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ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων , της διαδικασίας χορήγησης  κατοχής, χρήσης 
και μεταφοράς αγωνιστικού τόξου, των υποχρεώσεων των αθλητικών σωματείων και των κατόχων 
αγωνιστικού τόξου, των διαδικασιών εισαγωγής –εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές αποστολές 
του εξωτερικού για συμμετοχή τους σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου 
θέματος» .
                                                       ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
                                                          ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  
  Έχοντας  υπόψη:

   1.Τις διατάξεις του Ν.2168/1993 (ΦΕΚ  147/Α/1993)«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα,
      Πυρομαχικά εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
   2.Τις διατάξεις του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   3.Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την
      εναρμόνιση της ελληνικής  νομοθεσίας με το νέο κώδικα  Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού 
      Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις»- « Τοξοβολία-Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου»

4. Τις διατάξεις:
    α)Τον Ν.4622/2019 (ΦΕΚ /Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση , λειτουργία και διαφάνεια 
        της Κυβέρνησης , των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
    β) Το Π.Δ. 70/22-09-2015(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
        Αθλητισμού…».
    γ) Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
    δ)Το Π.Δ 81/2019«Σύσταση ,συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
        καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
        Υπουργείων»(Α΄119).
    ε) Το Π. Δ 83/2019 ( ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
         Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  5.Την υπ΄αριθμ.Υ2/2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
       Υπουργού και Υφυπουργών »(Β΄ 2901)   
  6.Την υπ΄αριθμ. 80/18-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
      Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη , Ελευθέριο 
      Οικονόμου»(Β΄3058)
  7.Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 (ΦΕΚ 3099/Β΄/01-08-2019) Απόφαση  του 
     Πρωθυπουργού και της  Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού « Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στον
     Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  Ελευθέριο Αυγενάκη»
  8.Τα υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/15991/14-1-2019, ΥΠΠΟΑ/142385/20-3-2019 έγγραφα της Ελληνικής 
     Ομοσπονδίας  Τοξοβολίας.

1



  9.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
    Προϋπολογισμού.

   
                                                       
                                                              
                                                      
                                                         
                                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

                                                                

                                                                  Άρθρο 1  

                                                          Αγωνιστικό Τόξο
1. Το αγωνιστικό τόξο και τα βέλη αυτού αποτελούν αναπόσπαστο αθλητικό εξοπλισμό των 

αθλουμένων στο άθλημα της τοξοβολίας κατά την προετοιμασία (προπόνηση), αλλά  και τη 

συμμετοχή τους σε αγώνες τοξοβολίας.

2. Τα αγωνιστικά τόξα του άρθρου 41 του ν. 4373/2016, τα ανταλλακτικά  και τα βέλη αυτών ,που 

πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των οικείων κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Τοξοβολίας σε ό,τι αφορά στη διαδικασία νόμιμης κατοχής , χρήσης και μεταφοράς από και προς το 

χώρο άθλησης ,εντός και εκτός της επικράτειας ,εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των 

αντίστοιχων διατάξεων του ν.2168/1993 .

 3. Οι κατηγορίες (είδη) αγωνιστικού τόξου είναι οι εξής:

   
 α. Ολυμπιακό Τόξο ( Olympic Recurve)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αντίκυρτα τόξα, που, με την προσθήκη κατάλληλου και  

εγκεκριμένου από τους διεθνείς κανονισμούς εξοπλισμού σκόπευσης και σταθεροποίησης, 

χρησιμοποιούνται στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, στα Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα και Κύπελλα και Ευρωπαϊκούς Αγώνες, καθώς επίσης και σε κάθε είδους 

αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το υλικό  κατασκευής τους είναι από μέταλλο, 

συνήθως αλουμίνιο, σύνθετα υλικά (carbon) ή και συνδυασμός τους. Το τόξο είναι 

διαιρούμενο και τα βασικά του μέρη (κορμός και ελάσματα ) διαθέτουν σειριακό αριθμό στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα. Ιδίου τύπου τόξα, χωρίς προσθήκη εξοπλισμού 

στόχευσης και σταθεροποίησης, χρησιμοποιούνται και στην κατηγορία barebow.

 β. Σύνθετο τόξο ( Compound) 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τόξα με τροχαλίες, οι οποίες πολλαπλασιάζουν τη δύναμη 

του τόξου. Η βολή με αυτό το τόξο γίνεται με τη χρήση μηχανισμού απελευθέρωσης. Το 

υλικό κατασκευής τους είναι το ίδιο με αυτή  του Ολυμπιακού Τόξου. Τα τόξα αυτής της 

κατηγορίας χρησιμοποιούνται στους Παραολυμπιακούς αγώνες, στα Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα και Κύπελλα και στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες - με προοπτική την ένταξή τους 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες- καθώς επίσης και σε κάθε είδους αγώνες στην Ελλάδα και το 
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εξωτερικό. Το τόξο διαθέτει εγκεκριμένο από τους διεθνείς κανονισμούς εξοπλισμό 

σκόπευσης και σταθεροποίησης. Επίσης, διαθέτει σειριακό αριθμό στις περισσότερες 

περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα. 

