ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΟΒΟΛΗ
· Υαξαθηεξηζκφο φπισλ σο ζθνπεπηηθψλ
· Οξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηνρήο φπισλ ζθνπνβνιήο
θαη θπζηγγίσλ απηψλ
· Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ππεπζχλσλ ζθνπεπηεξίσλ θαη θαηφρσλ φπισλ
ζθνπνβνιήο
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ KAI Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 5, εδάθην ά, 3 παξ. 7, 6 παξ. 7, 7 παξ., 2
εδάθην έ, 10 παξ. 7 θαη 21 ηνπ λ. 2168/1993 "Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ φπια,
ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο, εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α'-147),
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2334/1995
(Α'-184).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29α ηνπ λ.1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα" (Α'-137), ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 2081/1992 (Α'-145)
θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2469/1997 (Α'-38).
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΝΟ 47968 απφ 9-10-1996 (Β' 937) απφθαζεο
ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Τθππνπξγφ Πνιηηηζκνχ".
4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
ΑΡΘΡΟ 1
Όπια, θαη θπζίγγηα ζθνπνβνιήο
1.Ωο φπια ζθνπνβνιήο ζεσξνχληαη ηα φπια ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο ησλ αληηζηνίρσλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο
Οκνζπνλδίαο ηεο ρψξαο καο.
πγθεθξηκέλα:
α. Οπια γηα ηα αγσλίζκαηα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο θνπνβνιήο (ISSF)
α1. Αεξνβφιν Σνπθέθη δηακεηξήκαηνο 4,5mm
α2. Αεξνβφιν Πηζηφιη δηακεηξήκαηνο 4,5 mm
α3. Αεξνβφιν Σνπθέθη Κηλεηνχ ηφρνπ 10κ. δηακεηξήκαηνο 4,5 mm κε δηφπηξα
α4. Σνπθέθη πνξ δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο)
α5. Σνπθέθη Διεχζεξν δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο)
α6. Σνπθέθη γηα ην αγψληζκα Κηλεηνχ ηφρνπ 50κ. δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο
ππξνδφηεζεο) κε δηφπηξα

α7. Διεχζεξν Πηζηφιη δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο)
α8. Πηζηφιη Σαρχηεηνο δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο)
α9. Πηζηφιη πνξ δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο)
α10. Πηζηφιη ηάληαξη δηακεηξήκαηνο 0.22 (πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο)
α11. Πηζηφιη Κεληξηθήο Ππξνδφηεζεο δηακεηξήκαηνο 7,62 mm έσο 9,65 mm
α12. Πεξίζηξνθν κε κήθνο θάλλεο 6" Κεληξηθήο Ππξνδφηεζεο δηακεηξήκαηνο 7,62 mm
έσο 9,65mm
α13. Σνπθέθη ηάληαξη γηα ην αγψληζκα 3ρ20 ζηα 300κ. δηακεηξήκαηνο απφ 6 mm έσο
8 mm
α14. Σνπθέθη Διεχζεξν γηα ηα αγσλίζκαηα Πξελεδφλ θαη 3ρ40 ζηα 300κ.
δηακεηξήκαηνο 6mm έσο 8 mm
α15. Σνπθέθηα ιεηφθαλλα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θπλεγεηηθνχ φπινπ
δηακεηξήκαηνο έσο 12 Gaugeγηα ζθνπνβνιή ζε πήιηλνπο δίζθνπο
β. Σφμα γηα ηα αγσλίζκαηα ηεο Σνμνβνιίαο ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο
Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνμνβνιίαο (FITA)
γ. Βαιιηζηξίδεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αγσλίζκαηα ηεο Γηεζλνχο
Έλσζεο Βαιιηζηξίδνο (IAU)
δ. Σνπθέθη δηακεηξήκαηνο 0.22 πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο γηα ην αγψληζκα ηεο
Υηνλνδξνκίαο Γίαζιν ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Γηάζινπ
(IBU)
ε. Σνπθέθηα ιεηφθαλλα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θπλεγεηηθνχ φπινπ
δηακεηξήκαηνο έσο 12 Gaugeγηα ζθνπνβνιή ζε πήιηλνπο δίζθνπο ζχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο θνπνβνιήο κε Κπλεγεηηθά Όπια (FITASC)
ζη. Όπια ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πξαθηηθήο
θνπνβνιήο(IPSC)
ζη1. Πηζηφιηα - Πεξίζηξνθα δηακεηξήκαηνο απφ 9 mm έσο 11.6 mm
ζη2. Σνπθέθηα δηακεηξήκαηνο απφ 5.6 mm έσο 8mm
ζη3. Σνπθέθηα ιεηφθαλλα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θπλεγεηηθνχ φπινπ
δ. Όπια γηα ζθνπνβνιή ζε Μεηαιιηθέο ηινπέηεο ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο
Γηεζλνχο Έλσζεο θνπνβνιήο ζε Μεηαιιηθέο ηινπέηεο(IMSSU)
ε. Όπια εκπξνζζνγεκή καχξεο ππξίηηδαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο
Δπηηξνπήο Δκπξνζζνγεκψλ Όπισλ (MLIAC)
ζ. Όπια γηα ζθνπνβνιή ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ αγσλίζκαηνο Bench Rest
Δθ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ φπισλ:
- Σα ξαβδσηά ππξνβφια ηνπθέθηα πνπ δηαζέηνπλ απνζήθε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο
θπζηγγίσλ πξέπεη λα είλαη επαλαιεπηηθά θαη

- Tα ξαβδσηά ππξνβφια πηζηφιηα δελ πξέπεη λα είλαη απηφκαηα θαη
- Σα ξαβδσηά ππξνβφια πηζηφιηα θεληξηθήο ππξνδφηεζεο πξέπεη λα έρνπλ κήθνο
θάλλεο ηνπιάρηζηνλ 4".
Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ θαηνρήο θαη νπινθνξίαο γηα εμάζθεζε ζηε
ζθνπνβνιή κε φπια πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ παξαπάλσ
αλαθεξνκέλσλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ, ζπγθεθξηκέλνπ αγσλίζκαηνο ζθνπνβνιήο θαη
ηνμνβνιίαο.
2. Ωο θπζίγγηα ζθνπνβνιήο ζεσξνχληαη ηα θπζίγγηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο ησλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο
ηεο ρψξαο καο σο αθνινχζσο:
α. Φπζίγγηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδφηεζεο 0.22
β. Φπζίγγηα γηα ζθνπνβνιή κε ιεηφθαλλα φπια
γ. Φπζίγγηα γηα ππξνβφια φπια θεληξηθήο ππξνδφηεζεο
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γηα ζθνπνβνιή ηξνρηνδεηθηηθψλ, δηαηξεηηθψλ ή εκπξεζηηθψλ
θπζηγγίσλ, θπζηγγίσλ κε βιήκα θνίιεο αηρκήs (HΟLLOW ΡΟΙΝΣ&127;, σο θαη θπζηγγίσλ
ηχπνπ MAGNUM.
Σα θπζίγγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνβνιή κε ξαβδσηά ππξνβφια φπια πξέπεη
λα είλαη εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο.
APΘΡΟ 2
Αγνξά θαη θαηνρή αεξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο.
Γηα ηελ αγνξά θαη θαηνρή αεξνβφισλ φπισλ δελ απαηηείηαη άδεηα. Ωο πξνο ηε
δηάζεζε φκσο, θαηνρή θαη ρξήζε ησλ ελ ιάγσ νπισλ ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελνη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ, 6 θαη 7 ηνπ Ν, 2168/1993 πεξηνξηζκνί.
ΑΡΘΡΟ 3
Αγνξά θαηνρή ιεηφθαλλσλ φπισλ θνπνβνιήο
Γηα ηελ αγνξά θαη θαηνρή ιεηφθαλλσλ φπισλ ζθνπνβνιήο πξνο άζθεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ζθνπνβνιή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 8 ηνλ Ν.2168/1993:
Οη έρνληεο δειηίν αζιεηή-ζθνπεπηή ελ ηζρχ ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, θάηνρνη
ιεηφθαλλσλ ππξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο δχλαληαη λα ηα κεηαθέξνπλ γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο.
ΑΡΘΡΟ 4
Αγνξά θαη θαηνρή ηφμσλ θαη βαιιηζηξίδσλ θνπνβνιήο
Γηα ηελ αγνξά ηνμσλ θαη βαιιηζηξίδσλ δελ απαηηείηαη άδεηα. Οη θάηνρνη απηψλ
ππνρξενχληαη εληφο 30 εκεξψλ απν ηελ απφθηεζε ηνπο λα δεηήζνπλ ηνλ εθνδηαζκφ
ηνπο κε άδεηα θαηνρήο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή ηνπ ηφπνπ ηεο
θαηνηθίαο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 5

