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Προς τα Σωματεία της ΕΟΤ 
 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΤ 2019-2023 
 

 
Αγαπητοί φίλοι, 

Λίγες ώρες πριν από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, θα θέλαμε μαζί με τις ευχές για υγεία και επιτυχία σε 

όλους τους στόχους σας, να σας κοινοποιήσουμε το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΟΤ 2019-2023 που έχει 

σαν στόχο, εκτός από την ανάπτυξη του αθλήματος μας σε επίπεδα αριθμών, να μας φέρει όλους πιο κοντά. 

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει εντός του Ιανουαρίου 2019, σε ημερομηνία και χώρο που θα 

ανακοινωθούν σύντομα. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, για να δηλώσετε την επιθυμία σας για συμμετοχή σε κάποια από τις 

επιτροπές ή για να διαγραφείτε από κάποια επιτροπή μπορείτε να στείλετε email στο: keat.acdc@gmail.com. 

Συνημμένα: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΟΤ 2019-2023 

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019! 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
για το ΔΣ της Ε.Ο.Τ. 

 
                            η Γενική Γραμματέας 

 
Έβελυν Παπαδοπούλου 

mailto:info@archery.org.gr
http://www.archery.org.gr/
mailto:keat.acdc@gmail.com
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–––– 

 

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοξοβολίας 2019-2023, είναι ένα πενταετές αναπτυξιακό 

πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν στο 

άθλημα της τοξοβολίας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΤ 

Σκοπός του Αναπτυξιακού Προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας 

όλων των ανθρώπων που αγαπούν την τοξοβολία, μέσω της ειλικρινούς προσφοράς σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο για το γενικό καλό της τοξοβολίας. 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΤ 

1. Αναγνωρισιμότητα και καθιέρωση της τοξοβολίας, ως δημοφιλές άθλημα  

2. Αύξηση του επιπέδου αθλητών υψηλών στόχων 

3. Αύξηση του αριθμού σωματείων σε κάθε νομό ή δήμο 

4. Αύξηση του αριθμού αθλητών 

5. Αύξηση του αριθμού εθελοντών  

6. Αύξηση των εσόδων των Σωματείων και της ΕΟΤ 

7. Δημιουργία Πρότυπων Σωματείων 

8. Συμμετοχή όλων των ανθρώπων της Τοξοβολίας στις Επιτροπές του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΤ 

1. Βελτίωση του επιπέδου και των γνώσεων των παραγόντων 

2. Βελτίωση του επιπέδου και των γνώσεων των προπονητών 

3. Βελτίωση του επιπέδου και των γνώσεων των κριτών 

4. Δημιουργία κινήτρων σε σωματεία 

5. Δημιουργία κινήτρων σε αθλητές 

6. Δημιουργία κινήτρων σε προπονητές 

7. Καθιέρωση Διοργάνωσης Αγώνων Δημοτικών Σχολείων 

8. Καθιέρωση Διοργάνωσης Φοιτητικών Αγώνων 

9. Καθιέρωση Διοργάνωσης Αγώνων Βετεράνων Αθλητών 

10. Καθιέρωση Διοργάνωσης Αγώνων Αθλητών Ανενεργών πάνω από 2 χρόνια 

11. Καθιέρωση Διοργάνωσης Φιλικών Αγώνων για τους Προπονητές  

(εκτός βαθμολογίας) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2019-2023 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (KEAT) 

Η Κεντρική Επιτροπή Ανάπτυξης Τοξοβολίας είναι ανεξάρτητη Επιτροπή που δεν 

δεσμεύεται στο τρόπο λειτουργίας της, αλλά ακολουθεί απαράβατα τους 

κανονισμούς, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΤ.  

Βασικό της αντικείμενο είναι η επικοινωνία με σωματεία, παράγοντες, προπονητές 

κριτές, αθλητές και φίλους της τοξοβολίας, έχοντας σαν στόχο την  εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ τους και την επίλυση όλων των θεμάτων που προκύπτουν στον 

χώρο της τοξοβολίας. 

