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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για το 
2023 για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει, με βάση τις νεότερες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19 και υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν 
δυσμενέστερες εξελίξεις και διακοπή αγωνιστικών εκδηλώσεων. 

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής 
ανάπτυξης της αθλητικής ιππασίας και των ιππικών αθλημάτων, καθώς της υποστήριξης της 
συμμετοχής Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα, Βαλκανικά Πρωταθλήματα και διεθνείς αγώνες της FEI).  

Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος απαιτείται η συνεργασία και συνδρομή όλων 
των εμπλεκομένων στο χώρο. Έτσι το αγωνιστικό αυτό πρόγραμμα έχει ειδικά μελετηθεί 
ώστε, με σωστό οργανωτικό και οικονομικό προγραμματισμό, να μπορεί να υποστηριχθεί εκ 
των έσω από τα μέλη και του αθλητές της ΕΟΙ, χωρίς η υλοποίησή του να εξαρτάται από 
τυχόν αβέβαιη και απρόβλεπτη σήμερα εξωτερική οικονομική υποστήριξη. 

Σύμφωνα με τον αγωνιστικό οικονομικό προϋπολογισμό που ενέκρινε η ΕΟΙ για το 2023, το 
παρόν Οικονομικό Προσάρτημα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φορολογικές  και νομικές 
παραμέτρους που επηρεάζουν την ΕΟΙ, τα σωματεία µέλη  της, τους αθλητές, τους 
ιδιοκτήτες ίππων και τα µέλη των σωματείων, καθώς και τη διοργάνωση των αγωνιστικών 
εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της, ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για την 
υποστήριξη του ανακοινωθέντος  αγωνιστικού προγράμματος και στόχων, αλλά και των 
ενεργειών υποδομής και ανάπτυξης των ιππικών αθλημάτων, µε τον κατά το δυνατόν 
καλύτερο, οικονομικότερο και ασφαλέστερο τρόπο για τους εμπλεκόμενους. 

 

 

 

 

 

 

* Το Οικονομικό Προσάρτημα 2023 έχει εγκριθεί από το ΔΣ µε βάση την πρόβλεψη του Δεκεμβρίου 2022 
για προγραμματισμένους ετήσιους πόρους της ΕΟΙ και συγκεκριμένο οικονομικό σχεδιασμό και 
αθλητικές δράσεις που περιγράφονται στα κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Σε περίπτωση 
αναθεώρησης του ύψους των προγραμματισμένων πόρων ή τροποποίησης του οικονομικού 
σχεδιασμού και αθλητικών δράσεων, θα υπάρξει και αναθεώρηση του οικονομικού προσαρτήματος. 

 

Tο Συνολικό ποσό που πρόκειται να διατεθεί ανέρχεται σε 

252.575 €   * 
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Το Οικονομικό Προσάρτημα του Αγωνιστικού Προγράμματος  2023 της ΕΟΙ προβλέπει: 

Α. Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Υπερπήδησης Εµποδίων, Ιππικής ∆εξιοτεχνίας, Ιππικής 
Αντοχής, Αμαξοδήγησης και ΑΙΑ - Αγωνιστικές ημέρες 186 ως εξής: 

        ΠΕΝΟΕ ΥΕ/53 – ΙΔ/22 – ΑΜ/2 – ΑΙΑ/4    ΣΥΝΟΛΟ 81 

        ΤΕΙΒΕ    ΥΕ/30 – ΙΔ/9 – ΑΙΑ/3 – ΙΑ/12 – ΑΙΑ ΙΑ/12  ΣΥΝΟΛΟ 66 

        ΚΡΗΤΗ  ΥΕ/9 – ΙΔ/9 – ΑΙΑ/3     ΣΥΝΟΛΟ 21 

        ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΕ/6 – ΙΔ/6      ΣΥΝΟΛΟ 12 

          

1) Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις στο ΟΚΙΜ γίνονται με ευθύνη και δαπάνη της ΕΟΙ.  
 

