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Αρ. Πρωτ.: 1140    Μαρούσι, 16 Μαίου 2022 
 

Προς :  
ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ Ε.Ο.Π.-K.Φ.Α με ειδικότητα 
 
Θέμα: «Διαδικασία ορισμού εκλεκτόρων & προπονητών για το 2022-2023»  
 
Το Δ.Σ της ΕΟΠ σχετικά με την απόσπαση ΚΦΑ σε θέσεις προπονητών-εκλεκτόρων και τεχν. 
συμβούλων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 206668/09.05.2022 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις, για το χρονικό διάστημα 1 
Σεπτεμβρίου 2022 με 31 Αυγούστου 2023, εφόσον πρόκειται για μόνιμους Κ.Φ.Α. . 
  
Αφορά τις κατηγορίες:  
 
1. Ανδρών-Νέων Ανδρών, ΠΙΣΤΑΣ Προπονητής Ταχύτητας, απευθείας συνεργάτης της 
Τ.Ε. .  
 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές που 
διαλέγει να απασχοληθεί, με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες  
ζ) Οργανώνει στην πίστα ημερίδα ταλαντούχων αθλητών που θέλουν να δοκιμάσουν τις 
δυνατότητες τους  
η) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών των κανονισμών και των νέων 
καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του 
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

  
2. Ανδρών-Νέων Ανδρών, ΠΙΣΤΑΣ Προπονητής Αντοχής, επικουρικός του εκλέκτορα 
δρόμου  
 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι, λαμβάνοντας υπόψη σε συνεργασία με 
τον προπονητή-εκλέκτορα δρόμου τον συνδυασμό αγώνων σε δρόμο & πίστα  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές που 
διαλέγει να απασχοληθεί με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες  
ζ) Οργανώνει στην πίστα ημερίδα ταλαντούχων αθλητών που θέλουν να δοκιμάσουν τις    
δυνατότητες τους  
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η) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών των κανονισμών και των νέων 
καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του  
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική   
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

 
3. Ανδρών-Γυναικών-Νέων Ανδρών, Ορεινής Ποδηλασίας (ΧCO-Marathon) 
Eκλέκτορας . 
 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι, λαμβάνοντας υπόψη σε συνεργασία με 
τον προπονητή-εκλέκτορα δρόμου τον συνδυασμό αγώνων σε δρόμο & ορεινή ποδηλασία  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές/τριες 
που διαλέγει να απασχοληθεί με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες/σσες  
ζ) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών/τριων των κανονισμών και των 
νέων καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του . 
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

 
4. Ανδρών-Νέων Ανδρών, ΔΡΟΜΟΥ Εκλέκτορας, απευθείας συνεργάτης της Τ.Ε  

 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι, για τον δρόμο σε στοχευμένους 
αναγνωρισμένους αγώνες. Συνεργάζεται με τους προπονητές-εκλέκτορες σε πίστα αντοχής 
& ορεινή ποδηλασία  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές που 
διαλέγει να απασχοληθεί με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες  
ζ) Παρέχει υπηρεσίες, εάν του ζητηθεί, για τις κατηγορίες των γυναικών.  
η) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών των κανονισμών και των νέων 
καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του.  
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

 
5. Εφήβων, ΔΡΟΜΟΥ-ΜΤΒ-ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Εκλέκτορας-προπονητής  

 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι, για αγώνες καταρχάς σε δρόμο και 
επίσης για πίστα σε αγωνίσματα αντοχής & ορεινής ποδηλασίας, σε στοχευμένους 
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αναγνωρισμένους αγώνες. Συνεργάζονται με τους προπονητές-εκλέκτορες σε πίστα 
αντοχής & ορεινή ποδηλασία  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές που 
διαλέγει να απασχοληθεί με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες/σσες  
ζ) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών των κανονισμών και των νέων 
καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του  
η) Εάν παραστεί ανάγκη παραμένει εναλλάξ με άλλον προπονητή, κατόπιν συνεννόησης, 
επί μακρόν εκτός της χώρας για την συμμετοχή συνεχόμενων αγώνων.  
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

