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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Στα πλαίσια συζήτησης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, μέλος της επιτροπής ζήτησε από τον Τομέα Ερευνών και Μελετών τη 

διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τη ρίψη πυροτεχνημάτων και την εφαρμογή της 

σχετικής νομοθεσίας σε χώρες μέλη της ΕΕ. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο στάλθηκε σχετικό ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) ως ακολούθως: 

 

1. Ποια δημόσια υπηρεσία είναι αρμόδια για την επιθεώρηση της χρήσης 

πυροτεχνημάτων και με ποιο τρόπο γίνεται αυτός ο έλεγχος; Έχουν οι τοπικές αρχές 

κάποια ευθύνη ως προς αυτό; 

 

2.  Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που συμβάλλουν θετικά στην εφαρμογή της 

σχετικής νομοθεσίας; 

 

3.   Επιτρέπεται η χρήση πυροτεχνημάτων σε γαμήλιες δεξιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

εκδηλώσεις; Είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική άδεια για την ιδιοκτησία και χρήση 

τους σε τέτοιες εκδηλώσεις; 

 

4.  Πώς ελέγχεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση πυροτεχνημάτων; 

 

5.  Έχουν γίνει άλλες ενέργειες για τον περιορισμό της χρήσης τους; 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των 

σχετικών με τα πιο πάνω ερωτήματα απαντήσεων είκοσι χωρών που διαβιβάστηκαν στην 

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (ΥΕΜΕ) από το ECPRD. 

 

Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά, ανά χώρα και ερώτημα, όλες οι απαντήσεις. Οι 

αναλυτικές απαντήσεις έχουν αποσταλεί στον βουλευτή κ. Νίκο Κέττηρο. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις 

απαντήσεις που απέστειλαν είκοσι (20) χώρες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα που 

τέθηκε από το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος βουλευτή κ. Νίκο 

Κέττηρο (ECPRD Request: 4895). Από τις εν λόγω απαντήσεις προκύπτουν τα 

ακόλουθα: 

Όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τους τις πρόνοιες 

των ευρωπαϊκών οδηγιών 2013/29/ΕΕ και 2014/28/ΕΕ αναφορικά με τις προδιαγραφές 

και τη διακίνηση των ειδών πυροτεχνίας στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Με βάση την οδηγία 2013/29/ΕΕ, τα είδη πυροτεχνίας ταξινομούνται από τον 

κατασκευαστή σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον σκοπό τους, καθώς και τον βαθμό 

του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου θορύβου. 

1. Πυροτεχνήματα:  

α) Κατηγορία F1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και 

αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία προορίζονται για χρήση σε 

περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που 

προορίζονται για χρήση εντός των κατοικιών.·  

β) Κατηγορία F2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο και χαμηλό 

επίπεδο θορύβου και προορίζονται για υπαίθρια χρήση σε σαφώς 

οριοθετημένες περιοχές. 

γ) Κατηγορία F3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυνο, προορίζονται για 

εξωτερική χρήση σε μεγάλες υπαίθριες εκτάσεις, και το επίπεδο θορύβου τους 

δεν είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. 

δ) Κατηγορία F4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, προορίζονται για 

χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις (κοινώς γνωστά ως 

«πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση») και το επίπεδο θορύβου τους δεν 

είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. 

2. Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο:  
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α)  Κατηγορία Τ1: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που ενέχουν 

περιορισμένο κίνδυνο. 

β)  Κατηγορία Τ2: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που προορίζονται για 

χρήση μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις. 

3. Άλλα είδη πυροτεχνίας:  

α)  Κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών 

πυροτεχνίας για το θέατρο, που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο·  

β)  Κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών 

πυροτεχνίας για το θέατρο, που προορίζονται για χειρισμό ή χρήση μόνο από 

άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

Στις περισσότερες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία) οι τοπικές 

αστυνομικές αρχές και η Αστυνομία ασκούν έλεγχο για τη χρήση πυροτεχνημάτων. Σε 

κάποιες χώρες (Βουλγαρία, Ισπανία, Κροατία, Ρουμανία) το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ αποτελεί βασική εποπτική αρχή για τη χρήση ειδών πυροτεχνίας. 

Επιπρόσθετα, σε αρκετές χώρες οι τοπικές αρχές-κοινότητες, δήμοι, νομοί 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της χρήσης των πυροτεχνημάτων. Για 

παράδειγμα, στη Σλοβενία οι δήμοι διαθέτουν υπηρεσίες φύλαξης για τη διατήρηση της 

δημόσιας τάξης στην περιοχή τους. Η δημοτική υπηρεσία φύλαξης εποπτεύει μεταξύ 

άλλων και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας σε δημόσιους χώρους. Δύο ή περισσότεροι δήμοι 

μπορούν να υιοθετήσουν ένα κοινό δημοτικό πρόγραμμα ασφάλειας. 

Σε πολλές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Σουηδία) οι τοπικές 

αρχές και οι δήμοι μπορούν επίσης να ρυθμίσουν περαιτέρω τους περιορισμούς στη 

χρήση πυροτεχνημάτων ή και να επιβάλουν επιπλέον κυρώσεις. Ο κάθε δήμος 

διασφαλίζει τη δημόσια τάξη στην επικράτειά του και για τον σκοπό αυτό ένας δήμος 

μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση πυροτεχνημάτων για ψυχαγωγικούς σκοπούς για 

συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Για παράδειγμα, στη Σουηδία, στον δήμο Nybro, η χρήση 

ειδών πυροτεχνίας επιτρέπεται μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από τις 11 μ.μ. 

έως τη 1π.μ. της επόμενης ημέρας. 

Στη Σλοβακία, σύμφωνα με το άρθρο 53 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, ένας δήμος 

μπορεί, για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης, να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη 

χρήση πυροτεχνικών προϊόντων των κατηγοριών F2, F3, P1 και T1 στην επικράτειά του  
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ή σε τμήματά του. Ο δήμος της Μπρατισλάβας εξέδωσε κανονισμό που απαγορεύει τη 

χρήση πυροτεχνημάτων τύπου F2 και F3 κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους στην 

επικράτεια της Μπρατισλάβας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

Χώρα Εποπτεία χρήσης πυροτεχνημάτων- 
ευθύνη τοπικών αρχών-νομοθεσία 

Χρήση πυροτεχνημάτων σε 
εκδηλώσεις, ειδική άδεια για κατοχή και 

χρήση 

Έλεγχος μη εξουσιοδοτημένης 
χρήσης και ενέργειες για 

περιορισμό της χρήσης των 
πυροτεχνημάτων 

  
 

Αυστρία  

• Οι επαρχιακές αστυνομικές διευθύνσεις 
αποτελούν την αρμόδια αρχή για τον 
έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας. 

 

• MA 36 (Tμήμα του δήμου Βιέννης) 
αποτελεί την αρμόδια αρχή στη Βιέννη για 
την αδειοδότηση και τον έλεγχο χρήσης 
ειδών πυροτεχνίας σε εκδηλώσεις. 

 

Η κατοχή και χρήση πυροτεχνημάτων 
ρυθμίζονται με τον περί Πυροτεχνίας Νόμο 
του 2010, ενώ η χρήση πυροτεχνημάτων σε 
εκδηλώσεις ρυθμίζεται με τον νόμο για τις 
εκδηλώσεις της Βιέννης του 2020. 
Οι δύο νομοθεσίες περιέχουν διατάξεις που 
διασφαλίζουν την επιβολή και εφαρμογή της 
νομοθεσίας καθώς και την ασφαλή και 
συμβατή με τον νόμο χρήση 
πυροτεχνημάτων.   

