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ΚΑTAΣΤΑΤΙΚΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ι.) και για τις διεθνείς 

σχέσεις της HELLENIC EQUESTRIAN FEDERATION ή FEDERATION 
EQUESTRE HELLENIQUE ιδρύθηκε το 1990 από τα αθλητικά σωµατεία που 
καλλιεργούσαν ιππικά αθλήµατα και ήταν τακτικά µέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
(Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών και Αθλητικών Σωµατείων) µε δικαίωµα 
ψήφου. 

 
2.  Έδρα της Ε.Ο.Ι. ορίζεται το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο 

Μεσογαίας, µπορεί όµως η Ε.Ο.Ι. να έχει γραφεία και σε άλλες πόλεις. Η Ε.Ο.Ι. 
ενάγει και ενάγεται στην έδρα της. 

 
3.  Σκοπός της Ε.Ο.Ι. είναι η ανάπτυξη του Ιππικού Αθλητισµού µε κάθε τρόπο, η 

εκπροσώπηση του αθλήµατος συλλογικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό και ειδικότερα η διάδοση και καλλιέργεια των ιππικών αθληµάτων 
της Υπερπηδήσεως Εµποδίων (Jumping - Saut d' obstacles), ∆εξιοτεχνίας 
(Dressage), Ιππικού Τριάθλου (Eventing - Concours Complet d' Equitation), 
Αµαξοδήγησης (Driving - Attelage), Γυµνιππευτικής (Vaulting - Voltige), 
Αντοχής (Endurance Riding - Raids d'Endurance), Ίππευσης Αµερικανικού 
Τύπου (Reining), Ιππασία για Άτοµα µε Αναπηρία (Paraequestrian) και κάθε 
άλλου ιππικού αθλήµατος που τυχόν θα συµπεριλάβει η Ε.Ο.Ι. στις 
δραστηριότητές της µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
1. Η Ε.Ο.Ι. επιτυγχάνει τον σκοπό της: 
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(α) Μέσω των διαφόρων οργάνων της, επιτροπών της, και των αθλητικών 
σωµατείων που είναι µέλη της, τα οποία ελέγχει και εποπτεύει, όπως επίσης 
και µε τη συνεργασία και επικοινωνία της µε την Φίλιππο Ένωση και µε 
οποιουσδήποτε Οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα που έχουν σκοπό 
παραπλήσιο µε τον δικό της.  

 
(β) Με την τέλεση κάθε µορφής αθλητικών αγώνων Εθνικών και ∆ιεθνών των 

αθληµάτων που την καλλιέργειά τους συµπεριλαµβάνει στους σκοπούς της. 
 
(γ) Με τη συνεργασία της µε τους φορείς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, τον 

αθλητισµό που καλλιεργείται στις Ένοπλες ∆υνάµεις και µε αυτό που 
καλλιεργείται από κάθε ιππική σχολή και άλλη ιππική εγκατάσταση.  

 
(δ) Με την επικοινωνία και συνεργασία µε την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας – 

∆.Ο.Ι. (Federation Equestre Internationale - F.E.I.) Ιππικές Οµοσπονδίες 
άλλων χωρών και µε άλλους Συνδέσµους και Οργανισµούς που έχουν 
οµοίους ή παρεµφερείς σκοπούς.  

 
(ε) Με τη σύνταξη κανονισµών των αθληµάτων που καλλιεργεί και τη 

συµµετοχή, οργάνωση και προώθηση προγραµµάτων για την κατάρτιση, την 
επιµόρφωση και τη µετεκπαίδευση εκπαιδευτών ίππων και ιππέων, κριτών, 
σχεδιαστών και εκτελεστών διαδροµών, κτηνιάτρων, πεταλωτών και άλλων 
ειδικών.  

 
(στ) Με τη συνεργασία µε άλλες ηµεδαπές ή και αλλοδαπές αθλητικές 

οργανώσεις και Οµοσπονδίες, όπως και µε τη συµµετοχή της σε 
Οργανισµούς που υπάρχουν ή που θα συσταθούν και οι οποίοι επιδιώκουν 
τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς µε τους δικούς της.  

 
(ζ) Με τη διεξαγωγή έρευνας και µελετών και µε τη συµµετοχή σε οµάδες 

έρευνας και µελετών που ασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε 
επιστηµονικά ή τεχνικά θέµατα του ιππικού αθλητισµού.  

 
(η) Με την έκδοση ειδικών εντύπων, επετηρίδων, περιοδικού δελτίου της, 

εκτύπωση των διαφόρων κανονισµών, όπως επίσης και συγγραµµάτων για 
θέµατα και ζητήµατα σχετικά µε τα αθλήµατα που καλλιεργεί.  
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(θ) Με την υπόδειξη κάθε νοµοθετικού µέτρου ή και τη λήψη κάθε άλλου 
νοµίµου µέτρου που αποβλέπει στην προώθηση και διευκόλυνση της 
άσκησης και ανάπτυξης των αθληµάτων της Ιππασίας.  

 
(ι) Με την εξεύρεση και απόκτηση µε οποιοδήποτε τρόπο των αναγκαίων 

χώρων, οικονοµικών πόρων και άλλων µέσων για την κατασκευή των 
απαραιτήτων για τους σκοπούς της εγκαταστάσεων και για την απόκτηση 
αθλητικών ίππων κατάλληλων για τα διάφορα αθλήµατα που καλλιεργεί, 
όπως και άλλου τεχνικού εξοπλισµού (εµπόδια, χρονόµετρα, αυτοκίνητα 
µεταφοράς ίππων, κλπ.).  

 
(ια) Με την έκδοση εθνικών και διεθνών διαβατηρίων αθλητικών ίππων σε 

συνεργασία µε την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας – ∆.Ο.Ι. (Federation 
Equestre Internationale - FEI).  

 
(ιβ) Με την τήρηση Μητρώου Αθλητικών Ίππων και Αθλητών Ιππέων, studbook 

ως και κάθε άλλου µητρώου που θα αποφασίζει εκάστοτε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

 
(ιγ) Με την προώθηση πράξεων ή ενεργειών που έχουν ως στόχο, την 

πρωταρχικής σηµασίας για το άθληµα πρόνοια για τον ίππο, σύµφωνα και 
µε τον ∆εοντολογικό Κώδικα περί Ίππου της ∆.Ο.Ι. 

 
2. Η Ε.Ο.Ι. απαγορεύεται να απεµπολήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα και 

οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες και εξουσίες που της παρέχουν η εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία και το καταστατικό της ή να επιτρέψει την ανεξέλεγκτη 
άσκησή τους από οποιοδήποτε άλλο φορέα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

MEΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
1. Μέλη της Ε.Ο.Ι. δικαιούνται να είναι όλα τα Αθλητικά Σωµατεία που έχουν την 

έδρα τους στην Ελλάδα και καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα  αθλήµατα 
του άρθρου 1 παρ.3 του παρόντος. 
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2. Κάθε Αθλητικό Σωµατείο που θέλει να γίνει µέλος της Ε.Ο.Ι. και να υπαχθεί στη 
δύναµή της, πρέπει να το ζητήσει µε έγγραφη αίτησή του, συνυποβάλλοντας 
υποχρεωτικά  στην Γραµµατεία της Ε.Ο.Ι. και τα παρακάτω έγγραφα : 

 
(α) Επίσηµο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει ως 

Σωµατείο. 
 
(β) Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του επικυρωµένο από το αρµόδιο 

Πρωτοδικείο, όπως επίσης και επίσηµα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών 
κανονισµών του.  

 
(γ) Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου, περί των τυχόν τροποποιήσεων 

του αρχικού Καταστατικού. 
 
(δ) Nα διαθέτει Ιππικές Εγκαταστάσεις, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Ι. 
 
(ε) Γραπτή δήλωση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, ότι αποδέχεται το παρόν 

Καταστατικό, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις που εκδίδονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα άλλα όργανα της Ε.Ο.Ι., όπως προβλέπονται 
από το Καταστατικό της.  

 
(στ) Κατάλογο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του.  
 
(ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ιοικητικό Συµβουλίου του ότι έχει είκοσι (20) 

τουλάχιστον αθλητές, όπως και ονοµαστική  κατάσταση των αθλητών 
αυτών µαζί µε τα νόµιµα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων άθλησής 
τους.  

 
3. (α) Το ∆ιοικ. Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση και να 

αποφασίσει σχετικά στην πρώτη µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση 
του ∆ιοικ. Συµβουλίου και να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο 
την αιτιολογηµένη απόφασή του µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη της.  

 
(β) Κατά της απορριπτικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. 

το ενδιαφερόµενο Σωµατείο δικαιούται να προσφύγει στο αρµόδιο 
δικαστήριο της Αθήνας και να ζητήσει την εγγραφή του δια δικαστικής 
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αποφάσεως. Τα ίδια δικαιώµατα έχει το ενδιαφερόµενο Σωµατείο και στην 
περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου 3 περίπτωση 
(α) του παρόντος άρθρου. 

 
4. (α) Σωµατείο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής του στην Ε.Ο.Ι. γίνεται µέλος της   

από την ηµεροµηνία αποδοχής της αιτήσεώς του από το ∆.Σ. (Ηµεροµηνία 
Εγγραφής), από της οποίας δύνανται να συµµετέχουν στις Γ.Σ. µε δικαίωµα 
λόγου αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

 
(β) Εις τα ως άνω εγγραφόµενα σωµατεία αναγνωρίζεται δικαίωµα ψήφου µε 

απόφαση της Γ.Σ. υπό τις εξής προϋποθέσεις:  
 

(i) έχει συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους τουλάχιστον, από της 
εγγραφής των 

 
(ii) έχει συµµετάσχει κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, σε επίσηµες 

διοργανώσεις οποιουδήποτε ή οποιωνδήποτε από τα αθλήµατα του 
Άρθρου 1, παρ. 3 του παρόντος, η διεξαγωγή των οποίων έχει 
προκηρυχθεί από την Ε.Ο.Ι., µε δέκα (10) το λιγότερο αθλητές, οι οποίοι 
θα πρέπει να είναι κάτοχοι εν ισχύ ∆ελτίου Ιππικής Ικανότητος Αθλητού 
(License) του αθλήµατος στο οποίο αγωνίζονται και να έχουν οι αθλητές 
αυτοί, αθλητική επίδοση, όπως αυτή καθορίζεται από τον εκάστοτε 
ισχύοντα ΓΕΚΙ ή τις αποφάσεις του ∆.Σ. 