1.1 Οι Εθνικές αγωνιστικές εκδηλώσεις εκτός ΟΚΙΜ γίνονται με ευθύνη του σωματείου 
μέλους της ΕΟΙ υπό την αιγίδα της ΕΟΙ. Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των 
δικαιωμάτων συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 5 σελίδα 3 καθώς και την καταβολή 
στους δικαιούχους των προβλεπομένων χρηματικών επάθλων, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα δικαιώματα συμμετοχής επαρκούν. Τυχόν πλεόνασμα αποδίδεται στον 
διοργανωτή Όμιλο «με πίστωση στον Τραπεζικό του λογαριασμό» για κάλυψη 
δαπανών του αγώνα, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής όμιλος. 
O Όμιλος μπορεί να ζητήσει από την ΕΟΙ προκαταβολή έναντι των συμμετοχών για 
κάλυψη εξόδων. 

 
1.2 Για τις Εθνικές αγωνιστικές εκδηλώσεις, που αναφέρονται στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 

2023, η ΕΟΙ επιπλέον των δικαιωμάτων συμμετοχής α) καλύπτει έξοδα των αγώνων ή 
β) επιχορηγεί τους διοργανωτές ομίλους με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του 
σωματείου και μόνο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών στο λογιστήριο της ΕΟΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
εγκυκλίους της Γ.Γ.Α, καθώς και ότι άλλο ορίζεται από την ΕΟΙ, ως εξής : 

 
*Εναλλακτικά η ΕΟΙ μπορεί να αναλάβει την οικονομική διαχείριση των αγώνων 
** Η ΕΟΙ επιχορηγεί όλους τους αγώνες με υπηρεσίες ή είδος κόστους 30.000€ 
 

 
 ΠΕΝΟΕ  21.450€   

 
ΥΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ημέρας                   (10Χ500)                                             4.500 € 
ΥΕ ΑΓΩΝΑΣ 1 ημέρας                            (6Χ500)                                             3.000 € 
ΥΕ ΚΥΠΕΛΛΟ 3ήμεροι                         (3Χ1500)                                             4.500 € 
ΙΔ  ΑΓΩΝΕΣ 2ήμεροι            (11Χ750)                     8.250 €  
ΑΙΑ Δαπάνες διοργάνωσης                 (4Χ300)                                             1.200 € 
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ΤΕΙΒΕ  19.700€ 
 

ΥΕ Διασυλλογικοί 2ήμεροι  (9Χ750)   6.750 € 
ΥΕ Παμβορειοελλαδικοί 2ήμεροι (7Χ750)   5.250 € 
ΥΕ Κύπελλο 3ήμεροι                           (1Χ2000)   2.000 € 
ΙΔ Διασυλλογικοί 1 ημέρας  (9Χ500)   4.500 € 
ΑΙΑ Δαπάνες διοργάνωσης  (4Χ300)   1.200 €  

 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  15.600€ 

 
ΥΕ Διασυλλογικοί Ανάπτυξης  (9Χ800)   7.200 € 
ΙΔ Μονοήμερος αγώνας  (9Χ800)   7.200 € 
ΑΙΑ Δαπάνες διοργάνωσης  (4Χ300)   1.200 €  

 
ΙΠΠΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ  16.000€ 

 
Διασυλλογικοί Ανάπτυξης  (10Χ1000)   10.000 € 
Πρωτάθλημα – Πανελλήνιοι  (2Χ1500)    3.000  € 
ΑΙΑ Δαπάνες διοργάνωσης  (10Χ300)    3.000  € 

 
ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗ  5.200€ 

 

Διασυλλογικοί Ανάπτυξης  (3Χ600)   1.800 € 
Κύπελλο – Πανελλήνιοι  (2Χ1500)   3.000 € 
ΑΙΑ Δαπάνες διοργάνωσης  (4Χ100)      400 €  

 
PARADRESSAGE  6.000€  

 
Για  κάλυψη δαπανών       6.000 € 
 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  6.000€  
 

Για  κάλυψη δαπανών διοργάνωσης  αγώνων    6.000 € 
 

 

2)  Επιχορήγηση αγώνα: 
 
α) δεν καταβάλλεται αν ματαιωθεί ή μεταφερθεί στο ΟΚΙΜ.   
 
β) καταβάλλεται το 100% αν ματαιωθεί ή διακοπεί οριστικά την ημέρα των αγώνων. 
 

