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 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020 
 Αρ. πρωτ.:1319/20 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 
 

ΘΕΜΑ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΟΤ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο αθλητικός νόμος 4726/ 18.09.20 στο ΦΕΚ 181 στον οποίο μετά από 
πολλές ενέργειες και πιέσεις της Ομοσπονδίας μας προστέθηκαν σημαντικά άρθρα που διευκολύνουν 
ιδιαίτερα το άθλημα μας. 
Ειδικότερα για το θέμα των προπονητών και των συμβάσεων με τα σωματεία, προστέθηκε η έννοια του 
εκπαιδευτή τοξοβολίας σύμφωνα με το Άρθρο 11 «Προπονητής» που αφορά τροποποίηση του άρθρου 31 
του ν. 2725/1999: 

………………………….. 
13. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, 

απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι 

αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του 

προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή 

άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν. Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν 

παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική 

ομοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών. Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα 

της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ 

(18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Εκπαιδευτών του τρίτου εδαφίου με σύμβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άνευ 

ανταλλάγματος. 
 

Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία δημιουργεί Μητρώο Εκπαιδευτών σύμφωνα με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

1. Αθλητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών  
2. Συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες 
3. Δίπλωμα εκπαιδευτή Level 1 ή 2 ή 3  

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμπληρώσουν και υπογράψουν τη συνημμένη αίτηση, 
καθώς και τη Συναίνεση των Προσωπικών Δεδομένων και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της  Ομοσπονδίας: info@archery.org.gr ,  για να γίνει η εγγραφή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών EOTκαι να 
εκδοθεί η αντίστοιχη ταυτότητα εκπαιδευτή. Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΟΤ θα γίνεται μόνο 
εφόσον η ΕΟΤ έχει παραλάβει από τον ενδιαφερόμενο την Αίτηση εγγραφής του στο Μητρώο και τη Δήλωση 
Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων, ως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. 
 

Το Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΟΤ θα αποσταλεί και στη ΓΓΑ, για την ενημέρωση των στοιχείων των εκπαιδευτών 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Σωματείων που τηρεί η ΓΓΑ και αφορά στην καταχώρηση από 
τα σωματεία των απαιτούμενων στοιχείων του προπονητή ή εκπαιδευτή τους, σε περίπτωση που έχουν και 
ανήλικους αθλητές. 
 
Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία την αναγκαιότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Σωματείων της ΓΓΑ, 
δεδομένου ότι, βάση του νέου αθλητικού νόμου, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή τους σε Γενικές 
Συνελεύσεις ΕΟΤ, Πανελλήνια Πρωταθλήματα, καθώς και για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των Δήμων.  
Επιπλέον θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν πιθανές μελλοντικές επιχορηγήσεις από την ΓΓΑ, όπως 
έχει εξαγγελθεί από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. 
Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ομοσπονδία να έχει εγγεγραμμένο μεγάλο αριθμό 
σωματείων στο Μητρώο Σωματείων ΓΓΑ, γεγονός το οποίο θα την ισχυροποιήσει σε σχέση με  τις άλλες 
Ομοσπονδίες και θα οδηγήσει σε καλύτερες παροχές οικονομικές και μη. 
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Τα μέλη του ΔΣ ΕΟΤ κατανοώντας απόλυτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία ειδικά με  την 
νέα νομοθεσία, έχουν καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να διεκδικήσουν και να επιλύσουν 
θέματα που θα διευκολύνουν το άθλημα και τα σωματεία και θα συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή μέχρι 
την ολοκλήρωση της θητείας τους. 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                                   Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                            
                                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                             Έβελυν Παπαδοπούλου 

 


