 3Α του άρθρου 5 του
ν. 2168/1993 (Α’ -147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και στο άρθρο 10 της παρούσας, για τα πυροβόλα όπλα
του Παραρτήματος Ι του άρθρου 28Α του ν. 2168/1993,
καθώς και για τα ουσιώδη συστατικά μέρη της περ. δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου, είτε αποτελούν μέρος του πυροβόλου όπλου, είτε κυκλοφορούν χωριστά.
β. Όταν τα παραπάνω όπλα και μέρη ανήκουν στα κρατικά αποθέματα και πρόκειται να τοποθετηθούν στην
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων της
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εκποίησης και της δωρεάς από τις ένοπλες δυνάμεις,
τα σώματα ασφαλείας ή άλλες δημόσιες αρχές και δεν
φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5
του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και το σύμβολο της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται:
α. Για τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4678/2020 (Α’ 70).
β. Για τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
3009/2/84-δ’ από 27.07.2004 απόφασης του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης (Β’ 1208), όπως ισχύει τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από την 01.01.1870, καθώς και για
τα ανωτέρω όπλα και μέρη τους των παρ. 2 και 3 περ. α’
του ιδίου άρθρου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «κρατικό απόθεμα»: πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες
συστατικό μέρος του, το οποίο ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας ή άλλες δημόσιες αρχές,
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες τους και
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, φυλάσσεται σε
εγκαταστάσεις τους και δεν κυκλοφορεί στην αγορά.
2. «τοποθέτηση στην αγορά»: η χρονική στιγμή, κατά
την οποία:
α. τα πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη
τους έπαυσαν να αποτελούν κρατικά αποθέματα και
είναι δυνατή η κατοχή, διάθεση, εμπορία, εξαγωγή σε
τρίτες χώρες ή μεταφορά τους σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
β. μετά την εισαγωγή των ανωτέρω όπλων και μερών
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2168/1993, όπως ισχύει,
εκδίδεται άδεια κατοχής ή εξαγωγής σε τρίτες χώρες
ή μεταφοράς αυτών σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή αρχίζει η διάθεση ή εμπορία τους.
3. «ψηφιακή σήμανση»: η σήμανση που φέρουν τα
πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους,
όπως σήμανση με ραβδωτό κώδικα (Βarcode») ή γραμμωτό κώδικα δύο διαστάσεων [Quick Response Code
(QR Code) - 2d data matrix], η οποία διαβάζεται μέσω
ειδικών αναγνωστών (scanners - readers).
Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές για τη σήμανση
των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών
συστατικών μερών τους
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/68)
Η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 1 σήμανση
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα
Παραρτήματα Α’ και Β’.
Άρθρο 4
Οντότητες σήμανσης
1. Το 301 Εργοστάσιο Βάσης (301 ΕΒ) και η Διεύθυνση
Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΔΝΟ/ΝΣ)
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του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζονται ως οι αρμόδιες
οντότητες για τη σήμανση των πυροβόλων όπλων και των
ουσιωδών συστατικών μερών των κρατικών αποθεμάτων,
πριν αυτά με οποιονδήποτε τρόπο τοποθετηθούν στην
αγορά. Η τοπική αρμοδιότητα των ανωτέρω αρχών εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
2. Τα εργαστήρια επισκευής πυροβόλων όπλων και
των ουσιωδών συστατικών μερών τους που λειτουργούν
νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, ορίζονται ως οι αρμόδιες οντότητες σήμανσης των πυροβόλων όπλων και
ουσιωδών συστατικών μερών τους για τα οποία έχουν
αδειοδοτηθεί και δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την
παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993.
Τα εν λόγω εργαστήρια δύνανται να αναλαμβάνουν
τη σήμανση και των πυροβόλων όπλων και ουσιωδών
