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Διαχείριση του ανοιχτού και κλειστού προπονητηρίου στο OAKA 

 
Η ελληνική ομοσπονδία τοξοβολίας μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών και 
μετά από μεγάλο διάστημα,  άνω των 12 ετών,  παραμονής χωρίς χώρο 
προπόνησης και άθλησης κατάφερε να ολοκληρώσει το Ανοιχτό Ολυμπιακό 
Προπονητήριο στο ΟΑΚΑ.  Πρόσφατα μάλιστα προχώρησε και σε ονοματοδοσία του 
απονέμοντας του το όνομα  της  διακεκριμένης αθλήτριας Ευαγγελίας Ψάρρα.  Το 
Ανοιχτό Ολυμπιακό Προπονητήριο στο ΟΑΚΑ διαθέτει χώρο προπόνησης 
αγωνιστικών δραστηριοτήτων  για τουλάχιστον 15 στόχους σε διαφορετικές 
αποστάσεις  και με δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και με αντίξοες καιρικές συνθήκες 
ή ώρες χωρίς  ηλιακό φως. Επιπρόσθετα είναι ο μοναδικός χώρος στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας που διαθέτει άδεια λειτουργίας και τέλεσης αγώνων. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών κλειστού προπονητηρίου (18m) και για τους 
χειμερινούς μήνες  Νοέμβριο έως και Φεβρουάριο εξακολουθεί η χρήση του χώρου 
προθέρμανσης κάτω από το Ολυμπιακό στάδιο.  
 
Πρόθεση της ελληνικής ομοσπονδίας τοξοβολίας με τους παραπάνω  χώρους και 
ειδικά τη σημαντική επένδυση  πόρων που έγινε για την δημιουργία του ανοιχτού 
ολυμπιακού προπονητηρίου είναι να καλύψει πρωτίστως τις ανάγκες προπονήσεις 
των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών. Επιπρόσθετα και καθώς αυτό είναι 
συνέχεια του παραπάνω, ο χώρος  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διενέργεια αγώνων 
μεταξύ των σωματείων. 
 
Ο άρτιος εξοπλισμός και η οργάνωση του ολυμπιακού προπονητηρίου επιτρέπει 
στην ελληνική ομοσπονδία τοξοβολίας να συμπληρώσει την προετοιμασία των 
εθνικών ομάδων με δημιουργία  προπονητικών camp καθώς και με φιλοξενία  ξένων 
αθλητικών ή εθνικών αποστολών.  
 
Σημαντική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να διατηρείται ο χώρος πάντα σε 

υψηλό επίπεδο και να δημιουργείται η λιγότερη δυνατή όχληση στους αθλητές των 

εθνικών ομάδων κατά τις προπονήσεις τους. Δυστυχώς οι προσπάθειες 

αυτοδιαχείρισης της λειτουργίας των  προπονητηρίων με εθελοντές αθλητές ή 

προπονητές μέχρι τώρα απέβησαν άκαρπες και έδειξαν ότι δημιουργούνται 

περισσότερα προβλήματα από όσα λύνονται. Για το λόγο αυτό η Ελληνική 

Ομοσπονδία Τοξοβολίας αποφάσισε να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση 

του χώρου από αθλητές των σωματείων  εκτός της περίπτωσης συμμετοχής  σε 

αγώνες. Έτσι  οι περιορισμοί που προβλέπονται  για τη χρήση του χώρου από 

αθλητές που δεν περιλαμβάνονται στις εθνικές ομάδες έχουν σαν σκοπό να 

εξασφαλίσουν ότι μόνο αθλητές που έχουν σκοπό την συνεχή και απρόσκοπτη 

προπόνηση θα μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν το χώρο.  Επίσης η 

παρουσία τους δεν θα δυσκολέψει ή περιορίσει  τη χρηστικότητα του χώρου όπως 

αυτός έχει σχεδιαστεί για τον βασικό σκοπό του.  Τα προπονητήρια που λειτουργούν 

με ευθύνη της Ομοσπονδίας δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται έδρες ή να αποτελούν 

τον μοναδικό χώρο προπόνησης σωματείων. Τέλος, η χρήση του χώρου για αθλητές 

εκτός των εθνικών ομάδων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την δυνατότητα 

κάλυψης των λειτουργικών εξόδων σε κάθε επίπεδο.   