 
 Η συµµετοχή σωµατείων και αθλητών για τους σκοπούς της διατάξεως 

αυτής αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από το επίσηµο Φύλλο Αγώνος 
που συντάσσεται από τους Κριτές των αγώνων. 

 
5. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού Σωµατείου µέλους της Ε.Ο.Ι. ή της 

σύνθεσης της διοίκησής του, πρέπει να γνωστοποιείται στην Ε.Ο.Ι. µε έγγραφο 
µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την πραγµατοποίησή της . 

 
6. Η Ε.Ο.Ι. µε κανένα τρόπο δεν δικαιούται να παρεµβαίνει στη ∆ιοικητική και 

Οικονοµική αυτονοµία των Σωµατείων Μελών της. 
 
7. Σωµατείο εγγεγραµµένο στη δύναµη της Ε.Ο.Ι. δικαιούται να ζητήσει την 

παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 
που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της Ε.Ο.Ι. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 
1. Για τη διαγραφή αθλητικού σωµατείου-µέλους της Ε.Ο.Ι. από τη δύναµή της, 

απαιτείται σχετική πρόταση του ∆ιοικ. Συµβουλίου ή δέκα (10) τουλάχιστον 
Σωµατείων-Μελών µε δικαίωµα ψήφου προς τη Γενική Συνέλευση και 
αιτιολογηµένη απόφαση της τελευταίας, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 
τριών πέµπτων (3/5) των µελών της. 

 Η κατά τα παραπάνω διαγραφή Μέλους της Ε.Ο.Ι. προϋποθέτει την 
αποδεδειγµένη συνδροµή τουλάχιστον ενός (1) από τους παρακάτω λόγους: 

 
(i) την επί δύο (2) συνεχή χρόνια αδυναµία του Σωµατείου να συµµετάσχει  

στις επίσηµες διοργανώσεις της Ε.Ο.Ι., µε τρεις (3) τουλάχιστον αθλητές 
κατά έτος, που θα έχουν τερµατίσει σε αγωνίσµατα δύο (2) επισήµων 
διοργανώσεων,  

 
(ii) την επί δύο συνεχή χρόνια αδυναµία του Σωµατείου να έχει εγγεγραµµένους 

στη δύναµή του δέκα (10) αθλητές κατόχους ∆ελτίου Ιππικής Ικανότητος 
Αθλητού (License), 

 
(iii) την επί δύο συνεχή χρόνια άρνηση καταβολής προς την Ε.Ο.Ι. από το 

Σωµατείο των οφειλοµένων σ' αυτήν συνδροµών και 
 
(iv) την άνευ αιτιολογίας άρνηση εφαρµογής επί 3µηνο των αποφάσεων της 

Ε.Ο.Ι.. 
 

2. Με απόφαση του ∆.Σ. διαγράφεται  αθλητικό σωµατείο µέλος της Ε.Ο.Ι. από τη 
δύναµή της εφόσον συντρέχει έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους: 
 
(i) Αν το Μέλος στερήθηκε τελεσίδικα της δικαστικής αναγνώρισής του σαν 

Σωµατείο, 
 
(ii) Αν ανακληθεί η απόφαση µε την οποία του παρασχέθηκε η ειδική αθλητική 

αναγνώριση. 
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(iii) Αν το Μέλος παραιτηθεί µε δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως προς 
την Ε.Ο.Ι. δια των αρµοδίων οργάνων που προβλέπει το καταστατικό του. Η 
δήλωση αυτή παράγει αποτελέσµατα αφ' ης περιέλθει στην Ε.Ο.Ι. και τυχόν 
ανάκλησή της δεν δεσµεύει την Ε.Ο.Ι.). 

 
3. Kάθε Σωµατείο-Μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώµατά του µέχρι την 

οριστικοποίηση της αποφάσεως για τη διαγραφή του, δε συµµετέχει όµως στην 
ψηφοφορία που διεξάγεται σε Γενική Συνέλευση επί του θέµατος της διαγραφής 
του. 

 
4. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή µέλους που διαγράφηκε για 

οποιοδήποτε λόγο ή παραιτήθηκε πριν περάσουν δυο χρόνια από τη διαγραφή  ή 
παραίτησή του. 

 
5. ∆εν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας διαγραφής µέλους εάν αυτό δεν 

κληθεί να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως. Εάν το µέλος δεν προσέρχεται, 
παρά τη λήψη της σχετικής προσκλήσεως, τότε η έναρξη της διαδικασίας 
διαγραφής αρχίζει µετά την πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών από τη 
λήψη απ' αυτό της σχετικής προσκλήσεως. 

 
6. Στους αθλητές που ανήκουν σε Σωµατείο που διαγράφεται, επιτρέπεται ελεύθερα 

η εγγραφή τους σε άλλο Σωµατείο µέλος της Ε.Ο.Ι. αµέσως µετά την 
οριστικοποίηση της διαγραφής του, µη απαιτουµένης σχετικής απόφασης της 
Επιτροπής Μεταγραφών. 

 
 ΑΡΘΡΟ 5 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 

 
1. Πόροι της Ε.Ο.Ι. είναι: 
 
(α) Τα ποσά που χορηγούνται σ' αυτήν µε οποιοδήποτε τρόπο από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό από την Φίλιππο Ένωση και τον Οργανισµό ∆ιεξαγωγής 
Ιπποδροµιών Ελλάδος.  

 
(β) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονοµιές και τα έσοδα από κάθε περιουσιακό 

στοιχείο της Ε.Ο.Ι. καθώς και έκτατες εισφορές και χορηγίες. 
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(γ) Τα ειδικά τέλη και τα ποσοστά που τυχόν θα προβλεφθούν µε οποιοδήποτε 
τρόπο για την Ε.Ο.Ι.  

 
(δ) Οι εισπράξεις από αγώνες που τελούνται από αυτήν. 
 
(ε) Οι συνδροµές των µελών της, όπως θα καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική 

Συνέλευση.  
 
(στ) Τα έσοδα από παράβολα και δικαιώµατα για την εκδίκαση εφέσεων και 

ενστάσεων.  
 
(ζ) Τα έσοδα από πωλήσεις εντύπων, βιβλίων, Κανονισµών, κλπ. 
 
(η) Κάθε άλλο έσοδο από νόµιµη αιτία. 
 
2. Ο προϋπολογισµός συντάσσεται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. και υποβάλλεται στην 
Γ.Γ.Α. ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ήθελε θεσµοθετηθεί προς έγκριση. 
Υποβάλλεται δε µετά ταύτα προς έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα συγκληθεί. Ο ισολογισµός και ο απολογισµός συντάσσονται για κάθε 
διαχειριστικό έτος από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι., εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και 
υποβάλλονται στην Γ.Γ.Α. ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ήθελε θεσµοθετηθεί προς 
τούτο. Ο ετήσιος ισολογισµός της Ε.Ο.Ι. µετά την έγκριση του από την Γενική 
Συνέλευση δηµοσιεύεται σε µία ηµερησία αθλητική εφηµερίδα και υποβάλλεται στην 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού το αργότερο µέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους. 
 
3. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
κάθε χρόνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
Όργανα της Ε.Ο.Ι. είναι : 
 
(α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών  
(β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
(γ) Η ∆ικαστική Επιτροπή  
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(δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή  
(ε) Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών 
(στ) Τοπικές Επιτροπές 
(ζ) Κάθε Επιτροπή, ∆ιοικητική, Οικονοµική, Τεχνική που προβλέπεται από το   

παρόν Καταστατικό ή που θα συσταθεί µε απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
1. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ο.Ι. 

και έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το Καταστατικό της, να εκλέγει τα όργανα 
της, να εγκρίνει τον ισολογισµό, απολογισµό και προϋπολογισµό της, να ελέγχει 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και γενικά, να αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που από 
το νόµο ή το παρόν Καταστατικό δεν ανήκει στην δικαιοδοσία ή δεν έχει 
ανατεθεί σε άλλο όργανό της.  

 
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, 

ύστερα από πρόσκληση του ∆ιοικ. Συµβουλίου, το αργότερο µέχρι τέλος του 
µηνός Μαρτίου κάθε έτους. 

 
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε απόφασή της: 
 

(α) Την έκθεση πεπραγµένων του ∆ιοικ. Συµβουλίου 
 
(β) Τον οικονοµικό απολογισµό και ισολογισµό του περασµένου χρόνου και 

την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση του 
∆ιοικ. Συµβουλίου.  

 
 (γ) Τον προϋπολογισµό του έτους, ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού.  
 
(δ) Κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου ή 

µετά από έγγραφη αίτηση των δύο πέµπτων (2/5) των εχόντων δικαίωµα ψήφου 
Μελών της Ε.Ο.Ι., στην οποία αίτηση  πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 
ειδικά και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση. 
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Το ∆ιοικ. Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο µέσα σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης, να προσκαλέσει τη Γενική 
Συνέλευση µε θέµατα στα οποία θα συµπεριλαµβάνονται οπωσδήποτε και αυτά 
που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση. 

 
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 10 του παρόντος άρθρου: 
 
 (α) Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση διανέµεται στα µέλη της Ε.Ο.Ι. 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία 
σύγκλισής της. Επίσης η πρόσκληση δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια 
Εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία σύγκλησης της. Στην πρόσκληση 
αναφέρονται υποχρεωτικά τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 (β) Μαζί µε την πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη και ο κατάλογος 

των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. που έχουν δικαίωµα ψήφου, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 3 παρ. 4 (β). 

 
6. Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παραβρίσκεται σε αυτές το ένα 

δεύτερο (1/2) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων που 
έχουν δικαίωµα ψήφου, τυχόν κλάσµα παραλείπεται. Αν κατά την ηµεροµηνία 
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση 
συνέρχεται νόµιµα µέσα σε 8 ηµέρες σε τόπο και χρόνο που έχει προσδιοριστεί 
στην Πρόσκληση και βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός 
των Μελών που παρίστανται µε δικαίωµα ψήφου. 

 
7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 

Μελών µε δικαίωµα ψήφου που είναι παρόντα, εκτός από τις περιπτώσεις που η 
ψηφοφορία αφορά θέµατα για τα οποία προβλέπεται αυξηµένη πλειοψηφία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Οι ψηφοφορίες γίνονται µε ονοµαστική 
κλήση ή µε ανύψωση της χειρός ή όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση εκτός 
από τις ψηφοφορίες που σύµφωνα µε το παρόν διεξάγονται µυστικά µε 
ψηφοδέλτιο. 

