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Αγαπητοί Φίλοι,  

Ολοκληρώνεται η θητεία του 

παρόντος Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΙ το οποίο 

εξελέγη το Δεκέμβριο του 2016 

και με την ευκαιρία αυτή θα 

ήθελα να κάνω ένα σύντομο 

απολογισμό του έργου του 

απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου σε όλους τους 

τομείς, την τετραετία αυτή. 

Είναι γεγονός ότι αναλάβαμε τα ηνία του αθλήματος σε μια δύσκολη περίοδο, λόγω της 

οικονομικής κατάστασης, και στη συνέχεια της πανδημίας του κορονοΐού και κύριο 

μέλημα της Διοίκησής μας από την πρώτη στιγμή που εξελέγη, ήταν η εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων για να διατηρηθεί ζωντανό το άθλημα. 

Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, μόλις αναλάβαμε προσπαθήσαμε με όλα τα μέσα να 

ανταπεξέλθουμε οικονομικά με δεδομένη την συνεχή, δραματική μείωση της κρατικής 

επιχορήγησης. Και το επιτύχαμε στο ακέραιο συνδυάζοντας την περικοπή πάσης 

φύσεως δαπανών, την συνετή διαχείριση των ίδιων πόρων της ΕΟΙ, με την επιτυχία του 

χορηγικού προγράμματος που εφαρμόσαμε και απέδωσε την συγκινητική υποστήριξη 

από τους χορηγούς. 

Στην τετραετία αυτή, λύσαμε θεμελιώδη θεσμικά θέματα θωρακίζοντας τα σωματεία μας 

και τους επαγγελματίες, διασφαλίσαμε και αναπτύξαμε τη χρήση του Ολυμπιακού 

Κέντρου Ιππασίας Μαρκοπούλου, επανήλθαμε στην οργάνωση μεγάλων Διεθνών 

διοργανώσεων, διατηρήσαμε πλήρη εθνική και τοπική αγωνιστική δράση σε όλα τα 

επίπεδα, ενδυναμώσαμε το στελεχιακό δυναμικό, στηρίξαμε τις εθνικές ομάδες, τις 

διεθνείς συμμετοχές και την ανάπτυξη στην περιφέρεια. Το 2020, με τις παρεμβάσεις μας 

στην Πολιτεία κρατήσαμε ζωντανό το άθλημα και τους ομίλους σε λειτουργία μέσα στη 

πανδημία. 
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Eπίλυση θεσμικών θεμάτων 

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα  της Διοίκησης μας είναι η επίλυση κατά την 

θητεία μας των σημαντικών προβλημάτων που ταλάνιζαν χρόνια το άθλημά μας και τα 

ιππικά σωματεία μέλη της. Για τα θέματα αυτά έγιναν βεβαίως πολλές παρεμβάσεις και 

από τις προηγούμενες Διοικήσεις της ΕΟΙ, αλλά την τετραετία αυτή δόθηκαν λύσεις με 

νομοθετικές ρυθμίσεις σε θεμελιώδη θεσμικά θέματα όπως: 

− Παρεμβάσεις στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης με τις οποίες πετύχαμε να συμπεριληφθεί αυτολεξεί η από την ΕΟΙ 

προτεινόμενη σχετική ρύθμιση στο νόμο 4726/18.09.2020 για την λειτουργία και 

αδειοδότηση των αμιγώς αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων στην χώρα μας, με 

βάση τον αθλητικό τους χαρακτήρα, και όχι ως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

Πλέον η διαδικασία είναι πολύ απλή και οι εγκαταστάσεις των σωματείων της ΕΟΙ 

αδειοδοτούνται από τους Δήμους όπου ανήκουν.  

− Παρέμβαση για την εξαίρεση για το άθλημα της ιππασίας του ασυμβίβαστου της 

ιδιότητας του προπονητή με αυτή του αθλητή, με αποτέλεσμα να υπάρξει 

βελτίωση στη σχετική διάταξη του νέου αθλητικού νόμου. 

− Παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την αδειοδότηση των 

υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων των σωματείων, που είχε ως 

αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί επίσης αυτολεξεί η από την ΕΟΙ προτεινόμενη 

σχετική ρύθμιση στο άρθρο 16 «Σταβλικές εγκαταστάσεις» του 

Νόμου  4711/29.07.2020. 

− Παρέμβαση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία 

πετύχαμε, το 2018, την Τροποποίηση του Κανονισμού «περί μεταφοράς ζώντων 

ζώων δια πλοίων», ο οποίος προέβλεπε τη μεταφορά μέχρι δύο οχημάτων 

μεταφοράς ζώντων ζώων, ανά πλοίο. Αυτό δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα 

στις μετακινήσει των αθλητικών αλόγων από τα νησιά της Ρόδου και της Κρήτης, 

που έρχονται για αγώνες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με τη νέα ρύθμιση μπορούν 

πλέον να μεταφέρονται από τέσσερα (4) έως έξι (6) φορτηγά αθλητικών αλόγων, 

με το ίδιο πλοίο, ανάλογα εάν υπάρχουν αντίστοιχα 2, 1 ή κανένα φορτηγά με 

άλλα ζώα. 
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Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκοπούλου  

