
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
11 Μαρτίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, και β) Υγείας, κ. 

Βασίλειο Κικίλια. 

Θέμα: «Σοβαρή έλλειψη στη διαγνωστική διαδικασία για χορήγηση ιατρικού 

πιστοποιητικού ψυχικής υγείας σε αιτούμενους άδεια οπλοκατοχής.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3009/2/177-α (ΦΕΚ 4705/Β/23-10-2020) 

περιγράφεται ως προαπαιτούμενο της διαδικασίας αδειοδότησης οπλοκατοχής η χορήγηση 

ιατρικής βεβαίωσης από ψυχιάτρους ως εξής: «3) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας 

ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, 

καθώς και πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από 

το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα 

και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Τα ως άνω πιστοποιητικά 

παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός 

σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το 

απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του 

παραβιάσθηκε. Τα ως άνω πιστοποιητικά δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας αγοράς 

όπλου για θήρα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλου όπλου για θήρα και 

δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής. Από την 

υποχρέωση προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ως 

μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.» 

Η διάταξη κατ’ αρχήν αποτελεί βήμα προόδου, δεδομένου ότι πριν την ισχύ της ΚΥΑ το 

«πιστοποιητικό καταλληλότητας» είχαν τη δυνατότητα να χορηγήσουν Παθολόγοι. Παρά 

ταύτα, πάσχει από ελλείμματα τα οποία επισημαίνουν πολλοί ψυχίατροι και τα οποία χρήζουν 

άμεσα θεραπείας. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η απουσία συγκεκριμένου και ομοιόμορφου για δημόσιους 

και ιδιωτεύοντες ιατρούς πρωτοκόλλου δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία στη διαδικασία. 

Πολλοί ιατροί προτείνουν πρωτόκολλα τα οποία περιλαμβάνουν τοξικολογικό έλεγχο με 

έκδοση σχετικού παραπεμπτικού, ωστόσο πολλοί ενδιαφερόμενοι προσπαθούν να αποφύγουν 

τη διαδικασία και αναζητούν με τους γνωστούς «πλάγιους τρόπους» την εξασφάλιση του 

σχετικού πιστοποιητικού. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκρηκτικός ο συνδυασμός μιας τέτοιας 
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ευρείας βούλησης για δωροδοκία και της απουσίας ενός ομοιόμορφου συγκεκριμένου 

ιατρικού πρωτοκόλλου σε μια διαδικασία με δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνα αποτελέσματα για 

τη δημόσια τάξη. Σε πολλές αντίστοιχης συστημικής περιπτώσεις στο παρελθόν, είναι γνωστό 

ότι επίορκοι κάθε επαγγέλματος έστησαν διαφόρων ειδών «παραμάγαζα».  

Η πιθανότητα «εξαγοράς» ψυχιατρικής γνωμάτευσης για άδεια οπλοκατοχής και οπλοχρησίας 

αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο πρόκλησης εγκλημάτων. Αν σε αυτή τη συνθήκη αθροίσουμε και 

την μεγάλου εύρους παράνομη οπλοκατοχή στη χώρα μας, ο επιπρόσθετος παράγοντας 

ρίσκου εκτινάσσεται. 

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο άμεσα να μεριμνήσετε κατόπιν διαβούλευσης με τους ψυχιάτρους και 

τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς, ώστε να νομοθετήσετε συγκεκριμένο κοινό ομοιόμορφο 

πρωτόκολλο εξέτασης των ατόμων που καταθέτουν σχετικό αίτημα. Οι χορηγηθείσες 

γνωματεύσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η 

οποία θα πρέπει να διασυνδέεται κατά τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ με τη σχετική βάση 

δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε κατά λόγο αρμοδιότητάς σας προκειμένου να 

καλυφθεί το επισημανθέν άκρως επικίνδυνο νομοθετικό και διαδικαστικό κενό; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