 
8. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. ελέγχει και έχει την ευθύνη της εγκυρότητας της συµµετοχής 

των αντιπροσώπων των Σωµατείων Μελών, του δικαιώµατος ψήφου αυτών, 
καθώς και της απαρτίας της Συνελεύσεως. 
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9. Σε κάθε Γενική Συνέλευση: 
 (α) Προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και σε περίπτωση 

απουσίας του οι εκάστοστε κατά σειρά Αντιπρόεδροι και σε απουσία και 
αυτών ο Γενικός Γραµµατέας. 

 
 (β) Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται µε απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων αντιπροσώπων των Σωµατείων Μελών, τα οποία έχουν 
δικαίωµα ψήφου, Τριµελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, 
αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και ένα µέλος, 
προκειµένου να διευθύνει τις εργασίες της. Η εκλογή των µελών του 
Προεδρείου της Γ.Σ. γίνεται µε φανερή ψηφοφορία. 

 
 (γ) Όταν πρόκειται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη µελών 

του ∆.Σ., της ∆ικαστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της 
Ε.Ο.Ι., Πρόεδρος του οριστικού Προεδρείου και Μέλη του, δεν µπορεί να 
είναι άτοµα τα οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για Μέλος του ∆.Σ., 
της ∆ικαστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 
 (δ) Πρόεδρος της τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής είναι πάντοτε ο, κατά 

τις διατάξεις του Νόµου 2725/1999 νόµιµα διορισµένος αντιπρόσωπος της 
∆ικαστικής Αρχής, τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη της εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση µε φανερή ψηφοφορία, δεν δύνανται δε να είναι υποψήφιοι για 
Μέλη του ∆.Σ., της ∆ικαστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της Ε.Ο.Ι.. 

 
10. Η Γενική Συνέλευση για την εκλογή του ∆.Σ., της ∆ικαστικής Επιτροπής και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ι. µετά των αναπληρωµατικών τους ή 
οποιωνδήποτε των ανωτέρω Οργάνων, συγκαλείται ανά τετραετία και 
συγκεκριµένα στο τελευταίο τετράµηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών 
Αγώνων, κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ. Η απόφαση αυτή του ∆.Σ. και η σχετική 
πρόσκληση σε Γ.Σ. θα πρέπει να ταχυδροµούνται, µε συστηµένο ταχυδροµείο, σε 
όλα τα Μέλη της Ε.Ο.Ι., τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία 
σύγκλησης της Συνέλευσης. Επί ποινή ακυρότητας της σύγκλησης Συνέλευσης 
µε τέτοιο θέµα η θητεία του συγκαλούντος ∆.Σ. δεν θα πρέπει να έχει λήξει κατά 
την ηµέρα που λαµβάνεται η απόφαση του ∆.Σ. για τη σύγκλησή της. Η θητεία 
του ∆.Σ., παρατείνεται, εν πάση περιπτώσει, µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας 
των αρχαιρεσιών. 
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11. Στις Γενικές Συνελεύσεις µετέχουν και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 
µέλη της ∆ικαστικής και τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, µε δικαίωµα 
λόγου, έστω και αν δεν είναι αντιπρόσωποι Σωµατείων. 

 
12. Oι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων µαγνητοφωνούνται και ακολούθως αφού 

αποµαγνητοφωνηθούν καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων και υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ.. Αντίγραφο των 
πρακτικών δικαιούνται να λάβουν, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, τα Σωµατεία 
Μέλη της Ε.Ο.Ι. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
1. Στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ο.Ι. µετέχουν όλα τα Σωµατεία Μέλη. 
 
2. Κάθε Μέλος της Ε.Ο.Ι. εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση µε ένα (1) 

αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι µέλη του 
Σωµατείου που εκπροσωπούν και να έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στο σωµατείο αυτό. 

 
3. Κάθε Μέλος (Αθλητικό Σωµατείο) έχει µια (1) ψήφο. Κάθε αντιπρόσωπος 

τακτικός ή αναπληρωµατικός έχει δικαίωµα να εκπροσωπεί µόνο ένα (1) 
Σωµατείο. 

 
4. Το δικαίωµα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος και σε περίπτωση 

κωλύµατος ο αναπληρωτής του. 
 
5. Σωµατείο, µέλος της Ε.Ο.Ι.,  στερείται υποχρεωτικά του δικαιώµατος ψήφου αν 

κατά το προηγούµενο της Γενικής Συνελεύσεως ηµερολογιακό έτος δεν είχε 
συµµετοχή σε επίσηµους της Ε.Ο.Ι. αγώνες µε δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παραγράφου 4(β) του άρθρου 3 του παρόντος. 

 
 Το δικαίωµα ψήφου Σωµατείου - Μέλους µπορεί να επανακτηθεί και απολεσθεί 

οσεσδήποτε φορές, εφαρµοζοµένων κατά περίπτωση των παραπάνω κριτηρίων 
του αριθµού συµµετοχών κατά το προηγούµενο της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος. 
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6. Τα σωµατεία υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ε.Ο.Ι. τους αντιπροσώπους 
τους, τακτικούς και αναπληρωµατικούς, εγγράφως πριν από την έναρξη κάθε 
Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνοντας ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 
7.  Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι ή προπονητές σωµατείου ή 

της Οµοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση εργασίας τους και για ένα 
χρόνο από τη λήξη αυτής καθώς επίσης και συµβληθέντες µε το σωµατείο για 
εκτέλεση έργου µε αµοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και ένα 
χρόνο µετά την αποπεράτωση αυτού. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
10 του παρόντος έχουν εφαρµογή και για τα κωλύµατα των αντιπροσώπων, οι 
οποίοι δεν πρέπει να έχουν τιµωρηθεί µε αµετάκλητη ποινή αποκλεισµού ή από 
την ΕΦΙΠ ή από το Σωµατείο στο οποίο ανήκουν   ή από την Ε.Ο.Ι. και για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί η ποινή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
1. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. είναι τετραετής. 
 
2. (α) Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. αποτελείται από ένδεκα (11) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωµατικά µέλη τα οποία εκλέγονται επί τη βάσει ενιαίου 
ψηφοδελτίου κατά τα οριζόµενα από το άρθρο 10 του παρόντος. 

 
 (β) Οι αναπληρωµατικοί καλούνται κατά σειρά επιτυχίας να καταλάβουν 

τις θέσεις των συµβούλων που αποχωρούν, εκπίπτουν ή αποβιώνουν. Ο 
πρώτος αναπληρωµατικός καλούµενος οφείλει, εντός προθεσµίας επτά (7) 
ηµερών από της προσκλήσεως, να δηλώσει ότι αποδέχεται να καταλάβει τη 
θέση του αποχωρήσαντος κλπ. Συµβούλου. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει 
άπρακτη καλείται ο δεύτερος αναπληρωµατικός και αν δε και αυτός δεν 
δηλώσει εµπροθέσµως ότι αποδέχεται, καλείται ο τρίτος.  

 
3. Τα εκλεγµένα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. συγκαλούνται από τον πλειοψηφίσαντα 

Σύµβουλο σε πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους, το αργότερο εντός οκτώ 
(8) ηµερών από τη Γενική Συνέλευση και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον 
Πρόεδρο, Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή 
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Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Έφορο Υλικού και Εγκαταστάσεων και 
αναθέτουν τυχόν ειδικά καθήκοντα στους υπόλοιπους Συµβούλους. 

 
4. Το απερχόµενο ∆.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο µε πρωτόκολλο το 

αρχείο, τα βιβλία, το ταµείο, τα έπιπλα, το υλικό, καθώς και κάθε τι που θα 
υπάρχει στη νοµή, κατοχή και κυριότητα της Ε.Ο.Ι. 

 
5. Εάν ο αριθµός των µελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως  

ή εκπτώσεως µειωθεί κάτω από έξι (6) και δεν υπάρχουν νόµιµοι αναπληρωτές, 
πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
6. Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών για το ∆.Σ. η θητεία του νέου ∆.Σ. συνεχίζεται  

προς συµπλήρωση του χρόνου θητείας του προηγούµενου ∆.Σ. 
 
7. Η θητεία όλων των αιρετών οργάνων της Ε.Ο.Ι. είναι χρονικά αντίστοιχη µε την  

θητεία του ∆.Σ. οι πρόωρες δε εκλογές τούτου παρασύρουν σε εκλογές και τα 
λοιπά αιρετά όργανα της Ε.Ο.Ι. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 

1. Οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του µέλους του ∆.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
και της ∆ικαστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ι., υποβάλλουν εγγράφως την 
υποψηφιότητά τους προς το ∆.Σ., τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη 
Συνέλευση και δηλώνουν ότι είναι µέλη Σωµατείου - Μέλους της Ε.Ο.Ι., 
βεβαιουµένου τούτου από το Σωµατείο στη δύναµη του οποίου ανήκει ο 
υποψήφιος. Ειδικά οι υποψήφιοι για το αξίωµα του µέλους του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι., 
οι οποίοι πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι και αντιπρόσωποι-Μέλη Σωµατείου  
Μέλους της Ε.Ο.Ι., το οποίο έχει δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει 
να προσκοµίζουν και σχετική απόφαση του ∆.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης του 
Σωµατείου που αντιπροσωπεύουν, δια της οποίας να εξουσιοδοτούνται, αφ' ενός 
µεν να αντιπροσωπεύουν τούτο και αφ' ετέρου να θέσουν υποψηφιότητα για 
µέλος του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι.. Το ∆.Σ. ελέγχει τα προσκοµισθέντα από κάθε 
υποψήφιο, ως άνω έγγραφα, ως και την εµπρόθεσµη κατάθεσή τους και 
συντάσσει ονοµαστική κατάσταση των υποψήφιων για το ∆.Σ., την ∆ικαστική 



 
15 

Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία και αναρτάται την 
προηγουµένη της Γ.Σ. ηµέρα στα γραφεία της Ε.Ο.Ι..  

       
2. Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα όργανα της Ε.Ο.Ι. πρέπει επίσης να 

βεβαιώνουν µε δήλωση του ν.1599 / 1986 θεωρηµένης της υπογραφής τους υπό 
της αστυνοµικής αρχής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα 
κωλύµατα που προβλέπει ο Νόµος 2725/1999 όπως αυτός ισχύει, εκάστοτε και 
ότι επίσης δε συντρέχει εις το πρόσωπό τους κανένα από τα κάτωθι κωλύµατα: 

 
(α) Να ανήκουν στο προσωπικό της Ε.Ο.Ι. για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης 
φύσεως σύµβαση εργασίας τους µε αυτήν και ένα έτος από τη λήξη της, ή 
να είναι υπάλληλοι άλλης Αθλητικής Ενώσεως ή Οµοσπονδίας. 