συστατικών μερών τους που ανήκουν στα κρατικά αποθέματα, κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής.
Άρθρο 5
Διαδικασία σήμανσης πυροβόλων όπλων
και ουσιωδών συστατικών μερών
αμέσως μετά την εισαγωγή
1. Η διαδικασία σήμανσης ξεκινά με μέριμνα του ιδιώτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, ή των επιχειρήσεων
εμπορίας ή επισκευής και οι δαπάνες αυτής βαρύνουν
τους ίδιους. Οι ανωτέρω, αφού τους χορηγηθεί άδεια
εισαγωγής πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών
μερών τους σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2168/1993
και πριν με οποιονδήποτε τρόπο αυτά τοποθετηθούν
στην αγορά, τα μεταφέρουν με την ίδια άδεια από το
τελωνείο εισόδου σε εργαστήριο επισκευής της παρ. 2
του άρθρου 4 εντός του απόλυτα αναγκαίου χρόνου, ο
οποίος καθορίζεται εγγράφως επί της άδειας εισαγωγής από την αρμόδια αδειοδοτούσα αστυνομική αρχή,
προκειμένου να ελεγχθεί αν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 και
να εκδοθεί για κάθε ένα από τα είδη αυτά ξεχωριστή
βεβαίωση του Παραρτήματος Γ’. Στην περίπτωση που
οι παραπάνω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην
εμπορία πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών
μερών, υποχρεούνται να προβούν στην ως άνω διαδικασία μόνο εάν τα είδη που θα εισαχθούν δεν φέρουν
την προβλεπόμενη σήμανση. Οι ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι επιχειρήσεις οφείλουν στην
κατάσταση της υποπερ. β (2) της περ. 3 της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 3009/2/23-α’ από 31.08.1994
υπουργικής απόφασης (Β’ 696) να γνωστοποιούν το εργαστήριο επισκευής στο οποίο επιθυμούν να πραγματοποιηθούν οι ως άνω ενέργειες, καθώς και αν τα προς
εισαγωγή πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη
τους φέρουν ψηφιακή σήμανση. Τα προς εισαγωγή είδη
συνοδεύονται υποχρεωτικά από έντυπα κατασκευής ή
άλλα επίσημα έγγραφα αλλοδαπής αρχής της χώρας
προέλευσης, από τα οποία να προκύπτει τουλάχιστον η
επωνυμία του κατασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, το
έτος και η χώρα ή ο τόπος κατασκευής. Στην περίπτωση
που τα ανωτέρω είδη φέρουν ψηφιακή σήμανση, θα πρέπει στα συνοδευτικά έντυπα - έγγραφα να αναγράφονται
και οι σχετικοί κωδικοί που διαβάζονται από ειδικούς
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αναγνώστες (scanners - readers) καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι κωδικοί αυτοί.
2. Μετά την παραλαβή των πυροβόλων όπλων και
ουσιωδών συστατικών μερών από τα ανωτέρω εργαστήρια, οι επισκευαστές αυτών οφείλουν εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής να εκδώσουν
τη βεβαίωση (α.) του Παραρτήματος Γ’, με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι αυτά φέρουν σήμανση σύμφωνα με την
παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993, επισυνάπτοντας
σε αυτή φωτογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται η
σήμανσή τους.
Οι δε έμποροι πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών τους εκδίδουν την παραπάνω βεβαίωση αμέσως μετά την εισαγωγή και πριν την τοποθέτηση
τους στην αγορά, εφόσον φέρουν την προβλεπόμενη
σήμανση.
3. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω είδη φέρουν ψηφιακή σήμανση, η βεβαίωση (α.) του Παραρτήματος Γ’
εκδίδεται αφού η σήμανση διαβαστεί στα εργαστήρια
επισκευής ή στις επιχειρήσεις εμπορίας πυροβόλων
όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών τους με ειδικούς αναγνώστες (scanners - readers) και επαληθευθεί
μέσω των συνοδευτικών εντύπων - εγγράφων ότι τα
στοιχεία της παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993
αντιστοιχούν σε αυτή. Εφόσον δεν αντιστοιχούν στην
ψηφιακή σήμανση όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι ανωτέρω υπόχρεοι ελέγχουν αν αυτά που δεν αντιστοιχούν
έχουν σημανθεί επί των όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους και στην περίπτωση που έχουν
σημανθεί, εκδίδουν τη βεβαίωση (α.) του Παραρτήματος
Γ’. Εάν όμως τα στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στην ψηφιακή σήμανση δεν έχουν σημανθεί επί των όπλων και