Αγνξά - θαηνρή ππξνβφισλ ξαβδσηψλ φπισλ ζθνπνβνιήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Ν. 2168/1993
1. Υνξεγνχληαη άδεηεο αγνξάο-θαηνρήο ξαβδσηψλ πχξνβφισλ φπισλ:
α. ηα αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο ηεο
θνπνβνιήο, ηα νπνία, πξνθεηκέλνπ λα ηπρνπλ ησλ ελ ινγσ αδεηψλ ζα πξέπεη:
- Να είλαη αλαγλσξηζκέλα απν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ σο θίιαζια.
- Να δηαζέηνπλ ή ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηή ή πξνπνλεηή
θνπνβνιήο.
- Να πιεξνχλ ηνπο αλαθεξνκελνπο ζην άξζξν 12 tεο παξνχζαο απφθαζεο
-Με ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο λα πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία
εγγξαθήο ζην κεηξψν κειψλ ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο ζθνπνβνιήο, ν αξηζκφο ησλ
αζινπκέλσλ κειψλ ηνπ, θαζψο επίζεο φηη είλαη λεντδξπζέλ ή ελ ελεξγεία Αζιεηηθφ
σκαηείν θαη φηη ηα αλαθεξφκελα πξνο αγνξά θαη θαηνρή φπια είλαη ζπκθσλα κε ηνποδηεζλείο θαλνληζκνχο αγσληζκάησλ ζθνπνβνιήο.
Η σο άλσ άδεηα ρνξεγείηαη επ' νλφκαηη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ή ηνπ εηδηθά πξνο
ηνχην εμνπζηνδνηνχκελνπ ππφ ηνπ Γ.. πξνζψπνπ.
β. ηα δεκφζηα ή αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή άιια Ννκηθά πξφζσπα,
εθνζνλ θαιιηεξγνπλ ην άζιεκα ηεο θνπνβνιήο θαη πιεξνχλ νξνπο αληίζηνηρνπο κε
απηνχο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξνληνο άξζξνπ.
Η σο άλσ άδεηα ρνξεγείηαη ζην νλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη εηδηθά πξνο
ηνχην, απφ ην δηεπζσνλ, ηνπο σο άλσ θνξείο, φξγαλν.
Η άδεηα θαηνρήο ππξνβφισλ ξαβδσηψλ νπισλ θνπνβνιήο ησλ παξαγξάθσλ α θαη β ηνπ
παξφληνο άξζξνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αζθαιείαο ή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο
έδξαο ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηνπ Ννκηθνχ
πξνζψπνπ.
γ. ε αζιεηέο ζθνπνβνιήο πνπ είλαη θάηνρνη ζε ηζρχ δειηίνπ αζιεηή ηεο νηθείαο
Οκνζπνλδίαο, ζην πξνζψπν ησλ νπνίσλ δε ζπληξέρνπλ νη αξλεηηθέο πξνππνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηαπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993, ρνξεγνπληαη
άδεηεο θαηνρήο ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ ησλ θαηεγνξηψλ Α' θαη Β', ζχκθσλα κε ηα
θαησηέξσ:
Καηεγνξία Α'
α. Οπια δίακεηξήκαηνο 0.22 θαη
β. Δκπξνζζνγεκή νπια καχξεο ππξίηηδαο
Πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο:
Να έρεη ζε ηζρχ Γειηίν ζθνπεπηή ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κήλεο.
Να γλσξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο πνπ ζα αζθείηαη κε ην
φπιν παπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο θαη
θχιαμεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί.

- Να έρεη ιάβεη κέξνο ζε ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ επίζεκνπο αγψλεο κε ξαβδσηά
ππξνβφια φπια ηνπο έμη (6) ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ απν ηελ εκεξνκελία πνπ
ππνβάιιεη αίηεζε γηα αδεηα αyνξάο-θαηνρήο ξαβδσηνχ ππξνβφινπ φπινπ.
- Σν φπιν πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί λα είλαη ζπκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο
Καλνληζκνχο αγσλίζκαηνο θαη βάζεη εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάιιειν γηα ηελ
άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο.
- Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αγνξάο-θαηνρήο ζε ζθνπεπηή δεχηεξνπ ή θάζε επνκέλνπ
φπινπ, απαηηείηαη λα έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ έμη(6) κήλεο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο
πξνεγνχκελεο αδείαο θαηνρήο φπινπ θαη ν ζθνπεπηήο λα έρεη ζπκκεηάζρεη κε ξαβδσηφ
ππξνβφιν φπιζ ζε έμη (6) επίζεκνπο αγψλεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε γηα ρνξήγεζε αδείαο αγνξάο-θαηνρήο
άιινπ νπινπ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
- Αδεηα θαηνρήο γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5) φπια ηεο θαηεγνξίαο απηήο, δε
ρνξεγείηαη.
- Καη' εμαίξεζε θαη κε ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε
αδείαο θαηνρήο γηα πεξηζφηεξα απφ πέληε (5) φπια θαη κέρξη δέθα (10) ηεο απηήο
θαηεγνξίαο, ζε επίιεθηνπο ζθνπεπηέο πνπ πέηπραλ 1ε, 2ε, ή 3ε Παλειιήληα αηνκηθή
λίθε ζε αγψληζκα ηνπ πξσηαζιήκαηνο Διιάδνο ή θαηέιαβαλ ηελ 1ε έσο θαη 8ε ζέζε ζε
Γηεζλή αγψλα κε ξαβδσηφ ππξνβφιν φπιν.
Καηεγνξία Β'
Ραβδσηά ππξνβφια φπια πνπ ιεηηνπξγνπλ κε θπζίγγηα θεληξηθήο ππξνδφηεζεο.
Πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο:
- Να έρεη ζε ηζρχ Γειηίν ζθνπεπηή ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12)
κήλεο.
- Να γλσξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο πνπ ζα αζθείηαη κε
φπιν πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο θαη
θχιαμεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί.
- Να έρεη ιάβεη κέξνο ζε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ επίζεκνπο αγψλεο κε ξαβδσηφ
ππξνβφιν φπιν ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηνπο δψδεθα (12) ηειεπηαίνπο κήλεο, πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε αδείαο αγνξάο-θαηνρήο ξαβδσηνχ
ππξνβφινπ φπινπ.
- Σν φπιν πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Γηεζλείο
πξνδηαγξαθέο ηζπ αγσλίζκαηνο πνπ ν ζθνπεπηήο ζέιεη λα θαιιηεξγήζεη θαη βάζεη
εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο.
- Γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο αγνξάο-θαηνρήο ζε ζθνπεπηή δεχηεξνπ ξαβδσηνχ ππξνβφινπ
φπινπ, απαηηείηαη λα έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηε
ρνξήγεζε ηεο πξνεγνχκελεο αδείαο θαηνρήο φπινπ θαη ν ζθνπεπηήο λα έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε νθηψ (8) επίζεκνπο αγψλεο κε ξαβδσηφ ππξνβφιν φπιν, ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο,ηνπο δψδεθα (12)ηειεπηαίνπο κήλεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε αδείαο αγνξάο-θαηνρήο άιινπ φπινπ ηεο θαηεγνξίαο
απηήο.
- Αδεηα θαηνρήο γηα πεξηζζφηεξα απφ δχν (2)φπια ηεο θαηεγνξταο απηήο, δε

