
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30835/1524 
   Εισαγωγή και μεταφορά ειδικών όπλων, αποτρε-

πτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας, μηχανισμών εκτόξευσης χημικών 

ουσιών και κάθε είδους εφοδίων βολής αυτών, 

για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγι-

σης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες 

περιοχές και τη διαχείριση του πληθυσμού τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1421/1984 «Εισαγωγή, κατοχή 

και χρήση ειδικών όπλων αναισθητοποίησης ή ευθανα-
σίας ζώων» (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
50 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α΄ 7), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 38 και 39 του ν. 1845/
1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας 
και τεχνολογίας -Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρη-
κτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α’ 147), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 
ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 1 περ. β) του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων……… και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ.λπ.» (Α΄ 114).

9. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄160), όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

12. Την αριθμ. 3009/2/23α/31-08-1994 απόφαση του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδι-
κασία έκδοσης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις 
του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών» (Β’ 696), όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

14. Την αριθμ. 104180/433/05-02-2014 απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής «Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περι-
στατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης Αρκούδας 
(Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές» (Β΄ 272), 
όπως ισχύει.

15. Την αριθμ. 80/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

16. Το αριθμ. 104064/1479/12-11-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ.

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζουμε τη διαδικασία εισαγωγής από χώρες 
εκτός Ε.Ε. ή μεταφοράς από χώρες εντός Ε.Ε. στη Χώρα 
ειδικών όπλων/πιστολιών, λοιπών αποτρεπτικών μέσων 
και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχα-
νισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (spray) ή συσκευών 
εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου - 
θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδί-
ων αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 του 
ν. 1421/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 
50 του ν. 4280/2014, για την αντιμετώπιση περιστατικών 
προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες 
περιοχές και τη διαχείριση φαινομένων υπερπληθυσμού 
τους, από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την έκδοση της 
άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς στη Χώρα των ειδικών 
όπλων/πιστολιών ή αποτρεπτικών μέσων ή συσκευών 
και λοιπών μέσων και εφοδίων του άρθρου ένα (1) της 
παρούσας απόφασης, υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυν-
ση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) τα παρακάτω δι-
καιολογητικά:

α. Αίτηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, προς το Υ.Π.ΕΝ.

– Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλο-
ντος, για την έκδοση άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς 
τους στη Χώρα.

Στην αίτηση αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Επί-
θετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και 
τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και 
εκδούσα Αρχή, καθώς και τα στοιχεία τηλεφωνικής και 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο 
να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου 
από αυτόν Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυ-
τότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντος ή του εξουσι-
οδοτημένου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια για την έκ-
δοση της άδειας Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στην οποία εμπεριέχονται τα πλήρη στοιχεία 
του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, το είδος, ο αριθμός 
η ονομασία, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
ανωτέρω όπλων και λοιπών αποτρεπτικών μέσων. Στη 
δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα 
και οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο για το συγκεκριμέ-
νο είδος όπλου, μέσου ή εξοπλισμού καθώς και δήλωση 
του τελωνείου εισόδου τους στη Χώρα.

Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας 
εισαγωγής ή μεταφοράς 

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής 
ή μεταφοράς στη Χώρα του εξοπλισμού και των μέσων 
του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται η Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Η άδεια εισαγωγής ή μεταφοράς εκδίδεται στο όνομα 
του Συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμέ-
νου Γενικής Διεύθυνσης που αιτείται την έκδοσή της. Η 
εν λόγω άδεια δεν χορηγείται σε όσους εμπίπτουν στις 
απαγορευτικές διατάξεις του άρ. 18 του ν. 2168/1993, 
όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Χρόνος ισχύος αδειών

Οι χορηγούμενες από τη Γενική Διεύθυνση Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. άδειες εισα-
γωγής και μεταφοράς ειδικών όπλων/πιστολιών, λοι-
πών αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχανισμών εκτόξευσης χη-
μικών ουσιών (spray) ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού 
τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου - θορύβου, λάμ-
ψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδίων αυτών του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, έχουν 
διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από της εκδόσεώς τους, 
με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, μετά 
από τη διατύπωση σχετικού αιτήματος από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση και την έκδοση σχετικής από-
φασης από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Άρθρο 5
Λοιπές υποχρεώσεις 
κατά την εισαγωγή ή μεταφορά

Προκειμένου για εισαγωγή των ειδικών όπλων, του 
εξοπλισμού και των μέσων του άρθρου 1 της παρού-
σας, από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γε-
νική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει εις τριπλούν 
λεπτομερή κατάσταση των προς εισαγωγή ειδών, όπου 
αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, στοιχεία, για τον προσδιορισμό και την 
αναγνώριση των εισαγόμενων ειδών. Οι καταστάσεις 
αυτές θεωρούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και, εξ αυτών, η πρώτη κατατίθεται στις αρμόδιες για την 
εισαγωγή τελωνειακές αρχές, η δεύτερη αποστέλλεται 
στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλο-
ντος του Υ.Π.ΕΝ. και η τρίτη παραμένει στο αρχείο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που δεν 
παραδοθεί στο Τελωνείο η ως άνω κατάσταση θεωρη-
μένη,κατά τα ανωτέρω, δεν εκτελείται ο εκτελωνισμός 
των προς εισαγωγή ειδών.

Στην περίπτωση μεταφοράς των ανωτέρω ειδών από 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας, 
το αργότερο κατά τη μεταφορά και πριν από την απο-
θήκευση των εν λόγω ειδών στις αποθήκες της Αποκε-
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ντρωμένης Διοίκησης, η Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
συντάσσει εις διπλούν την ως άνω λεπτομερή κατάστα-
ση, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο παραμένει στο 
αρχείο της, προκειμένου να τηρηθεί μαζί με τα λοιπά 
παραστατικά της μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε, 
και το άλλο αντίγραφο αποστέλλεται θεωρημένο στη 
Γενική Διεύθυνση Δασών του Υ.Π.ΕΝ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας Υφυπουργός
του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  
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*02015362204200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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