Η ΚΕΑΤ συντονίζει τη λειτουργία των Επιτροπών, ορίζει τα μέλη τους και εισηγείται 

τις αποφάσεις τους στο Δ.Σ., όταν αυτό απαιτείται. 

Βασική της αρχή είναι ότι δεν επιβαρύνει οικονομικά την ΕΟΤ με τις ενέργειές της, 

παρά μόνον αν υπάρξει σχετική απόφαση και έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΟΤ. 

ΜΕΛΗ Κ.Ε.Α.Τ 

1. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κλέμη 

3. ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ Νίκος 

4. ΠΙΚΟΥ Μαρίνα 

5. ΦΩΤΕΙΝΟΣ Θρασύβουλος 

6. ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ Χρήστος 

7. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Θεόδωρος 

8. ΡΑΠΤΗΣ Νίκος 

9. ΚΟΜΗΣ Άρης 

10. ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΡΙΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Τ. 
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Οποιαδήποτε αλλαγή στην σύστασή της ΚΕΑΤ  μπορεί να γίνει μόνο από την ίδια την 

επιτροπή με τελική έγκριση  από το ΔΣ της ΕΟΤ.  

Η ΚΕΑΤ ορίζει ενδεικτικά τα αρχικά μέλη των Επιτροπών, τα οποία δύνανται να 

αποδεχτούν ή να απορρίψουν τον ορισμό τους στην αντίστοιχη θέση. Στις επιτροπές 

θα μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που θα έχουν τα 

τυπικά προσόντα, με αίτηση τους στην ΚΕΑΤ. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει και 

σε παραπάνω από μία Επιτροπή. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

1. ΝΑΣΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος 

2. ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ Αλέξανδρος  

3. ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ Νίκος 

4. ΝΑΝΟΣ Απόστολος  

5. ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 

6. ΛΙΑΠΗΣ Θωμάς  

7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Νίκος 

8. ΚΟΜΗΣ Άρης 

9. ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 

10. …………. 

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν δίπλωμα προπονητή 

τοξοβολίας ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή τοξοβολίας, ανεξάρτητα αν 

είναι ενεργή ή όχι. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (LEVEL) 

1. ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 

2. ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ Χρήστος 

3. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κλέμη 

4. ΝΤΑΤΣΟΥ Έλενα 

5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 

6. ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ Σταύρος 

7. ΚΟΥΛΗΣ Παύλος 

8. ΚΟΜΗΣ Αντώνης 

9. …………. 

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετέχουν κάτοχοι LEVEL 1, 2 ή 3 της WA. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

1. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 

2. ΠΛΑΚΟΥΔΑ Κατερίνα 

3. ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ Δημήτρης 

4. ΛΕΜΟΝΗ Κατερίνα 
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5. ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος 

6. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 

7. ΤΣΩΝΗΣ Γιώργος 

8. ΤΣΩΝΗ Κλειώ 

9. ΚΟΜΗΣ Άρης 

10. …………. 

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενεργοί, ανενεργοί και 

δόκιμοι κριτές. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από έμπειρους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν 

τα νέα ή τα ήδη υπάρχοντα σωματεία σε διοικητικά θέματα που τα απασχολούν. Ο 

ρόλος της είναι καθαρά συμβουλευτικός. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται με 

εξειδικευμένους σε αθλητικά θέματα νομικό και λογιστή, ώστε να επιλύονται τα 

θέματα που προκύπτουν, είτε από πάγιες υποχρεώσεις του σωματείου έναντι του 

νόμου, είτε από νέες νομοθετικές διατάξεις. 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Έβελυν 

