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1 Εισαγωγή 

Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς χρησιμοποιείται το σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) για να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις άδειες 
μεταφοράς πυροβόλων όπλων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2019/686.  Αφορά τρία είδη ανταλλαγής πληροφοριών: 

 «Κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης» (άδεια αγοράς ή απόκτησης 
πυροβόλων όπλων από άλλο κράτος μέλος) 

 «Κοινοποίηση άδειας μεταφοράς πυροβόλων όπλων» σε άλλο κράτος μέλος 

 Καταχώριση του «Καταλόγου πυροβόλων όπλων για τα οποία δεν απαιτείται 
προηγούμενη συναίνεση» 

Νομοθεσία 

Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ για τα πυροβόλα όπλα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2008/51/ΕΚ και την οδηγία (ΕΕ) 2017/853, θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο της 
απόκτησης και της κατοχής όπλων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την 
τροποποίηση του 2017, το άρθρο 13 ορίζει ότι «Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τις άδειες που 
χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος».  

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6861 ορίζει πότε πρέπει να πραγματοποιείται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και τι είδους πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει. Ορίζει επίσης ότι η 
ανταλλαγή πρέπει να γίνεται μέσω του ΙΜΙ.  

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/689 της Επιτροπής εντάσσει τις διατάξεις σχετικά 
με την ανταλλαγή πληροφοριών για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης 
σε ένα πιλοτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
και καθορίζει τη βασική τεχνική λειτουργικότητα και τις διαδικαστικές ρυθμίσεις που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων διοικητικής συνεργασίας. 

IMI 

Το ΙΜΙ2 είναι ένα ασφαλές, πολυγλωσσικό διαδικτυακό εργαλείο ανταλλαγής 
πληροφοριών. Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών που εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.  

 

 

  

                                                             

1Κανονισμός (ΕΕ) 2019/686 για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της ΕΕ: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

2Ιστότοπος ΙΜΙ: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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2 Χρήση του ΙΜΙ 

2.1 Σύνδεση με το ΙΜΙ 

Η πρόσβαση στο ΙΜΙ γίνεται με τη χρήση ενός απλού προγράμματος περιήγησης στο 
διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε με το ΙΜΙ, πατήστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε στον 
φυλλομετρητή σας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Κατά την πρώτη σύνδεση αναγράψτε το όνομα χρήστη και τον προσωρινό κωδικό 
πρόσβασης που σας έχει δοθεί.  

Αν συνδέεστε για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί αμέσως να αλλάξετε τον προσωρινό 
κωδικό πρόσβασης με νέο κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Μόλις γίνει αυτό, θα 
σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό ασφαλείας 12 
χαρακτήρων που θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θα συνδέεστε με το ΙΜΙ.  

Για τις επόμενες συνδέσεις σας, θα πρέπει να πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης, και στη συνέχεια να δίνετε τρία ψηφία του κωδικού ασφαλείας σας 
επιλεγμένα στην τύχη, όπως φαίνεται στην οθόνη. 

Μετά τη σύνδεσή σας, μεταφέρεστε στην αρχική οθόνη του ΙΜΙ.  

2.2 Αρχική σελίδα του ΙΜΙ 

Όταν συνδεθείτε με το ΙΜΙ θα εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου ΙΜΙ. Το μενού στο 
αριστερό μέρος της οθόνης σάς δίνει τη δυνατότητα για τα εξής: 

 Αναζήτηση υφιστάμενων κοινοποιήσεων 

 Δημιουργία νέων κοινοποιήσεων 

 Τηλεφόρτωση εκθέσεων  

 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και κωδικού ασφαλείας 

 Διαχείριση/εμφάνιση των στοιχείων της αρχής σας 

 Εμφάνιση των στοιχείων άλλων αρχών που έχουν καταχωριστεί για να 
χρησιμοποιούν το ΙΜΙ. 

