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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
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ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.)».                                 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/19 (ΦΕΚ133/Α/07-08-2019) Επιτελικό κράτος: οργάνωση λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.
β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
γ.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Τα άρθρα 27, 41, 41Δ, 41ΣΤ, 41Ζ του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 
3.Τα άρθρα 13,14, 15,16 του 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α/19-06-2021).
4.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις.  
5.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή απόφαση των 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.
7.Το έγγραφο της Ε.Ο.Ι. με αριθ.πρωτ.121/06-04-2022 με το αντίστοιχο απόσπασμα 
πρακτικού της  Γ.Σ.( 04-04-2022).
8.Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 275061/10-06-2022 έγγραφο του τμήματος με παρατηρήσεις 
και υποδείξεις. 
9.Το έγγραφο της Ε.Ο.Ι. με αριθ.πρωτ. 158 /30-06-2022 με την εκ νέου υποβολή του 
κανονισμού.
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10.  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
                                   
                                         
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται  ως προς τη νομιμότητά του ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.) ως εξής:

Άρθρο 1ο

Γενικά

Τα σωματεία - μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.), οι αθλητές, οι εκπαιδευτές 
/ προπονητές, οι κριτές, οι σχεδιαστές διαδρομών, οι διοικούντες τα Ιππικά Σωματεία, τα 
μέλη αυτών, τα μέλη των Επιτροπών της Ε.Ο.Ι., οι ιδιοκτήτες ίππων, σταβλίτες και κάθε 
πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων επισήμων 
και φιλικών και γενικά με το άθλημα, υπάγεται στις διατάξεις του Πειθαρχικού 
Κανονισμού της Ε.Ο.Ι.

1. Πειθαρχικό παράπτωμα είναι κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία αντίκειται στο φίλαθλο 
πνεύμα και το Ολυμπιακό Ιδεώδες, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Ι.. Κάθε 
πράξη που ζημιώνει υλικά πρόσωπο που εμπλέκεται στο άθλημα. Κάθε πράξη που 
περικλείει απάτη, βία, κακομεταχείριση, εκμετάλλευση ή παρόμοιες εγκληματικές 
πράξεις. Κάθε συμπεριφορά η οποία προσβάλλει την αθλητική αξιοπρέπεια ή αντιβαίνει 
τους σκοπούς της Ε.Ο.Ι. ως και κάθε παράβαση των κανόνων ευπρεπείας που πρέπει να 
διέπει τις αθλητικές σχέσεις. Κάθε πράξη αντίθετη προς το πνεύμα ζωοφιλίας και τον 
κώδικα ιππικής δεοντολογίας, όπως η χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε ίππους, η 
κακομεταχείριση ίππων, η χρήση βίας και γενικά η βάναυση συμπεριφορά προς τους 
ίππους. Κάθε πράξη χειραγώγησης αγώνων.

2. Άγνοια των ισχυόντων άρθρων του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Ι. και της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας στην μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, δεν 
δικαιολογείται για πράξεις παράβασής των.

Άρθρο 2ο

Πειθαρχική Δικαιοδοσία

1. Η Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται κυρίως από την Δικαστική Επιτροπή η οποία είναι 
πενταμελής και αποτελεί αυτοτελές αιρετό όργανο της Ε.Ο.Ι. εκλεγόμενο από τη Γενική 
Συνέλευση κατά τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής.

Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ο.Ι.. Επίσης επιλαμβάνεται της εκδικάσεως εφέσεων κατ΄ αποφάσεων Διοικητικών 
Συμβουλίων ή Δικαστικών Επιτροπών Σωματείων ή και Αγωνοδίκων Επιτροπών με τις 
οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.

Για να γίνει δεκτή προς εκδίκαση έφεση που ασκείται από αθλητή ή μέλος Σωματείου κατ' 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δικαστικής Επιτροπής του Σωματείου ή 
Αγωνοδίκου Επιτροπής, πρέπει η σχετική αίτηση:
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(α) Να κατατεθεί στην Ε.Ο.Ι. μέσα σε 20 ημέρες από τη νόμιμη κοινοποίηση προς τον 
ενδιαφερόμενο της εφεσιβαλλομένης αποφάσεως. 

(β) Να συνοδεύεται απαραίτητα από απόδειξη υπογεγραμμένη από τον Ταμία της 
Ε.Ο.Ι. ότι εισπράχθηκε το οριζόμενο με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι. 
παράβολο, που επιστρέφεται σε περίπτωση δικαιώσεως του εγκαλούντος.

Άρθρο 3ο

Πειθαρχική Διαδικασία

1. Η Δικαστική Επιτροπή δικάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία 
(3) από τα πέντε (5) μέλη της. Ο Γραμματεύς τηρεί συνοπτικά πρακτικά της 
συνεδριάσεως. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένες και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Των 
συνεδριάσεων τής Δικαστικής Επιτροπής δύναται να παρίσταται με δικαίωμα λόγου ο 
Νομικός Σύμβουλος τής Ε.Ο.Ι., άνευ ψήφου κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς του.

