
1020/………../……….. 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………………….. 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ:………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΡΟΣ:……………………………… 

 

ΟΝΟΜΑΤ. ΣΥΖΥΓΟΥ ή το γένος (επί 

εγγάμων γυναικών): …………………… 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:…………………………. 

 

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:………………… 

 

Δ/ΝΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………….......... 

…………………………………………... 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:………………………… 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:…………………………... 

 …………………………... 

 

Α.Φ.Μ.:………………………………….. 

Δ.Ο.Υ.:…………………………………... 

 

 

ΑΡΙΘ.ΤΑΥΤΟΤ:………………………... 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: …………………… 

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ……………………. 

 

 

Πληκτρολογήθηκε αυθημερόν στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή Δ.Ε.Α., με 

αρνητικό αποτέλεσμα. 

 

 

 

Βόλος,……………… 

ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΒΟΛΟΥ 

Παρακαλώ όπως σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.2168/93, 

μου χορηγήσετε  άδεια αγοράς 

και κατοχής πυροβόλου όπλου 

για εξάσκηση στη σκοποβολή, 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

1. Δύο (2) υπεύθυνες Δηλώσεις. 

2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Ψυχιάτρου. (από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ψυχικά 

υγιής και σωματικά ικανός να 

οπλοφορεί.) Κλειστό εντός φακέλου. 

3. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες. 

4. Φ/Α Δελτίου Σ.Κ.Ο.Ε.. 

5. Φ/Α Δελτίου Ταυτότητας. 

6. Βεβαίωση συμμετοχής σε αγώνες του 

Σ.Κ.Ο.Ε.. 

7. Βεβαίωση προ - παραγγελίας όπλου. 

8. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος 

σε σύλλογο ξένης περιφέρειας: 

βεβαίωση – δήλωση ότι δύναται από το 

καταστατικό του Συλλόγου να 

εγγράφονται κάτοικοι ξένων 

περιφερειών. 

9. Φωτοαντίγραφο αίτησης εγγραφής. 

10. Φωτοαντίγραφο άδειας κατοχής όπλων 

του Συλλόγου. 

11. Αποδεικτικό αγοράς χρηματοκιβωτίου. 

12. Άδεια εμπορίας προμηθευτή σε φ/φο ή 

άδεια κατοχής πωλητή. 

13. E-παράβολο αξίας τριών (2,04€) ευρώ 

κωδ.6025,  για έκδοση άδειας αγοράς 

σκοπευτικού όπλου. 

14. E-παράβολο αξίας (25,40€) ευρώ 

κωδ.6024,  για έκδοση άδειας κατοχής 

σκοπευτικού όπλου. 

 

 

Ο 

ΑΙΤΩΝ 

 

 

 



YITEY0YNH �HAOLH 
( ap8po 8 N. 1599/1986) 

H aKpi.�sta -rffiv cnmxsi.ffiv 1wu uno�a11,11,ovi-m µs aui-iJ n1 bTJAffiCTll µnopsi. va s11,syx8si. µs pacr11 w 

apxsi.o (XA,11,(J)V Yn11pscr1cov ( ap8po 8 nap. 4 N. 1599/1986) 

vno�IEY0YNIH AI<l>AAEIAI BOAOY 

I
Errwvuµo

I· 

I
T

�/\
. 

I

1
000c;  

I
T.K:

nPOL 

0 - H Ovoµa 

Ovoµa Kai Errwvuµo nan:pa 

Ovoµa Kai Errwvuµo Mrirtpac; 

HµEpoµrivia ytvvriaric; 

T6rroc; ytvvriaric; 

Ap18µ6c; OEATiou TOUTOTr]Ta<; 

T6rroc; KOTOIKiac; 

Ap. Tη11rnµo1or(mou (FAX) 1:)./vari H11£K.Tax/µ£iou 
I

Ms ai-oµtKT} µou su8uv11 Km yvffipi.�ovi-m; rn; KDpcocrw;, nou npopMnovi-m an6 n<; 8tai-a�s1<; 

't"ll<; nap. 6 WU ap8pou 22 WU N. 1599/1986 , bllACOV(J) 6n : 

rvcop{sco TOUS Kavovtcrµouc; 8u�saycoy17c; TOU a011,17µa-roc; 7WU 0a acrKro, µ£ Ta OTI:AO 
1rou n:p6K£tTat -Va n:poµ110cUTO) / n:ou KaTEXCO, Ka0ros Kat TOUS KaVOVES acr<9aAous 
XP11C>llS Kat q>UAasris n:ou 0a aKOAou0ro. EsaKOAou0ouv va auv-rptxouv Ol 
n:poun:o0ecr£tS TllS apxitjs xop17y11cr11s TllS a8ctac;. To 6n_Ao n:ou 0a n:poµ110cUTO) / n:ou 
Ka-rtxco ............................................................................................ . 

YITO�Jm:H Ar<l>AAEIAL BOAOY 
Y ntypa\jf£ £vromov µou au0riµcp6v 

0 rP AMMATEAr 
B6AO<;, ........./........../................... . 

