
 
       Μαρκόπουλο, 6 Οκτωβρίου 2021  

                 Αρ. Πρωτ. 352 
Προς  
τα Ιππικά Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ  
 

Νέα διαδικασία εξετάσεων ΑΙΑ 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας εφιστήσουμε την προσοχή στη ανανεωμένη διαδικασία 
εξετάσεων Άδειας Ικανότητας Αθλητού, που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ κατά τη συνεδρίασή 
του στις  29/9/2021 και θα ισχύσει για την Άδεια Ικανότητας Αθλητού όλων των αθλημάτων αρχής γενομένης 
από την ΑΙΑ ΙΑ αυτό το Σάββατο, 9/10 στο ΟΚΙΜ.  
 

1. Γραπτή εξέτασή στην θεωρία είτε δια ζώσης ή διαδικτυακή ανάλογα με τους συμμετέχοντες.  
 

2. Μετά τις γραπτές εξετάσεις, ακολουθεί κτηνιατρικός έλεγχος των ίππων που θα πάρουν μέρος στα 
πρακτικά. Οι υποψήφιοι αθλητές παρουσιάζουν τον ίππο τους στο κτηνιατρικό έλεγχο μαζί με το 
διαβατήριο του, παρουσία κτηνιάτρου και κριτή. Ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΙΑ πρέπει να έχουν 
διαβατήριο της ΕΟΙ, να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, να είναι εμβολιασμένοι και να φέρουν 
τόσο microchip όσο και τον αριθμό μητρώου τους σε εμφανές σημείο.  
 
Εφιστάται η προσοχή στην καλή  φυσική κατάσταση των ίππων.  

 
3. Μετά τον κτηνιατρικό έλεγχο ακολουθεί η εξέταση στην ιπποκομία και ακολούθως οι πρακτικές 

εξετάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, στην Ιππική Δεξιοτεχνία, την Υπερπήδηση Εμποδίων (Caprilli), 
την Ιππική Αντοχή (εκπαιδευτική διαδρομή 5 χμ.), την Αμαξοδήγηση (τεστ ΙΔ).   

 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών ΑΙΑ πρέπει να υποβάλλονται πρωτότυπα και συμπληρωμένα στην 
ΕΟΙ έως την ημερομηνία που αναγράφει η εκάστοτε προκήρυξη (μετά την ημερομηνία αυτή, καμία δήλωση 
δεν θα γίνεται αποδεκτή): 

α. Συνοδευτικό του Σωματείου για την ΑΙΑ σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
β. Δελτίο Εγγραφής Αθλητού (εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της 
ΕΟΙ) 
β. Κάρτα Υγείας Αθλητού (σε περίπτωση που έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή του 
υποψηφίου στο μητρώο αθλητών της  Ε.Ο.Ι.) 
γ. Πιστοποιητικό Γέννησης ή ταυτότητα ή διαβατήριο 

 



Αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά στην ΕΟΙ, το Ιππικό Σωματείο υποχρεούται, στην ημερομηνία που 
αναφέρει η εκάστοτε προκήρυξη, να υποβάλει τις συμμετοχές του για την ΑΙΑ (πρακτικά ΙΔ ή ΥΕ ή ΙΑ ή ΑΜ) στο 
ηλεκτρονικό σύστημα συμμετοχών στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ http://clubs.hef.gr/, προκειμένου να αναρτηθούν 
οι ακριβείς λίστες συμμετοχών. Το ηλεκτρονικό σύστημα συμμετοχών θα ισχύσει από την επόμενη 
προγραμματισμένη ΑΙΑ ΙΔ & ΥΕ στις 20 Νοεμβρίου (Θα ακολουθήσει η ειδική προκήρυξη της ΑΙΑ). 
 
Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει την ίδια ημέρα ΜΟΝΟ με έως δύο υποψηφίους. Συγκεκριμένα, μπορεί να 
συμμετάσχει σε μέχρι τρία τεστ την ίδια ημέρα, από τα οποία όμως μέχρι δύο τεστ εμποδίων/διαδρομές, είτε 
πρόκειται για τεστ της ΑΙΑ είτε στη συνέχεια για διαδρομή στον αγώνα ανάπτυξης που ακολουθεί. Ίππος ο 
οποίος συμμετέχει στην ΑΙΑ με 2 υποψηφίους δεν μπορεί να λάβει μέρος στα αγωνίσματα ελεύθερης 
συμμετοχής. Ίππος ο οποίος λαμβάνει μέρος με 1 υποψήφιο αθλητή στην ΑΙΑ, μπορεί να λάβει μέρος σε 1 
αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής. 
 
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι το ΔΣ της ΕΟΙ, σε προηγούμενη συνεδρίασή του, έχει αποφασίσει για διευκόλυνση 
των σωματείων και σχολών τους την έκδοση δωρεάν διαβατηρίων στους ίππους ιδιοκτησίας σωματείων – 
μελών της, προκειμένου αυτοί οι ίπποι να μετέχουν περιοριστικά και αποκλειστικά με υποψηφίους στις 
εξετάσεις για την ΑΙΑ. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που στη συνέχεια οι ίπποι αυτοί λάβουν μέρος σε 
άλλους επίσημους αγώνες (ανεξαρτήτως διοργάνωσης και αγωνίσματος), θα πρέπει να καταβάλουν το σχετικό 
παράβολο διαβατηρίου. 
 

 
Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