Η Διοίκησή μας παρακολουθούσε 

συνεχώς τις εξελίξεις και 

παρέμβαινε με επιστολές και 

προτάσεις της στα Υπουργεία, στο 

ΤΑΙΠΕΔ και τους άλλους αρμόδιους 

φορείς, εν όψει του νέου 

διαγωνισμού για την μακροχρόνια 

παραχώρηση και αξιοποίηση του 

Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας 

Μαρκοπούλου, κάνοντας σαφές 

προς όλους ότι το Ολυμπιακό 

Κέντρο αποτελεί «το Σπίτι της 

Ελληνικής Ιππασίας» και οποιαδήποτε περαιτέρω αξιοποίησή του θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τη συνέχιση της χρήσης του από το ολυμπιακό άθλημα 

της ιππασίας. Με τις παρεμβάσεις, παραστάσεις, εκπροσώπηση και επίσημα έγγραφα 

ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Δημοσίου, η Διοίκησή μας κατάφερε 

να διασφαλίσει και δεσμεύσει τα μέρη και τις διαδικασίες κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε 

μελλοντική εκμετάλλευση του ΟΚΙΜ να περιλαμβάνει υποχρεωτικά νομικά και ουσιαστικά 

και την πρόβλεψη για ιππική χρήση και διοργάνωση ιππικών εκδηλώσεων.   

Με δεδομένη τη χρήση και ανάδειξη του ΟΚΙΜ από την Ελληνική Ιππασία από το 2003 

και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος δημόσιος χώρος με αξιόλογες ιππικές εγκαταστάσεις 

και με άδεια ιππικής χρήσης στην Ελλάδα που να φιλοξενήσει το άθλημά μας, η ΕΟΙ 

επιμένει και διεκδικεί με κάθε νόμιμο τρόπο και διαδικασία να υπάρξει πρόβλεψη στους 

όρους του διαγωνισμού για υποχρεωτική διατήρηση των υπαρχουσών υποδομών 

ιππικής χρήσης του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου και τη συνέχιση της 

χρήσης τους για τις ανάγκες του ολυμπιακού αθλήματος της Ιππασίας και για 

αξιοποίησή τους με διοργάνωση ιππικών αθλητικών διοργανώσεων και δεσμευτικό 

δικαίωμα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας για χρήση των υπόλοιπων ιππικών 

εγκαταστάσεων για συγκεκριμένους σκοπούς και σε συγκεκριμένους χρόνους. 

Με τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας το Κέντρο παραμένει ζωντανό για το σκοπό 

που δημιουργήθηκε, σε άριστη κατάσταση και υπηρετεί διαχρονικά τον σπουδαίο ρόλο 

του της Ολυμπιακής κληρονομιάς και της ανάπτυξης της Ελληνικής ιππασίας.  
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Αντιμετώπιση Πανδημίας COVID-19 

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας, η Διοίκησή μας ήταν έτοιμη και 

υπεύθυνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούσαν τη 

φροντίδα των ίππων με εξασφάλιση αδιάληπτης δυνατότητας πρόσβασης των 

αθλητών και ιδιοκτητών στις σταβλικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, τη λειτουργία 

των Ομίλων, την κατάρτιση κατάλληλων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την ΕΟΙ, τους 

Ομίλους και τους αγώνες, τη συνεχή επικοινωνία με την Πολιτεία και την 

παρακολούθηση όλων των εξελίξεων. Με επιτυχημένες παρεμβάσεις της Διοίκησης, οι 

Όμιλοι παρέμειναν ανοικτοί και σε λειτουργία αδιάλειπτα, και παρά τα κατά καιρούς 

αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, από το Μάρτιο 2020 μέχρι και σήμερα, με νομιμότητα, 

ασφάλεια και διατήρηση όλων των λειτουργιών και πηγών εσόδων (εκτός τυχόν 

εντευκτηρίων). Σε όλη αυτή τη διάρκεια η ΕΟΙ ενημέρωνε καθημερινά όλη την Ελληνική 

Ιππασία για τα κρίσιμα θέματα και τη λειτουργία της, ενώ έτσι όχι μόνο περιορίστηκαν 

βραχυ-μεσοπρόθεσμα οι οικονομικές απώλειες, αλλά, επιπλέον, τονώθηκε η 

δραστηριότητα, η προπόνηση και η εκπαίδευση εντός των Ομίλων με αυστηρή πάντα 

τήρηση των αποφάσεων και μέτρων της Πολιτείας και των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

Το Μάρτιο 2021 η Διοίκησή μας, τολμηρή και πρωτοπόρα, υλοποίησε με απόλυτη 

επιτυχία την πρώτη ηλεκτρονική θεωρητική εξέταση για ΑΙΑ με συμμετοχή 165 νέων 

υποψήφιων αθλητών αναδεικνύοντας ακόμα μια φορά τη δύναμη και δυναμική της 

Ελληνικής Ιππασία ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας. 

Το Μάρτιο 2021, μετά την εκδήλωση του ερπητοϊού EHV-1 στην Ευρώπη, η Διοίκησή μας, 

με την πολύτιμη καθοδήγηση της Κτηνιατρικής Επιτροπής της ΕΟΙ, αμέσως και 

προληπτικά, ενημέρωσε τις Ελληνικές Αρχές, τις Ιπποδρομίες ΑΕ και όλους τους Ομίλους 

και αθλητές για την ασθένεια και τους τρόπους προστασίας και αντιμετώπισης αυτής, 

και, σε συνεννόηση με μεταφορείς, όρισε διαδικασίες για την είσοδο ίππων στη χώρα. 

