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Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2016 

Αρ. Πρωτ. 147/16 
 
 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 
Σας ενημερώνουμε ότι, εχθές 29/01/2016, αναρτήθηκε στο opengov.gr 
(http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6105)    σχέδιο    νόμου    με    τίτλο 
«Κώδικας Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ». 

 
Στο άρθρο 43  αναφέρεται  πρόταση που αφορά το άθλημά μας με τίτλο 
«Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου» . 

 
Η πρόταση αυτή στην πρώτη παράγραφο είναι εξαιρετικά θετική γιατί 
εισάγει για πρώτη φορά το πάγιο αίτημά μας για αποχαρακτηρισμό του 
αθλητικού τόξου ως όπλο γεγονός το οποίο ισχύει στις περισσότερες 
χώρες του κόσμου, διευκολύνει την ανάπτυξη και την διεξαγωγή του 
αθλήματος μας και δίνει τη δυνατότητα στην ομοσπονδία μας να 
εναρμονιστεί με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας ακολουθώντας 
τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε 
όλες τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

 
Στην δεύτερη όμως  παράγραφο αναιρείται αυτή η θετική εξέλιξη αφού 
η πρόταση αναφέρεται και πάλι σε άδειες κατοχής τόξου  όπως αναφέρει 
ο νόμος μέχρι σήμερα και δεν είχε ποτέ εφαρμοστεί από το 1993. Στην 
περίπτωση λοιπόν που ισχύσει η β’ παράγραφος για μια ακόμα φορά θα 
λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του αθλήματός μας 
ενισχύοντας τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν (αναβολές αγώνων, 
αδυναμία διοργάνωσης πρωταθλημάτων, παραπομπές αθλητών στον 
εισαγγελέα κτλ.) και θα οδηγήσει στη συρρίκνωση ενός από  τα αρχαιότερα  
ολυμπιακά αθλήματα. 

 
Καλούμε όλα τα σωματεία, παράγοντες, αθλητές, προπονητές και φίλους 

του αθλήματός μας, να τοποθετηθούν στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο 
διαβουλεύσεων ζητώντας την διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 43, την κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως 
σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ.) σε ότι αφορά στα 
τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και 
άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την 
απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και 
κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας) . 

 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6105


 

Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να στηριχτούν οι 
προσπάθειες της Ε.Ο.Τ. για οριστική λύση του μακροχρόνιου αυτού 
προβλήματος και να υπάρξει ανάπτυξη και προώθηση της τοξοβολίας, 
ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ολυμπιακής χρονιάς όπου 
διεξάγονται οι αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. 

 
Σε αντίθετη περίπτωση είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η ομοσπονδία θα 
αναστείλει την λειτουργία της. 

 
 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Ο Πρόεδρος 
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