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Θέµα:

ΥΝΑΝΠ / ν. 4678/2020: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147)
«Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70)

Εφαρµογή:

Σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σηµαίας, που καταπλέουν σε ελληνικούς λιµένες /
αγκυροβόλια ή διέρχονται από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Περίληψη:

Παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε τις υποχρεώσεις αναγγελίας µεταφοράς όπλων,
εκρηκτικών υλών κλπ. ή επικινδύνων φορτίων, κατά την έννοια του ν. 2168/1993
(Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4678/2020.

Έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄ 70/20-42020) δηµοσιεύθηκε ο υπ’ αριθ. 4678/2020 νόµος, οι διατάξεις του οποίου επέφεραν τροποποιήσεις
στο ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), εναρµονίζοντας την εθνική νοµοθεσία µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2017/8531.
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά διατάξεις ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, σηµειώνεται ότι δυνάµει του
άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4678/2020 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2168/1993, που
αφορά σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται άδεια διαµετακόµισης των εν θέµατι ειδών και σε ποιες
περιπτώσεις υποβάλλεται στις λιµενικές και τελωνειακές Αρχές δήλωση διαµετακόµισης. Επίσης,
στο άρθρο 3 του εν λόγω νόµου περιγράφεται η διαδικασία αναγγελίας από τον Πλοίαρχο στις
αρµόδιες Αρχές (∆ιεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων - ∆ΑΠΘΑΣ) της
µεταφοράς επικινδύνων φορτίων (πυρηνικά, βιοχηµικά και ραδιενεργά υλικά), καθώς και της
µεταφοράς ειδών, ο συνδυασµός των οποίων είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για
τις παράκτιες περιοχές της χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον.
Προς πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο το κείµενο του άρθρου 3
του ν. 4678/2020 (Συν: 1), καθώς και το υπόδειγµα της προαναφερθείσης δήλωσης διαµετακόµισης
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Συν: 2), ενώ το πλήρες κείµενο του εν λόγω νόµου µπορεί να
αναζητηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου: http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek.
Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των νέων διατάξεων του ν. 4678/2020, µπορείτε να
απευθύνεστε στην αρµόδια ∆ιεύθυνση (∆ΑΠΘΑΣ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) - τηλ. 213137-1335, email: dapthas.b@hcg.gr.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων.

