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Σχέδιο Τροποποίησης 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Ορισμοί 

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισμένη από την Διεθνή 
Ομοσπονδία Ιππασίας ( Δ.Ο.Ι. - FΕΙ), κατηγορία Ιππικού Αθλήματος, συστήνει 
εθνικές ομάδες με σκοπό την εκπροσώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως 
πρωταθλήματα, κύπελλα και (Ολυμπιακοί) Αγώνες, που διοργανώνονται στο 
εξωτερικό και το εσωτερικό. 

2. Εθνική ομάδα για κάθε κατηγορία Ιππικού Αθλήματος, είναι το σύνολο των 
επιλεγέντων ζευγών ίππων - ιππέων, απ’ αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στην 
δύναμη των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Ι. σ΄ όλη τη χώρα και έχουν δικαίωμα, από 
τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, να την εκπροσωπούν. 

3. Για την καλύτερη προετοιμασία και τεχνική παρακολούθηση των υποψηφίων 
ζευγών ίππων - ιππέων να συγκροτήσουν Εθνική ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας 
Ιππικού Αθλήματος, η Ε.Ο.Ι. δύναται να συγκροτεί προεθνικές ομάδες 
αποτελούμενες από μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων ζευγών 
ίππων - ιππέων να στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες. Στις έδρες των Τοπικών και 
Περιφερειακών Επιτροπών, είναι δυνατόν να συγκροτούνται κλιμάκια επίλεκτων 

Άρθρο 2ο 

Αρμόδια Όργανα 

Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών και προε-εθνικών 
ομάδων, έναντι του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. έχει η ορισμένη κατά άθλημα Τεχνική Επιτροπή 
Αθλητισμού, εκτός εάν διαφορετικά ορίσει το Δ.Σ. 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της κάθε μιας Τεχνικής Επιτροπής περιγράφονται 
στο Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. και ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. δύνανται 
δε να τροποποιούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 3ο 

Διαδικασία συγκρότησης 

1. Η Τεχνική Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να εισηγηθεί, με πλήρως αιτιολογημένη 
πρότασή της, στο Δ.Σ., την συγκρότηση κάθε κατηγορίας εθνικής ομάδας. 

2. Μετά την έγκριση της συγκρότησης της εθνικής ομάδας από το Δ.Σ., συντάσσεται 
ονομαστική πρόσκληση για κάθε ένα αθλητή χωριστά, που αποστέλλεται στο 
σωματείο όπου αυτός ανήκει. 

3. Η πρόσκληση αθλητή σε εθνική ή προεθνική ομάδα πρέπει να περιέχει κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια όσον αφορά το πρόγραμμα προετοιμασίας του, τον τόπο, τον αρχηγό 
ομάδος και τον υπεύθυνο προπονητή. 

4. Είναι δυνατόν για την συγκρότηση εθνικής ή προεθνικής ομάδος το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. 
να αποφασίσει την προκήρυξη αγώνων προκρίσεως ή άλλων αγωνιστικών 
δοκιμασιών, με όρους που απαραίτητα θα πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως στους 
ενδιαφερόμενους αθλητές και τα σωματεία τους. 
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Άρθρο 4ο 

Υποχρεώσεις Αθλητών 

1. Η πρόσκληση σε εθνική ή προεθνική ομάδα ή και σε ομάδα επίλεκτων, αποτελεί 
ξεχωριστή τιμή για τον αθλητή, ο οποίος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του 
καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του. 

2. Οι υποχρεώσεις του αθλητή προς την εθνική ή προεθνική ομάδα προηγούνται έναντι 
οιασδήποτε άλλης σωματειακής υποχρέωσης. 

3. Σε αθλητή που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική 
ομάδα, ή που δεν είναι συνεπής στην τήρηση του προγράμματος προετοιμασίας του, 
ή που διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα στην διάρκεια της προετοιμασίας ή των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ή προεθνικής ομάδας στην οποία συμμετέχει 
ή συμπεριφέρεται απρεπώς στα αρμόδια όργανα (αρχηγό αποστολής, αρχηγό 
ομάδος, προπονητές, κτηνιάτρους, γιατρούς κ.α.), επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα 
με το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Ι., από την Δικαστική 
Επιτροπή, μετά από παραπομπή σ΄αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική 
ομάδα, στερείται επίσης κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας και της Πολιτείας, 
των ευεργετημάτων και των τυχών ειδικών φορολογικών απαλλαγών, σύμφωνα με 
το άρθρο33 του Ν.2725/99, όπως αυτός ισχύει τροποποιηθείς. 