ρνξεγείηαη.
Καη' εμαίξεζε θαη κε ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε
αδείαο θαηνρήο γηα πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) θαη κέρξη ηέζζεξα (4) φπια ηεο
θαηεγνξίαο απηήο, ζε επίιεθηνπο ζθνπεπηέο πνπ πέηπραλ 1ε, 2ε, ή 3ε Παλειιήληα
αηνκηθή λίθε ζε αγψληζκα ηνπ πξσηαζιήκαηνο Διιάδνο ή θαηέιαβαλ ηελ 1ε έσο θαη 8ε
ζέζε ζε δηεζλή αγψλα κε ξαβδσηφ ππξνβφιν φπιν θεληξηθήο πηηξνδνηεζεο.
Οη άδεηεο θαηνρήο ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο ηεο παξαγξάθνπ γ. ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, εθδίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αζθαιείαο ή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε
ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ζθνπεπηή.
2. Οη ρνξεγεζείζεο άδεηεο θαηνρήο φπισλ ζθνπνβνιήο ζεσξνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία
πνπ ηηο εμέδσζε θάζε εμάκελν (6) απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Πξνο ηνχην ν
ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ππεχζπλε δήισζε φηη θαηέρεη ην
φπιν ή ηα φπια πνπ αλαθέξνληαη ζ'απηή θαη νηη εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη
αξρηθέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηεο.
3. Οη άδεηεο θαηνρήο ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε θαη αλαλεψλνληαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε φηη
εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο Υνξήγεζεο.
- Δηδηθά γηα ηνπο ζθνπεπηέο απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο,
απφ ηελ νπνία πξνθππηεη νηη θαηά ην ρξφλν ηζρπνο ηεο αδείαο απηήο, ν αηηψλ
ζπκκεηείρε ηνπιάρηζηνλ ζε έμη (6) αγψλεο θαη' έηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα φπια ηεο θαηεγνξίαο Α', ή νθηψ (8) αγψλεο θαη' έηνο, εθνζνλ πξφθεηηαη γηα
φπια ηεο θαηεγνξίαο Β'.
4. ε αζιεηή-ζθνπεπηή ν νπνίνο είλαη αλήιηθνο θαη έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο εθηφο ηεο ειηθίαο, ε άδεηα θαηνρήο δπλαηφλ λα εθδνζεί ζην φλνκα
ζπγγελνχο κε πξψην ή δεχηεξν βαζκφ ζπγγελείαο, κε ηελ πξνυπνζεζε νηη ε
θαηνρή ηνπ φπινπ θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία.
5. Η Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαηνρήο, εθφζνλ
δηαπηζηψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο, εθνδηάδεη
ηνλ αηηνχληα κε ηελ άδεηα αγνξάο ηνπ φπινπ ζε δχν (2) αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην
έλα ν αηηψλ παξαδίδεη ζηνλ έκπνξν απφ ηνλ νπνίν αγνξάδεη ην φπιν. Η άδεηα απηή
επέρεη θαη ζέζε αδείαο κεηαθνξάο ηνπ φπινπ ζην ρψξν θχιαμεο ηνπ. Η άδεηα θαηνρήο
εθδίδεηαη εθφζνλ πξνζθνκηζζεί ζηελ σο άλσ Τπεξεζία ην παξαζηαηηθφ αγνξάο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ φπινπ.
6. Η άδεηα θαηνρήο επέρεη θαη ζέζε αδείαο κεηαθνξάο ηνπ φπινπ θελνχ θπζηγγίσλ
θαη εληφο ζήθεο, πξνο θαη απφ ην ρψξν άζθεζεο θαη δηεμαγσγήο αγψλσλ ζθνπνβνιήο
ζε φιε ηε Υψξα.
7. Η ρνξεγεζείζα ζε ζθνπεπηή άδεηα θαηνρή ζθνπεπηηθνχ φπιαπ αθαηξείηαη, ζε
πεξίπησζε δηάιπζεο ή νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηνο ηνπ σκαηείνπ
ζην νπνίν αλήθεη, εθηφο εάλ, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ην ρξφλν επέιεπζεο ηνπ
γεγνλφηνο απηνχ, πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ ζε άιιν αζιεηηθφ σκαηείν.
8. θνπεπηήο κε άδεηα θαηνρήο φπισλ δχλαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, λα
αληηθαηαζηήζεη έλα ή πεξηζζνηεξα φπια κε άιια, ηνπ ηδίνπ δηακεηξήκαηνο,
ππνβάιινληαο καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή θαη

ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο.
ΑΡΘΡΟ 6
Αδεηα νπινθνξίαο γηα άζθεζε ζηε ζθνπνβνιή
1. Η άδεηα νπινθνξίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993, ρνξεγείηαη:
α. ε ζθνπεπηέο πνπ έρνπλ εθνδηαζζεί κε άδεηα θαηνρήο ηνπ νπινπ γηα ην νπνίν
δεηείηαη ε άδεηα νπινθνξίαο.
β. ε ζθνπεπηέο εγγεγξακκέλνπο ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ
πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο ηεο ζθνπνβνιήο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
άξζξσλ 5 θαη 8 ηεο παξνχζεο απνθαζεο, κε φπιν λνκίκσο θαηερφκελν γηα ηνλ ίδην
ζθνπφ απφ ηνλ (ηελ) ζθνπεπηή(-ηξηα) ζχδπγν ή απφ πξφζσπν (ζθνπεπηή) κε ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο, κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ.
ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θαηέρνληνο ην φπιν.
2. Η άδεηα νπινθνξίαο ηζρχεη γηα ηξία (3) έηε θαη αλαλεψλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο απφ
ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο
ρνξήγεζεο (άξζξα 5 θαη 8 ηεο παξνχζεο).
3. Καη' εμαίξεζε, δπλαηαη ζε ζθνπεπηέο πνπ δελ έρνπλ εθνδηαζζεί κε άδεηα θαηνρήο
ξαβδσηνχ ππξνβφινπ φπινπ λα ρνξεγεζεί άδεηα θαηνρήο λνκίκσο θαηερνκέλσλ απφ ην
νηθείν ζσκαηείν ην νπνίν είλαη αζινχκελα κέιε ή ηελ νηθεία νκνζπνλδία, θαη
νπινθνξίαο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρχνο, κε δπλακέλεο λα ππεξβεί ηνπο έμη (6)
κήλεο εηεζίσο, χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 8 ηεο
παξνχζεο απφθαζεο θαη θαηφπηλ εγγξάθνπ ζπλαηλέζεσο ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ ή
νκνζπνλδίαο ζηε Γ/λζε Αζθαιείαο ή Αζηπλνκηθή Γ/λζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ.
- Σα αλσηέξσ φπια ζα θαηέρνπλ νη ζθνπεπηέο ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 12 ηεο παξνχζεο θαη ζα κεηαθέξνπλ απηά κφλνλ απφ θαη πξνο ηνλ ηφπν
πξνπφλεζεο θαη αγψλσλ ζε φιε ηελ Διιάδα.
4. Η άδεηα νπινθνξίαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην α, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ
παξφληνο άξζξνπ πξνζψπσλ, δχλαηαη λα είλαη εληαία κε ηελ άδεηα θαηνρήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ φπινπ.
ΑΡΘΡΟ 7
Αγνξα-θαηνρή εμαξηεκαησλ νπισλ ζθνπνβνιήο.
Δπηηξέπεηαη ε θαηνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ηνπο Γηεζλείο θαλνληζκνχοεμαξηεκάησλ
εμαξηεκάησλ ησλ νπισλ ζθνπνβνιήο.
Γηα αγνξά θαη θαηνρή ζθνπεπηηθψλ δηφπηξσλ, κεραληζκψλ θιείζηξνπ, ζαιάκεο θαη
θάλλεο φπισλ ζθνπνβνιήο, απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο Ανηπλνκηθήο Αξρήο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Ν. 2168/1993.
ΑΡΘΡΟ 8
Γηθαηνινγεηηθα.

Γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο θαηνρήο φπισλ ζθνπνβνιήο απαηηνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 1 ηεο ππ' αξηζκ. 3009/2/23-α απφ 31-8-1994 (Β-696/14/9/1994) Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ:
α. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ
1. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη:
- Η εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν κειψλ ηεο
- Ο αξηζκφο ησλ αζινπκέλσλ κειψλ ηνπο
- Οηη είλαη λεντδξπζέλ ή ελ ελεξγεία Αζιεηηθφ σκαηείν
- Οηη ηα αηηνχκελα πξνο αγνξά θαη θαηνρή φπια είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο
θαλνληζκνχο αγσληζκάησλ ζθνπνβνιήο θαη βάζεη εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαηάιιεια γηα ηελ άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο.
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ φηη πιεξεί ηνπο
θαζνξηζκέλνπο απν ην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο απφθαζεο φξνπο αζθαιείαο.
β. Πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνζίσλ ή αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ
1. Βεβαίσζε ηνπ δηεπζχλνληνο ην ίδξπκα ή ην ζρνιείν ή ην λνκηθφ πξφζσπν νξγάλνπ
φηη δηαζέηεη αζιεηηθφ ηκήκα, ζην νπνίν θαιιηεξγνχληαη αγσλίζκαηα ζθνπνβνιήο.
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ φηη πιεξεί ηνπο
θαζνξηζκέλνπο απφ ην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο απφθαζεο φξνπο αζθαιείαο.
3. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη:
- Η εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν κειψλ ηεο
- Ο αξηζκφο ησλ αζινπκέλσλ κειψλ ηνπο θαη
- φηη ηα αηηνπκελα πξνο αγνξά θαη θαηνρή φπια είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο
θαλνληζκνχο αγσληζκάησλ ζθνπνβνιήο θαη βάζεη εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαηάιιεια γηα ηελ άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο.
γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζθνπεπηψλ
1. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο κεηά απφ αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν
είλαη αζινχκελα κέιε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη:
- Η εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο
- Οη επίζεκνη αγψλεο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο
- Σν φπιν πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί λα είλαη ζπκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο
θαλνληζκνπο αγσλίζκαηνο θαη βάζεη εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηάιιειν γηα ηελ
άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο.
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη γλσξίδεη ηνπο
θαλνληζκνχο δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο ζην νπνίν ζα αζθείηαη κε ην φπιν πνπ
πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί, ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο θαη θπιαμεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεί, θαζψο θαη νηη δηαζέηεη ζπκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο ηνπο φξνπο

αζθαινχο θχιαμεο.
3. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο νηη πξφθεηηαη πεξί επίιεθησλ ζθνπεπηψλ πνλ
πέηπραλ 1ε, 2ε, ή 3ε Παλειιήληα λίθε ζε αγσλίζκαηα ηνλ Πξσηα8ιήκαηνο Διιάδνο ή
θαηέιαβαλ ηελ Ιε εσο θαη 8ε ζέζε ζε δηεζλή αγψλα, εθφζνλ δεηείηαη άδεηα θαηνρήο
γηα πεξηζζφηεξα απν πέληε (5) νπια ηεο θαηεγνξίαο Α' ή πεξηζζνηεξα απν δπν (2)
νπια ηεο θαηεγνξίαο Β'.
Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο θαηνρήο ζε αζιεηέο ζθνπεπηέο πνλ είλαη δεκφζηνη
ππάιιεινη, ζηξαηησηηθνί θαη αζηπλνκηθνί, πνπ δηθαηνχληαη βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ
λα νπινθνξνχλ, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο
ησλ εδαθίσλ γ', δ' θαη ε' ηεο παξ. Ι ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 3009/2/23α απν 31-8-94
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο, δηθαηνινγεηηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 9
Αγνξά θαη θαηνρή θπζηγγίσλ ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο.
1. Αδεηα θαηνρήο θλζηγγίσλ ξαβδσηψλ ππξνβφισλ νπισλ ζθνπνβνιήο, πνλ πξνβιέπεηαη
απν ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 εδάθην έ ηνπ άξζξνλ 7 ηνλ Ν. 2168/1993, ρνξεγείηαη
ζε φζνπο ερνπλ εθνδηαζηεί κε άδεηα θαηνρήο νπισλ ζθνπνβνιήο ή άδεηα νπινθνξίαο
κε ηέηνηα φπια. Η άδεηα απηή ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, γηα ηξία (3)
ρξφληα θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί ζθνπεπηψλ, γηα φζν ρξνλν ηνρχεη ε αδεία θαηνρήο ηνπ
θαηερφκελνπ νπινπ θαί, ζε πεξίπησζε θαηνρήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελνο φπινπ, γηα,
φζν ρξνλν ηζρχεη ε άδεηα θαηνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ εμ απηψλ.
2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άλσ αδείαο απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν ηχπνο θαη νη πνζνηεηεο ησλ πξνο θαηνρή
θπζηγγίσλ, θαηά δηακέηξεκα. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηνρή θπζηγγίσλ δηαθνξεηηθνχ
δηακεηξήκαηνο απ' απηά ησλ θαηερνκέλσλ φπισλ.
3. Οη πνζφηεηεο θπζηγγίσλ πνλ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία δελ
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) ηεκάρηα δηαθφξσλ ηππσλ θαη
δηακεηξεκάησλ, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ζσκαηεία πιεξνχλ ηνπο φξνπο θχιαμεο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο απφθαζεο, ηα ζσκαηεία πνπ δελ έρνπλ
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο σο άλσ νξνπο επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ κέρξη 30.000
ηεκάρηα θπζηγγίσλ ζπλνιηθά, εθνζνλ ηα αζθαιίδνπλ εληφο εηδηθνχ ρξεκαηνθηβσηίνπ.
Αλ ην ζσκαηείν δηαζέηεη ρψξν, ν νπνίνο δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απνζήθεο
ππξνκαρηθψλ απφ ην αξκφδην ηκήκα Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο ηεο έδξαο ηνπ, νη
πνζφηεηεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ άδεηα απηή.
4.Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαί γηα ηα
θαηερφκελα θπζίγγηα απφ ηνχο πξνβιεπφκελνπο απφ ην εδάθην β' ηεο παξ. Ι ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο απφθαζεο Φνξείο.
5.Οη πνζφηεηεο πνπ επηηξέπεη λα θαηέρνπλ νη ζθνπεπηέο, θάηνρνη ξαβδσηψλ
πλξνβφισλ φπισλ, δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα πεληαθφζηα (500) ηεκάρηα
θπζηγγίσλ γηα θάζε θαηερφκελν φπιν.
6.Η άδεηα θαηνρήο θπζηγγίσλ φπισλ ζθνπνβνιήο εθδίδεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο πνλ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο απφθαζεο.
7. ε φζνπο έρνπλ εθνδηαζζεί κε άδεηα θαηνρήο θπζηγγίσλ, ρνξεγείηαη άδεηα αγνξάο
απφ ηελ Τπεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ άδεηα θαηνρήο.
8. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αγνξάο θπζηγγίσλ απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ηνπ