Τέλος, από τις αρχές Μαρτίου 2021 η Διοίκησή μας, σε στενή συνεργασία με την 

Πολιτεία, είχε εξασφαλίσει άδεια τέλεσης προκριματικών αγώνων παρά τις συνθήκες 

πανδημίας και πάντα με αυστηρά Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Παρά την έγκαιρη λήψη 

άδειας, η Διοίκησή μας με αίσθηση ευθύνης αποφάσισε να αναβάλει τους αρχικά 

προκηρυχθέντες αγώνες στις αρχές Μαρτίου εξαιτίας της μετέπειτα εκ νέου 

αυστηροποίησης των μέτρων κατά της διάδοσης του COVID-19, αλλά και της 

εκδήλωσης του ερπητοϊού EHV-1. Μετά από στάθμιση των παραγόντων και κινδύνων, 

η Διοίκησης αποφάσισε τελικά και προκήρυξε αγώνες με όλα τα μέτρα για το 

σαββατοκύριακο 3-4 Απριλίου 2021.        
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Αγωνιστική δραστηριότητα 

Πρωταρχικό μας μέλημα αποτέλεσε, τα τέσσερα αυτά χρόνια, η διατήρηση ζωντανής 

και ποιοτικής αγωνιστικής δραστηριότητας, που είναι απαραίτητη για την διατήρηση του 

ενδιαφέροντος και για την επιβίωση του αθλήματος και των ομίλων. Στον ακόλουθο 

πίνακα εμφανίζονται επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν πως μέσα σε πολύ δύσκολες 

συνθήκες, η Διοίκηση με την πολιτική της πέτυχε την ανάπτυξη των ιππικών αθλημάτων, 

μια ανάπτυξη που ανακόπηκε αναγκαστικά το 2020 εξαιτίας του COVID-19. 

 

  ΥΕ ΙΔ ΙΑ ΑΜ 

ΕΤΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ AIA ΑΘΛΗΤΕΣ AIA 

2016 407 81 180 101 128 111 32 6 

2017 439 123 212 43 151 133 31 5 

2018 439 101 240 64 142 59 22 3 

2019 463 159 266 44 153 62 20 2 

2020 370 70 196 30 89 62 4 4 
 

Παρά τα οικονομικά προβλήματα της περασμένης δεκαετίας, που επηρέασαν αρνητικά 

τα πάντα ειδικά στο χώρο του αθλητισμού, υλοποιήσαμε στις πρώτες τρεις χρονιές της 

θητείας μας (2017 – 2019), ένα πλήρες εθνικό αγωνιστικό πρόγραμμα σε τέσσερα ιππικά 

αθλήματα και για όλα τα επίπεδα, με 150 περίπου αγωνιστικές ημέρες ετησίως και στα 

τέσσερα ιππικά αθλήματα 

που καλλιεργεί η ΕΟΙ, ενώ 

ακόμη και το 2020 

καταφέραμε να 

οργανώσουμε αγώνες σε 

όλη την Ελλάδα ακόμα και 

σε συνθήκες πανδημίας 

και να προγραμματίσουμε 

σωστά και να 

πραγματοποιήσουμε τα 

Εθνικά Πρωταθλήματα και 

στα τέσσερα αθλήματα. 
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Διεθνείς Διοργανώσεις στην Ελλάδα 

- 2018 Athens Equestrian Festival 

Το 2018, η Ομοσπονδία μας, επανήλθε με μεγάλη επιτυχία και μετά από 6 χρόνια 

στη διοργάνωση αγώνων της σειρά του παγκοσμίου κυπέλλου, οργανώνοντας 

τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου,  δύο διεθνείς αγώνες εδώ στο Ολυμπιακό 

Κέντρο Ιππασίας Μαρκοπούλου: Το Διεθνή Αγώνα Υπερπήδησης Εμποδίων 

Athens CSΙ1* στις 1,2,3 Ιουνίου και το Παγκόσμιο Κύπελλο Υπερπήδησης 

Εμποδίων Athens CSΙΟ2* - W στις 7, 8, 9, 10 Ιουνίου, που περιλάμβανε και CSI 

Εφήβων και Νεόλεκτων Ίππων.  

- 2019 Athens Equestrian Festival 

Το 2019 αποτέλεσε σταθμό στη διοργάνωση διεθνών αγώνων για την Ελληνική 

ιππασία, αφού διοργανώσαμε για πρώτη φορά  τον πεντάστερο αγώνα CSIO5*W 

μαζί με τον Τελικό Longines Nations Cup Jumping Division 2 στις 25-28 Ιουλίου στο 

ΟΚΙΜ, με τεράστια οργανωτική επιτυχία, διεθνή αναγνώριση και εντυπωσιακή 

προσέλευση θεατών, ενώ το κόστος της διοργάνωσης καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου 

από χορηγίες και τη διεθνή χορηγία της Longines και δεν επιβάρυνε καθόλου τον 
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τακτικό προϋπολογισμό της ΕΟΙ. Παράλληλα με τον αγώνα αυτό, 

διοργανώθηκαν και CSI2* και CSI1* Νεόλεκτων Ίππων. 