3) Έξοδα αγώνα – παράβολο συμμετοχής – έπαθλα 
 
Αποκλειστικός σκοπός της  είσπραξης  παραβόλων συµµετοχής είναι η κάλυψη των 
δαπανών  διοργάνωσης της εκάστοτε αγωνιστικής εκδήλωσης, καθώς και τυχόν 
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επάθλων. Το ύψος των παράβολων συµµετοχής και των επάθλων ορίζονται στην ειδική 
προκήρυξη της κάθε αγωνιστικής  εκδήλωσης.  

 
4) Αγώνες που έχουν προκηρυχτεί στο ΟΚΙΜ 

 
Για αγώνες που έχουν προκηρυχθεί να διεξαχθούν στο ΟΚΙΜ το λογιστήριο σε 
συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική επιτροπή θα συντάσσει ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό 20 ημέρες πριν τον αγώνα.    

 

Β. Χρηματικά Έπαθλα Αθλητών 22.800 € 

 

1) Αγώνες: Πρωτάθλημα – Κύπελλο – Πανελλήνιοι  (6Χ3800€) 

 

Φορολογική μεταχείριση Χρηματικών Επάθλων Αθλητών: Υπόκεινται σε παρακράτηση 
20% υπέρ του Δημοσίου. 

 

Γ. Εθνικές Ομάδες ΥΕ/ΙΔ/ΙΑ/ΑΜ/Para-Dressage  116.825 € 
(για ομάδες ή αθλητές ομαδικού ή προγραμματισμένες προκρίσεις) 

  Κατά προτεραιότητα: 

1) Βαλκανικά Πρωταθλήματα στους 5 πρώτους 

       ΥΕ  Παράβολα Συμμετοχής/MCP/Manure                  7.075€ 

       ΙΔ  Παράβολα Συμμετοχής/MCP/Manure                  4.750€ 

       ΙΑ  Παράβολα Συμμετοχής/MCP/Manure/Μεταφορά Ίππων                   5.000€ 

       Εμφανίσεις κλπ                                                                                            4.000€    

2) Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα  (Παράβολα Συμμετοχής – Μεταφορά Ίππων) 

       ΥΕ Milano, San Siro - CH-EU-S  1-4/9/2023              12.000€  

       ΙΔ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων - Εφήβων - Kronberg GER              8.000€ 

 3) CSIO  (Παράβολα/MCP/Manure/μεταφορά Ίππων) 

       α) EEF Series RQ1 - Gorla – 26-30/4/2023                           12.000€ 

       β) EEF Series RQ2 - Athens – 1-4/6/2023                                                   8.000€ 

       γ) EEF Series SF - Ebreichsdorf – AUT  29/6-2/7-2023                          12.000€ 

       γ) Special Olympic Qualifier Event - Prague – CZE  27-30/7/2023          12.000€ 

       γ) EEF Series Final - Warsaw - CSIO4* 13-17/9/2023                      12.000€ 

 4) Εθνικός Προπονητής / Τεχνικός Σύμβουλος                                              15.000€ 

 5) Para dressage                                                                                                      5.000€  

 6) Ιππική Αντοχή       (αναμένεται οριστικοποίηση)                          
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Δ. Ξένοι Κριτές ΙΔ  8.000€ 
Για την κάλυψη δαπανών μετάκλησης ξένων κριτών  επιπέδου <FEI 4.   

 
Ε. Έλληνες Κριτές/Επόπτες  3.000€ 

Η ΕΟΙ θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης για εκπαιδευτικούς  σκοπούς και μόνον, 
για  όλα τα αθλήματα σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ της ΕΟΙ πρόγραμμα ΚΕΚ/ΣΚΑΙ 

 
ΣΤ. Σεμινάρια Επιμόρφωσης   3.000€ 

Κριτών, Εποπτών, Πρώτων Βοηθειών 
 

Ζ. Έλεγχος Φαρμακοδιέγερσης (Anti doping Control)   9.000€ 
      Εθνικοί αγώνες: Oι αγώνες και τα αγωνίσματα αποφασίζονται από το ΔΣ μετά από    
      εισήγηση των αρμόδιων ΤΕ. 