ελδηαθεξνκέλνπ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν ηχπνο θαη νη πνζφηεηεο
ησλ πξνο αγνξά θπζηγγίσλ, θαηά δηακέηξεκα, νη νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο
νθνπεπηηθέο ηνπ αλάγθεο ελφο κελφο, πξνθεηκέλνπ πεξί ζθνπεπηψλ, θαη ηεζζάξσλ
κελψλ, πξνθεηκέλνλ πεξί σκαηείσλ ή άιινπ θνξέα. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ
αλαγθψλ ππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ σκαηείνπ ή Φνξέα, πξνθεηκέλνπ
πεξί ζθνπεπηψλ, θαη ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, πξνθεηκέλνπ πεξί σκαηείσλ ή Φνξέσλ.
Δπηπιένλ, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ην πφζα απφ ηα
αγνξαζζέληα θπζίγγηα, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο αδείαο αγνξάο απηψλ, αλαιψζεθαλ θαη
ζε πνηέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ρξνληθψλ
δηαζηεκάησλ πξνθχπηνπλ έθηαθηεο ζθνπεπηηθέο αλάγθεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν ζρεηηθή αίηεζε θαη ε αληίζηνηρε, θαηά πεξίπησζε, βεβαίσζε θαη
ππεχζπλε δήισζε.
9.Η άδεηα αγνξάο θπζηγγίσλ ηνρχεη γηα ελλέα (9) κήλεο θαη εθδίδεηαη ζε δχν
αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα, κε κέξηκλα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, παξαδίδεηαη νηνλ
έκπνξν απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη ηα θπζίγγηα. Αλ γίλεη ηκεκαηηθή αγνξά
ησλ θπζηγγίσλ, ν έκπνξνο αλαγξάθεη επί ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο αδείαο θαηνρήο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηνπ ηεξνπκέλνπ απν απηφλ αληηγξάθνλ, ηελ εκεξνκελία πψιεζεο,
ηνλ ηχπν ησλ θπζηγγίσλ, ηηο αγνξαζζείζεο πνζφηεηεο θπζηγγίσλ θαηά δηακέηξεκα θαη
ππνγξάθεη ζέηνληαο θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ.
Απαγνξεπέηαη απνιχησο ε αγνξά θπζηγγίσλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη δηακεηξήκαηνο απφ
απηφλ πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο ζρεηηθήο αδείαο αγνξάο θαη θαηνρήο.
10. Η άδεηα θαηνρήο ή αγνξάο θπζηγγίσλ επέρεη θαη ζέζε άδεηαο κεηαθνξάο απηψλ
απφ ην θαηάζηεκα ηνπ εκπφξνπ ζην ρψξν θχιαμεο ηνπο ή ζην νθνπεπηήξην φπνπ ν
ζθνπεπηήο αζιείηαη ή ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο.
11. Δπηηξέπεηαη ζηα ζσκαηεία λα δηαζέηνπλ ζηα κέιε ηνπο δσξεάλ ή επί πιεξσκή,
θπζίγγηα ζθνπνβνιήο, κφλνλ εληφο ησλ ρψξσλ ησλ ζθνπεπηεξίσλ, θαηάιιεια γηα ηα
φπια πνλ θαηέρνπλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο, ηα ηπρφλ
δε κε αλαισζέληα επηζηξέθνληαη ππνρξεσηηθά ζην ζσκαηείν.
Δηδηθνηεξα είλαη δπλαηή ε δηάζεζε:
1. Απφ ηελ νηθεία νκνζπνλδία πξνο ηα ζσκαηεία-κέιε ηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο
ζθνπεπηέο απηψλ θαηφρνπο ζε ηζρχ δειηίνπ ζθνπεπηή.
2. Απφ ηα ζσκαηεία πξνο ηα αζινχκελα κέιε ηνπο θαηφρνπο ζε ηνρχ δειηίνπ ζθνπεπηή.
3.Απφ δηνξγαλσηέο επηζήκσλ αγψλσλ ζθνπνβνιήο δσξεάλ ή επί πιεξσκή θλζηγγίσλ
ζθνπνβνιήο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζε φζνπο απν ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ
δηαζέηνπλ ηα αλάινγα θπζίγγηα γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλο αγψλεο.
Απαγνξεχεηαη ε αγνξαπσιεζία θπζηγγίσλ κεηαμχ ζθνπεπηψλ.
ΑΡΘΡΟ 10
Μεηαθνξά - εμαγσγή φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηγγίσλ ζην εμσηεξηθφ γηα ζπκκεηνρή ζε
ζθνπεπηηθνχο αγψλεο.
1. Γηα ηε κεηαθνξά φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηγγίσλ απηψλ ζε ρψξεο-κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο, πξνο ζπκκεηνρή ζθνπεπηψλ ζε αγψλεο ζθνπνβνιήο θαη επαλαθνξά
απηψλ ζηε ρψξα καο, απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
α. Σα ζηνηρεία πνλ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θάζε φπινπ.

