
 
 

Μαρκόπουλο, 10.06.2021 
Προς τα Ιππικά Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ  
 
Κύριοι,  
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ, στην συνεδρίαση του στις 9.6.2021, ενέκρινε την 
σύνθεση των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στο CSIO3* και CSIOCh στο Bojourishte της 
Βουλγαρίας στις 16-20 Ιουνίου 2021, οι οποίες έχουν ως κάτωθι: 
 
CSIO3* - EEF RQ 
Αλέξανδρος Φουρλής 
Άγγελος Τουλούπης 
Μόνικα Μαρτίνη 
Κρίτων Ζαφειρόπουλος  
 
CSIOCh 
Αριάννα Δαρεμά 
Μάγια-Μυρτώ Δρακάκη 
Άρτεμις Ταλιάκη  
Αμαρυλλίς Παρασχάκη 
Μαριάννα Θεοδώρου 
--------------------------------------- 
Σχετικά με τη μετάβαση αθλητών και συνοδών στη Βουλγαρία, σας ενημερώνουμε ότι πληροφορίες θα 
βρείτε στα παρακάτω link: 
 
https://reopen.europa.eu/el/map/BGR/7001 
Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένειά τους και τη χώρα από την οποία φθάνουν, γίνονται δεκτοί με την προσκόμιση ενός από τα 
ακόλουθα έγγραφα: 
πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19. Επιτυγχάνεται πλήρης 
εμβολιασμός μετά από 14 ημέρες από την τελευταία προγραμματισμένη δόση εμβολίου κατά της 
νόσου COVID-19. Ο συνδυασμός μιας δόσης εμβολίου Vaxzevria/AZD1222 με μία δόση 
Comirnaty/BNT162b2 (εμβόλιο Pfizer-BioNTech Covid-19) θεωρείται επίσης πλήρης εμβολιασμός. Το 
έγγραφο πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, την ημερομηνία γέννησης, τις 
ημερομηνίες των σχετικών δόσεων εμβολίου, την εμπορική ονομασία και τον αριθμό παρτίδας του 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, το όνομα του παρασκευαστή/κάτοχου της άδειας κυκλοφορίας, 
τη χώρα στην οποία χορηγήθηκε και το όνομα της εκδίδουσας αρμόδιας αρχής· 
έγγραφο που παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα PCR ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνων για τη νόσο COVID-
19 για άτομα που έχουν ανακάμψει από τη νόσο COVID-19 μεταξύ 15 και 180 ημερών από την 
ημερομηνία του θετικού αποτελέσματος έως τη δοκιμασία. Το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμο του προσώπου, τα στοιχεία του ιατρικού ιδρύματος που διενήργησε την εξέταση 



(όνομα, διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας), την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης και το 
θετικό αποτέλεσμα· 
παροχή εγγράφου που δείχνει αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικής εξέτασης COVID-19 (δοκιμή PCR 
που διενεργήθηκε εντός 72 ωρών πριν από την είσοδο στη χώρα, ή ταχεία αντιγονική εξέταση που 
πραγματοποιήθηκε εντός 48 ωρών πριν από την είσοδο στη χώρα). 
………………………………………………….. 
Για την επιστροφή σας στην Ελλάδα, πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο https://travel.gov.gr/#/ 
 
REQUIREMENTS FOR VISITORS 
Before arrival: 
- Tourists must fill in the Passenger Locator Form (PLF) no later than 23:59 (11.59 PM) of the day 
before arriving in Greece. For more information, please click here. 
Prior to departure, all travelers must ensure that they carry an acceptable form of certification of 
their health condition. Acceptable documents include: 
- A negative PCR molecular test result from a laboratory; the test must be taken up to 72 hours before 
entry. 
- A vaccination certificate issued by a certified authority. 
- A certificate of recovery from the SARS-CoV-2 virus infection issued by a public authority or a 
certified laboratory. 
- Proof that the traveler was tested positive with COVID-19 in the past 2 to 9 months. This can be 
proved either by presenting a positive PCR molecular or an antigen test result performed by an 
authorized laboratory or a medical certificate confirming that the holder was tested positive with 
SARS-CoV-2 virus infection. 
All certificates must include the critical information (i.e. number of doses and their respective dates) 
in English, German French, Italian, Spanish, Russian and the person’s full name must match the name 
on the passport or any other recognized travel document. 
Σας εφιστούμε την προσοχή στην έκδοση του PLF την προηγούμενη μέρα εισόδου σας στην Ελλάδα.  
 
Επίσης οι διοργανωτές έχουν ενημερωθεί ότι για την είσοδο σας στην Ελλάδα θα χρειαστείτε PCR test. 
Θα σας ενημερώσουν αν θα γίνει testing στο χώρο των αγώνων ή θα σας υποδείξουν εργαστήριο που 
διενεργεί μοριακούς ελέγχους.  
------------------------------------------------------- 
Επίσης, όπως αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων, σελ. 32, τα άλογα για να εισέλθουν 
στη Βουλγαρία χρειάζεται να έχουν αρνητικό Coggins Test.  
 
All competing horses must be serologically tested (Coggins Test) for Equine Infectious Anaemia (EIA). 
This test must have been carried out within the last 12 months. The certificate showing a negative test 
must be presented to the veterinarian examining the horse on arrival. Horse that have no such certificate 
or have a positive test will not be allowed to enter the showground and will not be allowed to compete 
in the event. 
 
-------------------------------------------------------- 
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα του αγώνα στο οποίο επισυνάπτεται το 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ των αγώνων, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν ΟΛΟΙ και να 
εξοικειωθούν με τις οδηγίες του.  
Επισημαίνεται ότι όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των σταβλιτών τους και των 
συνοδών τους για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο και για την τήρησή του.  
https://data.fei.org/Calendar/DraftSchedulePush.aspx?p=1E19213FCBA3C3CC8496C5DB861782AF9560E530F94C5E1FF3D8
5EE44FC6B799CAAC9857EFAEC025BAA527A54E9E1B0E73D499EB655CC21A0C6BA5AEF0C72E3D12F2F012D713D9A1C943
CC9AD5896B6B45FEA4D8BB6420B5FFA31B0B8F8B9942774EE879C3964C51616771CE68837EADADF422C4C9B35EEAADC7
551DADABF8CCF289D3BB83778221A5DDDCE9DC5C16BD040C8586D4D846B94B602364F005CBE54E1354866FC45C613689
C901437818A3 

Από τη Γραμματεία της ΕΟΙ 