των μερών τους, τότε θα θεωρείται ότι τα είδη αυτά δεν
φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5
του ν. 2168/1993, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στην παρούσα για τα ουσιώδη συστατικά μέρη πολύ
μικρών διαστάσεων, και θα ακολουθείται η διαδικασία
της παρ. 4 του παρόντος.
4. Στην περίπτωση που τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη δεν φέρουν την προβλεπόμενη
σήμανση, τα αρμόδια εργαστήρια οφείλουν εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, με
την επιφύλαξη του άρθρου 6, να προβούν στις τεχνικές
διαδικασίες σήμανσης των όπλων και μερών τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α’ και Β’ και,
εφόσον απαιτηθεί αυτά να σημανθούν και με αριθμό
σειράς, να απευθυνθούν στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας ή
Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να τους χορηγηθεί εγγράφως μοναδικός αριθμός σειράς τηρώντας στην έδρα
τους προς τούτο βιβλίο, πέραν των προβλεπομένων από
άλλες διατάξεις, στο οποίο και θα καταχωρείται. Οι υπόχρεοι οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3
και 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 3009/2/26-α’από
18.06.1994 υπουργικής απόφασης (Β’ 513), όπως ισχύει.
Ο μοναδικός αριθμός σειράς αρχίζει με το έτος έκδοσης
του και ακολουθεί χωρίς κενό ο αύξων αριθμός, με έναρξη τον αριθμό ένα (1) κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους.
Ο μοναδικός αριθμός σειράς εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης της Ελληνικής
Αστυνομίας, «Police on line».
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Αφού ολοκληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες σήμανσης, τα εργαστήρια εκδίδουν τη βεβαίωση (β.) του Παραρτήματος Γ’, επισυνάπτοντας σε αυτή φωτογραφικό
υλικό στο οποίο απεικονίζονται τα πυροβόλα όπλα και
τα ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών με τη σήμανση τους
πριν και μετά τις ως άνω τεχνικές διαδικασίες.
5. Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αφού παραλάβει από την οντότητα σήμανσης
την ανάλογη βεβαίωση του Παραρτήματος Γ’ με τα είδη
που συνοδεύει, τα προσκομίζει μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά
στην αρμόδια αστυνομική αρχή για έκδοση άδειας του ν.
2168/1993, όπου αυτή προβλέπεται. Στη δε περίπτωση
που ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει έμπορος ή επισκευαστής
όπλων, αφού παραλάβει τη βεβαίωση (β.) του Παραρτήματος Γ’ μαζί με το είδος που συνοδεύει, τα διατηρεί στην
έδρα της επιχείρησης του έως ότου το πυροβόλο όπλο
ή το ουσιώδες συστατικό μέρος διατεθεί στην αγορά,
όπου και θα συνοδεύεται από την εν λόγω βεβαίωση.
Εάν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των παραπάνω
ειδών από τον ενδιαφερόμενο λήξει η άδεια εισαγωγής
τους, η παραλαβή αυτών επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη στην οντότητα σήμανσης, από τους ενδιαφερόμενους, άδειας μεταφοράς. Στην περίπτωση μη παραλαβής
των ειδών για οποιονδήποτε λόγο, η οντότητα σήμανσης παραδίδει αυτά στην αστυνομική αρχή του τόπου
έδρας της και εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 10
του ν. 2168/1993.
Τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη
συνοδεύονται πάντοτε από τις βεβαιώσεις του Παραρτήματος Γ’ ή ακριβή αντίγραφα αυτών, κατά την εξαγωγή, μεταφορά, κατοχή και την με οποιονδήποτε τρόπο
διάθεση τους. Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων
τηρούνται στην έδρα αυτών που τις εκδίδουν και στις
αστυνομικές υπηρεσίες.
Άρθρο 6
Διαδικασία σήμανσης σκελετών ή υποδοχέων
αμφιβόλου υλικού κατασκευής
Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια των τεχνικών διαδικασιών σήμανσης της παρ. 4 του άρθρου 5, η
οντότητα σήμανσης δεν δύναται να διακριβώσει μέσω
των συνοδευτικών τεχνικών εγχειριδίων αν σκελετός ή
υποδοχέας πυροβόλου όπλου είναι κατασκευασμένος
από μεταλλικό ή μη υλικό ή στην περίπτωση που δεν
υφίστανται τέτοια εγχειρίδια, επιστρέφει τα είδη αυτά
στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος με ευθύνη του τα μεταφέρει σε οντότητα σήμανσης που διαθέτει συσκευή laser,