 
(β) Να έχουν συνάψει σύµβαση µε την Ε.Ο.Ι. για παροχή υπηρεσιών ή για 
εκτέλεση έργου µε αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε 
ως διαχειριστές ΕΠΕ ή µέλη ∆.Σ.  ανώνυµης εταιρείας για όσο χρόνο 
διαρκεί η σχέση τους αυτή και επί ένα χρόνο µετά την µε οποιαδήποτε 
τρόπο λήξη της σχέσεως ταύτης. 

 
(γ) Να είναι έµποροι αθλητικών ειδών, σύζυγοι, τέκνα ή γονείς αυτών ή 
µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη ∆.Σ. ανώνυµης εταιρείας που 
έχουν ως αντικείµενο την εµπορία ή την κατασκευήν κάθε είδους 
αθλητικών ειδών, ή διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες 
κάθε είδους καθώς και οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι γονείς αυτών. 

 
  (δ) Να είναι µέλη ∆.Σ. άλλης Αθλητικής Ενώσεως ή Οµοσπονδίας. 
 

 (ε) Να έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή 
µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, 
κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολία, χρεοκοπία, 
λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, 
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήµιση, 
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών και περί 
µεσαζόντων, ή να έχουν  παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για 
πράξεις που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος ή έχουν στερηθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο 
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χρόνο διαρκεί η στέρηση ή έχουν τιµωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωµα 
που επισύρει στέρηση του δικαιώµατος να διοικούν ή να είναι µέλη 
οποιουδήποτε αθλητικού σωµατείου και για όσο χρονικό διάστηµα 
διαρκεί η τιµωρία. 

 
 (στ) Να είναι εν ενεργεία αθλητές, κριτές, προπονητές, σηµειωτές, 

χρονοµέτρες του υπό της Ε.Ο.Ι. καλλιεργούµενου κλάδου άθλησης.  
 
 (ζ) Κατ’ εξαίρεση, αθλητές οποιουδήποτε ιππικού αθλήµατος που έχει 

συµπεριλάβει στις δραστηριότητές της η Ε.Ο.Ι., οι οποίοι έχουν 
συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους δύνανται 
να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως µέλη του ∆.Σ., της 
∆ικαστικής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ι., υπό τους όρους 
πάντοτε και προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

 
3. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ανακοινώνει στη Συνέλευση ονοµαστική κατάσταση 

αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα για το ∆.Σ., τη ∆ικαστική και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή, αναφέροντας υποχρεωτικά και τα Σωµατεία τα οποία 
εκπροσωπούν ή στα οποία ανήκουν και αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην 
αίθουσα συνεδριάσεων πριν από την ψηφοφορία χωριστά για το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη ∆ικαστική Επιτροπή. 

 
4. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή. Της 

Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος χωρίς τη 
συµµετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες. 
∆ικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών 
κατόπιν αιτήσεως του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι., τα δε λοιπά µέλη της εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση µε φανερή ψηφοφορία υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 
άρθρου 7 παρ. 9 (δ). 

 
5. Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται ως εξής : 

 
 Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαµβάνει τα καθήκοντά της, τοποθετώντας χωριστές 

ψηφοδόχους που σφραγίζονται: 
(α) Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
(β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, και 
(γ) Για τη ∆ικαστική Επιτροπή. 
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 Μετά διανέµει σε κάθε εκλογέα αντιπρόσωπο τακτικού µέλους Σωµατείου µε 
δικαίωµα ψήφου, έντυπα ψηφοδέλτια ένα για κάθε κατηγορία και προσκαλεί 
τους εκλογείς να ψηφίσουν υποδεικνύοντας ή επεξηγώντας τον τρόπο 
ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας µετά την εξακρίβωση της νοµιµοποιήσεώς του σαν 
αντιπροσώπου µε δικαίωµα ψήφου ρίχνει τα ψηφοδέλτια του στις αντίστοιχες 
ψηφοδόχους και υπογράφει στην κατάσταση ψηφισάντων. Μετά το τέλος της 
ψηφοφορίας όλων των παρισταµένων µε δικαίωµα ψήφου αντιπροσώπων, η 
εφορευτική επιτροπή προχωρεί στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας πίνακα 
διαλογής.  

 
 Επιτυχόντες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη 

∆ικαστική Επιτροπή, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες 
ψήφους κατά την σειράν του αριθµού των ψήφων που έλαβαν (σχετική 
πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει κλήρωση 
µεταξύ των υποψηφίων που πήραν τον ίδιο αριθµό ψήφων. Λαµβανοµένου 
υπόψη και του άρθρου 9, παρ. 2 (β), από τους επιτυχόντες, οι µεν έντεκα (11) 
πρώτοι εκλέγονται µέλη του ∆.Σ., ενώ οι επόµενοι τρεις (3) αναπληρωµατικά 
µέλη του ∆.Σ.. Οι αναπληρωµατικοί πρέπει όλοι να είναι κάτοικοι τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και για την εκλογή των 
µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της ∆ικαστικής Επιτροπής.  

 
6. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθµό τον εκλεγοµένων 

µελών του ∆.Σ., καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και µε την 
προϋπόθεση ότι ο αριθµός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον 
διπλάσιος του ελάχιστου αριθµού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
εκλεγοµένων. 

 
7. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει αµέσως το αποτέλεσµα της διαλογής και 

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας για το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη ∆ικαστική Επιτροπή, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τη σειρά των αναπληρωµατικών, αναλόγως του 
αριθµού των ψήφων που έλαβε ο καθένας. 

 
 Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των 

ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών µελών του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της ∆ικαστικής Επιτροπής και για 
τον καθορισµό της σειράς των αναπληρωµατικών. Το πρακτικό αυτό  
υπογράφεται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Πρόεδρο της 
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Γενικής Συνέλευσης και µετά παραδίδεται µαζί µε όλα τα σχετικά της εκλογής 
που έγινε στον πλειοψηφίσαντα νεοεκλεγέντα σύµβουλο, που υπογράφει σχετική 
απόδειξη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον 

µια φορά τον µήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν 
γραπτά τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του ∆ιοικ. Συµβουλίου, δικαιολογώντας 
και το λόγο της αίτησής τους. 

 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται έξη 

(6) τουλάχιστον µέλη του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία και 
µε σχετική πλειοψηφία. Προκειµένου για προσωπικά θέµατα ή όταν το ζητήσουν 
τρία (3) µέλη του, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε 
ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του  Προεδρεύοντος. Σε 
ισοψηφία όταν η ψηφοφορία είναι µυστική επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία και 
σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας το θέµα παραπέµπεται σε άλλη συνεδρίαση. 

 
3. (i) Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά και αποφασίζει :  
 

      (α) Κάθε τι που αποσκοπεί στην ουσιαστική εκπλήρωση του σκοπού της 
Ε.Ο.Ι. 

 
(β) Την πιστή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των 

Κανονισµών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
(γ) Την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
(δ) Την κατάρτιση και διορισµό των διαφόρων Επιτροπών. 
 
(ε) Tον διορισµό του έµµισθου Προσωπικού της Οµοσπονδίας. 

 
(ii) Συντάσσει τον Ισολογισµό τον Οικονοµικό Απολογισµό και τον 

Προϋπολογισµό κάθε χρήσεως. 
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(iii) Εισηγείται σε ειδικές Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του 

Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισµού. 
 
(iv) ∆ιοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις της Οµοσπονδίας, 

υποχρεούµενο να καταθέτει έπ’ ονόµατι της Ε.Ο.Ι. σε οποιαδήποτε Τράπεζα 
ή Τράπεζες λειτουργούν νόµιµα στην έδρα της, την περιουσία της σε 
µετρητά, αυτούσια ή επενδεδυµένη σε χρεόγραφα Εθνικών ∆ανείων, ή κατ’ 
άλλον νόµιµο και συµφέροντα τρόπο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις 
του ∆ιοικ. Συµβουλίου. Τα κατατεθειµένα ποσά µπορούν να 
αναλαµβάνονται εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε έκδοση επιταγών, 
που θα έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταµία. Τα στελέχη των 
πιο πάνω επιταγών τηρούνται από την Ε.Ο.Ι.. Με απόφαση του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου ορίζεται το ποσό που µπορεί ο Ταµίας να κρατά σε µετρητά µη 
κατατεθειµένα σε τράπεζα. 

 
(v) Εγκρίνει την εγγραφή Σωµατείων - Μελών στην Ε.Ο.Ι., εφόσον για αυτά 

συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
(vi) Αναγνωρίζει ή γνωµοδοτεί αποφασιστικά για την αναγνώριση, ως ισότιµων 

µε τα Ελληνικά διπλώµατα, αντιστοίχων διπλωµάτων της αλλοδαπής 
εκπαιδευτών ίππων-ιππέων. 

 
(vii) Εκπαιδεύει και απονέµει πτυχία εθνικών τεχνικών επιτετραµµένων όλων 

των ιππικών αθληµάτων, σχεδιαστών και κατασκευαστών διαδροµών και 
εποπτών. 

 
(viii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. σύµφωνα µε τις υφιστάµενες 

διατάξεις του Ε.Κ.Ι και µετ’ επιφύλαξη τούτων, αποφασίζει για όλες τις 
καταγγελίες που αφορούν πράξεις ή παραλήψεις των αθλητών και 
φιλάθλων ως και για παραπτώµατα των αθλουµένων. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να αποκλείσει 
προσωρινώς τον αθλητή που παραπέµπεται  στη ∆ικαστική Επιτροπή από 
τους παραπέρα αγώνες και µέχρι να εκδοθεί απόφαση της ∆ικαστικής 
Επιτροπής, µετά από προηγούµενη άµεση ακρόαση του. 
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4. Κάθε µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) 
κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου 
µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αντικαθίσταται από ένα από 
τα αναπληρωµατικά µέλη κατά τη σειρά εκλογής του. 

 
5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. δεν µπορούν να λαµβάνουν 

καµία υλική αµοιβή ή αποζηµίωση για τις υπηρεσίες τους. Εξαιρούνται όσα από 
τα µέλη του ∆ιοικ. Συµβουλίου είναι κάτοικοι επαρχιακών πόλεων, στους 
οποίους είναι δυνατόν να καταβάλλονται για τη συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις τα έξοδα µετακινήσεώς τους. 