5. Αθλητής που επιλέγεται να αποτελέσει μέλος κλιμακίου προετοιμασίας στο 
εξωτερικό και τα έξοδά του ή μέρος αυτών καλύπτονται από την Ε.Ο.Ι., σε 
περίπτωση που αυτός διακόψει αδικαιολόγητα την προετοιμασία, είναι δυνατόν 
εκτός των άλλων κυρώσεων που τυχόν του επιβληθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο να 
του ζητήσει να επιστρέψει το ποσό που έχει επενδυθεί σ΄αυτόν. 

6. Αθλητής που έχει προσκληθεί στην εθνική ή στην προεθνική ομάδα ή αποτελεί ήδη 
μέλος της και δηλώνει τραυματίας ή γενικά ότι έχει πρόβλημα υγείας, είναι 
υποχρεωμένος να εξετασθεί από γιατρό που θα ορίσει η Ε.Ο.Ι. προκειμένου να 
απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιμασίας ή των αγώνων. 

7. Αθλητής που έχει προσκληθεί στην εθνική ή στην προεθνική ομάδα ή αποτελεί ήδη 
μέλος της, με συγκεκριμένο ίππο και δηλώνει τραυματισμό ή γενικά πρόβλημα 
υγείας του ίππου, είναι υποχρεωμένος να δεχθεί εξάταση του συγκεκριμένου ίππου 
του από κτηνίατρο που θα ορίσει η Ε.Ο.Ι. προκειμένου να απαλλαγεί από τις 
υποχρεώσεις της προετοιμασίας ή της συμμετοχής σε αγώνες. 

8. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ή 
προεθνικής ομάδας λόγω τραυτισμού ή γενικά προβλήματος υγείας του ίδιου ή του 
ίππου του, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες με το σωματείο του μέχρι την 
αποθεραπεία του ίδιου ή του ίππου του και την συμμετοχή του στο πρόγραμμα της 
εθνικής ή της προεθνικής ομάδας. 

9. Αθλητής που έχει τιμωρηθεί από το σωματείο του και η ποινή του έχει καταχωρηθεί 
στο ποινολόγιο της Ε.Ο.Ι. δεν μπορεί να κληθεί σε εθνική ή προεθνική ομάδα.  

Οι  ανωτέρω διατάξεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για τις ομάδες επιλέκτων.  
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Άρθρο 5ο 

Δικαιώματα Αθλητών 

1. Για τους αθλητές – μέλη των εθνικών και προεθνικών ομάδων, η Ε.Ο.Ι. είναι 
δυνατόν να καλύπτει τα ακόλουθα : 

 
- Μεταφορικά έξοδα ιδίων και των ίππων τους 
- Έξοδα διαμονής – διατροφής αθλητών 
- Έξοδα ενσταυλισμού – διατροφής ίππων 
- Έξοδα Προπονητού – Τεχνικού Συμβούλου 
- Ασφάλιση ίππων 
- Κτηνιατρική παρακολούθηση -  πετάλωση 
- Αμοιβές σταυλιτών – οδηγών φορτηγών ίππων 
- Δικαιώματα Συμμετοχής σε αγώνες 
- Οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. 
 
2. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. θα ρυθμίζεται κατά περίπτωση το θέμα των 

χρηματικών επάθλων των διαφόρων αγώνων. 

3. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. είναι δυνατόν να θεσπίσει οικονομικά κίνητρα σε αθλητές 
εθνικών ομάδων σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων που θα προσδιορίσει. 
Τα καταβαλλόμενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της 
φορολογικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

4. Οι αθλητές που επιτυγχάνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις με την εθνική 
ομάδα, απολαμβάνουν τις οικονομικές παροχές και επιβραβεύσεις, τα ευεργετήματα, 
τις υποτροφίες και τις διευκολύνσεις που ορίζει ο Ν. 2725/99, όπως αυτός ισχύει 
τροποποιηθείς. 

