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4ο Συνέδριο Security Project – Ασφαλείς Πόλεις  
Οπλοκατοχή και Οπλοφορία: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της  

Ψυχικής Κατάστασης του ενδιαφερόμενου και το Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας 



Γενικές Αρχές Υφιστάμενης Νομοθεσίας 



«Δύναται» να οπλοφορούν» (Ν. 2168/93 – ΦΕΚ Α-147, άρ. 10) 

 

Έλληνες Πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μετά από άδεια της αρμόδιας 

αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους στις εξής περιπτώσεις: 

  

• Για την ατομική τους ασφάλεια μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν   

    ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι 

• Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς  

    χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ή  

    προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή  

    εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα των νόμιμων εκπροσώπων των  

    προσώπων ή των ανωτέρω φορέων, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα των υπευθύνων ασφαλείας των  

    προσώπων ή φορέων. 

• Για άσκηση στη σκοποβολή, με όπλα που επιτρέπονται γι αυτόν τον σκοπό. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από την  

    αρμόδια αστυνομική αρχή σε στο όνομα μελών αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που επιδιώκουν την  

    προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής. 

• Άδειες κατοχής κυνηγετικού όπλου 

 

 

 



Δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται (Ν. 2168/93 – ΦΕΚ Α-147, άρ. 18) 

 

  

• Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα: 

Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος 

Για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και προστασίας από το οργανωμένο έγκλημα,  για παραβάσεις 

διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες, ή τοξικές ουσίες, για παράνομη εμπορεία  όπλων και 

συναφών υλικών 

Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, σε περίπτωση καταδίκης, 

σε περίπτωση που εκκρεμεί ποινική δίωξη για συγκεκριμένες παραβάσεις 

• Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που  

    αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή  

    άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις. 

    Η κατάσταση  της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό 



Ιατρική Βεβαίωση (Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας)  



Ιατρικό πιστοποιητικό ψυχικής υγείας (Υπ. Απ. 3009/2/23α  31-8-1994, ΦΕΚ Β-696, αρ.1 & αρ. 10) 

 

 

• Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου – ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η  

    κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου 

 

• Το πιστοποιητικό παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο από τον ιατρό εντός σφραγισμένου φακέλου 

 

• Το πιστοποιητικό ισχύει για όσο διάστημα ισχύει η άδεια για την οποία εκδόθηκε  

 

  



Υπόδειγμα ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το νόμο    

 

  



Υπόδειγμα ιατρικού πιστοποιητικού ψυχικής υγείας 

που χορηγείται από τους ψυχιάτρους    

 

  



Τι προσπαθεί να εξασφαλίσει η Πολιτεία με μια τέτοια γνωμάτευση;  

Προσπαθεί να αποτρέψει την πρόσβαση ατόμων με ψυχικά προβλήματα σε όπλα;  

Θέλει εγγυήσεις για την συμπεριφορά του ατόμου που οπλοφορεί στο μέλλον; 



Αξιολόγηση - Πιστοποίηση  



Αξιολόγηση - Πιστοποίηση  

Ο Ψυχίατρος έχει την δυνατότητα να κρίνει μέσα από μια κλινική συνέντευξη  

αν κάποιος είναι κατάλληλος για οπλοφορία; 

Εκείνο που έχει την ικανότητα να κρίνει ο Ψυχίατρος, είναι ακριβώς το αντίθετο. 

Δηλαδή ποιος είναι ανίκανος για οπλοφορία.  



Αξιολόγηση - Πιστοποίηση  

Θα είχε μεγαλύτερη αξία ένας υποψήφιος αντί να μου φέρει το βιβλιάριο 

υγείας του, να μου φέρει μια βεβαίωση ασφάλισης του αυτοκινήτου του με 

ένα ιστορικό ζημιών  



Συμπεράσματα - Προτάσεις  



  
Προτάσεις για αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού σχετικά με την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση της ψυχικής υγείας του υποψήφιου για οπλοφορία: 

 

• Αξιολόγηση και πιστοποίηση της ψυχικής υγείας του υποψήφιου μόνο από ψυχιάτρους 
 

• Καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και πιστοποίησης της ψυχικής υγείας: 

• Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού ψυχικής υγείας κατόπιν επαναλαμβανόμενης εκτίμησης 

της ψυχικής κατάστασης μέσω κλινικών συνεντεύξεων (μικρός αριθμός συνεδριών) 

• Ατομικό και Οικογενειακό Ιστορικό 

• Αναπτυξιακό Ιστορικό 

• Ιατρικό Ιστορικό 

• Εκτίμηση Προσωπικότητας – Συμπεριφοράς  

• Εκτίμηση Λειτουργικότητας 
 

• Έγκριση από τον νομοθέτη διεθνώς πιστοποιημένων ψυχομετρικών εργαλείων εκτίμησης της 

προσωπικότητας, ως βοηθητικά εργαλεία στην προσπάθεια εκτίμησης της καταλληλότητας 

των υποψηφίων για οπλοφορία, ή δημιουργία ειδικού ψυχομετρικού εργαλείου εκτίμησης και 

πιστοποίησης της καταλληλότητας των υποψηφίων για οπλοφορία 
 

• Περιοδικός επανέλεγχος – επαναξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης των ατόμων που 

κατέχουν άδεια οπλοφορίας (π.χ. ετησίως) 
 

• Κατάρτιση επικαιροποιημένου καταλόγου ψυχιατρικών παθήσεων (σε αντιστοιχία με τα 

σύγχρονα ταξινομητικά συστήματα – DSM V) 

 



  
Προτάσεις για αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού σχετικά με την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση της ψυχικής υγείας του υποψήφιου για οπλοφορία: 

 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με άτομα που δεν θα πρέπει να οπλοφορούν, μέσω των 

αρχείων μονάδων υγείας και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (με πρόβλεψη 

διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων) 

 

• Υποχρεωτική διενέργεια τοξικολογικού ελέγχου για χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσω 

πιστοποιημένων τεστ με χορήγηση βεβαίωσης των αποτελεσμάτων 

 

• Καθιέρωση μεταβατικής περιόδου μεταξύ της πιστοποίησης της ψυχικής υγείας και της 

έκδοσης της άδειας οπλοφορίας και συμμετοχή σε πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

(ιδίως για νέους υποψήφιους για οπλοφορία) 

 

 



 
Κλινικοεργαστηριακός Έλεγχος – Τοξικολογικός Έλεγχος  

 
Drug Test Ούρων  



Εκπαίδευση  

Θεωρητικές Γνώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

Πρακτικές Γνώσεις 



Εκπαίδευση 

«Εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο εκπαιδευμένος είναι κανείς και πόσο η υποδομή του 

 είναι τέτοια ώστε τη δεδομένη στιγμή να μπορεί να χρησιμοποιήσει ευλόγως και ελλόγως ένα όπλο» 

 

Γ. Αλεβιζόπουλος, Καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ 

Εξομοιωτές Σκοποβολής  

Αντιληπτική Ικανότητα 



Σας Ευχαριστώ 