 

Η κατοχή και χρήση πυροτεχνημάτων 
κατηγορίας F3, F4, T2 και Ρ2 επιτρέπονται 
μόνο με άδεια από την αρμόδια αρχή. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση 
αυτής της άδειας είναι η κατοχή των 
απαραίτητων εξειδικευμένων γνώσεων 
από τον χρήστη.  
Η χρήση πυροτεχνημάτων κατηγορίας F2 
απαγορεύεται στη Βιέννη. Με βάση τον 
νόμο για τις εκδηλώσεις της Βιέννης του 
2020, εκτός από την εξασφάλιση από τον 
χρήστη ειδικής άδειας/έγκρισης, στις 
περιπτώσεις χρήσης ανοικτών πυρών, 
πυροτεχνημάτων, όπλων ή λέιζερ 
απαιτείται να ειδοποιείται η αρμόδια τοπική 
αρχή πριν από τη χρήση τους.  
Ο νόμος για τις εκδηλώσεις της Βιέννης 
αφορά μόνο τις δημόσιες εκδηλώσεις. 
Σύμφωνα με τον νόμο, η χρήση 
πυροτεχνημάτων σε μια εκδήλωση 
επιτρέπεται έπειτα από έγκριση,  
μόνο εφόσον ο διοργανωτής της 
εκδήλωσης πληροί ορισμένες 
προϋποθέσεις και αν κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης διασφαλίζεται η ασφάλεια με 

Στη Βιέννη διενεργούνται από το 
τεχνικό προσωπικό του 
δημοτικού τμήματος ΜΑ 36 
έλεγχοι αναφορικά με την 
άδεια/έγκριση διοργάνωσης των 
εκδηλώσεων και την τήρηση των 
όρων χρήσης των ειδών 
πυροτεχνίας. 
Επίσης ο δήμος δημοσιεύει για το 
κοινό συστάσεις σε τακτική βάση 
για περιορισμένη χρήση 
πυροτεχνημάτων στην πόλη, 
ειδικά σε χώρους αναψυχής, 
δίνοντας έμφαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος και των ζώων.  
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βάση τα πρότυπα που αναφέρονται στον 
νόμο. Μεταξύ άλλων, ελέγχεται κατά πόσο  
η γειτονιά είναι σύμφωνη με την 
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης και την οχληρία που θα 
προκληθεί και εξετάζονται περαιτέρω 
(πιθανές) συνέπειες για το περιβάλλον και 
τα ζώα.  
Οι γάμοι δεν αποτελούν δημόσιες 
εκδηλώσεις. Για τη χρήση 
πυροτεχνημάτων σε εκδηλώσεις γάμων 
ισχύει ο περί Πυροτεχνίας Νόμος του 2010.  
Στον νόμο για τις εκδηλώσεις της Βιέννης 
του 2020 ορίζονται οι εξουσίες της 
εποπτικής αρχής, όπως κατάσχεση, 
διαταγή παύσης της εκδήλωσης και 
διοικητικές κυρώσεις έως €12.000.  

 
 

Βέλγιο 

• Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικονομικών είναι αρμόδιο για την 
ασφάλεια στη χρήση αγαθών και στην 
παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια έχει 
την ευθύνη για την ασφάλεια στη χρήση  
εκρηκτικών και ειδών πυροτεχνίας. Αυτό 
περιλαμβάνει τον ορισμό και την 
ταξινόμησή τους, την καταπολέμηση των 
αυτοσχέδιων εκρηκτικών, την αποθήκευση 
των πυροτεχνημάτων, τη μεταφορά των 
εκρηκτικών και τη νόμιμη και ασφαλή 
πώληση πυροτεχνημάτων. Το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 

Δεν έχει απαντηθεί.. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
πυροτεχνημάτων ελέγχεται από 
την τοπική Αστυνομία. 
Πραγματοποιούνται εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού 
από το κράτος, το Ομοσπονδιακό 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, 
την Αστυνομία, την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, τις φιλοζωϊκές 
οργανώσεις και τα ΜΜΕ. 



8 
 

Υποθέσεων διενεργεί διοικητικό έλεγχο της 
χρήσης των πυροτεχνημάτων. 

• Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν 
περιορισμούς στη χρήση πυροτεχνημάτων. 

• Η τοπική Αστυνομία ελέγχει τη χρήση 
των πυροτεχνημάτων. 
Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για τη 
χρήση πυροτεχνημάτων, αλλά κανονισμοί 
σε τοπικό επίπεδο. Σε πολλές πόλεις και 
κοινότητες απαγορεύεται η χρήση 
πυροτεχνημάτων και σε ορισμένες 
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση 
απόκτησης ειδικής άδειας ή υπό άλλες 
προϋποθέσεις (π.χ. παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς μεταξύ συγκεκριμένων 
ωρών). 

Βουλγαρία 

• Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η κύρια 
κρατική υπηρεσία που ελέγχει τη χρήση 
ειδών πυροτεχνίας. Ο έλεγχος γίνεται με 
την παρουσία λειτουργών του αρμόδιου 
τμήματος κατά τη διάρκεια της χρήσης των 
ειδών πυροτεχνίας, ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια του πληθυσμού.  

• Ο Οργανισμός Επιθεώρησης Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής και ο Κρατικός 
Φορέας Μετεωρεολογίας και Τεχνικής 
Εποπτείας διενεργούν επιθεωρήσεις 
αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. 
Τοπικοί δημόσιοι λειτουργοί διενεργούν 
ελέγχους σχετικά με τις άδειες χρήσης, τον 

Κατόπιν ειδικής άδειας με βάση τον Νόμο 
περί όπλων, πυρομαχικών και ειδών 
πυροτεχνίας και άδειας από τις τοπικές 
αρχές, επιτρέπεται η χρήση 
επαγγελματικών ειδών πυροτεχνίας. 
Με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται η 
χρήση ειδών πυροτεχνίας σε οχήματα, με 
εξαίρεση τα είδη πυροτεχνίας για οχήματα, 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά, σε χώρους 
υγειονομικών και ιατρικών ιδρυμάτων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε κοινωνικά 
ιδρύματα, λατρευτικούς οίκους, ναούς και 
μοναστήρια, καθώς και η χρήση ειδών 
πυροτεχνίας, με εξαίρεση τα 
πυροτεχνήματα κατηγορίας F1 σε 

Κατόπιν λήψης πληροφοριών για 
μη εξουσιοδοτημένη χρήση, 
λειτουργοί από τις αρμόδιες 
αρχές ελέγχου επισκέπτονται τον 
τόπο χρήσης των ειδών 
πυροτεχνίας και επιβάλλουν 
κυρώσεις στους παραβάτες. 
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χρόνο και τον τόπο χρήσης των ειδών 
πυροτεχνίας.  
Με τον «Νόμο περί όπλων, πυρομαχικών, 
εκρηκτικών και ειδών πυροτεχνίας του 
2010» ρυθμίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την παραγωγή όπλων, 
πυρομαχικών, εκρηκτικών και ειδών 
πυροτεχνίας, το εμπόριο αυτών, την 
απόκτηση, αποθήκευση και χρήση τους, τη 
μεταφορά τους εντός της επικράτειας της 
Βουλγαρίας και από και προς άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ, την εισαγωγή, εξαγωγή και 
διαμετακόμισή τους μέσω του εδάφους της 
Βουλγαρίας. Οι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης εκδίδουν ειδικές οδηγίες 
αναφορικά με τη χρήση ειδών 
πυροτεχνίας, για σκοπούς δημόσιας τάξης. 

εσωτερικούς χώρους. Η απαγόρευση αυτή 
δεν ισχύει για πρόσωπα που έχουν 
εξασφαλίσει άδεια χρήσης (με βάση τον 
νόμο) και συνεπώς κατέχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και τις νομικές ικανότητες για 
την ασφάλεια στην εργασία και τη χρήση 
τους κατά τη διάρκεια πολιτικών, 
αθλητικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Πριν από τη χρήση των 
ειδών πυροτεχνίας πρέπει να ειδοποιείται 
η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών στον τόπο 
χρήσης τους. 

 
 

Γαλλία 

Οι δήμοι/νομαρχίες (τμήματα νομαρχίας) 
εκδίδουν πιστοποιητικά προσόντων με τα 
οποία αποδεικνύεται η επαρκής γνώση για τη 
χρήση πυροτεχνημάτων και ειδών 
πυροτεχνίας και τις τεχνικές χρήσης τους και 
των κινδύνων που αυτά ενέχουν. Ο νομάρχης 
μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει την 
πιστοποίηση σε περίπτωση παράβασης των 
υποχρεώσεων ασφάλειας. 
 
Παιδιά άνω των δώδεκα ετών μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν είδη πυροτεχνίας 
κατηγορίας F1. Ενήλικες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν πυροτεχνήματα κατηγορίας 

Η χρήση πυροτεχνημάτων και ειδών 
πυροτεχνίας ρυθμίζεται σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Γαλλίας. 
Οι χρήστες υπεύθυνοι πυροτεχνικών ειδών 
πρέπει να έχουν την εξουσιοδότηση του 
δημάρχου/νομάρχη και να κάνουν δήλωση 
στη νομαρχία/στον δήμο της περιοχής  
τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την 
ημερομηνία της εκδήλωσης κατά την οποία 
θα γίνει χρήση  πυροτεχνημάτων 
κατηγορίας F4 ή ειδών πυροτεχνίας που 
περιέχουν περισσότερα από 35 κιλά 
δραστικής ουσίας. 

Κυρώσεις βάσει του Ποινικού 
Κώδικα και του Δασικού Κώδικα 
στις πιο κάτω περιπτώσεις μη 
τήρησης των κανονισμών: 

• Η μη εξουσιοδοτημένη 
αποθήκευση πυροτεχνημάτων 
και ειδών πυροτεχνίας των 
κατηγοριών που προορίζονται 
για επαγγελματίες τιμωρείται 
με πρόστιμο έως €750. 