5.  Επιτρέπεται στους αθλητές της Εθνικής Ομάδος, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Ι., να 
συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εφ’ όσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του 
αθλήματος, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Ο.Ι., τους κανονισμούς της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι συμβάσεις αυτές απαιτείται να εγκριθούν από 
την Ε.Ο.Ι. και να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με μέριμνά της. Αν δεν 
συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν 
έννομα αποτελέσματα. Όπως σημειώνεται και ανωτέρω οι αθλητές – μέλη της 
εθνικής ή προεθνικής ομάδος είναι υποχρεωμένοι να τηρούν υποχρεώσεις που 
απορρέουν από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που 
τυχόν έχει συνάψει η Ε.Ο.Ι. με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αφορούν τις Εθνικές 
Ομάδες. 

6. Το Δ.Σ. είναι δυνατόν με απόφασή του να θεσπίσει και ηθικές επιβραβεύσεις για 
όλους τους αθλητές που διετέλεσαν μέλη εθνικών ομάδων, όπως: 

- Οι αθλητές να φέρουν το εθνόσημο και κατά τους αγώνες του Εθνικού 
Πρωταθλήματος, κατά το έτος που διετέλεσαν μέλη Εθνικών Ομάδων. 

- Συμμετοχή σε κάθε αγωνιστική και κοινωνική εκδήλωση της Ε.Ο.Ι. σε 
διακεκριμένες θέσεις. 

- Τιμητικές βραβεύσεις σε Ειδικές Εκδηλώσεις 
- Δημοσιότητα και προβολή των αθλητών και των ίππων τους σε όλα τα μέσα 

προβολής της Ε.Ο.Ι. (περιοδικό, διαδίκτυο κ.α.) 
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Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις Σωματείων 

1. Τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή 
διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειμένου να παρακολουθούν την προετοιμασία 
των εθνικών και προεθνικών ομάδων. 

2. Σε σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Ι. που παρεμποδίζει την συμμετοχή αθλητή του στην 
εθνική ή προεθνική ομάδα, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό 
Κανονισμό της Ε.Ο.Ι., από την Δικαστική Επιτροπή, μετά από παραπομπή σ΄ αυτήν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών / Προπονητών Σωματείων 

1. Οι εκπαιδευτές / προπονητές των σωματείων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε 
δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειμένου να παρακολουθούν την 
προετοιμασία των εθνικών και προεθνικών ομάδων. 

2. Στον προπονητή σωματείου, που παρεμποδίζει την συμμετοχή αθλητή του στην 
εθνική ή προεθνική ομάδα, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, 
επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό 
Κανονισμό της Ε.Ο.Ι., από την Δικαστική Επιτροπή, μετά από παραπομπή σ΄αυτήν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις – Καθήκοντα Ομοσπονδιακών Προπονητών 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι., μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής 
Επιτροπής, δύναται να ορίζει ομοσπονδιακούς προπονητές για τις εθνικές ή 
προεθνικές ομάδες ή ομάδες επιλέκτων. 

2.  Οι ομοσπονδιακοί προπονητές συμπεριφέρονται στους αθλητές των εθνικών και 
προεθνικών ομάδων κατά τρόπο που αρμόζει σε αθλητές υψηλού επιπέδου με 
προσωπικότητα και κύρος. 

3. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους 
υπευθύνους των σωματείων των αθλητών και τους προπονητές τους, καθώς και να 
προσπαθούν να επιλύουν τα καθημερινά προβλήματα με κατανόηση και γνώμονα το 
συμφέρον του αθλητή. 

4. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές καλόν είναι να συνεργάζονται και να ενημερώνουν 
τους γονείς των παίδων κα των εφήβων αθλητών για κάθε πρόβλημα που τυχόν 
υπάρχει καθιερώνοντας ειδική ώρα συνεργασίας μ’ αυτούς. 

Άρθρο 9ο 

Ισχύς Κανονισμού 

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό 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 της έγκρισης της απόφασής 
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της αυτής από την Γενική Συνέλευση όπως στην επόμενη παράγραφο 2 
περιγράφεται. 

2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Κανονισμού Εθνικών - Προεθνικών 
Ομάδων και Επιλέκτων Αθλητών, 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 9 (εννέα) Άρθρα 
εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ιππασίας την 4-3-2019.  

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

 
***** 


