
Αγαπητά μέλη της ΕΟΙ, 

Σε συνέχεια της από 24.03.2020 Ανακοίνωσης της ΕΟΙ με Αρ.Πρωτ. 87 αναφορικά με τις 
ενέργειες της ΕΟΙ για κατ’ εξαίρεση έγκριση μετακινήσεων με αποκλειστικό σκοπό τη 
φροντίδα αθλητικών ίππων, υπενθυμίζεται ότι οι αθλητές θα πρέπει να επικοινωνούν για 
διευκρινίσεις και συνεννοήσεις μετακίνησης αποκλειστικά με τα αθλητικά σωματεία που 
σταβλίζονται οι  αθλητικοί ίπποι και να συμβουλεύονται την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Ποικ20036 (ΦΕΚ Β΄ 
986/22.03.2020) προκειμένου να μετακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της. 

Για διευκόλυνση όλων, στη συνέχεια παρατίθενται απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα 
(FAQ – frequently asked questions) που έχουμε λάβει σχετικά με τις μετακινήσεις και τη 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ της ΕΟΙ : 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια έγγραφα απαιτούνται για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για φροντίδα  
αθλητικού ίππου σε όμιλο μέλος της ΕΟΙ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – Τύπου Α (βλ. ΚΥΑ) πλήρως 
συμπληρωμένης και σφραγισμένης από τον όμιλο που σταβλίζεται ο ίππος 

(β) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο μετακινούμενου, 

(γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ο όμιλος την κατεβάζει 
από το site της ΕΟΙ, την συμπληρώνει πλήρως και την σφραγίζει), 

(δ) διαβατήριο του συγκεκριμένου αθλητικού ίππου που αναφέρεται στην 
ως άνω Βεβαίωση 

(ε) Ανακοίνωση της ΕΟΙ 16.3.2020. 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος λαμβάνει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ από την ΕΟΙ  
και για ποιους ίππους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ λαμβάνουν μόνο οι 
εγγεγραμμένοι αθλητές στο μητρώο της ΕΟΙ και μόνο για αθλητικούς 
ίππους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΕΟΙ, οι οποίοι σταβλίζονται μόνο 
σε σωματεία μέλη της ΕΟΙ. 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος θεωρείται εγγεγραμμένος αθλητής και εγγεγραμμένος αθλητικός  
ίππος στο μητρώο της ΕΟΙ; Πρέπει να έχουν καταβάλλει ετήσια συνδρομή 
για το τρέχον έτος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Εγγεγραμμένος αθλητής και εγγεγραμμένος αθλητικός ίππος είναι όποιος 
είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΕΟΙ, ανεξαρτήτως της καταβολής ή μη 
της ετήσιας συνδρομής για το τρέχον έτος. 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ:  Αν ο Αθλητής/Υπεύθυνο Πρόσωπο είναι ανήλικος, πως μπορεί να  
μετακινηθεί για τη φροντίδα του αθλητικού ίππου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα μέτρα της Κυβέρνησης, στις επιτρεπόμενες μετακινήσεις 
προβλέπονται μέχρι δύο άτομα σε κάθε αυτοκίνητο, ήτοι αθλητής ανήλικος 
και οδηγός ενήλικος. 

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι διαβατήριο ίππου πρέπει να φέρει μαζί του ένας Αθλητής/Υπεύθυνο  
Πρόσωπο κατά τις μετακινήσεις του για φροντίδα ενός αθλητικού ίππου; 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Αθλητής/Υπεύθυνο Πρόσωπο πρέπει να φέρει μαζί του πρωτότυπο 
διαβατήριο/κάρτα αναγνώρισης ίππου έκδοσης της ΕΟΙ ή 
διαβατήριο/κάρτα αναγνώρισης της FEI του αθλητικού ίππου που 
αναφέρεται ονομαστικά στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, 
ανεξαρτήτως του ονόματος που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ίππου σε αυτό. 

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ισχύει για περισσότερες  
μετακινήσεις σε μία μέρα ή περίοδο ή είναι για μια μόνο μετακίνηση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κάθε ΒΕΒΑΙΩΣΗ αναγράφει υποχρεωτικά και με σαφήνεια μέρα και ώρα 
που το σωματείο επιτρέπει την είσοδο του κάθε Αθλητή/Υπεύθυνου 
Προσώπου και τη διάρκεια αυτής (όχι περισσότερο από 60 λεπτά τη φορά 
ανά ίππο), ισχύει δε μόνο για τη συγκεκριμένη μετακίνηση. 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γίνεται αν ένας αθλητικός ίππος σταβλίζεται (μόνιμα ή προσωρινά) σε  
διαφορετικό σωματείο από αυτό του Αθλητή/Υπεύθυνου Προσώπου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΕΟΙ μπορεί να μεταφέρει προσωρινά και μόνο για τον σκοπό έκδοσης της 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, συγκεκριμένο Αθλητή/Υπεύθυνο Πρόσωπο που ανήκει σε έναν 
όμιλο, στο ηλεκτρονικό μητρώο του σωματείου που σταβλίζεται ο 
αθλητικός ίππος σήμερα μετά από γραπτή αίτηση της ΕΟΙ στο e-
mail hef@hef.gr, και θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση 
διεκπεραίωση τέτοιου είδους αιτημάτων.  

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γίνεται αν :  
(α) δεν είμαι εγγεγραμμένος αθλητής στο μητρώο της ΕΟΙ αλλά είμαι 

υπεύθυνος για κάποιον ίππο, αθλητικό ή μη, που σταβλίζεται σε 
όμιλο μέλος της ΕΟΙ; 

(β) είμαι εγγεγραμμένος αθλητής αλλά δεν είμαι υπεύθυνος για 
κάποιον εγγεγραμμένο ίππο στο μητρώο της ΕΟΙ; 

(γ) είμαι εγγεγραμμένος αθλητής αλλά ο εγγεγραμμένος αθλητικός 
ίππος για τον οποίο είμαι υπεύθυνος, δεν σταβλίζεται σε όμιλο 
μέλος της ΕΟΙ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΕΟΙ δύναται θεσμικά να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι της Πολιτείας και 

του κοινωνικού συνόλου ΜΟΝΟ για περιπτώσεις όπου συνδυάζονται και οι 
τρεις ιδιότητες, ήτοι όμιλοι-μέλη, αθλητές εγγεγραμμένοι και αθλητικοί 
ίπποι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ. Δυστυχώς, οι ειδικές περιπτώσεις 
(α), (β) και (γ) είναι εκτός του πλήρους ελέγχου και ευθύνης της ΕΟΙ και 
συνεπώς δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις έκδοσης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ από την ΕΟΙ για επιτρεπόμενες 
μετακινήσεις με σκοπό τη φροντίδα αθλητικού ίππου. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες λύσεις μετακινήσεων σε συνεργασία με 
τους ομίλους ή τις ιππικές εγκαταστάσεις, όπου σταβλίζουν τους ίππους 
τους. 

Από την ΕΟΙ 