• Η χρήση πυροτεχνημάτων και 
ειδών πυροτεχνίας χωρίς άδεια 
ή κατά παράβαση των 
ισχυόντων κανονισμών 
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F2 και F3 και είδη πυροτεχνίας T1, εάν κατά 
τη χρήση τους δεν εκτοξεύεται κονίαμα.  
Αποθήκευση ειδών πυροτεχνίας κατηγορίας 
F4 και Τ2 επιτρέπεται μόνο από 
επαγγελματίες που κατέχουν ειδικό 
πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό προσόντων 
χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που 
δικαιολογούν επαρκή γνώση των 
πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας 
που προορίζονται για το θέατρο, των 
τεχνικών και νόμιμων συνθηκών υλοποίησής 
τους και των κινδύνων που αυτά ενέχουν. Το 
εν λόγω πιστοποιητικό παρέχεται από τον 
νομάρχη του τμήματος, ο οποίος μπορεί 
επίσης να αναστείλει ή να ανακαλέσει την 
πιστοποίηση κατόχου, σε περίπτωση 
παράβασης των υποχρεώσεων ασφάλειας 
 

Σε περίπτωση που η χρήση 
πυροτεχνημάτων γίνει σε ιδιωτικό χώρο 
απαιτείται και η έγκριση του ιδιοκτήτη του 
χώρου.  

τιμωρείται με πρόστιμο €1.500 
ή €3.000 σε περίπτωση 
υποτροπής και με κατάσχεση 
του υλικού. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς μετά 
από χρήση πυροτεχνημάτων 
μπορεί να επιβληθεί ποινή 
φυλάκισης από έξι μήνες έως 
δέκα χρόνια και πρόστιμο 
€150.000, εάν η πυρκαγιά 
προκάλεσε τον θάνατο ενός ή 
περισσότερων ατόμων. 

 

 
 

Γερμανία 

Οι ρυθμιστικές αρχές ομοσπονδιακών 
πολιτειών και η Αστυνομία ασκούν 
εποπτεία για τη χρήση ειδών πυροτεχνίας.  
 

Μόνο πυροτεχνήματα κατηγορίας F1, που 
περιλαμβάνει βεγγαλικά και επιτραπέζια 
πυροτεχνήματα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Η 
χρήση πυροτεχνημάτων κατηγορίας F2, 
που αφορά τους τύπους ρουκετών που 
χρησιμοποιούνται συνήθως την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς, ουσιαστικά 
απαγορεύεται με βάση τη νομοθεσία περί 
εκρηκτικών υλών.  
Εξαιρούνται άτομα ηλικίας άνω των 18 
ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου και την 
ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Εκτός των 

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
πυροτεχνημάτων θεωρείται 
διοικητικό αδίκημα και μπορεί να 
επιβληθεί πρόστιμο. Ο έλγχος 
είναι ευθύνη της αστυνομίας και 
των επιμέρους ομοσπονδιακών 
πολιτειών. Σε περιοχές που 
παρατηρούνται συχνά 
παραβάσεις, δημιουργούνται 
ζώνες απαγόρευσης στις οποίες 
απαγορεύεται η χρήση με βάση 
τους κανονισμούς της τοπικής 
αστυνομίας. 
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ημερών αυτών, η χρήση επιτρέπεται μόνο 
με ειδική άδεια σε κατόχους 
πιστοποιητικού ειδικών προσόντων. Ειδική 
άδεια μπορεί να παραχωρηθεί για χρήση 
πυροτεχνημάτων σε μια συγκεκριμένη 
εκδήλωση, π.χ. γενέθλια ή γάμος. 
Απαγορεύεται η χρήση πυροτεχνημάτων 
κοντά σε εκκλησίες, νοσοκομεία, σχολεία, 
στέγες παιδιών και ηλικιωμένων και κτίρια 
που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη φωτιά. Με 
βάση τη νομοθεσία μπορεί να απαγορευτεί 
η χρήση κροτίδων σε κατοικημένες 
περιοχές κατά την παραμονή και ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς, εάν η χρήση τους προκαλεί 
δυνατό κρότο. 

 
 

Ελλάδα 

• Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας, τον έλεγχο της συμμόρφωσης 
και την εποπτεία της αγοράς των 
πυροτεχνημάτων είναι η Διεύθυνση 
Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

• Η αστυνομική αρχή είναι υπεύθυνη για 
την επιθεώρηση χρήσης πυροτεχνημάτων. 
Ο έλεγχος πραγματοποιείται  σε όλα τα 
στάδια εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης και 
χρήσης των πυροτεχνημάτων. Σύμφωνα 
με σχετική νομοθεσία (Ν. 456/1976), η 
κατασκευή και εμπορία πυροτεχνημάτων 
στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο κατόπιν 

Η χρήση πυροτεχνημάτων χαμηλού 
κινδύνου, πολύ χαμηλού επιπέδου 
θορύβου, σε συγκεκριμένους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
χώρων επιτρέπεται για άτομα άνω των 
δεκατεσσάρων ετών υπό την επίβλεψη 
ενήλικα. Η χρήση πυροτεχνημάτων 
χαμηλού κινδύνου, χαμηλού επιπέδου 
θορύβου σε εξωτερικούς χώρους και 
σαφώς σε οριοθετημένες περιοχές και η 
χρήση πυροτεχνημάτων μεσαίου κινδύνου, 
αβλαβούς επιπέδου θορύβου, σε μεγάλους 
εξωτερικούς χώρους επιτρέπονται για 
άτομα άνω των δεκαοκτώ ετών. Τα 
πυροτεχνήματα υψηλού κινδύνου 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται 
στους παραβάτες των διατάξεων 
του νόμου αναφορικά με τη 
χρήση  φωτοβολίδων, κροτίδων 
και βεγγαλικών είναι φυλάκιση 
έως ένα έτος και χρηματική 
ποινή. 
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άδειας από την αρμόδια επιτροπή, την 
Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών και την αστυνομική 
αρχή. Οι σχετικές άδειες ισχύουν για ένα 
έτος.  

διατίθενται στην αγορά για χρήση μόνο 
από άτομα με πιστοποιημένη εμπειρία. 

 
Εσθονία 

Οι προϋποθέσεις για τη χρήση εκρηκτικών 
και ειδών πυροτεχνίας καθορίζονται στον 
νόμο περί εκρηκτικών. 
Με βάση τον νόμο, προνοούνται τα εξής: 

•  Ένα είδος πυροτεχνίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τον προορισμό 
του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
και λαμβάνοντας υπόψη το προβλεπόμενο 
όριο ηλικίας του χρήστη. 

• Η χρήση πυροτεχνημάτων κατηγορίας F4 
επιτρέπεται μόνο από άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις, κατόχους 
επαγγελματικού πιστοποιητικού ή 
πυροτεχνουργούς. 

• Απαγορεύεται η χρήση κροτίδων. Η χρήση 
φωτοβολίδων (κόκκινου σήματος) 
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης στη θάλασσα ή στην ακτή. 

Απαιτείται άδεια χρήσης για 
πυροτεχνήματα κατηγοριών F3 και F4 σε 
δημόσιες εκδηλώσεις και πυροτεχνήματα 
F4 σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 
Δεν απαιτείται άδεια χρήσης για τα 
ακόλουθα: 

• Πυροτεχνήματα κατηγοριών F1 και F2. 

• Πυροτεχνήματα κατηγορίας F3 σε 
ιδιωτικές εκδηλώσεις. 

• Πυροτεχνήματα κατηγορίας F4 σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές, νοουμένου 
ότι η χρήση γίνεται από πυροτεχνουργό. 

Άδειες χρήσης πυροτεχνημάτων εκδίδονται 
από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές. Η 
δημοτική ή κοινοτική αρχή εξετάζει τις 
αιτήσεις και αποφασίζει εντός πέντε 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της αίτησης. Η αίτηση για άδεια μπορεί να 
απορριφθεί- 
1. εάν η χρήση πυροτεχνημάτων 

παραβιάζει τη δημόσια τάξη, είναι 
επιβλαβής για τη ζωή, την υγεία ή την 
περιουσία προσώπων ή για το 
περιβάλλον και τα μέτρα ασφάλειας που 
λαμβάνονται είναι ανεπαρκή για την 
πρόληψη ατυχήματος ή 

Η παραβίαση των απαιτήσεων 
και η παράβλεψη των 
περιορισμών που έχουν τεθεί για 
χρήση, κατασκευή και 
αποθήκευση εκρηκτικών και 
ειδών πυροτεχνίας τιμωρείται με 
πρόστιμο τρακοσίων μονάδων. 
Αν το συγκεκριμμένο αδίκημα 
τελείται από νομικό πρόσωπο, 
τότε επιβάλλεται πρόστιμο έως 
€32.000. 
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2. εάν το άτομο που χρησιμοποιεί 
πυροτεχνήματα δε διαθέτει την άδεια 
χρήσης που χρειάζεται. 