2.3 Πίνακας ελέγχου 

Ο πίνακας ελέγχου υποστηρίζει την καθημερινή διαχείριση της ανταλλαγής 
πληροφοριών. Σ’ αυτόν απαριθμούνται τα σχέδια κοινοποιήσεων, οι πρόσφατα 
παραληφθείσες και οι πρόσφατα επικαιροποιηθείσες κοινοποιήσεις. Επισημαίνονται 
επίσης στις κεντρικές αρχές οι κοινοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση, εφόσον 
πρόκειται για κοινοποιήσεις περιφερειακών ή τοπικών αρχών τις οποίες πρέπει να 
εγκρίνει ο συντονιστής. 

2.4 Αναζήτηση 

Η λειτουργία αναζήτησης στο ΙΜΙ σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε υφιστάμενες 
καταχωρίσεις στο ΙΜΙ καθορίζοντας κριτήρια αναζήτησης για να φιλτράρετε τα 
αποτελέσματά σας.   

Υπάρχουν δύο επιλογές στο μενού για την ανάκτηση κοινοποιήσεων, «Αναζήτηση όλων 
των δελτίων» και «Αναζήτηση ανά δελτίο». Η «Αναζήτηση ανά δελτίο»  αφορά μόνο 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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κοινοποιήσεις προηγούμενης συναίνεσης ή, μόνο άδειες μεταφοράς, και εφαρμόζει 
ευρύτερα κριτήρια αναζήτησης.   

Συνιστάται η επιλογή του μενού «Αναζήτηση ανά δελτίο» . 

Για παράδειγμα, αν θέλετε να αναζητήσετε μια κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης:  
επιλέξτε από το μενού «Προειδοποιήσεις και Κοινοποιήσεις» -> «Αναζήτηση ανά 
δελτίο» -> «Πυροβόλα όπλα – Προηγούμενη συναίνεση».   

Στη συνέχεια, μπορείτε να αναγράψετε τον αριθμό αναφοράς της προηγούμενης 
συναίνεσης, εάν την έχετε λάβει σε χαρτί, ή τη χώρα αποστολής και τμήμα του 
ονόματος του αγοραστή ή του πωλητή. Προσοχή! Για να πραγματοποιήσετε την 
αναζήτηση με το όνομα του αγοραστή ή του πωλητή, πρέπει πρώτα να δηλώσετε αν ο 
αγοραστής ή ο πωλητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

2.5 Μεταφράσεις 

Το σύστημα ΙΜΙ παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης των πεδίων ελεύθερου 
κειμένου σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μπορείτε είτε να μεταφράσετε ένα 
μεμονωμένο πεδίο ελεύθερου κειμένου είτε να πατήσετε το κουμπί «Μετάφραση όλων» 
για να μεταφράσετε το σύνολο των ελεύθερων κειμένων μιας κοινοποίησης στη 
γλώσσα της οθόνης. Η μετάφραση συνημμένων εγγράφων δεν είναι διαθέσιμη προς το 
παρόν. 
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3 Κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης 

3.1 Νομικό πλαίσιο 

Όταν μια αρχή χορηγεί σε οπλοπώλη ή σε ιδιώτη μια προηγούμενη συναίνεση για την 
απόκτηση πυροβόλου όπλου από άλλο κράτος μέλος, πρέπει να ενημερώνει το άλλο 
κράτος μέλος αποστέλλοντας «Κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης» μέσω του ΙΜΙ. 

Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/686 και αντίγραφο του εκδοθέντος εγγράφου 
προηγούμενης συναίνεσης. 

 

Το κράτος μέλος που παρέχει την προηγούμενη συναίνεση πρέπει να 
αποστέλλει την κοινοποίηση ΙΜΙ στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα 
πυροβόλα όπλα εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της 
προηγούμενης συναίνεσης. 

3.2 Δημιουργία και αποστολή κοινοποίησης προηγούμενης συναίνεσης 

1. Στο μενού που βρίσκεται αριστερά, κάντε κλικ στο «Προειδοποιήσεις & 
Κοινοποιήσεις»  «Δημιουργία κοινοποίησης»  «Πυροβόλα όπλα – 
Προηγούμενη συναίνεση». 