 
Η.  Οδοιπορικά/Αμοιβές  αγώνων ΥΕ/ΙΔ/ΙΑ/ΑΜ 

- Κριτές   40€ 
- Επόπτες   40€ 
- Γραμματείς ΙΔ  30€  
- Σχεδιαστές ΥΕ κατόπιν συμφωνίας 
- Βοηθοί Στίβου  80€ 
- Γραμματεία  80€ 
- Αποτελέσματα 80€ 
- Χρονομέτρης            100€ 
- Κτηνίατρος                 100€ 

         
*Οι διοργανωτές καλύπτουν τα οδοιπορικά/αμοιβές των συντελεστών αγώνων, ενώ σε 
αγώνες Νοτίου Ελλάδος εκτός Αττικής & Βορείου Ελλάδος εκτός Θεσσαλονίκης, θα 
καλύπτεται και η διαμονή/διατροφή/μετακίνηση. 
* Προϋπόθεση για την καταβολή η προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων. 

 
Θ. Συνδρομές, τέλη και παράβολα της ΕΟΙ 

1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: 
1.1. Ετήσια συνδρομή 
Η ετήσια συνδρομή των σωματείων μελών προς την ΕΟΙ είναι 200 €.  

Τα σωματεία για   να συμμετέχουν στις  Γενικές  Συνελεύσεις  της  και  να 
επιχορηγούνται µε  οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να έχουν καταβάλει την τρέχουσα 
ετήσια συνδρομή τους.  

Τα σωματεία, για να μπορούν οι αθλητές τους να συμμετέχουν σε αγωνιστικές 
εκδηλώσεις του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις ετήσιες 
συνδρομές τους των  προηγουμένων ετών.  

1.2. Δικαίωμα σταβλισμού στο ΟΚΙΜ αθλητικών ίππων σωματείων εκτός νομού Αττικής 

Σε όλους τους αγώνες ανάπτυξης και διασυλλογικούς που θα διεξαχθούν στο ΟΚΙΜ ή σε 
ομίλους και για όλα τα ιππικά αθλήματα ο σταβλισμός στο ΟΚΙΜ θα είναι δωρεάν, 
εφόσον οι ίπποι σταβλίζονται εκτός νομού Αττικής και ιππεύονται μόνο από τους 
αθλητές των σωματείων τους.  
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Στους αγώνες Πρωταθλήματος & στους Πανελληνίους θα ισχύσει ότι προβλέπεται από 
τις σχετικές προκηρύξεις.     

 
2. ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ: 

 
2.1 Για την συμμετοχή αθλητών και αθλητικών ίππων σε εθνικές αγωνιστικές 

εκδηλώσεις καταβάλλεται ετήσια συνδρομή αθλητών και αθλητικών ίππων ως εξής:  
- 90 € για  κάθε αθλητή/α  
- 40 € για κάθε αθλητικό ίππο   
- 50 € για κάθε ξένο αθλητή/α  

 
Εξαίρεση: Κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας της ΕΟΙ και της Ομοσπονδίας της 
Βουλγαρίας, οι ιππείς της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας οι οποίοι δεν είναι  
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, δε θα καταβάλουν ετήσια συνδρομή για τη 
συμμετοχή τους σε εθνικούς αγώνες. Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγγραφη 
άδεια από την Ομοσπονδία τους και σε τι ύψη (ΥΕ) κατηγορίες (ΙΔ&ΙΑ) μπορούν να 
συμμετέχουν.  
 

2.2 Για τη συμμετοχή αθλητών και αθλητικών ίππων σε διεθνείς αγώνες 
καταβάλλονται οι εξής ετήσιες συνδρομές: 

 
- 100 € για International license ιππέα, 
-   25 € για εγγραφή αθλητή στο μητρώο της FEI 
-   25 € για εγγραφή κάθε αθλητικού ίππου στο μητρώο της FEI 

 
Α) Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, αποτελεί προϋπόθεση  για  τη  δήλωση  
και  συμμετοχή  του κάθε αθλητή και κάθε ίππου σε αγωνιστική εκδήλωση του 
τρέχοντος έτους. 
Β) Καθώς και η καταβολή οφειλών προηγουμένων ετών από άλλες αιτίες 
αποτελούν προϋπόθεση για τη  δήλωση και συμμετοχή του κάθε αθλητή και κάθε 
ίππου σε αγωνιστική εκδήλωση του τρέχοντος έτους. 

 
2.3 Για  τους  υποψηφίους  για  την  Άδεια  Ικανότητος  Αθλητού  το  παράβολο ορίζεται 

στο ποσόν των 100 €. περιλαμβάνει δε και την ετήσια συνδρομή του αθλητή για το  
2022.   
 