Μετά την έκδοση της άδειας η κοινοτική ή 
δημοτική αρχή ενημερώνει την Υπηρεσία 
Προστασίας Καταναλωτών και την Τεχνική 
Ρυθμιστική Αρχή. Μετά τη λήψη της 
άδειας οι διοργανωτές οφείλουν να 
ενημερώσουν τρεις μέρες νωρίτερα τους 
ακόλουθους: 

1. Tο Συμβούλιο Αστυνομίας και 
Συνοριοφυλακής και το Συμβούλιο 
Διάσωσης και  

2. Tην Υπηρεσία Μεταφορών σε 
περίπτωση οργάνωσης 
πυροτεχνημάτων με τη χρήση ειδών 
πυροτεχνίας που εκτινάσσονται σε ύψος 
πέραν των σαράντα πέντε (45) μέτρων. 

 
 

Ισπανία 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της 
Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας, 
διενεργεί ελέγχους στους χώρους 
κατασκευής, αποθήκευσης, πώλησης, 
εμπορίας και χρήσης.  
ειδών πυροτεχνίας και ιδιαίτερα επικίνδυνων 
εκρηκτικών.  
 

H χρήση ειδών πυροτεχνίας F1, F2, F3, T1 
και P1 είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον 
προορισμό τους και με βάση τις οδηγίες 
χρήσης τους.  
Η χρήση ειδών των κατηγοριών F1 και F2 
απαγορεύεται από άτομα κάτω των 
δώδεκα και δεκαέξι ετών, αντίστοιχα, και 
των κατηγοριών F3, T1 και P1 από άτομα 
κάτω των δεκαοκτώ ετών. 
Επιπλέον, απαγορεύεται η μεταποίηση 
πυροτεχνημάτων των κατηγοριών F1, F2, 

Οι δημοτικές και κοινοτικές 
αρχές επιβάλλουν κυρώσεις για 
την παράνομη χρήση 
πυροτεχνημάτων. Οι δήμοι έχουν 
τη δυνατότητα, μέσω 
διαταγμάτων, να ρυθμίσουν 
περαιτέρω τους περιορισμούς 
στη χρήση εκρηκτικών υλών σε 
δημόσιους χώρους. Σε 
ορισμένους δήμους η χρήση 
πυροτεχνικών ειδών επιτρέπεται 
μόνο για συγκεκριμένες μέρες και 
ώρες. 
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F3, T1 και P1, εκτός από την περίπτωση 
που πραγματοποιείται από ειδικούς.  
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ειδών 
πυροτεχνίας των κατηγοριών F1, F2, F3, 
T1 και P1 που το βάρος τους ξεπερνά τα 
δέκα (10) κιλά σε ιδιωτικούς χώρους.  
Οι πυροτεχνικές εκθέσεις επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται μόνο από επιχειρήσεις 
που διαθέτουν εργαστήριο προετοιμασίας 
και συναρμολόγησης και διαθέτουν έναν ή 
περισσότερους εμπειρογνώμονες στο 
προσωπικό τους. Για τον χειρισμό και τη 
χρήση τους απαιτείται πιστοποιητικό 
εμπειρογνώμονα. 

Κροατία 

Εποπτεία χρήσης πυροτεχνικών ειδών 
ασκείται από: 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών. 
2. Την υπηρεσία επιθεώρησης για την 

παραγωγή και το εμπόριο εκρηκτικών 
ουσιών και όπλων. 

3. Τα τοπικά γραφεία της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας. 

O περί Εκρηκτικών Υλών Νόμος για την 
παραγωγή και την εμπορία όπλων ρυθμίζει 
θέματα χρήσης και εμπορίας πυροτεχνικών 
ειδών.  
Για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας 
υπάρχει νόμος για τις εκρηκτικές ύλες και την 
παραγωγή και την εμπορία όπλων. Με βάση 

Η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι 
νόμιμη και κατά τις γαμήλιες δεξιώσεις 
αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται από 
φυσικά πρόσωπα ή μεμονωμένους 
εμπόρους που έχουν λάβει έγκριση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Πέραν αυτής της 
έγκρισης, απαιτείται επίσης έγκριση για τον 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο σε κάθε 
περίπτωση δημόσιας προβολής 
πυροτεχνημάτων. 

Οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση 
πυροτεχνημάτων που είναι 
αντίθετη με τις διατάξεις του περί 
Εκρηκτικών Ουσιών και 
Παραγωγής και Εμπορίας Όπλων 
Νόμου υπόκειται σε 
πλημμεληματικές και ποινικές 
κυρώσεις. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών 
πραγματοποιεί εκστρατείες 
ενημέρωσης του κοινού μέσω 
των ΜΜΕ για τη νόμιμη χρήση 
ειδών πυροτεχνίας. 
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τον νόμο απαγορεύεται στους πολίτες να 
προμηθεύονται, να κατέχουν, να μεταφέρουν 
και να χρησιμοποιούν είδη πυροτεχνίας των 
κατηγοριών F2 και F3, καθώς και 
επαγγελματικά είδη πυροτεχνίας των 
κατηγοριών F4, P1, T1, P2 και T2 πέραν των 
κρατικών συνόρων της Δημοκρατίας της 
Κροατίας  

Λετονία 

Η κρατική Αστυνομία εκδίδει, αναστέλλει ή 
ανακαλεί ειδικές άδειες σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα για κατασκευή, εμπορία, διανομή 
και χρήση πυροτεχνικών ειδών.  
Σε περίπτωση χρήσης πυροτεχνημάτων σε 
δημόσιες εκδηλώσεις, πρέπει να 
ενημερώνεται η εκάστοτε αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης, η οποία μπορεί να επιβάλει 
περιορισμούς αναφορικά με τον τόπο και 
χρόνο χρήσης των πυροτεχνικών ειδών. 
 

Στη σχετική νομοθεσία δεν υπάρχουν 
αρκετές διευκρινίσεις όσον άφορά στη  
χρήση πυροτεχνημάτων σε ιδιωτικές 
εκδηλώσεις.  
Ωστόσο, αναφέρονται κάποιοι περιορισμοί 
στη χρήση τους. Για παράδειγμα, 
απαγορεύεται η χρήση ειδών πυροτεχνίας, 
εάν η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη ζωή, την υγεία, την περιουσία ή 
το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η 
χρήση τους υπό την επήρεια αλκοολούχων 
ποτών ή ναρκωτικών.  
Τα πυροτεχνήματα και τα θεατρικά είδη 
πυροτεχνίας χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με τις οδηγίες χρήσης τους και τις 
απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται σε 
αυτές.  
Οι χρήστες πυροτεχνημάτων και θεατρικών 
ειδών πυροτεχνίας πρέπει να μεριμνούν 
για τα εξής: 

• Την απουσία προσώπων, ζώων, 
οχημάτων, περιουσιακών στοιχείων, 
επικίνδυνων στοιχείων για πρόκληση 

Η κρατική Αστυνομία ελέγχει τη 
χρήση πυροτεχνημάτων, ειδικά 
κατά την περίοδο των γιορτών, 
όπως τα Χριστούγεννα και η 
Πρωτοχρονιά. Κατά τη διάρκεια 
της εορταστικής περιόδου 
διανέμεται στο κοινό ενημερωτικό 
υλικό για την ασφαλή χρήση των 
πυροτεχνημάτων. 
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πυρκαγιάς και εκρηκτικών ειδών στην 
επικίνδυνη ζώνη κατά τη χρήση ειδών 
πυροτεχνίας, καθώς και μετά τη χρήση 
τους. 

• Την κατάλληλη διεύρυνση της 
επικίνδυνης ζώνης κατά τη διάρκεια 
ισχυρών ανέμων. Εάν η ταχύτητα του 
ανέμου υπερβαίνει τα εννέα μέτρα ανά 
δευτερόλεπτο, δεν επιτρέπεται η χρήση 
ειδών πυροτεχνίας. 

• Την επιθεώρηση του τόπου χρήσης των 
ειδών πυροτεχνίας. 