 
6. Εφήβων, ΠΙΣΤΑΣ ταχύτητας  

 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι, λαμβάνοντας υπόψη σε συνεργασία με 
τον προπονητή-εκλέκτορα πίστας ταχύτητας Ανδρών, αγώνες πίστας, μερικές φορές κοινών 
αποστολών  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές που 
διαλέγει να απασχοληθεί με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες  
ζ) Οργανώνει στην πίστα ημερίδα ταλαντούχων αθλητών/τριων που θέλουν να δοκιμάσουν 
τις δυνατότητες τους  
η) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών των κανονισμών και των νέων 
καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του. 
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 
 
7. Γυναικών – Νεανίδων δρόμου & πίστας, Εκλέκτορας-προπονητής 
 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συντάσσει πλήρες ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι, για αγώνες καταρχάς σε δρόμο και 
επίσης για πίστα σε αγωνίσματα αντοχής & ορεινής ποδηλασίας, σε στοχευμένους 
αναγνωρισμένους αγώνες. Συνεργάζονται με τους προπονητές-εκλέκτορες σε πίστα 
αντοχής & ορεινή ποδηλασία  
β) Ανακοινώνει στον έφορο εθνικών ομάδων με κοινοποίηση την Τ.Ε τους αθλητές που 
διαλέγει να απασχοληθεί με πλήρη αιτιολόγηση  
γ) Καταγράφει τις ανάγκες σε υλικό και ρουχισμό  
δ) Συντάσσει οικονομοτεχνική μελέτη  
ε) Ενημερώνει & συντάσσει μετά από κάθε αγώνα συνολική έκθεση ταξιδιού & επιδόσεων  
στ) Παρακολουθεί ανά περιφέρεια τους επίδοξους ποδηλάτες/σσες  
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ζ) Οργανώνει τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των αθλητών των κανονισμών και των νέων 
καινοτομιών στα αγωνίσματα αρμοδιότητας του  
η) Εάν παραστεί ανάγκη παραμένει εναλλάξ με άλλον προπονητή, κατόπιν συνεννόησης, 
επί μακρόν εκτός της χώρας για την συμμετοχή συνεχόμενων αγώνων.  
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

 
8. Τεχνικός σύμβουλος στη διάθεση του Δ.Σ & της Τ.Ε της ΕΟΠ, ως διεκπεραιωτής  

 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ευθύνης των προπονητών-εκλεκτόρων και 
αναφέρει στον έφορο εθνικών ομάδων και την Τ.Ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα.  
β) Προχωρά στην διεκπεραίωση εγγράφων που του αναθέτονται από τον Γ.Γ της ΕΟΠ με 
έδρα αποκλειστικά τον Νομό Αττικής και υποχρέωση για καθημερινή παρουσία στα γραφεία 
της ΕΟΠ.  
** Εφόσον απασχολείται/ουνται ήδη κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συντάσσει αναλυτική 
παρουσίαση έως 300 λέξεις, απευθυνόμενοι προς το Δ.Σ της ΕΟΠ, με το έργο που 
επιτέλεσαν το σχολικό έτος απόσπασής τους. 

 
9. Υπηρεσίες μηχανικού ή χειρομαλάκτη, εάν προκύψει ενδιαφέρον για απόσπαση στην 
ΕΟΠ. 

 
Καθήκοντα ευθύνης:  
α) Συνοδεύει ομάδες σε εθνικές αποστολές για τις περιγραφομενες υπηρεσίες που 
απορρέουν από τα διεθνή πρότυπα . 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες, καλούνται να καταθέσουν στις ηλ. δ/νσεις: eopbike@otenet.gr με 
κοινοποίηση: technikiepitropieop@gmail.com προς αξιολόγηση την αίτηση τους, έως την 
Τετάρτη, 25 Μαίου 2022 τα παρακάτω:  

 
α) Αίτηση για τη θέση/θέσεις που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί (μέχρι 4)  
β) Πλήρες βιογραφικό το οποίο θα αξιολογηθεί με εσωτερική  
γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδηλασίας  
δ) Υ.Δ ότι γνωρίζει ότι τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά είναι αληθή, η θέση είναι άμισθη με 
δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης και προοπτική στο μέλλον για ημερήσια 
αποζημίωση τις ημέρες των αποστολών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία & ότι 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την Τ.Ε & την ΕΟΠ και θα αξιολογείται σε ετήσια βάση.  
Περιγραφή-πρόταση:  