- 2019 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής, 4-5 Οκτωβρίου στο Κιλκίς. Για 

πρώτη φορά διοργανώθηκε Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής στην 

Ελλάδα και στέφθηκε και αυτό με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή τόσο για την 

Ελληνική Ιππασία όσο και για την Πολιτεία και για την περιοχή και πόλη του Κιλκίς. 

 

 

Ανάπτυξη του αθλήματος 

Πέραν της διατήρησης των αγώνων Ανάπτυξης στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα, η 

Διοίκησή μας είναι περήφανη για την μεγαλύτερη ανάπτυξη του αθλήματος στην 

Περιφέρεια.  

1. Δημιουργία της νέας Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης με τη συμμετοχή έξι τοπικών 

σωματείων με διοργάνωση κατά μέσο όρο 24 αγωνιστικών ημερών ετησίως σε τρεις 

από τους τέσσερεις νομούς της Μεγαλονήσου. Οι αγώνες στην Κρήτη γίνονται με 

οικονομική και στελεχιακή υποστήριξη από την ΕΟΙ, ενώ συνεχής είναι η υποστήριξη στα 

σωματεία της Κρήτης και στις σχέσεις τους με την Περιφέρεια. 
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2. Τονώθηκε η αγωνιστική δραστηριότητα στη Βόρειο Ελλάδα, με τη συμμετοχή αθλητών 

από τα σωματεία του Βόλου και του Κιλκίς σε αγώνες στη Θεσσαλονίκη, ενώ, πέραν των 

εγκαταστάσεων του ΙΚΕΜ, αξιοποιήθηκαν με υποστήριξη της ΕΟΙ και νέες εγκαταστάσεις 

στο ΑΚΙΘ για τη φιλοξενία αγώνων Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 

3. Δημιουργία του θεσμού του «Τουρνουά Ανάπτυξης», μια σειρά πρωτοποριακών 

αγώνων, υπερπήδηση εμποδίων και ιππικής δεξιοτεχνίας, εκπαιδευτικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα που διεξήχθη το 2017, το 2018 και το 2019 σε έξι περιοχές της 

χώρας, Καλαμάτα, Βόλο, Σέρρες, Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα. Το 2020 δεν διεξήχθη λόγω 

της πανδημίας. Ο θεσμός σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία με μεγάλο τοπικό ενδιαφέρον για 

τα ιππικά αθλήματα, με κινητοποίηση του τοπικού κοινού και των φορέων και με αύξηση 

μελών και δημοφιλίας για το άθλημα της ιππασίας και για την ΕΟΙ με την προσέλκυση 

νέου αίματος και την ανάδειξη άνω των 100 νέων αθλητών από την περιφέρεια με άδεια 

ικανότητας. 
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Συμμετοχή Εθνικών Ομάδων και αθλητών μας σε διεθνείς διοργανώσεις 

Κάθε χρόνο, τα έτη 2017, 2018, 2019, περισσότεροι από 50  Έλληνες ιππείς και αμαζόνες 

έλαβαν μέρος με τις εθνικές ομάδες αλλά και ατομικά σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό,  

πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις, ανάμεσα σε αθλητές διεθνούς κύρους.  

Οι διεθνείς αυτές συμμετοχές και επιτυχίες οφείλονται κυρίως στις προσπάθειες των 

ίδιων των αθλητών και των οικογενειών τους, που τους στήριξαν οικονομικά.  

Και η ΕΟΙ όμως συνέβαλε την τετραετία αυτή περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε όλες 

τις αποστολές εθνικών ομάδων και στα τέσσερα αθλήματα, καλύπτοντας τα δικαιώματα 

συμμετοχής και επιχορηγώντας τους αθλητές με συγκεκριμένα ποσά για τα έξοδα 

μετακίνησης των αλόγων τους. Ενώ, βεβαίως η ΕΟΙ συνέχισε να συνεισφέρει στο 

συντονισμό και στην υποστήριξη των αποστολών με τις υπηρεσίες της και με αρχηγούς 

ομάδων.  

 

2017 

Η μεγαλύτερη διάκριση για το 2017, ήταν η 5η θέση της Θεοδώρας Λιβανού με τον ίππο  

Winston, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που διεξήχθη 9 -13 

Αυγούστου στο Roosendaal της Ολλανδίας, στο οποίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η 

χώρα μας έλαβε μέρος και με δεύτερη αθλήτρια.  

Επίσης, η Ελληνική Ιππασία 

έλαβε μέρος με  8 αθλητές 

στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Υπερπήδησης 

Εμποδίων Παίδων, Εφήβων 

και  Νέων Ιππέων που 

πραγματοποιήθηκε στο 

Samorin της Σλοβακίας, τις 

ίδιες ημερομηνίες του 

Αυγούστου.     



 

 

 

11 

Οι Εθνικές Ομάδες έλαβαν μέρος και στα τρία Βαλκανικά Πρωταθλήματα που 

πραγματοποιήθηκαν το 2017.  

- Της Υπερπήδησης Εμποδίων, αρχές Σεπτεμβρίου στη Ζιτνίτσα Βουλγαρία, όπου οι 

αθλητές μας κατέκτησαν οχτώ μετάλλια, τρία χρυσά, ένα ασημένιο και τέσσερα 

χάλκινα  

- της Ιππικής Δεξιοτεχνίας αρχές Ιουλίου στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας όπου οι 

αθλητές μας κατέκτησαν εννέα μετάλλια, τέσσερα  χρυσά, τέσσερα ασημένια και 

ένα χάλκινο, και  

- της Ιππικής Αντοχής τέλος Σεπτεμβρίου στην Μπουφτέα της Ρουμανίας, όπου οι 

αθλητές μας είχαν καλή παρουσία καταλαμβάνοντας την 4η θέση στο ομαδικό. 

