
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Δ.Σ./Ε.Ο.Π. ΑΡ. 15/15.12.2021 
 

• Ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει να διεξαχθεί η Γ.Σ. την 5 Φεβρουαρίου 2022. 

• Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει τα πρακτικά της συνεδρίασης Νο.12 της (15ης 
Νοεμβρίου 2021), Νο. 13 της (26ης Νοεμβρίου 2021) και Νο 14 της (7ης 
Δεκεμβρίου 2021). 

• Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις,. 

• Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης στην Ποδηλασία Πίστας. Η 

Τεχνική Επιτροπή εισηγείται να μονταριστούν μερικά από τα ποδήλατα 

πίστας, τα οποία έχει παραχωρήσει προς χρήση η UEC, και να προβλεφθεί 

ένα δίωρο ή τρίωρο μία φορά την εβδομάδα (π.χ. Παρασκευή μεσημέρι - 

απόγευμα) να πραγματοποιούνται προπονήσεις στη πίστα με προπονητή τον 

κ. Φώτη Ζέγκλη.  Ο σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μεμονωμένους 

αθλητές σωματείων μέχρι 16 ετών, όπου τα σωματεία τους αδυνατούν να 

ασχοληθούν με την ποδηλασία πίστας. Ο κ. Ζέγκλης είναι αποσπασμένος, 

οπότε δεν προκύπτει κόστος.  Ομόφωνα 

• Επιμόρφωση εν ενεργεία Κριτών. Ομόφωνα 

• Ασφάλιση αθλητών Εθνικής Ομάδας. Όσον αφορά για την ασφάλιση των 

αθλητών πέραν της ασφάλισης που υπάρχει από τα σωματεία τους , μας 

καλύπτει και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας που θα πρέπει να εκδίδουν όλοι οι 

αθλητές των Εθνικών ομάδων, με υποχρέωση να το τσεκάρουν οι 

προπονητές πριν την αναχώρηση των αθλητών και να αναγράφεται στην 

πρόσκληση τους. Ομόφωνα 

• Αίτημα διάθεσης Υλικών στην εταιρεία Alterbike Tours. Αποφασίζεται να μην 

δίδεται υλικό της Ε.Ο.Π. παρά μόνο σε συνδιοργανώσεις. Ομόφωνα 

• Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΠ, 

ότι σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό σας, πρέπει να διαμοιράσουμε 

για τις εθνικές ομάδες το ποσό των 120.000€ για το αγωνιστικό έτος 2022, 

παρακάτω σας γνωστοποιούμε την πρόταση μας, ανά αγώνισμα, σε 

συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη σας κ. Β. Αναστόπουλο. 

• ΠΙΣΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  50.000 

• ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 15.000 

• ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ -ΝΕΩΝ 25000 

• ΕΦΗΒΟΙ 10.000 

• ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8000 

• ΜΤΒ 12000 

Το Δ.Σ. Ομόφωνα εγκρίνει εκτός της κα Μηλάκη για την κατηγορία Γυναικών. 

• Στα πανελλήνια πρωταθλήματα Γυναικών η κατηγορία Νεανίδων θα μπορεί 

να συμμετέχει μαζί με τη κατηγορία Γυναικών σε κοινή κατάταξη, με ίσα 

προνόμια και κοινές απονομές – βαθμολογίες κλπ. με την προϋπόθεση ότι 



θα τηρούνται αναλόγως τα χιλιομετρικά και χρονικά όρια των κατηγοριών. 

Η εισήγηση αυτή να πάει προς έγκριση από τη Διοίκηση. Ομόφωνα 

• Σε περίπτωση που σε πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγορίας Γυναικών δεν 

συμπληρώνεται το κατώτερο όριο συμμετοχών συμφωνήθηκε να 

διεξάγεται ο αγώνας προκειμένου να αποδοθεί στις αθλήτριες η 

βαθμολογία UCI, χωρίς όμως τα προνόμια του Υπουργείου Παιδείας, πχ 

μόρια για πανεπιστήμιο και χωρίς βαθμολογία για την ατομική και 

σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ. Επιπλέον θα γίνεται κανονικά η απονομή 

φανέλας Πανελληνιονίκη. Ομόφωνα 

• Διασυλλογικοί 2022. 

