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Προς:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 

Θέμα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2019-2023 

 

Με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας και της πρώτης παρουσίασης του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος Τοξοβολίας 2019-2023 (ΑΠΤ) που έγινε στο ΟΑΚΑ στις 2/2/2019, απευθυνόμαστε σε 

όλους εσάς, που, με αγάπη για το άθλημά μας, θα θέλατε να συμμετάσχετε στην υλοποίησή του. 

Το ΑΠΤ είναι ένα ΕΡΓΑΛΕΙΟ στα χέρια όλων μας, που θα βοηθήσει να αναδειχτούν λύσεις στα 

προβλήματα που δυσκολεύουν την ανάπτυξη του αθλήματός μας. Για να γίνει όμως αυτό εφικτό, 

απαιτείται η ενεργοποίηση όλων των ενδιαφερομένων (προπονητών, κριτών εκπαιδευτών, 

παραγόντων, αθλητών, εθελοντών, φιλάθλων κλπ), μέσω της λειτουργίας αντίστοιχων επιτροπών. 

Η ΚΕΑΤ έρχεται να συντονίσει το έργο των επιτροπών αυτών. 

Η ΚΕΑΤ είναι μια συντονιστική και εισηγητική Επιτροπή προς το ΔΣ της ΕΟΤ, που θα συλλέγει τις 

προτάσεις των επιτροπών της και θα τις μεταφέρει στο ΔΣ, ζητώντας έγκριση για την υλοποίησή τους.  

Οι προτάσεις-εισηγήσεις της ΚΕΑΤ έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν δεκτές από το ΔΣ 

της ΕΟΤ, όταν αυτές προέρχονται από επιτροπές που αποτελούνται από πολλά ενεργά και 

δραστήρια μέλη. 

Για το λόγο αυτό, στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική η συμβολή όλων, από κάθε περιοχή της 

Ελλάδας, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, ώστε μέσω της συμμετοχής, της 

πολυφωνίας και της κατάθεσης προτάσεων, να δοθεί η δυνατότητα στην ΚΕΑΤ να εισηγηθεί 

ολοκληρωμένες προτάσεις που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την ανάπτυξη 

της τοξοβολίας. 

Πριν από την τελική εισήγηση της ΚΕΑΤ μιας πρότασης Επιτροπής στο ΔΣ της ΕΟΤ, θα μπορεί να 

συμμετέχει στην αντίστοιχη συνεδρίαση της ΚΕΑΤ, ορισμένος εκπρόσωπος της εν λόγω Επιτροπής, 

ο οποίος θα έχει σαν ρόλο να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις-εξηγήσεις, ώστε να γίνει 

πλήρως αντιληπτή στην ΚΕΑΤ η ουσία της πρότασης. 

Μετά από την πρώτη παρουσίαση της ΚΕΑΤ, προέκυψαν μέσω του διαλόγου, προτάσεις για 

τροποποιήσεις και προσθήκες σχετικά με το αρχικό σχέδιο του ΑΠΤ. 
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Κοινή απαίτηση ήταν η αλλαγή στον τρόπο πιστοποίησης των γνώσεων των αθλητών που 

συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες τοξοβολίας, δηλαδή αυτή να γίνεται από τους προπονητές 

των αθλητικών σωματείων και να μην υπάρχει επιπλέον κόστος για τους αθλητές. Η ΚΕΑΤ 

εισηγήθηκε την αλλαγή αυτή στο ΔΣ, η οποία έγινε αποδεκτή. 

Ταυτόχρονα παρουσιάζεται για πρώτη φορά σχέδιο των βασικών κανόνων συμμετοχής σε αγώνες, 

που πρέπει να διδάσκονται όλοι οι αθλητές από τους προπονητές τους. Το σχέδιο αυτό θα 

παραμείνει ανοιχτό σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΕΟΤ μέχρι τις 20/06/2019. Προτάσεις για 

τροποποιήσεις ή προσθήκες θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω των Επιτροπών της ΚΕΑΤ. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ΟΛΟ το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του, ανοικτό για τροποποιήσεις από τις Επιτροπές, ώστε να εκφράζει την βούληση 

της οικογένειας της τοξοβολίας. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος, το ΔΣ της ΕΟΤ ενέκρινε 

την πρόταση της ΚΕΑΤ για την δημιουργία δύο νέων επιτροπών: της Επιτροπής Αθλητών και της 

Επιτροπή Παραδοσιακής Τοξοβολίας. 

Στόχος της δημιουργίας των δύο νέων επιτροπών είναι να δοθεί η δυνατότητα έκφρασης ακόμα 

περισσότερων μελών της οικογένειας της τοξοβολίας. Όπως και οι υπόλοιπες επιτροπές, έτσι και 

αυτές είναι ανοιχτές σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν.  

Χαιρετίζουμε λοιπόν με πολύ χαρά την ενεργοποίηση των πρώτων μελών από όλη την Ελλάδα 

που δραστηριοποιήθηκαν και ευελπιστούμε στην άμεση ενεργοποίηση των υπολοίπων, ώστε να 

δούμε σύντομα να εκπληρώνεται η ευχή όλων μας για ένα καλύτερο αύριο στην τοξοβολία… 

Για αιτήσεις συμμετοχής σε όλες τις επιτροπές της ΚΕΑΤ, μπορείτε να επικοινωνείτε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση keat.acdc@gmail.com  

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. 

 

 Με αθλητικούς χαιρετισμούς,  

Η Γενική Γραμματέας 

 

Έβελυν Παπαδοπούλου 
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