
1.1 Ορισμοί – Νομοθεσία

Στην Ελλάδα, οι έννοιες και οι ορισμοί για τα όπλα, καθώς και για τα 
πυρομαχικά, καθορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο 2168/1993 (ΦΕΚ 
147A'/03-09-1993) «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά 
κ.λπ.».

Ο εν λόγω Νόμος τροποποιήθηκε το 2011 με τον Νόμο 3944/2011 
(ΦΕΚ 67Α'/05-04-2011) και αφορά «Τροποποίηση του ν. 2168/1993, 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και άλλες διατάξεις». 
Μεταγενέστερη τροποποίηση έγινε με τον Νόμο 4139/2013 (ΦΕΚ 
74Α'/20-03-2013) στο άρθρο 73.

Οι πιο πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομοθεσία έγιναν με τον 
Νόμο 4678/2020 (ΦΕΚ 70Α'/20-03-2020) που αφορά στην τροποποί-
ηση διατάξεων του Νόμου 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες 
διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2017/853, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίη ση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής 
όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής.
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Περί όπλων

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 4678/2020 
στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο α, ως όπλο νοείται «κάθε μηχά-
νημα το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική 
δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, 
βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες, φλόγες ή 
αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα 
ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συ-
σκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω 
αποτελέσματα».

Ως πυροβόλο όπλο σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, 
εδάφιο β, του σχετικού Νόμου νοείται «οποιοδήποτε φορητό όπλο με 
κάννη, το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει ή μπορεί να 
μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της 
ενέργειας εκρηκτικής ύλης, με εξαίρεση όσα έχουν σχεδιαστεί για να 
δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για αναισθη-
τοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή για 
αλιεία με καμάκι, υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για 
τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις 
κατηγορίες του Παραρτήματος Ι. Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί 
να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της 
ενέργειας εκρηκτικής ύλης, αν έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατασκευής του ή του υλικού από 
το οποίο είναι κατασκευασμένο μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή».

Μία ακόμη κατηγορία πυροβόλων όπλων αποτελούν τα λειόκαννα, 
τα οποία είναι περισσότερο γνωστά στο ευρύ κοινό ως κυνηγετικά 
όπλα. Τα συγκεκριμένα όπλα, σύμφωνα με την τελευταία τροποποί-
ηση του Νόμου, έχουν μετονομαστεί πλέον σε όπλα για θήρα. Έτσι, 
ως όπλα για θήρα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 
ι, του σχετικού Νόμου, νοούνται «τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, 
επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου 
Flobert, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδω-
τό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά του μέτρου και 
συνολικό μήκος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, σταθερό, μη πτυσσόμενο 
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κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρί-
τιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας και 
κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την 
απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά 
μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από 
τρία (3) φυσίγγια».

Περί πυρομαχικών

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο στ, του Νόμου 
4678/2020, ως πυρομαχικά νοούνται «τα πλήρη φυσίγγια ή τα ενεργά 
συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του καψυλλίου, 
του καψυλλιωμένου κάλυκα, της προωθητικής πυρίτιδας και των βολίδων 
ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα όπλο, εφόσον αυτά υπόκεινται 
σε αυτοτελή αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην 
έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται, επίσης, τα συστήματα που 
αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυ-
ασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να 
βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, τα επιμέρους στοιχεία 
αυτών (βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου-αερίων, 
καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που 
περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης».

Αντιστοίχως, με τη διάκριση των πυροβόλων όπλων και των όπλων 
για θήρα, όπως περιγράφεται στον σχετικό Νόμο και ειδικότερα στο 
άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο ια, ως φυσίγγια όπλου για θήρα 
θεωρούνται «τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλι-
κά, περιέχουν συγκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους 
(σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο) από μεταλλική ύλη».
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1.2 Κατηγορίες πυροβόλων όπλων

