
 
Απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυση σωματείου σκοποβολής και θεώρηση 

βιβλίων  
 

Για την λειτουργία οποιουδήποτε νέου Σκοπευτηρίου απαιτείται άδεια από τον 
Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας και να διαθέτει τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 
 Τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια να απέχουν περιμετρικά 

τουλάχιστον 1.000 μέτρα από κατοικημένες περιοχές και να μην 
προκαλούν ηχητικές οχλήσεις σε αυτές 

 Τα κλειστά Σκοπευτήρια απαιτείται να διαθέτουν πλήρη ηχομόνωση  
 

Δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (της οικείας Περιφέρειας)  
2) Προσκόμιση σχετικού παραχωρητηρίου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού  

Μίσθωσης όπου προκύπτει η έκταση που παραχωρείται ο χρόνος 
παραχώρησης η μίσθωσης  και η παροχή έγκρισης για την τοποθέτηση 
αναχωμάτων εντός του χώρου αυτού και εκτέλεση άλλων εργασιών 

3) Εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τα λοιπά Ιδρυτικά 
μέλη του Σωματείου για εκπροσώπηση τους με γνήσιες υπογραφές και 
σφραγίδα του σωματείου 

4) Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη 
5) Καταστατικό του σωματείου 
6) Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου 

Πρωτοδικείου 
7) Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α 
8) Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν ( Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή 

ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του Βιβλίου). Στην 
τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο: 

 
 Μητρώο μελών 
 Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 
 Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 
 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
 Βιβλίο εσόδων –  εξόδων 
 Μητρώο αθλουμένων μελών 
 Βιβλίο διακίνησης πυρομαχικών  
 Βιβλίο κατεχόμενων όπλων 
 Βιβλίο περισυλλογής καλύκων 

 
9) Υπεύθυνη δήλωση 1 ότι δεν υπάρχουν στην κατοχή του Σωματείου όπλα, 

φυσίγγια ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενα, τα οποία χρήζουν άδειας 
από την Αστυνομία  Σε περίπτωση προμήθειας όπλων ή οποιωνδήποτε 
αντικειμένων που χρήζουν άδειας προμήθειας ή κατοχής από την Αστυνομία 
και προκειμένου να γίνει θεώρηση των τριών τελευταίων βιβλίων, που 
αναγράφοντας ανωτέρω, προσκομίζονται στη Υπηρεσία μας: 

 
1. Αναγράφεται στην ΑΙΤΗΣΗ / ΥΔ της Οικείας Περιφέρειας 
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 Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταία εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων 
όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την 
Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου, ή/και  

 Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή 
οποιουδήποτε    άλλου τύπου αντικειμένων, τα οποία χρήζουν άδειας από 
την Αστυνομία εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο. 

 
10) Υπεύθυνη δήλωση των μελών της διοίκησης της Αθλητικής Εγκατάστασης  ή 

του Σωματείου που αιτούνται την άδεια στην οποία να αναφέρεται ότι ο 
δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 
2168/1993 και δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος 

11)  Ιατρική βεβαίωση ιατρού νευρολόγου – ψυχιάτρου ή παθολόγου όπου 
προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου για φυσικό 
πρόσωπο ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο 
του Σωματείου, ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και 
δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία. 
 
 
 
 