β. Σνλ αξηζκφ ησλ θπζηγγίσλ, θαηά δηακέηξεκα.
γ. Σνλ ηνπν θαη ην ζθνπφ κεηαθνξάο ηνπο.
δ. Σν ρξφλν κεηαθνξάο θαη επαλαθνξάο ηνπο.
2. Η σο άλσ άδεηα εθδίδεηαη απν ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Τπνξγείνπ
Γεκφζηαο Σάμεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα
ζηνηρεία ηεο πξνεγνπκελεο παξαγξάθνπ. Με ηελ ελ ιφγσ αίηεζε πξνζθνκίδεηαη θαη
αληίγξαθν ηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο ζην εμσηεξηθφ.
3. Γελ απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο ζε φζνπο θαηέρνπλ Δπξσπατθφ Γειηίν Ππξνβφισλ
Οπισλ, ζην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλα ηα πξνο κεηαθνξά φπια.
4. Γηα ηελ εμαγσγή ζθνπεπηηθψλ φπισλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ ζε ρψξεο, εθηφο
Δπξσπατθήο Δλσζεο, πξνο ζπκκεηνρή ζθνπεπηψλ ζε αγψλεο ζθνπνβνιήο, θαη
επαλεηζαγσγήο απηψλ ζηε ρψξα καο, απαηηείηαη άδεηα εμαγσγήο-επαλεηζαγσγήο, ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο
Σάμεο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Οη σο άλσ άδεηεο εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ ζθνπεπηή πνπ κεηαθέξεη ηα φπια ή
ζην νλνκα ηνπ νξηδφκελνπ γηα ην ζθνπφ απηφ εθπξνζψπνπ ηεο αζιεηηθήο απνζηνιήο.
6. ε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ή εμαγσγήο φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηγγίσλ απηψλ,
ν θάηνρνο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ππνρξενχηαη:
α. Να ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εηδψλ.
β. Να επαλαθέξεη-επαλεηζάγεη ζηε ρψξα φια ηα φπια πνπ κεηέθεξε ή εμήγαγε ζην
εμσηεξηθφ.
γ. Να ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα κεηαθνξάο-εμαγσγήο, εληφο
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο επηζηξνθήο ηνπο, ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα
αλαθέξεη ξεηά ηελ επαλαθνξά-επαλεηζαγσγή, ηφζν ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ άδεηα φπισλ,
φζν θαη ησλ θπζηγγίσλ πνπ δελ αλαιψζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 11
Δηζαγσγή - επαλεμαγσγή φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηγγίσλ, γηα ζπκκεηνρή ζε
ζθνπεπηηθνλο αγψλεο
1. Γηα ηελ εηζαγσγή φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηγγίσλ απηψλ, νκάδσλ ζθνπνβνιήο απφ
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ζπκκεηνρή ησλ ζθνπεπηψλ ηνπο ζε αγψλεο ζθνπνβνιήο θαη
επαλεμαγσγήο απηψλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο, απαηηείηαη άδεηα εηζαγσγήο-εμαγσγήο
πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο
χζηεξα απφ αίηεαε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ πνπ δηαβηβάδεηαη είθνζη (2Θ)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ θαη πεξηιακβάλεη:
α. Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπο
β. Σα πιήξε ζηνηρεία ησλ φπισλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θπζηγγίσλ πνπ ζα θέξεη ν θάζε
αζιεηήο-ζθνπεπηήο.
γ. Σελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ ή ηελ πξφζθιεζε
δ. Σνλ αθξηβή ρξφλν ηφζν εηζαγσγήο φζν θαη επαλεμαγσγήο ηνπο.

2. Η σο άλσ άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζθνπεπηή πνπ εηζάγεη ηα φπια ή ζην
φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Αζιεηηθήο Απνζηνιήο.
3. Ο θάηνρνο ηεο αλσηέξσ αδείαο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα
αζθαιείαο ησλ εηζαγνκέλσλ εηδψλ θαη λα επαλεμαγάγεη απηά εληφο ηεο αλαθεξφκελεο
ζηελ άδεηα πξνζεζκίαο.
4. Οη Σεισλεηαθέο αξρέο ελεκεξψλνλλ ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο γία ηελ επαλεμαγσγή ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εηζαρζέλησλ
φπισλ, θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κε αλαισζέλησλ θπζηγγίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
νη ζθνπεπηέο εθνδηάδνληαη κε βεβαίσζε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ,
απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ αλαισζέλησλ θπζηγγίσλ.
5. Η ρνξεγνχκελε σο άλσ άδεηα εηζαγσγήο επέρεη θαη ζέζε θαηνρήο ησλ φπισλ θαη
θλζηγγίσλ.
ΑΡΘΡΟ 12
Οξνη θπιαμεο ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηyγίσλ απηψλ
1.Σα αζιεηηθά ζσκαηεία πνλ θαηέρνλλ ξαβδσηά ππξνβφια φπια ζθνπνβνιήο θαηφπηλ
ζρεηηθήο αδείαο, ππνρξενχληαη φπσο θπιάζζνπλ απηά θελά θπζηγγίσλ ζε εηδηθνχο
ρψξνπο ησλ γξαθείσλ ηνπο ή ζε πξννξηζκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξνπο
θνπεπηεξίσλ.
Οη ρψξνη θχιαμεο ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ θαη θπζηγγίσλ ησλ ζσκαηείσλ ζθνπνβνιήο
πξέπεη:
α. Να είλαη απηνηειείο θαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, θαηαζθεπαζκέλνη δε κε ηέηνην
πιηθφ, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ξήμε ή ηε δηάηξεζε απηψλ κε ζπλήζε εξγαιεία.
β. Να έρνπλ κία κφλν είζνδν, ε ζχξα ηεο νπνίαο λα είλαη ζσξαθηζκέλε.
γ. Να κελ έρνπλ παξάζπξν ή άλνηγκα ζε θσηαγσγφ ή αθάιππην ρψξν.
δ. Να δηαζέηνπλ ζχγρξνλν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ρξεκαηνθηβψηην.
2.Οη ζθνπεπηέο πνπ θαηέρνπλ ξαβδσηά ππξνβφια φπια, θαηφπηλ ζρεηηθήο αδείαο,
ππνρξενχληαη φπσο γηα ηε θχιαμε απηψλ ζηελ νηθία ηνπο, ιακβάλνπλ ηα αθφινπζα
κέηξα αζθαιείαο:
α. Γία ηε θχιαμε (1) ξαβδσηνχ ππξνβφινπ φπινπ θαη έσο 500 θπζηγγίσλ, απαηηείηαη
ρξεκαηνθηβψηην.
β. Γηα ηε θχιαμε δχν (2) θαη πεξηζζνηέξσλ ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ θαη
πεληαθνζίσλ (500) θπζηγγίσλ, γηα θάζε φπιν κέρξη ηνλ αξηζκφ ησλ 1500 θπζηγγίσλ,
ζπλνιηθά, απαηηείηαη ρξεκαηνθηβψηην πνπ βξίζθεηαη ζε ρψξν πνλ δηαζέηεη ζχζηεκα
ζπλαγεξκνχ.
3. Οζνη θαηέρνπλ ξαβδσηά ππξνβφια φπια,ππνρξενχληαη φπσο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ
(3)κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο, ζπκκνξθσζνπλ κε ηνπο
θαζνξηδφκελνπο ζην παξφλ άξζξν φξνπο.
4. Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηνπο φξνπο αζθαινχο θχιαμεο ξαβδσηψλ
ππξνβφισλ φπισλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ, θαηαξγείηαη.