Βασικές κατηγορίες

Τα πυροβόλα όπλα υπάγονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα ραβδωτά 
και τα λειόκαννα. Η διάκριση αυτή γίνεται με βάση τη μορφολογία 
του εσωτερικού της κάννης τους και, ως εκ τούτου, τα ραβδωτά φέ-
ρουν στο εσωτερικό της κάννης τους ραβδώσεις-αυλακώσεις, ενώ τα 
λειόκαννα έχουν λείο εσωτερικό κάννης. Υπάρχουν επίσης και τύποι 
όπλων, καθώς και συσκευές που ανάλογα με τον εκ κατασκευής προ-
ορισμό και τη χρήση τους κατατάσσονται σε ξεχωριστές κατηγορίες 
(βλ. Εικόνα 1.1), τα οποία παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά 
και υπαγωγή στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Διαμέτρημα

Με τον όρο διαμέτρημα (caliber) νοείται το χαρακτηριστικό που προσ-
διορίζει τον τύπο του πυρομαχικού (φυσίγγιο) που, εκ κατασκευής, 
μπορεί να πυροδοτήσει ένα όπλο. Ο όρος όμως αυτός προσδιορίζει 
και τον τύπο του όπλου, την εσωτερική διάμετρο της κάννης του, τη 
μορφολογία και τα χαρακτηριστικά της θαλάμης ώστε να δέχεται το 
ανάλογο πυρομαχικό. Το διαμέτρημα ουσιαστικά χαρακτηρίζει το 
εκάστοτε όπλο, είτε πρόκειται για ραβδωτό, είτε για λειόκαννο. Εκ-
φράζεται είτε σε μονάδες χιλιοστών (mm) ή σε μονάδες της ίντσας 
(in) που συμβολίζεται διεθνώς με τον διπλό τόνο (").

Στην περίπτωση που το διαμέτρημα εκφράζεται σε χιλιοστά, ο όρος 
συνοδεύεται και από κάποιον χαρακτηρισμό (λέξη ή ακρωνύμιο) που 
το προσδιορίζει επακριβώς. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται τα διαμε-
τρήματα όπως το 9mm Parabellum (9×19mm), 9mm Short (9×17mm), 
9mm Makarov (9×18mm), 7,65mm ACP, 6,35mm ACP, 7,62mm Tokarev 
(7,62×25mm), 8mm Mauser, 6,5mm Carcano (6,5×52mm), 7,62mm 
Kalashnikov (7,62×39mm), 5,56mm NATO (5,56×45mm) κ.λπ. Επίσης, 
ως συνώνυμο μπορεί να αναφέρονται και δύο αριθμοί όπως ανωτέρω, 
εντός των παρενθέσεων. Παραδείγματος χάριν, το διαμέτρημα των 
9mm Parabellum (ή 9mm Luger) ορίζεται ως 9×19mm. Ο πρώτος 
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Εικόνα 1.1 Κατηγορίες πυροβόλων και λοιπών όπλων. 

Βραχύκαννα
Πιστόλια

Μακρύκαννα
Περίστροφα

Υποπολυβόλα

Ομοιώματα/απομιμήσεις

Συσκευές  
εκτόξευσης 
κροτίδων-

φωτοβολίδων

Συσκευές  
εκκένωσης 
ηλεκτρικής  
ενέργειας

Τυφέκια αλιείας 
(ψαροντούφεκα)

Συσκευές 
αναισθητοποίησης  
ή θανάτωσης ζώων

Χαιρετισμού και κρότου 
(π.χ. αφέσεως αγώνων)

Σημάτων συναγερμού 
και σηματοδοσίας

Αεροβόλα Κρότου-αερίων  
(αβολίδωτων φυσιγγίων)

Ραβδωτά

Πιστόλια Υποπολυβόλα ΠολυβόλαΠερίστροφα Τυφέκια

Βραχύκαννα Μακρύκαννα

Ανοικτού βυκίου Ημιαυτόματα

Σταθερού βυκίου Αυτόματα

Σπαστού βυκίου Μονής βολής

Επαναληπτικά

Μονόκαννα

Κεντρικής  
επίκρουσης

Περιφερειακής 
επίκρουσης

Δίκαννα

Πλαγιόκαννα

Με αλληλεπίθετες  
κάννες

Καραμπίνες

Ημιαυτόματες

Επαναληπτικές

Λειόκαννα