 
6. Απών µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου δεν µπορεί να αντιπροσωπευθεί. 
 
7. Η παραίτηση οποιουδήποτε αξιωµατούχου µέλους του ∆ιοικ. Συµβουλίου από το 

αξίωµα που κατέχει στο ∆ιοικ. Συµβούλιο δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την 
παραίτησή του από µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεως 
αξιωµατούχου µέλους από το αξίωµα του γίνεται νέα εκλογή για το αξίωµα αυτό 
µεταξύ των µελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου: 
 
(α) Εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ι. σε όλες τις σχέσεις της µε τους τρίτους και ενώπιον κάθε 

διοικητικής, δικαστικής φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης 
ενώπιον κάθε οργανισµού, τράπεζας και κάθε νοµικού προσώπου δηµόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου. 

 
(β) Καταρτίζει µε το Γενικό Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη, συγκαλεί το ∆ιοικ. 

Συµβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του και προεδρεύει σ' αυτές,  
 
(γ) Υπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την 

Ε.Ο.Ι. 
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(δ) Υπογράφει µε τον Ταµία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών, όπως 
επίσης κάθε συναλλαγµατική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία. 

 
(ε) Αριθµεί και µονογράφει, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα, όλα τα βιβλία που τηρεί 

η Ε.Ο.Ι., εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιµελείται της 
εφαρµογής του Καταστατικού και του κανονισµού της Ε.Ο.Ι. και ελέγχει κάθε 
λειτουργία και υπηρεσία της Ε.Ο.Ι. 

 
 Ο Αντιπρόεδρος και, εάν υπάρχουν δύο, ο πρώτος εξ αυτών και τούτου 

κωλυόµενου ο δεύτερος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ι., όταν αυτός 
αποδεδειγµένα κωλύεται σε όλα του τα δικαιώµατα. Εάν ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν, τους αντικαθιστά ο µεγαλύτερος στην 
ηλικία Σύµβουλος που δεν µπορεί να είναι όµως ούτε ο Γενικός Γραµµατέας 
ούτε ο Ταµίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας: 
 
(α) ∆ιεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, 

µεριµνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
∆ιοικ. Συµβουλίου. Επίσης µεριµνά για τη σύνταξη των πρακτικών των τακτικών 
και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία επικυρώνει το προεδρείο τους. 

 
(β) Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών της 

Ε.Ο.Ι. και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των Επιτροπών και των οργάνων 
της. Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου τον Γενικό Γραµµατέα µπορεί να 
αναπληρώσει και άλλο µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου, όταν αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει. Το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταµίας. 

 
(γ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας έχει καθήκοντα όσα του ανατίθενται από 

το ∆.Σ. και µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα. 
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ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
Ο Ταµίας: 
 
(α) ∆ιαχειρίζεται τη χρηµατική περιουσία της Ε.Ο.Ι., ενεργεί τις εισπράξεις και τις 

πληρωµές και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα γραµµάτια εισπράξεων και τα 
εντάλµατα πληρωµών. 

 
(β) Καταθέτει τα χρήµατα στο όνοµα της Ε.Ο.Ι. σε αναγνωρισµένες τράπεζες. 
 
(γ) Συντάσσει µαζί µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα τον ισολογισµό, 

απολογισµό και προϋπολογισµό, τους οποίους µετά την έγκριση του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου υποβάλει µαζί µε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

 
(δ) Έχει προσωπική ευθύνη για κάθε πληρωµή που γίνεται χωρίς ένταλµα. 
 
(ε) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Ταµία, το ∆ιοικ.  Συµβούλιο µπορεί µε 

απόφασή του να τον αναπληρώσει µε άλλο Σύµβουλο που δεν πρέπει να είναι ο 
Πρόεδρος ή ο Γραµµατέας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ 
 
Ο Έφορος υλικού και εγκαταστάσεων: 
 
Επιµελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Ο.Ι., τηρεί βιβλία απογραφής 
τους, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξή τους και ασκεί καθήκοντα 
κοσµήτορα Λέσχης. Όταν ο Έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί 
αντικαθίσταται µε απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου από άλλο Σύµβουλο. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ 
 
1. Η ∆ικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ι. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη, και 

δύο (2) αναπληρωµατικά. 
 
2. Η ∆ικαστική Επιτροπή συγκροτείται από Έλληνες πολίτες, τακτικά µέλη 

Σωµατείων - Μελών  της Ε.Ο.Ι. 
 
3. (α) Η ∆ικαστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση 

συγχρόνως µε την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 (β) Η εκλογή γίνεται µε µυστική ψηφοφορία όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 10 του παρόντος. 
 (γ)  Η ∆ικαστική Επιτροπή είναι ισότιµη µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

λογοδοτεί µόνο στη Γενική Συνέλευση 
 
4. Τα τακτικά µέλη της ∆ικαστικής Επιτροπής καλούµενα από τον Γενικό 

Γραµµατέα της Ε.Ο.Ι. συνέρχονται µέσα σε 15 ηµέρες από την εκλογή τους και 
εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Επιτροπής. 

 
5. Στη σύνθεση και στις συνεδριάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής δεν µπορούν να 

µετέχουν πρόσωπα που µετέχουν στις διοικήσεις των Σωµατείων των 
ενδιαφεροµένων µερών ή έχουν συγγένεια µέχρι τετάρτου βαθµού µε τους 
ενδιαφερόµενους. 

 
6. Οι αρµοδιότητες της ∆ικαστικής Επιτροπής ορίζονται από τον εγκεκριµένο 

αντίστοιχο Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., επιλαµβάνεται δε και εκδικάζει: 
 

A. Η ∆ικαστική Επιτροπή επιλαµβάνεται µετά από πρόταση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. 
και εκδικάζει παραπτώµατα των Σωµατείων - Μελών και παραπτώµατα 
προπονητών, κριτών, σχεδιαστών διαδροµών, αθλητών και µελών των 
Σωµατείων-Μελών της Ε.Ο.Ι., εφόσον τα παραπτώµατα ανάγονται σε 
παραβάσεις διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισµών της Ε.Ο.Ι., ή 
παραπτώµατα που έχουν σχέση µε παράβαση των κανόνων ευπρεπείας που 
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πρέπει να διέπει τις αθλητικές σχέσεις ή πράξεις αντίθετες προς το φίλαθλο 
πνεύµα και προς το πνεύµα ζωοφιλίας. 

 
Β. (α) Η ∆ικαστική Επιτροπή δικάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν 

είναι παρόντα τρία (3) από τα µέλη της. Ο Γραµµατεύς τηρεί πρακτικά που 
υπογράφονται από όσα µέλη παρέστησαν. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής 
Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. 

 
 (β) Η ∆ικαστική Επιτροπή µπορεί να επιβάλει τις παρακάτω ποινές: 

 
i. Στα µέλη ∆ιοικήσεων των σωµατείων: 

 (α) Γραπτή επίπληξη. 
  (β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία  
 (γ) Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους µέχρι ενός έτους. 
   
 ii. Στα σωµατεία: 
 (α) Γραπτή επίπληξη  
 (β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωµατεία. 
 (γ) Προσωρινός αποκλεισµός µέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσηµη 

διοργάνωση 
 
 iii. Στους αθλητές: 
  (α) Γραπτή επίπληξη  
 (β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία 
 (γ) Απαγόρευση συµµετοχής στους αγώνες µέχρι ένα (1) χρόνο 
 (δ) ∆ιαγραφή από τα µητρώα της Ε.Ο.Ι. 
 (ε) Επιβολή χρηµατικών ποινών  
  
 iv. Στους προπονητές, τους κριτές και τους σχεδιαστές διαδροµών: 
 (α) Γραπτή επίπληξη  
 (β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία 
 (γ) Απαγόρευση συµµετοχής στους αγώνες µέχρι ένα (1) χρόνο 
 (δ) ∆ιαγραφή από τα µητρώα της Ε.Ο.Ι.  
 
 v. Στα µέλη σωµατείων-φιλάθλους: 
 (α) Γραπτή επίπληξη. 
 (β) Γραπτή επίπληξη µε ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία  
 (γ) Απαγόρευση εισόδου, στους αγωνιστικούς χώρους, όταν γίνονται  
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 αγώνες µέχρι δύο (2) χρόνια. 
 

Πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω ποινών η ∆ικαστική Επιτροπή 
δύναται να επιβάλει και χρηµατικές ποινές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από τους ειδικούς κανονισµούς του αθλήµατος, και επιπλέον να 
εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. την παραποµπή της 
υποθέσεως στην ΕΦΙΠ.. 

   
 (γ) Τα παραπτώµατα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτά µέσα 

σε τρεις (3) µήνες από την τέλεσή τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για 
παραπτώµατα τα οποία ο ποινικός νόµος θεωρεί ατιµωτικά.  

 
 Επίσης η ∆ικαστική Επιτροπή µπορεί να επιβάλει, εκτός από την προβλεπόµενη 

µε το παρόν ποινή και την υποχρέωση ανακλήσεως οποιουδήποτε γραπτού 
κειµένου που θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρµοστο. 

 
7. Όλες οι παραπάνω ποινές µπορούν να επιβληθούν και µε αναστολή, τη διάρκεια 

της οποίας καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωµα δεν είναι σύµφωνα µε 
τον ποινικό νόµο ατιµωτικό και δεν διώκεται από αυτόν. Σε περίπτωση όµως που 
µέσα στο χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποπέσει σε  νέο 
παράπτωµα, τότε αίρεται η αναστολή.  

 
Β. ΕΦΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
 
8. (α) Οι Αγωνόδικες Επιτροπές δικαιούνται να επιβάλουν ποινή αποκλεισµού 

 από τον τελούµενο αγώνα τον οποίο κρίνουν και να το αναφέρουν στην 
 Ε.Ο.Ι.  

 (β) Απαγορεύεται στα Σωµατεία να δηλώσουν τη συµµετοχή σε  
  οποιοδήποτε αγώνα, αθλητών που έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τη 
∆ικαστική Επιτροπή 

 
9. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής κατά αθλητών 

κοινοποιούνται στα Σωµατεία που ανήκουν οι αθλητές. Οι πειθαρχικές 
αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ι. υπόκεινται σε προσφυγή 
ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών ∆ιαφορών (ΑΣΕΑ∆) 
όπως ο Νόµος ορίζει. 
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10. Η προθεσµία ασκήσεως της προσφυγής είναι 8 ηµέρες και αρχίζει από την 
εποµένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της 
προσβαλλόµενης απόφασης στον τιµωρηθέντα. Η άσκηση της προσφυγής δεν 
αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. 