προκειμένου να σημανθούν με τη μέθοδο της χάραξης
με laser. Εάν τα είδη αυτά αποτελούν μέρη πυροβόλων
όπλων και δεν κυκλοφορούν ξεχωριστά, μεταφέρονται
στην οντότητα που διαθέτει συσκευή laser, πέρα από
τους παραπάνω σκελετούς ή υποδοχείς και τα πυροβόλα
όπλα των οποίων τυγχάνουν μέρη.
Άρθρο 7
Διαδικασία σήμανσης πυροβόλων όπλων και
ουσιωδών συστατικών μερών δημόσιων φορέων
1. Οι οντότητες σήμανσης της παρ. 1 του άρθρου 4
παραλαμβάνουν με μέριμνα της ενδιαφερόμενης δημό-
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σιας αρχής τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά
μέρη, τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν στην αγορά,
μαζί με τα τυχόν τεχνικά εγχειρίδια που τα συνοδεύουν
καθώς και έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι αυτά
αποτελούν υλικό της ενδιαφερόμενης δημοσιάς αρχής
και καταχωρίζουν τα σχετικά έγγραφα στο τηρούμενο
από αυτές πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Φ.072/4/68562 Σ.
1346 από 01.03.2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, ώστε να τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των δημοσίων αρχών. Στη συνέχεια ελέγχουν αν φέρουν σήμανση
σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993,
καθώς και το σύμβολο της επόμενης παραγράφου.
2. Στην περίπτωση που δεν φέρουν τα ανωτέρω στοιχεία, σημαίνουν τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη ώστε να πληρούνται τα οριζόμενα στην
παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993, καθώς και με
το σύμβολο «ΕΛ», το οποίο συμβολίζει ότι τα εν λόγω
είδη ανήκαν στα κρατικά αποθέματα πριν τοποθετηθούν
στην αγορά. Το σύμβολο αυτό δε θα πρέπει να αποτελεί
μέρος του αριθμού σειράς του όπλου και αποτυπώνεται
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Α’ και Β’. Για τη διαδικασία σήμανσης συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιακής και έκδοσης αριθμού
σειράς και βεβαιώσεων του Παραρτήματος Γ’ ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 5, πλην της υποχρέωσης τήρησης των βιβλίων. Η βεβαίωση (α.) του Παραρτήματος Γ’
δύναται να εκδίδεται και από οπλουργό της δημόσιας
αρχής στην οποία ανήκουν τα κρατικά αποθέματα. Στην
περίπτωση που τα κρατικά αποθέματα δεν τοποθετηθούν άμεσα στην αγορά, οι προβλεπόμενες βεβαιώσεις
τηρούνται στη δημόσια αρχή που ανήκουν. Οι χρονικές
προθεσμίες των παρ. 2 και 4 του άρθρου 5 δεν ισχύουν
για τις οντότητες σήμανσης της παρ. 1 του άρθρου 4.
3. Στην περίπτωση που τα κρατικά αποθέματα απαιτείται να σημανθούν και δεν συνοδεύονται από επίσημα
έγγραφα - έντυπα που να προκύπτουν τα στοιχεία της
παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993, οι οντότητες
σήμανσης δύνανται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη
τους να προσδιορίσουν τα στοιχεία της ανωτέρω διάταξης, ώστε να τα σημάνουν για να είναι η δυνατή η
τοποθέτηση τους στην αγορά. Στην περίπτωση που τα
όπλα δεν σημανθούν, τότε η διάθεση τους στην αγορά
επιτρέπεται μόνο μετά από την απενεργοποίησή τους.
4. Για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σήμανσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο
εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από την ενδιαφερόμενη δημόσια αρχή, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό «Περί αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, κοστολόγησης και οικονομικής τακτοποίησης
των δοσοληψιών των κλάδων των Ε.Δ.» (Β’ 358/2000),
της υπό στοιχεία Φ. 800/214028/Σ.3434/7-2-2015
υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικού Κανονισμού
Κοστολόγησης» (Β’ 129/2016) και της υπό στοιχεία
Φ.800/373010/Σ.439/1-2-2018 υπουργικής απόφασης
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«Κοστολόγηση/τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών
και οικονομική τακτοποίηση των δοσοληψιών των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 535), καθώς και
τα προβλεπόμενα στην Πάγια Διαταγή 8-15/1991 ΓΕΣ/
ΔΥΠΟΣΤΗ «Περί του τρόπου διαθέσεως και κοστολογήσεως υλικών - εφοδίων και παροχής υπηρεσιών σε
