
 
 

          Μαρκόπουλο, 29 Ιανουαρίου 2021 
                   Αρ. πρωτ. 67 
Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Κύριοι, 
 
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ στη συνεδρίασή του της 27ης 
Ιανουαρίου 2021 στα γραφεία της ΕΟΙ, μεταξύ των άλλων, συζήτησε και έλαβε 
αποφάσεις για τα εξής θέματα:  
 
Α.  Ορισμός Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσίες ΕΟΙ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το νέο αθλητικό νόμο 4726/18.9.2020 
(ΦΕΚ/Α/181), καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους της ΓΓΑ, αποφάσισε ομόφωνα τον 
ορισμό της Γενικής Συνέλευσης με τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, Δικαστικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την εκλογή 
Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για την 
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021. 
 
Β. Έγκριση Μεταγραφών Αθλητών 2021 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα επικύρωσε το από 25.1.2021 πρακτικό της 
Επιτροπής Μεταγραφών της ΕΟΙ με τις αποφάσεις για τις μεταγραφές των αθλητών, 
το οποίο επισυνάπτεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ. 
 
Γ. Αγωνιστική δραστηριότητα  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανέλθει εκ νέου για τρίτη φορά στο αίτημα 
προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για άμεση έναρξη της αγωνιστικής 
δραστηριότητας στο άθλημά μας με αυστηρό Υγειονομικό Πρωτόκολλο που 
προβλέπει τεστ αντιγόνου (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρωτοκόλλων της ΓΓΑ). 
 
Δ. Άδεια Ικανότητας Αθλητού 
Προκειμένου να εξετασθεί  η δυνατότητα πραγματοποίησης της θεωρητικής και, υπό 
προϋποθέσεις, και της πρακτικής εξέτασης για την Άδεια Ικανότητας Αθλητού πριν 
επιτραπεί εκ νέου η διοργάνωση ιππικών αγώνων από την Πολιτεία, καλούνται όλα 
τα σωματεία που έχουν ενδιαφερόμενους υποψήφιους για την ΑΙΑ σε όλα τα ιππικά 



αθλήματα, να δηλώσουν τον αριθμό των υποψηφίων τους ανά ιππικό άθλημα με 
email στη Γραμματεία της ΕΟΙ έως 5.2.2021  
 
Ε. Δωρεάν διαβατήρια της ΕΟΙ σε ίππους ιδιοκτησίας σωματείων ΕΟΙ 
 
Το ΔΣ της ΕΟΙ, σε προηγούμενη συνεδρίασή του, αποφάσισε την έκδοση δωρεάν 
διαβατηρίων στους ίππους ιδιοκτησίας σωματείων – μελών της, προκειμένου αυτοί 
οι ίπποι να μετέχουν περιοριστικά και αποκλειστικά με υποψηφίους στις εξετάσεις 
για την ΑΙΑ και στα Αγωνίσματα Ι’ και Θ’ της ίδιας μέρας της ΑΙΑ μόνο με τον ίδιο 
επιτυχόντα υποψήφιο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που στη συνέχεια οι ίπποι 
αυτοί λαμβάνουν μέρος σε επίσημους αγώνες (ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 
αγωνίσματος), θα πρέπει να καταβάλουν το σχετικό παράβολο διαβατηρίου. 
 
Ζ. Αγώνας πρόκρισης για το Youth Jumping Competition 2022 – ΟΚΙΜ 9-10 
Οκτωβρίου 2021 
 
Το ΔΣ αποφάσισε η ΕΟΙ να υποβάλει αίτηση στη Διεθνή Ομοσπονδίας Ιππασίας για 
την οργάνωση του Αγώνα - Challenge- πρόκρισης για το Youth Jumping Competition 
2022, στο ΟΚΙΜ, 9-10 Οκτωβρίου 2021. 
 
Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


