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Θέμα:  Απαγορεύσεις  και  Περιορισμοί  κατά την Εισαγωγή -  Όπλα  αεροσφαίρισης  (airsoft  και

χρωματοσφαίρισης (paintballt

Σχετ.: Το αρ. πρωτ.  ΔΤΔ Γ 1035997 ΕΞ 2018/06-03-2018 έγγραφό μας

Σε  συνέχεια  του  ανωτέρω  σχετικού  εγγράφου,  υπενθυμίζονται  τα  ακόλουθα,  όσον  αφορά  την

υποχρέωση ή μη προηγούμενης έγκρισης/  άδειας εισαγωγής κατά την εισαγωγή από τρίτες  χώρες

όπλων  αεροσφαίρισης  (airsof guns),  όπλων  χρωματοσφαίρισης  (paintball guns)  καθώς  και  των

ανταλλακτικών, μερών και εξαρτημάτων τους:

1. Τα όπλα αεροσφαίρισης και  τα όπλα χρωματοσφαίρισης θεωρούνται αεροβόλα όπλα χαμηλής

ισχύος. Η εισαγωγή από τρίτη χώρα τόσο των ως άνω όπλων όσο και των ανταλλακτικών, μερών

και  εξαρτημάτων  αυτών,  υπάγεται  στις  διατάξεις  του  Ν.  2168/1993 «Ρύθμιση  θεμάτων  που

αφορούν  όπλα,  πυρομαχικά,  εκρηκτικές  ύλες,  εκρηκτικούς  μηχανισμούς  και  άλλες  διατάξεις»,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Συγκεκριμένα: 

Α. Για την εισαγωγή από το εξωτερικό των αεροβόλων όπλων, μεταξύ των οποίων και των

όπλων  αεροσφαίρισης  και  χρωματοσφαίρισης,  απαιτείται  άδεια  εισαγωγής,  η  οποία

εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς

άδεια  ενός  (1)  μόνο  αεροβόλου  όπλου,  από ημεδαπούς  ή  αλλοδαπούς,  εφόσον  έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα τυχόν περισσότερα του ενός αεροβόλα όπλα,

τα οποία δεν καλύπτονται από άδεια εισαγωγής, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και

εάν  εντός  τετραμήνου  δεν  τους  χορηγηθεί  άδεια  εισαγωγής  ή  δεν  επανεξαχθούν  με

μέριμνα του ενδιαφερόμενου, εμπίπτουν στις διατάξεις περί αζητήτων του Τελωνειακού

Κώδικα. Εξυπακούεται ότι εφόσον εκποιηθούν, για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία

εξακολουθεί να υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης άδειας εισαγωγής. 
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Β. Για  την  εισαγωγή  των  κορμών-  βάσεων,  των  ουσιωδών  συστατικών  μερών  των

αεροβόλων όπλων (όπως η κάννη, ο μηχανισμός σκανδάλης – εκτόξευσης και η θαλάμη ή

το βυκίο) και των φυσιγγίων τους απαιτείται, επίσης, άδεια εισαγωγής από την αρμόδια

αστυνομική αρχή, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξής της, ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο

Α. 

Γ. Για την εισαγωγή των ανταλλακτικών, μερών και εξαρτημάτων των αεροβόλων όπλων

που δεν αποτελούν ουσιώδη μέρη τους, δεν απαιτείται άδεια εισαγωγής.

2. Αναφορικά με οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την διαπίστωση κατά πόσο τα ανταλλακτικά

και μέρη των όπλων αεροσφαίρισης και χρωματοσφαίρισης προορίζονται  για τα συγκεκριμένα

μόνο όπλα ή και  για  άλλου είδους όπλα,  αρμόδια είναι  η  Δ/νση  Εγκληματολογικών Ερευνών,

Τμήμα  Εργαστηρίων  Πυροβόλων  Όπλων  και  Ιχνών  Εργαλείων  του  Αρχηγείου  της  Ελληνικής

Αστυνομίας. 

3. Εξυπακούεται  ότι  οι  Τελωνειακές  Αρχές  σε  περιπτώσεις  ύπαρξης  οποιασδήποτε  υπόνοιας  μη

συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία ή απουσίας των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων

συνεργάζονται με  τις καθ’ ύλη αρμόδιες Αρχές.

4. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο, δηλώνεται στη

θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής με τη χρήση του πιστοποιητικού 1918.

5. Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει το ανωτέρω σχετικό έγγραφο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

          ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όλα τα Τελωνεία της χώρας

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΑΑΔΕ

1.1.1 Τελωνειακές Περιφέρειες

1.1.2 Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων

1.1.3 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου

1.1.4 ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (commerce@pcci.gr)

6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (oete@oete.gr)

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ (sepa@otenet.gr)

8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (info@seth.gr)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

3. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων

4. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών – Τμήμα Γ’
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