άλλους κλάδους των Ε.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, τρίτους
και ξένες αρχές» για τις υπηρεσίες που παρέχονται από
το 301 ΕΒ και την υπό στοιχεία Φ.048.135/1/82/12-7-1982
υπουργική απόφαση «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού
περί διαθέσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών του
Ναυτικού σε τρίτους» (Β’ 756) για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΔΝΟ/ΝΣ.
Άρθρο 8
Πρόκληση φθοράς κατά τη διαδικασία
σήμανσης πυροβόλων όπλων
και ουσιωδών συστατικών μερών
Οι οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 4 φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χάραξη της σήμανσης των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους
και το κόστος που θα προκληθεί από τυχόν φθορά των
εν λόγω ειδών κατά τη διαδικασία αυτή βαρύνει τις ίδιες.
Άρθρο 9
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Για τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 4, τους
εμπόρους πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών καθώς και για τους κατασκευαστές που δε
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται η παρ. 4 του άρθρου 17 και το άρθρο 22 του
ν. 2168/1993.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κάτοχοι όπλων για θήρα, που δε φέρουν σήμανση
σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993,
οφείλουν, εντός δύο (2) ετών από την ισχύ της παρούσας,
να μεριμνήσουν ώστε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
σήμανσης των όπλων τους. Μετά τη λήξη του ως άνω
χρονικού διαστήματος τα όπλα θα κατάσχονται ή θα
αφαιρούνται με σκοπό την απενεργοποίησή τους.
2. Στην περίπτωση που τα παραπάνω όπλα δεν συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα - έντυπα από τα οποία
να προκύπτουν τα στοιχεία της παρ. 3Α του άρθρου 5
του ν. 2168/1993, οι οντότητες σήμανσης δύναται να
εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 της
παρούσας. Στην περίπτωση που τα όπλα δεν σημανθούν
για οποιοδήποτε λόγο, θα κατάσχονται ή θα αφαιρούνται
με σκοπό να τηρηθεί η διαδικασία απενεργοποίησή τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
(Παράρτημα της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/68)
1. Το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στη σήμανση είναι 1,6 mm. Όπου απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά μικρότερου μεγέθους για τη σήμανση των ουσιωδών συστατικών μερών
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που είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθούν
σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993.
Κατ’ εξαίρεση, τα εν λόγω μέρη δύναται να σημαίνονται τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό
ή ψηφιακό κωδικό.
2. Για σκελετούς ή υποδοχείς από μη μεταλλικό υλικό,
η σήμανση εφαρμόζεται σε μεταλλική πλακέτα, η οποία
είναι μόνιμα ενσωματωμένη στο υλικό του σκελετού ή
του υποδοχέα κατά τρόπο ώστε:
α. η πλακέτα να μην μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ή
άμεσα και
β. η αφαίρεση της πλακέτας να συνεπάγεται την καταστροφή τμήματος του σκελετού ή του υποδοχέα.
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Στην περίπτωση αυτή, αντί της εν λόγω τεχνικής, δύναται να χρησιμοποιηθούν και οι μέθοδοι σήμανσης του
Παραρτήματος Β’ για τη σήμανση των παραπάνω μη μεταλλικών σκελετών ή υποδοχέων υπό την προϋπόθεση
ότι οι εν λόγω μέθοδοι εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο
ευκρίνειας και μονιμότητας για τη σήμανση. Κατά τη σήμανση των εν λόγω μερών, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός
στον οποίο το μη μεταλλικό υλικό μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την ευκρίνεια και τη μονιμότητα της σήμανσης.
3. Τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται στη σήμανση είναι το λατινικό, το κυριλλικό ή το ελληνικό, ενώ τα
συστήματα αρίθμησης είναι το αραβικό ή το ρωμαϊκό.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻǯ
ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǼȈ & ȆǼȇǿȅȇǿȈȂȅǿ ȂǼĬȅǻȍȃ ȈǾȂǹȃȈǾȈ ȆȊȇȅǺȅȁȍȃ ȅȆȁȍȃ
ǹ/ǹ