2. Συμπληρώστε τα πεδία της καρτέλας «Προηγούμενη συναίνεση»: 

 Χώρα στην οποία βρίσκονται τα πυροβόλα όπλα: η χώρα αυτή θα λάβει την 

κοινοποίηση ΙΜΙ. 

 Σκαναρισμένο αντίγραφο της προηγούμενης συναίνεσης: εδώ θα πρέπει 

να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του εγγράφου προηγούμενης συναίνεσης 

(συνήθως PDF). 

Για τον σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο «Τηλεφόρτωση αρχείου» και επιλέξτε το 

έγγραφό σας. 

 Ημερομηνία έκδοσης: πρόκειται για την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου 

προηγούμενης συναίνεσης. 

 Ημερομηνία λήξης ισχύος: πρόκειται για την ημερομηνία λήξης ισχύος της 

προηγούμενης συναίνεσης. Την ημερομηνία αυτή η κοινοποίηση ΙΜΙ θα κλείσει. 

 Εθνικά στοιχεία αναφοράς της προηγούμενης συναίνεσης: πρόκειται για 

το μοναδικό αναγνωριστικό που δίνει στο έγγραφο η χώρα έκδοσης. 

 Εκδόθηκε από την αποστέλλουσα αρχή;: εάν η αρχή που στέλνει την 

κοινοποίηση ΙΜΙ είναι η ίδια με την αρχή που εξέδωσε την προηγούμενη 

συναίνεση, επιλέξτε «ναι», διαφορετικά, επιλέξτε «όχι» και δηλώστε τα στοιχεία 

επικοινωνίας της αρχής έκδοσης. 

 Στοιχεία του αγοραστή/αποκτώντα τα πυροβόλα όπλα 

 Στοιχεία του πωλητή/κατόχου πυροβόλων όπλων.  Πρέπει πρώτα να 

δηλώσετε αν ο πωλητής ή ο κάτοχος των πυροβόλων όπλων είναι γνωστός και 

αν, ως εκ τούτου, περιλαμβάνεται στην προηγούμενη συναίνεση. Αυτό ισχύει σε 

όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Εάν ο πωλητής ή ο κάτοχος των πυροβόλων όπλων 

είναι γνωστός, τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται στο δελτίο ΙΜΙ. 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες: εδώ μπορείτε να δώσετε συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη συναίνεση. 
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Όλα τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με κόκκινους αστερίσκους (*) και 

πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε το σχέδιο 

κοινοποίησής σας. 

3. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο «Δημιουργία» στην επάνω δεξιά γωνία της 
σελίδας για να δημιουργήσετε την κοινοποίηση. 

4. Το καθεστώς της κοινοποίησης είναι τώρα «Σχέδιο». 

 

Όταν η κοινοποίηση βρίσκεται σε καθεστώς «Σχέδιο», μπορείτε: 

 Να τροποποιήσετε οποιοδήποτε στοιχείο 

 Να δείτε μέσω της καρτέλας «Πληροφορίες διαχείρισης» τα κύρια 

στοιχεία της καταχώρισης, όπως σύνδεσμοι προς άλλες 

κοινοποιήσεις. 

 Να προσθέσετε σχόλια και συνημμένα στην αντίστοιχη καρτέλα. 

5. Κάντε κλικ στο «Υποβολή». 

6. Κάντε κλικ στο «Έγκριση & Μετάδοση» και η κοινοποίησή σας θα σταλεί στην 
κεντρική αρχή της άλλης χώρας. 

Το καθεστώς της κοινοποίησης είναι τώρα «Ανοιχτή για σχολιασμό» μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της. Το διάστημα που διατηρείται το καθεστώς αυτό, τόσο ο 

αποστολέας όσο και οι παραλήπτες θα είναι σε θέση να διατυπώνουν σχόλια και να 

επισυνάπτουν έγγραφα στην κοινοποίηση. Η προσθήκη κάθε νέου εγγράφου και 

συνημμένου θα ενεργοποιεί μια  αυτόματη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Εφόσον η κοινοποίηση είναι ανοιχτή για σχολιασμό: 

 μια κεντρική αρχή μπορεί να διαβιβάσει την κοινοποίηση σε 

περιφερειακή ή τοπική αρχή, πατώντας το κουμπί «Διάδοση»  στη 

γραμμή εργαλείων· 

 όλα τα μέρη μπορούν να ανοίξουν την καρτέλα «Παραλήπτες» για να 

δουν ποιες αρχές έλαβαν την κοινοποίηση· 

 όλα τα μέρη μπορούν να προσθέσουν σχόλια και να επισυνάψουν 

συμπληρωματικά έγγραφα στην κοινοποίηση. 

