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              Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 
                                                       Αρ. Πρωτ.:  1532/17 
 

Προς τα Σωματεία της Ε.Ο.Τ. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για άδεια εισόδου σε Σχολεία. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στα πλαίσια της διάδοσης του 
αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, θα χορηγήσει και πάλι 
έγκριση άδειας εισόδου σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές-μαθήτριες για το Άθλημα της Τοξοβολίας, για το σχολικό έτος 
2017-2018. 

 

Για το λόγο αυτό, σας επισυνάπτουμε Κατάσταση Συμμετεχόντων στο παραπάνω πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
την οποία παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένη με τα στοιχεία Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , 
Προπονητών ή Διακεκριμένων Αθλητών, οι οποίοι τη σχολική χρονιά 2017-2018 μπορούν να επισκεφτούν 
σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την διάδοση του 
αθλήματος μας. 
 

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να έχουν ειδικότητα, ή Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  ή να 
είναι τοξότες. 
Οι Προπονητές να είναι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ή με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. 
Οι Διακεκριμένοι Αθλητές θα πρέπει να είναι Πρωταθλητές Ελλάδος ή μέλη της Εθνικής Ομάδας  ή 
διακεκριμένοι αθλητές σωματείου. 
 

Προκειμένου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετεχόντων, σας ενημερώνουμε επίσης ότι: 
1. Οι επισκέψεις των Προπονητών, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Διακεκριμένων αθλητών στα 
σχολεία θα γίνονται μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, με τους 
Διευθυντές των σχολείων και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, θα παρίσταται εκπαιδευτικός 
ορισμένος από το Διευθυντή του σχολείου. 
3. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται να 
διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των 
γονέων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους. 
4.Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει, χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού. 
 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συμπληρωμένη Κατάσταση Συμμετεχόντων στην Ε.Ο.Τ. ως τις 29-07-2017. 
 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. 

 
                                    Ο Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας   

                                                       
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                  Ευαγγελία Παπαδοπούλου                                                                                                                                                                                                                                        