ȂȑșȠįȠȚ ȈȒȝĮȞıȘȢ

1

ǼȞĲȪʌȦıȘȢ – ȈĳȡȐȖȚıȘȢ
(Stamping)

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ
· ǼȣțȡȓȞİȚĮ ȈȒȝĮȞıȘȢ.

ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ
· ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȒįȘ
ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ȩʌȜĮ.
· ȋĮȝȘȜȩ ȕȐșȠȢ ıȒȝĮȞıȘȢ.

2

ȈĲȓȟȘȢ (Dot peen or
Micro-percussion)

· ȊȥȘȜȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ.

· ȊȥȘȜȒ ȆȠȚȩĲȘĲĮ
ȈȒȝĮȞıȘȢ.
3

ȂȘȤĮȞȚțȒ ȋȐȡĮȟȘ
(Mechanical Engraving)
· ǹʌȜȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ.

ȋȐȡĮȟȘ ȝİ Laser (Laser
Engraving)
4

· ȊȥȘȜȒ ȆȠȚȩĲȘĲĮ
ȈȒȝĮȞıȘȢ.
· ȊȥȘȜȒ ȉĮȤȪĲȘĲĮ
ȈȒȝĮȞıȘȢ.
· ȀĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
ȝİĲĮȜȜȚțȐ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȝȘ
ȝİĲĮȜȜȚțȐ ȝȑȡȘ ȩʌȜȦȞ.
· ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĳȣıȚțȒ
İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ
țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ
ıȒȝĮȞıȘȢ.
· ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȒȝĮȞıȘȢ
țĮȚ ıİ ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȠ
ȩʌȜȠ.
· ȊȥȘȜȒ ĮțȡȓȕİȚĮ
ıȒȝĮȞıȘȢ ĮțȩȝĮ țĮȚ ıİ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȝȚțȡȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ.
· ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ıȣıțİȣȫȞ Laser.

·ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ǹıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ ȝȑȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȩʌȜȠȣ ʌȠȣ șĮ ıȘȝĮȞșİȓ.
· ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȒȝĮȞıȘ
ĲȦȞ ȝȘ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ȝİȡȫȞ.
· ȈȤİĲȚțȐ ǹȡȖȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ.
·ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ǹıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ ȝȑȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȩʌȜȠȣ ʌȠȣ șĮ ıȘȝĮȞșİȓ.
·ȈȣȤȞȒ
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ ȤȐȡĮȟȘȢ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ıȒȝĮȞıȘȢ.
·ǻİȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȒȝĮȞıȘ
ĲȦȞ ȝȘ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ ȝİȡȫȞ.

· ȊʌȐȡȤȠȣȞ İȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǹıĳĮȜİȓĮȢ. ǼĳȩıȠȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ țĮȝʌȓȞĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ
ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ʌȠȣ șĮ
ıȘȝĮȞșİȓ. ǼȐȞ įİȞ ȖȓȞİȚ ȤȡȒıȘ
țĮȝʌȓȞĮȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȝȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ īǯ
ǺǼǺǹǿȍȈǼǿȈ
Į. ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȩʌȜȠȣ Ȓ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ.
3ǹ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ Ȟ. 2168/1993
1. ȈĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıțİȣĮıĲȒ Ȓ İȝʌȩȡȠȣ Ȓ ȠʌȜȠȣȡȖȠȪ
įȘȝȩıȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȓĲȜȠȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4 (ǹȡȤȒ ĲȠȣ Ȋ.ǼĬ.ǹ.):
2. ǹȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĮįİȓĮȢ İʌȚıțİȣȒȢ Ȓ
İȝʌȠȡȓĮȢ ȩʌȜȦȞ țĮȚ ĮȡȤȒ ȑțįȠıȘȢ:
3. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ
ȩʌȜȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ
(ĮĳȠȡȐ İʌȚıțİȣĮıĲȑȢ):
4. ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȩȤȠȣ Ȓ ĲȓĲȜȠȢ įȘȝȩıȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ʌȠȣ
țĮĲȑȤİȚ ĲȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ ȠȣıȚȫįİȢ
ıȣıĲĮĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ:
5. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ
Ȓ ĲȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ:
6. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ Ș ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ
ȝȑȡȠȣȢ İȓȞĮȚ (ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȘȞ ȥȘĳȚĮțȒ ıȒȝĮȞıȘ):
Į.
ȕ.

ǼʌȦȞȣȝȓĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ Ȓ
İȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ:

(ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ)

ȋȫȡĮ Ȓ ĲȩʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ:
(ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ)

Ȗ.

ǹȡȚșȝȩȢ ıİȚȡȐȢ:
(ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ)

į.

ǲĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ :

(ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ İȐȞ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑȡȠȢ
ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ıİȚȡȐȢ)

İ. ȂȠȞĲȑȜȠ:
ıĲ. ǼȝʌȠȡȚțȩ ıȒȝĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ:
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌİįȓĮ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲĮ ȠȣıȚȫįȘ
ıȣıĲĮĲȚțȐ ȝȑȡȘ ʌȠȜȪ ȝȚțȡȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3ǹ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
5 ĲȠȣ Ȟ. 2168/1993, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ıİȚȡȐȢ Ȓ ȝİ
ĮȜĳĮȡȚșȝȘĲȚțȩ Ȓ ȥȘĳȚĮțȩ țȦįȚțȩ.
ȝȩȞȠ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ıİȚȡȐȢ ȃǹǿ Ƒ ȅȋǿ Ƒ
7. ȉȠ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ ȑȤİȚ ıȘȝĮȞșİȓ: ȝİ ĮȜĳĮȡȚșȝȘĲȚțȩ