Παρατηρείται ότι σε πολλούς αγώνες υπάρχουν πολλές κατηγορίες στον 

ίδιο αγώνα ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, το οποίο επιφέρει 

διάφορα προβλήματα στην ποιότητα της διοργάνωσης. Ομόφωνα 

• Προτείνεται να ομαδοποιηθούν οι κατηγορίες, που θα επιτρέπονται να 

διοργανώνονται στον ίδιο αγώνα. Σε μικρές (Μίνι, Κ15, Κ17) και μεγάλες 

(Μάστερς, Ελιτ, K23, K19) ανάλογα με την ηλικία. Οι διοργανωτές θα 

επιλέγουν υποχρεωτικά να κάνουν αγώνες για μία ομάδα κατηγοριών 

μόνον. Καταργείται το όριο των αγώνων που θα μπορεί να διοργανώνει 

κάποιο σωματείο. Ομόφωνα 

• Πρόταση για έκδοση μηνιαίου newsletter . Ομόφωνα 

• ΠΗΝ & ΑΓΩΝΕΣ  ΠΙΣΤΑΣ ΑΠΟ ΓΥΡΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ομόφωνα 

• Εισήγηση, για τα αγωνίσματα που οικονομικά καλύπτει η ΕΟΠ το 2022. 

Αγωνίσματα, που διοργανώνονται Παγκόσμια/Ευρωπαϊκά/Βαλκανικά 

Πρωταθλήματα στα οποία η Ε.Ο. Ποδηλασίας διατηρεί Εθνική Ομάδα, που 

απαρτίζεται από αθλητές, που πληρούν τα κριτήρια, που έχουν θεσπιστεί από την 

Τεχνική επιτροπή και εγκριθεί από την διοίκηση της Ε.Ο.Π.  

ΔΡΟΜΟΣ 

1.1 Δρόμος Αντοχής 
Ανδρες – Γυναίκες 

Elite – U23 - Juniors 

Παίδες – Κορασίδες 

(μόνο βαλκανικό 

πρωτάθλημα) 

1.2 Ατομική Χρονομέτρηση 
Ανδρες – Γυναίκες 

Elite – U23 – Juniors 

Παίδες – Κορασίδες 

(μόνο βαλκανικό 

πρωτάθλημα) 

1.3 Μικτή Ομαδική Χρονομέτρηση 
Ανδρες – Γυναίκες 

19+ 
 

ΠΙΣΤΑ 

2.1 Ταχύτητα 
Ανδρες – Γυναίκες 

 Elite – U23 – Juniors 
 

2.2 Κειριν Ανδρες – Γυναίκες   



Elite – U23 – Juniors 

2.3 
Ατομ. Χρονομέτρηση 

(1km/500) 

Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.4 Ομαδικό Σπριντ 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.5 Αγώνας Πόντων 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.6 Αγώνας Σκρατς 
Ανδρες – Γυναίκες 

 Elite – U23 – Juniors 
 

2.7 Ομνιουμ 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.8 Αποκλεισμός (Elimination) 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.9 Ατομική Καταδίωξη 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.10 Ομαδική Καταδίωξη 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

2.11 Madison 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 
 

ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 

3.1 Ορεινή Ποδηλασία XCO 
Ανδρες – Γυναίκες  

Elite – U23 – Juniors 

Παίδες – Κορασίδες 

(μόνο βαλκανικό 

πρωτάθλημα) 

3.2 Ορεινή Ποδηλασία XCC 
Ανδρες – Γυναίκες 

19+ 
 

3.3 Ορεινή Ποδηλασία XCR 
Ανδρες – Γυναίκες 

Elite – U23 – Juniors 
 

Πίνακας 1 

Αγωνίσματα, που διοργανώνονται Παγκόσμια/Ευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα/Κύπελλα, και στα οποία η Ε.Ο. Ποδηλασίας δεν διατηρεί μόνιμα 

επιτηρούμενη Εθνική/Προ-εθνική Ομάδα, οι ποδηλάτες που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν, θα καταθέτουν αίτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. Ποδηλασίας, 

τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του event, και με την 

σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων ομοσπονδιακών προπονητών, θα δηλώνονται 

από την Ε.Ο.Π. 



Το κόστος της προετοιμασίας και συμμετοχής, καθώς και συνοδείας από επίσημο 

τεχνικό της Ε.Ο.Π. (εάν απαιτείται) θα βαρύνει τον συμμετέχοντα εξ ολοκλήρου ή 

αναλογικά, εφόσον στον ίδιο αγώνα συμμετέχουν περισσότεροι του ενός. 

Η προμήθεια και το κόστος της επίσημης εμφάνισης της Εθνικής Ομάδας, για χρήση 

όπου απαιτείται από τους Κανονισμούς και Προκηρύξεις, θα βαρύνει αποκλειστικά 

τον συμμετέχοντα, και θα γίνεται με παραγγελία στον εκάστοτε επίσημο 

προμηθευτή της Ε.Ο. Ποδηλασίας για τον ιματισμό. 

Σε περίπτωση, που σε κάποιον αγώνα (Παγκόσμιο/Πανευρωπαϊκόό Πρωτάθλημα) 

το ενδιαφέρον από ποδηλάτες, είναι μεγαλύτερο των προβλεπόμενων θέσεων 

συμμετοχής, η Τεχνική Επιτροπή θα είναι αυτή, η οποία θα αποφασίζει και θα 

δηλώνει τον αριθμό αθλητών, ίσο με τις θέσεις συμμετοχής, που δικαιούται η 

Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. 

