
 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ - ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ - ΣΥΚΛΟΚΡΟΣΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 11 – 15/1/2023  

 
Προκήρυξη - Κανονισμός λειτουργίας Σχολής 

 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
Η Σχολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Π., 
στην Λάρισα (μαθήματα δια ζώσης και εξετάσεις), ενώ ένα μέρος των μαθημάτων 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 
 
Στην συνέχεια για ενημέρωσή σας, ό σύνδεσμος του Κανονισμού Διαιτησίας της 
Ε.Ο.Π 
https://hellenic-cycling.gr/wp-content/uploads/2022/11/7_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ_D.pdf 

Ο ακριβής τόπος των δια ζώσης μαθημάτων και των εξετάσεων θα ανακοινωθεί 
σύντομα. 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ  
 
 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

- Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος U.C.I. International Commissaire  
- Κος ΠΕΤΣΑΣ Βλαδίμηρος U.C.I. International Commissaire    
  

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
5 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (11 Ιανουαρίου – 15 Ιανουαρίου 2022). 
Τα μαθήματα και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

Μαθήματα 
 α) 11 και 12 Ιανουαρίου 17:00 – 21:00 (διαδικτυακά) 
 β) 13 Ιανουαρίου 16:00 – 21:00 (στην Λάρισα) 
 γ) 14 Ιανουαρίου 09:00 – 16:00 (στην Λάρισα) 

  

Εξετάσεις  
14 Ιανουαρίου 18:30 – 20:30 Προφορικά (στην Λάρισα) 
15 Ιανουαρίου 10:00 – 13:00 Γραπτά (στην Λάρισα) 

 
Το οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των Αιτήσεων / 
Δηλώσεων Συμμετοχής.      

https://hellenic-cycling.gr/wp-content/uploads/2022/11/7_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ_D.pdf


 

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Η συμμετοχή ορίζεται στα 60€ το άτομο. Όσοι επιλεγούν να 
παρακολουθήσουν την σχολή, θα πρέπει να καταθέσουν το 
παραπάνω ποσό στο λογαριασμό της Ε.Ο.Ποδηλασίας: 
 
EUROBANK  - αρ. λογαριασμού: 0026.0153.02.0200654714  
IBAN: GR5802601530000020200654714 
 
αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμό τους και 
στέλνοντας ταυτόχρονα το αποδεικτικό κατάθεσης στο email της 
Ε.Ο.Π. το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 στις 
14:00.  

 
 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η διδακτέα ύλη, τα μαθήματα και οι κανονισμοί που θα αναπτυχθούν 
αποτελούνται από τα παρακάτω 2 μέρη: 
 
Γενικό μέρος:  
 Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ο. Ποδηλασίας (γενικά)  

 Γενικοί Κανονισμοί αγώνων Ποδηλασίας.  

 Πειθαρχικοί Κανονισμοί  

 Κανονισμοί Αντιντόπινγκ (γενικά) 

 Κανονισμοί Διαιτησίας  

 Κώδικας Δεοντολογίας του Κριτή 

 
Ειδικό μέρος:  
1. Ποδηλασία Δρόμου  
2. Ορεινή Ποδηλασία 
3. Συκλο-Κρόςς 
 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην σχολή μπορούν να ενημερωθούν 
για τους παραπάνω κανονισμούς (και να προετοιμαστούν σε περίπτωση 
επιλογής τους στην σχολή), στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π. 
https://hellenic-cycling.gr/ε-ο-π/ 

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα της σχολής αυτής που αποτελεί το θεωρητικό μέρος της 
διαδικασίας απόκτησης του τίτλου κριτή, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ο.Π.  και θα κοινοποιηθούν / αποσταλούν στους συμμετέχοντες.  

 
Υπενθυμίζεται ότι για να λάβει ο υποψήφιος τον τίτλο του κριτή, θα πρέπει, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας, να συμμετάσχει και στο πρακτικό 
μέρος της διαδικασίας απόκτησης του τίτλου (συμμετοχή σε αγώνα). 
Βασική προϋπόθεση, για την συμμετοχή στο πρακτικό μέρος, είναι να 
επιτύχει στην σχολή αυτή.  

 

https://hellenic-cycling.gr/ε-ο-π/


 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
 
1.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, καθώς και αλλοδαποί, που 

αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 
 
Θα πρέπει δε να έχουν συμπληρώσει το 18ο τουλάχιστον έτος της ηλικίας 
τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο κατά την έναρξη της Σχολής. 

  
2.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να έχουν συμμετάσχει με 

οποιαδήποτε ιδιότητα σε αγώνες ποδηλασίας ή να έχουν κάποια 
αποδεδειγμένη σχέση με το άθλημα. 

 
3.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση της Ποδηλατικής 

Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής της περιφέρειας τους, οι οποίες θα πρέπει 
να συνυπογράφουν την αίτηση του υποψηφίου. 

 
4.  Ο αριθμός των επιλεχθέντων υποψηφίων δεν θα υπερβαίνει τα 40 άτομα. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και Περιφερειακοί Κριτές που επιθυμούν 
να προαχθούν σε Ομοσπονδιακούς, συμμετέχοντας στις εξετάσεις, χωρίς 
απαραίτητα να απαιτείται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.  

 
5.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση - 

Υπεύθυνη Δήλωση (αναλαμβάνοντας μαζί με την Ποδηλατική Ένωση ή την 
Τοπική Επιτροπή της περιφέρειας τους την ευθύνη της ορθότητας των 
στοιχείων που αναγράφονται) και να την αποστείλουν μαζί με αντίγραφο της 
Αστυνομικής τους Ταυτότητας, ή του Διαβατηρίου τους, στα γραφεία της 
Ε.Ο.Π το αργότερο έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
14:00 στο email: info@eop.cosmotemail.gr 
 

6.  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και 
η λίστα συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα. 

 
7.  Μετά την επιλογή ο/η υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει το ποσόν 

της συμμετοχής του/της στον λογαριασμό της Ε.Ο.Π. 
ακολουθώντας τίς διαδικασίες  και το χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρονται στην παράγραφο -ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 
8.  Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ανάλογα με την περίπτωση οι υποψήφιοι 

δεν θα γίνονται δεκτοί, θα αποβάλλονται αμέσως από την σχολή ή θα τους 
αφαιρείται δια βίου ο τίτλος που πιθανόν απέκτησαν. 

 
9.  Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την 

Ε.Ο.Π. στο 210 6859788 ή στο email: info@eop.cosmotemail.gr 

mailto:info@eop.cosmotemail.gr
mailto:info@eop.cosmotemail.gr

