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Αρ. πρωτ.:   601                 Μαρούσι, 4 Μαΐου 2020  

 

Προς  

κ. Γεώργιο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού  

 

Θέμα: Επεξεργασία Ειδικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Ποδηλασίας - 
Πρόταση για προώθηση της μαζικής χρήσης του ποδηλάτου ως περισσότερο 
ενδεδειγμένου για τη μη μετάδοση του κορωνοϊού μέσου μεταφοράς 

 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,  

Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι οι προτάσεις που αποστείλαμε με 
προηγούμενη επιστολή μας (π.χ. προμήθεια αντισηπτικών, μασκών και γαντιών σε όλες 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανοίγουν, πλαισίωση της ΥΕΕ/ΓΓΑ από ειδικές τεχνικές 
επιτροπές ξεχωριστά για κάθε άθλημα) έχουν ήδη αξιοποιηθεί από την ηγεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Όσον αφορά στις τεχνικές πληροφορίες για την επεξεργασία Ειδικού 
Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Ποδηλασίας, σας ενημερώνουμε ότι στο πρώτο στάδιο 
επανεκκίνησης του αθλητισμού, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι αφορά μόνο αθλητές 
της προ-ολυμπιακής ομάδας και μόνο (κλειστές) αθλητικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβάνονται μόνο 3 αθλητές της ποδηλασίας πίστας, οι οποίοι θα ξεκινήσουν 
προπονήσεις στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών με τη συνοδεία 1 προπονητή και 
1 μηχανικού, ήτοι σύνολο 5 πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά θα τηρούν προφανώς τις 
απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και θα έχουν στη διάθεσή τους και το υγειονομικό 
υλικό (π.χ. αντισηπτικά, μάσκες, γάντια) που έχουμε ενημερωθεί ότι έχει εξασφαλίσει το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην προ-ολυμπιακή ομάδα εντάσσονται επίσης  
αθλητές ποδηλασίας δρόμου και αθλητές ορεινής ποδηλασίας, οι οποίοι θα συνεχίσουν 
την άθλησή τους σε εξωτερικούς χώρους (δρόμο και βουνό).  

Θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ ΥΕΕ/ΓΓΑ και ΕΟΠ θα πρέπει θα ενταθεί εν 
όψει του προγραμματισμού για το δεύτερο ή τρίτο στάδιο επανεκκίνησης του 
αθλητισμού, αυτό της προπόνησης όλων των σωματείων και αθλητών ποδηλασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε τις τεχνικές ιδιαιτερότητες της ποδηλασίας που είχαμε 
καταγράψει και σε προηγούμενη επιστολή μας:  

- η ποδηλασία αποτελεί ατομικό άθλημα που διεξάγεται συχνά με ομαδικό τρόπο, 
π.χ. με γκρουπ αθλητών που κάνουν προπόνηση μαζί στο δρόμο 

- η ποδηλασία διεξάγεται και σε κλειστούς χώρους (ποδηλατοδρόμιο για την 
ποδηλασία πίστας) και σε ανοικτούς χώρους (δρόμος για την ποδηλασία δρόμου, βουνό 
για την ορεινή ποδηλασίας)  

- για τις προπονήσεις αθλητών γίνονται πολύ συχνά (για οργανωτικούς και 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hellenic-cycling.gr/
mailto:eopbike@otenet.gr
http://www.hellenic-cycling.gr/
mailto:eopbike@otenet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Λ. Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. 210 6859788, φαξ: 210 6859739 

http://www.hellenic-cycling.gr, e-mail: eopbike@otenet.gr 

HELLENIC CYCLING FEDERATION • OLYMPIC ATHENS VELODROME 

Sp. Loui Avenue, 151 23 Marousi, Athens, Greece, tel: (+30) 210 6859788, fax: (30) 210 6859739 

http://www.hellenic-cycling.gr, e-mail: eopbike@otenet.gr                           

 

                        

οικονομικούς λόγους) ομαδικές μετακινήσεις όλων των αθλητών ενός σωματείου με συνήθως 
εννιαθέσια βανάκια, οι οποίες δεν φαίνονται να καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το πλαίσιο 
επιτρεπόμενων μετακινήσεων   

- κατά τη διεξαγωγή προπονήσεων ποδηλασίας σε εξωτερικούς χώρους είναι πιθανόν να 
βρίσκονται 5-10 αθλητές σε σχετικά κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις, που είναι άγνωστο αν 
καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το πλαίσιο επιτρεπόμενων μετακινήσεων   

- κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδηλασίας, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους (δρόμο και 
βουνό) και ιδίως στη γραμμή εκκίνησης, είναι πολύ πιθανόν να βρίσκονται ακόμα και μέχρι 100 
αθλητές σε πάρα πολύ κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις. 

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εκδοθεί οποιεσδήποτε υγειονομικές/αγωνιστικές οδηγίες από τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (UCI) προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την 
επεξεργασία Ειδικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Ποδηλασίας.  

Αντιθέτως, έχουν αναληφθεί πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από τη Γαλλική 
Ομοσπονδία Ποδηλασίας (μία από τις μεγαλύτερες εθνικές ομοσπονδίες ποδηλασίας 
παγκοσμίως), οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αντιστοίχως και από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας. Έτσι, πέρα από τις 
προτάσεις για επανεκκίνηση του αθλητισμού, στα μέτρα για την ασφαλή και μεθοδική 
επιστροφή στην κανονικότητα έχει ενταχθεί από τις 30.4.2020 και η περαιτέρω ενθάρρυνση και 
προώθηση της μαζικής χρήσης του ποδηλάτου ως περισσότερο ενδεδειγμένου για τη μη 
μετάδοση του κορωνοϊού μέσου μεταφοράς, π.χ. για μετάβαση στην εργασία ή στο 
σουπερμάρκετ, κατ’ αντιδιαστολή προς τα ΜΜΜ (π.χ. μετρό, λεωφορεία κ.λπ.) όπου λόγω 
συνωστισμού υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού. Η προώθηση της μαζικής 
χρήσης του ποδηλάτου είχε ήδη ενταχθεί από το 2016 (βλ. γαλλικό νόμο 2016-41) στο πολύ 
επιτυχημένο πρόγραμμα του Γαλλικού Υπουργείου Αθλητισμού «Sport-Santé» («Αθλητισμός και 
υγεία»), κάτι αντίστοιχο με το πρωτοπόρο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Ζήσε Αθλητικά».  

 

                                         Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 
 
           Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας 
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