γ. Εκπαιδευτικά Τόξα 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αντίκυρτα τόξα με υλικό κατασκευής μέταλλο, ξύλο και 

πλαστικό, τα οποία είναι διαιρούμενα και η δύναμη που αποδίδουν είναι χαμηλή. Τα τόξα 

αυτά δεν διαθέτουν σειριακό αριθμό και χρησιμοποιούνται από τα αθλητικά σωματεία για την 

αρχική εκπαίδευση των νέων τοξοτών και σε επιδείξεις τοξοβολίας. Τα αθλητικά σωματεία 

τοξοβολίας και οι προπονητές – εκπαιδευτές συνήθως διαθέτουν έναν αριθμό τέτοιων τόξων 

για την εκπαίδευση των νέων αθλητών τους. Τα τόξα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 

αγώνες και συνήθως με αυτά αγωνίζονται οι νέοι αθλητές στους πρώτους αγώνες τους.  

δ. Αγγλικό Longbow  – Αμερικάνικο Flatbow
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν  μονοκόμματα τόξα (μη διαιρούμενα), τα οποία συνήθως είναι 

πάνω από 2 μέτρα σε μήκος. Χρησιμοποιούνται σε αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

και κυρίως σε αγώνες αναπτυξιακούς ,  πεδίου και 3D. Το υλικό κατασκευής τους είναι το 

ξύλο, με λεπτομέρειες από δέρμα και κέρατο ή κόκαλο και δεν έχουν σειριακό αριθμό . 

ε. Παραδοσιακά Αντίκυρτα 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αντίκυρτα τόξα, που το υλικό κατασκευής τους είναι κατά 

μεγάλο ποσοστό το ξύλο, ενώ έχουν και κάποια μεταλλικά στοιχεία. Τα τόξα αυτά 

χρησιμοποιούνται σε αγώνες πεδίου και αναπτυξιακούς στην κατηγορία Ενστικτώδη 

(Instinctive). Τα τόξα μπορεί να είναι μονοκόμματα ή και διαιρούμενα, χωρίς ιδιαίτερο 

εξοπλισμό σκόπευσης και δεν έχουν σειριακό αριθμό. 

στ. Παραδοσιακά Τόξα 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα μονοκόμματα παραδοσιακά τόξα, τόξα για ιππική τοξοβολία 

και κάθε είδους παραδοσιακό τόξο. Τα τόξα αυτά είναι, κατά κύριο λόγο, κατασκευασμένα 

από ξύλο και με λεπτομέρειες από κέρατο ή κόκαλο. Είναι έργα τέχνης και χρησιμοποιούνται  

σε αναπτυξιακούς αγώνες, αγώνες πεδίου, καθώς και τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) στην 

κατηγορία Παραδοσιακά (Traditional). Δεν χρησιμοποιούν σύστημα σκόπευσης και δεν έχουν 

σειριακό αριθμό.
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                                                                         Άρθρο  2

                     Κατοχή, χρήση και μεταφορά αγωνιστικού τόξου
1. Αγωνιστικό τόξο και τα αντίστοιχα βέλη αυτού επιτρέπεται να κατέχουν, να χρησιμοποιούν και να 

μεταφέρουν από και προς τον τόπο εξάσκησης ή τον τόπο διεξαγωγής αγώνων τοξοβολίας ,εντός και 

εκτός της επικράτειας , τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:

α. οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας εκδοθέντος από την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας 

(Ε.Ο.Τ.),

β. οι κάτοχοι δελτίου αθλητή  με αναπηρία που ασχολείται με το άθλημα της τοξοβολίας, εκδοθέντος 

από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ), 

γ. οι προπονητές τοξοβολίας που κατέχουν την ειδική ταυτότητα προπονητή που εκδίδεται  από την 

Ε.Ο.Τ. ή την Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ,

δ. Τα αθλητικά  σωματεία που είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ε.Ο.Τ ή της Ε.Α.Ο.Μ-ΑμεΑ σύμφωνα με 

το καταστατικό τους και  έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999  αθλητική 

αναγνώριση στο άθλημα της τοξοβολίας ή είναι στη δόκιμη περίοδο -προ της αθλητικής αναγνώρισης 

που  προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Ο.Τ. ή της Ε.Α.Ο.Μ-ΑμεΑ., αντίστοιχα,

ε. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας που είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή 

αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν το άθλημα της τοξοβολίας στην Ελλάδα,

στ. Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες που είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών 

σωματείων τα οποία καλλιεργούν , εκτός των άλλων αθλημάτων και  το άθλημα της τοξοβολίας για 

αθλητές με αναπηρία,

ζ. οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι φοιτητές για αγώνες 

(Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα, κ.λ.π)  που συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας  κατόπιν σχετικής απόφασης ή έγκρισης 

που εκδίδεται από το ως άνω Υπουργείο,

η. οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι φοιτητές προκειμένου να 

ενημερωθούν  για το άθλημα και να λαμβάνουν μέρος σε πρακτικές δοκιμασίες στο πλαίσιο της 

διάδοσης του αθλήματος της τοξοβολίας, κατόπιν ετήσιας έκδοσης άδειας εισόδου στις σχολικές  

μονάδες ,σε  προπονητές , σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε διακεκριμένους αθλητές  ,από το  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής κατόπιν 

αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.Ο.Τ),

θ. οι εκπαιδευόμενοι-συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις-προγράμματα επίδειξης –εκμάθησης τοξοβολίας 

σε Δήμους , σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία 

Τοξοβολίας( Ε.Ο.Τ.) ή από αθλητικά σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Τ ή από προπονητές κατέχοντες την 

άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της Τοξοβολίας και διεξάγονται σε 

κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ο.Τ. ,

ι. οι εγγεγραμμένοι για εκπαίδευση στο τμήμα εκμάθησης του αθλήματος της τοξοβολίας που 

διατηρούν τα αθλητικά σωματεία- μέλη της Ε.Ο.Τ.,

ια. οι αθλητές τοξοβολίας που ανήκουν σε αθλητικές αποστολές του εξωτερικού , για συμμετοχή τους 

σε επίσημους αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα.
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2. Η χρήση των αγωνιστικών τόξων και βελών αυτών, πλην των προοριζομένων για το σκοπό του 

αθλήματος της τοξοβολίας χώρων ,απαγορεύεται.

3. Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση αγωνιστικών τόξων και βελών αυτών ,από αθλητές που δεν 

έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους  άνευ παρουσίας ενήλικου ατόμου καθώς και η 

μεταφορά αυτών άνευ συνοδείας τους από ενήλικο.

                                                                      

                                                                     Άρθρο 3

             Υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων της Ε.Ο.Τ και της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ
1.Τα αθλητικά σωματεία που διατηρούν τμήμα τοξοβολίας έχουν υποχρέωση: 

α. Να επιτρέπουν την κατοχή και τη χρησιμοποίηση των αγωνιστικών τόξων τους μόνο στους αθλητές 

στους οποίους έχει εκδοθεί νομίμως από την Ε.Ο.Τ ή την Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ  αντίστοιχα, δελτίο αθλητικής 

ιδιότητας καθώς και στους εκπαιδευόμενους εγγεγραμμένους στα τμήματα εκμάθησης του αθλήματος 

της τοξοβολίας που διατηρούν τα αθλητικά σωματεία.

β. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αγωνιστικού τόξου, να μεριμνούν για την υποβολή σχετικής 

δήλωσης περί κλοπής ή απώλειας αυτού στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

2. Οι ως άνω υποχρεώσεις ισχύουν επίσης και για την Ε.Ο.Τ καθώς και για την Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ , η δε 

έννοια αθλητής/τρια, σε αυτήν την περίπτωση, νοείται αυτός/η που έχει επιλεγεί ως μέλος της Εθνικής 

Ομάδας.

                                                                       

                                                                          Άρθρο 4

                         Υποχρεώσεις αθλητών
Οι αθλητές  τοξοβολίας έχουν υποχρέωση:

α) Να φυλάσσουν το αγωνιστικό τόξο που κατέχουν σε ασφαλές μέρος.

β) Να μην παραχωρούν προς χρήση το αγωνιστικό τόξο και τα βέλη του  σε άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, παρά μόνο στα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 2.

γ) Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αγωνιστικού τόξου τους, να ενημερώνουν το αθλητικό 

σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να υποβληθεί σχετική δήλωση κλοπής ή 

απώλειας του τόξου.

δ) Να φέρουν πάντοτε μαζί  με το τόξο τους και το δελτίο αθλητικής ιδιότητας τους , της Ε.Ο.Τ ή της 

Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ αντίστοιχα.

                                                                          Άρθρο 5

                                                                         Κυρώσεις
Στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Τ. και της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ. , εκτός 

αν οι πράξεις τους τιμωρούνται από άλλες διατάξεις .
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                        Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    
                                                           
                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                             
                                                       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                    

                                                                                                                         

                                                     
                                                      ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ                                         
    
     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                       Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                                ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

           
         

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ                                                       
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