Απαγορεύεται η χρήση πυροτεχνημάτων 
και θεατρικών ειδών πυροτεχνίας στις πιο 
κάτω περιπτώσεις: 

• Σε περιουσία άλλων χωρίς τη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, 

• Κοντά σε γη, κτίρια ή οχήματα 
ιδιοκτησίας άλλων ιδιωτών, εφόσον με 
τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας τα 
βλήμμΜατα, οι σπινθήρες ή τα 
υπολείμματά τους μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά σε: 
o  εσωτερικούς χώρους, εκτός από 

πυροτεχνήματα κατηγορίας 1 και είδη 
θεατρικής πυροτεχνίας, 

o απόσταση μικρότερη των εκατό 
μέτρων από επικίνδυνα και εκρηκτικά 
αντικείμενα ή εγκαταστάσεις 
παραγωγής και αποθήκευσης 
επικίνδυνων ουσιών, 
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o απόσταση μικρότερη των εκατό 
μέτρων από ζωολογικά πάρκα και 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς 
την άδεια του ιδιοκτήτη τους, 

• κάτω από ηλεκτρικές γραμμές χαμηλής 
τάσης, υψηλής τάσης και επικοινωνίας, 
κλαδιά δέντρων και άλλα εμπόδια, 
καθώς και σε σήραγγες, 

• σε απόσταση μικρότερη από την 
απόσταση ασφαλείας που 
υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης του 
είδους πυροτεχνίας από γέφυρες, 
σιδηροδρόμους, αυτοκινητοδρόμους και 
οδικές διασταυρώσεις, 

• σε οδικούς άξονες και πεζοδρόμους, 
εκτός εάν έχει ληφθεί άδεια της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 

• σε απόσταση μικρότερη των εκατό 
μέτρων από κρατικούς και τοπικούς 
οργανισμούς, ξένες διπλωματικές 
αντιπροσωπίες, εκκλησίες και χώρους 
λατρείας, ιδρύματα ιατρικής 
περίθαλψης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας και 
κοινωνικής αποκατάστασης, σταθμούς 
λεωφορείων, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, αεροδρόμια και λιμάνια 
επιβατών, εκτός εάν έχει ληφθεί άδεια.  

• Στις αυλές πολυκατοικιών όσον αφορά 
στη χρήση πυροτεχνικών πυραύλων. 
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Λιθουανία 

Η Αστυνομία, το Τμήμα Πυροπροστασίας 
και Διάσωσης και οι δημοτικές αρχές είναι οι 
αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο κυκλοφορίας 
του πυροτεχνικού εξοπλισμού στην 
επικράτεια της χώρας.  
Έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν την κατοχή, διανομή ή χρήση 
πυροτεχνημάτων, θεατρικών και άλλων ειδών 
πυροτεχνίας των κατηγοριών F2 και F3 σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλους 
οργανισμούς, εάν η διανομή και χρήση τους 
συνιστούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή, 
την υγεία, το περιβάλλον, τη δημόσια 
ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.  
Μπορούν επίσης να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση με τις νομικές ρυθμίσεις, να 
επιθεωρούν την περιοχή και τις 
εγκαταστάσεις, όπου κατασκευάζονται, 
αποθηκεύονται και πωλούνται είδη 
πυροτεχνίας και να λαμβάνουν από φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, άλλο οργανισμό ή άλλο 
κρατικό ίδρυμα που ασκεί τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας ειδών πολιτικής πυροτεχνίας 
όλες τις διαθέσιμες, πληροφορίες που 
σχετίζονται. Δύνανται ακόμη να προτείνουν 
στην αρχή που εξέδωσε την άδεια να λάβει 
απόφαση σχετικά με την αναστολή ή την 
ανάκληση της ισχύος της άδειας, εάν ο 
κάτοχος της άδειας έχει παραβιάσει τις 
διαδικασίες και να λαμβάνουν άλλα μέτρα 
που ορίζονται από νόμους και άλλες νομικές 
διατάξεις. 

Δεν απαιτείται ειδική άδεια 
πυροτεχνημάτων σε ιδιωτικές εκδηλώσεις. 
Ωστόσο, απαγορεύεται η χρήση 
πυροτεχνικών μέσων από τις 8 π.μ. έως 
τις 10 μ.μ., για λόγους διατάραξης της 
δημόσιας τάξης. Η παραβίαση της 
διαδικασίας απόκτησης και χρήσης 
πυροτεχνικών μέσων συνεπάγεται 
προειδοποίηση ή πρόστιμο από €14 έως 
€30.  
Η κατ’ επανάληψη διάπραξη αδικήματος 
τιμωρείται με πρόστιμο από €30 έως €60. 
Μπορεί να διαταχθεί κατάσχεση ειδών 
πυροτεχνίας.  
Στο πρόσωπο που διαπράττει αυτού του 
είδους τα αδικήματα σε δημόσια εκδήλωση 
μπορεί να απαγορευτεί να παρευρεθεί σε 
δημόσιες εκδηλώσεις για ένα έως δύο 
χρόνια. 
Η χρήση πυροτεχνημάτων που προκαλούν 
υπερβολικό θόρυβο από τις 10 μ.μ. έως τις 
8π.μ. τιμωρείται με πρόστιμο από  €20 έως 
€80, ενώ η επανειλημμένη παράβαση 
τιμωρείται με πρόστιμο από €80 έως €300. 
Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τον 
ασφαλή χειρισμό πυροτεχνημάτων που 
μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη 
θεωρείται διοικητικό παράπτωμα και 
τιμωρείται με πρόστιμο από €20 έως €70 
και για διαχειριστές άλλων νομικών ή 
φυσικών προσώπων από €30 έως €60. 

Το δημοτικό συμβούλιο της 
Βίλνιους ενέκρινε ψήφισμα με το 
οποίο δημιουργήθηκε μια 
εναλλακτική λύση για τα 
πυροτεχνήματα σε εορταστικές 
εκδηλώσεις εντός της πόλης, 
ειδικά για την Πρωτοχρονιά. Το 
ψήφισμα έχει τεθεί σε ισχύ τον 
Δεκέμβριο του 2021. 



19 
 

Υπάρχουν οι ακόλουθες απαγορεύσεις 
σχετικά με τον έλεγχο κυκλοφορίας πολιτικού 
πυροτεχνικού εξοπλισμού:  
1. Η διανομή πυροτεχνημάτων, εκτός από 

πυροτεχνήματα κατηγορίας F1, σε 
απόσταση μικρότερη των τριάντα μέτρων 
από σχολεία. 

2. Η χρήση πυροτεχνικών μηχανισμών, εκτός 
από πυροτεχνήματα κατηγορίας F1, σε 
απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) 
μέτρων από σχολεία, θεραπευτικά κέντρα 
και κέντρα αποκατάστασης, λατρευτικούς 
χώρους, χώρους αποθήκευσης  οπλισμού.  

3. Η χρήση πυροτεχνικών μέσων σε 
περίπτωση διατάραξης της δημόσιας τάξης 
από τις 10 μ.μ. έως τις 8 π.μ, εκτός 
αργιών, καθώς και δημόσιων εκδηλώσεων 
των οποίων η διοργάνωση έχει 
εξουσιοδοτηθεί από το δημοτική αρχή. 

4. Η χρήση μη στρατιωτικών πυροτεχνικών 
μέσων για σκοπούς πέραν του 
προοριζομένου. 

5. Η χρήση ή/και διανομή αστικών 
πυροτεχνικών συσκευών των οποίων η 
περίοδος εγγύησης/αποθήκευσης έχει 
λήξει. 

6. Η χρήση ή/και διανομή πολιτικών 
πυροτεχνικών μέσων σε πρόσωπα που 
δεν έχουν το δικαίωμα να τα αποκτήσουν 
και/ή να τα χρησιμοποιήσουν ή σε άτομα 
υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών ή 
ναρκωτικών. 
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7. Η χρήση ή/και η διανομή ειδών 
πυροτεχνίας που είναι εμφανώς μηχανικά 
ή με άλλο τρόπο κατεστραμμένα, 
παραμορφωμένα, στα οποία υπάρχουν 
ίχνη διάβρωσης ή υγρές κηλίδες. 

8. Η κατασκευή, χρήση ή/και διανομή ειδών 
πυροτεχνίας κατά παράβαση των 
απαιτήσεων που ορίζονται από τον νόμο ή 
τις εναρμονιστικές νομικές πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκτελεστικές 
νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της 
Λιθουανίας. 

Πυροτεχνήματα κατηγορίας F1 μπορούν να 
αγοραστούν και να χρησιμοποιηθούν από 
άτομα ηλικίας τουλάχιστον δεκατεσσάρων 
(14) ετών, ενώ πυροτεχνήματα κατηγορίας F2 
από άτομα ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι (16) 
ετών.  
Πυροτεχνήματα κατηγορίας F3, T1 και P1 
μπορούν να αποκτηθούν και να 
χρησιμοποιηθούν από άτομα ηλικίας 
τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών. 
Πυροτεχνήματα κατηγορίας F4, T2 και P2 
μπορούν να αποκτηθούν, να 
χρησιμοποιηθούν και να διατεθούν στην 
αγορά μόνο από πυροτεχνουργούς. 

  
Λουξεμβούργ

ο 

Δεν έχει απαντηθεί. Για ψυχαγωγικούς σκοπούς και 
εκδηλώσεις επιτρέπεται η πώληση και 
χρήση ειδών πυροτεχνίας κατηγορίας I και 
κατηγορίας II. Είδη πυροτεχνίας 
κατηγορίας III, IV και T2 επιτρέπεται να 

Η εθνική Αστυνομία δημοσιεύει 
διαδικτυακές συστάσεις 
ασφάλειας σχετικά με τη χρήση 
πυροτεχνημάτων.  
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πωλούνται μόνο σε άτομα ηλικίας 
τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση στον 
τομέα αυτό.  