Στο άθλημα της Αμαξοδήγησης δεν διεξήχθη το 2017 Βαλκανικό Πρωτάθλημα, αλλά για 

πρώτη φορά είχαμε συμμετοχή με δύο αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Αμαξοδήγησης, τον Σεπτέμβριο στην Ουγγαρία.  
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2018 

Μεγαλύτερη επιτυχία το 2018 ήταν το 

χρυσό μετάλλιο της Εθνικής μας 

Ομάδας Υπερπήδησης Εμποδίων 

στον αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου 

του Bojurishte στη Βουλγαρία τέλος 

Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Η πρώτη 

αυτή θέση και η 5η στον αγώνα 

Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αθήνας 

τον Ιούνιο   έδωσαν την πρόκριση  για 

τον τελικό του Παγκοσμίου κυπέλλου 

για την περιφέρειά μας στην 

Ουγγαρία, τον Αύγουστο, όπου η 

ομάδα μας ήταν 7η. Να σημειώσουμε 

ότι και στους τρεις αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, σε Αθήνα, Βουλγαρία και Ουγγαρία, 

οι αθλητές μας κατέκτησαν πολλά χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια σε ατομικά 

αγωνίσματα.    

Ακόμη, είχαμε τη συμμετοχή της Εθνικής 

Ομάδας Υπερπήδησης Εμποδίων, 4 

αθλητών, στους Μεσογειακούς Αγώνες 

στην Ισπανία, τον Ιούνιο, όπου κατέλαβε 

την ένατη θέση.  

Συμμετοχή, ακόμη, στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων 

τον Ιούλιο στη Γαλλία με έξι αθλητές, τρεις 

Εφήβους, έναν νέο ιππέα και μια Παίδα 

στην Υπερπήδηση Εμποδίων και με μια 

αθλήτρια στην Ιππική Δεξιοτεχνία .  
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Συμμετοχή των Εθνικών μας Ομάδων και στα τρία Βαλκανικά Πρωταθλήματα που 

πραγματοποιήθηκαν το 2018.  

- Της Υπερπήδησης Εμποδίων, αρχές Σεπτεμβρίου στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, 

όπου οι αθλητές μας κατέκτησαν 12 μετάλλια, 5 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα,  

- της Ιππικής Δεξιοτεχνίας αρχές Ιουλίου στο Plovdiv της Βουλγαρίας, όπου οι 

αθλητές μας κατέκτησαν 8 μετάλλια, 3  χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα  

- της Αμαξοδήγησης τον Οκτώβριο στη Σερβία με συμμετοχή ενός Έλληνα 

αμαξοδηγητή.  

- Το Βαλκανικό της Ιππικής Αντοχής που ήταν προγραμματισμένο στη Τουρκία, 

ακυρώθηκε λόγω κτηνιατρικών θεμάτων και καραντίνας. 

Υποστήριξη των εθνικών ομάδων με σεμινάρια που διοργάνωσε η ΕΟΙ για τα μέλη της 

προεθνικής ομάδας Ιππικής Δεξιοτεχνίας τον Μάιο του 2018. Σεμινάρια όμως 

διοργανώθηκαν από την ΕΟΙ και σε επίπεδο ανάπτυξης της Ιππικής Δεξιοτεχνίας στην 

Κρήτη το Φθινόπωρο του 2018. 
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2019 

Το 2019, ξεχώρισαν οι πολύ καλές εμφανίσεις της Θεοδώρας Λιβανού στην Ιππική 

Δεξιοτεχνία, που της έδωσαν τη δυνατότητα να διεκδικεί την πρόκριση και τη συμμετοχή 

της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο.  

Ακόμη το 2019, είχαμε, μετά 

από πολλά χρόνια, συμμετοχή 

σε διεθνείς αγώνες 

Παραντρεσάζ με την αθλήτρια 

Ελένη-Δήμητρα Παντεχάκη, η 

οποία προκρίθηκε και έλαβε 

μέρος στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Ενηλίκων 

Παραντρεσάζ τον Αύγουστο 

στη Ολλανδία, όπου πέτυχε το 

όριο πρόκρισης για τους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες 

στο Τόκυο. Η ΕΟΙ κατάφερε να 

αιτηθεί η χορήγηση ειδικής 

κάρτας συμμετοχής, μέσω της 

Ελληνικής Παραολυμπιακής 

Επιτροπής.  

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας τον Ιούλιο στην Ιταλία με 

έναν παίδα και δύο εφήβους αθλητές, καθώς και μια έφηβη στο αντίστοιχο της 

Υπερπήδησης Εμποδίων τον Ιούλιο στην Ολλανδία.  

Η Εθνική Ομάδα Υπερπήδηση Εμποδίων έλαβε μέρος στον αγώνα πρόκρισης για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο τον Ιούλιο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, καθώς και 

σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε Αθήνα, Βουλγαρία και Ουγγαρία, οι αθλητές μας 

κατέκτησαν πολλά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα.  