2. ΤΣΑΚΩΝΑΣ Βαγγέλης 

3. ΚΟΛΛΙΑΣ Θεόδωρος 

4. ΚΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης 

5. ΚΟΥΛΗΣ Παύλος 

6. ΚΟΜΗΣ Άρης 

7. ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 

8. …………. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

1. ΠΙΚΟΥ Μαρίνα 

2. ΛΕΜΟΝΗ Κατερίνα 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Άννα 

4. ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Αναστάσιος 

5. ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος 

6. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Δημήτρης 

7. ΤΑΤΣΗ Δήμητρα 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Τάκης 

9. ΤΣΑΒΑΧΙΔΟΥ Μαρούσα 

10. ΚΟΜΗΣ Άρης 

11. ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 

12. …………. 

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι μπορούν να βοηθήσουν με 

οποιοδήποτε τρόπο στην προβολή της τοξοβολίας. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  

Στην Επιτροπή αυτή, μπορούν να εντάσσονται όλοι, ανεξαρτήτως ιδιότητας, π.χ. 

παράγοντες, προπονητές, αθλητές, γονείς, φίλοι κλπ, με την προϋπόθεση να 

συμφωνούν με τους στόχους και τις αρχές του Αναπτυξιακού Προγράμματος. 

1. ΤΣΑΒΑΧΙΔΟΥ Μαρούσα 

2. ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ Νίκος 

3. ΤΑΤΣΗ Δήμητρα 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Τάκης 

5. …………. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

Κάθε σωματείο είναι σημαντικό να είναι λειτουργικό και βιώσιμο. Για να μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό σε διαρκή βάση θα πρέπει να στοχεύει στα παρακάτω: 

1. Να έχει δικό του χώρο προπόνησης (κυρίως κλειστό) 

Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ιδιωτικός ή να ανήκει σε δημόσιο φορέα (Δήμος, 

Σχολείο κλπ) για την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων και να χωράει 

τουλάχιστον 5 στόχους. 

Μέσω της Επιτροπής Παραγόντων, τα σωματεία που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα θα μπορούν να έχουν την απαραίτητη ενημέρωση για τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την εύρεση χώρων στην περιοχή τους. 

2. Να έχουν με σύμβαση με προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

Οι προπονητές θα πρέπει να είναι επαρκώς αμειβόμενοι. 

3. Να έχουν συνολικά 60 και πάνω αθλητές  σε όλες ηλικιακές κατηγορίες 

Ενδεικτικό μοντέλο ανάπτυξης: 

8 Άνδρες 

4 Νέοι Άνδρες 

5 Έφηβοι 

8 Παίδες 

7Παμπαίδες 

4 Παμπαίδες Β’ 

4 Γυναίκες 

3 Νέες Γυναίκες 

4 Νεάνιδες 

5 Κορασίδες 

5 Πανκορασίδες 

3 Πανκορασίδες Β’ 

Στόχος του παραπάνω μοντέλου είναι η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε 

σωματείου σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες με πλήρεις ομάδες, καθώς και η 

οικονομική του βιωσιμότητα. 
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4. Έσοδα 

Το σωματείο είναι σημαντικό να ορίσει μηνιαία συνδρομή για τουλάχιστον 10 

μήνες ετησίως η οποία θα ξεκινάει κατ’ ελάχιστον από το ποσό των  

35€- 50€, ανάλογα με τις παροχές που θα προσφέρει. 

Βάση του παραπάνω μοντέλου τα έσοδα υπολογίζεται να ανέρχονται κατ’ 

ελάχιστον σε:   

60x 35€ =2.100€ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Προπονητής 500€ (+/- 200€) 

Εκπαιδευτές  250€ (+/- 100€) x 2 

ΣΥΝΟΛΟ: 1000€ (+/- 400€) 

Το υπόλοιπο ποσό θα το διαχειρίζεται το σωματείο ώστε να μπορεί να καλύπτει 

τα λειτουργικά του έξοδα (αθλητικό υλικό, αναλώσιμα κλπ) 

Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ανήκουν οι αθλητές που θα εγγραφούν στην 

Ομοσπονδία από 1/1/2019 έως 31/12/2023. 