ΑΡΘΡΟ 13
Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ.
Σα αζιεηηθά ζσκαηεία ππνρξενχληαη:
1. Να κελ παξαρσξνχλ φπια ζθνπνβνιήο ζε πξφζσπα, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζην
κεηξψν αζιεηψλ ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ.
2. Να δηελεξγνχλ ηηο πξνπνλήζεηο ησλ ζθνπεπηψλ ηνπο ζε θνπεπηήξηα ή ζε
παξαρσξεκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ θνπεπηήξηα Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή σκάησλ Αζθαιείαο.
3. Να κεξηκλνχλ ψζηε θαηά ηηο πξνπνλήζεηο ησλ λενεγγξαθέλησλ αζιεηψλ ζθνπνβνιήο,
λα παξίζηαηαη ππεχζπλνο απν ην ζσκαηείν θαη πξνπνλεηήο, νη νπνίνη θαζίζηαληαη
ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο, πξνο πξφιεςε θαη
απνηξνπή αηπρεκάησλ.
4. Να κελ επηηξέπνπλ ηελ ά8ιεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζε πξνπνλήζεηο ή ζε αγψλεο
ζθνπεπηή πνλ δελ έρεη ελ ηζρχ δειηίν αζιεηή ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο.
5. Να ελεκεξψλνπλ, ακέζσο, ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ζθνπεπηή πνπ θαηέρεη φπιν
ζθνπνβνιήο γηα πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο αζιεηηθήο ηδηφηεηαο απηνχ, ηελ
νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ή ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή πνπ εμέδσζε ηελ άδεηα.
6. Να ηεξνχλ ηα θαησηέξσ:
α. Μεηξψν αζινπκέλσλ κειψλ (ζθνπεληψλ) ηνπ σκαηείνπ φπνπ αλαγξάθνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο απηνχ, θαζψο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ εθάζηνπ ζθνπεπηή.
β. Βηβιίν θαηερνκέλσλ φπισλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ
ηελ ηαπηφηεηα θάζε φπινπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο αδείαο θαηνρήο ηνπ.
γ. Βηβιίν δηαθίλεζεο θπζηγγίσλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ αγνξαζζέλησλ
θπζηγγίσλ, θαηά ηχπν θαη δηακέηξεκα, ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη απζεκεξφλ, ζε θάζε
πεξίπησζε αγνξάο ή δηάζεζεο.
δ. Αξρείν δηεμαγσγήο αγψλσλ, πνλ δηνξγάλσζε ην ζσκαηείν ή έιαβαλ κέξνο ζθνπεπηέο
ηνπ, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε αγψλα, ην αγψληζκα
θαη ε επίδνζή ηνπο.
Σα αλσηέξσ βηβιία ζειηδνκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηελ θαηά ηφπν αξκφδηα
Αζιεηηθή Αξρή, πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εγγξαθήο επ' απηψλ. ηηο εγγξαθέο
ησλ ελ ιφγσ βηβιίσλ απαγνξεχνληαη δηνξζψζεηο θαη απνμέζεηο.
Ο έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ επ' απηψλ
εγγξάθσλ ελεξγείηαη νπνηεδήπνηε απηφ ηα αξκφδηα Αζηπλνκηθά φξγαλα, ζηα νπνία νη
ππεχζπλνη ησλ ζσκαηείσλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε αλαγθαία πξνο ην ζθνπφ
απηφ δηεπθφιπλζε.
7. Σα ζσκαηεία πνπ ιεηηνπξγνχλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο,
ππνρξενχληαη φπσο ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ππνρξεψζεηο, εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.
ΑΡΘΡΟ 14
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζθνπεπηεξίσλ.

Οη ππεχζπλνη ησλ ζθνπεπηεξίσλ, ζηα νπνία δηελεξγνχληαη αγψλεο ζθνπνβνιήο ή
πξνπνλήζεηο κε ξαβδσηά ππξνβφια φπια ππνρξενχληαη:
1. Να δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζθνπεπηεξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο απηνχ.
2. Να κελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ή πξνπνλήζεηο, αηφκσλ πνπ δελ
θαηέρνπλ δειηίν ελ ηζρχ ζθνπεπηή ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη ησλ αλειίθσλ
πνπ θαηέρνπλ ηέηνην δειηίν, αιιά δε ζπλνδεχνληαη απφ ην γνλέα ή θεδεκφλα ηνπο ή
ππεχζπλν ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθνπλ.
3. Να ειέγρνπλ, φπνηε ην θξίλνπλ ζθφπηκν, ην λφκηκν ηεο θαηνρήο ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα ζθνπνβνιή φπισλ.
4. Να κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή ησλ θάιπθσλ ησλ αλαιηζθφκελσλ θπζηγγίσλ θεληξηθήο
ππξνδφηεζεο θαη λα πξνβαίλνλλ ζηελ πψιεζή ηνπο, θαηφπηλ αδείαο ηεο αξκφδηαο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θπζηγγίσλ
ζθνπνβνιήο, πξνο αλαγφκσζε, ή ρπηήξηα κεηάιισλ. Η απνθνκηδή θάιπθσλ θπζηγγίσλ
εληφο ησλ ρψξσλ ησλ ζθνπεπηεξίσλ, θαηά παξάβαζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, απφ
ζθνπεπηέο, ππεπζχλνπο ζσκαηείσλ ή άιια πξφζσπα, απαγνξεχεηαη απζηεξψο.
5. Σα αλσηέξσ ζθνπεπηήξηα ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαησηέξσ:
α. Αξρείν αγψλσλ ζθνπνβνιήο, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ε εκεξνκελία ηέιεζεο θάζε
αγψλα, ην νλνκαηεπψλπκν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθνπεπηψλ θαη ην ζσκαηείν ζην νπνίν
ζλήθνπλ
β. Βηβιίν πξνπνλήζεσλ ζεσξεκέλν απν ηελ αξκφδηα Αζιεηηθή Αξρή, ζην νπνίν
θαηαρσξνχληαη φλνκα θαη επψλπκν ηνπ ζθνπεπηή, ην σκαηείν πνπ αλήθεη, αξηζκφο
αδείαο φπινπ, αξηζκφο φπινπ θαη αξηζκφο αλαισζέλησλ θπζηγγίσλ-είδνο απηψλ.
Σα ζθνπεπηήξηα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ρψξνπο θχιαμεο φπισλ θαη θπζηγγίσλ, απηνί ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 12 ηεο παξνχζεο απφθαζεο, φπνπ θπιάζζνληαη ηα φπια θαη θπζίγγηα Αζιεηηθψλ
σκαηείσλ θνπνβνιήο θαη ζθνπεπηψλ.
ΑΡΘΡΟ 15
Τπνρξεψζεηο θαηνρσλ ξαβδσηψλ ππξνβφισλ φπισλ ζθνπνβνιήο
Οη θάηνρνη φπισλ ζθνπνβνιήο θαη θπζηγγίσλ απηψλ ππνρξενχληαη:
1. Να κελ παξαρσξνχλ ηα θαηερφκελα φπια θαη θπζίγγηα ζε άιια πξφζσπα, πιελ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο.
2. Να ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνο πξφιεςε αηπρήκαηνο ή θινπήο ή απψιεηαο
απηψλ θαη λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ζε θάζε πεξίπησζε
ηέηνηνπ ζπκβάληνο.
3. Να ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ Οξγάλσλ, ησλ εθπαηδεληψλ,
πξνπνλεηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ησλ σκαηείσλ θαη θνπεπηεξίσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ φπισλ θαη ηελ αζθαιή θχιαμε απηψλ.
4. Η κεηαθνξά ζθνπεπηηθψλ φπισλ θαη θπζηγγίσλ απηψλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά ζηα
πξφζσπα πνπ έρνπλ εθνδηαζηεί κε άδεηα θαηνρήο ή νπινθνξίαο ή πξνθεηκέλνπ πεξί
ζσκαηείσλ, ζηα εηδηθά πξνο ηνπην εμνπζηνδνηεκέλα απ'απηά πξφζσπα θαη κφλν απφ
ηελ θαηνηθία ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ, ζην ζθνπεπηήξην γηα πξνπφλεζε ή