Στην Ιππική Δεξιοτεχνία, πέντε αθλήτριες έλαβαν μέρος σε διεθνείς αγώνες CDI αρχές 

Ιουνίου στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, κατακτώντας 12 συνολικά μετάλλια. 
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Συμμετοχή των Εθνικών μας Ομάδων και στα τρία Βαλκανικά Πρωταθλήματα που 

πραγματοποιήθηκαν το 2019:  

- της Ιππικής Δεξιοτεχνίας αρχές Ιουλίου στη Λίπιτσα της Σλοβενίας, όπου οι 

αθλητές μας κατέκτησαν 6 μετάλλια, 2 χρυσά, 3 ασημένια και 1 χάλκινο  

- της Υπερπήδησης Εμποδίων, αρχές Σεπτεμβρίου στη Κωνσταντινούπολη, όπου οι 

αθλητές μας κατέκτησαν 6 μετάλλια, 2 χρυσά, 1 ασημένιο και 3 χάλκινα 

- και βέβαια της Ιππικής Αντοχής αρχές Οκτωβρίου στο Κιλκίς, όπου η ομάδα μας 

κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. 

Συμμετοχή σε δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα Αμαξοδήγησης, με έναν αθλητή στην 

κατηγορία Νέων ίππων στην Ουγγαρία και με έναν άλλο αθλητή στην κατηγορία διπλής 

ζεύξης στη Γερμανία. 

 

2020 

Το 2020, λόγω της πανδημίας, ακυρώθηκαν οι περισσότεροι διεθνείς αγώνες μεταξύ των 

οποίων η σειρά Longines EEF Series Nations Cup Jumping και κατά συνέπεια και η 

διοργάνωση του Athens Equestrian Festival και οι  Διεθνείς Αγώνες που περιλάμβανε, 3-

6 Ιουνίου 2020. Λίγοι διεθνείς ιππικοί αγώνες διεξήχθησαν το 2020 στην Ευρώπη στους 

οποίους είχαμε ατομικές συμμετοχές 10 περίπου Ελλήνων αθλητών με αξιόλογες 

εμφανίσεις. 

Ακυρώθηκαν όλα τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα εκτός της Ιππικής Δεξιοτεχνίας στο 

οποίο είχαμε συμμετοχή με μια αθλήτρια στους Νέους Ιππείς. 

Ακυρώθηκαν τελικά και όλα τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα του 2020. 

Πραγματοποιήθηκε όμως ένα Βαλκανικό Κύπελλο Ιππικής Αντοχής στη Βουλγαρία όπου 

είχαμε συμμετοχή με δύο αθλητές με οικονομική υποστήριξη από την ΕΟΙ. 

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στηρίξαμε την υποψηφιότητα του 

αθλητή μας Άγγελου Τουλούπη και έλαβε υποτροφία ολυμπιακής προετοιμασίας από 

το Ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη. 
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Πρόγραμμα Εθνικών Ομάδων ΥΕ 

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής ΥΕ, αποφάσισε 

το Νοέμβριο του 2019, την οργάνωση και υλοποίηση ειδικού Προγράμματος Εθνικών 

Ομάδων, με τον ορισμό του Αντώνη Πετρή στη θέση του Ομοσπονδιακού Συμβούλου 

Εθνικών Ομάδων. 

Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο και συμμετοχικό, με 

δημιουργία κινήτρων και ενεργοποίηση όλης της Ελληνικής Ιππασίας, με σκοπό τον 

συντονισμό, την προοδευτική άνοδο επιπέδου και επίτευξη διακρίσεων για όλες τις 

Εθνικές Ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικιακές κατηγορίες και με ορίζοντα 

ολοκλήρωσής του τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την πραγματοποίηση του πρώτου προπονητικού σεμιναρίου 

στο ΟΚΙΜ, στις 22-24 Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με το προπονητικό σεμινάριο 

στη Θεσσαλονίκη στο ΙΚΕΜ στις 23-25 Οκτωβρίου 2020. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 

10 προπονητικά σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν 49 αθλητές από όλη την Ελλάδα και 

από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.  

Στον αρχικό σχεδιασμό περιλαμβάνονταν και προπονητικά σεμινάρια για τους αθλητές 

που διαμένουν και αγωνίζονται στο εξωτερικό, τα οποία δυστυχώς οι συνθήκες της 

πανδημίας, δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή τους.  
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Σχολή Προπονητών Γ’ Κατηγορίας  

Από τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο του 2019 λειτούργησε, στο Ολυμπιακό Κέντρο 

Ιππασίας, η Σχολή Προπονητών Ιππασίας Γ’ Κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, η οποία οργανώθηκε από την Ομοσπονδία μας κατά τα διεθνή πρότυπα 

και σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας. 

Η Σχολή αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση και αποτελεί μοντέλο που ήδη υιοθετήθηκε 

διεθνώς για την αγαστή και δημιουργική διεθνή τριπλή συνεργασία φορέων, της ΕΟΙ, 

της ΓΓΑ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FEI). Η Σχολή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και για 

πρώτη φορά περιλάμβανε και 200 ώρες πρακτική άσκηση. Από τους 32 υποψήφιους 

που έγιναν δεκτοί, οι 28 ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη Σχολή και τις εξετάσεις και έλαβαν 

το δίπλωμα και αναμένεται να στελεχώσουν επάξια το δυναμικό της Ελληνικής ιππασίας 

και τις εκ του νόμου προβλεπόμενες θέσεις προπονητών σε Ομίλους, συμβάλλοντας σε 

ένα καλύτερο μέλλον για το άθλημα.   

