Κ.Τ.Α. 1016/60/6-δ
(ΦΔΚ Β΄ 69/27.01.2003)
Παξάηαζε ηζρύνο, αλαλέσζε, επαλαρνξήγεζε αδεηώλ
ππξνβόισλ ξαβδσηώλ όπισλ ζθνπνβνιήο.
Παξάηαζε ηζρύνο, αλαλέσζε, επαλαρνξήγεζε αδεηώλ ππξνβόισλ ξαβδσηώλ όπισλ
ζθνπνβνιήο.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 5, εδάθην α', 3 παξ. 7, 6 παξ. 7, 7 παξ. 2
εδάθ. ε', 10 παξ. 7 θαη 21 ηνπ Ν. 2168/1993 "Ρύζκηζε ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ όπια,
ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο ύιεο, εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α΄14
7), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
2334/1995 (A 184).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα" (A 137), όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2081/1992
(A 145) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2469/1997 (A 38).
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο 8334/2001 απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ "Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνύο Πνιηηηζκνύ" (B 1479).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 218/2002 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο "Απνδνρή παξαίηεζεο
Τθππνπξγώλ" (A 204).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 219/2002 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο "Γηνξηζκόο Τθππνπξγώλ" (A
204).
6. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαινύληαη
δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε:
Άξζξν κόλν.
1. Η ηζρύο ησλ αδεηώλ θαηνρήο ππξνβόισλ ξαβδσηώλ όπισλ ζθνπνβνιήο πνπ
ρνξεγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 4325/1999 (B 400) θαη ιήγνπλ από
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο κέρξη 31.12.2003, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία απηή.
Η αλαλέσζε άδεηαο, ε ηζρύο ηεο νπνία παξαηάζεθε θαηά ηα αλσηέξσ, γίλεηαη εθόζνλ
ν θάηνρνο ηεο ζπκπιεξώλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζπλνιηθά ηνλ αξηζκό
αγώλσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηεο 4325/1999
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
2. Οη άδεηεο θαηνρήο ξαβδσηώλ ππξνβόισλ όπισλ ζθνπνβνιήο, ε ηζρύο ησλ νπνίσλ
έιεμε κεηά ηελ 19.4.2002 θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο
επαλαρνξεγνύληαη, εθόζνλ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ 31.12.2003 θαη
ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 εδάθ. γ' ηεο Κ.Τ.Α. 4325/1999,
πιελ απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απόθηεζε δεύηεξνπ θαη θάζε επνκέλνπ όπινπ. Οη
απαηηνύκελνη αγώλεο, γηα ηελ επαλαρνξήγεζε ησλ αδεηώλ θαηνρήο όπισλ. Καηεγνξίαο
A κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη θαη από αγώλεο κε όπια Καηεγνξίαο B.
Η ηζρύο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αζήλα, 17 Ιαλνπαξίνπ 2003
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΤΦΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ ΛΙΑΝΗ
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