Οι δήμοι μπορούν να 
απαγορεύσουν τη χρήση ειδών 
πυροτεχνίας στην επικράτειά 
τους. 

Ουγγαρία 

Η χρήση πυροτεχνικών ειδών σε δημόσιες 
εκδηλώσεις, σε δημόσια κτίρια και σε 
ιδρύματα και σε αθλητικές εγκαταστάσεις 
ελέγχονται από: 

• την Αστυνομία για πυροτεχνήματα 
κατηγορίας 4, 

• επαγγελματία πυροτεχνουργό για 
πυροτεχνήματα κατηγοριών 1-3. 

Επιτρέπεται χωρίς άδεια η χρήση 
πυροτεχνημάτων κατηγορίας 1 από άτομα 
ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών και 
πυροτεχνημάτων κατηγορίας 2 από άτομα 
άνω των δεκαέξι (16) ετών.  
Υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα  
πυροτεχνημάτων που θα χρησιμοποιηθούν  
και για τις δύο κατηγορίες. Η μέγιστη 
επιτρεπτή ποσότητα καθαρής δραστικής 
ουσίας είναι ένα κιλό κάθε φορά.  
Η χρήση πυροτεχνημάτων κατηγορίας 3 
επιτρέπεται μόνο την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά. Όσον 
αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες 
πυροτεχνημάτων, επιτρέπεται η χρήση τους 
μόνο από επαγγελματία πυροτεχνουργό. 
Η χρήση πυροτεχνημάτων κατηγορίας 4 
ελέγχεται από την Aστυνομία. Η Αστυνομία 
είναι επίσης υπεύθυνη για την έγκριση και τον 

Στην Ουγγαρία, σύμφωνα με το 
κυβερνητικό διάταγμα, επιτρέπεται η 
χρήση πυροτεχνημάτων σε γαμήλιες 
εκδηλώσεις και σε δημόσιους χώρους. Ο 
υπεύθυνος πυροτεχνουργός πρέπει να 
ειδοποιεί για την προγραμματισμένη χρήση 
πυροτεχνημάτων τουλάχιστον οκτώ και το 
πολύ τριάντα ημέρες πριν από την 
εκδήλωση.  
Η μέγιστη ποσότητα καθαρής δραστικής 
ουσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι 
είκοσι κιλά. 
Μετά την εκδήλωση ο υπεύθυνος 
πυροτεχνουργός οφείλει εντός οκτώ 
ημερών να ενημερώσει εγγράφως την 
εξουσιοδοτούσα αρχή για την ποσότητα 
που χρησιμοποιήθηκε και για την 
ποσότητα που δε χρησιμοποιήθηκε. 

Η αποθήκευση, χρήση, πώληση 
και παραγωγή πυροτεχνημάτων 
ελέγχονται κυρίως από την 
τοπική Αστυνομία, αλλά και από 
δημόσιους λειτουργούς. Σε 
περίπτωση παραβίασης της 
νομοθεσίας οι παραβάτες 
τιμωρούνται με πρόστιμο έως 
150.000 HUF, περίπου €410.  
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έλεγχο της παραγωγής, διανομής και 
αποθήκευσης πυροτεχνημάτων. Επιπλέον, η 
Αστυνομία ενημερώνει τους κατά τόπους 
αρμόδιους δήμους και πυροσβεστικές 
δυνάμεις σχετικά με τις εταιρείες που 
κατασκευάζουν ή αποθηκεύουν 
πυροτεχνήματα στην επικράτειά τους. 

Πολωνία 

Υπάρχει υποχρέωση αναφοράς της 
επερχόμενης χρήσης πυροτεχνημάτων στις 
αρμόδιες αρχές, τον κυβερνήτη, την 
Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την 
υγειονομική υπηρεσία και το κοντινό 
αεροδρόμιο (σε περίπτωση που υπάρχει). 
Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, η 
χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται σε 
ιδιωτικά ακίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 
Τα πυροτεχνήματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε δημόσιους χώρους 
χωρίς άδεια μόνο την 31η Δεκεμβρίου και 
την 1η Ιανουαρίου. Σε περίπτωση 
παραβίασης του νόμου η Αστυνομία 
παρεμβαίνει. 

Η χρήση πυροτεχνημάτων σε εκδηλώσεις 
πρέπει να πραγματοποιείται από εταιρεία 
που έχει εγκριθεί από τον κυβερνήτη, ώστε 
να χρησιμοποιεί είδη πυροτεχνίας για 
ιδιωτική χρήση. Η χρήση πυροτεχνημάτων 
πρέπει να επιβλέπεται από επαγγελματία 
πυροτεχνουργό με τα κατάλληλα 
προσόντα. Η εταιρεία που πραγματοποιεί 
τη χρήση πυροτεχνημάτων σε εκδηλώσεις, 
όπως γάμους, λαμβάνει τις απαραίτητες 
άδειες και ειδοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Πρώτες 
Βοήθειες, αεροδρόμιο) για τη διοργάνωση 
της πυροτεχνικής παράστασης. 

Η χρήση πυροτεχνημάτων 
ελέγχεται από την Αστυνομία. 

 

Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία για την χρήση 
πυροτεχνημάτων απαιτούνται τα ακόλουθα: 
1. Άδεια από το δημοτικό συμβούλιο της 

περιοχής. 

2. Ειδική άδεια θορύβου από τον δήμο. 

3. Δήλωση των πυροσβεστών για τα 

απαραίτητα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. 

Η χρήση πυροτεχνημάτων σε εκδηλώσεις 
επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει συμμόρφωση 
με τις απαραίτητες απαιτήσεις.  

 

Ο έλεγχος χρήσης είναι 
υποχρεωτικός και διενεργείται 
από την Αστυνομία Δημόσιας 
Ασφάλειας στις πόλεις και από 
την Εθνοφυλακή στην ύπαιθρο. 
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4. Υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Το άρθρο 38 του εκτελεστικού νόμου υπ’  

αριθμόν 474/88 της 22ας Δεκεμβρίου ορίζει τα 

εξής: 

1. Η εκτόξευση ρουκετών ή η ρίψη 

οποιουδήποτε άλλου πυροτεχνήματος 

μπορεί να γίνει μόνο από τεχνικά 

καταρτισμένα άτομα που ορίζονται από τον 

τεχνικό εργοστασίων πυροτεχνίας ή 

συνεργείων πυροτεχνίας, με άδεια που 

χορηγείται από την Αστυνομία κάθε δήμου 

στην οντότητα ή στο ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο.  

2. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών σε 
άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών. 

Στις οδηγίες της Αστυνομίας Δημόσιας 
Ασφάλειας για τη χρήση πυροτεχνικών ειδών 
επισημαίνεται ότι κατά τη χρήση 
πυροτεχνημάτων πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικός χώρος και απόσταση ασφαλείας. 
Εντός αυτού, πρέπει να δημιουργηθεί χώρος 
εκτόξευσης τουλάχιστον πέντε μέτρα μακριά 
από οποιοδήποτε άλλο είδος πυροτεχνίας. 

 

Ρουμανία 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι 

αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς 

πυροτεχνημάτων. Η εποπτική αρχή για την 

τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 

σχετικά με τα πυροτεχνήματα είναι το 

Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της γενικής 

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι πυροτεχνουργοί 
δικαιούνται να κατέχουν, να 
χρησιμοποιούν, να μεταφέρουν, να 
αποθηκεύουν, να πειραματίζονται ή να 
χειρίζονται πυροτεχνικά είδη.  

Οι κάτοχοι αδειών έχουν την 
υποχρέωση να τις διατηρούν σε 
καλή κατάσταση μαζί με όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα και να τα 
προσκομίζουν κατόπιν αιτήματος 
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επιθεώρησης της ρουμανικής Αστυνομίας και 

των υπαγόμενων μονάδων.  

Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμόν 126/1995 

για τις εκρηκτικές ύλες, που αναδημοσιεύτηκε 

το 2014, και την κυβερνητική απόφαση υπ’ 

αριθμόν 95/2011, τα πυροτεχνήματα 

ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Κατηγορία 1: Πυροτεχνήματα που ενέχουν 

πολύ χαμηλό κίνδυνο και αμελητέο 

επίπεδο θορύβου και προορίζονται για 

χρήση σε περιορισμένους χώρους (π.χ. 

αστέρια, σπινθήρες, δαχτυλίδια πυρκαγιάς 

κ.λπ.). 

• Κατηγορία 2, 3 και 4: Πυροτεχνήματα που 

προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από 

πυροτεχνουργούς σε εξωτερικούς χώρους. 

. 

Οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την 
εξουσιοδότηση ενός πυροτεχνουργού 
καθορίζονται από τους τεχνικούς κανόνες 
για τη διατήρηση, την προετοιμασία, τον 
πειραματισμό, την καταστροφή, τη 
μεταφορά, την αποθήκευση, τον χειρισμό 
και τη χρήση πυροτεχνικών ειδών που 
εγκρίθηκαν με κυβερνητική απόφαση. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τη χρήση 
πυροτεχνημάτων απαιτούνται τα εξής:  
1. Τυπική αίτηση. 
2. Πίνακας με τα τεχνικά στοιχεία των 

πυροτεχνικών προϊόντων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τα 
πυροτεχνήματα, καταγεγραμμένα ανά 
τύπο, κατηγορίες, διαμετρήματα, 
υπογεγραμμένος και σφραγισμένος από 
τον νομικό εκπρόσωπο του 
εξουσιοδοτημένου πυροτεχνουργού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν για πρόληψη και 
επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
καταστροφής ή τραυματισμού, όπως οι 
δυνάμεις και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση  
επέμβασης, ο τρόπος επέμβασης, η 
απαγόρευση πρόσβασης σε μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα στην περίμετρο 
ασφαλείας, υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη από τον νομικό 

στους φορείς που είναι αρμόδιοι 
να ασκούν έλεγχο. 
Οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τις 
προσπάθειές τους κατά τη 
διάρκεια των εορτών, όπως τα 
Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά. 
Η πώληση ειδών πυροτεχνίας 
των κατηγοριών 1 και P1 που 
πωλούνται σε άτομα κάτω του 
ορίου ηλικίας που ορίζει ο νόμος, 
κάτω των δεκαέξι ετών, και η 
πώληση στο ευρύ κοινό ειδών 
πυροτεχνίας που προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν μόνο από 
ειδικούς πυροτεχνίας συνιστούν 
αδικήματα που τιμωρούνται με 
φυλάκιση από τρεις μήνες έως 
ένα έτος. 
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εκπρόσωπο του εξουσιοδοτημένου 
πυροτεχνουργού. 

4. Σχέδιο σε κλίμακα 1:500 που 
περιλαμβάνει την περιοχή βολής, την 
περιοχή πτώσης, την περίμετρο 
ασφαλείας και τις αποστάσεις από τις 
περιοχές που ενδέχεται να 
κινδυνεύσουν από πυρκαγιά, 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από 
τον νομικό εκπρόσωπο του 
εξουσιοδοτημένου πυροτεχνουργού. 

5. Άδεια της τοπικής αρχής στην εδαφική 
περιοχή που θα γίνει χρήση 
πυροτεχνημάτων. 

Απαγορεύεται η χρήση πυροτεχνημάτων 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
- Μεταξύ 10 μ.μ. και 6.00 π.μ., με 

εξαίρεση τοπικές, εθνικές ή διεθνείς 
εκδηλώσεις που έχουν εγκριθεί από τις 
τοπικές αρχές. 

- Σε απόσταση μικρότερη των πενήντα ή 
εκατό (100) μέτρων (ανάλογα με τον 
τύπο κατοικίας) από κατοικημένες 
περιοχές. 

- Σε απόσταση μικρότερη από 
πεντακόσια μέτρα από ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, χώρους 
αποθήκευσης και παράδοσης υγρών ή 
στερεών καυσίμων, εγκαταστάσεις 
φυσικού αερίου. 

- Σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος 
κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων. 
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- Σε δημόσιους δρόμους και σε ανοιχτούς 
χώρους με πλήθος κόσμου. 

- Σε απόσταση μικρότερη των 
πεντακοσίων (500) μέτρων από δάση. 

Σλοβακία 

Οι ακόλουθες αρχές ελέγχουν τη χρήση 
πυροτεχνημάτων για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς: 

• Οι δήμοι εκδίδουν άδεια χρήσης 
πυροτεχνημάτων για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς.  

• Η επαρχιακή μεταλλευτική αρχή  εκδίδει 
άδεια για την επαγγελματική διεξαγωγή 
πυροτεχνημάτων και μπορεί να ανακαλέσει 
το πιστοποιητικό επαγγελματικής 
επάρκειας για χρήση πυροτεχνημάτων. 
Ακόμη επιβάλλει πρόστιμα, π.χ. όταν ένα 
πρόσωπο χρησιμοποιήσει πυροτεχνήματα 
χωρίς πιστοποιητικό, εξουσιοδότηση, άδεια 
ή συναίνεση.  

• Η δημοτική Αστυνομία επιβάλλει 
πρόστιμα. Το αδίκημα διαπράττεται όταν 
κάποιος χρησιμοποιεί είδη πυροτεχνίας 
κατά παράβαση γενικά δεσμευτικών 
νομικών κανονισμών ή οδηγιών για τη 
χρήση τους. 

Ο κάθε δήμος διασφαλίζει τη δημόσια τάξη 
στην επκράτειά του. Για τον σκοπό αυτό, ένας 
δήμος μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση 
πυροτεχνημάτων για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του 
Νόμου περί Εκρηκτικών Υλών, ένας δήμος 

Επιτρέπεται η χρήση πυροτεχνημάτων σε 
δεξιώσεις γάμου και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι 
δόθηκε η σχετική άδεια. 

Οι δήμοι μπορούν να 
προσαρμόσουν περαιτέρω τις 
συνθήκες για τη χρήση 
πυροτεχνημάτων εκτός του 
πεδίου εφαρμογής του νόμου για 
τα εκρηκτικά. 
Για παράδειγμα, ο δήμος της 
Μπρατισλάβας εξέδωσε το 2016 
έναν κανονισμό που απαγορεύει 
τη χρήση πυροτεχνημάτων τύπου 
F2 και F3 κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του  έτους στην 
επικράτεια της Μπρατισλάβας. 
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μπορεί, για λόγους προστασίας της δημόσιας 
τάξης, να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη 
χρήση πυροτεχνικών προϊόντων των 
κατηγοριών F2, F3, P1 και T1 στην 
επικράτεια του δήμου ή σε τμήματά του. 
Είδη πυροτεχνίας των κατηγοριών F2 και F3 
με υψηλό επίπεδο θορύβου μπορούν να 
πωλούνται στον καταναλωτή μόνο από τις 28 
Δεκεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, ενώ τα 
είδη πυροτεχνίας των κατηγοριών F2 και F3 
με αμελητέο επίπεδο θορύβου μπορούν να 
πωλούνται στον καταναλωτή μόνο από την 1η 
Δεκεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Εκτός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, 
απαγορεύεται η πώληση ειδών πυροτεχνίας, 
με εξαίρεση την αγορά βάσει συγκατάθεσης 
του δήμου για χρήση ειδών πυροτεχνίας. 

Σλοβενία 

Σύμφωνα με τον νόμο περί εκρηκτικών και 
πυροτεχνικών ειδών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
για την επιθεώρηση ειδών πυροτεχνίας στη 
Σλοβενία είναι: η Αστυνομία, η τελωνειακή 
διοίκηση, η Επιθεώρηση Εσωτερικών 
Υποθέσεων και το Τμήμα Επιθεώρησης 
Αγοράς. 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου περί 
δημοτικών υπηρεσιών φύλαξης (Municipal 
Warden Services Act - ZORed), οι δήμοι 
δημιουργούν δημοτικές υπηρεσίες φύλαξης 
για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης στην 
περιοχή τους. Η δημοτική υπηρεσία φύλαξης 
είναι μια δημοτική αρχή αρμόδια για 

Επιτρέπεται η χρήση πυροτεχνημάτων σε 
δεξιώσεις γάμου και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι 
δόθηκε η σχετική άδεια της αρμόδιας 
διοικητικής μονάδας για τον χώρο που θα 
γίνει η χρήση. 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν 
τις επιθεωρήσεις και τις 
προσπάθειές τους κατά τη 
διάρκεια των μεγάλων εορτών 
(Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά), 
προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσουν τις 
πιθανότητες παραβιάσεων και 
τραυματισμών από την αλόγιστη 
χρήση ειδών πυροτεχνίας. 
Σε περίπτωση που γίνεται μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση 
πυροτεχνημάτων, η Αστυνομία 
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μικροπαραβάσεις, η οποία εποπτεύει μεταξύ 
άλλων και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας σε 
δημόσιους χώρους. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι δημοτικοί φύλακες 
δύνανται να προειδοποιούν, να εκδίδουν 
προφορικές εντολές, να εξακριβώνουν την 
ταυτότητα κάποιου, να διενεργούν έρευνα 
ασφαλείας προσώπου, να δεσμεύουν 
αντικείμενα ή και να συλλαμβάνουν ένα 
άτομο. Ο δημοτικός φύλακας που διαπιστώνει 
ότι ετοιμάζεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει 
διαπραχθεί ποινικό αδίκημα για το οποίο ο 
δράστης διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 
έγκλησης έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει την 
Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου που διέπει την ποινική διαδικασία. 
Κατόπιν πρότασης του δημάρχου, το 
δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει ένα δημοτικό 
πρόγραμμα ασφάλειας που περιγράφει 
λεπτομερώς το είδος και το εύρος των 
καθηκόντων της δημοτικής υπηρεσίας 
φύλαξης. Το πρόγραμμα ασφάλειας 
περιλαμβάνει και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το θέμα των πυροτεχνημάτων. 
Δύο ή περισσότεροι δήμοι μπορούν να 
υιοθετήσουν ένα κοινό δημοτικό πρόγραμμα 
ασφάλειας. 