Η Σχολή στοίχισε στην ΕΟΙ 30.000 ευρώ, ποσό το οποίο καλύφθηκε σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου από επιχορήγηση του προγράμματος ολυμπιακής αλληλεγγύης της 
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Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ΕΟΙ είναι η μόνη Ελληνική ομοσπονδία που έχει λάβει 

τέτοιου είδους επιχορήγηση για Σχολή Προπονητών. 

Σεμινάρια 

2018:  - Σεμινάρια Εθνικών Σχεδιαστών Διαδρομών στο ΟΚΙΜ 

- Σεμινάρια Α’ Βοηθειών με πιστοποίηση στο ΟΚΙΜ 

- Διεθνή Σεμινάρια Προπονητών Ιππικής Αντοχής στο ΟΚΙΜ 

2019: - Διεθνή Σεμινάρια Εποπτών Ιππικής Αντοχής, στην Κατερίνη 

- Διεθνή Σεμινάρια Εποπτών Υπερπήδησης Εμποδίων στο ΟΚΙΜ  
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Πιστοποίηση ISO ΕΟΙ 

Σε διοικητικό επίπεδο, μια ακόμα ενέργεια μεγάλης σημασίας που ξεκίνησε το 2018 

ολοκληρώθηκε το 2019 είναι η διαδικασία πιστοποίησης της λειτουργίας και των 

διαδικασιών της ΕΟΙ με πιστοποιητικό ISO 9001. Η πιστοποίηση ανανεώθηκε μετά τον 

σχετικό έλεγχο και για το έτος 2020. 

Η βελτίωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών που προσφέρει η Ομοσπονδία στα μέλη 

και στους αθλητές της αποτέλεσε για τη Διοίκησή μας μια συνεχής έγνοια και 

προτεραιότητα Με την πιστοποίηση αυτή και την αναδιοργάνωση που έφερε, 

πιστεύουμε ότι η ΕΟΙ θα μπορέσει να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις απαιτήσεις της 

πολιτείας και των χορηγών, στις ανάγκες των σωματείων και αθλητών και στις νέες 

συνθήκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άθλημα της ιππασίας στην Ελλάδα. 
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Υποδομές 

- Ολική ανακατασκευή του χλοοτάπητα του στίβου του κεντρικού ιπποδρομίου του 

ΟΚΙΜ και του στίβου προθέρμανσης με κάλυψη της δαπάνης από τον Εθνικό 

Χορηγό του αθλήματος 

- Αποκατάσταση του ποτιστικού συστήματος των στίβων αυτών 

- Διαμόρφωση - κατασκευή του στίβου marathon με εμπόδια για την αμαξοδήγηση  

στον χώρο της προθέρμανσης  του Ιππικού Τριάθλου 

- Συστηματική συντήρηση όλων των στίβων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι ανά πάσα 

στιγμή προς χρήση 

- Αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που 

προκύπτουν από την έλλειψη κονδυλίων συντήρησης του Δημοσίου, καθώς και 

της σχετικής γραφειοκρατίας 

- Απόκτηση 2 τρακτέρ και μιας υδροφόρας  στο πλαίσιο των ενεργειών 

ανεξαρτητοποίησης  της ΕΟΙ  από τα μηχανήματα των εταιριών συντήρησης 

- Εξασφάλιση δωρεών για υποδομές και αθλητικό υλικό όπως ο οικίσκος για αγώνες 

στα ιπποδρόμια προπόνησης από την Εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και σετ εμποδίων, 

προσφορά του κ. Αντωνίου 
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Τεχνολογική αναβάθμιση 

Ολοκληρώσαμε τον πλήρη εκσυγχρονισμό των συστημάτων μηχανοργάνωσης και έτσι 

υποστηρίζονται ηλεκτρονικά πλέον όλα τα ιππικά αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΟΙ. Το 

σύστημα δηλώσεων συμμετοχών είναι σήμερα πλήρως σε ηλεκτρονική μορφή. Ενώ 

εξασφαλίσαμε την δυνατότητα για τη ζωντανή μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΙ  

των σημαντικότερων αγώνων μας και των αποτελεσμάτων (live streaming &  live 

results).  

 

Διεθνείς σχέσεις 

 Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, η 

Ομοσπονδία μας εκπροσωπήθηκε επάξια 

από τον Γεν. Γραμματέα της Γιώργο Δημαρά, 

στους διεθνείς θεσμούς του αθλήματος μας, 

όπως η Διεθνής Ομοσπονδία (FEI), η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (EEF) και το 

Συμβούλιο Βαλκανικών Πρωταθλημάτων 

(BEC) και συμμετέχει σε όλες τις εξελίξεις τόσο 

σε θεσμικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.  

Ο κ. Δημαράς είναι μέλος του ΔΣ της EEF, 

Πρόεδρος Επιτροπής Υπερπήδησης 

Εμποδίων της EEF, μέλος του EEF Round 

Table για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των επόμενων 10 ετών για την Υπερπήδηση 

Εμποδίων, Μέλος της FEI Jumping Calendar Task Force για αντιμετώπιση των αλλαγών 

στο διεθνές καλεντάρι λόγω COVID-19, καθώς και εισηγητής της EEF στην Ομάδα 

Εργασίας της FEI για τον θεσμό των Nations Cup. Είναι μέλος του BEC και με δική του 

εισήγηση και με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ, η Ελλάδα ανέλαβε τη διπλή διοργάνωση 

Βαλκανικών Πρωταθλημάτων ΥΕ και ΙΔ στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2021.   