Το Διοικ. Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι. αποφασίζει για όλες τις καταγγελίες που αφορούν πράξεις ή 
παραλείψεις των μελών των Αγωνοδίκων και Ελλανοδίκων Επιτροπών που 
διαπράττονται πέραν των ειδικών καθηκόντων τους, όπως και για παραπτώματα των 
αθλουμένων και δικαιούται να παραπέμψει την υπόθεση στη Δικαστική Επιτροπή. 

Η Δικαστική Επιτροπή αμέσως μόλις της γίνει παραπομπή σχηματίζει το φάκελο της 
υπόθεσης με την συγκέντρωση όλων των αποδεικτικών στοιχείων λαμβάνουσα σχετικές 
εκθέσεις ή καταθέσεις από τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να βοηθήσουν στην ακριβή 
εκτίμηση των γεγονότων και ακολούθως συντάσσει κατηγορητήριο το οποίο κοινοποιεί 
στους παραβάτες μέσω της Γραμματείας της Ε.Ο.Ι. και καλεί τούτους σε εξηγήσεις ή 
απολογία είτε εγγράφως  είτε δια της παρουσίας των ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής 
κατά την οριζόμενη ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως. 

Οι εγκαλούμενοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων του φακέλου και 
παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε μετά πληρεξουσίου δικηγόρου υποβάλλοντες 
μέχρι ή και κατά τη συζήτηση όλα τα στοιχεία της υπερασπίσεώς των τά οποία τούς είναι 
ήδη γνωστά.

Η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την ημερομηνία παραπομπής της υποθέσεως και κοινοποιείται από τη 
Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. μέσω της οποίας η Δικαστική Επιτροπή ενεργεί την αλληλογραφία 
της.

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. 

Άρθρο 4ο

Επιβολή Ποινών - Κυρώσεων

1. Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

i. Στα μέλη Διοικήσεων των σωματείων:
(α)Γραπτή επίπληξη.
(β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωματεία 
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(γ) Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους μέχρι ένα (1) χρόνο.

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) Διαγραφή από τα μητρώα της Ε.Ο.Ι.
(ε) Επιβολή χρηματικών ποινών 

iv. Στους προπονητές 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) Διαγραφή 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 αγώνες

       μέχρι δύο (2) χρόνια.

Πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω ποινών η Δικαστική Επιτροπή δύναται να 
επιβάλει και χρηματικές ποινές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους ειδικούς 
κανονισμούς του αθλήματος.

Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλει εκτός από τις προβλεπόμενες με το παρόν ποινές, 
και την υποχρέωση ανακλήσεως οποιουδήποτε γραπτού κειμένου που θα κριθεί ότι έχει 
ύφος ανάρμοστο.

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. 
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Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής και οι τυχόν επιβαλλόμενες ποινές ισχύουν από την 
ημέρα της έγγραφης κοινοποιήσεώς τους στους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 5ο.

Ανακοίνωση Ποινών

1. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής κατά αθλητών κοινοποιούνται στα 
Σωματεία που ανήκουν οι αθλητές. 

Επίσης η Ε.Ο.Ι. δύναται να ανακοινώσει τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής και γενικά 
τις επιβληθείσες ποινές στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στα Σωματεία της, στα 
Μ.Μ.Ε. με Δελτίο Τύπου, στα ενημερωτικά της έντυπα (περιοδικό κλπ.).

Άρθρο 6ο
Δικαίωμα Προσφυγής

1. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ι. υπόκεινται σε έφεση 
ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) όπως ο 
Νόμος  2725/17.6.99 ορίζει.

Η προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως είναι 8 ημέρες και αρχίζει από την επίδοση στον 
τιμωρηθέντα της προσβαλλομένης αποφάσεως. Το γεγονός της άσκησης έφεσης τίθεται 
υπ' όψη της Ε.Ο.Ι., εντός τριών (3) ημερών από της ασκήσεώς της. 

Άρθρο 7ο

Αθλητές

1. Τα Σωματεία - Μέλη της Ε.Ο.Ι. δικαιούνται να επιβάλουν στους αθλητές τους, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δικαστικής Επιτροπής τους, 
τις προβλεπόμενες ποινές από το καταστατικό τους. Οι σχετικές αποφάσεις 
γνωστοποιούνται στην Ε.Ο.Ι. και η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται  στον τιμωρηθέντα.

2. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές δικαιούνται να επιβάλλουν ποινή αποκλεισμού συμμετοχής 
(disqualification)  από τον τελούμενο αγώνα τον οποίο κρίνουν και να την αναφέρουν 
στην ΕΟΙ. Απαγορεύεται στα Σωματεία να δηλώσουν την συμμετοχή στα υπόλοιπα 
αγωνίσματα του αγώνα αυτού των αθλητών, που έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό 
συμμετοχής.

Αθλητές που τιμωρήθηκαν από τα Σωματεία τους με απαγόρευση συμμετοχής 
(suspension), 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, για όσο διαρκεί η ποινή 
τους.

Άρθρο 8ο
Κριτές

Για τον πειθαρχικό έλεγχο των κριτών αρμόδια είναι η Πειθαρχική Επιτροπή Κριτών, η οποία 
επιβάλλει πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Κριτών 
όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων, καθώς και για την εκδίκαση ενστάσεων κακής 
άσκησης των καθηκόντων κριτών που τυχόν προβλέπονται από τους οικείους κανονισμούς.
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Άρθρο 9ο

Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.)

Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) 

Τα σωματεία - μέλη της Ε.Ο.Ι., οι αθλητές, οι εκπαιδευτές / προπονητές, οι κριτές, οι 
σχεδιαστές διαδρομών, οι διοικούντες τα Ιππικά Σωματεία, τα μέλη αυτών, τα μέλη των 
Επιτροπών της Ε.Ο.Ι., οι ιδιοκτήτες ίππων, σταυλίτες και κάθε πρόσωπο το οποίο σχετίζεται 
με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων επισήμων και φιλικών και γενικά με το 
άθλημα, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του 
αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω αρχών  
το Διοικητικό Συμβούλιο ή και η Δικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ι. δύνανται, ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφασή τους, να παραπέμψουν τους παραβάτες στην Επιτροπή Φιλάθλου 
Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας(ΕΦΙΠΗΔ).

Άρθρο 10ο
Κανονισμοί και Κώδικες  της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας υιοθετεί και εφαρμόζει τους σχετικούς Κανονισμούς και 
Κώδικες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας όπως:

1 Κώδικας Δεοντολογίας για την Ευζωία του Ίππου (The FEI Code of Conduct for the 
Welfare of the Horse), ο οποίος προτάσσεται σε όλους τους Κανονισμούς των 
Αθλημάτων και αποτελεί βασική αρχή της FEI καθώς και υποχρέωση όλων των 
εμπλεκομένων στους Αγώνες.

2 Το Κεφάλαιο VIII, Άρθρα 156-166 το Νομικό Σύστημα (The Legal System) του Γενικού 
Κανονισμού (FEI General Regulations), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ορίζονται οι 
δικαιοδοσίες των διαφόρων οργάνων, οι νομικές διαδικασίες (διαμαρτυρία, 
ένσταση, πειθαρχικές διαδικασίες κλπ), οι προβλεπόμενες κυρώσεις (Sanctions) και 
η καταγραφή μέσω αναφορών των οργάνων κλπ

3 Οι διάφοροι Κώδικες Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας που 
βρίσκονται στα Παραρτήματα του Γενικού Κανονισμού (FEI General Regulations),  
όπως εκάστοτε ισχύουν και συγκεκριμένα:
-Κώδικας Δεοντολογίας (Appendix F - FEI Code of Ethics) 
-Κώδικας για την Πρόληψη της Χειραγώγησης Αγώνων (Appendix G - FEI Code on 
the Prevention of the Manipulation of Competitions)
-Κώδικας Δεοντολογίας Αξιωματούχων (Appendix H – FEI Officials’ Code of Conduct) 
-Πολιτική Προστασίας κατά της Παρενόχλησης και της Κατάχρησης (Appendix I – FEI 
Safeguarding Policy Against Harassment and Abuse) 

Οι Κώδικες αυτοί είναι υποχρεωτικοί για όλους τους εμπλεκομένους καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο στους Αγώνες και περιλαμβάνουν προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, ποινές κλπ.
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Άρθρο 11ο

Ισχύς Κανονισμού

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή το Καταστατικό ή άλλους 
Κανονισμούς της Ε.Ο.Ι. ή τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) 
ή τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(F.R.D.I.) ή για ότι παρουσιάζει ασάφεια αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. υπό την αίρεση τής 
έγκρισης της απόφασής της αυτής από την Γενική Συνέλευση όπως στην επόμενη 
παράγραφο 2 περιγράφεται.

2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισμού απαιτείται 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον 
αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.

3. Ο παρών Κωδικοποιημένος Κανονισμός αποτελούμενος από 11 (έντεκα) Άρθρα 
εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση τής Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ιππασίας την 04.04.2022.

4. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την ημέρα εγκρίσεως του, από τον αρμόδιο για τον 
Αθλητισμό Υπουργό όπως ο Ν. 2725/99, προβλέπει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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