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ΘΕΜΑ : Ίδρυση Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων 

 
Ξεκίνησε σήμερα, 24.09.2018, τη λειτουργία της η νέα Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων, 

με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΠΔΙ» και έδρα τον Ιππόδρομο Αθηνών, στο Μαρκόπουλο Αττικής (Θέση Μερέντα, 

19003). Το καταστατικό της Ένωσης υπογράφουν, ως ιδρυτικά μέλη, οι κ .κ. : 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Η ίδρυση της ΕΝΕΠΔΙ αποτελεί πρωτοβουλία 11 προπονητών με πολυετή και συνεπή επαγγελματική πορεία 
στον ελληνικό ιππόδρομο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προπόνηση, την προετοιμασία και την ευζωία σχεδόν 

150 ίππων,δηλαδή της πλειοψηφίας των ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες σήμερα.    

 
Κύριοι στόχοι της Ένωσης αποτελούν, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, η ανάπτυξη πνεύματος 

συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών προπονητών δρομώνων ίππων, η προάσπιση των 

συμφερόντων του κλάδου και η ανάληψη δράσεων, με κάθε νόμιμο τρόπο, που θα προωθούν τους σκοπούς της. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΕΠΔΙ φιλοδοξεί να διαχειριστεί με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σύνεση τα ζητήματα 

που αφορούν τους ίδιους τους προπονητές, όσο και τον ευρύτερο χώρο των ιπποδρομιών, καθώς και να 

συνεργαστεί με τους ιπποδρομιακούς φορείς, πάντα με σεβασμό στο θεσμικό ρόλο και στα όρια των 
αρμοδιοτήτων του καθενός.  

 

Επίσης, η Ένωση σκοπεύει να καλύψει το ουσιαστικό κενό εκπροσώπησης του κλάδου των προπονητών, που 
έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί και εδώ και καιρό οδηγεί σε αρνητικές εξελίξεις, όπως η αναβολή της 

ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της 7ης Σεπτεμβρίου λόγω μη συμπλήρωσης των εγγραφών, μεταξύ άλλων.  

 

Με βάση τα παραπάνω, κοινή πεποίθηση των προπονητών-μελών της ΕΝΕΠΔΙ αποτελεί ότι ο ελληνικός 
ιππόδρομος δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, όταν παρατηρούνται αλληλεξαρτήσεις μεταξύ συγκεκριμένων 

προσώπων, κοντόφθαλμες πρακτικές που εξυπηρετούν μόνο ατομικά συμφέροντα και λογικές μιας κακώς 

νοούμενης «συντεχνίας» με κύριο μέλημα την «καρέκλα». 
 

1.ΑΔΩΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

4.ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

5.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΒΗΣ 

6.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

7.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

8.ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

9.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

10.ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

11.ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ  



Σε αντίθεση με αυτά τα θλιβερά φαινόμενα, η Ένωση δηλώνει ανοιχτή στον υγιή και εποικοδομητικό διάλογο και 

έτοιμη να καταθέσει θετικές και ρεαλιστικές προτάσεις, με γνώμονα το κύρος των ελληνικών ιπποδρομιών, την 

ανάπτυξη και τη μελλοντική προοπτική τους. 