2.4 Το παράβολο μεταγραφής αθλητή από ένα σωματείο σε άλλο ορίζεται στο ποσόν 
των 100 €. Η καταβολή του παράβολου μαζί µε την αίτηση μεταγραφής αποτελεί 
προϋπόθεση εγκυρότητας της αίτησης μεταγραφής. 
 

2.5 Το παράβολο για την κατάθεση ενστάσεων σε εθνική αγωνιστική εκδήλωση ορίζεται 
στο ποσόν των 30 € η καταβολή του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση 
της ένστασης.  

 
2.6 Διαβατήρια ίππων : 

2.6.1 Το παράβολο έκδοσης εθνικού διαβατηρίου/καταχώρισης ίππου στο μητρώο 
της ΕΟΙ ορίζεται σε 100 €. 
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2.6.2 Το παράβολο καταχώρισης ίππου με διεθνές διαβατήριο (FEI Recognition 
Card) στο μητρώο της ΕΟΙ ορίζεται σε 50 € 

2.6.3 Το παράβολο ανανέωσης εθνικού διαβατηρίου ορίζεται σε 30 € 
2.6.4 Το παράβολο έκδοσης, ανανέωσης ή επανέκδοσης διεθνούς διαβατηρίου 

ορίζεται σε 200 € (καταβάλλονται στην FEI). 
2.6.5 Το παράβολο επανέκδοσης εθνικού ορίζεται σε 70 € 
2.6.6 Το παράβολο αλλαγής του ονόματος  ίππου ορίζεται σε 50 € 
2.6.7 Το παράβολο αλλαγής ιδιοκτήτη ίππου στο Μητρώο της ΕΟΙ ορίζεται σε 50 €  
2.6.8 Το παράβολο διατήρησης/προσθήκης/αλλαγής ονόματος εμπορικού χορηγού 

σε εθνικό διαβατήριο ορίζεται σε 300 € ετησίως. Καθώς και η προσκόμιση 
του συμβολαίου που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ  

2.6.9 Για  την  αλλαγή  ή  προσθήκη  ονόματος  ή  χορηγού  σε  διεθνές διαβατήριο  
ισχύει ότι ορίζεται και τιμολογείται από την FEI σε Ελβετικά φράγκα/CHF   
και  μετατρέπεται,  µε  όλα  τα  έξοδα τράπεζας και τις διεκπεραιώσεις της 
ΕΟΙ, σε ευρώ/ €. 

2.6.10 Το πρόστιμο σε περίπτωση μη εμβολιασμού Ίππου ορίζεται σε 100 €  
2.6.11 Το πρόστιμο σε περίπτωση μη έγκαιρης δήλωσης συμμετοχής σε 10 €   

 
3. Κόστος χρήσης Αθλητικού Υλικού ΥΕ: 

1.1 Αγώνες Ανάπτυξης. 
1.2 Αγώνες Διασυλλογικοί. 
1.3 Αγώνες Ιδιωτικοί (GP). 

 
Το κόστος χρήσης υλικού ΥΕ/ΙΔ είναι 300 €, η παραλαβή και η επιστροφή θα γίνεται από 
το ΟΚΙΜ, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον διοργανωτή. 
Το σωματείο δεσμεύεται για την αντικατάσταση υλικού, λόγω απώλειας ή καταστροφής. 
 

4. Κόστος χρήσης Κλειστού Ιπποδρομίου ΟΚΙΜ για προπόνηση,  πάντα ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα του Κέντρου: 
1.1 Εργάσιμες ημέρες και εντός εργασιακού ωραρίου: Δωρεάν 
1.2 Σάββατο-Κυριακή-Αργίες: δαπάνες για τεχνικό εγκατάστασης, υπεύθυνο  

εγκατάστασης, βοηθό εγκατάστασης, καθαριότητα 
 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβάλλονται εγκαίρως στους λογαριασμούς της ΕΟΙ µε  
την αναγραφή, ανάλογα, της επωνυμίας του σωματείου ή του ονόματος του αθλητή και/ή 
ίππου στην κατάθεση. 

EFG Eurobank Ergasias SA,  Swift Code: ERBKGRAA,  
IBAN: GR4502600490000790201012643   
 
ALPHA BANK, SWIFT/BIC CODE: CRBAGRAAXXX 
IBAN: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438 
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