 
Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων, η λειτουργία των εθνικών ομάδων 
προσανατολίζεται στον διαχωρισμό των αθλητών σε αντοχής & ταχύτητας έως την ηλικία 
των 18 ετών και όχι ως αθλητών/τριών συγκεκριμένων αγωνισμάτων. Σε συνάρτηση με τον 
σχεδιασμό που προτείνετε για την πλήρη καταγραφή και καταχώρηση των αθλητών/τριών 
ταλέντων (δεν αποκλείεται η ενασχόληση των αποσπασμένων και σε αυτή την υπηρεσία) 
θα μας δίνει εκείνα τα χαρακτηριστικά που στη συνέχεια θα οδηγούνται οι αθλητές/τριες στο 
ανάλογο είδος που δείχνουν έφεση. 
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Κατόπιν των παραπάνω θα δοθεί προτεραιοποίηση στο αγωνιστικό καλεντάρι των U23 και 
Εφήβων αθλητών/τριών στο δρόμο με επιλεκτικές συμμετοχές σε αναγνωρισμένους αγώνες 
όπως και στα αγωνίσματα του ΜΤΒ και της Πίστας αντοχής με σχεδιασμό για συλλογή 
βαθμών. Αξιοποίηση των αθλητών/τριών που ανήκουν σε επαγγελματικές ομάδες για 
συλλογή βαθμών και με δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη Ολυμπιάδα σύμφωνα 
με τα νέα κριτήρια που θα θεσπιστούν. Οι αθλητές/τριες δρόμου, μετά την κατηγορία των 
U23 καλούνται, χωρίς να αποκλείονται να ασχοληθούν με την ποδηλασία μέσα από 
συμβόλαιο που έχουν εξασφαλίσει με επαγγελματική ομάδα είτε ως μέλη ενός σωματείου. 
Για τους αθλητές/τριες σε ΜΤΒ και Πίστα θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια, εφόσον δεν αλλάξει 
κάτι από τις προδιαγραφές πρόκρισης της UCI και της ΕΟΕ. 
  
Κατάργηση της φιλοσοφίας συμμετοχής αθλητών/τριών απευθείας σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα, χωρίς να έχουμε ακολουθήσει ένα κύκλο ικανών αγώνων συμμετοχής τους. 
Προτιμότερο είναι αυτά τα χρήματα να δίνονται για συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες. Για τα 
αγωνίσματα πίστας ταχύτητας απαιτείται ιδιαίτερη μεταχείριση, αφού ακολουθείται ιδιαίτερο 
καλεντάρι και έχει αγωνίσματα που βοηθούν στο prestige και τη χρηματοδότηση της ΕΟΠ 
με καλά αποτελέσματα. 
  
Η συμμετοχή μας σε βαλκανικούς αγώνες πρέπει να πραγματοποιούνται στο ελάχιστο, στο 
πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων της ΕΟΠ και θα πρέπει να προωθούνται αυτές σε ισχυρά 
σωματεία για να συμμετάσχουν. 

  
Συμπεράσματα:  
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω:  
α) Εκλέκτορες πρέπει να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις και στα νέα 
ζητούμενα.  
β) Κατάθεση καλενταρίου ικανού να στηρίζει ταλαντούχους αθλητές/τριες, χωρίς 
αγκυλώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα.  
γ) Ανάθεση στον συντονιστή της ΕΟΠ, σε συνεργασία με τους προπονητές & εκλέκτορες 
της εξερεύνησης οικονομικών τρόπων μετακίνησης & διαμονής αποστολών στο εξωτερικό.  
δ) Αναζήτηση συμμετοχής σε αγώνες με πραγματικές δυσκολίες, κερδίζοντας σε εμπειρίες 

και δημόσιες σχέσεις. 

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση δεν έπεται ότι οι προσφερόμενες θέσεις, θα καλυφτούν 

αποκλειστικά με αποσπασμένους Κ.Φ.Α.  

                                                           Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο  Γενικός Γραμματέας                                                                                                                                   
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