 Το περιεχόμενο της κοινοποίησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί 

Μόλις αποσταλεί η κοινοποίηση, δεν είναι πλέον δυνατή η επικαιροποίηση του 

περιεχομένου της. 

 

Εάν θέλετε να διορθώσετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην 

κοινοποίηση:  

 Ανοίξτε την κοινοποίηση και πατήστε το κουμπί «Ανάκληση». Όταν 

σας ζητηθεί να αιτιολογήσετε, δηλώστε ότι θα στείλετε μια 

διορθωμένη έκδοση της κοινοποίησης.  

 Κάντε κλικ στο «Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων» «Πυροβόλα 

όπλα» «Προηγούμενη συναίνεση» για να δημιουργήσετε μια νέα 
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κοινοποίηση με τις ίδιες πληροφορίες. 

 Τροποποιήστε τα εσφαλμένα στοιχεία και στείλτε εκ νέου την 

κοινοποίηση.  

3.3 Έκδοση προηγούμενης συναίνεσης για τους ίδιους οπλοπώλες ή 

ιδιώτες  

Εάν εκδίδετε τακτικά προηγούμενη συναίνεση για τους ίδιους οπλοπώλες ή ιδιώτες, 

μπορείτε να αποφύγετε την εκ νέου καταχώριση των στοιχείων τους σε μια 

κοινοποίηση ΙΜΙ, ως εξής: 

 Αναζητήστε παλαιότερη κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης μεταξύ των 

ίδιων μερών, με «Αναζήτηση ανά δελτίο», όπως περιγράφεται στην ενότητα 

2.4.  

 Ανοίξτε την κοινοποίηση, πατήστε το κουμπί «Επαναχρησιμοποίηση» και 

επιλέξτε «Πυροβόλα όπλα – Προηγούμενη συναίνεση» για να δημιουργήσετε 

μια νέα κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης.  

 Όλα τα στοιχεία της παλαιότερης κοινοποίησης προηγούμενης συναίνεσης θα 

αντιγραφούν στη νέα κοινοποίηση. Θα πρέπει απλώς να τηλεφορτώσετε 

αντίγραφο του νέου εγγράφου προηγούμενης συναίνεσης και να 

επικαιροποιήσετε την ενότητα για τα στοιχεία της έκδοσης.  
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4 Κοινοποίηση άδειας μεταφοράς 

4.1 Νομικό πλαίσιο 

Όταν μια αρχή εκδίδει «Άδεια μεταφοράς» πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος της 
ΕΕ ή «συνοδευτικό έγγραφο» σε περίπτωση μεταφοράς προς οπλοπώλη βάσει του 
άρθρου 11 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα (βλ. επεξήγηση 
παρακάτω), οφείλει να ενημερώνει το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να 
μεταφερθούν τα πυροβόλα όπλα και όλα τα κράτη μέλη διαμετακόμισης της ΕΕ, 
αποστέλλοντας μέσω του ΙΜΙ «Κοινοποίηση άδειας μεταφοράς πυροβόλων όπλων». 

Η κοινοποίηση ΙΜΙ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/686 και αντίγραφο της εκδοθείσας άδειας μεταφοράς ή του 
συνοδευτικού εγγράφου.  

Πριν από την έκδοση των εν λόγω εγγράφων, η ενδιαφερόμενη αρχή θα πρέπει πρώτα 

να ελέγχει αν έχει λάβει κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης ΙΜΙ από το 

κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να μεταφερθούν τα πυροβόλα όπλα.  

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Η προηγούμενη συναίνεση: 

 να έχει ληφθεί μέσω του ΙΜΙ: βλ. σημείο 4.2. 