 
11. Τα Αθλητικά Σωµατεία - Μέλη της Ε.Ο.Ι. δικαιούνται να επιβάλουν στους 

αθλητές τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της 
∆ικαστικής Επιτροπής τους, τις προβλεπόµενες ποινές από το καταστατικό τους. 
Οι σχετικές αποφάσεις γνωστοποιούνται στην Ε.Ο.Ι. και η γνωστοποίηση αυτή 
κοινοποιείται  στον τιµωρηθέντα. 

 
12. Αθλητές που τιµωρήθηκαν από τα Σωµατεία τους, εφόσον η ποινή τους 

κοινοποιήθηκε στην Ε.Ο.Ι. δεν µπορούν να µετέχουν σε αγώνες που τελούνται 
από την Ε.Ο.Ι. ή µε την έγκρισή της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και έχει τον έλεγχο της εν γένει οικονοµικής 
διαχειρίσεως της Ε.Ο.Ι. Εκλέγεται για τέσσερα (4) χρόνια σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή/και ο Ταµίας υποχρεούται 
να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα έγγραφα, διπλότυπες 
αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητηθεί. Η 
Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της, 10 τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεσή της που την 
παραδίδει στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να την περιλάβει στη 
λογοδοσία του προς τη Γενική Συνέλευση. Το µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους προΐσταται των εργασιών της. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη του Προϊσταµένου 
των εργασιών της. 



 
27 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

 
 ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. µπορεί να ορίσει οποιαδήποτε και 

οποιεσδήποτε Οµάδες Εργασίας ή Τεχνικές Επιτροπές αποτελούµενες από τρία 
έως πέντε µέλη. 

 
2. Σαν µέλη των Οµάδων διορίζονται πρόσωπα που κατέχουν τα ζητήµατα της 

Ιππασίας µεταξύ των επιστηµόνων, φιλάθλων, καθώς και µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. 

 
3. Ο Πρόεδρος κάθε Οµάδας Εργασίας ή Τεχνικής Επιτροπής είναι µέλος του 

∆ιοικ. Συµβουλίου και ορίζεται στη θέση αυτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ε.Ο.Ι. Ο Πρόεδρος αυτός είναι εισηγητής κάθε αποφάσεως της επιτροπής του. 

 
4. Η θητεία των µελών των Οµάδων Εργασίας ή Τεχνικών Επιτροπών είναι το 

λιγότερο ετήσια. 
 
5. Οι Οµάδες ή οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία παρόντων του 1/2 πλέον ενός 

των µελών τους. 
 
6. Οποιοδήποτε µέλος απουσιάσει τρεις φορές συνέχεια από τις συνεδριάσεις της 

Οµάδος Εργασίας ή Τεχνικών Επιτροπών αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής ή της 
Οµάδος. 

 
7. Οι Οµάδες Εργασίας ή Τεχνικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων, 

αρχείο και πρωτόκολλο αλληλογραφίας µέσω της Γραµµατείας  της Ε.Ο.Ι. που 
διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις τους. 

 
8. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της Ε.Ο.Ι., µπορούν να παρίστανται στις 

συνεδριάσεις των Οµάδων Εργασίας ή των Τεχνικών Επιτροπών. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. µε απόφασή του στελεχώνει τις κάτωθι 
Επιτροπές, οι οποίες έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και έχουν ως αποστολή την 
υποβοήθηση της ∆ιοίκησης στο έργο της: 
 
1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(α) Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. συνιστάται Εκτελεστική 
Επιτροπή αποτελούµενη από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη, τον Πρόεδρο ή τον 
Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και από ένα (1) έως τρία (3) Μέλη 
του ∆.Σ. 
 
(β) Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει επί ανακυπτόντων επειγόντων 
θεµάτων και επιλαµβάνεται της επίλυσης τους υποχρεούµενη όµως να θέσει 
υπ΄ όψιν του ∆.Σ. προς έγκριση, τις ενέργειες και αποφάσεις της επ’ αυτών. 
 
(γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει και επί των θεµάτων τρεχούσης 
φύσεως για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από το ∆.Σ. και ενηµερώνει επ’ 
αυτών το ∆.Σ. 

 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

(α) Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. συνιστάται Οικονοµική 
Επιτροπή αποτελούµενη από 3 µέχρι 5 µέλη, συγκροτούµενη από τον Ταµία 
του ∆.Σ., ο οποίος και είναι Πρόεδρος της, από ένα Σύµβουλο του ∆.Σ. και 
από Φιλάθλους. 

 
(β) Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνει γνώση του προϋπολογισµού και 
ισολογισµού της Ε.Ο.Ι. πριν από την έγκριση τους από το ∆.Σ. και υποβάλλει 
µε έγγραφό της προς το ∆ιοικ. Συµβούλιο τις τυχόν παρατηρήσεις της. 
Επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του προϋπολογισµού, τις 
δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία και γενικά κάθε έσοδο και έξοδο της Ε.Ο.Ι., 
ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε θέµα και ζήτηµα που έχει 
σχέση µε την πορεία του προϋπολογισµού και την εξεύρεση πόρων. Επίσης η 
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Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει και παρακολουθεί την ταµειακή διαχείριση των 
Τοπικών Επιτροπών. 

 
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
(α) Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. συνιστάται Επιτροπή 
Προµηθειών αποτελούµενη από τρία (3) Μέλη, συγκροτούµενη από Μέλος 
του ∆.Σ., ο οποίος είναι και Πρόεδρος της, από έναν υπάλληλο των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Ε.Ο.Ι. και από έναν Φίλαθλο. Η επιτροπή 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών της Ε.Ο.Ι. 
και του Νόµου 2725/1999, όπως ισχύουν εκάστοτε. 

 
(β) Οι διαγωνισµοί για την προµήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και 
υπηρεσιών διενεργούνται από τριµελείς επιτροπές, που συγκροτούνται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προµήθειας αθλητικού 
υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των εκατό 
χιλιάδων (100.000) Ευρώ, ένα µέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α, που ορίζεται 
από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ύστερα από αίτηµα της οικείας 
οµοσπονδίας. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας 
έχει το δικαίωµα της κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσµατος και τη 
δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση 
του. 

 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
 

Α.. Οι Τεχνικές Επιτροπές είναι τα αρµόδια όργανα της Ε.Ο.Ι. για να 
εισηγούνται στο ∆.Σ. τα παρακάτω : 

 
 (α) Την σύνταξη του ετήσιου Αγωνιστικού Προγράµµατος, των Αθληµάτων 

που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι., των Κανονισµών Αγώνων, Προκηρύξεων και Οδηγιών 
για τέλεση Αγώνων, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Εθνικό 
Κανονισµό Ιππασίας (Γ.Ε.Κ.Ι.), ως και τον συντονισµό των ισχυόντων στην 
Ελλάδα Κανονισµών Αγώνων µε τα όσα ισχύουν ∆ιεθνώς και για την 
τροποποίηση ή ερµηνεία άρθρων των Κανονισµών. Επίσης παρακολουθούν τις 
διεθνείς εξελίξεις και εισηγούνται αναλόγως στο ∆.Σ.. 

 
 (β) Την κατάρτιση Εθνικών και Προεθνικών Οµάδων. 
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Β. 1. Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. συνίστανται Τεχνικές Επιτροπές 

για κάθε ένα από τα αθλήµατα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι., που απαρτίζονται από 
πέντε (5) τουλάχιστον µέλη σύµφωνα µε την εκάστοτε απόφαση του ∆. 
Συµβουλίου. Εκ των µελών τους, έως 3 µπορεί να είναι µέλη του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι., από τα λοιπά δε µέλη ένα τουλάχιστον πρέπει να έχει 
λάβει µέρος και διακριθεί σε Επίσηµους Αγώνες της Ε.Ο.Ι. που έχουν διεξαχθεί 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως και ένα µέλος τους πρέπει να είναι εθνικός ή 
διεθνής κριτής ιππασίας . 

 
 Των Τεχνικών Επιτροπών προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ένα µέλος του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. ∆ύναται επίσης να διορίζεται αντιπρόεδρος ο οποίος 
µπορεί είτε να είναι µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου ή µη µέλος του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι.  

 
2. (α) Οι Τεχνικές Επιτροπές διορίζονται από το ∆ιοικ. Συµβούλιο µε θητεία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους και λογοδοτούν µόνον ενώπιον του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου. 

 
 (β) Το ∆ιοικ. Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του, δύναται να 

ανακαλέσει τον διορισµό των µελών των Τεχνικών Επιτροπών και να 
αντικαταστήσει αυτά µε άλλα µέλη, µε σύνθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 
3. (α) Οι Τεχνικές Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν 

εγκύρως όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το 1/2 συν ένας τουλάχιστον από το 
συνολικό αριθµό των διορισθέντων µελών τους. 

 
  (β) Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων, 
  της ψήφου του Προέδρου υπερισχυούσης σε περίπτωση ισοψηφίας. 
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. συνιστάται Επιτροπή Ανάπτυξης 
αποτελούµενη από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη, προεδρευόµενη από ένα Μέλος του 
∆.Σ.. Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι αρµόδια να εισηγείται στο ∆.Σ. επί των κάτωθι 
θεµάτων: 
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(α) Προτάσεις για τη δηµιουργία, ενίσχυση και ανάπτυξη νέων Σωµατείων 
Περιφέρειας. 

 
(β) Περί της εν γένει αθλητικής δραστηριότητος των Σωµατείων-Μελών της Ε.Ο.Ι. 

και επιθεωρεί και εποπτεύει αυτήν, ιδιαίτερα δε εάν τα Αθλητικά Σωµατεία 
τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Εσωτερικού Κανονισµού και των 
Κανονισµών και εάν εφαρµόζουν τους επιβαλλόµενους κανόνες σταυλίσεως, 
εκτροφής και εκπαιδεύσεως αθλητών και αλόγων. 

 
(γ) Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων όλων των ειδικοτήτων και 

δραστηριοτήτων (εκπαιδευτών, πεταλωτών κλπ.) που σχετίζονται µε την 
ανάπτυξη και διεξαγωγή των αθληµάτων που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι. 