Ακόμη, με δική του εισήγηση και απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ, ορίστηκε η κα Μαριάννα 

Γραμματικάκη μέλος της Επιτροπής Paradressage της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Ιππασίας (EEF). 
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Εθελοντική αιμοδοσία 

Η Διοίκησή μας ανέπτυξε και κοινωνική δράση. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα 

αυξημένες ανάγκες της χώρας μας σε αίμα λόγω και της πανδημίας του COVID 19 και 

με πρωτοβουλία του Εφόρου μας κ.Διαμαντάρα δημιουργήσαμε Σύλλογο Εθελοντών 

Αιμοδοτών, με κωδικό «Ιππασία» και με αριθμό μητρώου 15610 στις «Κεντρικές 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» και 

οργανώσαμε δύο Αιμοδοσίες τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 2020 σε συνεργασία με 

το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Συμμετείχαν 

αθλητές, προπονητές, κριτές και φίλαθλοι της Ελληνικής Ιππασίας και συγκεντρώσαμε 

συνολικά 100 περίπου φιάλες. 
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Χορηγίες 

Η Διοίκησή μας υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 

εξεύρεσης ιδιωτικών πόρων από χορηγούς, έχοντας ως  πρωταρχικό στόχο την στήριξη 

των Εθνικών Ομάδων και τη διατήρηση της δραστηριότητας της και ιδιαίτερα της 

αγωνιστικής. Οι Διεθνείς και μεγάλες Εθνικές διοργανώσεις του αθλήματός μας και το 

χορηγικό πρόγραμμα προσέλκυσαν την συγκινητική υποστήριξη πολλών χορηγών. 

 

Την τετραετία 2017 – 2020, την ΕΟΙ και το άθλημα στήριξαν ο Εθνικός Χορηγός  του 

αθλήματος ο Όμιλος Μυτιληναίου και η Protergia, η γενναία χορηγία του οποίου 

αποτέλεσε και την εγγύηση για την ανάληψη των διεθνών διοργανώσεων από την ΕΟΙ. 

Η διεθνής χορηγία της Longines μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας, καθώς και οι 

εταιρείες Innovis Pharma με τα Nuxe, την PremiuMares, τo Private Banking της Eurobank, 

ο Όμιλος Αντωνίου, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η Duxiana, η Connolly, η Superfast Ferries, 

η αεροπορική εταιρεία Aegean, η Balaton με τα προϊόντα TRM, η Hertz, η Sail La Vie, η 

Διεθνής Αθλητική, η New Alert, η Αρχιτεκτονοφιλία, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Η Cosmote TV ως χορηγός επικοινωνίας 

καθώς και οι Ρ/Σ Kiss, Hit 88,9. Ακόμη, οι φορείς Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, Δήμος 

Μαρκοπούλου, καθώς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη υποστήριξαν τις 

διοργανώσεις της ΕΟΙ. 
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Στον απολογισμό της θητείας μας όσον αφορά τα οικονομικά, θα ήθελα να τονίσω ότι 

με το πέρας της θητείας δεν έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές και υπάρχουν ταμειακά 

διαθέσιμα για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.  

Αναφέρθηκαν οι πιο σημαντικές ενέργειες της απερχόμενης διοίκησης. Υπάρχουν όμως 

και χιλιάδες μικρές υποστηρικτικές λειτουργίες της ΕΟΙ σε καθημερινή βάση προς τα 

σωματεία, τους αθλητές, τους κριτές, τους κτηνιάτρους και όλους όσους 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιππασίας. Αυτές οι λειτουργίες είναι άγνωστες ή 

περνούν απαρατήρητες στον περισσότερο κόσμο ως αυτονόητες, απαιτούν όμως 

χρόνο, έξοδα και προσπάθεια δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με τις πραγματικές 

λειτουργικές και οικονομικές δυνατότητες της ΕΟΙ και την εθελοντική προσφορά των 

μελών της Διοίκησης. Παρόλα αυτά, χρέος μας ήταν να φροντίζουμε για το άθλημα και 

τον κόσμο του, και προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού να το επιτύχουμε.  

Ως Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΙ, θα ήθελα να τονίσω 

ότι το έργο αυτό, είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς όλων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος εργάστηκε και προσέφερε στον τομέα του, γι’ αυτό και 

θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την συνεργασία, 

την υποστήριξη και την προσφορά τους στην Ομοσπονδία και στο άθλημα. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των επιτροπών της ΕΟΙ, τους κριτές και όλους τους 

συνεργάτες και το προσωπικό της ΕΟΙ, για την συνεργασία τους και την συμβολή τους 

στο έργο μας. 

Καλώ τους παράγοντες και τους φίλους του αθλήματος να είναι κοντά στη νέα Διοίκηση 

και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, στηρίζοντας τις προσπάθειες των 

αθλητών μας, στηρίζοντας τις δραστηριότητες των Ομίλων, στηρίζοντας τις 

διοργανώσεις και τις εκδηλώσεις του αθλήματος.  

  

Σας ευχαριστώ,  

Ισίδωρος Κούβελος 

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 