 να έχει ληφθεί με άλλα μέσα και όχι μέσω του ΙΜΙ: βλ. σημείο Error! 

Reference source not found.. 

 να μην απαιτείται για τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα3: βλ. σημείο Error! 

Reference source not found.. 

 

Το κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια μεταφοράς οφείλει να στείλει την 
κοινοποίηση ΙΜΙ πριν από τη μεταφορά των πυροβόλων όπλων στο 
πρώτο κράτος μέλος διαμετακόμισης ή, εάν δεν υπάρχουν κράτη μέλη 
διαμετακόμισης, στο κράτος μέλος προορισμού. 

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα (οδηγία 91/477/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου) καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης «άδειας μεταφοράς» πυροβόλων 
όπλων σε άλλο κράτος μέλος.   

Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας αυτής, το άρθρο 11 παράγραφος 3 επιτρέπει σε ένα 
κράτος μέλος να χορηγήσει σε οπλοπώλη που βρίσκεται σ’ αυτό άδεια μεταφοράς σε 
οπλοπώλη που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς την  «άδεια μεταφοράς» που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.  Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ένας 
οπλοπώλης ενημερώνει την αρμόδια αρχή ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει 
μεταφορά, η αρχή εκδίδει έγγραφο που συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα, το οποίο 
αναφέρεται ως «συνοδευτικό έγγραφο» . 

  

                                                             
3Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
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4.2 Κοινοποίηση άδειας μεταφοράς όταν έχετε λάβει προηγούμενη 

συναίνεση μέσω του ΙΜΙ 

Εάν έχετε λάβει την προηγούμενη συναίνεση μέσω του ΙΜΙ, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείτε την κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης ΙΜΙ ως βάση για τη 

δημιουργία της κοινοποίησης άδειας μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό, τα σχετικά 

στοιχεία αντιγράφονται από την υπάρχουσα κοινοποίηση και δεν χρειάζεται να τα 

καταχωρίσετε εκ νέου.  

1. Αναζητήστε τη σχετική κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης στο ΙΜΙ.  

 Επιλέξτε από το μενού «Προειδοποιήσεις & Κοινοποιήσεις»«Αναζήτηση 

ανά δελτίο» «Πυροβόλα όπλα – Προηγούμενη συναίνεση». 

 Καθορίστε ορισμένα κριτήρια αναζήτησης, όπως χώρα αποστολής, στοιχεία 
αναφοράς της προηγούμενης συναίνεσης ή όνομα του πωλητή ή του αγοραστή.   

 Θα εμφανιστεί κατάλογος των κοινοποιήσεων που πληρούν αυτά τα κριτήρια. 
Κάντε διπλό κλικ στη σχετική κοινοποίηση προηγούμενης συναίνεσης για να 
την ανοίξετε. 

2. Κάντε κλικ στο «Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων » στο επάνω δεξιό μέρος της 
γραμμής εργαλείων και επιλέξτε «Πυροβόλα όπλα – Άδεια μεταφοράς βάσει του 
άρθρου 11 (2) & 11 (3)». 

 

Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια νέα 

κοινοποίηση στην οποία θα αντιγραφούν όλα τα σχετικά στοιχεία 

υπάρχουσας κοινοποίησης. 

3. Η δημιουργία του νέου σχεδίου κοινοποίησης ξεκινά με πολλά πεδία ήδη 
συμπληρωμένα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την κοινοποίηση προηγούμενης 
συναίνεσης (π.χ. στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή). 

Ωστόσο, θα πρέπει να καταχωρίσετε και άλλα στοιχεία: 

 Υπάρχουν χώρες διαμετακόμισης;: Επιλέξτε «ναι» ή «όχι» κατά περίπτωση . 

Εάν ναι, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ 

και, προαιρετικά, τις σχετικές χώρες εκτός ΕΕ από τον παρεχόμενο κατάλογο.  

Κάθε μία από τις επιλεγμένες χώρες της ΕΕ θα λάβει επίσης την κοινοποίηση. 