θα κατάσχει τα πυροτεχνήματα 
επιτόπου. 
Γίνονται εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, που 
απευθύνονται σε χρήστες 
πυροτεχνικών ειδών, ιδιαίτερα σε 
ανηλίκους, που διεξάγονται από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και την 
Αστυνομία μέσω των ΜΜΕ 
ταυτόχρονα σε δημόσιους 
χώρους και αναρτάται 
ενημερωτικό υλικό στις 
ιστοσελίδες του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της Αστυνομίας. 

Σουηδία 

Η πώληση και χρήση πυροτεχνημάτων 
ρυθμίζονται κυρίως από τον νόμο για τη 
δημόσια τάξη (1993:1617) και τον νόμο για τα 
εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά (2010:1011). 

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος 
πυροτεχνήματα, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί 
σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες 
εκπαίδευσης, ανάλογα με το είδος των 

Ο περί εύφλεκτων και εκρηκτικών 
Προϊόντων Νόμος ρυθμίζει τη 
χρήση πυροτεχνημάτων, καθώς 
και τις κυρώσεις, αλλά και τις 
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Για τον χειρισμό πυροτεχνικών προϊόντων 
απαιτείται ειδική εκπαίδευση και άδεια, καθώς 
και ειδική άδεια από τον δήμο για τη 
διακίνηση πυροτεχνικών προϊόντων εκ των 
οποίων ορισμένα λιγότερο επικίνδυνα 
πυροτεχνικά προϊόντα. Δεν υπάρχουν γενικές 
απαιτήσεις εξουσιοδότησης για τη χρήση 
πυροτεχνημάτων σε δημόσιους χώρους. 
Ωστόσο, ο νόμος για τη δημόσια τάξη ορίζει 
ότι πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση 
αν η χρήση πυροτεχνημάτων μπορεί να 
βλάψει ή να προκαλέσει σημαντική 
ταλαιπωρία σε πρόσωπα ή περιουσίες. 
Πιο αναλυτικά, ο κανονισμός της Σουηδικής 
Υπηρεσίας Πολιτικών Ασφαλειών (MSBFS 
2019:1) για τη χρήση και τη μεταφορά ειδών 
πυροτεχνίας και πυρομαχικών ρυθμίζει τον 
χειρισμό εκρηκτικών ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πυροτεχνημάτων. Μόνο άτομα άνω των 
δεκαοκτώ ετών επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα, με κάποιες 
εξαιρέσεις. Πυροτεχνήματα που 
παρουσιάζουν πολύ χαμηλό κίνδυνο, με 
αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία 
προορίζονται για χρήση σε συγκεκριμένους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των 
πυροτεχνημάτων που προορίζονται για  
χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν να 
διατίθενται προς πώληση σε άτομα που 
έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της 
ηλικίας τους. Το τρέχον όριο ηλικίας πρέπει 

πυροτεχνημάτων που πρόκειται να 
χειριστεί. Αυτό ρυθμίζεται στον κανονισμό 
της Υπηρεσίας Πολιτικών Απροβλέπτων 
για τη χρήση και τη μεταφορά ειδών 
πυροτεχνίας και πυρομαχικών. Ο 
κανονισμός ορίζει επίσης τις κατηγορίες 
πυροτεχνημάτων όπως ορίζονται στην 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2013/29/ΕΕ). 
Σύμφωνα με το όγδοο κεφάλαιο του ίδιου 
κανονισμού, κάθε πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί είδη πυροτεχνίας των 
κατηγοριών F2, F3, F4, T1, T2, P1 και P2 
πρέπει να έχει υποβληθεί σε μία από τις 
τέσσερις κατηγορίες εκπαίδευσης.  

αρμοδιότητες της Αστυνομίας 
όσον αφορά την εποπτεία και τη 
συμμόρφωση με τον νόμο. 
Οποιοσδήποτε εκ προθέσεως ή 
από αμέλεια παραβιάζει τον νόμο 
τιμωρείται με χρηματική ποινή ή 
φυλάκιση μέχρι ενός έτους.  
Αρκετοί δήμοι έχουν εφαρμόσει 
δικούς τους τοπικούς κανόνες για 
τον περιορισμό της χρήσης 
πυροτεχνημάτων. 
Για παράδειγμα, στον δήμο 
Knivsta η χρήση μικρών 
πυροτεχνημάτων και ειδών 
πυροτεχνίας, για τα οποία δεν 
απαιτείται ειδική άδεια, 
επιτρέπεται μόνο μεταξύ 8 μ.μ. 
και 1 π.μ. το βράδυ της 
Πρωτοχρονιάς, του Πάσχα, της 

Βαλπουργιανής Νύχτας και της 
Μεγάλης Πέμπτης. Απαγορεύεται 
η χρήση πυροτεχνημάτων σε 
απόσταση μικρότερη των 
διακοσίων (200) μέτρων από 
οίκους ευγηρίας και μονάδες 
φροντίδας ηλικιωμένων. 
Στο δήμο Nybro η χρήση ειδών 
πυροτεχνίας επιτρέπεται μόνο 
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
από τις 11 μ.μ. έως τη 1 π.μ. της 
επόμενης ημέρας. Επίσης, στον 
δήμο Älmhult η χρήση ειδών 
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να αναγράφεται στα εμπορεύματα. Τα 
πυροτεχνήματα που παρουσιάζουν υψηλό 
κίνδυνο και των οποίων το επίπεδο θορύβου 
δεν είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία 
προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως 
«πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση».  
Απαιτούνται διαφορετικές εκπαιδεύσεις όσον 
αφορά τον χειρισμό πυροτεχνημάτων, 
ανάλογα με το είδος τους. 

πυροτεχνίας επιτρέπεται μόνο 
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
από τις 10 μ.μ. έως τις 2 π.μ. της 
επόμενης ημέρας. Για τις 
υπόλοιπες μέρες του χρόνου 
απαιτείται άδεια από την 
Αστυνομία. 

 

Φινλανδία 

Η φινλανδική υπηρεσία ασφάλειας και 
χημικών προϊόντων (Tukes) είναι η αρμόδια  
αρχή για την εποπτεία της αγοράς 
πυροτεχνημάτων. H υπηρεσία αυτή ελέγχει 
μεταξύ άλλων την εισαγωγή ειδών 
πυροτεχνίας, καθώς και τις απαραίτητες 
άδειες για τη χρήση τους. Οι χειριστές 
επίδειξης πυροτεχνημάτων πρέπει να 
ειδοποιούν την τοπική Αστυνομία πριν από 
κάθε επίδειξη πυροτεχνημάτων. Στη 
συνέχεια, η τοπική Αστυνομία συμβουλεύεται 
την τοπική Πυροσβεστική και το Τμήμα 
Διάσωσης και μετά από αυτή τη διαβούλευση 
η Αστυνομία μπορεί να εκδώσει ορισμένους 
όρους σχετικά με την επίδειξη 
πυροτεχνημάτων, εξασφαλίζοντας υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και της δημόσιας ασφάλειας. 
Μεμονωμένοι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν 
την τοπική Πυροσβεστική και το Τμήμα 
Διάσωσης πριν από τη χρήση 

Για τις επιδείξεις πυροτεχνημάτων σε 
διάφορα είδη εκδηλώσεων, όπως οι γάμοι, 
απαιτείται ειδική άδεια από τον χειριστή 
επίδειξης πυροτεχνημάτων, καθώς και 
ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας πριν 
από την εκδήλωση. 

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
πυροτεχνημάτων ρυθμίζεται από 
τη νομοθεσία. Απαιτείται 
ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών 
πριν από τη χρήση και 
επιβάλλονται πρόστιμα, εάν 
έχουν χρησιμοποιηθεί 
πυροτεχνήματα χωρίς άδεια.  
Οι εθνικές και τοπικές αρχές 
επικοινωνούν συχνά με τους 
Φινλανδούς χειριστές 
πυροτεχνημάτων και άλλες αρχές 
εποπτείας της αγοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αύξηση του επιπέδου 
προστασίας και ασφάλειας στη 
χρήση πυροτεχνημάτων. 
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πυροτεχνημάτων, με εξαίρεση την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς που οι πολίτες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν πυροτεχνήματα χωρίς 
να ειδοποιήσουν τις τοπικές αρχές. Η τοπική 
Αστυνομία παρακολουθεί τη χρήση των 
πυροτεχνημάτων και επιβάλλει πρόστιμα, εάν 
παραβιαστεί ο νόμος. 

 


