
 
 

    Μαρκόπουλο, 16 Ιανουαρίου 2020 
                Αρ. πρωτ. 7 
 
 
Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Κύριοι, 
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ κατά τη συνεδρίασή του της 
16ης Ιανουαρίου 2020, μεταξύ των άλλων, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα 
εξής θέματα:  
 
Α. Επικύρωση αποφάσεων Επιτροπής Μεταγραφών της ΕΟΙ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το από 16.1.2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Μεταγραφών της ΕΟΙ αποτελούμενη από τους Κ. Καρακασίλη, πρόεδρο 
και Στάθη Παναγάκη, Ελένη Μπαλιούση, Αιμίλιο Μαρτίνη, Χάρη Τζωρτζάκη μέλη, 
επικύρωσε τις αποφάσεις της Επιτροπής για τις μεταγραφές αθλητών. 
Επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση. 
 
Β. Γενική Προκήρυξη και Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ιππικής Αντοχής 2020 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής 
Επιτροπής, ενέκρινε την Γενική Προκήρυξη και το  Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 
αθλήματος της  Ιππικής Αντοχής 2020, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΙ. 
 
Γ. Έγκριση Ειδικής Προκήρυξης και Αγωνιστικού Προγράμματος ΠΕΝΑ 2020 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Περιφερειακής 
Επιτροπής Νήσων Αιγαίου – Αγωνιστική Περιφέρεια Κρήτης, ενέκρινε την Ειδική 
Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020, της ΠΕΝΑ - Αγωνιστικής 
Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ. 
 



Δ. Ετήσια Εκδήλωση ΕΟΙ, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020, αίθουσα ΕΟΕ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την 
ίδρυση της ΕΟΙ (1990 – 2020) αποφάσισε να τιμήσει τα ιδρυτικά σωματεία – μέλη 
της ΕΟΙ στο πλαίσιο της Ετήσιας Εκδήλωσής της, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δημ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι).  
 
Επίσης, στην Εκδήλωση, η ΕΟΙ θα βραβεύσει τους αθλητές και τα σωματεία που 
διακρίθηκαν το 2019 και θα τιμήσει τους χορηγούς που στηρίζουν το άθλημα. 
Ακόμη, στην Εκδήλωση θα απονεμηθούν τα διπλώματα στους νέους προπονητές 
Ιππασίας Γ’ Κατηγορίας. 
 
Ε.  Κατάσταση σωματείων – Μελών ΕΟΙ με δικαίωμα ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση ΕΟΙ, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, ώρα 12.00  
 
Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 
9 Μαρτίου 2020, ώρα 12.00 στα Γραφεία της ΕΟΙ στο ΟΚΙΜ,  το Διοικητικό 
Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό 
της ΕΟΙ ενέκρινε τα θέματα τα οποία θα σταλούν με τη σχετική πρόσκληση, καθώς 
και την κατάσταση των σωματείων – Μελών ΕΟΙ με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ 2020, 
όπως επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 
 
ΣΤ. Ανασυγκρότηση Τεχνικών Επιτροπών ΕΟΙ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις των προέδρων 
των αντίστοιχων Τεχνικών Επιτροπών ενέκρινε: 
 

- Την διεύρυνση της ΤΕ Ιππικής Δεξιοτεχνίας, με επιπλέον μέλη τους Ανζέλ 
Σβορώνου και Ζαν Γκούροβ. Τον ορισμό της Μαριάννας Γραμματικάκη ως 
Σύμβουλο σε θέματα Para-dressage. 

- Τη συμπλήρωση της ΤΕ Ιππικής Αντοχής, μετά την παραίτηση του μέλους 
Σωτήρη Πατσιούρα, με τους Έφη Κουτσάφτη, Νίκο Διακάκη και Παντελή 
Σαλονικιό. 

- Τον ορισμό του κ. Αντώνη Διαμαντάρα ως προέδρου της ΤΕ Αμαξοδήγησης, 
στη θέση του κ.Στάθη Παναγάκη που αποχώρησε. 

 
Ζ. Δικαιολογητικά για την είσπραξη επιχορήγησης σωματείων από ΕΟΙ 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από το Νόμο, αποφάσισε ότι για την 
είσπραξη οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης από την ΕΟΙ, για το έτος 2020, το 
σωματείο – μέλος της θα πρέπει  να διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση από 
τη ΓΓΑ και να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Επικαιροποιημένο  καταστατικό του Σωματείου και πιστοποιητικό 
τροποποιήσεων θεωρημένα εντός του έτους 2020 από το Πρωτοδικείο. 



2. Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα. 

3. Αντίγραφο κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού (EXTRAIT) Σωματείου, όπου 
φαίνεται η Τράπεζα, ο Λογαριασμός σε μορφή IBAN και η επωνυμία του δικαιούχου 
Σωματείου. 

4. Πρακτικό του ΔΣ του σωματείου περί αποδοχής της επιχορήγησης από την 
Ομοσπονδία. 

5. Απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης αρχαιρεσιών 
ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου. 

 6. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη) από τον πρόεδρο του σωματείου που θα 
βεβαιώνει την απασχόληση προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατά τις 
διατάξεις του ν.2725/99 (άρθρο 50, παρ.6), με τα στοιχεία του προπονητή και  τη 
σχέση εργασίας του με το Σωματείο. 

8. Να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή για το τρέχον έτος, διαφορετικά  θα 
παρακρατείται από την επιχορήγηση. 

Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