-0/H-

�HA .......... . 
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YIT E Y0YNH liHAQIH 
( cip8po 8 N. 1599/1986) 

H aKpi�Eta 'teov cnoixEicov reoD Dreo�ci11.11.ovmt µE aDTI7 •fl 81711.cocrri µreopEi va EAEYX8Ei µE �acrri TO 
apxEio 6.11.11.cov YrcripEmcov ( cip8po 8 reap. 4 N. 1599/1986) 

vno�NI:H AI:<I>AAEIAI: BOAOY 

IErrwvuµo 
I

I
TrJA. I

1000c; IT.K: 

nPOL 

0 - H Ovoµa 

Ovoµa Km Errwvuµo nmtpa 

Ovoµa Km Errwvuµo Mr,rtpm; 

HµEpoµr,vfa ytvvr,ar,c; 

T6rroc; ytvvr,ar,c; 

Ap18µ6c; O£ATfou raur6rr,rac; 

T6rroc; KOTOIKfac; 

Ap. TηArnµo1or(mou (FAX) ti/var, HA£K.Tax/µ£fou I

ME moµtKT) µOD ED8uvri Kat yvcopisovmc; nc; KDpCOcrEtc; , reoD repo�Mreovmt are6 nc; OtaTU.SEtc; 

-rric; reap. 6 TOD ap8poD 22 TOD N. 1599/1986, ori11.covco 6n: 

A) liEV Eµreimco crnc; areayopEDnKsc; otmcisEtc; TOD ap8poD 18 reap. 2 TOD N.2 168/93.
B) liEv wyxavco <pDy6reotvoc; 11 <pDy68tKoc;.
f) liEV EKKpEµEi crE �cipoc; µoD reotvtKT) Dre68wri yta reapa�acrri reoD repo�AEreE-rm are6 TO ap8po 18
reap.2 TOD N. 2 168/93.
ii) liEV Eiµm Emipoc; crE I8tconK17 EmxEipricrri I1qpox11c; YrcripEcrtcov Acrcpa11.Eiac;
(I.E.IT.Y.A.),(SECURITY), reoD AEnoDpyEi coc; 0µ6ppD8µoc; 17 E-rEp6ppD8µoc; EmtpEia.
E) liEV Eiµm EKrep6crcoreoc;, OtaXEtptcr-r17c;, µs11.oc; li . .L. 11 µsTOxoc; I8tconK17c; EmxEipricrric; Tiapoxric;
YrcripEcrtcov Acrcpa11.Eiac; (SECURITY), reoD AEtTODpyEi µE -rri µopcpfi avcovDµflc; E-rmpEiac;.
IT) liEV Eiµm Drea11.11.ri11.oc; I8tconKT)c; EmxEipricrric; ITapoxfic; YrcripEmcov Acrcpa11.Eiac; (SECURITY).

B611.oc;, ........ /...........  /................... .

-0 / H-

li HA .......... . 
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ΙΑΤΡΙΚΟ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  

(Παθολόγου ή Νευρολόγου ή Γενικής Ιατρικής) 

Ο/Η Ιατρός __________________________________________________________ 

πιστοποιώ ότι ο/η ____________________________________________________ 

του _________________________ και της ________________________________ 

γεννηθείς στις _____/ _____ / __________ στ__ ___________________________ 

και με αριθμό ταυτότητος ________________________, από πλευράς 

σωματικής υγείας έχει ικανότητα και καταλληλότητα να φέρει σκοπευτικό 

όπλο για την άσκηση του αθλήματος της Σκοποβολής. 

Ημερομηνία Ο/Η  ΙΑΤΡΟΣ 

___ / ___ / 20___ 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 

Οδηγίες προς τον Ιατρό 

Το παρόν Ιατρικό Πιστοποιητικό θα πρέπει να παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο 

εντός σφραγισμένου φακέλου, ώστε να αποσφραγιστεί μόνο από την αρμόδια 

για την έκδοση της άδειας κατοχής σκοπευτικού όπλου Αστυνομική Αρχή. 
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ΙΑΤΡΙΚΟ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

(Ψυχιάτρου) 

Ο/Η Ιατρός __________________________________________________________ 

πιστοποιώ ότι ο/η ____________________________________________________ 

του _________________________ και της ________________________________ 

γεννηθείς στις _____/ _____ / __________ στ__ ___________________________ 

και με αριθμό ταυτότητος ________________________, είναι σε κατάλληλη 

κατάσταση ψυχικής υγείας, ώστε να τον/την καθιστά ικανό/-ή να φέρει 

σκοπευτικό όπλο για την άσκηση του αθλήματος της Σκοποβολής. 

Ημερομηνία Ο/Η  ΙΑΤΡΟΣ 

___ / ___ / 20___ 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 

Οδηγίες προς τον Ιατρό 

Το παρόν Ιατρικό Πιστοποιητικό θα πρέπει να παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο 

εντός σφραγισμένου φακέλου, ώστε να αποσφραγιστεί μόνο από την αρμόδια 

για την έκδοση της άδειας κατοχής σκοπευτικού όπλου Αστυνομική Αρχή. 
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