 
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. συνίσταται Επιτροπή Κτηνιατρικών Θεµάτων, 
προεδρευόµενη από ένα Μέλος του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι., η οποία επιλαµβάνεται 
κτηνιατρικών θεµάτων που αφορούν αθλητικούς ίππους και γνωµοδοτεί για θέµατα 
φαρµακοδιέγερσης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Κανονισµό Φαρµακοδιέγερσης 
Ίππων της Ε.Ο.Ι., ∆.Ο.Ι. και WADA. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  20 

 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

 
1. Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. διορίζεται 5µελής Επιτροπή 

Μεταγραφών µε 4ετή θητεία. Στην Επιτροπή αυτή µετέχουν ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος και ένα ακόµη µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. και τρεις 
φίλαθλοι µέλη σωµατείων µελών της Ε.Ο.Ι. που δεν µετέχουν σε ∆ιοικ. 
Συµβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού σωµατείου οποιουδήποτε βαθµού. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταγραφών ορίζεται πάντοτε ο Πρόεδρος ή ένας εκ 
των Αντιπροέδρων του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι.. 

 
2. Η Επιτροπή Μεταγραφών επιλαµβάνεται των αιτήσεων µεταγραφών των 

αθλητών από Σωµατείο σε Σωµατείο και ελέγχει τη νοµιµότητά τους. Οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και ο χρόνος διενέργειας των µεταγραφών ως και η σχετική 
διαδικασία καθορίζονται από ειδικό κανονισµό ψηφιζόµενο από την Γενική 
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Συνέλευση της Ε.Ο.Ι. σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του 
ν. 2725/99. 

 
3. Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκαλείται από τον πρόεδρό της και βρίσκεται σε 

απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη της. Οι αποφάσεις της 
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου. 

 
4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να επικυρωθούν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι., και προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑ∆ 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 
 

1. Στην Ε.Ο.Ι., σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κριτών και τα άρθρα 43, 44, 45, 46 του 

Νόµου 2725/1999, όπως ισχύουν τροποποιηθέντα από τον Ν. 3057/2002, λειτουργεί 

ως όργανο κριτών: 

 

Πενταµελής (5) Κεντρική Επιτροπή Κριτών (Κ.Ε.Κ.) της οποίας η θητεία είναι 

διετής. Η Κ.Ε.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει 

τροποποιηθείς, συγκεντρώνει για τα αθλήµατα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι., τις 

αρµοδιότητες που προβλέπονται από το άνω άρθρο και στελεχώνεται από µη εν 

ενεργεία διεθνείς κριτές ιππασίας υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν 

υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από µη εν ενεργεία κριτές της ανώτατης κατηγορίας 

αγώνων. Τα µέλη της Κ.Ε.Κ. ορίζονται από το ∆.Σ. της οµοσπονδίας µε πλειοψηφία 

των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του και µπορούν να παυθούν µόνο 

µε απόφαση των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών του ∆.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο 

λόγο. Η Κ.Ε.Κ. συνεργάζεται µε την Ε.Ο.Ι. και την οµοσπονδία ή το Σύνδεσµο 

Κριτών για θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του 

ιππικού αθλητισµού. Ειδικότερα συνεργάζεται µε την οµοσπονδία κριτών ή τον 

σύνδεσµο κριτών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των κριτών και τη διοργάνωση 

των περιφερειακών και κεντρικών σεµιναρίων.  
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2. Οι αποφάσεις των οργάνων κριτών είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές και δεν 

χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ε.Ο.Ι.  

 

3. Το έργο και τις εργασίες των οργάνων κριτών υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς 

δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία κριτής που ορίζεται, για µεν την Κ.Ε.Κ. και τα 

περιφερειακά όργανα κριτών µε απόφαση του ∆.Σ. της οµοσπονδίας κριτών ιππικού 

αθλητισµού ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, µε απόφαση του ∆.Σ. του συνδέσµου κριτών. 

 
4. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξόδων κίνησης των κριτών, των 
παρατηρητών, των χρονοµετρών, των σηµειωτών και των λοιπών βοηθητικών 
οργάνων, καθορίζονται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι., ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.Κ. και της 
οµοσπονδίας κριτών ιππικού αθλητισµού ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, του συνδέσµου 
κριτών, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τα κωλύµατα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού της 
Ε.Ο.Ι., καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόµου 2725/1999, ισχύουν 
ανάλογα για όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα και για κάθε άλλο 
πρόσωπο που ασκεί έργο κρίσης σε ιππικό άθληµα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Με απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. µπορεί να ιδρύονται Τοπικές 
Επιτροπές. Η απόφαση ίδρυσης κάθε Τοπικής Επιτροπής καθορίζει τα καθήκοντα και 
τα δικαιώµατά της, την έδρα της, την περιφέρεια της δικαιοδοσίας της καθώς και τον 
τρόπο επιλογής των µελών της. Ειδικά η ανάδειξη των Προέδρων των Τοπικών 
Επιτροπών γίνεται από τα σωµατεία µέλη της οικείας περιφέρειας εκ των µελών του 
∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι..  
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ΑΡΘΡΟ 23 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

 
1. Στους αγώνες σε όλα τα αθλήµατα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι. και που 

οργανώνονται από αυτήν, από την Τ.Ε., ή από σωµατεία της δύναµής της, 
µετέχουν µόνο φίλαθλοι, όπως η ιδιότητα αυτή προβλέπεται και καθορίζεται από 
τους Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Κανονισµούς για τα αντίστοιχα αθλήµατα. Τα 
µέλη των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. µπορούν να αγωνίζονται µόνο εφόσον 
διαθέτουν δελτίο αθλητού της Ε.Ο.Ι. και δελτίο ιππικής ικανότητας αθλητού 
(License), το οποίο εκδίδεται όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε σχετικό 
κανονισµό. 

 
2. Οι Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες, όπως και κάθε άλλος επίσηµος αθλητικός 

αγώνας, χαρακτηρίζεται, ρυθµίζεται και προγραµµατίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. Το αυτό ισχύει και για κάθε µορφής διεθνείς αγώνες στην 
Ελλάδα ή συµµετοχές Ελλήνων ιππέων στο εξωτερικό.  

 
 Με έγκριση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. που παρέχεται µετά από εξέταση 

σχετικής έγγραφης αιτήσεως, ιππικές σχολές και µέλη ιππικών εγκαταστάσεων, 
σχολές ή σχολεία δηµόσια ή ιδιωτικά, γενικής, τεχνικής ή επαγγελµατικής, 
µέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και στρατιωτικές σχολές, όπως επίσης 
οργανισµοί δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αθλητικές οµάδες επιχειρήσεων και 
οµάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων, µπορούν να µετέχουν µε συγκροτηµένες 
αθλητικές οµάδες σε κάθε µορφής αθλητικούς ιππικούς αγώνες, εφόσον 
διαθέτουν δελτίο Ιππικής Ικανότητας Αθητού της Ε.Ο.Ι.. 

 
 Στις παραπάνω οµάδες δεν χορηγείται καµία οικονοµική ενίσχυση από αυτές που 

προβλέπονται στις εκάστοτε ετήσιες γενικές προκηρύξεις αγωνιστικού 
προγράµµατος της Ε.Ο.Ι. και δεν βαθµολογούνται οι ιππείς-αθλητές τους προς 
τον σκοπό απολήψεως χρηµατικής ενισχύσεως από τους ίδιους ή την οµάδα για 
την οποία αγωνίζονται εάν δεν ανήκουν ταυτόχρονα και στη δύναµη αθλητικού 
σωµατείου ανεγνωρισµένου από την Ε.Ο.Ι.. 

 
3. Αθλητές που ανήκουν στη δύναµη αθλητικού σωµατείου και οι οποίοι 

σπουδάζουν στις Σχολές, στα Σχολεία και στα εκπαιδευτικά κέντρα ή 
υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις 
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παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου µπορούν όταν αγωνίζονται σε 
ατοµικά  αγωνίσµατα, να εκπροσωπούν και  τα σωµατεία τους, οπότε οι 
βαθµοί που λαµβάνουν υπολογίζονται στη γενική βαθµολογία του σωµατείου 
τους µόνο.  

 
4. Προκειµένου να συµµετάσχει η Οµοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές 

συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο από τη 
Γ.Γ.Αθλητισµού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραµµά της, υποβάλλει προς αυτή 
κάθε φορά προ είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών, αίτηση προς έγκριση 
µετάβασης, στην οποία να αναφέρονται: 

 α. τόπος, χρόνος και σκοπός µετάβασης  
 β. τα πλήρη στοιχεία και ιδιότητες των µελών που πρόκειται να µεταβούν  
 γ. αναλυτικός προϋπολογισµός της σχετικής δαπάνης. 
 Σε επείγουσες περιπτώσεις η εικοσαήµερη προθεσµία µπορεί να µην τηρείται. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

 
ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
1. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές οποιασδήποτε φύσης αγώνα έχουν τη δικαιοδοσία που 

προβλέπεται από τον Γ.Ε.Κ.Ι. και από τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς κάθε 
αθλήµατος. 

 
2. Τα µέλη των Αγωνοδίκων Επιτροπών ορίζονται από την Κ.Ε.Κ. 

 
3.  Κριτής και Σχεδιαστής ∆ιαδροµών είναι εκείνος που έχει τελειώσει µε επιτυχία τη 

σχετική Σχολή και έχει αναγνωρισθεί ως κριτής ή σχεδιαστής διαδροµών από το 

σύνδεσµο κριτών και την Ε.Ο.Ι.. 

 

4. Η Ε.Ο.Ι. προτείνει στην ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας - ∆.Ο.Ι. (Federation 

Equestre Internationale - F.E.I.) τους κριτές για την αναγνώρισή τους ως 

υποψηφίων διεθνών κριτών ή διεθνών κριτών ή επισήµων διεθνών κριτών 
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ΑΡΘΡΟ 25 

 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
Η αλληλογραφία όλων των επιτροπών και οµάδων συµπεριλαµβανοµένων των 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, ∆ικαστικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Κριτών 
διεξάγεται δια της Γραµµατείας της Ε.Ο.Ι. τηρουµένου ενός µόνον βιβλίου 
πρωτοκόλλου και Αρχείου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 26 

 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
1. Είναι δυνατή και επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων σωµατείων 

αναγνωρισµένων από την Ε.Ο.Ι. σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 9 του 
Νόµου 2725/1999, όπως ισχύει και της εκάστοτε ισχύουσας Υπουργικής 
αποφάσεως της παραγράφου 3 του άνω άρθρου. 

 
2.   (α) Η συγχώνευση προϋποθέτει τη λήψη απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων 

των Σωµατείων για τη διάλυση και τη συγχώνευσή τους σε ένα νέο. 
 

(β) Συγχώνευση µπορεί να γίνει και µε διάλυση ενός ή περισσοτέρων Σωµατείων 
και την προσχώρησή τους σε άλλο. 