 Η παρούσα κοινοποίηση αφορά μεταφορά πυροβόλων όπλων βάσει: 

επιλέξτε το άρθρο 11 παράγραφος 2 ή το άρθρο 11 παράγραφος 3,  για 

περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σημείο 4.1 Νομικό πλαίσιο. 

 

Εάν η άδεια εκδίδεται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 

91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, θα πρέπει να τηλεφορτώσετε την «άδεια 

μεταφοράς» · εάν εκδίδεται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3, θα πρέπει 

να τηλεφορτώσετε το «συνοδευτικό έγγραφο». 

 Η κοινοποίηση αυτή αφορά μεταφορά μεταξύ οπλοπωλών;: επιλέξτε «ναι» ή 

«όχι».  
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 Ημερομηνία αναχώρησης και Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης: τα πεδία 

αυτά είναι προαιρετικά για μεταφορές μεταξύ οπλοπωλών, και υποχρεωτικά σε 

κάθε άλλη περίπτωση. 

 Ημερομηνία έκδοσης: πρόκειται για την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. 

 Ημερομηνία λήξης ισχύος: πρόκειται για την ημερομηνία λήξης της άδειας 

μεταφοράς ή του συνοδευτικού εγγράφου. Την ημερομηνία αυτή η κοινοποίηση 

ΙΜΙ θα κλείσει.  

 Εθνικά στοιχεία αναφοράς της άδειας μεταφοράς: πρόκειται για το 

μοναδικό αναγνωριστικό που δίνει στο έγγραφο η χώρα έκδοσης. 

 Εκδόθηκε από την αποστέλλουσα αρχή;: εάν η αρχή που στέλνει την 

κοινοποίηση ΙΜΙ είναι η ίδια με την αρχή που εξέδωσε την άδεια μεταφοράς, 

επιλέξτε «ναι», διαφορετικά, επιλέξτε «όχι» και δηλώστε τα στοιχεία 

επικοινωνίας της αρχής έκδοσης. 

 Αριθμός πυροβόλων όπλων: ο αριθμός των πυροβόλων όπλων για τα οποία 

χορηγήθηκε άδεια με το συνημμένο έγγραφο 

 Αριθμός ουσιωδών συστατικών μερών: σ’ αυτό το χωριστό πεδίο δηλώνεται 

ο αριθμός των ουσιωδών συστατικών μερών που μπορούν να μεταφερθούν. 

 Προηγούμενη συναίνεση: στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε «έχει ληφθεί μέσω 

του ΙΜΙ». Το έγγραφο προηγούμενης συναίνεσης που περιέχεται στην αρχική 

κοινοποίηση ΙΜΙ θα συμπεριληφθεί αυτόματα στην παρούσα κοινοποίηση. 

4. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο «Δημιουργία» στην επάνω δεξιά γωνία της 
σελίδας για να δημιουργήσετε την κοινοποίηση. 

5. Το καθεστώς της κοινοποίησης είναι τώρα «Σχέδιο». 

 

Όταν η διαδικασία βρίσκεται σε καθεστώς «Σχέδιο», μπορείτε: 

 Να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία 

 Να δείτε μέσω της καρτέλας «Πληροφορίες διαχείρισης» 

πληροφορίες όπως τον σύνδεσμο προς την αρχική κοινοποίηση 

προηγούμενης συναίνεσης. 

 Να προσθέσετε σχόλια και συνημμένα στη σχετική καρτέλα. 

6. Πατήστε το κουμπί «Υποβολή». 

7. Κάντε κλικ στο «Έγκριση & Μετάδοση» και η κοινοποίησή σας θα σταλεί στις 
κεντρικές αρχές των χωρών προορισμού και των χωρών διαμετακόμισης της 
ΕΕ . 

Το καθεστώς της κοινοποίησης είναι τώρα «Ανοιχτή για σχολιασμό» μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της. 