Η φθορά των στόχων, η ανάγκη διαχείρισης του χώρου, επίβλεψης και διάθεσης 
στους  προπονούμενους  αθλητές, η συντήρηση του χώρου και των υποδομών 
απαιτεί συνεχή έξοδα που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τον ήδη μειωμένο 
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προϋπολογισμό της ομοσπονδίας. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό,  πρέπει να 
ισχύσει ένα πλαίσιο χρήσης των προπονητηρίων που βρίσκονται μέσα στο 
λεκανοπέδιο Αττικής  και εξυπηρετούν κυρίως τους αθλητές της Αθήνας,  τέτοιο ώστε 
να μην επιβαρύνει τον συνολικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία του αθλήματος 
στη χώρα και να μη δημιουργεί προϋποθέσεις   άδικης και άνισης συμπεριφοράς 
προς τους αθλητές της επαρχίας. 
 
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, αποφασίστηκε από το ΔΣ της Ομοσπονδίας να 
τεθούν οι παρακάτω βασικοί κανόνες χρήσεις  των προπονητηρίων: 
 

 Προτεραιότητα χρήσης στις εθνικές ομάδες  
 Χρήση των χώρων μόνο εφόσον έχει γίνει αποδοχή των κανονισμών 

λειτουργίας τους  από σωματεία και αθλητές 
 Χρήση του AMS  ως εργαλείο διαχείρισης συμμετοχών ( μόνο από ταμειακώς 

τακτοποιημένα σωματεία, ενήμεροι αθλητές με ισχύουσα αθλητική ταυτότητα 
κλπ.) 

 Παράβολο χρήσης των  προπονητηρίων €20/μήνα για κάθε αθλητή 
ανεξαρτήτως χρήσης. Η πληρωμή του παράβολου θα γίνεται συγκεντρωτικά 
από το σωματείο που ανήκουν οι αθλητές όπως ακριβώς και η  πληρωμή 
παράβολου για την αγωνιστική δραστηριότητα.  

 Λειτουργία του κλειστού προπονητηρίου τους μήνες Νοέμβριο ως και 
Φεβρουάριο  και του ανοιχτού προπονητηρίου Μαρτίου ως και Οκτώβριο για 
τους αθλητές εκτός εθνικών ομάδων 

 
Η Ομοσπονδία στην προσπάθειά της να συμβάλει στην ορθολογιστικότερη  χρήση 

των προπονητικών χώρων και στην ανάπτυξη του αθλήματος,  δεσμεύεται να 

διαθέσει τα ποσά των παράβολων χρήσης  αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση 

του χώρου. Επίσης,  δεσμεύεται στο τέλος του  Οκτωβρίου 2017,  να προβεί σε 

απολογιστική ανάλυση εσόδων και εξόδων των παραπάνω  χώρων,  ώστε να 

προκύψει με απόλυτη διαφάνεια η  οικονομική εικόνα που θα έχει διαμορφωθεί και 

να προβεί  σε αντίστοιχες μεταβολές της χρέωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο Προπονητήρια Τοξοβολίας αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του μεγαλύτερου αθλητικού συμπλέγματος της χώρας μας, του Ο.Α.Κ.Α.  και 

ακολουθούν αναντίρρητα το πλαίσιο λειτουργίας του. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι 

αθλητές τοξοβολίας που χρησιμοποιούν τους χώρους πρέπει να υπακούουν στους 

κανόνες λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α. σε ότι αφορά το ωράριο πρόσβασης, τους τρόπους 

πρόσβασης με οχήματα (παρκινγκ, κυκλοφορία οχημάτων κλπ.), τους ελέγχους 

ασφάλειας, τις απαγορεύσεις πρόσβασης λόγω παράλληλων εκδηλώσεων κλπ. Η 

ΕΟΤ, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ο.Α.Κ.Α. θα κάνει το καλύτερο δυνατόν για 

έγκαιρη πληροφόρηση και συντονισμό των δραστηριοτήτων. 

 
Συνημμένα της εγκυκλίου αυτής ακολουθούν ο κανονισμός λειτουργίας των 

προπονητηρίων, ο κανονισμός ασφαλούς λειτουργίας τους και το έντυπο αποδοχής 

τους από σωματεία και αθλητές.. 