Οι αθλητές αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες της 

Ομοσπονδίας καθώς και σε ειδικούς αγώνες που θα απευθύνονται μόνο στους 

αθλητές του προγράμματος. 

Για να μπορέσουν να συμμετέχουν στον πρώτο τους αγώνα, οι αθλητές θα πρέπει να 

πιστοποιηθούν από την Ομοσπονδία με ειδικές εξετάσεις κατά τις οποίος θα 

πιστοποιείται ότι γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τεχνικές και τα μέτρα ασφαλείας. 

Μετά την επιτυχή τους αξιολόγηση από την ΕΟΤ, θα λαμβάνουν ως πιστοποίηση την 

ειδική καρφίτσα – βέλος. 

 

ΕΣΟΔΑ  

1. Έσοδα από εγγραφές αθλητών του αναπτυξιακού προγράμματος 

2. Έσοδα από διαβαθμισμένα στάδια επιμόρφωσης 

3. Έσοδα από παράβολα αγώνων 

4. Έσοδα από Καμπ 

5. Έσοδα από εκδηλώσεις - λαχειοφόρους 

6. Έσοδα από χορηγούς 

7. Έσοδα από τη διοργάνωση και συμμετοχή σε αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού 
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Επίπεδα πιστοποίησης - Παράβολα  

Μισό Άσπρο Βέλος 15€ Εξέταση στους βασικούς κανονισμούς του αθλήματος 

που είναι υποχρεωτική από 1/4/19 και επιτρέπει τη 

συμμετοχή σε αγώνες Κατάταξης  

Άσπρο Βέλος 15€ Εξέταση στους κανονισμούς του αθλήματος που είναι 

υποχρεωτική από 1/4/19 για τη συμμετοχή σε πλήρεις 

αγώνες Κατάταξης / Ολυμπιακούς Γύρους / Ομαδικά / 

Μεικτά Ομαδικά από 1/4/19 

Μαύρο Βέλος 5€ Θα καθοριστούν τα επίπεδα των ορίων επιβράβευσης 

Μπλε Βέλος 5€ Θα καθοριστούν τα επίπεδα των ορίων επιβράβευσης 

Κόκκινο Βέλος 5€ Θα καθοριστούν τα επίπεδα των ορίων επιβράβευσης 

Κίτρινο Βέλος  5€ Όρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών 

Χρυσό Βέλος  5€ Όρια Εθνικών Ομάδων Ανδρών – Γυναικών 

 

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος της ΕΟΤ. 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

Στο τέλος κάθε έτους, θα διατίθεται στα Σωματεία σαν επιβράβευση της επίτευξης 

των στόχων του Αναπτυξιακού Προγράμματος, το 40% των εσόδων της Ομοσπονδίας 

από παράβολα αγώνων των αθλητών τους που συμμετέχουν στο Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους. Το ποσό αυτό θα δοθεί σε αναλώσιμο 

αναπτυξιακό αθλητικό υλικό. 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

Όσα σωματεία πετυχαίνουν το στόχο της πιστοποίησης από την ΚΕΑΤ ως Πρότυπα 

Σωματεία, δηλαδή να έχουν δικό τους χώρο και τουλάχιστον 60 αθλητές που έχουν 

συμμετάσχει το τρέχον σε αγώνες της ΕΟΤ, σύμφωνα με την κατανομή που 

περιγράφεται στο ενδεικτικό μοντέλο ανάπτυξης, θα λαμβάνουν ως επιβράβευση 

από την ΕΟΤ, αναλώσιμο αναπτυξιακό αθλητικό υλικό (π.χ. τόξα, στόχους κλπ) 

Για όλα τα ανωτέρω η Κεντρική Επιτροπή Ανάπτυξης Τοξοβολίας, δύναται να κάνει 

εισηγητικές προτάσεις ή τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση τους. 