ȃǹǿ Ƒ ȅȋǿ Ƒ

ȥȘĳȚĮțȩ țȦįȚțȩ
ȃǹǿ Ƒ ȅȋǿ Ƒ
8. ȉȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
ȃǹǿ Ƒ ȅȋǿ Ƒ
ȝȑȡȠȢ ĳȑȡİȚ ȥȘĳȚĮțȒ ıȒȝĮȞıȘ:
9. ȀĮĲȩʌȚȞ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ĲȘȢ ȥȘĳȚĮțȒȢ
ıȒȝĮȞıȘȢ ȝİ İȚįȚțȩ ĮȞĮȖȞȫıĲȘ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ-ȑȖȖȡĮĳĮ, Ƞ
ĮȞĮȖȞȦıșİȓȢ țȦįȚțȩȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡ.
6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȘȞ
ȥȘĳȚĮțȒ
ıȒȝĮȞıȘ
(ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ʌȠȣ
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ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ Ƞ ȥȘĳȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ), ȕȡȑșȘțĮȞ
ȞĮ İȓȞĮȚ:
10. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȠȣ
įİȞ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȘȞ ȥȘĳȚĮțȒ ıȒȝĮȞıȘ țĮȚ
İȓȞĮȚ ĮʌȠĲȣʌȦȝȑȞĮ ıĲȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ
ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ İȓȞĮȚ:
11. ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
ȝȑȡȠȢ İȜȑȖȤșȘțİ țĮȚ ȕȡȑșȘțİ ȞĮ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3ǹ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5
ĲȠȣ Ȟ. 2168/1993.
ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĳȦĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ Ș ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣ
ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ. Ǿ ȕİȕĮȓȦıȘ ıȣȞȠįİȪİȚ ʌȐȞĲȠĲİ
ĲȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ, ȝİĲĮĳȠȡȐ, țĮĲȠȤȒ
țĮȚ ĲȘȞ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ įȚȐșİıȒ ĲȠȣ.
…./…../20…..
ȅ/Ǿ ǺǼǺǹǿȍȃ/ȅȊȈǹ

ȕ. ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȩʌȜȠȣ Ȓ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ʌȠȣ ǻǼȃ ĳȑȡİȚ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ
ĲȘȢ ʌĮȡ. 3ǹ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ Ȟ. 2168/1993. (ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ
ĳȦĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣȜȚțȩ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
ȝȑȡȠȢ ȝİ ĲȘ ıȒȝĮȞıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȚȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ıȒȝĮȞıȘȢ)
1. ȈĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıțİȣĮıĲȒ Ȓ ĲȓĲȜȠȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ
Ȑȡ. 4 (ǹȡȤȒ ĲȠȣ Ȋ.ǼĬ.ǹ.):
2. ǹȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĮįİȓĮȢ İʌȚıțİȣȒȢ țĮȚ ĮȡȤȒ
ȑțįȠıȘȢ (ĮĳȠȡȐ İʌȚıțİȣĮıĲȑȢ):
3. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ Ȓ ĲȠȣ
ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ:
4. ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȩȤȠȣ Ȓ ĲȓĲȜȠȢ įȘȝȩıȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ʌȠȣ țĮĲȑȤİȚ ĲȠ
ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ:
5. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ Ȓ ĲȠȣ
ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ:
6. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȑĳİȡİ Ș ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ
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Ȓ ĲȠȣ ȠȣıȚȫįȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ʌȡȚȞ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȒȝĮȞıȘȢ İȓȞĮȚ (İĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ
ȥȘĳȚĮțȒ ıȒȝĮȞıȘ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ țȦįȚțȩȢ ʌȠȣ įȚĮȕȐȗİĲĮȚ
Įʌȩ İȚįȚțȩ ĮȞĮȖȞȫıĲȘ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȣĲȩȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ):
7. Ǿ ȝȑșȠįȠȢ Ȓ ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ ıȒȝĮȞıȘȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȒȝĮȞıȘȢ
İȓȞĮȚ:
8. O ıțİȜİĲȩȢ Ȓ Ƞ ȣʌȠįȠȤȑĮȢ ĲȠȣ ʌȣȡȠȕȩȜȠȣ ȩʌȜȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȢ Įʌȩ:
ȝȘ ȝİĲĮȜȜȚțȩ ȣȜȚțȩ

Ƒ
ȃǹǿ Ƒ
ȃǹǿ Ƒ
ȃǹǿ

ȝİĲĮȜȜȚțȩ ȣȜȚțȩ
ȊĳȓıĲĮĲĮȚ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮ ʌİȡȓ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ

Ƒ
ȅȋǿ Ƒ
ȅȋǿ Ƒ
ȅȋǿ

9. Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ȖȚĮ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣ
ȝȘ ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ Ȓ ȣʌȠįȠȤȑĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ Aǯ țĮȚ Ǻǯ, İȓȞĮȚ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȝȩȞȠ Ș ıȒȝĮȞıȘ ȝİ ıȣıțİȣȒ laser):

10. ȁȩȖȦ ĲȦȞ
ʌȠȜȪ ȝȚțȡȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ
ȠȣıȚȫįȠȣȢ
ıȣıĲĮĲȚțȠȪ
ȝȑȡȠȣȢ, ĮȣĲȩ
ıȘȝȐȞșȘțİ ȝİ:

Į. ĮȜĳĮȡȚșȝȘĲȚțȩ țȦįȚțȩ (ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3ǹ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ Ȟ.
2168/1993 ʌȠȣ ıȣȝȕȠȜȓȗȠȣȞ ȠȚ ȤĮȡĮțĲȒȡİȢ ĲȠȣ
țȦįȚțȠȪ)
ȕ. ȥȘĳȚĮțȩ țȦįȚțȩ (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ țȦįȚțȩȢ ʌȠȣ
įȚĮȕȐȗİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȠȪȢ ĮȞĮȖȞȫıĲİȢ țĮȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȣĲȩȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ)
Ȗ. ȝȩȞȠ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ıİȚȡȐȢ

İ. ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 1,6 mm,
țĮșȩıȠȞ įİȞ ȒĲĮȞ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,6 mm.

12. ǹȡȚșȝȩȢ ıİȚȡȐȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ Įʌȩ
ĲȠ ȠȚțİȓȠ ǹ.ȉ. Ȓ ȉ.ǹ. ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ıȘȝĮȞșİȓ ıĲȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ
ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ, țĮșȩıȠȞ įİȞ
ȒĲĮȞ ĮʌȠĲȣʌȦȝȑȞȠȢ ıİ ĮȣĲȩ:

Ƒ ȅȋǿ Ƒ

ȃǹǿ

Ƒ ȅȋǿ Ƒ

Ƒ ȅȋǿ Ƒ
ȃǹǿ Ƒ ȅȋǿ Ƒ

ȃǹǿ

į. ȝİ ĮȡȚșȝȩ ıİȚȡȐȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȒȝĮȞıȘȢ
ĲȘȢ ʌĮȡ. 3ǹ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ Ȟ. 2168/1993

11. ȀĮĲȐ ĲȘ ıȒȝĮȞıȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ:.

ȃǹǿ

ȃǹǿ

Ƒ ȅȋǿ Ƒ

ȂȑȖİșȠȢ ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐȢ:
ǹȜĳȐȕȘĲȠ:
ȈȪıĲȘȝĮ ĮȡȓșȝȘıȘȢ:

ǹȡȚș. ıİȚȡȐȢ:……………………
………………………………………
ǼțįȠȪıĮ ǹȡȤȒ:…………………..
……………………………………….

13. ȉȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
ȝȑȡȠȢ ĮʌĮȚĲȒșȘțİ ȞĮ ıȘȝĮȞșİȓ ȝİ ĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ
ȃǹǿ
«Ǽȁ» (ĮĳȠȡȐ ȝȩȞȠ ĲĮ țȡĮĲȚțȐ ĮʌȠșȑȝĮĲĮ):

Ƒ ȅȋǿ Ƒ
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14. ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
ȝȑȡȠȢ İȜȑȖȤșȘțİ țĮȚ İʌİȚįȒ ȕȡȑșȘțİ ȞĮ ȂǾȃ ĳȑȡİȚ ıȒȝĮȞıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3ǹ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ Ȟ. 2168/1993, ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫșȘțĮȞ ȠȚ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȒȝĮȞıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. ……………..
Ȁ.Ȋ.ǹ..
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ıȣȞȠįİȪİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȠ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ Ȓ ĲȠ ȠȣıȚȫįİȢ ıȣıĲĮĲȚțȩ
ȝȑȡȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȒ, ȝİĲĮĳȠȡȐ, țĮĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ įȚȐșİıȒ ĲȠȣ.
…./…../20…..
ȅ/Ǿ ǺǼǺǹǿȍȃ/ȅȊȈǹ

Άρθρο 11
Έναρξη 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, 23 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02049350911200012*