 

Εφόσον η διαδικασία είναι ανοιχτή για σχολιασμό: 

 μια κεντρική αρχή μπορεί να διαβιβάσει την κοινοποίηση σε 

περιφερειακή ή τοπική αρχή, πατώντας το κουμπί «Διάδοση»  στη 

γραμμή εργαλείων· 

 όλα τα μέρη μπορούν να ανοίξουν την καρτέλα «Παραλήπτες» για να 

δουν ποιες αρχές έλαβαν την κοινοποίηση· 

 όλα τα μέρη μπορούν να προσθέσουν σχόλια και να επισυνάψουν 
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συμπληρωματικά έγγραφα στην κοινοποίηση. 

Μόλις αποσταλεί η κοινοποίηση, δεν είναι πλέον δυνατή η επικαιροποίηση του 

περιεχομένου της. 

 

Εάν θέλετε να διορθώσετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην 

κοινοποίηση:  

 Ανοίξτε την κοινοποίηση και πατήστε το κουμπί «Ανάκληση». Όταν 

σας ζητηθεί να αιτιολογήσετε, δηλώστε ότι θα στείλετε μια 

διορθωμένη έκδοση της κοινοποίησης.  

 Κάντε κλικ στο «Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων  ->Πυροβόλα 

όπλα – Πυροβόλα όπλα – Άδεια μεταφοράς  βάσει του άρθρου 11 

(2) & 11 (3)» για να δημιουργήσετε μια νέα κοινοποίηση με τις ίδιες 

πληροφορίες. 

 Τροποποιήστε τα εσφαλμένα στοιχεία και στείλτε εκ νέου την 

κοινοποίηση.  
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4.3 Κοινοποίηση άδειας μεταφοράς όταν δεν έχετε λάβει προηγούμενη 

συναίνεση μέσω του ΙΜΙ 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν την προηγούμενη συναίνεση μέσω του 

ΙΜΙ εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της. Εάν η προηγούμενη συναίνεση 

εκδοθεί με άλλα μέσα, όπως σε χαρτί, και δεν λάβετε κοινοποίηση ΙΜΙ με συνημμένο το 

αντίγραφο της προηγούμενης συναίνεσης, πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρχές 

του άλλου κράτους μέλους και να τους ζητήσετε να σας στείλουν την 

κοινοποίηση μέσω του ΙΜΙ.   

Όταν ξεκινήσει η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του IMI, ίσως να χρειαστεί να 

χορηγήσετε άδειες μεταφοράς για τις οποίες η προηγούμενη συναίνεση έχει εκδοθεί 

πριν από τη θέσπιση της υποχρέωσης κοινοποίησης μέσω του ΙΜΙ, δηλαδή πριν από τις 

3 Σεπτεμβρίου 2019. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να χορηγήσετε άδεια 

μεταφοράς βάσει προηγούμενης συναίνεσης που έχει εκδοθεί με άλλον τρόπο εκτός του 

ΙΜΙ, και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία της κοινοποίησης 

και την τηλεφόρτωση αντιγράφου της προηγούμενης συναίνεσης καθώς και της άδειας 

μεταφοράς ή του συνοδευτικού εγγράφου. 

1. Στο μενού που βρίσκεται αριστερά, κάντε κλικ στο «Προειδοποιήσεις & 
Κοινοποιήσεις  Δημιουργία κοινοποίησης  Πυροβόλα όπλα – Άδεια 
μεταφοράς  βάσει του άρθρου 11 (2) & 11 (3)». 

2. Συνεχίστε από το βήμα 3 στην ενότητα 4.2, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία της 
κοινοποίησης. Επιπλέον, θα πρέπει : 

 να επιλέξετε τη χώρα έκδοσης (η χώρα σας) και τη χώρα προορισμού 

 να επιλέξετε «ελήφθη με άλλα μέσα» στον πεδίο «Προηγούμενη συναίνεση» 

 να τηλεφορτώσετε το έγγραφο προηγούμενης συναίνεσης  

 να δηλώσετε τα στοιχεία του αγοραστή/αποκτώντα τα πυροβόλα όπλα 

 να δηλώσετε τα στοιχεία του πωλητή/κατόχου πυροβόλων όπλων. 

