
 
 

        Μαρκόπουλο, 24 Νοεμβρίου 2015 
        Αρ. πρωτ. 285 
 
Προς  
τα Σωματεία - Μέλη 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 
 
Θέμα : Νέα διαδικασία έγγραφής ίππων στο Μητρώο Ίππων της  ΕΟΙ, από 1.1.2016 
 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΙ, για την εγγραφή 
ίππου  στο Μητρώο Ίππων της ΕΟΙ, από 1.1.2016, θ’ απαιτείται: 

 
• α. Εάν ο ίππος προέρχεται από το εξωτερικό, θα πρέπει να προσκομισθούν στην ΕΟΙ 

το διαβατήριο του ίππου, το δελτίο καταχώρησης ίππου και υπεύθυνη δήλωση 
(επικυρωμένη από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ)  του νέου ιδιοκτήτη σχετικά με την 
κατοχή του ίππου και τιμολόγιο αγοράς ή επιστολή του προηγούμενου ιδιοκτήτη 
σχετικά με την πώληση, παραχώρηση, δωρεά κλπ. του ίππου. 

 
•  β. Εάν ο ίππος είναι  γεννημένος στην Ελλάδα, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να 

προσκομίσει το διαβατήριο, το δελτίο καταχώρησης ίππου, βεβαίωση κτηνιάτρου ότι 
ο ίππος είναι γεννημένος στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη από 
Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ)  σχετικά με την προέλευση του  ίππου. 

 
• γ. Για την αλλαγή ιδιοκτήτη ίππου στο Μητρώο της ΕΟΙ, θα πρέπει να προσκομισθούν 

στην ΕΟΙ, το διαβατήριο του ίππου και υπεύθυνες δηλώσεις (επικυρωμένες από 
Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ), του παλιού και του νέου ιδιοκτήτη σχετικά με την 
μεταβίβαση του ίππου (αγορά /πώληση, παραχώρηση, δωρεά, κλπ), καθώς και το 
ανάλογο παράβολο.  

 
Επισημαίνουμε ότι τα διαβατήρια και τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή των ίππων 
ή για την οποιαδήποτε τροποποίηση στο Μητρώο της ΕΟΙ, θα πρέπει να κατατίθενται στην 
ΕΟΙ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τον αγώνα που θα αγωνιστεί ο ίππος. 
 
Ακόμη, με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι η αναφορά του ποσού πώλησης / αγοράς  στις 
υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είναι μεν απαραίτητη για την ΕΟΙ, είναι όμως υποχρεωτική για 
φορολογικούς λόγους και θα πρέπει να αναγράφεται. Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις 
αγοροπωλησίας για ποσό άνω των 500 ευρώ απαιτείται η εξόφληση να γίνει μέσω Τράπεζας. 
 
Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 

Από την Γραμματεία  
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 