 
(γ) Το νέο Σωµατείο που προκύπτει από τη συγχώνευση µπορεί να φέρει την 

επωνυµία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωµατεία ή 
οποιαδήποτε άλλη επωνυµία. Το ιδρυόµενο από τη συγχώνευση νέο 
αθλητικό σωµατείο εντάσσεται, κατ’ άθληµα, αυτοδικαίως στην ανώτερη 
αγωνιστική κατηγορία του οικείου κλάδου άθλησης της Ε.Ο.Ι. ή όπου έχει 
αποκτήσει δικαίωµα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισµούς και τις 
σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόµενα αθλητικά 
σωµατεία. 

 
3. Η συγχώνευση ισχύει από τη δηµοσίευση του νέου σωµατείου στο βιβλίο 

σωµατείων του Πρωτοδικείου της έδρας τους ή από την καταχώρηση της πράξης 
διάλυσης σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα στο ίδιο βιβλίο στην 
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περίπτωση της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Όµως 
για να έχει τα δικαιώµατά που του παρέχει το παρόν Καταστατικό το νέο 
Σωµατείο ή τα Σωµατεία που µετά τη διάλυση συγχωνεύθηκαν σε άλλο, 
περίπτωση 2(β), πρέπει απαραίτητα να αναγνωρισθεί από την Ε.Ο.Ι. Η 
αναγνώριση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. µετά 
από αίτηση του νέου σωµατείου ή του σωµατείου στο οποίο συγχωνεύθηκαν που 
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: 

 
 (α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των µελών των σωµατείων που δέχθηκαν τη 

διάλυση. 
 
(β) Πιστοποιητικό του Γραµµατέα του Πρωτοδικείου, ότι σηµειώθηκε η 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάλυση του σωµατείου στο αρµόδιο 
βιβλίο του Πρωτοδικείου, σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα. 

 
(γ) Επίσηµο αντίγραφο του Καταστατικού του νέου σωµατείου που προήλθε από 

τη συγχώνευση και της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει, όπως και 
πιστοποιητικό του Γραµµατέα του Πρωτοδικείου για την εγγραφή του στο 
βιβλίο των σωµατείων. 

 
(δ) Επίσηµο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωµατείου στο οποίο έγινε η 

συγχώνευση, για την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, µε τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Καταστατικό του µαζί µε τη 
δικαστική απόφαση που τις επικυρώνει, όπως και πιστοποιητικό του 
Γραµµατέα του Πρωτοδικείου για την καταχώρησή τους στο αρµόδιο 
βιβλίο. 

 
(ε) Κατάσταση των αθλητών των σωµατείων που διαλύθηκαν και αίτηση τούτου 

της συγχωνεύσεως προελθόντος σωµατείου για την εγγραφή τους στο νέο ή 
σ' αυτό που συγχωνεύθηκαν για έκδοση και των σχετικών δελτίων. 

 
4. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι. λαµβάνεται απαραίτητα 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της αίτησης και 
των αναγκαίων εγγράφων. 

 
5. Οι αθλητές των σωµατείων που διαλύθηκαν για να συγχωνευθούν σε νέο ή να 

προσχωρήσουν σε άλλο δεν θεωρούνται ελεύθεροι, αλλά εγγράφονται 
αυτοδίκαια στη δύναµη του νέου σωµατείου. 
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ΑΡΘΡΟ 27 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
Ε.Ο.Ι. 

 
1.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. µε απόφασή του προσλαµβάνει το κάθε 

µορφής υπαλληλικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του. Με απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει, και 
τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ε.Ο.Ι, 
σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία, και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση. 

 
2.  Η Γενική Συνέλευση των µελών της Ε.Ο.Ι., µετά από πρόταση του ∆.Σ. ψηφίζει 

ειδικούς κανονισµούς που ρυθµίζουν όλα τα θέµατα στα οποία αναφέρονται οι 
διατάξεις του ισχύοντος εκάστοτε αθλητικού νόµου, όπως ενδεικτικά Κανονισµό 
Εγγραφών–Μετεγγραφών,Πειθαρχικό Κανονισµό, Κανονισµό Φαρµακοδιέγερσης, 
Κανονισµό Εθνικών Οµάδων. Καθώς επίσης και τεχνικούς κανονισµούς για τα 
αθλήµατα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι.. 

 
3.  Η Γενική Συνέλευση των µελών της Ε.Ο.Ι., µετά από πρόταση του ∆.Σ., ψηφίζει 

την τροποποίηση των Κανονισµών της Ε.Ο.Ι. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι.  
 
∆ύναται µε απόφαση της Γ.Σ. των Μελών της Ε.Ο.Ι. και κατόπιν σχετικής πρότασης 
του ∆.Σ. να ανακηρυχθεί Επίτιµος Πρόεδρος της Ε.Ο.Ι. πρόσωπο που έχει προσφέρει 
εξαιρετικές υπηρεσίες στο άθληµα της ιππασίας και στον αθλητισµό. 
 
(α) Να έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ι. µέλος του ∆.Σ. και να έχει διατελέσει 
Πρόεδρος του ∆.Σ., επί δύο θητείες συνολικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5)ετών.  
 
(β) Η απόφαση της Γ.Σ. να ληφθεί µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των 
αντιπροσώπων των Σωµατείων Μελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 
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(γ) Οι ανακυρησόµενοι και αποδεχόµενοι το τίτλο του Επίτιµου Προέδρου δεν 
µπορούν να συµµετάσχουν στη ∆ιοίκηση της Ε.Ο.Ι. ούτε να είναι αντιπρόσωποι 
σωµατείων µελών στη Γ.Σ. αυτής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
1. Το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. µπορεί να τροποποιηθεί µόνο εφόσον την 

τροποποίηση προτείνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από 
το ένα τρίτο (1/3) των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών. Για την τροποποίηση 
του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό 
βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το µισό πλέον ενός του συνόλου των 
αντιπροσώπων των Σωµατείων µε δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των 
παρισταµένων αντιπροσώπων των σωµατείων µε δικαίωµα ψήφου. 

 
2. Κάθε πρόταση για µεταβολή του Καταστατικού θα πρέπει να αποστέλλεται στα 

µέλη της Ε.Ο.Ι. 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στην 
οποία θα συζητηθούν οι προτεινόµενες τροποποιήσεις. 

 
3. Αίτηµα για τροποποίηση που υποβάλλεται από µέλη της Ε.Ο.Ι. πρέπει να 

συνοδεύεται από πλήρες κείµενο της προτεινόµενης τροποποιήσεως και να 
υποβάλλεται εγκαίρως προς το ∆ιοικ. Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι., ώστε να είναι 
δυνατή η τήρηση της προθεσµίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 30 
 

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ι. 
 
Η διάλυση της Ε.Ο.Ι. µπορεί να αποφασισθεί σε Ειδική Γενική Συνέλευση, η οποία 
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των µελών 
του που δικαιούνται ψήφου και η απόφαση πρέπει να παρθεί µε πλειοψηφία των 
τεσσάρων πέµπτων (4/5) των παρόντων. 
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Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία της Ε.Ο.Ι. περιέρχεται στην Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 31 
 

ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΣΗΜΑΙΑ 
 
 Η Ε.Ο.Ι. έχει σφραγίδα που αναγράφει σε κύκλο τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ και στη µέση έχει απεικόνιση της κεφαλής ίππου, που 
αποτελεί και το σήµα της. 
 
Επίσης η σηµαία της Ε.Ο.Ι. είναι η ελληνική σηµαία (λευκός σταυρός σε κυανό 
φόντο) που στο κέντρο της υπάρχει σε µεγέθυνση ο σχηµατισµός της σφραγίδας.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
 

ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ  
 
1. Η Ε.Ο.Ι. τηρεί τα εξής βιβλία: 

 
 (α) Μητρώο Σωµατείων Μελών, 
 (β) Μητρώο αθλητών για τους οποίους εκδόθηκε δελτίο ταυτότητος της  Ε.Ο.Ι., 
 (γ) Μητρώο Ίππων 
 (δ) Μητρώο Εκπαιδευτών / Προπονητών 
 (ε) Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 (στ) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Εφορευτικών Επιτροπών, 
 (ζ)  Πρακτικών ∆ικαστικής Επιτροπής, 
 (η) Πρακτικών λοιπών Επιτροπών, 
 (θ) Εσόδων – Εξόδων ή λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας σύµφωνα µε το νόµο 
 (ι) Περιουσιακών στοιχείων 
 (κ) Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων 

 
 Όλα τα πιο πάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθµηµένα κατά σελίδα και πριν κάθε 

χρήση πρέπει να θεωρούνται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
τον Γενικό Γραµµατέα της Ε.Ο.Ι. και από τον Νοµάρχη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο 
όργανο. 
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5. Η Ε.Ο.Ι. µπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Όλα τα Σωµατεία µέλη της Ε.Ο.Ι., που µε ιδιαίτερη αίτηση τους και σχετικό 

αίτηµά τους επιχορηγούνται από αυτήν, για την πραγµάτωση έργων υποδοµής, 
επισκευών, εξοπλισµού κλπ., των εγκαταστάσεών τους, υποχρεούνται να της 
υποβάλουν οικονοµικό απολογισµό και λογοδοσία του ποσού µε το οποίο 
επιχορηγήθηκαν, προς τούτο. 

 
2. Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων των Μελών της Ε.Ο.Ι. για την τέλεση 

επισήµων διοργανώσεων είναι υποχρεωτική, εάν το Μέλος που του ζητείται η 
παραχώρηση των εγκαταστάσεών του, έχει ειδοποιηθεί πριν από τρεις (3) 
τουλάχιστον µήνες και εφόσον η Ε.Ο.Ι., εν συνεννοήσει µε το Σωµατείο, είναι 
δυνατόν να καλύψει τα έξοδα διεξαγωγής της διοργανώσεως αυτής και των τυχόν 
βελτιώσεων των εγκαταστάσεών του, που θα απαιτήσει η Ε.Ο.Ι.. 

 
Το παρόν καταστατικό αποτελουµένου από 33 άρθρα εναρµονισµένο προς τις 
διατάξεις του ν. 2725/99 “ Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει µετά το ν. 3057/02, ενεκρίθη µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι., συνελθούσης στην Αθήνα την 14η 
Απριλίου 2008. 
 
Αθήνα, 14 Απριλίου 2008 
 
  Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραµµατέας 
 Ισίδωρος Κούβελος   Γιώργος ∆ενδρινός 
 

-------- 


