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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΚΑΣΟΥΗ ΠΤΡΟΒΟΛΟΤ ΟΠΛΟΤ ΦΤΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΠΟΒΟΛΗ.
Γεληίο Τασηόηηηας και θφηοησπία ασηού.

2.

Φφηοανηίγραθο ηοσ Γεληίοσ Σκοπεσηή (και ηις 2 όυεις) θεφρημένο για ηο ηρέτον έηος.

3.

Τέζζερις -4- έγτρφμες, πρόζθαηες και όμοιες θφηογραθίες, διαζηάζεφν ηασηόηηηας.

4.

Βεβαιώζεις ηης ΣΚ.Ο.Δ. ζηις οποίες να προκύπηοσν:
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1.

α) η ημερομηνία εγγραθής ηοσ ενδιαθερομένοσ ζηα μηηρώα ηης ομοζπονδίας,
β) οι επίζημοι αγώνες ζηοσς οποίοσς έτει λάβει μέρος και
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γ) όηι ηο όπλο ποσ πρόκειηαι να προμηθεσηεί είναι ζύμθφνα με ηοσς Γιεθνείς κανονιζμούς
αγφνιζμάηφν ζκοποβολής και βάζει εργοζηαζιακών προδιαγραθών καηάλληλο για ηην
άζκηζη ζε αγώνα ηης ζκοποβολής
5.

Γύο -2- Πιζηοποιηηικά Ιαηρών (ζε ζθραγιζμένοσς θακέλοσς):

Διδικόηηηας υστιάτροσ (Κραηικού Νοζηλεσηικού Ιδρύμαηος ή ιδιώηη ιαηρού) από ηο οποίο
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να προκύπηει η καηάζηαζη υστικής ζας σγείας ηοσ ενδιαθερομένοσ
Διδικόηηηας παθολόγοσ ή νεσρολόγοσ ή γενικής ιατρικής, από ηο οποίο να προκύπηει η
αποσζία οργανικών νοζημάηφν και ζσνεπώς η ζφμαηική ικανόηηηα και καηαλληλόηηηα ηοσ
ενδιαθερομένοσ να θέρει όπλο.

 Δάν τορηγηθεί από ιδιώηη ιαηρό – ιδιφηική κλινική, ζσμβεβλημένο ζηον ΔΟΠΥΥ, πρέπει να
εκδοθεί ζηο πλαίζιο λειηοσργίας ηοσ ιδιφηικού ηοσ ιαηρείοσ και ότι ζηο πλαίζιο ηφν επιζκέυεφν
ηης ζύμβαζής ηοσ.

 Δάν τορηγηθεί από ιαηρό Γημοζίοσ Νοζοκομείοσ – Κένηροσ Υγείας, πρέπει η Γραμμαηεία ηοσ
Νοζοκομείοσ να επικσρώζει ηο γνήζιο σπογραθής ηοσ εν λόγφ ιαηρού.

ημειώνονται:


Δθόζον ένας ιαηρός θέρει και ηις δύο φς άνφ ειδικόηηηες, εκ ηφν οποίφν η μία οπφζδήποηε
ασηής ηοσ υστιάηροσ, είναι δσναηόν ηα δύο (2) πιζηοποιηηικά να τορηγηθούν από ηον ίδιο
ιαηρό.

Η ημερομηνία έκδοζης δε θα πρέπει να απέτει πέραν ηοσ ηριμήνοσ από ηην ημερομηνία
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σποβολής ηοσ.

6.

Βεβαίφζη Παραγγελίας πσροβόλοσ όπλοσ.

7.

Αίηηζη και σπεύθσνη δήλφζη, ζηην οποία θα δηλώνεηε εκηός ηφν άλλφν, ηοσς αριθμούς κορμού,
κάννης και κλείζηροσ, οι οποίες θα ζσμπληρφθούν ζηην Υπηρεζία μας.