Τα αγωνίσματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1.  Δρόμος:  Granfondo/Mediofondo κ.α 

2. Πίστα:  Derny, Steyer, Six-day κ.α 

3. Ορεινή Ποδηλασία:  Downhill, Eliminator, Enduro, Marathon, Ultra-

Marathon, E-MTB,  Pumptrack, Beachrace 

4. Καλλιτεχνική Ποδηλασία:  Indoor Cycling, Cycle-ball. 

5. BMX:  Racing, Freestyle Park, Freestyle Flat. 

6. Cyclo-Cross. 

7. Trials. 

8. Οποιοδήποτε άλλο αγώνισμα σχετίζεται με την ποδηλασία, απαιτείται η 

έκδοση δελτίου από την ΕΟΠ, και δεν συμπεριλαμβάνεται στις λίστες 

παραπάνω. 

Πίνακας 2 

Αγώνισμα ή αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 μπορούν, εφόσον 

δείξουν σημεία περαιτέρω ανάπτυξης, να συμπεριληφθούν στην λίστα υψηλού 

ενδιαφέροντος (Πίνακας 1), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.  

Ομόφωνα με την παρατήρηση του κ. Παπάζογλου που αφορά το Marathon όπου 

έχουμε Παγκόσμιο Πρωταθλητή. 

• Επειδή δεν υπάρχει σαφή εικόνα αριθμού συμμετεχόντων προτείνεται για 

όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα χαμηλής δημοτικότητας να ενταχθούν 

στο αγωνιστικό πρόγραμμα – καλεντάρι και να προκηρυχθούν όλες οι 

προβλεπόμενες κατηγορίες μόνο εφόσον έχουν ενταχθεί στο καλεντάρι του 

2022 πριν την ημερομηνία του αντίστοιχου πανελληνίου πρωταθλήματος, 3 

τουλάχιστον διασυλλογικοί αγώνες σε 2 διαφορετικές τοπικές επιτροπές - 

ενώσεις και εφόσον υπάρχει συμμετοχή 15 διαφορετικών τουλάχιστον 



αθλητών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, 

σύμφωνα με τα όρια συμμετοχών (Κανονισμοί ΕΟΠ). Ομόφωνα 

• Να συμπληρωθεί στις οδηγίες: ότι οι κριτές θα πρέπει να δηλώνουν 

τουλάχιστον 3 επιλογές θέσεων. Ομόφωνα 

• Από το 2022 πληρωμή εκ των προτέρων για να μπει ο αγώνας στο καλεντάρι. 

• Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο εάν ξεπερνιέται δεν 

θα εκδίδεται άδεια. 

• Όταν η προκήρυξη δεν είναι σωστά γραμμένη και σύμφωνη με το υπόδειγμα 

του Τεχνικού Οδηγού θα επιστρέφεται μαζί με τον οδηγό ώστε να 

συντάσσεται σωστά. Ομόφωνα όλα τα παραπάνω 

• Στις κατηγορίες για την έκδοση δελτίων να προστεθεί η κατηγορία Women 

U23 

• Ενημέρωση - πρόταση από τον κ. Κωνσταντόπουλο για μεταφορά 

πανελληνίου cyclo-cross στις 23.01.2022 από 09.01.2022 και στην προσθήκη 

του πανελληνίου BMX στο Εθνικό Καλεντάρι 2022 παρόλο που δεν υπάρχει 

ακόμη εγκεκριμένη πίστα.  Ενδέχεται έως τότε να έχει δημιουργηθεί. 

• Short track (από το 2022 θα γίνεται με το XCO) - eliminator  

         Ομόφωνα όλα τα παραπάνω  

• Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την στατιστική του 2021. 

• Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. επέλεξαν το σχέδιο με το σκούρο μπλε και το 

αντίστοιχο σχέδιο για παγουράκι και τα λοιπά αξεσουάρ. 

• Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάσισε να μην πληρωθούν τα τιμολόγια και 

να ενημερωθεί ο προμηθευτής να αναζητήσει την οφειλή από τους 

αθλητές που παρέλαβαν τα υλικά. 

• Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν την πρόταση του προέδρου για προέδρους : 

Στην Τ.Ε.Π.Α τον κ. Δ. ΖΩΝΑΡΑ και στην Τ.Ε.Π.Δ-Ε τον κ. Α. ΦΑΡΦΑΡΑ. 

• Ομόφωνα τα μέλη εγκρίνουν τη δωρεάν κατασκευή – συντήρηση και 

φιλοξενία της Ιστοσελίδας μας από την FOCUS ON. 

 

 


