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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 29.03.2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, γνωστοποιεί 
ότι την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 θα διεξαχθεί η Γενική 
Συνέλευση των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και διενέργεια αρχαιρεσιών δια 
την ανάδειξη Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Δικαστικής 
Επιτροπής, Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς για την εκλογή αντιπροσώπου της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και του αναπληρωτή του στην Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή. 
 
Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στα σχετικά με την διεξαγωγή της Γενικής 
Συνέλευσης άρθρα 2, 5, 6, 7 του Νόμου 4726/18.09.2020 (ΦΕΚ 181, Α’)  
https://www.hef.gr/attachments/article/62/neos%20nomos%2018.9.20.pdf 
και 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. 
https://www.hef.gr/attachments/article/62/katastatikoeoi.pdf 
 
Ακόμη, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ στις 
29.03.2021 έχει κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΙ, που πληροί ταυτόχρονα τις 
εξής προϋποθέσεις: 

α) φέρει αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,  
β) έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του 
άρθρου 142 του ν.4714/2020, 
γ) συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με 8 οκτώ αθλητές 
ανά έτος κατά τα 2 από τα 3 προηγούμενα της ΓΣ έτη: 2018, 2019, 
2020. 

Ο σχετικός κατάλογος των σωματείων έχει υποβληθεί για επικύρωση στη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 
2. Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση 
Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο 
αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και 
ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και 
εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου 
συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, 
απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 
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3. Αρχαιρεσίες - Ψηφοδέλτια 
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια, ξεχωριστά για κάθε αιρετό 
όργανο της Ε.Ο.Ι. στα οποία περιέχονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων με 
αλφαβητική σειρά, όπως τα ονόματα αυτά προκύπτουν από τον πίνακα 
υποψηφίων που θα έχει αναρτηθεί κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού της 
ΕΟΙ.  
 
Ειδικότερα, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων.  
Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το 
οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με 
αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο 
δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα 
ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον 
υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του 
με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο 
εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό για τον πρόεδρο και δικαιούται να 
σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του 
συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του 
προέδρου. 
 
Ήτοι: Οι εκλέκτορες μπορούν να θέσουν μέχρι έναν (1) ψήφο για τον 
Πρόεδρο, μέχρι οκτώ (8) για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι πέντε (5) για την 
Δικαστική Επιτροπή, μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, έναν (1) για 
τον αντιπρόσωπο της Ε.Ο.Ι. στην Ε.Ο.Ε. και έναν (1) για τον αναπληρωτή του. 

 
Ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους σταυρούς από όσους ορίζονται 
παραπάνω ή δεν έχουν σταυρούς προτίμησης είναι άκυρα. 
 
4. Υποβολή Υποψηφιοτήτων 
Για την υποβολή των σχετικών υποψηφιοτήτων παρακαλούμε να 
συμπληρωθούν τα επισυναπτόμενα δελτία υποψηφιότητας, ενώ προς 
διευκόλυνση σας, αποστέλλονται υποδείγματα εξουσιοδότησης και 
αποσπάσματος πρακτικού εκπροσώπησης. Η προθεσμία υποβολής είναι έως 
τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 14.00. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κ.Λίλιαν 
Ντιντή στα τηλέφωνα της Ε.Ο.Ι. 22990 49350 και 22990 49750._ 