4.4 Κοινοποίηση άδειας μεταφοράς όταν δεν απαιτείται προηγούμενη 

συναίνεση 

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το αποθετήριο ΙΜΙ με τους «Καταλόγους πυροβόλων 

όπλων για τα οποία δεν απαιτείται προηγούμενη συναίνεση» προκειμένου να 

διαπιστώσετε εάν ορισμένα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν στο έδαφος 

άλλου κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του. 

Όταν θέλετε να μεταφέρετε πυροβόλα όπλα για τα οποία δεν απαιτείται προηγούμενη 

συναίνεση από το κράτος μέλος προορισμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  

1. Από το μενού, κάντε κλικ στο «Προειδοποιήσεις & Κοινοποιήσεις  Δημιουργία 
κοινοποίησης  Πυροβόλα όπλα – Άδεια μεταφοράς  βάσει του άρθρου 11 (2) 
& 11 (3)». 

2. Συνεχίστε από το βήμα 3 στην ενότητα 4.2, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία της 
κοινοποίησης. Επιπλέον, θα πρέπει : 

 να επιλέξετε τη χώρα έκδοσης (η χώρα σας) και τη χώρα προορισμού 

 να επιλέξετε «δεν απαιτείται για τα παρόντα πυροβόλα όπλα, τα οποία 

κοινοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 
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91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου» στο πεδίο «Προηγούμενη συναίνεση». Το 

πλαίσιο τηλεφόρτωσης της προηγούμενης συναίνεσης δεν θα εμφανιστεί. 

 να δηλώσετε τα στοιχεία του αγοραστή/αποκτώντα τα πυροβόλα όπλα 

 να δηλώσετε τα στοιχεία του πωλητή/κατόχου πυροβόλων όπλων. 
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5 Κατάλογος πυροβόλων όπλων για τα οποία δεν 
απαιτείται προηγούμενη συναίνεση 

5.1 Νομικό πλαίσιο 

Το άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα ορίζει ότι «κάθε κράτος 
μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των πυροβόλων όπλων τα οποία 
μπορούν να μεταφερθούν στο έδαφός του χωρίς προηγούμενη συναίνεση του. 

Για την αποθήκευση αυτών των καταλόγων σε ένα κατάλληλο κεντρικό χώρο και για 

την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς, το ΙΜΙ παρέχει ένα αποθετήριο, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 2019/686. 

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να πραγματοποιεί μία μόνο εγγραφή στο αποθετήριο.  

 

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στο αποθετήριο 
πριν από την έναρξη της ανταλλαγής πληροφοριών στις  3 Σεπτεμβρίου 
2019 . 

5.2 Πώς να δημιουργήσετε την εγγραφή σας στο αποθετήριο 

1. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθετήρια & Κατάλογοι Δημιουργία 
εγγραφής». 

2. Συμπληρώστε το υποχρεωτικό πεδίο «Κράτος μέλος» επιλέγοντας τη χώρα σας. 

3. Εάν υπάρχουν πυροβόλα όπλα που μπορούν να μεταφερθούν στη χώρα σας χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση, μπορείτε:  

 να δημιουργήσετε εσείς ο ίδιος τον κατάλογο των πυροβόλων όπλων, 
συμπληρώνοντας μία γραμμή κάθε φορά, πατώντας «Προσθήκη» και 
αναγράφοντας τα στοιχεία κάθε τύπου πυροβόλου όπλου· ή 

 να επισυνάψετε έγγραφο με κατάλογο των πυροβόλων όπλων.  

Διαφορετικά, δηλώστε ότι για όλα τα πυροβόλα όπλα απαιτείται προηγούμενη 
συναίνεση. 

4. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο «Δημιουργία» στην επάνω δεξιά γωνία της 
σελίδας για να δημιουργήσετε το σχέδιο της εγγραφής. Σ’ αυτό το στάδιο, μπορείτε 
ακόμη να τροποποιήσετε τα στοιχεία. 

5. Όταν βεβαιωθείτε ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά, κάντε κλικ 
στο «Ενεργοποίηση». Η εγγραφή σας θα είναι ορατή από όλα τα κράτη μέλη. 
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6 Πόροι 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΙΜΙ: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΙΜΙ: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΜΙ: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