ζπκκεηνρή ζε αγψλεο θαη αληίζηξνθα. Σα φπια κεηαθέξνληαη πάληνηε θελά θπζηγγίσλ
εληφο νπινζήθεο.
5. Καηά ηε κεηαθνξά ησλ φπισλ θαη θπζηγγίσλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα πξέπεη λα θέξνπλ
καδί ηνπο ηε ζρεηηθή άδεηα θαηνρήο θαη νπινθνξίαο.
Δπηπιένλ, ηα εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηε κεηαθνξά πξφζσπα πξέπεη λα θέξνπλ καδί ηνπο
θαη ηελ εηδηθή πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε.
ΑΡΘΡΟ 16
Καηνρή φπισλ ζθνπνβνιήο ηα νπνία εδφζεζαλ σο έπαζια αγψλσλ.
1. ε ζθνπεπηέο κέιε θνπεπηηθψλ Οκάδσλ ή Δζληθψλ Οκάδσλ, ζηνπο νπνίνπο εδφζεζαλ
σο έπαζια φπια ζθνπνβνιήο ζε αγψλεο, ή απφ ρνξεγνχο ζην εμσηεξηθφ ή ην εζσηεξηθφ,
ρνξεγείηαη άδεηα εηζαγσγήο θαη θαηνρήο ησλ φπισλ απηψλ, κε ηελ ππνβνιή επίζεκεο
κεηάθξαζεο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή βεβαίσζεο ηνπ δηνξγαλσηή ή ρνξεγνχ ησλ αγψλσλ,
σο θαη ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο. Σα ελ ιφγσ φπια θαηαρσξνχληαη
ζηελ άδεηα θαηνρήο φπισλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπεπηή.
2. Οηαλ ν θάηνρνο ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ φπισλ
παχεη λα αζρνιείηαη κε ηε ζθνπνβνιή, δχλαηαη λα εθνδηάδεηαη κε άδεηα θαηνρήο ησλ
φπισλ απηψλ σο θεηκειίσλ κε ηελ ππνβνιή φισλ ησλ άιισλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ηε
ρνξήγεζε ηέηνηαο αδείαο δηθαηνινγεηηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 17
θνπεπηέο εμσηεξηθνχ.
Διιελεο ππήθννη νη νπνίνη δηέκελαλ ζην εμσηεξηθφ θαη νη νπνίνη ήηαλ κέιε
ζθνπεπηηθψλ ζσκαηείσλ θαη θάηνρνη φπισλ ζθνπνβνιήο ζηε ρψξα φπνπ δηέκελαλ θαη
έξρνληαη ζηε ρψξα καο γηα κφληκε εγθαηάνηαζε, θαζψο θαη νη ππήθννη ρσξψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ πνλ εγθαζίζηαληαη ζηε ρψξα καο, δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ φπια
ζθνπνβνιήο, ηα νπνία ζχκθσλα κε παξαζηαηηθά λνκίκσο θαηέρνπλ απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο πνπ δηέκελαλ.
Γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο κεηαθνξάο θαη εηζαγσγήο ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ φπισλ,
νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Αζθαιείαο ή Αζηπλνκηθή
Γηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ πνλ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ, ην αίηεκα ηνπο
πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθν ζε επίζεκε κεηάθξαζε ηεο ζρεηηθήο αδείαο ησλ Αιινδαπψλ
Αξρψλ.
ηα αλσηέξσ άηνκα ρνξεγείηαη πξνζσξηλή άδεηα θαηνρήο ησλ φπισλ απηψλ, ε ηζρχο
ηεο νπνίαο δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνχο έμε (6) κήλεο.
Η αλσηέξσ άδεηα κεηαηξέπεηαη ζε άδεηα θαηνρήο, εθφζνλ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο
ηεο ν ελδηαθεξφκελνο εγγξαθεί ζε χιινγν πνλ αλήθεη ζηε δχλακε ηεο νηθείαο
Οκνζπνλδίαο θαη πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ πιιφγνπ πνλ έρεη εγγξαθεί,
ζεσξεκέλε απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία ππφ ηελ πξνππφζεζε νηη ζην πξφζσπν ηνπ δε
ζπληξέρεη θαλέλα πξφβιεκα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 2168/1993.
Οηαλ ηα κεηαθεξζέληα-εηζαρζέληα φπια δε ραξαθηεξίδνληαη σο ζθνπεπηηθά θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνλ άξζξνλ 1 ηεο παξνχζεο απφθαζεο, o ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα
πξνβεί ζηε λφκηκε πψιεζε ησλ φπισλ απηψλ, εθφζνλ ε θαηνρή ηνπο δελ αθνξά άζθεζε
ζηε ζθνπνβνιή, ή ζηελ εμαγσγή απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.
2168/1993.

Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 18
Καηνρή νπισλ απν πξνζσπηθφηεηεο ηεο ζθνπνβνιήο.
1. ε άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην άζιεκα ηεο
ζθνπνβνιήο σο αζιεηέο ή παξάγνληεο, είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί χζηεξα απφ
αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο αξκνδίαο Οκνζπνλδίαο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνππνζέζεηο, άδεηα θαηνρήο ελφο (1) ζθνπεπηηθνχ φπινπ ηεο επηινγήο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη νπινθνξίαο, πξνο εμάζθεζε ζηε ζθνπνβνιή.
2. Οη άδεηεο απηέο αλαλεψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 5
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο-εηζήγεζεο ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο
ρσξίο ηελ αλαθνξά ζε ζπκκεηνρή αγψλσλ.
ΑΡΘΡΟ 19
Αζθεζε ζηε ζθνπνβνιή.
Γεκφζηνη ππάιιεινη, ζηξαηησηηθνί θαη αζηπλνκηθνί, θαζψο θαη φζνη θαηέρνπλ άδεηα
νπινθνξίαο δχλαληαη λα αζθνχληαη ζrε ζθνπνβνιή κε ηα θαηερφκελα απφ απηνχο φπια
ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά ζθνπεπηήξηα κε ηελ πξνππφζεζε νηη o θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζθνπεπηεξίνπ επηηξέπεη άζθεζε ζηε ζθνπνβνιή κε αλάινγα φπια.
ΑΡΘΡΟ 20
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο.
Οζνλ αθνξά άδεηεο θαηνρήο ππξνβφισλ ξαβδσηψλ φπισλ ζθνπεπηψλ, πνλ ρνξεγήζεθαλ
θαη έρνπλ ιήμεη ή είλαη ελ ηζρχ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζεο Κ.Τ.Α., ζα
αλαλεσζνχλ γηα ηα ηξία (3) επφκελα έηε κε ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο κε απαηηνχκελε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζε έμη (6) επίζεκνπο αγψλεο ζθνπνβνιήο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.
ΑΡΘΡΟ 21
Κπξψζεηο.
Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο απφθαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2168/1993, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνλ Ν. 2434/1995 (Α-184) θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2168/93.
ΑΡΘΡΟ 22
Σειηθέο Γηαηαμεηο.
Η Αζιεηηθή Οκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Ανθάιεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, σο θαη ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αζθαιείαο ή
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε:
1. Γηα ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο επίζεκνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε ίδηα ή
εγθξίλεη ζηα σκαηεία-Μέιε ηεο, λα δηνξγαλψλνπλ ππφ ηελ ππνπηεία ηεο.
- Δπζχο κεηά ην πέξαο ηέιεζεο ησλ ελ ιφγσ αγψλσλ απνζηέιιεη ζηηο σο άλσ
Τπεξεζίεο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ, ζηα νπνία πιένλ ησλ

άιισλ πξέπεη λα εκθαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ, ηα ζηνηρεία απηψλ, σο
θαη ε επηηεπρζείζα παξ' εθάζηνλ αηνκηθή επίδνζε.
2. Γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο σκαηείνπ-Μέινπο
ηεο ή θνπεπηή σκαηείνπ ηεο δχλακεο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 23
Δλαξμε ηζρχνο.
Η ηζρχο ηεο παξνχζεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Η παξνχζα ζα δεκνζεηπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο

