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Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ   Ι Π Π ΟΔ Ρ Ο Μ Ι Ω Ν 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Φίλιππος Ένωση 

της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)» που συστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 (ΦΕΚ Α΄ 367) 

έχει έδρα στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Φ.Ε.Ε. αποδίδεται 

στην αγγλική γλώσσα ως «Jockey Club of Greece». 

 

2. Η Φ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή της 

ιπποδρομιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και 

για τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής 

των ιπποδρομιών.  

Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου: 

α)υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 

κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισμού Προδιαγραφών Νέων 

Ιπποδρόμων,  β)υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση 

ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου του 

Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του 

άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύμφωνα 

με τους οικείους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών 

Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α.) και κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, 

τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής του, δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισμού, βαρών 

και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των ίππων σε κλάσεις 

βάσει του γενικού ισοζυγισμού, τις κατηγορίες των δρομώνων ίππων ανά 

ηλικία και κλάση, καθώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των 

ιπποδρομιών, ε) αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με 

δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών, 

στ) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και 

Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιμου Ίππου (Ελληνικό StudBook), οι 

διατάξεις του οποίου, ύστερα από την έγκρισή τους από τη διεθνή επιτροπή 
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S.B., αποκτούν ισοδύναμη ισχύ με αυτές του Κώδικα Ιπποδρομιών, ζ) χορηγεί 

και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών και αναβατών, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Ιπποδρομιών, η) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδρομιών, των 

Γενικών Διατάξεων και των κανόνων της περίπτωσης δ και επιβεβαιώνει την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών, θ) ορίζει τους 

Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και τους αναπληρωτές 

αυτών, καθώς και τους υπόλοιπους τεχνικούς επιτετραμμένους και καθορίζει 

την αμοιβή αυτών, ι) επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που ανακύπτει 

από τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών και επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Ιπποδρομιών, ια) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης 

και λειτουργίας ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την 

Ελληνική Επικράτεια, ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως ως προς τις συνθήκες 

διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής των ίππων και τη διατήρηση της 

καθαροαιμίας αυτών και ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν 

διαπιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της, ιβ) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα 

και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση 

κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων 

δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων 

ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την 

παύση αυτής, ιγ) με την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ του ν. 

2725/1999 (Α’  121) διεξάγει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δρομώνων 

ίππων και τη διαδικασία ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις 

κείμενες διατάξεις. 

 

3. Ο έλεγχος της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής 

των ιπποδρομιών ασκείται από το Δ.Σ. και τα εντεταλμένα όργανα της Φ.E.E. 

με την πιστή εφαρμογή του Κώδικα Ιπποδρομιών (Κ.Ι.), των Γενικών 

Διατάξεων (Γ.Δ.) και όλων των Κανονισμών της Φ.Ε.Ε. Tη δικαιοδοσία της 

αυτή κατά την τέλεση των ιπποδρομιών η Φ.E.E. ασκεί με την Επιτροπή 

Ιπποδρομιών, τους Eλλανοδίκες της ημέρας και τους λοιπούς Τεχνικούς 

Επιτετραμμένους.  

Οι Ελλανοδίκες δια του Ιπποδρομιάρχη ζητούν, για την τήρηση της τάξης 

στους χώρους του Ιπποδρόμου κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, τη 

συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας και της ιδιωτικής 

αστυνομίας του Ιπποδρόμου, που υποχρεούνται να την παρέχουν.  
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H συμμετοχή, με την ευρεία  έννοια του όρου, κάθε προσώπου, φυσικού ή 

νομικού, στις ιπποδρομίες, ακόμη και ως επισκέπτη ή θεατή, σημαίνει την από 

μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή της εφαρμογής των άρθρων του K.Ι., των 

Γ.Δ. και όλων των Kανονισμών της Φ.E.E.   

 

4. Περιπτώσεις που αφορούν το αμοιβαίο στοίχημα, δεν ελέγχονται από την  

Φ.E.E. λόγω αποκλειστικής αρμοδιότητας, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. θ 

της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), της Επιτροπής Εποπτείας 

και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ανεξάρτητης αρχής.   

 

5. Η οργάνωση και η διεξαγωγή των ιπποδρομιών αποτελεί, δυνάμει του ν. 

4172/2013 (άρθρα 83 παρ. 1 και 87 παρ. 1), δικαίωμα και υποχρέωση του 

Φορέα Ιπποδρομιών («Παραχωρησιούχου» του άρθρου 13 παρ. 7 περ. Β του 

ν. 4111/2013), ασκείται δε με βάση τους κανόνες που καθορίζονται με το ν. 

4172/2013, την κυρωθείσα με το ν. 4338/2015 (Α’ 131) Σύμβαση 

Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής 

αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα, το ν. 4603/2019 (Α΄ 

48) και τον Κώδικα Ιπποδρομιών.    

 

6. Η Φ.Ε.Ε. εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ασκεί κάθε συναφή προς τα καθήκοντά 

του εξουσία εντός των ορίων των νόμων, των διαταγμάτων και σύμφωνα 

πάντοτε με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ, απόντα ή 

κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.  

Τη δράση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υποβοηθούν Επιτροπές, οι οποίες εισηγούνται 

σ’ αυτό, όπως: α) Η Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος, β) Η Επιτροπή κατάταξης 

της φαρμακολογικής δράσης μιας ουσίας και του χρόνου αποχής του ίππου, γ) 

Η Επιτροπή για τη διενέργεια εκτάκτων δειγματοληψιών σε ίππους για σκοπούς 

ελέγχου φαρμακοδιέγερσης.   

   

7. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο της διεξαγωγής 

των ιπποδρομιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική  διάταξη του 

άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το 

άρθρο 53 του ν. 4603/2019, και διαρθρώνεται σε δεκατέσσερα (14) Κεφάλαια. 

Οι διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών εξειδικεύονται κατά περίπτωση με τις 

Γενικές Διατάξεις, οι οποίες καταρτίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του 
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Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του 

συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968.   

Αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα Ιπποδρομιών αποτελούν και οι διατάξεις των 

οικείων κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών 

(Δ.Ο.Ι.Α.) καθώς και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ιπποπαραγωγή, τις 

Ιπποδρομίες και τον Στοιχηματισμό, μετά των Παραρτημάτων αυτής, που 

υπογράφεται από τις Εθνικές Ιπποδρομιακές Αρχές-Μέλη (μεταξύ των οποίων 

και η Ελλάδα), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, μετά την 

έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  : ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ  ΔΡΟΜΩΝΩΝ  ΙΠΠΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Ορισμός ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων-ερασιτέχνη  

 

1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα ιδιοκτήτης δρόμωνoς ίππου με 

δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 

οποίο έχει αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας ή συγκυριότητας δρόμωνος ίππου 

και στο οποίο έχει χορηγηθεί από την Φ.Ε.Ε. άδεια να συμμετάσχει σε 

ιπποδρομία ίππος του και είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Ιδιοκτητών της 

Φ.Ε.Ε. ή αντίστοιχης ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας. 

 

2. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι 

πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων 

που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι ως 

προς τη δραστηριότητά του αυτή είναι ερασιτέχνης.  

 

 

Άρθρο 2 

Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος 

 

Η Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος της Φ.Ε.Ε. εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ενώσεως για την απόδοση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη 

δρομώνων ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες. Απαρτίζεται από 

τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. Ένα (1) μέλος του 

Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. ως Πρόεδρο και δύο (2) ακόμη μέλη. Στην Επιτροπή 

συμμετέχει ως Γραμματέας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. Τα διακριτικά χρώματα 

χορηγούνται προσωρινά με τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Φιλίππου 

Πνεύματος προς το Δ.Σ. της  Ενώσεως και απονέμονται οριστικά με την 

έγκριση της εισήγησης από το Δ.Σ. Φ.Ε.Ε. Ο ίππος αγωνίζεται με την 

προσωρινή έγκριση της Επιτροπής Φιλίππου Πνεύματος.  

 

 

Άρθρο 3 
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Μορφές ιδιοκτησίας-συνιδιοκτησίας-Δικαίωμα συμμετοχής στις 

ιπποδρομίες 

1. Η ιδιοκτησία και η συνιδιοκτησία ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις 

ιπποδρομίες μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές: 

α. Ιδιοκτησία ενός ή περισσότερων ίππων από ένα φυσικό πρόσωπο, 

όταν αυτό είναι ιδιοκτήτης ενός ή περισσότερων ίππων καθ’ ολοκληρία. 

β. Ιδιοκτησία ενός ή περισσότερων ίππων από ένα νομικό πρόσωπο, 

όταν αυτό είναι ιδιοκτήτης ενός ή περισσότερων ίππων καθ’ ολοκληρία. 

γ. Συνιδιοκτησία ενός ή περισσότερων ίππων από φυσικά πρόσωπα, 

όταν δύο (2) έως και τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα είναι ιδιοκτήτες ενός ή 

περισσότερων ίππων κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας. 

δ. Συνιδιοκτησία ενός ή περισσότερων ίππων από νομικά πρόσωπα, 

όταν δύο (2) έως και τέσσερα (4) νομικά πρόσωπα είναι ιδιοκτήτες ενός ή 

περισσότερων ίππων κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας.  

ε. Συνιδιοκτησία ενός ή περισσότερων ίππων από φυσικό και νομικό 

πρόσωπο, όταν δύο (2) έως και τέσσερα (4) φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 

ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων ίππων κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας. 

στ. Συνιδιοκτησία ενός ή περισσότερων ίππων τύπου SYNDICATION, 

όταν πέντε (5) ή περισσότερα είτε φυσικά πρόσωπα-ερασιτέχνες είτε φυσικά 

ή/και νομικά πρόσωπα-επαγγελματίες είναι ιδιοκτήτες  ενός ή περισσοτέρων 

ίππων κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας.   

 

2. Εκτός των ιδιοκτητών-συνιδιοκτητών, δικαίωμα συμμετοχής δρομώνων 

ίππων στις ιπποδρομίες μπορεί να έχει, μετά προηγούμενη έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 

Φιλίππου Πνεύματος, και ο μισθωτής, δυνάμει εγγράφου συμβάσεως 

μισθώσεως, διαρκείας τουλάχιστον ενός ημερολογιακού έτους,  ενός ή 

περισσοτέρων δρομώνων ίππων. 

 

3. Στις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1 του παρόντος το ελάχιστο 

ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του 

δέκα (10) τοις εκατό (%), σε περίπτωση δε δύο (2) συνιδιοκτητών, το 

ελάχιστο ποσοστό μεριδίου συνιδιοκτησίας πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι 

(20) τοις εκατό (%).   
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4. Σε κάθε περίπτωση συνιδιοκτησίας ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως 

διαχειριστής και εκπρόσωπος της συνιδιοκτησίας έναντι της Φ.Ε.Ε., στην οποία 

γνωστοποιείται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στο Γραφείο 

Καταχωρίσεων. Σε περίπτωση ορισμού ως διαχειριστή του προπονητή του 

ίππου, ορίζεται και ένα ακόμη φυσικό πρόσωπο, συνιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος 

του νομικού προσώπου-συνιδιοκτήτη ή μέλος του SYNDICATION, ως 

εκπρόσωπος.  

 

5. Καθένας από τους συνιδιοκτήτες υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, τον 

Κώδικα Ιπποδρομιών, τις Γενικές Διατάξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τύπου SYNDICATION η 

ευθύνη, σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, βαρύνει τον εκπρόσωπο, 

χωρίς να αποκλείεται ή να αίρεται και η ευθύνη οποιουδήποτε άλλου, τυχόν 

συνυπαίτιου, συνιδιοκτήτη-μέλους του SYNDICATION.  Αν για την παράβαση 

προβλέπεται στον παρόντα Κώδικα αφαίρεση διακριτικών χρωμάτων 

ιδιοκτησίας ή αποβολή ή απώλεια της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, ο εκπρόσωπος 

που τιμωρήθηκε γι’ αυτήν εκπίπτει της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου της 

συνιδιοκτησίας και αποβάλλει, όπως και κάθε άλλος συνιδιοκτήτης ο οποίος 

ήθελε κριθεί συνυπαίτιος, την ιδιότητα του ιδιοκτήτη με δικαίωμα συμμετοχής 

σε ιπποδρομίες, γενικώς, για κάθε ίππο της ιδιοκτησίας/συνιδιοκτησίας του. 

Απαγορεύεται η παρουσία των ανωτέρω προσώπων σε οποιοδήποτε χώρο του 

άρθρου 155 και δεν μπορούν αυτά να συμμετέχουν στο εξής στην κοινωνία 

των συνιδιοκτητών. Το μερίδιό τους διατίθεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο συμφωνητικό των συνιδιοκτητών, και οι αποφάσεις της 

συνιδιοκτησίας λαμβάνονται στην περίπτωση αυτή χωρίς τη συμμετοχή όσων 

απέβαλαν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, τα μερίδια των οποίων στη συνιδιοκτησία 

δεν υπολογίζονται για τη λήψη των αποφάσεων. Ο ίππος ή οι ίπποι της 

συνιδιοκτησίας δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ιπποδρομίες μέχρι την 

ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω αποβολής. Στην περίπτωση μίσθωσης της 

περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο μισθωτής ευθύνεται 

όπως ο ανωτέρω εκπρόσωπος. 

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. με απόφασή του καταρτίζει κατάλογο 

μελών της Ενώσεως, τα οποία μπορούν να ορισθούν ως διαιτητές από τα μέλη 

της συνιδιοκτησίας, προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών τους, οι οποίες 

μπορούν νομίμως να υπαχθούν σε διαιτησία. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται 
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οι διατάξεις για τη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο κατάλογος 

των διαιτητών της Φ.Ε.Ε. ανανεώνεται κατ’ έτος.  

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις και διαδικασία απόδοσης ιδιότητας ιδιοκτήτη 

 

1. Για την απόδοση  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. σε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο της ιδιότητας του ιδιοκτήτη ή του συνιδιοκτήτη ή του μισθωτή  

δρομώνων ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες και τη χορήγηση 

σε αυτό διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας, πρέπει:  

α. Να υποβληθεί στην Φ.Ε.Ε. αίτηση του υποψήφιου ιδιοκτήτη ή 

συνιδιοκτήτη, με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που διατίθεται από αυτή. 

Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά της 

ιδιοκτησίας των ίππων, όπως τιμολόγια πώλησης, ιδιωτικά συμφωνητικά 

παραχώρησης κυριότητας ή μίσθωσης, με βέβαιη χρονολογία έναρξης 

δραστηριότητας όταν ο υποψήφιος ιδιοκτήτης ή μισθωτής δεν είναι 

ερασιτέχνης.  

β. Να αποδεικνύεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 

υποψήφιου ιδιοκτήτη ή μισθωτή ή από άλλα έγγραφα η οικονομική του 

δυνατότητα να καλύπτει με επάρκεια τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη χορήγηση διακριτικών χρωμάτων. Εξαιρούνται οι ερασιτέχνες ιδιοκτήτες 

και τα μέλη του SYNDICATION.  

γ. Να υποβληθεί δήλωση Ερασιτέχνη Ιδιοκτήτη, αν οι ίπποι ιδιοκτησίας 

ή συνιδιοκτησίας του υποψηφίου δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5).  

δ. Να υποβληθεί, αν υπάρχει συνιδιοκτησία των περιπτώσεων γ, δ και ε 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, συμφωνητικό συνιδιοκτησίας, 

δήλωση ονόματος-τίτλου συνιδιοκτησίας, αν το επιθυμούν οι συνιδιοκτήτες, 

και δήλωση διακριτικών χρωμάτων με τα οποία θα διαγωνίζονται οι ίπποι της 

συνιδιοκτησίας, καθώς και να ορισθεί εκπρόσωπος της συνιδιοκτησίας με 

ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών.  

ε. Να υποβληθεί στην Φ.Ε.Ε., στην περίπτωση SYNDICATION της 

περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, σχετικό 

ιδιωτικό συμφωνητικό,  δήλωση ονόματος-τίτλου SYNDICATION  και 

διακριτικών χρωμάτων με τα οποία θα διαγωνίζεται ο ίππος ή οι ίπποι του 

SYNDICATION, καθώς και να ορισθεί εκπρόσωπος του SYNDICATION.  
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2. Αν ο υποψήφιος ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση της περίπτωσης 

α της παραγράφου 1 συνοδεύεται και από αντίγραφο του εγκεκριμένου από 

τις αρμόδιες αρχές της χώρας του καταστατικού του, μεταφρασμένου αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο με έδρα σε άλλη χώρα, στο οποίο πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται  ως σκοπός του η εκμετάλλευση ή η εκτροφή δρομώνων 

ίππων ή άλλη συναφής δραστηριότητα. Με την αίτηση ορίζεται και ένα φυσικό 

πρόσωπο το οποίο θα εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την ιπποδρομιακή του δραστηριότητα. Στην 

Φ.Ε.Ε. δηλώνεται και κάθε μεταβολή του ανωτέρω εκπροσώπου, πριν την 

ανάληψη των καθηκόντων του.  

3. Αν αυτός που αιτείται τη χορήγηση χρωμάτων ιδιοκτησίας κατέχει ήδη την 

ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρόμωνος ίππου με δικαίωμα συμμετοχής στις 

ιπποδρομίες, η οποία του έχει αποδοθεί από αντίστοιχη ιπποδρομιακή αρχή 

άλλης χώρας, δεν απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.  

 

4. Οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες καταθέτουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2 στην Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι τα 

δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, εισηγείται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

υποβολή της αίτησης και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 1 τη 

χορήγηση των διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας. Ισχύουν και εν προκειμένω 

όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος.  

 

5. Αν η Επιτροπή έχει επιφυλάξεις ή αμφιβολίες για τη χορήγηση διακριτικών 

χρωμάτων ιδιοκτησίας σε υποψήφιο ιδιοκτήτη, μπορεί, πριν υποβάλει 

αρνητική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., να καλέσει τον 

υποψήφιο ιδιοκτήτη να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα, για την 

τεκμηρίωση ιδίως της οικονομικής του επάρκειας ή και να τον καλέσει σε 

συνέντευξη. Αν δεν αρθούν οι επιφυλάξεις της, εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τη μη χορήγηση διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας. Η προθεσμία 

της  παραγράφου 4 δεν παρεκτείνεται.  
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6. Αν η αίτησή του γίνει δεκτή, ο νέος ιδιοκτήτης ή μισθωτής καταχωρίζεται  

στο  Μητρώο Ιδιοκτητών που τηρείται στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων 

της Φ.Ε.Ε. 

 

 

Άρθρο 5 

Αποβολή ιδιότητας ιδιοκτήτη  

 

Αν ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής δρομώνων ίππων, φυσικό 

πρόσωπο, ή το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη ή 

μισθωτή νομικό πρόσωπο, καταδικασθεί  αμετάκλητα για οποιοδήποτε 

κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πλημμέλημα  σε οποιαδήποτε ποινή 

φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, το ντόπινγκ, 

παράνομο στοιχηματισμό, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση 

αποτελέσματος ιπποδρομιακού αγώνα, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. αποβάλλει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη με δικαίωμα 

συμμετοχής σε ιπποδρομίες.  

 

Άρθρο 6 

Δικαιώματα εκπροσώπου νομικού προσώπου 

 

O εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη νομικού προσώπου έχει όλα τα δικαιώματα που 

έχει ένας ιδιοκτήτης φυσικό πρόσωπο.  

 

Άρθρο 7 

Διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας  

 

1. Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει  στο  Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε. τα διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας που επιλέγει, με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στις Γενικές Διατάξεις του Κώδικα, σύμφωνα με την οδηγία περί 

διακριτικών χρωμάτων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών 

(Δ.Ο.Ι.Α.). Είναι επιτρεπτή και η χρήση ιδιαίτερων σημάτων (οικόσημων) με 

την καταβολή αυξημένου τέλους, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.  
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2. Το δικαίωμα χρήσης των διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών 

ανανεώνεται κάθε χρόνο από το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε.  

 

3. Ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την κατοχύρωση των διακριτικών χρωμάτων 

ιδιοκτησίας του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως και δέκα (10) ετών, με 

τη διαδικασία που περιγράφεται στις Γενικές Διατάξεις.  

 

4. Διακριτικά χρώματα που έχουν καταχωρισθεί σε ιδιοκτήτη δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από άλλον, εκτός αν:  

α. ο κάτοχός τους παραιτηθεί ή τα εκχωρήσει σε άλλον ιδιοκτήτη, με 

έγγραφη δήλωσή του στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε.,   

β. έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τότε που έγινε χρήση αυτών για 

τελευταία φορά, οπότε τα διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας θεωρούνται πλέον 

ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από άλλον ιδιοκτήτη,  

γ. σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο κάτοχος των χρωμάτων συναινεί 

στην τυχόν επιλογή των συνιδιοκτητών να χρησιμοποιηθούν τα χρώματά του 

και από τους ίππους της συνιδιοκτησίας.  

 

5. Άδεια αλλαγής των διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας χορηγείται από το 

Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη 

και την παρέλευση έτους από τη χορήγησή τους.  

 

6. Αν σε κάποια ιπποδρομία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ίπποι του ίδιου 

ιδιοκτήτη, ο αναβάτης του πρώτου στη σειρά του προγράμματος  ίππου φέρει 

το προβλεπόμενο χρώμα για το πηλίκιο, ο δεύτερος λευκό και αν υπάρχει 

τρίτος ίππος ή περισσότεροι, πηλίκιο άλλου χρώματος. 

 

7. Ίπποι ιδιοκτητών με διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας που έχουν 

καταχωρισθεί σε ιπποδρομιακή αρχή άλλης χώρας, συμμετέχουν στις 

ελληνικές ιπποδρομίες με τα διακριτικά χρώματα που καταχωρίσθηκαν στη 

χώρα τους. Αν αυτά έχουν ήδη χορηγηθεί από την Φ.Ε.Ε. σε άλλους 

ιδιοκτήτες, δηλώνονται στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φιλίππου 

Ενώσεως διαφορετικά χρώματα.  
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8. Σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ίππων στον οποίο είχε χορηγηθεί το 

δικαίωμα συμμετοχής σε ιπποδρομίες, η Επιτροπή Ιπποδρομιών, αν υποβληθεί 

σχετική αίτηση από τους νόμιμους δικαιούχους ή κληρονόμους του, χορηγεί 

την άδεια να συνεχίσουν οι ίπποι του να συμμετέχουν στις ιπποδρομίες με τα 

χρώματά του. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα πιστοποιητικά που ορίζονται 

στις Γενικές Διατάξεις του Κώδικα.  

 

9. Όλες οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα απόκτησης διακριτικών 

χρωμάτων ιδιοκτησίας επιλύονται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών. 

 

Άρθρο 8 

Αποχώρηση μέλους συνιδιοκτησίας 

1. Αν αποχωρήσουν ένα ή περισσότερα μέλη μιας συνιδιοκτησίας των 

περιπτώσεων γ, δε και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, 

απαιτείται:  

α. η υποβολή στην Φ.Ε.Ε. έγγραφης δήλωσης του συνιδιοκτήτη που 

αποχωρεί,  

β. η υποβολή στην Φ.Ε.Ε. έγγραφης αποδοχής της ανωτέρω 

αποχώρησης από κάθε ένα  των υπόλοιπων συνιδιοκτητών,  

γ. η τροποποίηση των ποσοστών συνιδιοκτησίας και η  γνωστοποίηση  

στη συνέχεια στην Φ.Ε.Ε. των νέων ποσοστών συνιδιοκτησίας.  

 

2. Αν οι συνιδιοκτήτες πριν από την αποχώρηση ήταν δύο (2), η συνιδιοκτησία 

λύεται και τα χρώματα της συνιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των χρωμάτων του 

αποχωρούντος συνιδιοκτήτη, παραμένουν στον ιδιοκτήτη που δεν αποχωρεί 

κατά ποσοστό εκατό  τοις εκατό (100%).  

 

3. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους συνιδιοκτησίας τύπου SYNDICATION 

γνωστοποιούνται στην Φ.Ε.Ε. από τον εκπρόσωπο του SYNDICATION οι 

μεταβολές του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.   
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4. Οποιαδήποτε τροποποίηση της συνιδιοκτησίας δεν αναιρεί τις κυρώσεις που 

είχαν τυχόν επιβληθεί στην αρχική μορφή της συνιδιοκτησίας από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. και τις Επιτροπές Ελέγχου. 

 

Άρθρο 9 

Kαταχώριση ιδιοκτησίας ίππων 

 

1. Οι καταχωρίσεις ιδιοκτησίας ίππων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την 

εγγραφή ή την προεγγραφή ενός ίππου σε ιπποδρομία. Οι προπονητές που 

προβαίνουν στη δήλωση ιδιοκτησίας για λογαριασμό ιδιοκτήτη καταθέτουν στο 

Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. σχετική έγγραφη 

εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη.  

 

2. Οι υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. ελέγχουν την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 

στοιχείων που δηλώνονται σχετικά με την ιδιοκτησία ενός ίππου και έχουν το 

δικαίωμα να ζητούν όσα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για το σκοπό αυτό.  

 

3. Οι μεταβολές της ιδιοκτησίας ενός ίππου, του ποσοστού συμμετοχής 

καθενός συνιδιοκτήτη, της εκπροσώπησης της συνιδιοκτησίας, οι 

τροποποιήσεις των συμφωνητικών συνιδιοκτησίας και όποιες άλλες μεταβολές 

αφορούν  τον ίππο ή την προπόνησή του δηλώνονται στο Τμήμα Εγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. έγκαιρα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 

παρόντα Κώδικα ή στις Γενικές Διατάξεις. Κάθε μεταβολή  της  ιδιοκτησίας 

ίππου δημοσιοποιείται από το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. 

 

4. Αν οι μεταβολές ή τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου κατατεθούν μετά 

την εγγραφή ενός ίππου σε ιπποδρομία, ο ίππος διαγράφεται.  

 

5.  α. Το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. τηρεί σύστημα βάσει 

του οποίου καταχωρίζεται η εκούσια μόνιμη αποχή ίππου από τις ιπποδρομίες, 

μετά από αίτημα που υποβλήθηκε επισήμως από τον ιδιοκτήτη του ίππου ότι 

δεν επιθυμεί ο ίππος του να συμμετάσχει σε ιπποδρομία στο μέλλον, το οποίο  

έγινε δεκτό από την Φ.Ε.Ε.  

β. Στην ανωτέρω υπό α περίπτωση, το Τμήμα Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. γνωστοποιεί το αντικείμενο του συγκεκριμένου 
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περιορισμού σε κάθε επόμενο αγοραστή του ίππου και τηρεί σύστημα 

καταγραφής και καταχώρισης συμφωνιών μεταξύ πωλητή και αγοραστή, ώστε 

στον εν λόγω ίππο να μην επιτρέπεται να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες.  

γ. Για τις μεταγενέστερες πωλήσεις του ίππου, η Φ.Ε.Ε. μεριμνά  ώστε 

να συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή ρητή 

αναγνώριση της ισχύος των Ιπποδρομιακών Κανονισμών καθώς και ρήτρες 

που θα διασφαλίζουν τη δέσμευση τόσο του αγοραστή όσο και των τυχόν 

μεταγενέστερων ιδιοκτητών του ίππου ότι αυτός δεν θα εγγραφεί και δεν θα 

συμμετάσχει σε ιπποδρομία, ότι ο αγοραστής δεν δικαιούται να πουλήσει, να 

μισθώσει ή διατηρήσει εκ μέρους άλλου ή να διαθέσει το σύνολο ή μέρος του 

ίππου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή. 

δ. Ο πωλητής και ο αγοραστής του ίππου υποβάλλουν από κοινού και 

αμετάκλητα στην Φ.Ε.Ε. την ειδοποίηση για τους περιορισμούς που 

περιέχονται στην ανωτέρω συμφωνία, ώστε αυτή να καταχωρισθεί στο αρχείο 

του εν λόγω ίππου όπως και στο διαβατήριό του, το οποίο πριν παραδοθεί στον 

Αγοραστή σφραγίζεται αναλόγως.  

ε. Η Φ.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει από άλλες Ιπποδρομιακές Αρχές την 

αμοιβαία εφαρμογή του οριστικού περιορισμού της συμμετοχής ενός ίππου σε 

ιπποδρομίες, ενημερώνοντας, μεταξύ των άλλων, την Αρχή Stud Book  της 

χώρας στην οποία προπονείται ο ίππος για την επιβολή του σχετικού 

περιορισμού και, σε περίπτωση κατά την οποία λάβει παρόμοια αιτήματα 

εφαρμογής περιορισμού από άλλη Ιπποδρομιακή Αρχή, αρνείται να δεχθεί 

εγγραφές και συμμετοχή του αναφερόμενου ίππου σε ιπποδρομία, και μόνο 

κατ’ εξαίρεση και μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση δύναται να ακυρώσει 

τέτοιο περιορισμό.   

 

Άρθρο 10 

Διακριτικός τίτλος συμμετοχής ιδιοκτήτη ίππου σε ιπποδρομίες 

 

1. Ο ίππος συμμετέχει στις ιπποδρομίες με το όνομα του ιδιοκτήτη του,  όπως 

αυτό αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα, και στην περίπτωση 

ιδιοκτήτη νομικού προσώπου με το όνομα του νομικού προσώπου.  

 

2. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ίππος συμμετέχει στις ιπποδρομίες με το 

όνομα ή τον τίτλο που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 4.  
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3. Αν ο ιδιοκτήτης είναι καταχωρισμένος σε ιπποδρομιακή αρχή άλλης χώρας, 

ο ίππος του συμμετέχει στις ιπποδρομίες με το όνομα της ιδιοκτησίας, όπως 

αυτή έχει καταχωρισθεί στην ιπποδρομιακή αυτή αρχή. 

 

4. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, η χρήση 

ψευδώνυμου για την εγγραφή ή τη συμμετοχή ίππου ιδιοκτησίας ή 

συνιδιοκτησίας φυσικών ή νομικών προσώπων και η αναγραφή στο επίσημο 

πρόγραμμα του ψευδώνυμου αντί του ονόματος του ιδιοκτήτη. Δεν 

επιτρέπεται η χρήση ψευδώνυμου που έχει ήδη καταχωρισθεί από άλλο 

ιδιοκτήτη, εκτός αν έχει παρέλθει έτος από την καταχώριση και αυτό δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί. 

 

Άρθρο 11 

Τροφεία  

 

1. Οι δαπάνες (τροφεία) του προπονητή για την περιποίηση, τη φροντίδα, την 

ενσταύλιση, τη διατροφή και την προπόνηση των ίππων του, πληρώνονται από 

τους ιδιοκτήτες έγκαιρα, και σε κάθε περίπτωση μέσα στο μήνα. Η δήλωση 

ανάληψης προπόνησης ίππου του άρθρου 24 του παρόντος, καθώς και η 

συναφής έγγραφη σύμβαση μεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή, όπως και κάθε 

τροποποιητική ή συμπληρωματική αυτής,  κατατίθεται από τον προπονητή στο 

Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., προκειμένου να έχει το 

δικαίωμα να προβαίνει στην εγγραφή των ίππων που προπονεί στις 

ιπποδρομίες. Το ποσό των τροφείων αποτελεί προϊόν ελεύθερης 

διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή.  

 

2. Αν ο ιδιοκτήτης καθυστερήσει να πληρώσει τα τροφεία πέραν των τριάντα 

(30) ημερολογιακών  ημερών, ο προπονητής έχει δικαίωμα να προσφύγει με 

σχετική έγγραφη καταγγελία του στην Eπιτροπή Ιπποδρομιών. H Επιτροπή 

Ιπποδρομιών εξετάζει την καταγγελία και όλα τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία 

που προσκομίζονται και αν διαπιστώσει την ουσιαστική της βασιμότητα ορίζει 

προθεσμία, από πέντε (5) έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το 

ύψος της οφειλής, μέσα στην οποία ο ιδιοκτήτης  υποχρεούται να καταβάλει 

τα οφειλόμενα. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο ιδιοκτήτης 

εγγράφεται στον κατάλογο των καθυστερούντων και επέρχονται οι συνέπειες 
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των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. H καταγγελία δεν 

εξετάζεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών αν αυτή υποβληθεί μετά την 

παρέλευση εξήντα (60 ) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που έπρεπε 

να καταβληθούν τα τροφεία. Ο κατάλογος καθυστερούντων κοινοποιείται στον 

Φορέα Ιπποδρομιών. 

 

3. Ο ιδιοκτήτης που ενεγράφη στον κατάλογο καθυστερούντων έχει δικαίωμα 

να ασκήσει κατά της απόφασης της Επιτροπής Ιπποδρομιών της παραγράφου 

2  έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., με την καταβολή 

του παραβόλου που ορίζεται στις Γενικές Διατάξεις. Η έφεση έχει ανασταλτικό 

χαρακτήρα. Αν ο ιδιοκτήτης δικαιωθεί, το παράβολο επιστρέφεται. Σε αντίθετη 

περίπτωση,  το παράβολο παρακρατείται και καταχωρίζεται στο λογαριασμό 

της Φ.Ε.Ε.  

 

4. Ο ιδιοκτήτης διαγράφεται από τον κατάλογο καθυστερούντων όταν  

εξοφλήσει τα ποσά που οφείλει από τροφεία στον προπονητή για τα οποία 

ενεγράφη στον κατάλογο και τα ποσά που οφείλει στον προπονητή για όσο 

χρόνο διαρκεί η ένταξή του στον κατάλογο. Για όσο χρόνο διαρκεί η ένταξή 

του στον κατάλογο ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τους ίππους 

του σε άλλη ιδιοκτησία ή να αναθέσει την προπόνησή τους σε άλλο προπονητή 

ούτε και να αποσύρει από τον προπονητή ίππο του που έχει εγγραφεί σε 

ιπποδρομία, εκτός αν ταυτόχρονα εξοφληθούν πλήρως και ολοσχερώς τα 

οφειλόμενα ποσά. Aν τον  αποσύρει, ο ίππος διαγράφεται και υπόκειται στις 

διατάξεις περί διαγραφής. Αν ο ίππος που είχε εγγραφεί σε ιπποδρομία 

κατακτήσει οποιαδήποτε αμειβόμενη θέση, παρακρατείται από το έπαθλο που 

αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη το ποσό που οφείλεται και αποδίδεται αυτό στον 

προπονητή.  

 

5. Αν η ένταξη του ιδιοκτήτη στον κατάλογο καθυστερούντων υπερβεί τον ένα 

(1) μήνα, αυτός χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του ιδιοκτήτη με δικαίωμα 

συμμετοχής σε ιπποδρομίες. Η απώλεια της ιδιότητας του ιδιοκτήτη 

διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. 

Απαγορεύεται η παρουσία του προσώπου που απώλεσε την ιδιότητα του 

ιδιοκτήτη σε οποιοδήποτε χώρο του άρθρου 155 και ο ίππος ή οι ίπποι 

ιδιοκτησίας του αποσύρονται και μεταφέρονται από το χώρο του ιπποδρόμου.  
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6. Αν ο ίππος δεν μεταφερθεί από το χώρο του ιπποδρόμου μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., τεκμαίρεται ότι έχει εγκαταλειφθεί και η Ένωση καλεί 

τον προπονητή του ίππου να δηλώσει εγγράφως αν επιθυμεί ή όχι τη 

μεταβίβασή του στην ιδιοκτησία του.  Αν ο προπονητής το επιθυμεί, η 

μεταβίβαση του ίππου διεκπεραιώνεται χωρίς την καταβολή των ισχυόντων, 

κατά τις Ιπποδρομιακές Διατάξεις, τελών. Αν δεν το επιθυμεί, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. με απόφασή του παραχωρεί δωρεάν τον ίππο σε 

φιλοζωικές ή παρόμοιες με αυτές οργανώσεις, σε ιππικούς ομίλους ή σε άλλα, 

φυσικά ή νομικά, πρόσωπα τα οποία δεν δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

ιπποδρομιών. Αν κριθεί ότι ο ίππος μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. δύναται να αποφασίσει την έναντι 

ανταλλάγματος παραχώρηση του ίππου. Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας 

παραγράφου, πλήρη και ελεύθερο ελαττωμάτων τίτλο καταχωρίσεως της 

ιδιοκτησίας.  

 

7. Οι ίπποι που εγκαταλείφθηκαν διατρέφονται και ευζωούν με την επιμέλεια 

και με δαπάνες της Φ.Ε.Ε. Μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, 

ο πρώην ιδιοκτήτης του ίππου μπορεί, με δήλωσή του στο τμήμα Εγγραφών 

και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., να ζητήσει να επανακτήσει τον ίππο, υπό την 

προϋπόθεση της εξόφλησης των ποσών που οφείλει στον προπονητή, των 

εξόδων διατροφής του ίππου για το διάστημα που μεσολάβησε, καθώς και των 

εξόδων μεταβίβασης του ίππου, κατά τα οριζόμενα στις Ιπποδρομιακές 

Διατάξεις τέλη και παράβολα.  

 

Άρθρο 12 

Εξουσιοδοτήσεις ιδιοκτητών   

 

1. Κάθε ιδιοκτήτης ίππου φυσικό πρόσωπο προκειμένου να ορίσει ένα άλλο 

φυσικό πρόσωπο ως πληρεξούσιό του υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Γραφείο 

Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., για  να λάβει τη σχετική άδεια από 

την Επιτροπή Ιπποδρομιών. Η άδεια δεν χορηγείται  και αν έχει χορηγηθεί 

ανακαλείται, αν ο πληρεξούσιος είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί 

κυρώσεις αποκλεισμού από τους χώρους εποπτείας της Φ.Ε.Ε. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση μεταβολής του πληρεξουσίου. 
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2. Η πληρεξουσιότης της παραγράφου 1 απαιτείται και για τον προπονητή. 

Κατ’ εξαίρεση θεωρείται ότι ο προπονητής ενεργεί ως εκπρόσωπος του 

ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του ίππου, την προπόνηση του οποίου έχει 

αναλάβει, προκειμένου:   

α. να δηλώσει την ιδιοκτησία και τη μεταβολή της ιδιοκτησίας του 

ανωτέρω ίππου, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης των δικαιολογητικών 

που απαιτούνται για τις δηλώσεις αυτές και 

β. να εγγράψει σε ιπποδρομία τον ανωτέρω ίππο και να προβεί σε όποιες 

δηλώσεις και ενέργειες απαιτούνται κατά τον παρόντα Κώδικα και τις Γενικές 

Διατάξεις προκειμένου ο ίππος να συμμετάσχει σε ιπποδρομία ή απορρέουν 

από τη συμμετοχή του ίππου σε ιπποδρομία.  

 

Άρθρο 13 

Διαφήμιση – Χορηγία 

 

1. Για τη σύναψη συμβάσεων χορηγιών από ιδιοκτήτες, προπονητές, αναβάτες 

και τη χρήση διαφημιστικών σημάτων κατά τη διάρκεια μιας ιπποδρομιακής 

συγκέντρωσης, επί των ίππων, της ενδυμασίας του προσωπικού που συνοδεύει 

τους ίππους, της ενδυμασίας των αναβατών που τους ιππεύουν και επί των 

διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών, απαιτείται:  

α. η προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Ιπποδρομιών, η οποία 

υποχρεωτικά χορηγείται εάν οι ως άνω συμβάσεις χορηγιών και τα 

διαφημιστικά σήματα δεν παραβιάζουν τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές 

Διατάξεις, καθώς και  

   β. η έγκριση του Φορέα Ιπποδρομιών.  

 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 τα οποία έχουν 

λάβει σχετική άδεια από ιπποδρομιακή αρχή ή φορέα ιπποδρομιών άλλης 

χώρας. 

 

3. Ο Φορέας Ιπποδρομιών δικαιούται να τοποθετεί στο χώρο του Ιπποδρόμου 

κάθε είδους διαφημιστικά πανό και άλλα μέσα προβολής διαφημιστικών 

μηνυμάτων χωρίς την άδεια ή την έγκριση της Φ.Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτά δεν εμποδίζουν την ασφαλή διεξαγωγή των ιπποδρομιών.  
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Άρθρο 14 

Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄  

 

1. Αν υποβληθεί ψευδής δήλωση αναφορικά με την ιδιοκτησία ή τη μίσθωση 

ενός ίππου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών επιβάλλει σε κάθε υπαίτιο της παράβασης 

πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και τον πρόσκαιρο, από ένα (1) μήνα έως έξι 

(6) μήνες, αποκλεισμό του συγκεκριμένου ίππου από τις ιπποδρομίες, το δε  

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. αφαιρεί, πρόσκαιρα, από ένα (1)  έως έξι (6) 

μήνες, ή και οριστικά, την άδεια που χορηγήθηκε στον υπαίτιο.  

 

2. Αν παραβιασθεί η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13, σε βάρος του 

υπαίτιου ιδιοκτήτη, προπονητή ή του αναβάτη που συνήψε σύμβαση χορηγίας 

χωρίς την ανωτέρω άδεια ή τοποθέτησε κατά τη διάρκεια μιας ιπποδρομιακής 

συγκέντρωσης, χωρίς να του έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια ή καθ’ 

υπέρβαση της άδειας που του χορηγήθηκε, διαφήμιση επί ίππου ή επί της 

ενδυμασίας που φέρει ο αναβάτης ή επί της ενδυμασίας του προσωπικού που 

συνοδεύει τον ίππο ή επί των διακριτικών του χρωμάτων, επιβάλλονται από 

την Επιτροπή Ιπποδρομιών οι εξής κυρώσεις:  

α. η άμεση αναστολή της άδειας που τυχόν είχε χορηγηθεί και  

β. πρόστιμο από διακόσια (200) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.  

 

3. Σε περιπτώσεις ανεξόφλητων οφειλών του ιδιοκτήτη ή μισθωτή δρομώνων 

ίππων προς προπονητές, αναβάτες, Φ.Ε.Ε., Φορέα Ιπποδρομιών ή 

ανεξόφλητων οφειλών οι οποίες έχουν προκύψει από την επιβολή χρηματικών 

προστίμων από την Φ.Ε.Ε., επιβάλλεται σε βάρος του ιδιοκτήτη η ποινή της 

αφαίρεσης των διακριτικών χρωμάτων της ιδιοκτησίας του και της 

καταχώρισης στον κατάλογο καθυστερούντων, εφαρμοζομένης  αναλόγως της 

διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος.    

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ 

 

Άρθρο 15 

Ορισμός προπονητή  
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Προπονητής δρομώνων ίππων είναι ο επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, που έχει λάβει ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Φ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, και με την κατάρτιση, 

την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση του: 

α. αναλαμβάνει μετά από συμφωνία με ιδιοκτήτη ίππων την 

περιποίηση, την εκγύμναση και την προετοιμασία ίππων προκειμένου αυτοί 

να συμμετέχουν σε ιπποδρομίες,  

β. έχει την ευθύνη της λειτουργίας του σταύλου, τον οποίο εποπτεύει 

και διευθύνει,  

γ. διαφυλάττει  την υγεία των ίππων που προπονεί και μεριμνά για 

την ασφάλεια και την καλή τους διαβίωση.  

 

Άρθρο 16 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας  προπονητή φυσικού προσώπου 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας προπονητή δρομώνων ίππων απαιτείται η υποβολή 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται 

από τα εξής δικαιολογητικά:  

α. ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία του δελτίου της 

αστυνομικής ταυτότητας, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει  

συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του και δεν έχει 

υπερβεί το εξηκοστό (60ο), 

β.  απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής, 

γ. πτυχίο της Σχολής Προπονητών της Φιλίππου Ενώσεως ή 

αντίστοιχης ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας, και, σε περίπτωση μη 

λείτουργίας της Σχολής Προπονητών της Φ.Ε.Ε., βεβαίωση αποδεδειγμένης 

προηγούμενης απασχόλησης με την ιδιότητα του αρχισταυλίτη, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών την τελευταία δεκαετία,  ή του πρώην 

αναβάτη, με συμπληρωμένες χίλιες (1.000) τουλάχιστον συμμετοχές 

ανάβασης την τελευταία δεκαετία,  ή του βοηθού προπονητή, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών την τελευταία διετία,     

δ. βεβαίωση ότι εργάσθηκε ως βοηθός  προπονητή για χρονικό 

διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών,    

ε. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για γενική  χρήση, από το οποίο 

αποδεικνύεται ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε 

κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή καθώς και σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
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δύο (2) ετών  για οποιοδήποτε πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο και σε 

οποιαδήποτε ποινή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και το 

ντόπινγκ, παράνομο στοιχηματισμό, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση 

αποτελέσματος αγώνα και   

στ. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες 

προπονητές, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή δεν  έχει 

υποχρέωση στράτευσης.    

 

2. Δεν αίρουν  το κώλυμα της περίπτωσης ε της παραγράφου η παραγραφή 

της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση και η αναστολή 

της ποινής, διαρκούντος του χρόνου της αναστολής.   

 

3. Αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και ο αιτών έχει επιδείξει καλή 

ιπποδρομιακή συμπεριφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. χορηγεί στον 

αιτούντα την άδεια του προπονητή δρομώνων ίππων καθώς και ατομικό 

αριθμό μητρώου, τον καταχωρίζει στο αρχείο προπονητών που τηρεί και 

κοινοποιεί την εγγραφή στον οικείο σύνδεσμο προπονητών. Αν δεν πληρούται 

έστω και ένας όρος, η αίτηση που υποβλήθηκε απορρίπτεται.   

 

4. Για την παροχή εκ μέρους του υπηρεσιών διατροφής και εκγύμνασης του 

ίππου, ο προπονητής δρομώνων ίππων συμβάλλεται εγγράφως με τον 

ιδιοκτήτη του ίππου.  

 

5. Επιτρέπεται  η παράλληλη άσκηση από τον προπονητή άλλου 

επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση του άλλου, εκτός του 

προπονητή, επαγγέλματος δεν εμποδίζει την εύρυθμη και αυτοπρόσωπη 

άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.  

 

Άρθρο 17 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας  προπονητή νομικού προσώπου  

 

1. Αν ο αιτών τη χορήγηση της άδειας προπονητή είναι νομικό πρόσωπο 

(εταιρεία προπόνησης ίππων), η αίτηση που υποβάλλει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. συνοδεύεται από τα εξής  δικαιολογητικά:  
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α. Το  καταστατικό του νομικού προσώπου, μεταφρασμένο αν έχει 

την έδρα του σε άλλη χώρα, από το οποίο συνάγεται η εκπροσώπησή του 

και ότι συμπεριλαμβάνεται στους σκοπούς του, μεταξύ τυχόν άλλων 

συναφών, ιπποδρομιακών, δραστηριοτήτων, η προπόνηση ίππων.  

β. Βεβαίωση της Φ.Ε.Ε. ή αντίστοιχης ιπποδρομιακής αρχής άλλης 

χώρας ότι ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου κατέχουν 

άδεια προπονητή δρομώνων ίππων. Τα  υπόλοιπα μέλη του νομικού 

προσώπου (φυσικά πρόσωπα) δύνανται, αλλά δεν είναι απαραίτητο, να 

κατέχουν άδεια προπονητή δρομώνων ίππων.  

 

2. Απαγορεύεται να συμμετέχει ο προπονητής-εκπρόσωπος ή μέλος της 

εταιρείας προπόνησης σε άλλη εταιρεία προπόνησης ή να ασκεί το επάγγελμα 

του προπονητή και ως φυσικό πρόσωπο.  

 

Άρθρο 18 

Προπονητές χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης-τρίτων χωρών  

 

1. Ο κάτοχοι άδειας προπονητή, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν 

νόμιμα το επάγγελμα του προπονητή δρομώνων ίππων σε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους 

στην Ελλάδα  με την υποβολή  στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε. αίτησης άσκησης επαγγέλματος προπονητή δρομώνων ίππων είτε σε 

μόνιμη βάση είτε προσωρινά, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ή 

περισσότερες φορές. Η αίτηση συνοδεύεται από:  

α. δήλωση του ονόματος του ίππου ή των ίππων που ο δικαιούχος 

έχει στην προπόνησή του και της ακριβούς διεύθυνσης σταυλισμού του 

ίππου ή των ίππων και  

β. βεβαίωση της ιπποδρομιακής αρχής της χώρας, στην οποία ο αιτών 

ασκεί το επάγγελμα του προπονητή πριν την έλευσή του στην Ελλάδα, ότι 

αυτός κατέχει άδεια προπονητή στη χώρα προέλευσής του, δεν του έχουν 

επιβληθεί ποινές που αποκλείουν κατά το δίκαιο της χώρας του την άσκηση 

του επαγγέλματος του προπονητή και ότι έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε 

ιπποδρομίες άλλης χώρας.  

 

2. Ισχύουν και εφαρμόζονται και εν προκειμένω, αναλόγως, οι διατάξεις των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16 και της  παρ. 2 του άρθρου 17.  
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Άρθρο 19 

Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας προπονητή  

 

Ο κάτοχος άδειας προπονητή δρομώνων ίππων καταθέτει στο Τμήμα 

Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. δήλωση έναρξης της 

επαγγελματικής του δραστηριότητος. Για τη λειτουργία και δευτερεύουσας 

μονάδας προπόνησης καταθέτει στο παραπάνω τμήμα δήλωση έναρξης 

επαγγελματικής δραστηριότητας δευτερεύουσας μονάδας. 

 

Άρθρο 20 

Παύση προπόνησης ίππων 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, ανακαλείται η άδεια του προπονητή 

δρομώνων ίππων, φυσικού ή νομικού προσώπου, αν αυτός πάψει να 

προπονεί ίππους για περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος.   

 

2. Αν ο προπονητής επιθυμεί την επαναχορήγηση της άδειας, υποβάλλει νέα 

αίτηση χορήγησής της, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά των άρθρων 

16, 17, 18 και 19, ανάλογα.    

 

Άρθρο 21 

Αποβολή ιδιότητας προπονητή 

 

1. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του προπονητή το φυσικό πρόσωπο 

που την κατέχει ή σε περίπτωση εταιρείας προπόνησης ο εκπρόσωπος αυτής, 

αν μετά τη λήψη ατομικού αριθμού μητρώου προπονητή και την ανάληψη της 

προπόνησης δρομώνων ίππων καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε 

αδίκημα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άθρου 16. 

 

2. Η αποβολή της ιδιότητας του προπονητή διαπιστώνεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που 

το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται 

και η παρουσία του προσώπου που απέβαλε την ιδιότητα του προπονητή σε 

οποιοδήποτε χώρο του άρθρου 155.  



24 

 

 

Άρθρο 22 

Δηλώσεις μεταβολών-Ανανέωση άδειας προπονητή   

 

1. Μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ο προπονητής 

υποβάλλει στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. αίτηση-

δήλωση στην οποία αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του, το Α.Μ.Κ.Α., τον Α.Φ.Μ., 

και τη Δ.Ο.Υ. αυτού, καθώς και τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας, σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, και της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

και ζητεί την ανανέωση για το επόμενο έτος της άδειάς του.       

 

2. Αν ο προπονητής είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας και δευτερεύουσας 

μονάδας προπόνησης, για κάθε ανανέωσή της καταθέτει και την αίτηση-

δήλωση ανανέωσης της επαγγελματικής δραστηριότητος δευτερεύουσας  

μονάδας. 

 

3. Με τη δήλωση της παραγράφου 1 ο προπονητής βεβαιώνει επίσης ότι δεν 

έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα από αυτά της περίπτωσης ε της 

παραγράφου 1 του άρθρου 16.   

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε από 

τον προπονητή να προσκομίσει ποινικό μητρώο για δικαστική χρήση προς 

διακρίβωση της ποινικής του κατάστασης, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις 

μεταβολής της σε σχέση με αυτή που δηλώθηκε αρχικά. 

 

Άρθρο 23 

Καθήκοντα-Υποχρεώσεις προπονητών  

 

Ο προπονητής:  

α. είναι υπεύθυνος για την ομαλή, εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία 

του σταύλου του, τον οποίο διευθύνει με σεβασμό για τα συμφέροντα των 

ιδιοκτητών και σύμφωνα με το νόμο, τον Κώδικα Ιπποδρομιών, τις Γενικές 

Διατάξεις, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις καθώς και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη σύμβασή του με τον Φορέα Ιπποδρομιών και τον συναφή Κανονισμό 

του,   
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β. μεριμνά για τον υποχρεωτικό σταβλισμό των ίππων της 

προπόνησής του εντός των εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου, με εξαίρεση 

την περίοδο τυχόν τυχόν προσωρινής απομάκρυνσής τους από τον 

Ιππόδρομο,   

γ. φροντίζει με ιδιαίτερη προσοχή για την περιποίηση, τη διατροφή, 

την εκπαίδευση και την προπόνηση των ίππων του, τηρώντας όλους τους 

κανόνες ασφάλειας και ευζωίας τους,  

         δ. εποπτεύει τις καθημερινές εργασίες καθαριότητας του σταύλου του 

και είναι υπεύθυνος για τους εργαζόμενους σ’ αυτόν, τους οποίους και 

ενημερώνει για τις βασικές αρχές του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών 

Διατάξεων και ιδιαίτερα για τα σχετικά με την εργασία τους σημεία του Κώδικα, 

τις συνθήκες εργασίας τους και την τήρηση των όρων της εργατικής και της 

ασφαλιστικής νομοθεσίας,  

ε. συμμετέχει σε προπονητικά ή άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια που  

διοργανώνει η Φ.Ε.Ε. ή ο Φορέας Ιπποδρομιών και δέχεται  σε μαθητεία ως 

βοηθούς του απόφοιτους της Σχολής Προπονητών της Φ.Ε.Ε.,  

στ. συνάπτει τις συμβάσεις που προβλέπονται στο νόμο με τον Φορέα 

Ιπποδρομιών, τον ιδιοκτήτη, τους ίππους του οποίου προπονεί, τους 

αναβάτες, μαθητευόμενους και μη, και το υπόλοιπο προσωπικό των 

σταύλων του, υποβάλλει αντίγραφά τους στο Τμήμα Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., εκδίδει και λαμβάνει τα παραστατικά που 

προβλέπονται στο νόμο και  παραδίδει στην Φ.Ε.Ε., όταν αρμοδίως του 

ζητηθούν, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής,  αντίγραφα της 

σχετικής μισθολογικής κατάστασης και αναλυτικών στοιχείων του 

προσωπικού που απασχολεί,  

ζ. τηρεί με συνέπεια το ωράριο λειτουργίας των σταύλων και το 

ωράριο προπονήσεων,   

η. απασχολεί ως ιπποκόμους για τη φροντίδα των ίππων του 

προσωπικό που έχει την απαιτούμενη κατάρτιση, και σε μέγιστη αναλογία 

ένας (1) ιπποκόμος ανά  επτά (7) ίππους, χωρίς να απαιτείται η πρόσληψη 

ιπποκόμου αν προπονεί μέχρι τέσσερις (4) ίππους,  

θ. απασχολεί άτομα που έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην 

Ελλάδα και είναι ασφαλισμένα νόμιμα,  

ι. μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκών χώρων σταυλισμού για τους 

ίππους που προπονεί εντός των εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου και 

εξασφαλίζει ότι οι χώροι στους οποίους σταυλίζονται οι ίπποι που προπονεί 
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είναι σε άριστη κατάσταση και διασφαλίζονται πλήρως οι απαιτήσεις 

υγιεινής, ασφάλειας και ευζωίας των ίππων.  

 

Άρθρο 24 

Δήλωση ανάληψης προπόνησης 

 

1. Ο προπονητής δηλώνει στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε. το όνομα και την ιδιοκτησία όλων των ίππων που προπονεί μέσα σε 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάληψης της προπόνησής τους. Η 

ανωτέρω δήλωση κοινοποιείται ταυτόχρονα στον Φορέα Ιπποδρομιών.  

 

2. Οι ίπποι οι οποίοι έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν σε ιπποδρομία 

πρέπει να βρίσκονται στο σταύλο του προπονητή που τους προπονεί  και να 

προπονούνται κανονικά. 

 

Άρθρο 25 

Μεταβολή ιδιοκτησίας ίππων και ζωϊκού δυναμικού σταύλου 

 

1. Κάθε μεταβολή της ιδιοκτησίας ίππων, την προπόνηση των οποίων έχει 

αναλάβει, γνωστοποιείται από τον προπονητή στο Τμήμα Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

από τη μεταβολή.  

 

2. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη μεταβολή, ο 

προπονητής δηλώνει στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. 

κάθε μεταβολή που γίνεται στο σταύλο του ως προς τον αριθμό των ίππων 

του, την είσοδο κάθε ίππου σ’ αυτόν και την έξοδο κάθε ίππου από αυτόν, 

με εξαίρεση τις εισόδους και εξόδους για λόγους προπόνησης ή επίσκεψης 

στο κτηνιατρείο.  

3. Οι δηλώσεις των ανωτέρω παραγράφων υποβάλλονται με τη διαδικασία 

και τους τύπους που καθορίζονται στις Γενικές Διατάξεις. Σε περίπτωση 

μεταβολής προπόνησης, απαιτείται η σύνταξη και η υπογραφή από τους 

αρμόδιους προπονητές πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, ένα (1) 

αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στην Φ.Ε.Ε. και ένα (1) στον Φορέα 

Ιπποδρομιών. 
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Άρθρο 26 

Δήλωση απομάκρυνσης  ίππων 

 

1. Κάθε απομάκρυνση ίππου από τον ιππόδρομο, προσωρινή ή οριστική, 

δηλώνεται από τον προπονητή στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε., με τη διαδικασία που καθορίζεται στις Γενικές Διατάξεις, 

λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν συμβατικών ή  κανονιστικών 

ρυθμίσεων του Φορέα Ιπποδρομιών.  

 

2. Αν απομακρυνθεί προσωρινά ίππος από τον Ιππόδρομο, ο ιδιοκτήτης του, 

ο οποίος ενημερώνεται σχετικά από το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων 

της Φ.Ε.Ε., μετά την παραλαβή της δήλωσης απομάκρυνσης του ίππου από 

τον προπονητή, δηλώνει στο ανωτέρω τμήμα: 

α.  το σημείο του νέου σταυλισμού του ίππου και κάθε τυχόν νέα 

μετακίνησή του,  

β. το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 

της μονάδας νέου σταυλισμού, ο οποίος συνυπογράφει τη δήλωση και 

αποδέχεται το σταυλισμό του ίππου στη μονάδα του,  

γ. την επιστροφή του ίππου, αμέσως όταν επανέλθει στον Ιππόδρομο. 

 

3. Σε περίπτωση επιστροφής στον Ιππόδρομο  ίππου που απομακρύνθηκε 

προσωρινά, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της απομάκρυνσης, ο 

ίππος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ιπποδρομιακούς αγώνες πριν την 

πάροδο σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της 

επιστροφής του.  

 

4. Αν απομακρυνθεί ίππος από τον Ιππόδρομο για να χρησιμοποιηθεί εκτός 

ιπποδρομιών, ο προπονητής το δηλώνει στον εντεταλμένο για τους 

σταύλους υπάλληλο του Ιπποδρόμου και μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

από την απομάκρυνσή του στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση θανάτου ή ευθανασίας 

ίππου. 

 

5. Σε περίπτωση που δηλωθεί οριστική απομάκρυνση ίππου και αυτός 

επανέλθει στο μέλλον στον Ιππόδρομο, ο ίππος που επανήλθε δεν έχει 

δικαίωμα συμμετοχής σε ιπποδρομιακούς αγώνες για έξι (6) μήνες από την 
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ημερομηνία επιστροφής του, ακόμη και αν μεταβλήθηκε η ιδιοκτησία του, 

κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής του από τον Ιππόδρομο. 

 

Άρθρο 27 

Δήλωση εγγραφής ίππων σε ιπποδρομία  

 

Για να υποβληθεί από τον προπονητή δήλωση εγγραφής ίππου του για να 

συμμετάσχει σε ιπποδρομία, πρέπει, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων του 

Κεφαλαίου Η, να έχει δηλωθεί στην προπόνησή του, στο Τμήμα Εγγραφών 

και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 

πριν την εγγραφή του σε ιπποδρομία. Ως πρώτη ημέρα θεωρείται η ημέρα 

κατάθεσης της δήλωσης προπόνησης και ως τελευταία η ημέρα εγγραφής 

του ίππου. 

 

Άρθρο  28 

Βοηθός προπονητή-Προσωπικό σταύλου 

 

Ο προπονητής δικαιούται να προσλαμβάνει: 

α. Έναν έμμισθο βοηθό προπονητή, ο οποίος τον αναπληρώνει  σε 

όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του και έχει την ευθύνη κατά τη 

διάρκεια της δικαιολογημένης απουσίας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί 

το μήνα. Αν η απουσία οφείλεται σε σοβαρό ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, 

το παραπάνω χρονικό διάστημα επιμηκύνεται και καθορίζεται με απόφαση 

της Επιτροπής Ιπποδρομιών, δεν μπορεί όμως να υπερβεί  τους τρείς (3) 

μήνες. Κατά τη διάρκεια της απουσίας αυτής ο προπονητής εξακολουθεί να 

φέρει τις ευθύνες που προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Γενικές 

Διατάξεις, εκτός αν η Επιτροπή Ιπποδρομιών διαπιστώνει την πραγματική 

αδυναμία του να τις φέρει. Τις ίδιες ευθύνες με τον προπονητή έχει και ο 

βοηθός του. Ο βοηθός προπονητή αντικαθιστά τον προπονητή του σε 

περίπτωση συμμετοχής ίππων του σε άλλο Ιππόδρομο. Αν ο προπονητής 

προπονεί περισσότερους από τριάντα (30) ίππους, υποχρεούται να 

προσλάβει βοηθό προπονητή.  

  β. Έναν υπεύθυνο αρχισταυλίτη ανά γεωγραφική τοποθεσία σταύλου, 

τον οποίον ορίζει από τους σταυλίτες του. Ο αρχισταυλίτης δηλώνεται στο 

Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της  Φ.Ε.Ε. και μπορεί να ορίζεται από 
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τον προπονητή και ως βοηθός του, αν κατά τον ορισμό του δεν υπάρχουν 

απόφοιτοι της Σχολής Προπονητών.  

  γ. Ανάλογο αριθμό σταυλιτών, οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά 

με ευθύνη του προπονητή και δεν είναι αποκλεισμένα πρόσωπα. 

 

Άρθρο 29 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας βοηθού προπονητή 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας βοηθού προπονητή δρομώνων ίππων από την 

Επιτροπή Ιπποδρομιών απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης η οποία 

συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:  

  α. ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία του δελτίου της 

αστυνομικής ταυτότητας, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει  

συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας του και δεν έχει 

υπερβεί το πεντηκοστό (50ό),  

  β.   απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής,  

  γ. πτυχίο της Σχολής Προπονητών της Φιλίππου Ενώσεως ή 

αντίστοιχης ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας, και, σε περίπτωση μη 

λείτουργίας της Σχολής Προπονητών της Φ.Ε.Ε., βεβαίωση αποδεδειγμένης 

προηγούμενης απασχόλησης με την ιδιότητα του αρχισταυλίτη, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών την τελευταία δεκαετία,  ή του πρώην 

αναβάτη, με συμπληρωμένες χίλιες (1.000) τουλάχιστον συμμετοχές 

ανάβασης την τελευταία δεκαετία,       δ.  πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου για γενική  χρήση, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών δεν 

έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα σε οποιαδήποτε 

ποινή καθώς και σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών  για 

οποιοδήποτε πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο και σε οποιαδήποτε 

ποινή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και το ντόπινγκ, 

παράνομο στοιχηματισμό, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση 

αποτελέσματος αγώνα,   

  ε. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες 

προπονητές, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή δεν  

έχει υποχρέωση στράτευσης και  

  στ. έγγραφη συμφωνία με αδειοδοτημένο προπονητή.     
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2. Εφαρμόζονται αναλόγως, και για τους βοηθούς προπονητές, οι διατάξεις 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16 του παρόντος.  

 

Άρθρο 30 

Υποχρεώσεις προπονητή κατά τη διεξαγωγή ιπποδρομίας 

 

1. Αν κατά τη διεξαγωγή μιας ιπποδρομίας ο προπονητής διαπιστώσει  υπαίτια 

συμπεριφορά του αναβάτη του ίππου του, όπως, ενδεικτικά, ανεπαρκή 

ίππευση, ολιγωρία, χαλάρωση προσπαθειών, παραβίαση οδηγιών διαδρομής, 

αδικαιολόγητη απώλεια θέσης, η οποία προδήλως ζημίωσε την επίδοση του 

ίππου του με αποτέλεσμα την απώλεια θέσης ή θέσεων, ενημερώνει αμέσως 

τους Ελλανοδίκες για την εκτίμησή του αυτή ή διατυπώνει την επιφύλαξή του 

ως προς τα ανωτέρω. 

 

2. Ο προπονητής  μπορεί  με δική του βούληση να δηλώσει, πριν κληθεί από 

τους Ελλανοδίκες, ότι η ίππευση του αναβάτη του δεν τον ικανοποίησε και να 

αναφέρει τα σημεία της διαδρομής και τους λόγους της δυσαρέσκειάς του. 

 

Άρθρο 31 

Σχέση προπονητή και μαθητευόμενου αναβάτη 

  

1. Για την παροχή των υπηρεσιών του, ο μαθητευόμενος αναβάτης 

συνάπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ιδιωτικό συμφωνητικό με 

τον προπονητή στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του. Το συμφωνητικό 

κατατίθεται στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., η διάρκειά 

του δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και σ’ αυτό αναφέρονται, εκτός των 

άλλων, το ύψος της αμοιβής του μαθητευόμενου αναβάτη και η υποχρέωση 

του προπονητή να παρέχει στον μαθητευόμενο αναβάτη τις απαραίτητες 

διευκολύνσεις για την ολοκλήρωση της ενδεχόμενης φοίτησής του στη μέση 

εκπαίδευση. 

 

2. Προπονητής που έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με μαθητευόμενο 

αναβάτη, υποχρεούται να τον επιβλέπει και να τον καθοδηγεί στα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Οι μαθητευόμενοι αναβάτες, εκτός από 

τις ιππεύσεις στις ιπποδρομίες και στις προπονήσεις, προσφέρουν  

υπηρεσίες στο σταύλο του προπονητή τους. 
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3. Αν λυθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό της παραγράφου 1, υποβάλλεται στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών σχετική δήλωση του προπονητή.  

 

4. Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών μαθητευόμενου αναβάτη σε 

περισσότερους από ένα προπονητές.  

 

Άρθρο 32 

Απουσία προπονητή 

 

1. Αν προπονητής απέχει από τα καθήκοντά του μετά τις εγγραφές λόγω 

βεβαιωμένης ασθένειας ή δικαιολογημένης απουσίας, οι ίπποι που προπονεί 

μπορούν να λάβουν μέρος στις ιπποδρομίες στις οποίες έχουν εγγραφεί, με 

υπεύθυνη δήλωση του προπονητή ότι αυτοί θα αγωνισθούν με δική του 

ευθύνη και με τη μέριμνα του βοηθού προπονητή ή του αρχισταυλίτη ή άλλου 

προπονητή ως προσωρινού αντικαταστάτη του, με τη σύμφωνη γνώμη  στην 

τελευταία περίπτωση του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή ευθύνονται κατά 

τον παρόντα Κώδικα τόσο ο προπονητής όσο και τα ανωτέρω πρόσωπα.  

 

2. H δήλωση του προπονητή της παραγράφου 1 κατατίθεται στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών ή και μέσα στον Ιππόδρομο, στους Ελλανοδίκες,  έως και μισή 

ώρα πριν την ιπποδρομία.  

 

3. Προπονητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τα καθήκοντά του για 

περισσότερες από έξι (6) εργάσιμες ημέρες, μπορεί  με δήλωσή του στην 

Eπιτροπή Ιπποδρομιών  να ορίσει για αντικαταστάτη του τον βοηθό του ή τον 

αρχισταυλίτη του ή άλλο προπονητή ως προσωρινό αντικαταστάτη του, με τη 

σύμφωνη γνώμη, στην τελευταία περίπτωση, του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση 

αυτή ο προπονητής εξακολουθεί να ευθύνεται σύμφωνα με τον παρόντα 

Κώδικα, παράλληλα με τον αντικαταστάτη του. 

 

4. Η δικαιολογημένη απουσία του προπονητή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα 

(1) μήνα. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, με απόφαση του 

ιδιοκτήτη του ίππου ο  προπονητής αντικαθίσταται, είτε προσωρινά είτε 

οριστικά.  
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5. Αν ο προπονητής τιμωρηθεί με την ποινή του αποκλεισμού, οι 

εγγεγραμμένοι από αυτόν ίπποι ανατίθενται υποχρεωτικά, μέσα σε δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες από την επιβολή της ποινής, σε άλλον ή άλλους 

προπονητές, εκτός αν έχει προηγηθεί εγγραφή σε ιπποδρομία του ίππου που 

προπονεί. Στο διάστημα αυτό οι ίπποι του συμμετέχουν κανονικά,  με ευθύνη 

του, στην ιπποδρομία.  Αν η Φ.Ε.Ε. ορίσει ότι η έκτιση της ποινής του 

αποκλεισμού αρχίζει αμέσως, οι εγγεγραμμένοι ίπποι του προπονητή που 

τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μπορούν να διαγωνισθούν μόνο με την έγκριση 

του ιδιοκτήτη, με ευθύνη του βοηθού προπονητή ή του αρχισταυλίτη ή άλλου 

προπονητή ως προσωρινού αντικαταστάτη του, ανάλογα. Αν κανένας δεν 

αναλαμβάνει την ευθύνη συμμετοχής του ίππου, ο ίππος διαγράφεται. 

 

6. Σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας προπονητή των ανωτέρω παραγράφων, 

αν δεν υπάρχει βοηθός προπονητή ή αρχισταυλίτης, εγγεγραμμένος ίππος 

μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά σε ιπποδρομία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη 

του. 

 

Άρθρο 33 

Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. επιβάλλεται 

πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ σε βάρος του 

προσώπου, φυσικού ή νομικού, που κατά παράβαση των διατάξεων του 

παρόντος Κώδικα:  

α. αναλαμβάνει χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 

16 έως και 19 την προπόνηση ίππων, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν 

σε ιπποδρομίες  ή 

β. εξακολουθεί την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή,  παρά 

το γεγονός ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. η άδειά 

του ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε κατ’ άρθρα 20 και 21.  

 

2. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος ασκεί παράλληλα με το επάγγελμα του 

προπονητή άλλο επάγγελμα, η άσκηση του οποίου απαιτεί την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του ή συμμετέχει, αν και φέρει την ιδιότητα του 

προπονητή-εκπροσώπου εταιρείας προπόνησης, και σε άλλη εταιρεία 

προπόνησης ή ασκεί παράλληλα το επάγγελμα του προπονητή και ως 
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φυσικό πρόσωπο, επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Φ.Ε.Ε., πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και η 

ποινή της ανάκλησης της άδειας του προπονητή.   

 

3. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος παραβαίνει την υποχρέωσή του της 

παραγράφου 1 του άρθρου 24 και δεν δηλώνει στο Τμήμα Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. το όνομα και την ιδιοκτησία όλων των ίππων που 

προπονεί μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ανάληψη της προπόνησής 

τους,  επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών πρόστιμο από εκατό (100) 

έως χίλια (1.000) ευρώ  ή η αναστολή της ισχύος της άδειάς του έως δύο (2) 

μήνες. 

 

4. Αν δεν δηλωθεί στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. από 

τον προπονητή μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το άρθρο 

25 η τροποποίηση ιδιοκτησίας ίππων που προπονεί ή η τροποποίηση του 

ζωϊκού δυναμικού του σταύλου του ή αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση της 

παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών επιβάλλει σε 

βάρος του προπονητή πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ, 

ανάλογα με τον αριθμό των ίππων που δεν δηλώθηκαν και το αν ο 

προπονητής υπέβαλε ή όχι δήλωση, έστω εκπρόθεσμη,  ή η αναστολή της 

ισχύος της άδειάς του έως δύο (2) μήνες.  

 

5. Η Φ.Ε.Ε. δικαιούται με τα αρμόδια εντεταλμένα όργανά της να επιθεωρεί 

και να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή τους σταύλους και να λαμβάνει βιολογικό 

υλικό προς εξέταση και δείγματα από την τροφή οποιουδήποτε ίππου. Σε 

περίπτωση που κατά τη διενέργεια αιφνίδιου ελέγχου ή δειγματοληψίας 

διαπιστωθεί απουσία του ίππου από το  σημείο σταυλισμού του που έχει 

δηλωθεί: 

α. Αν το σημείο σταυλισμού του ίππου είναι ο Ιππόδρομος και δεν 

έχει δηλωθεί η επιστροφή του ίππου λόγω αμελείας, σε βάρος του ιδιοκτήτη 

και του προπονητή του ίππου επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών 

πρόστιμο από πενήντα (50) έως πεντακόσια  (500) ευρώ, ανά ίππο, στον 

καθένα. Ο ίππος υποβάλλεται σε δειγματοληψία και μόνο αν το αποτέλεσμα 

είναι αρνητικό έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες. 

β. Αν το σημείο σταυλισμού του ίππου δεν είναι ο Ιππόδρομος, 

επιβάλλεται σε βάρος του ιδιοκτήτη η κύρωση της αφαίρεσης των 
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διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας του για ένα (1) μήνα και ο ίππος 

αποκλείεται από τις ιπποδρομίες για έξι (6) μήνες. Μετά τη δήλωση του νέου 

σημείου σταυλισμού του ο ίππος υποβάλλεται σε δειγματοληψία και αν 

ανιχνευθεί απαγορευμένη ουσία, ο ιδιοκτήτης τιμωρείται με αφαίρεση 

χρωμάτων ιδιοκτησίας για έξι (6) μήνες και ο ίππος αποκλείεται από τον 

Ιππόδρομο για δώδεκα (12) μήνες. 

 

6. Αν διαπιστωθεί ότι ίππος έχει εγκαταλειφθεί ή δεν τρέφεται καλά ή δεν 

πληρούνται οι εν γένει συνθήκες ευζωίας του, η Επιτροπή Ιπποδρομιών 

επιβάλλει σε βάρος του υπαίτιου ιδιοκτήτη και προπονητή πρόστιμο από 

εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ στον καθένα, ανάλογα με το μέγεθος 

της παράβασης και τον αριθμό των ίππων που αυτή αφορά, και σε 

περίπτωση υποτροπής, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση 

της Επιτροπής Ιπποδρομιών επιβάλλεται στον υπαίτιο ιδιοκτήτη η ποινή της 

αφαίρεσης χρωμάτων έως έξι (6) μήνες και στον υπαίτιο προπονητή 

αφαίρεση της άδειάς του έως έξι (6) μήνες.  

 

7. Αν διαπιστωθεί προπόνηση ίππων εκτός του ωραρίου που έχει καθοριστεί 

για τις προπονήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του υπαίτιου προπονητή, 

αναβάτη, ιπποκόμου πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ, 

ανάλογα με την ιδιότητα του υπαιτίου και το μέγεθος της παράβασης. Σε 

περίπτωση υποτροπής, εκτός από το ανωτέρω πρόστιμο, επιβάλλεται σε 

βάρος του υπαιτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, η κύρωση της απαγόρευσης άσκησης 

του επαγγέλματος του προπονητή, αναβάτη ή ιπποκόμου, ανάλογα.   

 

8. Αν ο προπονητής παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει συνάψει 

ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη, τους ίππους του οποίου προπονεί, 

αποκλείεται από τις εγγραφές ίππων για συμμετοχή σε ιπποδρομίες. 

 

9. Ο προπονητής, και ο βοηθός προπονητή, των οποίων ανακλήθηκε ή 

αφαιρέθηκε η άδεια από την Φ.Ε.Ε. για παραβάσεις του Κώδικα 

Ιπποδρομιών, θεωρούνται αποκλεισμένα πρόσωπα και απαγορεύεται η 

παρουσία τους σε οποιοδήποτε χώρο του άρθρου 155.  

 



35 

 

10. Αν ο προπονητής, ή ο βοηθός προπονητή, σε βάρος του οποίου 

επιβλήθηκε από την Φ.Ε.Ε. ανάκληση ή αφαίρεση της άδειάς του, είναι και 

ιδιοκτήτης ίππων, αποβάλλει αυτοδικαίως και την ιδιότητα του ιδιοκτήτη. 

Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 2 του 

άρθρου 21. 

 

11. Αν ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια προπονητή ή βοηθού προπονητή, ο 

οποίος δεν είναι ιδιοκτήτης ίππων, δεν μπορεί αυτός να αποκτήσει την 

ιδιότητα του ιδιοκτήτη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συγκεκριμένη 

κύρωση.  

 

12. Αν αφαιρεθούν τα χρώματα ιδιοκτησίας ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και 

προπονητής ή βοηθός προπονητή ίππων, αυτός αποβάλλει και την ιδιότητα 

του προπονητή ή του βοηθού προπονητή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 

η συγκεκριμένη κύρωση. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η 

παράγραφος 2 του άρθρου 21. 

 

13. Δεν επιτρέπεται αλλαγή προπονητή ίππων που  έχουν ήδη εγγραφεί για 

να συμμετάσχουν σε ιπποδρομία.  Η αλλαγή γίνεται μετά τη διεξαγωγή της 

ιπποδρομίας. Αν ιδιοκτήτης αποσύρει από προπονητή  ίππο ο οποίος έχει 

ήδη εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία, εκτός από τις συνέπειες 

για τον ίππο και τον ιδιοκτήτη της αποχής δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι 

χίλια (1.000) ευρώ. 

 

14. Αν προπονητής αναλάβει στην προπόνησή του ήδη εγγεγραμμένο ίππο, 

επιβάλλεται σε βάρος του από την Επιτροπή Ιπποδρομιών πρόστιμο από 

εκατό (100) μέχρι χίλια (1.000) ευρώ. 

 

15. Σε βάρος προπονητή που καταλαμβάνει σταύλο χωρίς την τήρηση της 

διαδικασίας που απαιτείται από κάθε Ιππόδρομο, επιβάλλεται από την 

Επιτροπή Ιπποδρομιών πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι χίλια (1.000) 

ευρώ για κάθε σταύλο που ο προπονητής καταλαμβάνει, ανάλογα με τον 

αριθμό των ίππων που σταυλίζει χωρίς δικαίωμα, ή αναστολή της ισχύος της 

άδειάς του έως δύο (2) μήνες. 
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16. Σε βάρος προπονητή ο οποίος δεν υποβάλει στο Τμήμα Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. ονομαστική κατάσταση της δύναμης των ίππων 

και του βοηθητικού προσωπικού το οποίο απασχολεί στο τέλος του μήνα, η 

Επιτροπή Ιπποδρομιών επιβάλλει πρόστιμο από εκατό (100) έως τριακόσια 

(300) ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Ο 

προπονητής δεν μπορεί να προβαίνει στην εγγραφή ίππων του σε 

ιπποδρομία μέχρι να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ 

 

Άρθρο 34 

Ορισμός αναβάτη-Κατηγορίες αναβατών 

 

1. Αναβάτης δρομώνων ίππων είναι ο επαγγελματίας, στον οποίο έχει 

χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. ειδική άδεια να ιππεύει στις 

ιπποδρομίες που διεξάγονται σε αναγνωρισμένους από την Φ.Ε.Ε. 

Ιππόδρομους.  

 

2. Νέος αναβάτης δρομώνων ίππων είναι ο αναβάτης που συμπλήρωσε ικανό 

αριθμό συμμετοχών σε ιπποδρομιακούς αγώνες και η Επιτροπή Ιπποδρομιών 

κρίνει ότι διαθέτει την επάρκεια προκειμένου να ιππεύει σε ιπποδρομιακούς 

αγώνες ως νέος αναβάτης. Ο νέος αναβάτης φέρει μαστίγιο και δικαιούται 

χάρη ενάμιση (1 ½) κιλού για τις επόμενες τριάντα (30) συμμετοχές του. 

 

3. Μαθητευόμενος αναβάτης δρομώνων ίππων είναι ο απόφοιτος της Σχολής 

Εκπαίδευσης και Μαθητείας Αναβατών (ΣΕΜΑ) της Φ.Ε.Ε. ή άλλης αντίστοιχης 

ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας ή, σε περίπτωση μη λειτουργίας της ΣΕΜΑ, 

αυτός που έχει συμπληρώσει τριετή θητείς ως αναβάτης προπονήσεων ή ως 

ιπποκόμος γυμναστής και έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον πεντακόσιες (500) 

προπονήσεις (εκγυμνάσεις) δρομώνων ίππων στον Ιππόδρομο, ο οποίος 

δικαιούται να ιππεύει  στις ιπποδρομίες και στις προπονήσεις  ίππους του 

προπονητή του, προκειμένου να αποκτήσει πείρα και να βελτιώσει τις 

ικανότητες που απέκτησε στη Σχολή, τελεί υπό τη διαρκή επίβλεψη και 

καθοδήγηση του προπονητή του και προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες και στο 

σταύλο του προπονητή του, προκειμένου να εξοικειώνεται με τους ίππους. 
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4. Αναβάτης προπονήσεων ή ιπποκόμος γυμναστής είναι ο απόφοιτος της 

ΣΕΜΑ ή σχολής εκγύμνασης ίππων ή πρόσωπο που διαθέτει κατά την κρίση 

της Επιτροπής Ιπποδρομιών επαρκή εμπειρία, που εργάζεται σε σταύλο και 

ιππεύει ίππους μόνο για προπόνηση.  

 

5. Ερασιτέχνης αναβάτης είναι ο πρώην ή συνταξιούχος αναβάτης, ο οποίος 

μετά από έγκριση της Επιτροπής Ιπποδρομιών για την επάρκεια και την 

αποδεδειγμένη του εμπειρία, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένος 

κατά ατυχημάτων ζωής, ασχολείται, άνευ αμοιβής, μόνο με την εκγύμναση 

των ίππων. 

 

Άρθρο 35 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναβάτη  

 

1. Για τη χορήγηση άδειας αναβάτη δρομώνων ίππων απαιτείται η υποβολή 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα εξής 

δικαιολογητικά:  

α. ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει  

συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί 

το τριακοστό (30ό), 

β.  πτυχίο της Σχολής Εκπαίδευσης και Μαθητείας Αναβατών της 

Φ.Ε.Ε. ή αντίστοιχης ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας,  

γ. βεβαίωση της Φ.Ε.Ε. ότι ο αιτών έχει  ιππεύσει  σε τριάντα (30) 

ιπποδρομίες ως νέος αναβάτης και θετική εισήγηση της Επιτροπής 

Ιπποδρομιών, η οποία λαμβάνει υπόψη της την εν γένει απόδοση του νέου 

αναβάτη στις ιπποδρομίες, 

δ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για γενική  χρήση, από το οποίο 

αποδεικνύεται ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε 

κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή καθώς και σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

δύο (2) ετών  για οποιοδήποτε πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο και σε 

οποιαδήποτε ποινή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και το 

ντόπινγκ, παράνομο στοιχηματισμό, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση 

αποτελέσματος αγώνα,  
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ε. ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ικανότητα του αιτούντος 

προς άσκηση του επαγγέλματος του αναβάτη και  

στ. άδεια εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα, αν ο αιτών είναι 

υπήκοος χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

2. Δεν αίρουν το κώλυμα της περίπτωσης δ  της παραγράφου 1 η παραγραφή 

της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση και η αναστολή 

της ποινής, διαρκούντος του χρόνου της αναστολής.  

 

3. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ο αιτών έχει επιδείξει 

καλή ιπποδρομιακή συμπεριφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε.  χορηγεί 

στον αιτούντα την άδεια του αναβάτη δρομώνων ίππων και ατομικό αριθμό 

μητρώου, τον καταχωρίζει στο αρχείο αναβατών που τηρεί και κοινοποιεί την 

εγγραφή στον οικείο σύνδεσμο αναβατών.  

 

 

Άρθρο 36 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας  νέου αναβάτη-μαθητευόμενου 

αναβάτη-αναβάτη προπονήσεων  

 

1. Για τη χορήγηση άδειας νέου αναβάτη δρομώνων ίππων, απαιτείται η 

υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. αίτησης, η οποία συνοδεύεται 

από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 35, προς απόδειξη της 

συνδρομής των προϋποθέσεων της ανωτέρω διάταξης. Ως προς τη βεβαίωση 

της Φ.Ε.Ε. της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 35, απαιτείται ο 

αιτών να έχει ιππεύσει σε ικανό αριθμό ιπποδρομιών ως μαθητευόμενος 

αναβάτης καθώς και η θετική εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, η οποία 

λαμβάνει υπόψη της την εν γένει απόδοση του μαθητευόμενου αναβάτη στις 

ιπποδρομίες.  

 

2. Για τη χορήγηση άδειας μαθητευόμενου αναβάτη δρομώνων ίππων, 

απαιτείται η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. αίτησης, η οποία 

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου  35, προς 

απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της ανωτέρω διάταξης, με 

εξαίρεση τη βεβαίωση της Φ.Ε.Ε. της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, η οποία 

δεν απαιτείται.  
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3. Για τη χορήγηση άδειας αναβάτη προπονήσεων ή ιπποκόμου-γυμναστή   

δρομώνων ίππων, απαιτείται η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. 

αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του 

άρθρου 35, προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της ανωτέρω 

διάταξης, με εξαίρεση την ηλικία της περίπτωσης α, ως προς την οποία πρέπει 

να αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της 

ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το πεντηκοστό (50ό), και τη βεβαίωση της 

Φ.Ε.Ε. της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, η οποία δεν απαιτείται. Ως προς 

τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτωσης β της παραγράφου 1, αν ο 

αιτών δεν είναι κάτοχος πτυχίου της Σχολής Εκπαίδευσης και Μαθητείας 

Αναβατών της Φ.Ε.Ε. ή αντίστοιχης ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας, 

μπορεί να είναι απόφοιτος σχολής εκγύμνασης ίππων, είτε στην Ελλάδα είτε 

στο εξωτερικό ή να διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα όσον αφορά την 

εκγύμναση ίππων, η οποία θα διαπιστώνεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών 

και με πρακτική εξέταση. Η αίτηση συνυπογράφεται και από τον προπονητή 

από τον οποίο προσλαμβάνεται ο αναβάτης προπονήσεων.  

 

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν 

και εφαρμόζονται ανάλογα  οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 

35, με εξαίρεση την καλή ιπποδρομιακή συμπεριφορά της παραγράφου 3 του 

άρθρου 35.  

 

5. Μαθητευόμενος  αναβάτης ο οποίος έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) 

έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει τριάντα (30) συμμετοχές σε 

ιπποδρομιακούς αγώνες, δεν δικαιούται να ιππεύει πλέον ως μαθητευόμενος 

αναβάτης, μπορεί όμως να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας αναβάτη 

προπονήσεων.   

 

Άρθρο 37 

Ανανέωση άδειας αναβάτη  

 

1. Για την ετήσια ανανέωση της άδειας των αναβατών, των νέων αναβατών, 

των μαθητευόμενων αναβατών και των αναβατών προπονήσεων απαιτείται η 

υποβολή στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., το αργότερο 

έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους:  
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α. αίτησης στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αναβάτη 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας), 

η οποία συνοδεύεται και από φωτογραφία του για την έκδοση της ετήσιας 

ταυτότητας,  

β. βεβαίωσης της Φ.Ε.Ε. ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 

δέκα (10)  ιππεύσεις σε ιπποδρομίες στην Ελλάδα ή άλλη χώρα κάθε έτος, 

προκειμένου για αναβάτη και νέο αναβάτη, και τουλάχιστον πέντε (5) 

ιππεύσεις κάθε έτος προκειμένου για μαθητευόμενο αναβάτη, σε διαφορετική 

περίπτωση βεβαίωσης της Επιτροπής Ιπποδρομιών για την ικανότητα του 

αιτούντος να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες,  

γ. βεβαίωσης της Φ.Ε.Ε. ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει εβδομήντα (70) 

παρουσίες στις προπονήσεις κατ’ έτος, προκειμένου για αναβάτη 

προπονήσεων,  

 δ. ιατρικού πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται η ικανότητα του 

αναβάτη να ιππεύσει. 

 

2. Για την ετήσια ανανέωση της άδειας των αναβατών προπονήσεων μεριμνά 

ο προπονητής στον οποίον εργάζονται, ο οποίος και υποβάλλει στο Τμήμα 

Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. τη σχετική αίτηση.  

 

3. Η Φ.Ε.Ε. δικαιούται να ζητήσει από τα πρόσωπα της παραγράφου 1, 

οποτεδήποτε, να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική 

χρήση, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις αμετάκλητης καταδίκης τους για 

αδίκημα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 35. Η μη 

συμμόρφωση του αναβάτη οποιασδήποτε κατηγορίας, στην προθεσμία που του 

τάχθηκε, έχει ως συνέπεια την αφαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., της άδειάς του.  

 

4. Ο κατάλογος των αναβατών, των νέων αναβατών, των μαθητευόμενων 

αναβατών και των αναβατών προπονήσεων, μετά την ετήσια ανανέωση των 

αδειών τους, δημοσιοποιείται  και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 38 

Αναβάτες κάτοχοι άδειας άλλων χωρών  
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1. Προκειμένου να ιππεύσει στην Ελλάδα αναβάτης, κάτοχος άδειας 

ιπποδρομιακής αρχής άλλης χώρας, αναγνωρισμένης από τη Δ.Ο.Ι.Α., 

υποβάλλει στην Φ.Ε.Ε. έγγραφο της ιπποδρομιακής αρχής της χώρας 

προέλευσής του, στο οποίο βεβαιώνεται η  ύπαρξη άδειας αναβάτη, η 

ημερομηνία λήξης της, το πειθαρχικό του μητρώο, και αν του έχει επιβληθεί 

ποινή αποκλεισμού, είτε την έχει εκτίσει είτε όχι, η ακριβής ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της ποινής.  

 

2. Για να ιππεύσει και πάλι στην Ελλάδα αναβάτης, κάτοχος άδειας της Φ.Ε.Ε.  

που ιππεύει σε ιπποδρομία εκτός Ελλάδας, προσκομίζει βεβαίωση από την 

ιπποδρομιακή αρχή της χώρας στην οποία ίππευσε περί μη επιβολής κυρώσεων 

σε βάρος του ή, σε περίπτωση που του επιβλήθηκαν κυρώσεις, βεβαίωση για 

τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν, με την ημερομηνία έναρξης και λήξης τους 

ή συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο της Δ.Ο.Ι.Α., το οποίο συμπληρώνεται και 

σφραγίζεται από τον υπεύθυνο ζυγιστή του ιππόδρομου στον οποίο ίππευσε. 

 

Άρθρο 39 

Επαναχορήγηση άδειας αναβάτη 

 

Αναβάτης, νέος αναβάτης  ή μαθητευόμενος αναβάτης,  ο οποίος διέκοψε την 

άσκηση του επαγγέλματός του για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο του έτους, 

δεν μπορεί να συνεχίσει να ιππεύει, εκτός αν λάβει εκ νέου άδεια από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τα 

δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των άρθρων 35 και 36, προσκομίζει και 

βεβαίωση ικανότητας ίππευσης της Επιτροπής Ιπποδρομιών.  

 

Άρθρο 40 

Εξαρτήματα ίππευσης  

 

1. Εξαρτήματα ίππευσης, για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα, είναι τα 

εξαρτήματα που επιβάλλεται να φέρουν οι ίπποι και οι αναβάτες προκειμένου 

να διαγωνισθούν, καθώς και όσα, πρόσθετα, επιλέγουν οι προπονητές να 

φέρουν οι ίπποι τους, για να εξαλείψουν τυχόν ιδιορρυθμίες τους και να 

βελτιώσουν την αγωνιστική τους συμπεριφορά. 
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2. Στα υποχρεωτικά εξαρτήματα που φέρουν απαραιτήτως, για την ασφάλειά 

τους,  οι αναβάτες οποιασδήποτε κατηγορίας, περιλαμβάνονται: 

α. το προστατευτικό κράνος εγκεκριμένων προδιαγραφών, όταν 

ιππεύουν, στην προπόνηση ή σε ιπποδρομία, έως ότου αφιππεύσουν,  

β. το προστατευτικό γιλέκο εγκεκριμένων προδιαγραφών, όταν 

ιππεύουν,  σε προπόνηση ή σε ιπποδρομία, από το χώρο επίδειξης των ίππων 

μέχρι το χώρο αφίππευσης, μετά το πέρας της ιπποδρομίας και  

γ. η στολή ίππευσης, η οποία αποτελείται από τη μπλούζα, το παντελόνι, 

το κράνος, το κάλυμμα του κράνους και τις μπόττες.  

 

3. Ο αναβάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να φέρει το προστατευτικό 

κράνος και το προστατευτικό γιλέκο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στις Γενικές Διατάξεις. Η ευθύνη για την καλή κατάσταση αυτών 

είναι αποκλειστικά των αναβατών, με εξαίρεση τους μαθητευόμενους αναβάτες 

για τους οποίους ευθύνεται και ο προπονητής τους.  

 

4. Η στολή ίππευσης, με τα διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας, παρέχεται στον 

αναβάτη από τον ιδιοκτήτη. Την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή της στον 

αναβάτη έχει ο προπονητής.  

 

Άρθρο 41 

Υποχρεώσεις αναβατών-Απαγορεύσεις  

 

1. Οι αναβάτες, όλων των κατηγοριών: 

α. Εισέρχονται στους χώρους του Ιπποδρόμου με την επίδειξη της 

ταυτότητάς τους και παρακολουθούν τις ιπποδρομίες από τον καθορισμένο γι’ 

αυτούς από τον Ιππόδρομο χώρο. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που δεν 

συμμετέχουν σε κάποια ιπποδρομία.   

β. Προπονούνται καθημερινά, προκειμένου να διατηρούνται σε καλή 

φυσική κατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. 

γ. Ενημερώνουν το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. για 

οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων τα οποία έχουν καταθέσει. 

δ. Υπόκεινται σε λήψη βιολογικών υλικών και έλεγχο για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών (ΑΛΚΟΤΕΣΤ) κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών και  των 

προπονήσεων.  
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ε. Ενημερώνουν έγκαιρα τους Ελλανοδίκες σε περίπτωση αδυναμίας 

τους να παρουσιαστούν στις ιπποδρομίες στις οποίες έχουν δηλωθεί να 

ιππεύσουν, και πάντοτε πριν την έναρξη των ιπποδρομιών της ιπποδρομιακής 

συγκέντρωσης. 

 

2. Αναβάτες, νέοι αναβάτες, μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες 

προπονήσεων απαγορεύεται:  

α. να δέχονται οποιασδήποτε μορφής αμοιβή από άλλα πρόσωπα, με 

εξαίρεση τον ιδιοκτήτη του ίππου που ίππευσαν, 

β. να δίνουν πληροφορίες υπό μορφή προγνωστικών ή να κάνουν 

εκτιμήσεις για την ιπποδρομία, τον ίππο που ιππεύουν ή για άλλους ίππους 

που συμμετέχουν στην ιπποδρομία, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές 

δημοσιοποιούνται, 

γ. να προβαίνουν σε μειωτικές δημόσιες κρίσεις και σχόλια για την 

επίδοση ίππου τον οποίο ίππευσαν ή για άλλους ίππους καθώς και να 

προβαίνουν σε προσβλητικό, ανάρμοστο ή υβριστικό δημόσιο σχολιασμό των 

ιπποδρομιακών θεσμών και των εκπροσώπων τους και της ιπποδρομιακής 

δραστηριότητας, και 

δ. να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε αμοιβαίο 

ιπποδρομιακό στοίχημα.  

 

Άρθρο  42 

Πρόσθετες υποχρεώσεις μαθητευόμενων αναβατών   

 

1. Μετά  τη χορήγηση άδειας μαθητευόμενου αναβάτη από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. οι μαθητευόμενοι αναβάτες μπορούν, υπό την 

προϋπόθεση ότι  έχουν ασφαλισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να 

ιππεύσουν στις προπονήσεις ίππους του προπονητή με τον οποίο έχουν 

υπογράψει συμφωνητικό,  με ευθύνη του για την επιλογή των κατάλληλων 

για το σκοπό αυτό ίππων και υπό τη διαρκή επίβλεψη και καθοδήγησή του. Η 

καθημερινή αυτή άσκηση είναι υποχρεωτική για την απόκτηση πείρας και τη 

βελτίωση των ικανοτήτων που απέκτησαν στη Σχολή. 

 

2. Οι μαθητευόμενοι αναβάτες, παράλληλα με την ίππευσή τους στις 

προπονήσεις και τις ιπποδρομίες,  προσφέρουν υπηρεσίες και στο σταύλο του 

προπονητή τους,  προκειμένου να εξοικειώνονται με τους ίππους. 
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3. Οι μαθητευόμενοι αναβάτες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια 

δικαιώματα με τους αναβάτες. 

 

4. Αν μαθητευόμενος αναβάτης εγκαταλείψει τον προπονητή με τον οποίο έχει 

συνάψει συμφωνητικό, μπορεί να καταγγελθεί από αυτόν στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών. Αν η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένη τη συμπεριφορά του 

μαθητευόμενου αναβάτη, αποφασίζει την αποδέσμευσή του από τον 

προπονητή του.  

 

Άρθρο 43 

Συμμετοχή μαθητευόμενων αναβατών  στις ιπποδρομίες 

 

1. Ο μαθητευόμενος αναβάτης:  

α. μπορεί να ιππεύσει στις ιπποδρομίες μετά την πάροδο τριών (3) 

μηνών από τη χορήγηση της άδειάς του, με την προϋπόθεση της έγγραφης 

βεβαίωσης του προπονητή του ότι είναι έτοιμος να ιππεύσει σε ιπποδρομίες,  

και πάντοτε χωρίς μαστίγιο, 

β. υποχρεούται να ιππεύει στις ιπποδρομίες μαθητευόμενων αναβατών 

τους ίππους του προπονητή με τον οποίο έχει συνάψει έγγραφο συμφωνητικό 

και αν δεν συμμετέχουν ίπποι του προπονητή του, μπορεί   μετά από έγκρισή 

του να ιππεύσει ίππο άλλου προπονητή, ο οποίος δεν διαθέτει μαθητευόμενο 

αναβάτη ή διαθέτει μαθητευόμενο, ο οποίος δεν πραγματοποιεί τα βάρη που 

φέρει ο ίππος, 

γ. μπορεί να ιππεύσει  ίππους άλλου προπονητή στις λοιπές, εκτός της 

περίπτωσης β, ιπποδρομίες, εφόσον ο προπονητής με τον οποίο έχει  συνάψει 

συμφωνητικό το εγκρίνει και δεν συμμετέχει με ίππους που προπονεί στη 

συγκεκριμένη ιπποδρομία, 

δ. απαγορεύεται να συμμετέχει σε μικτές ιπποδρομίες με αναβάτες, αν 

δεν έχει προηγουμένως συμπληρώσει πέντε (5) τουλάχιστον συμμετοχές σε 

ιπποδρομίες μαθητευόμενων αναβατών, 

ε. μπορεί να ιππεύει σε ιπποδρομίες διετών ίππων που έχουν πέντε (5) 

τουλάχιστον συμμετοχές σε ιπποδρομίες και σε ιπποδρομίες τριετών ίππων που 

έχουν τρεις (3) τουλάχιστον συμμετοχές σε ιπποδρομίες. 
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2.  Αν μαθητευόμενος αναβάτης δεν έχει, σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 

που άρχισε να συμμετέχει σε ιπποδρομίες, τουλάχιστον μία (1) ίππευση ανά 

μήνα, μπορεί να καταγγείλει στην Επιτροπή Ιπποδρομιών το συμφωνητικό που 

έχει συνάψει με τον προπονητή του, με αίτημα την  αποδέσμευσή του. 

 

3. Για τους μαθητευομένους αναβάτες προγραμματίζεται και προκηρύσσεται 

από κάθε Ιππόδρομο εύλογος, κατά την κρίση του, και ανάλογος με τον αριθμό 

των μαθητευόμενων αναβατών και το ενεργό ιππικό δυναμικό, αριθμός 

ιπποδρομιών μαθητευόμενων αναβατών. 

 

4. Ο μαθητευόμενος αναβάτης ονομάζεται νέος αναβάτης μετά την κατάκτηση 

πέντε (5) πρώτων νικών. Το συμφωνητικό συνεργασίας με τον προπονητή του 

συνεχίζει να ισχύει, μέχρι την κατάκτηση δέκα (10) πρώτων νικών. Ονομάζεται 

νέος αναβάτης και ο μαθητευόμενος αναβάτης που συμπλήρωσε τριάντα (30) 

συμμετοχές σε ιπποδρομιακούς αγώνες και η Επιτροπή Ιπποδρομιών κρίνει ότι 

διαθέτει την επάρκεια προκειμένου να ιππεύει ως νέος αναβάτης.  

Άρθρο 44 

Υποχρεώσεις αναβατών προπονήσεων  

 

Οι αναβάτες προπονήσεων ή ιπποκόμοι-γυμναστές:  

α. ως προς τις αναβάσεις, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 

υποχρεώσεις με όσους ιππεύουν στις ιπποδρομίες,  

β. ως προς τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ασφάλειά τους κατά 

ατυχημάτων και ζωής, ισχύουν όσα και για τους αναβάτες,  

γ. εργάζονται και στο σταύλο του προπονητή τους,  

δ. φέρουν την ειδική ταυτότητα ιπποκόμου της Φ.Ε.Ε. και  

ε. τηρούν το ωράριο και τον κανονισμό προπονήσεων που καταρτίζεται 

από τον Φορέα Ιπποδρομιών και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Φ.Ε.Ε. 

 

Άρθρο 45 

Ιατρική εξέταση αναβατών-Τραυματισμός  

 

1. Σε περίπτωση πτώσης ή τραυματισμού ή κακής φυσικής κατάστασης 

αναβάτη, δεν μπορεί αυτός να ιππεύσει κατά την ίδια ιπποδρομιακή 

συγκέντρωση ή σε επόμενη της πτώσης ή του τραυματισμού του ιπποδρομία, 
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αν προηγουμένως δεν εξετασθεί από τον ιατρό υπηρεσίας του Ιπποδρόμου και 

του χορηγηθεί ιατρική βεβαίωση ότι είναι ικανός να ιππεύσει. 

 

2. Για να ιππεύσει ξανά αναβάτης που υπέστη σοβαρό τραυματισμό, απαιτείται 

να προσκομίσει στους Ελλανοδίκες ιατρική βεβαίωση ότι είναι ικανός να 

ιππεύσει, διαφορετικά δεν μπορεί να ιππεύσει στις ιπποδρομίες. 

 

3. Αναβάτης, ο οποίος δηλώνει την ημέρα των ιπποδρομιών ή τις ώρες 

διεξαγωγής τους ασθένεια που έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί ιατρικά, δεν 

μπορεί να ιππεύσει για τις επόμενες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.  

 

4. Σε περίπτωση τραυματισμού αναβάτη ή ελαφράς αδιαθεσίας του στις 

προπονήσεις ή στις ιπποδρομίες, αυτός μπορεί να ιππεύσει στις ιπποδρομίες, 

ακόμη και την επόμενη ημέρα, εφόσον κατά την ημέρα και την ώρα των 

δηλώσεων προσκομίσει θετική γνωμάτευση του ιατρού του Ιπποδρόμου, η 

οποία γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Ιπποδρομιών. 

Άρθρο 46 

Βάρη μαθητευόμενων και νέων αναβατών  

 

1. Οι μαθητευόμενοι και οι νέοι αναβάτες δικαιούνται τις κατωτέρω 

ελαφρύνσεις ή χάρες βαρών στις ιπποδρομίες:  

α. μέχρι να ονομασθούν οι μαθητευόμενοι νέοι αναβάτες, δυόμισι (2 ½) 

κιλά σε όλες τις ιπποδρομίες,  εκτός των Β.Η και Β.Η.Ε.,  

β. μετά την ονομασία τους σε νέους αναβάτες και μέχρι την τριακοστή 

πρώτη (31η) συμμετοχή τους σε ιπποδρομιακούς αγώνες ως νέοι αναβάτες, 

ενάμισι (1 ½) κιλό.  

 

2. Η ελάφρυνση των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 είναι 

υποχρεωτική για τους μαθητευόμενους και τους νέους αναβάτες και μόνο όταν 

το βάρος τους δεν το επιτρέπει δεν κάνουν χρήση αυτής.  

 

3. Ο μαθητευόμενος αναβάτης απαγορεύεται να ιππεύσει με βάρος ανώτερο 

από εκείνο που αναγράφεται στο πρόγραμμα ημέρας, με εξαίρεση στις 

ιπποδρομίες για μαθητευόμενους αναβάτες, και μέχρι ενάμισι (1 ½) κιλό.  
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4. Αν μετά τη δημοσίευση του προγράμματος ημέρας και πριν την τέλεση της 

ιπποδρομίας οι νέοι αναβάτες που δικαιούνται ελάφρυνση αντικαταστήσουν 

αναβάτη, αυτοί φέρουν υποχρεωτικά το βάρος που αναγράφεται στο 

πρόγραμμα ημέρας, χωρίς ελάφρυνση.     

 

5. Οι μαθητευόμενοι αναβάτες δεν δικαιούνται χάρη κιλών όταν συμμετέχουν 

σε ιπποδρομίες αμιγείς για μαθητευόμενους αναβάτες. Στις υπόλοιπες 

ιπποδρομίες δικαιούνται χάρη δυόμισι (2 ½) κιλά.  

 

6. Οι μαθητευόμενοι και οι νέοι αναβάτες μπορούν να δηλωθούν και να 

ιππεύσουν, σε όλες τις ιπποδρομίες, ίππους οποιουδήποτε προπονητή, εκτός 

αν έχουν συνάψει με τον ιδιοκτήτη ή τον προπονητή τους ιδιωτικό 

συμφωνητικό, στο οποίο περιέχεται ο όρος της αποκλειστικότητας. 

 

7. Αν σε ιπποδρομίες, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν 

μαθητευόμενοι και νέοι αναβάτες και αναβάτες, δεν δηλωθούν να ιππεύσουν 

αναβάτες, ισχύει η χάρη του ενός (1) κιλού υπέρ των μαθητευόμενων  

αναβατών. 

 

Άρθρο 47 

Συμφωνητικό  συνεργασίας   

 
1. Οι όροι της συνεργασίας του αναβάτη οποιασδήποτε κατηγορίας με τον 

ιδιοκτήτη ή τον προπονητή  του περιλαμβάνονται σε έγγραφο συμφωνητικό 

που κατατίθεται στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε.  και 

κοινοποιείται στον Φορέα Ιπποδρομιών. 

 

2. Αναβάτες, οι οποίοι δεσμεύονται με ιδιοκτήτη ή προπονητή για να ιππεύουν 

κατά προτεραιότητα ίππους τους με συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο 

Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε.,  δεν μπορούν να ιππεύσουν 

σε ιπποδρομία ίππο άλλου ιδιοκτήτη ή προπονητή, όταν στην ιπποδρομία αυτή 

συμμετέχει ίππος του ιδιοκτήτη ή του προπονητή με τον οποίο έχουν 

συμφωνητικό, εκτός αν ρητά επιτρέπεται αυτό στο συμφωνητικό. 

 

3. Όταν ο ίδιος αναβάτης διεκδικείται για την ίππευση ίππου από 

περισσότερους ιδιοκτήτες ή προπονητές, η προτεραιότητα ανήκει σε εκείνον 
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που κατέθεσε πρώτος το συμφωνητικό σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αν δεν 

υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό, αποφασίζει ο αναβάτης.  

 

4. Οι διαφορές μεταξύ προσώπων που διεκδικούν ταυτόχρονα τις υπηρεσίες 

οποιουδήποτε αναβάτη εκδικάζονται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών.  

 

Άρθρο 48 

Αμοιβές αναβατών  

 

1. Οι αμοιβές των αναβατών, όλων των κατηγοριών, για όλες τις υπηρεσίες 

που παρέχουν, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πρωϊνές προπονήσεις, 

καθορίζονται με ιδιωτική συμφωνία μεταξύ των αναβατών και των υπόχρεων 

ιδιοκτητών ή προπονητών. Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή του αναβάτη ανά ίππο 

για την πρωϊνή προπόνηση δεν υπολείπεται ενός ελάχιστου ποσού, το οποίο 

ορίζεται κατ’ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε.  

 

2. Κάθε αναβάτης, νέος αναβάτης και μαθητευόμενος αναβάτης που 

συμμετέχει σε ιπποδρομία, για κάθε συμμετοχή του σε αυτή, άσχετα με την 

κατάταξή του, αμείβεται από τον υπόχρεο ιδιοκτήτη ή προπονητή, με ποσό 

που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. 

 

3. Σε περίπτωση κατάκτησης νίκης ή αμειβόμενης θέσης του ίππου που 

ίππευσαν, οι αναβάτες, εκτός από τις αμοιβές των παραγράφων 1 και 2, 

είναι και δικαιούχοι ποσοστού επάθλου. Το έπαθλο βαρύνει το λογαριασμό 

επάθλων και καταβάλλεται από τον Φορέα Ιπποδρομιών, ο οποίος καθορίζει 

με απόφασή του το ύψος του επάθλου, τον τρόπο κατανομής του μεταξύ 

των δικαιούχων και μεταξύ του νικητή και των αμειβόμενων ίππων, καθώς 

και τη διαδικασία και το χρόνο της καταβολής του.  

 

Άρθρο 49 

Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ 

 

1. Η έκτιση ποινής αποκλεισμού, που επιβλήθηκε σε αναβάτες από τους 

Ελλανοδίκες, αρχίζει μετά από τρεις (3) ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις από την 

ημέρα επιβολής της ποινής. Αν οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι απαιτείται, με 

αιτιολογημένη απόφασή τους ορίζουν έναρξη της έκτισης της ποινής από την 
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επόμενη συγκέντρωση ή την επόμενη ιπποδρομία της ίδιας ιπποδρομιακής 

συγκέντρωσης. 

 

2. Αναβάτης στον οποίο επιβλήθηκε αποκλεισμός μέχρι τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μπορεί, αν γίνει δεκτή σχετική αίτησή του από την 

Επιτροπή Ιπποδρομιών, να ιππεύσει σε κύρια ιπποδρομία, μια μόνο φορά κατά 

τη διάρκεια του αποκλεισμού του. Ο αποκλεισμός τότε μετατίθεται κατά πέντε 

(5) επιπλέον ημέρες μετά το αρχικό πέρας του. Αν  ο αποκλεισμός υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, είτε από μια παράβαση είτε από 

περισσότερες, ο αναβάτης δεν επιτρέπεται να ιππεύσει.  

 

3. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξετάζει αν, και για πόσο χρονικό διάστημα, 

επιβάλλεται η απαγόρευση της προπόνησης ίππων από αναβάτη στον οποίο 

επιβλήθηκε  κύρωση ή κυρώσεις που υπερβαίνουν συνολικά τις εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες. Προκειμένου να επανέλθει ο αναβάτης στις 

προπονήσεις, σε περίπτωση που του επιβλήθηκε απαγόρευση, υποβάλλει 

σχετική αίτηση στην Επιτροπή Ιπποδρομιών, η οποία μπορεί να επιτρέψει την 

επάνοδό του σε αυτές. 

 

4. Απαγορεύεται να παρευρίσκεται στις ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις στους 

χώρους του άρθρου 155 αναβάτης, στον οποίο επιβλήθηκε αποκλεισμός 

ιππεύσεων ή προπονήσεων ή αφαίρεση άδειας, για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή. 

Αναβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης, η άδεια του οποίου αφαιρέθηκε για 

παράβαση του Κώδικα, θεωρείται αποκλεισμένο πρόσωπο και απαγορεύεται να 

παρευρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο του άρθρου 155. Η Επιτροπή 

Ιπποδρομιών μπορεί, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, να επιτρέψει στον 

αναβάτη να γυμνάζει ίππους. 

 

5. Αν δηλωθεί για να ιππεύσει σε ιπποδρομία αναβάτης στον οποίο έχει 

επιβληθεί αποκλεισμός, ο ίππος με τον οποίο έχει δηλωθεί διαγράφεται και  

στον αναβάτη επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες πρόστιμο από εκατό (100)  

έως  πεντακόσια (500) ευρώ ή νέα ποινή αποκλεισμού από δέκα (10) έως 

είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το αν η πράξη του τελέσθηκε 

από αμέλεια ή από δόλο.  
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6. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41, 

επιβάλλεται σε βάρος του υπαίτιου αναβάτη από τις Επιτροπές Ελέγχου:  

α. αποκλεισμός τριάντα (30) έως εκατόν ογδόντα (180)  

ημερολογιακών ημερών για την παράβαση των περιπτώσεων  α,  β και γ και    

β. η επί εξάμηνο αναστολή της άδειάς του για την παράβαση της 

περίπτωσης δ.  

 

7. Αν η Επιτροπή Ιπποδρομιών κρίνει ότι ο μαθητευόμενος αναβάτης 

εγκατέλειψε τον προπονητή του, με τον οποίο είχε συνάψει συμφωνητικό 

αναιτιολόγητα, καθώς και αν καταγγελθεί ο μαθητευόμενος αναβάτης από τον 

προπονητή του για παράβαση των όρων του μεταξύ τους συμφωνητικού ή για 

ανάρμοστη διαγωγή και κριθεί βάσιμη η καταγγελία, επιβάλλεται σε βάρος του 

μαθητευόμενου αναβάτη κύρωση αποκλεισμού από τους ιπποδρομιακούς 

αγώνες  έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  

 

8. Αν οι αναβάτες προπονήσεων δεν τηρούν το ωράριο και τον κανονισμό 

προπονήσεων που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., 

επιβάλλεται σε βάρος τους από τον Επόπτη Προπονήσεων πρόστιμο έως 

πενήντα (50) ευρώ, ανά περιστατικό. Σε περίπτωση υποτροπής,  καθώς και σε 

περίπτωση που ο Επόπτης Προπονήσεων κρίνει ότι το περιστατικό χρήζει 

περαιτέρω κυρώσεων, ο υπαίτιος παραπέμπεται με αιτιολογημένη εισήγησή 

του στην Επιτροπή Ιπποδρομιών και το ανωτέρω πρόστιμο διπλασιάζεται.  

 

9. Σε βάρος ιπποκόμου – γυμναστή ίππων, ο οποίος ιππεύει χωρίς 

προστατευτικό κράνος ή γιλέκο  ή κάνει χρήση κατά την ίππευση συσκευών 

αναπαραγωγής ήχου, επιβάλλεται από τον Επόπτη Προπονήσεων πρόστιμο 

πενήντα (50) ευρώ.  

 

10. Αν η ασθένεια της παραγράφου 3 του άρθρου 45 που δήλωσε ο αναβάτης 

δεν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί ιατρικά, επιβάλλεται σε βάρος του από τους 

Ελλανοδίκες αποκλεισμός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, και αν 

προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του, παραπέμπεται στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών για περαιτέρω έρευνα και επαύξηση των κυρώσεων.  

 

11. Αν διαπιστωθεί ότι μαθητευόμενος ή νέος αναβάτης παραβίασε την 

υποχρέωσή του της παραγράφου 2 του άρθρου 46 και δεν έκανε χρήση  της 
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ελάφρυνσης της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, παρά το γεγονός ότι το 

βάρος του επέτρεπε να κάνει χρήση αυτής, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο 

από διακόσια (200) έως χίλια (1.000) ευρώ.  

 

12. Αν αναβάτης αθετήσει, ως προς τη δέσμευση ίππευσης, συμφωνία του με 

ιδιοκτήτη που έχει κατατεθεί στην Φ.Ε.Ε., επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο 

έως χίλια (1.000) ευρώ. Αν την ανωτέρω συμφωνία αθετήσει ο ιδιοκτήτης, 

επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο έως χίλια (1.000) ευρώ και αυτός 

υποχρεούται και στην καταβολή στον αναβάτη, αν αυτός δεν ιππεύσει στη 

συγκεκριμένη ιπποδρομία, του ποσού της ίππευσης, στο τριπλάσιο.   

 

13. Σε αναβάτη, ο οποίος δηλώθηκε να ιππεύσει σε ιπποδρομία ένα ίππο και 

αδικαιολόγητα δεν προσήλθε να ιππεύσει ή αρνήθηκε να ιππεύσει τον ίππο με 

τον οποίο δηλώθηκε, επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες αποκλεισμός έως 

είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. Αν λόγω της αδικαιολόγητης απουσίας του 

ο ίππος διαγραφεί, επιβάλλεται σε βάρος του αναβάτη αποκλεισμός έως 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΙΠΠΟΚΟΜΟΙ 

 

Άρθρο 50 

Ορισμός 

 

Ιπποκόμοι (σταυλίτες) είναι οι εργαζόμενοι τους οποίους προσλαμβάνουν οι 

προπονητές για την περιποίηση των ίππων και τις εργασίες των σταύλων, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νόμο, τον Κώδικα Ιπποδρομιών, τις 

Γενικές Διατάξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. 

 

Άρθρο 51 

Υποχρεώσεις  ιπποκόμων-Κυρώσεις 

 

1. Oι ιπποκόμοι:  

α. είναι Έλληνες υπήκοοι ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην 

Ελλάδα και περιλαμβάνονται στη δήλωση που καταθέτει κάθε μήνα ο 

προπονητής στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., 
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β.  φέρουν κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών την ειδική ταυτότητα 

ιπποκόμου που εκδίδεται από την Φ.Ε.Ε.,  

γ. φέρουν με ευθύνη του προπονητή τους  κατά την εργασία τους, και 

ιδίως κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων, ενδυμασία 

ευπρεπή, η οποία εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και καθιστά διακριτό το 

σταύλο στον οποίο εργάζονται, 

δ.  συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Φ.Ε.Ε. και 

του Ιπποδρόμου ως προς την καθαριότητα και την υγιεινή των σταύλων,   

ε. απαγορεύεται να περιποιούνται περισσότερους από επτά (7) ίππους ο 

καθένας,   

στ. απαγορεύεται να φέρουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

συσκευές αναπαραγωγής ήχου,   

ζ.  απαγορεύεται να γυμνάζουν ίππους κατά τις προπονήσεις χωρίς να 

τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ιπποκόμου-γυμναστή από την Φ.Ε.Ε. και  

η. μεριμνούν για την ασφάλεια των ίππων τους οποίους περιποιούνται 

και ευθύνονται παράλληλα με τους προπονητές τους για την προστασία και τη 

διασφάλιση των ίππων τους από τυχόν δολιοφθορές.  

 

2. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων των περιπτώσεων α έως και στ 

της παραγράφου 1, επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών σε βάρος του 

προπονητή που απασχολεί τον ιπποκόμο πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ ανά 

παράβαση, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.  

 

3. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων των περιπτώσεων ζ και η της 

παραγράφου 1, επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών σε βάρος του 

προπονητή που απασχολεί τον ιπποκόμο πρόστιμο από εκατό (100) έως 

διακόσια (200) ευρώ. Το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.  

 

4. Σε ιπποκόμο ο οποίος συμπεριφέρεται σε ίππο κατά παράβαση όσων 

επιβάλλει η ευζωία των ίππων, επιβάλλεται αποκλεισμός πρόσκαιρος, από ένα 

(1) μήνα και άνω, έως και ισόβιος.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΙΠΠΟΣ 

 

Άρθρο  52 
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Ορισμοί  

 

1. O όρος ίππος καλύπτει τους αρσενικούς (κήλωνες), τους θηλυκούς 

(φοράδες) και τους εκτομίες. H ηλικία του ίππου αρχίζει να υπολογίζεται από 

την 1η Iανουαρίου του επόμενου, από αυτό στη διάρκεια του οποίου 

γεννήθηκε, έτους. 

 

2. Εκτομίας είναι ο αρσενικός ίππος, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι όρχεις του οποίου 

έχουν αφαιρεθεί.  

 

3. Πώλος είναι ο νεαρός ίππος, αρσενικός ή θηλυκός, που διανύει το πρώτο 

έτος της ηλικίας του και θηλάζει από τη μητέρα του. 

 

4. Aπογαλακτισμένος πώλος είναι ο αρσενικός ή θηλυκός ίππος, που  διανύει 

το πρώτο έτος της ηλικίας του και έχει αποχωριστεί από τη μητέρα του. 

 

5. Mονοετής  πώλος είναι ο νεαρός ίππος, αρσενικός ή θηλυκός ή εκτομίας, ο 

οποίος διανύει το δεύτερο ημερολογιακό έτος της ζωής του, το οποίο αρχίζει 

από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου από τη γέννησή του έτους. 

 

6. Διετής ίππος είναι ο ίππος, αρσενικός ή θηλυκός ή εκτομίας, που διανύει το 

τρίτο ημερολογιακό έτος της ζωής του, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 

του μεθεπόμενου από τη γέννησή του έτους. 

 

7. Καθαρόαιμος είναι ο ίππος που έχει καταχωρισθεί σε Γενεαλογικό Βιβλίο 

Καθαρόαιμων ίππων, το οποίο έχει αναγνωρισθεί και εγκριθεί από τη Διεθνή 

Επιτροπή StudBook (ISBC). 

 

8. Mέδεν ονομάζεται ο ίππος που δεν νίκησε ποτέ σε αναγνωρισμένες 

ιπποδρομίες οποιασδήποτε χώρας. 

 

9. Nικητής ίππος είναι ο  ίππος που σημειώθηκε από τον Kριτή Άφιξης και τους 

Eλλανοδίκες ότι τερμάτισε πρώτος σε μια ιπποδρομία. 
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10. Aμειβόμενος είναι ο ίππος που σημειώθηκε από τον Kριτή Άφιξης και τους 

Eλλανοδίκες ότι τερμάτισε σε ιπποδρομία σε θέση για την οποία έχει οριστεί 

έπαθλο, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών.  

 

11. Oμόσταυλοι είναι οι ίπποι που ανήκουν ολικά ή μερικά, κατά ποσοστό 

τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%),  στον ίδιο ιδιοκτήτη.  

 

Άρθρο  53 

Καταχώριση ίππου στο Ελληνικό Βιβλίο γενεαλογίας και 

αναπαραγωγής καθαρόαιμου αγγλικού ίππου  

 

1. Για την εγγραφή και τη συμμετοχή ίππου που γεννήθηκε στην Ελλάδα σε 

οποιαδήποτε εγκεκριμένη από την Φ.Ε.Ε. ιπποδρομία, εκτός από όσα 

προβλέπονται το Κεφάλαιο Η,  απαιτείται:   

α. η εγγραφή του ίππου στο Ελληνικό Βιβλίο γενεαλογίας και 

αναπαραγωγής καθαρόαιμου αγγλικού ίππου (STUDBOOK)  ή σε αντίστοιχο, 

αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τη Διεθνή Επιτροπή StudBook (ISBC),  

β. να συνοδεύεται ο ίππος από το διαβατήριό του και τη δήλωση 

ονόματος, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 54 και 55.  

 

2. Οι προϋποθέσεις καταχώρισης ίππου που γεννήθηκε στην Ελλάδα στο 

Eλληνικό Βιβλίο γενεαλογίας και αναπαραγωγής καθαρόαιμου αγγλικού ίππου 

προβλέπονται στον Κανονισμό του Ελληνικού StudBook.  

 

Άρθρο   54 

Διαβατήριο ίππου 

 

1. Διαβατήριο ίππου είναι το βιβλιάριο ή η ταυτότητα που εκδίδεται από το 

Τμήμα Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής της Φ.Ε.Ε.  και ακολουθεί τον ίππο σε 

ολόκληρη την ιπποδρομιακή και ιπποπαραγωγική σταδιοδρομία του. Για κάθε 

πώλο που καταχωρίζεται στο Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής 

εκδίδεται ένα διαβατήριο. Το διαβατήριο αποτελεί ιδιοκτησία της Φ.Ε.Ε. και 

συνοδεύει τον ίππο σε όλες του τις μετακινήσεις.  

 

2. Το διαβατήριο περιλαμβάνει το όνομα και τα γενεαλογικά στοιχεία του 

ίππου, τη σχηματική και την περιγραφική ταξινόμησή του, τη δήλωση της 
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παραγράφου 3, τις θεραπείες που έγιναν στον ίππο και τους εμβολιασμούς 

του, τις θεωρήσεις και τις πληροφορίες για την υγεία του ίππου, όταν πρόκειται 

να μεταβεί σε άλλη χώρα για οριστική εξαγωγή ή για συμμετοχή σε ιπποδρομία 

ή για ιπποπαραγωγή, καθώς και τη δήλωση ονόματος και εμφύτευσης 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (Microchip) του άρθρου 55.  

 

3. Κατά την παραλαβή των διαβατηρίων οι ιδιοκτήτες, ιπποπαραγωγοί ή 

προπονητές ή οι εκπρόσωποί τους υπογράφουν στη σχετική σελίδα του 

διαβατηρίου και δηλώνουν ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναγράφονται 

στο διαβατήριο συμφωνούν απόλυτα με αυτά του ίππου τους.  

 

4. Ενδεχόμενη απώλεια του διαβατηρίου δηλώνεται στην Φ.Ε.Ε. από τα 

πρόσωπα της παραγράφου 3, προκειμένου να εκδοθεί νέο. Για την έκδοση 

νέου διαβατηρίου απαιτείται νέα ταξινόμηση του ίππου. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ίππου, τα οποία λαμβάνονται από κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε., 

συγκρίνονται με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο γέννησης του ίππου και 

αν δεν προκύψει διαφορά, εκδίδεται νέο διαβατήριο από το Τμήμα Γενεαλογίας 

και Ιπποπαραγωγής της Φ.Ε.Ε. Αν προκύψει αμφιβολία σχετικά με την 

ταυτότητα του ίππου, γίνεται επανεξέταση DNA, το κόστος της οποίας βαρύνει 

τον ιδιοκτήτη του ίππου. 

 

Άρθρο  55 

Ονομασία ελληνικού ίππου  

 

1. Για την ονομασία ενός ίππου συμπληρώνεται ειδικό έντυπο στο διαβατήριο 

κάθε ίππου, η Δήλωση Ονόματος. Η δήλωση περιλαμβάνει το όνομα των 

γεννητόρων (επιβήτορα και τοκάδας) του ίππου, το γένος, την ημερομηνία 

που γεννήθηκε, το χρώμα και τα ιδιαίτερα σχηματικά και περιγραφικά 

χαρακτηριστικά του καθώς και το έντυπο εμφύτευσης ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης (Microchip).  

 

2. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου λαμβάνονται και καταγράφονται στο 

έντυπο από κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε., ο οποίος συμπληρώνει και το έντυπο 

εμφύτευσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (Microchip). Ο ιδιοκτήτης του ίππου 

ή ο εκπρόσωπός του μπορούν να προτείνουν τρία (3) ονόματα κατά σειρά 

προτίμησης. Τα έντυπα της δήλωσης ονόματος και εμφύτευσης ηλεκτρονικής 
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ταυτοποίησης υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη του ίππου ή τον εκπρόσωπό 

του και τον κτηνίατρο και αποστέλλονται στο Τμήμα Γενεαλογίας και 

Ιπποπαραγωγής της Φ.Ε.Ε., για την καταχώριση του ονόματος και του αριθμού 

του Microchip. 

 

3. Για τη χορήγηση ονόματος λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς κανονισμοί για 

τη χορήγηση ονομάτων και η διαθεσιμότητα των ονομάτων που προτείνονται.  

 

4. Το όνομα ενός πώλου χορηγείται μετά την καταχώρισή του στο Ελληνικό 

Βιβλίο Γενεαλογίας και αναπαραγωγής καθαρόαιμου αγγλικού ίππου, το 

αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου του έτους κατά το οποίο αυτός θεωρείται 

διετής, διαφορετικά απαιτείται η καταβολή του τέλους του άρθρου 156. 

Προτεραιότητα έχει αυτός που χορήγησε πρώτος το όνομα.  

 

5. Η γνωστοποίηση των ονομάτων γίνεται με την κοινοποίηση από το Τμήμα 

Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε.  καταλόγου των ονομάτων μετά την 

κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο ίππο. 

 

 

Άρθρο   56 

Ταυτοποίηση-Ονομασία ίππου αλλοδαπής προέλευσης 

 

1. Ίπποι που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας και ενεγράφησαν στα αντίστοιχα, 

αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από τη Διεθνή Επιτροπή StudBook, Βιβλία 

Γενεαλογίας (StudBook) των χωρών αυτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

Ελληνικές Ιπποδρομίες, υπό τους όρους των παραγράφων 2 και 3.   

 

2. Για να εγγραφεί και να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες ίππος που γεννήθηκε 

εκτός Ελλάδας απαιτείται να υποβληθεί στην Φ.Ε.Ε.,  μέχρι την ημέρα της 

εγγραφής του, αίτηση του ιδιοκτήτη για τη χορήγηση άδειας συμμετοχής του 

ίππου του στις ιπποδρομίες, η οποία συνοδεύεται από: 

α. διαβατήριο του ίππου, θεωρημένο από την αντίστοιχη ιπποδρομιακή 

αρχή της χώρας προέλευσής του,  

β. ταξινόμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ίππου και ανάγνωση 

του Microchip από κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε.,  
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γ. πιστοποιητικό εξαγωγής της αντίστοιχης αρχής StudBook της χώρας 

προέλευσης του ίππου ή ιπποδρομιακό εκκαθαριστικό σημείωμα για τη 

δυνατότητα συμμετοχής του ίππου, της αντίστοιχης με την Φ.Ε.Ε. 

ιπποδρομιακής αρχής της χώρας προέλευσης του ίππου (Racing Clearance 

Notification RCN),   

δ. πιστοποιητικό ιπποδρομιακών επιδόσεων της αντίστοιχης με την 

Φ.Ε.Ε. ιπποδρομιακής αρχής, και αν ο ίππος έχει συμμετοχές σε περισσότερες 

από μία χώρες,  πιστοποιητικό ιπποδρομιακών επιδόσεων της αντίστοιχης με 

την Φ.Ε.Ε. ιπποδρομιακής αρχής κάθε μιας από τις παραπάνω χώρες και    

ε. αποδεικτικό έγγραφο ιδιοκτησίας του ίππου, ήτοι τιμολόγιο ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταβίβασης της κυριότητας του ίππου.  

 

3. Αν ο ίππος της παραγράφου 2 δεν έχει όνομα, απαιτείται, πριν την εγγραφή 

του σε ιπποδρομία, η χορήγηση ονόματος σ’ αυτόν από την αρχή StudBook 

της χώρας που γεννήθηκε. 

 

4. Για τη συμμετοχή σε ιπποδρομίες ίππου αλλοδαπής προέλευσης απαιτείται, 

πλέον όσων ορίζονται ανωτέρω, η παρέλευση σαράντα (40) ημερών από την 

ημερομηνία ταξινόμησης του ίππου από την Φ.Ε.Ε., εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων διεξαγωγής διεθνών αγώνων (τουρνουά).  

 

Άρθρο  57 

Εξαγωγή ίππου για ιπποπαραγωγή 

 

1. Για να εξαχθεί από την Ελλάδα ίππος για ιπποπαραγωγή, απαιτείται η 

κατάθεση στο Τμήμα Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής της Φ.Ε.Ε. από τον 

ιδιοκτήτη του ίππου ή τον εκπρόσωπό του αίτησης προσωρινής εξαγωγής 

ίππου για ιπποπαραγωγή, στην οποία αναγράφονται το όνομα του ίππου, η 

ημερομηνία γέννησής του, τα γενεαλογικά του στοιχεία, η ημερομηνία 

εξαγωγής του και η χώρα του προορισμού του. Η αίτηση συνοδεύεται από το 

διαβατήριο του ίππου για τη θεώρηση της εξαγωγής του.  

 

2. Η θεώρηση του διαβατηρίου του ίππου που εξάγεται ισχύει για εννέα (9) 

μήνες. Αν ο ίππος παραμείνει εκτός Ελλάδας για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 59 για την 

οριστική εξαγωγή ίππου. Για την επαναεισαγωγή του ίππου απαιτείται η 
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θεώρηση του διαβατηρίου του από το Τμήμα Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής 

της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία εξήχθη.  

 

Άρθρο   58 

Εξαγωγή ίππου για συμμετοχή σε ιπποδρομία 

 

1. Σε περίπτωση εξαγωγής ίππου για συμμετοχή σε ιπποδρομία σε χώρα εκτός 

Ελλάδος, ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει σχετική αίτηση στην 

Φ.Ε.Ε. τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την εγγραφή του ίππου 

στην ιπποδρομία. Στην αίτηση αναφέρονται:  

α. το όνομα του ίππου και τα γενεαλογικά του στοιχεία, 

β. η χώρα του προορισμού του και το όνομα του Ιπποδρόμου στον οποίο 

πρόκειται να διεξαχθεί η ιπποδρομία,   

γ. το όνομα του προπονητή και   

δ. την ημερομηνία διεξαγωγής της ιπποδρομίας στην οποία θα 

συμμετάσχει ο ίππος.   

 

2. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που 

ορίζονται στις Γενικές Διατάξεις.   

 

3. Η θεώρηση του διαβατηρίου της παραγράφου 1 ισχύει για τριάντα (30) 

ημέρες. Αν ο ίππος παραμείνει σε χώρα εκτός Ελλάδας για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 59 για την οριστική εξαγωγή 

ίππου. Για την επαναεισαγωγή του ίππου, απαιτείται η θεώρηση του 

διαβατηρίου του από το Τμήμα  Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής της αρμόδιας 

αρχής της χώρας στην οποία εξήχθη και η προσκόμιση, πριν την εγγραφή του 

σε ιπποδρομία στην Ελλάδα, εκκαθαριστικού ιπποδρομιακού πιστοποιητικού 

της Ιπποδρομιακής Αρχής της χώρας στην οποία εξήχθη.  

 

Άρθρο  59 

Οριστική εξαγωγή ίππου  

 

1. Σε περίπτωση οριστικής εξαγωγής ίππου, ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του 

υποβάλλει σχετική αίτηση στην Φ.Ε.Ε. στην οποία  αναφέρονται:  

α. το όνομα του ίππου,  

β. τα γενεαλογικά του στοιχεία και   
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γ. η χώρα προορισμού του.  

 

2. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται:  

α. το διαβατήριο του ίππου, για τη θεώρηση της εξαγωγής του και  

β.  αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής. 

 

3. Η θεώρηση του διαβατηρίου της περίπτωσης α της παραγράφου 2 έχει 

απεριόριστη ισχύ.  

 

Άρθρο   60 

Απώλεια διαβατηρίου ελληνικού ίππου  

 

Αν απωλεσθεί το διαβατήριο ελληνικού ίππου, ο προπονητής ή ο ιδιοκτήτης 

του δηλώνουν την απώλεια στην Φ.Ε.Ε. και υποβάλλουν στο Τμήμα 

Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής αίτηση για την επανέκδοση του διαβατηρίου 

του και τη νέα ταξινόμηση του ίππου.  

 

Άρθρο   61 

Ίπποι ελληνικής παραγωγής 

 

1. Πώλος ελληνικής παραγωγής θεωρείται ο πώλος που:  

α. γεννήθηκε και εκτράφηκε στην Ελλάδα και δεν εξήχθη σε άλλη χώρα 

έως την 1η Ιουνίου του έτους που θεωρείται μονοετής, με εξαίρεση 

προσωρινές εξαγωγές για ειδικούς λόγους, μετά από έγκριση των αρμόδιων 

υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε., όπως για επίβαση της μητέρας του με επιβήτορα 

αλλοδαπής ή   

β. γεννήθηκε και εξήχθη με τη μητέρα του για επίβασή της με επιβήτορα 

άλλης χώρας, επέστρεψε στην Ελλάδα πριν την 1η Οκτωβρίου του έτους που 

γεννήθηκε και στη συνέχεια δεν εξήχθη πριν την 1η Ιουνίου του έτους που 

θεωρείται μονοετής, με εξαίρεση προσωρινές εξαγωγές για περίοδο μικρότερη 

από ένα (1) μήνα, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε. 

 

2. Πώλος που εξομοιώνεται με τους ελληνικής παραγωγής (ASSIMILATED) 

θεωρείται αυτός που γεννήθηκε εκτός Ελλάδας, σε κράτος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο Βιβλίο Γενεαλογίας, κατά τη 

διάρκεια προσωρινής μετάβασης σ’ αυτό της μητέρας του, η οποία τον 
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κυοφορούσε. Η έγκυος μητέρα του πώλου πρέπει να αναχώρησε μετά την 1η 

Νοεμβρίου του έτους επίβασης και ο πώλος που γεννήθηκε στο εξωτερικό να 

εισήχθη στην Ελλάδα, με τη μητέρα του ή όχι, πριν την 1η Οκτωβρίου του 

έτους που γεννήθηκε και να παρέμεινε στην Ελλάδα έως την 1η Ιουνίου του 

έτους που θεωρείται μονοετής, με εξαίρεση προσωρινές εξαγωγές για ειδικούς 

λόγους, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε. 

 

Άρθρο   62 

Ορισμός ιπποπαραγωγού 

 

Ιπποπαραγωγός πώλου είναι το πρόσωπο εκείνο, το όνομα του οποίου έχει 

καταχωρισθεί στο Βιβλίο Γενεαλογίας (StudBook) ως ιδιοκτήτη της φοράδας 

κατά την ώρα της γέννησής του.  

 

Άρθρο   63 

Εκτομήσεις ίππων  

 

1. Οι κτηνίατροι προχωρούν σε εκτόμηση ίππου μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 

του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του ίππου. Ενημερώνουν εγγράφως το Τμήμα 

Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής της Φ.Ε.Ε. για την ακριβή ημερομηνία της 

εκτόμησης και διορθώνουν το γένος του ίππου στην ταυτότητά του, η οποία 

επιδεικνύεται πριν τη διενέργεια της εκτόμησης.  

 

2. Αν η εκτόμηση ίππου γίνει σε ιπποφορβείο, ο ιπποπαραγωγός, εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από την εκτόμηση, ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα 

Γενεαλογίας  και Αναπαραγωγής της Φ.Ε.Ε. και επιστρέφει το διαβατήριο του 

ίππου για την αναγραφή σ’ αυτό του όρου «εκτομίας» και της ημερομηνίας 

εκτόμησης. Το διαβατήριο συνοδεύεται από τη βεβαίωση του κτηνιάτρου που 

διενήργησε την εκτόμηση. 

 

Άρθρο   64 

Δύστροποι ίπποι 

 

1. Αν το ζητήσουν οι προπονητές των ίππων από τον Ιπποδρομιάρχη ή τους 

Ελλανοδίκες, ίπποι που είναι ιδιαίτερα δύστροποι μπορούν  να εξαιρούνται από 
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τη διαδικασία της σέλλωσης στο σελλωτήριο, της μετάβασης στο χώρο 

επίδειξης (ΠΑΝΤΟΚ) και της επίδειξης στον στίβο μπροστά στο κοινό.   

 

2. Για το χαρακτηρισμό ίππου ως δύστροπου, την εξαίρεση της παραγράφου 

1,  τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια της ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να 

καταστεί μόνιμη, το χρονικό διάστημα της αναγκαίας εκπαίδευσης του ίππου 

για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του και την αποβολή της δυστροπίας του, 

καθώς και για κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, αποφασίζει η Επιτροπή Ιπποδρομιών, 

μετά από εισήγηση του Ιπποδρομιάρχη ή των Ελλανοδικών.  

 

 

Άρθρο   65 

Ευθανασία ίππου     

 

1. Αν κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών ή των προπονήσεων ή στο σταύλο 

του υποστεί κάποιος ίππος βαρύτατο τραυματισμό ή οποιαδήποτε πάθηση, 

τέτοιας σοβαρής μορφής που παρατείνει την ταλαιπωρία και την αγωνία του 

και τον καθιστά ακατάλληλο για οποιαδήποτε δραστηριότητα, με απόφαση δύο 

(2) εντεταλμένων κτηνιάτρων και με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ή, 

σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, του νόμιμου εκπροσώπου του,  

διενεργείται ευθανασία. 

 

2.  Ο ιδιοκτήτης ή ο προπονητής ή ο εξουσιοδοτημένος ιπποκόμος υποχρεούται 

να μεταβεί αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, προκειμένου να λάβει γνώση 

της κατάστασης του ίππου και να παρασταθεί κατά τη λήψη βιολογικών υλικών 

για εξέταση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Γενικό Διευθυντή ή τους 

κτηνιάτρους της Φ.Ε.Ε. ή τους Ελλανοδίκες.  

 

3. Αν διενεργηθεί ευθανασία κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών σε ίππο που 

συμμετείχε σ’ αυτές, μπορούν οι Ελλανοδίκες της ημέρας να αποφασίσουν τη 

λήψη βιολογικών υλικών του ίππου. Η όλη διαδικασία διεξάγεται με την 

ευθύνη και το συντονισμό του Ιπποδρομιάρχη και των αρμόδιων υπαλλήλων 

του Ιπποδρόμου. 
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4. Η ευθανασία κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών διενεργείται πάντοτε πίσω 

από ειδική κατασκευή ή κινητό κάλυμμα που εμποδίζει τη θέα του ίππου, ο 

οποίος, μετά την ολοκλήρωσή της, απομακρύνεται καλυμμένος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΙΠΠΟΔΡΟΜΩΝ 

 

Άρθρο 66 

Άδεια λειτουργίας Ιπποδρόμων 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών 

σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου 

του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 

του άρθρου 85 του ν. 4172/2013.  

 

2. Για την εισήγηση της παραγράφου 1, υποβάλλονται στο Διοικητικό  

Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., εκτός από όσα αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα 

Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων:  

α. το γενικό σχέδιο και η κάτοψη της εγκατάστασης του Ιπποδρόμου 

και όλων των βοηθητικών χώρων, 

β. λεπτομερής ανάλυση της κατασκευής του αγωνιστικού στίβου και 

των βοηθητικών στίβων προπονήσεων. 

 

Άρθρο 67 

Κανονισμός προδιαγραφών νέων Ιπποδρόμων 

 

1. Οι αναγκαίες για την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός Ιπποδρόμου  

προδιαγραφές και προϋποθέσεις καθορίζονται στον Κανονισμό Προδιαγραφών 

Νέων Ιπποδρόμων, τον οποίο εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, ο οποίος αποφασίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. Ο 

Κανονισμός έχει πενταετή τουλάχιστον ισχύ και καθορίζει τις τεχνικές 

προδιαγραφές του στίβου και των αναγκαίων υποδομών για την ίδρυση και τη 

λειτουργία Ιπποδρόμων.  
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2. Ο Ιππόδρομος απαιτείται να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον:  

α. στίβο διεξαγωγής ιπποδρομιακών αγώνων,  

β. χώρους ενσταυλισμού των ίππων που αγωνίζονται και προπονούνται 

σ’ αυτόν, καθώς και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση για 

τον υποχρεωτικό έλεγχο και την καταγραφή των προσώπων που εισέρχονται 

και εξέρχονται από τους χώρους του,  

γ. κτηνιατρείο, με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση, 

για τη διάγνωση των προβλημάτων υγείας των ίππων που αγωνίζονται και 

προπονούνται στον Ιππόδρομο, καθώς και για την εκτέλεση χειρουργικών 

επεμβάσεων και άλλων θεραπειών, με δικαίωμα εισόδου αποκλειστικά όσων 

διαθέτουν τη σχετική διαπίστευση, 

δ. ιατρείο, με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση για 

την πρώτη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υγείας και την παροχή 

πρώτων βοηθειών,  

ε. χώρο παρακολούθησης των αγώνων από το κοινό, 

στ. χώρο σέλλωσης (σελλωτήριο) και χώρο επίδειξης ίππων (πάντοκ),    

ζ. χώρο λήψης βιολογικών δειγμάτων ίππων, καθώς και κλειστό 

κύκλωμα καταγραφής και παρακολούθησης στο χώρο του γραφείου της 

δειγματοληψίας όσο και στα boxes που προορίζονται ως χώροι 

δειγματοληψίας,  

η. χώρο λήψης βιολογικών υλικών και διενέργειας αλκοτέστ αναβατών, 

θ. χώρο ζυγιστηρίου, 

ι. μηχανήματα εκκίνησης  ιπποδρομιών και ΦΩΤΟ ΦΙΝΙΣ στη γραμμή 

τερματισμού,  

ια. γραφείο, κατά τις ημέρες και ώρες των ιπποδρομιών, Ιπποδρομιάρχη 

και Τεχνικών Επιτετραμμένων, Ελλανοδικών και Επιτροπής Ιπποδρομιών, 

κλειστό κύκλωμα ενδοεπικοινωνίας (φορητούς ασύρματους πομποδέκτες) 

μεταξύ των Ελλανοδικών, Επιτροπής Ιπποδρομιών, Αφετηρίας, 

Ιπποδρομιάρχη, Κτηνιάτρων, Κτηνιάτρων υπηρεσίας, Ιατρών, Ασθενοφόρου, 

Υπεύθυνου σελλωτηρίου, Υπεύθυνου χώρου επίδειξης και Κριτή Άφιξης, 

καθώς και κλειστό κύκλωμα τηλεοπτικής κάλυψης των  ιπποδρομιών στα 

γραφεία των Ελλανοδικών,  

ιβ. χώρο αποδυτηρίων αναβατών,  

ιγ. WC Ανδρών – Γυναικών,  
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ιδ. κλειστό κύκλωμα μεγαφώνων με δυνατότητα ακρόασης σε όλους 

τους χώρους του Ιπποδρόμου και του στίβου,  

ιε. σύστημα πυρόσβεσης σε όλους τους στεγασμένους χώρους και 

σχεδιασμό εξόδων έκτακτης ανάγκης,    

ιστ. έλεγχο των κεντρικών εισόδων του Ιπποδρόμου και  

ιζ. δύο (2) επανδρωμένα ασθενοφόρα και ένα ασθενοφόρο ίππων , τις 

ημέρες και τις ώρες των αγώνων και των προπονήσεων. 

 

Άρθρο 68 

Προσωπικό  διεξαγωγής  ιπποδρομιών  

 

1. Για την άσκηση των ελεγκτικών, εποπτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων 

της, η Φ.Ε.Ε. καλύπτει τις θέσεις των Τεχνικών Επιτετραμμένων που 

προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΑ του Κώδικα. Το κόστος της αμοιβής, των τυχόν 

αποζημιώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών των Τεχνικών 

Επιτετραμμένων καταβάλλεται από την Φ.Ε.Ε. Με απόφαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.  καθορίζεται και το ύψος των αμοιβών των Τεχνικών 

Επιτετραμμένων.  

 

2. Για την ομαλή, ασφαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, ο Φορέας 

διεξαγωγής τους καλύπτει με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της 

επιλογής του, μόνιμο ή έκτακτο,  τις ακόλουθες, κατ’ ελάχιστον, θέσεις:  

α. έναν (1) βοηθό Ιπποδρομιάρχη, που ασκεί και καθήκοντα επόπτη 

προπονήσεων, 

β. πέντε (5) τουλάχιστον βοηθούς Αφέτη,  

γ. έναν  (1) ισοζυγιστή, 

δ. συνοδούς αναβατών και ίππων στο χώρο επίδειξης,  

ε. έναν (1) ζυγιστή και υπεύθυνο σελλωτηρίου και έναν (1) βοηθό,  

στ. έναν (1) υπεύθυνο εκπαίδευσης ίππων στο μηχάνημα εκκινήσεων 

κατά τις προπονήσεις,  

ζ. δύο (2) ιατρούς και έναν (1) νοσηλευτή και  

η. προσωπικό ελέγχου εισόδου και εξόδου σε χώρους περιορισμένης 

πρόσβασης προσώπων. 
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3. Το προσωπικό της παραγράφου 2, κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, 

ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών, του 

Ιπποδρομιάρχη και των Ελλανοδικών.  

 

Άρθρο 69 

Ιατρική κάλυψη ιπποδρομιών 

 

1. Ο Ιππόδρομος εξασφαλίζει τη διάθεση ενός (1) ιατρού κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων και δύο (2) ιατρών κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών και 

ενός (1) ασθενοφόρου στις προπονήσεις και δύο (2) ασθενοφόρων στη 

διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων.   

 

2. Αν δεν υπάρχει ασθενοφόρο, οι Ελλανοδίκες, κατά τη διεξαγωγή των 

ιπποδρομιών, και ο Επόπτης προπονήσεων, κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων, αποφασίζουν την άμεση διακοπή τους. 

 

3. Ο Ιππόδρομος διατηρεί  ιατρείο με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για 

την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ασφαλή διακομιδή 

πολυτραυματιών. 

 

4. Ο Ιππόδρομος διατηρεί κτηνιατρείο με κατάλληλο εξοπλισμό και 

υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτει επαρκή αριθμό κτηνιάτρων για την κάλυψη 

των τακτικών και έκτακτων αναγκών των δρομώνων ίππων που σταβλίζονται 

σ’ αυτόν.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 

 

Άρθρο 70 

Ορισμοί  

 

1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα:  

 α. Ιπποδρομία είναι ο οποιοσδήποτε αγώνας ταχύτητας μεταξύ ίππων, 

με ή χωρίς εμπόδια, με ή χωρίς αμαξίδια (trotting), που διεξάγεται ή έχει 

διεξαχθεί στο παρελθόν με φυσικό (όχι εικονικό) τρόπο και διοργανώνεται ή 

διοργανώθηκε νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αποτελεί αντικείμενο 
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Αμοιβαίου Στοιχήματος ή είχε αποτελέσει  αντικείμενο νόμιμου 

στοιχηματισμού, όταν διεξάχθηκε. 

β. Αναγνωρισμένη ιπποδρομία είναι αυτή που διεξάγεται στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, του παρόντος Κώδικα, των Γενικών 

Διατάξεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., καθώς 

και κάθε ιπποδρομία που διεξάγεται εκτός Ελλάδας σύμφωνα με τους οικείους 

κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.  

γ. Μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.  

δ. Η ημέρα λογίζεται εικοσιτετράωρη. 

ε. Ιπποδρομιακή συγκέντρωση είναι το χρονικό διάστημα που ξεκινά μία 

(1) ώρα πριν την έναρξη της διεξαγωγής της πρώτης ιπποδρομίας που έχει 

καθοριστεί και ολοκληρώνεται μία (1) ώρα μετά τη διεξαγωγή της τελευταίας 

ιπποδρομίας της ημέρας. 

στ. Ιπποδρομιακή ημέρα θεωρείται η ημέρα που έχει εγκριθεί για τη 

διεξαγωγή μιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης. 

 

2. Το ιπποδρομιακό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου. 

 

Άρθρο 71 

Πρόγραμμα ιπποδρομιών  

 

1. Το Γενικό Πρόγραμμα των ιπποδρομιών καταρτίζεται με απόφαση του Φορέα 

Ιπποδρομιών ο οποίος οργανώνει και διεξάγει κατά νόμο ιπποδρομίες στην 

Ελλάδα και περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

α. τις ημερομηνίες τέλεσης των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων,  

β. τις ιπποδρομίες κάθε συγκέντρωσης και τους όρους αυτών,  

γ. τον καθορισμό των κύριων ιπποδρομιών και τους όρους αυτών,  

δ. τον καθορισμό ιπποδρομιών για εισαγόμενους ίππους και διεθνείς 

ιπποδρομίες και  

ε. τον καθορισμό των επάθλων κάθε ιπποδρομίας.  

 

2. Με την επιφύλαξη των ημερομηνιών τέλεσης των ιπποδρομιακών 

συγκεντρώσεων, οι οποίες καθορίζονται σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι το 

τέλος Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, λαμβανομένου υπόψη και του 
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εκάστοτε ενεργού ιππικού δυναμικού, κατά τα λοιπά το περιεχόμενο του 

Γενικού Προγράμματος Ιπποδρομιών διαμορφώνεται ανά τρίμηνο. 

 

3. Με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών μπορεί να τροποποιείται το Γενικό 

Πρόγραμμα Ιπποδρομιών, λαμβάνοντας υπόψη και το εκάστοτε ενεργό ιππικό 

δυναμικό, καθώς και για λόγους διεθνών υποχρεώσεων ή άλλων αναγκών. Με 

την επιφύλαξη τυχόν περιπτώσεων ανωτέρας βίας, κάθε τυχόν τροποποίηση 

ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων από τη δημοσίευσή της και  

εφαρμόζεται τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της.  

 

4. Για κάθε ιπποδρομιακή ημέρα εκδίδεται και δημοσιεύεται από τον Φορέα 

Ιπποδρομιών Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών σύμφωνα με το 

οποίο διεξάγονται οι ιπποδρομίες, το οποίο περιλαμβάνει, τουλάχιστον: 

α. την ημερομηνία και τους όρους κάθε ιπποδρομίας,  

β. τους ίππους που διαγωνίζονται με όλα τα στοιχεία τους, 

γ. τους ιδιοκτήτες με τα χρώματά τους, τους προπονητές, τους 

αναβάτες, την απόσταση, τη σειρά εκκίνησης, τα έπαθλα, τις παρωπίδες και  

δ. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητα του.  

 

5. Παραλείψεις και τυχόν λάθη του Επίσημου Ημερήσιου Προγράμματος 

διορθώνονται με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών που αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του ή ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα κατ’ εντολή των 

Ελλανοδικών κατά την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια, μόλις γίνουν αντιληπτά, 

της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, αλλά και πριν τη διεξαγωγή της 

ιπποδρομίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε άλλη τυχόν 

τροποποίηση του Επίσημου Ημερήσιου Προγράμματος.  

 

6. Το Γενικό Πρόγραμμα των Ιπποδρομιών, οι τροποποιήσεις του και το 

Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Φορέα 

Ιπποδρομιών.  

 

Άρθρο 72 

Κατηγορίες ιπποδρομιών  

 

1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα:  
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α. Ιπποδρομίες Ενθάρρυνσης είναι η κατηγορία των ιπποδρομιών η 

οποία συμπεριλαμβάνει και κύριες ιπποδρομίες για ίππους δύο (2) και τριών 

(3) ετών. 

β. Ιπποδρομίες Επιβαρύνσεων και Ελαφρύνσεων ή Ισοζυγισμού (ΙΕΕ) 

είναι οι ιπποδρομίες στις οποίες τα βάρη που φέρει κάθε ίππος προστίθενται ή 

αφαιρούνται, ανάλογα με τις επιδόσεις του σε προηγούμενες συμμετοχές, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Γενικές Διατάξεις.  

γ. Ιπποδρομίες Βαρών καθ’  ηλικία με επιβολές (ΒΗΕ) είναι οι 

ιπποδρομίες στις οποίες τα βάρη που φέρουν οι ίπποι καθορίζονται ανάλογα 

με την ηλικία τους και τις επιδόσεις τους σε ιπποδρομίες της ίδιας κατηγορίας, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Γενικές Διατάξεις. 

δ. Ιπποδρομίες Βαρών καθ’ ηλικία (ΒΗ) είναι οι ιπποδρομίες στις οποίες 

τα βάρη που φέρουν οι ίπποι καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία τους, την 

απόσταση κάθε ιπποδρομίας και το μήνα τέλεσης αυτής,  σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στις Γενικές Διατάξεις. 

ε. Ιπποδρομίες Κύριες είναι οι ιπποδρομίες οι οποίες προκηρύσσονται με 

τους όρους τους από τον Φορέα Ιπποδρομιών, με το Γενικό Πρόγραμμα κάθε 

έτος, στις οποίες μπορεί να ισχύσει το καθεστώς των προεγγραφών.  

στ. Ιπποδρομίες Αξίωσης είναι οι ιπποδρομίες στις οποίες όλοι οι ίπποι 

που συμμετέχουν σ’ αυτές μπορούν να αγορασθούν μετά τη διεξαγωγή τους 

σε προδηλωμένη τιμή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 84 του 

Κώδικα και στις Γενικές Διατάξεις.  

ζ. Ιπποδρομίες Μαθητευόμενων Αναβατών είναι οι ιπποδρομίες στις 

οποίες μπορούν να δηλωθούν και να ιππεύσουν αποκλειστικά  Μαθητευόμενοι 

Αναβάτες.  

η. Διαδρομή ίππου άνευ αντιπάλου (WALKOVER) είναι η ιπποδρομία 

στην οποία παρέμεινε να συμμετάσχει μόνο ένας ίππος. Ο ίππος αυτός έχει την 

υποχρέωση να διανύσει ολόκληρη τη διαδρομή και οφείλει απαραιτήτως να 

διέλθει από τη γραμμή τερματισμού, μπροστά από τον Κριτή Άφιξης. 

θ. Διεθνείς Ιπποδρομίες είναι οι ιπποδρομίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

των οποίων έχουν ενταχθεί στο Διεθνή Κατάλογο Κύριων Ιπποδρομιών και 

έχουν εγκριθεί από τον αντίστοιχο οργανισμό.  

ι. Ιπποδρομίες Ειδικών Όρων είναι οι ιπποδρομίες, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των οποίων καθορίζονται από τον Φορέα Ιπποδρομιών.   

ια. Ιπποδρομίες Επίδειξης – Ψυχαγωγίας είναι οι ανεπίσημες 

ιπποδρομίες, χωρίς τη χρήση μαστιγίου, τις οποίες διοργανώνει στον 
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ιππόδρομο Μαρκοπούλου ο Φορέας Ιπποδρομιών, με σκοπό την ψυχαγωγία 

των θεατών και τη διάδοση και την προώθηση της ιπποδρομιακής 

δραστηριότητας.  

 

2. Οι κατηγορίες των δρομώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση και οι όροι των 

αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδρομιών καθορίζονται, με ετήσια ισχύ, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται με αυξημένη 

πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση 

του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 10 του 

άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει. Τα ανωτέρω μπορούν να 

τροποποιούνται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Φορέα Ιπποδρομιών 

προς την Φ.Ε.Ε. Κάθε τυχόν τροποποίηση ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα 

μετά τη δημοσίευση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. μπορεί να ορίζει 

και άλλες κατηγορίες ιπποδρομιών, επιπλέον όσων αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

  

Άρθρο 73 

Κυρώσεις 

 

Οι ιπποδρομίες που διεξάγονται σε Ιππόδρομο ή άλλο χώρο που στερείται της 

άδειας λειτουργίας του άρθρου 66, όπως και αυτές που διεξάγονται κατά 

παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 72, θεωρούνται μη 

αναγνωρισμένες. Αν συμμετάσχουν, χωρίς προηγούμενη άδεια του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.,  σε μη αναγνωρισμένες ιπποδρομίες ίπποι 

καταχωρισμένοι στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, 

αποκλείονται από τις ιπποδρομίες οι ανωτέρω ίπποι, καθώς και οι προπονητές 

και οι αναβάτες τους, στους οποίους έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια, για 

διάστημα έως ένα (1) έτος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΠΠΟΥ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ–ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

Άρθρο 74 

Εγγραφή ίππου  
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1. Εγγραφή ίππου για συμμετοχή σε ιπποδρομία είναι η έγγραφη δήλωση που 

υποβάλλει στον Φορέα Ιπποδρομιών ο προπονητής ή ο  ιδιοκτήτης του ίππου 

ή ο εκπρόσωπός του με την οποία δεσμεύεται ότι συγκεκριμένος ίππος 

ιδιοκτησίας του θα συμμετάσχει σε συγκεκριμένη ιπποδρομία, η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ιπποδρομιών. Για την εγγραφή πρέπει:  

α. να κατατεθεί η σχετική δήλωση μέσα στη χρονική προθεσμία, αρχική 

ή τυχόν συμπληρωματική, που ορίζεται από τον Φορέα Ιπποδρομιών, μετά την 

πάροδο της οποίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή,   

β. να καταβληθεί υπέρ της Φ.Ε.Ε. το τέλος εγγραφής που απαιτείται για 

τη συμμετοχή του ίππου σε συγκεκριμένη ιπποδρομία,  

γ. να τηρηθεί η διαδικασία προεγγραφής σε ιπποδρομία, όπου αυτό 

προβλέπεται και 

δ. να μην είναι οι λογαριασμοί του ιδιοκτήτη και του προπονητή, που 

τηρούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. και του Φορέα 

Ιπποδρομιών, χρεωστικοί, πάνω από τα όρια που εκάστοτε τίθενται από αυτές.  

 

2. Με την εγγραφή ενός ίππου σε ιπποδρομία  ο υπεύθυνος για την εγγραφή 

του προπονητής ή ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπός του δεσμεύεται ότι έχει λάβει 

γνώση όλων των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του ίππου του στη 

συγκεκριμένη ιπποδρομία και ότι ο ίππος του είναι σε καλή φυσική κατάσταση 

για να διαγωνισθεί.  

 

3. Μετά την εγγραφή ίππου σε ιπποδρομία δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

προπονητή του. 

 

Άρθρο 75 

Δικαίωμα εγγραφής ίππου 

 

1. Δικαίωμα εγγραφής σε ιπποδρομία έχει ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπός του καθώς και ο προπονητής, στον οποίο έχει ανατεθεί σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα η προπόνηση του ίππου κατά την 

ημέρα της εγγραφής του. 

 

2. Για να έχει το δικαίωμα να εγγράψει ίππο σε ιπποδρομία ο προπονητής  

πρέπει να προπονεί τον ίππο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 
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Συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτές η ημέρα κατάθεσης της δήλωσης ανάληψης 

προπόνησης ίππου και η ημέρα εγγραφής του ίππου. 

 

3. Απαγορεύεται η εγγραφή ίππου σε ιπποδρομία από πρόσωπο άλλο από αυτά 

της παραγράφου 1 ή στο οποίο έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού. 

 

 

 

Άρθρο 76 

Προϋποθέσεις εγγραφής ίππου  

 

1. Για να θεωρηθεί  κατάλληλος να εγγραφεί σε ιπποδρομία ίππος πρέπει, κατά 

την ημερομηνία της τελικής εγγραφής και μέχρι και τη διεξαγωγή της εν λόγω 

ιπποδρομίας:  

α. να έχει καταχωρισθεί ο ίππος σε Βιβλίο Γενεαλογίας Καθαρόαιμου 

Ίππου (StudBook), αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τη Διεθνή Επιτροπή 

StudBook (ISBC),    

β. να συνοδεύεται ο ίππος από την ταυτότητά του,   

γ. να έχει καταχωρισθεί το όνομα του ίππου, 

δ. να έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Εγγραφών και Καταχωρίσεων της 

Φ.Ε.Ε. τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του,   

ε. να έχει καταβληθεί το  τέλος εγγραφής που απαιτείται, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 153 και  

στ. να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 75.  

 

2. Για την εγγραφή ίππου σε ιπποδρομία, εκτός από τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις του Κώδικα 

αναφορικά με τους ειδικούς όρους έγκαιρου ενσταυλισμού και προπόνησης 

του ίππου, την ανάληψη προπόνησης, την εκγύμναση του ίππου στο μηχάνημα 

εκκίνησης, την επιβεβαίωσή της, την κατάσταση υγείας του ίππου, τους 

υποχρεωτικούς εμβολιασμούς του, τους γενικούς και ειδικούς όρους σχετικά 

με την κατηγορία της ιπποδρομίας, την απαιτούμενη κλάση ίππου στο γενικό 

ισοζυγισμό, την απαιτούμενη ηλικία του ίππου, το φύλο του, την απαιτούμενη 

προεγγραφή ή σειρά προεγγραφών και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους 

προεγγραφής, όπου αυτό προβλέπεται στους ειδικούς όρους της ιπποδρομίας. 
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Άρθρο 77 

Διαδικασία εγγραφών ίππων  

 

1. Οι εγγραφές ίππων  διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα 

Ιπποδρομιών με την παρουσία εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε., σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του νόμου, του παρόντος Κώδικα και τις σχετικές αποφάσεις του 

Φορέα Ιπποδρομιών.  

2. Η διαδικασία των εγγραφών ίππων σε ιπποδρομία διενεργείται την πρώτη ή 

τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη διεξαγωγή της ιπποδρομιακής 

συγκέντρωσης. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να μεταβληθεί η ημερομηνία 

ή η ώρα διεξαγωγής των εγγραφών με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών η 

οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του.  

 

3. Η διαδικασία των εγγραφών διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα, ώστε να 

λειτουργούν οι υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 

ορισθεί από τον Φορέα Ιπποδρομιών και μη εργάσιμη ημέρα ως ημέρα 

διενέργειας των εγγραφών.    

 

4. Οι εγγραφές ίππων διενεργούνται σύμφωνα με τη Διαδικασία που ορίζεται 

εκάστοτε με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών και δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του.  

 

5. Οι εγγραφές που κατατέθηκαν καταγράφονται στο Πρακτικό Εγγραφών των 

εγγεγραμμένων ίππων, το οποίο υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Φορέα 

Ιπποδρομιών και τον παριστάμενο κατά τη διαδικασία αυτή, για τον έλεγχο της 

νομιμότητας των εγγραφών,  εκπρόσωπο της Φ.Ε.Ε. Στη διαδικασία των 

εγγραφών παρίσταται και ο Ισοζυγιστής, για τον έλεγχο των βαρών που  

πρέπει να αναγραφούν για να φέρει ο ίππος. 

 

Άρθρο 78 

Εποπτεία Φιλίππου Ενώσεως-Κυρώσεις 

 

H Φ.Ε.Ε. ασκεί  με τα αρμόδια όργανά της  τον έλεγχο και την εποπτεία όσον 

αφορά την τήρηση από τους υποβάλλοντες δηλώσεις εγγραφών ίππων για 

συμμετοχή σε ιπποδρομίες των διατάξεων των άρθρων 74 έως και 76. Αν 

κατατεθεί μη νομιμοποιούμενη εγγραφή, ο εκπρόσωπος της Φ.Ε.Ε. που 
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παρίσταται στη διαδικασία των εγγραφών αρνείται την καταχώρισή της και 

παραπέμπει τον υπεύθυνο στην Επιτροπή Ιπποδρομιών για έλεγχο και επιβολή 

προστίμου, ύψους έως τριακοσίων (300) ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής 

χωρεί έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.   

 

 

 

Άρθρο 79 

Περιορισμοί εγγραφής ίππου   

 

1. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να μεσολαβήσει από τη συμμετοχή 

ίππου σε ιπποδρομία έως την επόμενη συμμετοχή του ορίζεται σε πέντε (5) 

τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα της 

διεξαγωγής της ιπποδρομίας, στην οποία αυτός συμμετείχε. Σε περιπτώσεις 

μεταβολών της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής των ιπποδρομιακών 

συγκεντρώσεων και υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργό ιππικό δυναμικό δεν 

επαρκεί για την απρόσκοπτη τέλεση των ιπποδρομιών, με απόφαση του Φορέα 

Ιπποδρομιών το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να συντμηθεί.   

 

2. Ο προπονητής έχει το δικαίωμα να εγγράψει στην ίδια ιπποδρομία  έως τρεις 

(3) ίππους που προπονεί, οι δύο (2) από τους οποίους μπορεί να είναι της ίδιας 

ιδιοκτησίας. Ιδιοκτήτες που κατέχουν μερίδιο συνιδιοκτησίας ανώτερο του 

ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ενός ίππου και μετέχει αυτός καθώς 

και άλλος της αυτής ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας με τέτοιο μερίδιο, στην ίδια 

ιπποδρομία, υπόκεινται στον αυτό περιορισμό των δύο (2) ίππων.   

 

Άρθρο 80 

Διεξαγωγή ιπποδρομιακής συγκέντρωσης  

 

1. Αν ο αριθμός των ίππων που ενεγράφησαν σε μια ιπποδρομία είναι 

μικρότερος από τον ελάχιστο που απαιτείται σύμφωνα με τη Διαδικασία 

εγγραφών του Φορέα Ιπποδρομιών, η ιπποδρομία  δεν διεξάγεται.  

 

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί ιπποδρομία, επιστρέφονται 

στους δικαιούχους τα τέλη εγγραφής των ίππων που είχαν εγγραφεί σ’ αυτή. 
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3. Αν καταργηθεί ιπποδρομιακή συγκέντρωση, το πρόγραμμα της οποίας 

συμπεριελάμβανε κύρια ιπποδρομία, οι ίπποι που έχουν ήδη εγγραφεί στην 

ιπποδρομία αυτή ανακοινώνονται, δημοσιεύεται ο ισοζυγισμός τους και η 

ιπποδρομία διεξάγεται την επόμενη  ιπποδρομιακή συγκέντρωση ή σε νέα 

ημερομηνία που ορίζει ο Φορέας Ιπποδρομιών. 

Άρθρο 81 

Εγγραφή ίππου που προπονείται εκτός Ελλάδας 

 

Για την εγγραφή ίππου ο οποίος προπονείται εκτός Ελλάδος απαιτείται: 

α. ο ίππος να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του παρόντος 

Κώδικα για την εγγραφή ίππου στις ελληνικές ιπποδρομίες,  

β. ο ιδιοκτήτης του ίππου να είναι καταχωρισμένος στην αντίστοιχη 

ιπποδρομιακή αρχή και να μην είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο 

καθυστερούντων,   

γ. ο προπονητής του ίππου να είναι κάτοχος άδειας προπονητή από την 

αντίστοιχη ιπποδρομιακή αρχή και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του  

αποκλεισμού,  

δ. ο αναβάτης του ίππου να είναι κάτοχος άδειας αναβάτη από την 

αντίστοιχη ιπποδρομιακή αρχή και να μην του έχει επιβληθεί  η ποινή του 

αποκλεισμού,  

ε. να έχει κατατεθεί στην Φ.Ε.Ε., μέχρι την ημέρα και ώρα που κλείνουν οι 

εγγραφές της ιπποδρομίας στην οποίαν προτίθεται να συμμετάσχει ο ίππος, 

πιστοποιητικό συμμετοχής και εγγραφής σε ιπποδρομία (RCN) και  

στ. να έχει κατατεθεί στις οικονομικές υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. το τέλος 

εγγραφής ή προεγγραφής που προβλέπεται.  

 

Άρθρο 82 

Δήλωση ίππευσης 

 

1. Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα Ιπποδρομιών, ο οποίος 

κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις στη Φ.Ε.Ε. 

 

2. Με την υποβολή της δήλωσης ίππευσης τεκμαίρεται η δέσμευση από τον 

προπονητή του αναβάτη που δηλώθηκε και η εκ μέρους του αναβάτη αποδοχή 

της δέσμευσης να ιππεύσει. Υπεύθυνος για τη Δήλωση Ίππευσης είναι ο 

προπονητής ή ο ιδιοκτήτης του ίππου, κατά περίπτωση. 
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Άρθρο 83 

Διαγραφές εγγεγραμμένων ίππων 

 

1. Δήλωση διαγραφής εγγεγραμμένου ίππου μπορεί να κατατεθεί από τον 

προπονητή ή τον ιδιοκτήτη του ίππου που ενεγράφη, μέχρι το κλείσιμο των 

δηλώσεων ίππευσης ίππου. Οι διαγραφές ή οι δηλώσεις αποχής γίνονται 

ενυπογράφως από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή προπονητές.  

 

2. Οι διαγραφές εγγεγραμμένων ίππων ελέγχονται από το Τμήμα Εγγραφών 

και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., το οποίο παραπέμπει στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών διαγραφή ίππου, η οποία κατά την κρίση της πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω.  

 

3. Δικαιολογημένη διαγραφή εγγεγραμμένου ίππου είναι αυτή που προκύπτει 

από: 

α. Την έλλειψη αναβάτη ή μαθητευόμενου αναβάτη, η οποία έχει 

διαπιστωθεί από το Τμήμα Καταχωρίσεων και Εγγραφών της Φ.Ε.Ε. 

β. Τον ορισμό ενός ίππου εκτός ορίων ισοζυγισμού του ανώτατου, 

σύμφωνα με την κατηγορία  του, βάρους.  

γ. Την πραγματοποίηση νίκης ενός ίππου μετά τη δημοσίευση των 

βαρών, αν με τη νίκη αυτή και την επιβολή του αντίστοιχου βάρους αλλάζει 

κατηγορία. Αν ο ίππος κατήγαγε νίκη  μετά τη δημοσίευση του ισοζυγισμού, 

σε ενδιάμεση ιπποδρομιακή συγκέντρωση, αυτός διαγράφεται, στην 

περίπτωση που αλλάζει κατηγορία με το πρόσθετο βάρος που λαμβάνει λόγω 

της νίκης του. Αν παραμένει στην ιπποδρομία και δεν έχει εκδοθεί το επίσημο 

πρόγραμμα, τροποποιείται η ιπποδρομία και τοποθετείται στη θέση του 

ανάλογα με το βάρος του. Αν κατακτήσει δεύτερη και τρίτη  θέση, ο ίππος δεν 

επιβαρύνεται και παραμένει στη θέση του. 

δ. Την ασθένεια ίππου, η οποία βεβαιώνεται από ένα (1) κτηνίατρο  της 

Φ.Ε.Ε. με έγγραφη γνωμάτευση, η οποία παραδίδεται στον υπεύθυνο για τις 

δηλώσεις αναβατών την ώρα των διαγραφών. Αν η διαγραφή πραγματοποιηθεί 

μετά την 09:30 π.μ., ο κτηνίατρος ενημερώνει τον Ιπποδρομιάρχη ή τον βοηθό 

του και αυτοί τα αρμόδια τμήματα της Φ.Ε.Ε. και του Ιπποδρόμου. Τις ημέρες 

των αργιών, η κτηνιατρική υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του 
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Ιπποδρόμου και  τους Ελλανοδίκες, πριν την έναρξη των ιπποδρομιών. Την 

ίδια υποχρέωση έχει και ο υπεύθυνος προπονητής. 

ε. Λόγους ανωτέρας βίας, όπως το θάνατο ιδιοκτήτη ίππου ή συγγενή 

του έως και δευτέρου βαθμού.   

 

4. Διαγράφεται ο ίππος, στο βιολογικό δείγμα του οποίου ανιχνεύθηκε 

απαγορευμένη ουσία, αν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αποχής που προβλέπεται 

από τον παρόντα Κώδικα.  

 

5. Ίππος, ο οποίος καταλαμβάνει άλλη θέση μετά την ανίχνευση 

απαγορευμένης ουσίας σε βιολογικό δείγμα του, εφόσον έχει εκδοθεί το 

επίσημο πρόγραμμα, διαγράφεται, ανεξάρτητα αν με τη νέα τοποθέτηση 

αλλάζει κατηγορία ή κλάση.  Αν παραμείνει στην κλάση, με την προσθήκη των 

κιλών που προβλέπονται, μπορεί να αγωνισθεί, όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 84 

Διαγραφές ίππων με κτηνιατρική  γνωμάτευση 

 

1. Οι κτηνίατροι της  Φ.Ε.Ε. έχουν δικαίωμα διαγραφής ενός ίππου, όταν η 

κλινική κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να αγωνισθεί σε 

ιπποδρομία. Στο δελτίο διαγραφής, το οποίο υπογράφεται από ένα (1) 

κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε.,  αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτία διαγραφής, η ώρα και 

ο χώρος της εξέτασης του ίππου. Το δελτίο αποστέλλεται στο Τμήμα Εγγραφών 

και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. και ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια υπηρεσία 

του Ιπποδρόμου. 

 

2. Στις αργίες ή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των ιπποδρομιών  το δελτίο 

διαγραφής αποστέλλεται στους Ελλανοδίκες και με ευθύνη αυτών  προωθείται 

στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων. 

 

3. Χορήγηση θεραπείας σε εγγεγραμμένο ίππο μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο μετά τη διαγραφή του από τους κτηνιάτρους της Φ.Ε.Ε.,  με εξαίρεση 

την περίπτωση που υπάρχει ανάγκη άμεσης περίθαλψης του ίππου, οπότε 
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μπορεί να πραγματοποιηθεί θεραπεία χωρίς αυτός να έχει προηγουμένως 

διαγραφεί.  

 

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 ο κτηνίατρος που περιθάλπει τον ίππο, 

συντάσσει το δελτίο θεραπείας εγγεγραμμένου ίππου  και ενημερώνει άμεσα 

την κτηνιατρική υπηρεσία της Φ.Ε.Ε. Και ο προπονητής του ίππου υποχρεούται 

να ενημερώσει την κτηνιατρική υπηρεσία της Φ.Ε.Ε., η οποία, αφού ελέγξει τα 

στοιχεία της θεραπείας, συντάσσει το Δελτίο Διαγραφής και ενημερώνει το 

Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων. 

 

Άρθρο 85 

Χρόνος αποχής ίππου που διαγράφεται 

 

1. Ο υποχρεωτικός  χρόνος αποχής, από προπονήσεις και αγώνες, ίππου που 

διαγράφεται είναι:  

α. για ρινορραγίες και υποθερμίες, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες 

και 

β. για τις υπόλοιπες παθήσεις, αυτός που ορίζεται από τους κτηνιάτρους,  

κατά την κρίση τους, και αναγράφεται στο δελτίο διαγραφής.   

 

2. Μείωση του χρόνου αποχής είναι δυνατή, μετά από επανεξέταση του ίππου 

από τους κτηνιάτρους της Φ.Ε.Ε. , ύστερα από αίτηση του προπονητή προς 

την Κτηνιατρική Υπηρεσία, εφόσον η κατάσταση της υγείας του ίππου 

επιτρέπει την εκ νέου συμμετοχή του στις ιπποδρομίες. Η πρόταση για μείωση 

του χρόνου αποχής γνωστοποιείται εγγράφως από τους κτηνιάτρους στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών, η οποία και τελικά αποφασίζει. 

 

3. Στις περιπτώσεις που δεν προσδιορίζεται από τους κτηνιάτρους χρόνος 

αποχής για τον ίππο που διαγράφηκε, ο χρόνος αποχής ορίζεται  σε είκοσι (20) 

ημερολογιακές ημέρες. 

 

4. Δεν επιβάλλεται χρόνος αποχής, λόγω διαγραφής ίππου, όταν ο ίππος 

διαγραφεί:  

α. λόγω μη προσκόμισης της ταυτότητάς του ή λόγω προσκόμισης 

λανθασμένης ταυτότητας ή λάθος ίππου,    

β.  λόγω του γεγονότος ότι έφερε αντικανονικά πέταλα,  
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γ. επειδή δεν είχε εφαρμοσθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού του,  

δ. επειδή διέφυγε, κατά την επίδειξη ή στο μηχάνημα εκκίνησης,   

ε. επειδή, μετά από ανάκληση εκκίνησης διέτρεξε μεγάλη απόσταση,  

στ. λόγω τραυματισμού αναβάτη ή απουσίας του και μη ανεύρεσης 

αντικαταστάτη του. 

 

Άρθρο 86 

Κλήρωση αριθμών θυρίδας εκκίνησης 

 

1. Μετά το κλείσιμο των δηλώσεων ίππευσης πραγματοποιείται, από τον 

εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό Τεχνικό Επιτετραμμένο, η κλήρωση των 

αριθμών των θυρίδων εκκίνησης κάθε ιπποδρομίας. Εξαιρούνται της κλήρωσης 

οι ίπποι που  συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο δύστροπων κατά την 

εκκίνηση ίππων, για τους οποίους ισχύουν όσα προβλέπονται σχετικά στις 

Γενικές Διατάξεις.    

 

2. Μετά την 9.30 π.μ. και την κλήρωση της σειράς εκκίνησης, δεν επιτρέπεται 

αντικατάσταση αναβάτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, μόνο στην περίπτωση 

που συντρέχουν λόγοι ασθένειας ή άλλη δικαιολογημένη αιτία και υπό την 

προϋπόθεση της έγκρισης της αντικατάστασης από τους Ελλανοδίκες, οι οποίοι 

πραγματοποιούν και την αντικατάσταση κατά την ιπποδρομιακή συγκέντρωση. 

 

Άρθρο 87 

Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Η΄ 

 

1. Σε βάρος προπονητή ή ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων, ο οποίος εγγράφει σε 

ιπποδρομία ίππο ο οποίος δεν έχει δικαίωμα εγγραφής, επιβάλλεται από την 

Επιτροπή Ιπποδρομιών πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ.  

 

2. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος μετά τις εγγραφές προβαίνει σε 

αδικαιολόγητη διαγραφή ίππου, επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών 

πρόστιμο από διακόσια (200) έως χίλια (1.000) ευρώ.  Η Επιτροπή μπορεί να 

διατάξει και τη διενέργεια ουροληψίας στον ίππο που διαγράφηκε 

αδικαιολόγητα.  
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3. Αν ο προπονητής καθυστερεί αδικαιολόγητα ή δεν καταθέτει Δελτίο 

Δήλωσης Ίππευσης Ίππου, επιβάλλεται σε βάρος του από την Επιτροπή 

Ιπποδρομιών πρόστιμο από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ. Στην 

περίπτωση αυτή ο ίππος διαγράφεται κατά την ώρα των διαγραφών και δεν 

επιτρέπεται η επανεγγραφή του πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών, εφαρμόζονται δε οι διατάξεις του Κώδικα για την  αδικαιολόγητη 

διαγραφή, με ταυτόχρονη λήψη βιολογικού υλικού από τον ίππο που 

διαγράφηκε.  

 

4. Στον ιδιοκτήτη ή τον προπονητή ο οποίος διαγράφει αδικαιολόγητα τον ίππο 

του κατά τις δηλώσεις των αναβατών και πριν την κλήρωση της σειράς 

εκκίνησης, επιβάλλεται πρόστιμο αποχής, το οποίο καθορίζεται σε ποσοστό 

τρία τοις εκατό (3%) επί του επάθλου, καθώς και αποχή τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από τις ιπποδρομίες. Στην περίπτωση αυτή ο 

πληρεξούσιος προπονητής ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη σύμφωνα με 

τον παρόντα Κώδικα και ο ιδιοκτήτης του ίππου δεν μπορεί να δηλώσει ότι δεν 

συμφωνεί με τη διαγραφή. Αν ο ίππος διαγραφεί αδικαιολόγητα από τον 

προπονητή,  επιβάλλεται στον  προπονητή από τους Ελλανοδίκες  πρόστιμο 

από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ, με ταυτόχρονη λήψη 

βιολογικού υλικού από τον ίππο που διαγράφηκε. 

 

5. Μετά την καθορισμένη ώρα των διαγραφών, για κάθε αδικαιολόγητη 

διαγραφή επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες, πέραν όσων ορίζονται στην 

παράγραφο 4, και  πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ  ανά ίππο.  Ο  

υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή προπονητής παραπέμπεται στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών για εξέταση των λόγων της διαγραφής και ενδεχόμενη 

επαύξηση, έως το διπλάσιο, των κυρώσεων.  

 

6. Αν δεν οδηγηθεί από τον υπεύθυνο προπονητή, βοηθό προπονητή, 

σταυλίτη ή ιδιοκτήτη για να λάβει μέρος στην ιπποδρομία στην οποία έχει 

δηλωθεί, ίππος ο οποίος έχει εγγραφεί και έχει δηλωθεί να συμμετάσχει σε 

ιπποδρομία, ο ίππος αποκλείεται από τις ιπποδρομίες για δύο (2) μήνες. Στον 

υπεύθυνο της διαγραφής αυτής επιβάλλεται  πρόστιμο έως δύο χιλιάδες 

(2.000) ευρώ και αποκλεισμός  έως δύο (2) μήνες ή  η μία από τις ανωτέρω 

κυρώσεις. Από τον ίππο που διαγράφηκε λαμβάνονται βιολογικά υλικά και 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για τις διαγραφές ίππων.  
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7. Αν προπονητής  παρεμποδίζει τη διενέργεια εγγραφών ίππων ή προτρέπει 

συναδέλφους του να μην εγγράψουν ίππους, επιβάλλεται σε βάρος του 

πρόστιμο έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και αναστολή της ισχύος της άδειάς 

του έως έξι (6) μήνες, σωρευτικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 

Άρθρο  88 

Επιβεβαίωση Φορέα Ιπποδρομιών 

1. Ο Φορέας Ιπποδρομιών, πριν την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης της 

πρώτης ιπποδρομίας κάθε ιπποδρομιακής συγκέντρωσης,  αποστέλλει στην 

Φ.Ε.Ε., η οποία ενημερώνει σχετικά τον Ιπποδρομιάρχη και τους Ελλανοδίκες, 

έγγραφη επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας των υποδομών του Ιπποδρόμου 

και της καταλληλότητας του στίβου για την ασφαλή διεξαγωγή των 

ιπποδρομιών.  Η επιβεβαίωση μπορεί να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

 

2. Αν δεν αποσταλεί η έγγραφη επιβεβαίωση της παραγράφου 1, η Φ.Ε.Ε. 

ακυρώνει τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών της συγκεκριμένης ιπποδρομιακής 

ημέρας. 

 

Άρθρο 89 

Έλεγχος και ανακοίνωση διαγραφών 

 

Πριν την έναρξη των διαδικασιών της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή μιας 

ιπποδρομίας επιβεβαιώνονται από τους Ελλανοδίκες και ανακοινώνονται στους 

φιλίππους οι διαγραφές των ίππων και οι αντικαταστάσεις αναβατών που έχουν 

προκύψει σε σχέση με το επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα. 

 

Άρθρο 90 

Προσέλευση ίππων στο σελλωτήριο 

 

Οι ίπποι, με τη συνοδεία των ιπποκόμων τους, προσέρχονται στο σελλωτήριο 

τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν την προγραμματισμένη ώρα 

έναρξης της ιπποδρομίας στην οποία πρόκειται να συμμετάσχουν, προκειμένου 
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να σελλωθούν από τους προπονητές τους και να υποβληθούν σε έλεγχο 

ταυτότητας και κτηνιατρικό έλεγχο. 

 

Άρθρο 91 

Προζύγιση αναβατών 

 

1. Κάθε αναβάτης προζυγίζεται,  παρουσία του προπονητή του ή του νόμιμου 

αντιπροσώπου του, εικοσιπέντε (25) λεπτά πριν την έναρξη κάθε ιπποδρομίας. 

Αν υπάρχει σοβαρός λόγος που αιτιολογείται επαρκώς και χορηγήσουν τη 

σχετική άδεια οι Ελλανοδίκες, μπορεί ο αναβάτης  να προζυγιστεί νωρίτερα 

από τον χρόνο που προβλέπεται.  

 

2. Μετά την προζύγιση, ο προπονητής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του 

παραλαμβάνει σπό το ζυγιστήριο την ιπποσκευή.  

 

3. Ο αναβάτης ζυγίζεται με τη σέλλα του και την πλήρη εξάρτησή του, στην 

οποία περιλαμβάνεται και το προστατευτικό γιλέκο του, για το οποίο αφαιρείται 

βάρος ενός (1) κιλού από το συνολικό βάρος που ζυγίσθηκε, που 

καταγράφεται στο δελτίο του Ζυγιστή. Ο Ζυγιστής σημειώνει το βάρος της 

προζύγισης προκειμένου να γίνει σύγκριση βαρών στη μεταζύγιση για να 

διαπιστωθεί αν προκύπτει διαφορά. Μετά την προζύγιση ο προπονητής 

ευθύνεται και ελέγχεται για το ακριβές βάρος της ιπποσκευής και ο αναβάτης 

για το ατομικό του βάρος. Το κράνος, το μαστίγιο, οι παρωπίδες, οι καλύπτρες 

των οφθαλμών, οι επίδεσμοι ποδιών, τα προστατευτικά άκρων, το 

προστερνίδιο και το υφασμάτινο υπόσαγμα δήλωσης του αριθμού του ίππου 

δεν συνυπολογίζονται στην προζύγιση.  

 

4. Αν κατά την προζύγιση προκύψει υπερβάλλον βάρος του αναβάτη από αυτό 

που αναγράφει το πρόγραμμα ημέρας από ένα (1) μέχρι ενάμιση (1½) κιλό, η 

προζύγιση ολοκληρώνεται αφού ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης ή ο προπονητής, 

προκειμένου να γίνει αποδεκτή ή όχι η ίππευση από τον συγκεκριμένο 

αναβάτη. Αν ο αναβάτης αυτός δεν γίνει αποδεκτός, ο ιδιοκτήτης ή ο 

προπονητής συνεργάζονται με τους Ελλανοδίκες για την αντικατάστασή του.  

 

5. Αν κατά την προζύγιση διαπιστωθεί υπερβάλλον βάρος του αναβάτη από 

αυτό που αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα, επιπλέον του ενάμιση (1½) 
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κιλού, ενημερώνονται αμέσως οι Ελλανοδίκες προκειμένου, σε συνεργασία με 

τον προπονητή του ίππου, να προβούν στην αντικατάσταση του αναβάτη. Αν 

η αντικατάσταση είναι αδύνατη, οι Ελλανοδίκες διαγράφουν τον ίππο.  

 

Άρθρο 92 

Αντικατάσταση αναβάτη 

 

Ο αναβάτης αντικαθίσταται  με αναβάτη και ο μαθητευόμενος αναβάτης με 

μαθητευόμενο αναβάτη, κατά το δυνατό ισάξιους με αυτούς που 

αντικαθιστούν. Ο προπονητής ευθύνεται για την ανεύρεση αντικαταστάτη, τον 

οποίο και προτείνει. Η αντικατάσταση τελεί υπό την τελική έγκριση των 

Ελλανοδικών. 

 

Άρθρο 93 

Έλεγχος διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας-μαστιγίων-στολής 

ίππευσης  

 

1. Ο Βοηθός Ιπποδρομιάρχη που συνοδεύει τους αναβάτες, πριν τη διεξαγωγή 

της ιπποδρομίας:  

α. ελέγχει την ενδυμασία των αναβατών αναφορικά με τα διακριτικά 

χρώματα ιδιοκτησίας, ώστε να είναι σύμφωνη με αυτή που αναγράφεται στο 

Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών, 

β. ελέγχει τα τυχόν διαφημιστικά σήματα της ενδυμασίας του αναβάτη, 

ώστε να είναι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13,  

γ. ελέγχει αν τα προστατευτικά γιλέκα και τα προστατευτικά κράνη των 

αναβατών πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 40  και αν τα μαστίγια 

πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις Γενικές Διατάξεις και  

δ. ενημερώνει τους Ελλανοδίκες για το αποτέλεσμα των ελέγχων των 

περιπτώσεων α, β και γ. 

 

2. Αναβάτης, ο οποίος δεν έχει επιμεληθεί για τον έγκαιρο εφοδιασμό του με 

μπλούζα που φέρει τα διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας του ίππου με τον οποίο 

συμμετέχει σε ιπποδρομία, μπορεί, μετά από άδεια των Ελλανοδικών, να 

ιππεύσει με μπλούζα χρώματος λευκού.  

 

Άρθρο 94 
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Σέλλωση ίππων 

 

1. Η σέλλωση των ίππων γίνεται με ευθύνη των προπονητών στο σελλωτήριο, 

όπου έχουν ήδη οδηγηθεί έγκαιρα οι ίπποι από τους ιπποκόμους τους, μετά 

την παραλαβή της σέλλας από το ζυγιστήριο.  

 

2. Στο σελλωτήριο, εκτός από τους κτηνιάτρους, τους προπονητές, τους 

ιπποκόμους και τους αρμόδιους Τεχνικούς Επιτετραμμένους,  μπορούν να 

παρευρίσκονται μόνο οι ιδιοκτήτες των ίππων που διαγωνίσθηκαν ή θα 

διαγωνισθούν ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τηρώντας τις διαδικασίες 

ασφάλειας και διαπιστεύσεων που έχουν θεσπίσει οι υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 95 

Ταυτοποίηση ίππων 

 

1. Μετά τη σέλλωσή τους στο σελλωτήριο, οι ίπποι ταυτοποιούνται από τους 

υπεύθυνους κτηνιάτρους της ημέρας.  

 

2. Η αναγνώριση του ίππου γίνεται από το διαβατήριό του, το οποίο έχει 

εκδοθεί από το Τμήμα Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής της Φ.Ε.Ε. ή αντίστοιχο 

τμήμα άλλης αναγνωρισμένης ιπποδρομιακής αρχής. Ο έλεγχος του 

διαβατηρίου κάθε ίππου πριν την ιπποδρομία είναι υποχρεωτικός. 

 

3. Κατά την ταυτοποίηση ίππου που συμμετέχει για πρώτη φορά σε ιπποδρομία 

στην Ελλάδα, ο ελεγκτής κτηνίατρος βεβαιώνει, με την υπογραφή του στην 

αντίστοιχη σελίδα του διαβατηρίου, ότι ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η 

ταυτότητα του συγκεκριμένου ίππου για την πρώτη του συμμετοχή. 

 

4. Πρόσθετο στοιχείο ταυτοποίησης του ίππου αποτελεί  η ανάγνωση του 

εμφυτεύματος (microchip) δια του ειδικού αναγνώστη (scanner). 

 

5. Ο ίππος διαγράφεται πριν την ιπποδρομία, αφού προηγουμένως 

ενημερωθούν οι Ελλανοδίκες:  

α. αν δεν υπάρχει διαβατήριο του ίππου ή κατά την ταυτοποίηση 

διαπιστώνεται ότι έχει προσκομισθεί λάθος διαβατήριο ή διαφορετικός  ίππος,  
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β. αν έχει εκτομηθεί και δεν έχει γίνει η αντίστοιχη μεταβολή στο 

διαβατήριό του και 

γ. αν δεν έχει εμφύτευμα (microchip).  

 

Άρθρο 96 

Έλεγχος εμβολιασμού ίππων 

 

1. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ίππος στις εγκαταστάσεις Ιπποδρόμου ή 

προπονητικού κέντρου, αν δεν έχει καταχωρισθεί στο διαβατήριό του:  

α. ο εμβολιασμός του ίππου κατά της γρίπης, ο οποίος πρέπει να έχει 

γίνει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την είσοδό του στον Ιππόδρομο ή στο 

προπονητικό κέντρο και 

β. η  αρχική σειρά εμβολιασμών. 

 

2. Για την αρχική σειρά εμβολιασμών απαιτούνται δύο (2) εμβολιασμοί κατά 

της γρίπης, τέσσερις (4) έως έξι (6) εβδομάδες ο δεύτερος μετά τον πρώτο. 

Στο διαβατήριο του ίππου καταχωρίζονται και οι υποχρεωτικές επαναληπτικές 

δόσεις εμβολιασμού μετά το αρχικό πρόγραμμα. 

 

3. Μία (1) φορά τουλάχιστον κατ’ έτος πραγματοποιείται μία επαναληπτική 

δόση εμβολιασμού κατά της γρίπης των ιπποειδών. 

 

4. Το αποδεκτό από την Φ.Ε.Ε.  πρόγραμμα εμβολιασμών παρατίθεται στις 

Γενικές Διατάξεις. Και οι ιπποπαραγωγοί έχουν την υποχρέωση να το 

εφαρμόζουν για τους πώλους τους.  

 

5. Ο κτηνίατρος ελέγχει την ταυτότητα του ίππου πριν τον εμβολιασμό του. Ο 

εμβολιασμός καταχωρίζεται στην ειδική σελίδα του διαβατηρίου του ίππου, με 

την επικόλληση της σχετικής ετικέτας, την ευανάγνωστη αναγραφή της 

ημερομηνίας που διενεργήθηκε, τη θέση της σφραγίδας και την υπογραφή του 

κτηνιάτρου που τον διενήργησε. 

 

6. Για να συμμετάσχει ίππος σε ιπποδρομία πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα 

επτά (7) ημερών τουλάχιστον από τον τελευταίο εμβολιασμό του. Στην αρχική 

σειρά εμβολίων, τελευταίος εμβολιασμός θεωρείται η δεύτερη δόση. 
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7. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ιπποδρομία ίππου, στο διαβατήριο του οποίου 

δεν έχει γίνει καταχώριση της χορήγησης της αρχικής σειράς εμβολίων ή της 

χορήγησης της  επαναληπτικής δόσης εμβολίου. 

 

8. Ίππος, ο οποίος έχει διαγραφεί από ιπποδρομία λόγω παράβασης  της 

διάταξης της παραγράφου 7, δεν μπορεί να εγγραφεί σε ιπποδρομία, αν 

προηγουμένως δεν υποβληθεί στην Φ.Ε.Ε. βεβαίωση του κτηνιάτρου για τον 

εμβολιασμό του. 

 

Άρθρο 97 

Έλεγχος φυσικής κατάστασης ίππου 

 

1. Απαγορεύεται η είσοδος, στις εγκαταστάσεις Ιπποδρόμου ή προπονητικού 

κέντρου, ίππου ο οποίος νοσεί ή εγείρει υποψίες για λοιμώδες νόσημα. 

 

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών και οι Ελλανοδίκες ζητούν, κατά την κρίση τους, 

από τους εντεταλμένους κτηνιάτρους της Φ.Ε.Ε. την εξέταση ενός ίππου, πριν 

τη συμμετοχή του σε ιπποδρομία. 

 

3. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε. ή άλλοι εντεταλμένοι από αυτή ελέγχουν πριν την 

ιπποδρομία, στο σελλωτήριο και σε κάθε άλλο χώρο, τη φυσική κατάσταση 

των ίππων που πρόκειται να συμμετάσχουν σ’ αυτή, για εμφανή κλινικά 

συμπτώματα βλάβης της υγείας τους. Διαγράφεται ίππος που, κατά την κρίση 

των κτηνιάτρων, βρεθεί σε φυσική κατάσταση τέτοια που κρίνεται από αυτούς 

απαγορευτική για τη συμμετοχή του σε ιπποδρομία. Για την απόφαση αυτή, 

και για το χρόνο αποχής του ίππου, οι κτηνίατροι ενημερώνουν τους 

Ελλανοδίκες.  

 

Άρθρο 98 

Έλεγχος πετάλων ίππου 

 

1. Ο έλεγχος των πετάλων του ίππου διενεργείται σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 7 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.  
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2. Πριν την ιπποδρομία, διενεργείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο, στο 

σελλωτήριο, έλεγχος για την εξακρίβωση τυχόν αντικανονικών πετάλων.  Στον 

έλεγχο προσέρχονται όλοι οι ίπποι, με ευθύνη των προπονητών τους. 

 

3. Αντικανονικά πέταλα θεωρούνται αυτά που έχουν προεξοχές στο προσόπλιο 

ή στις δύο φτέρνες και αυτά, τα καρφιά των οποίων προεξέχουν εμφανώς. Η 

χρήση αντικανονικών πετάλων απαγορεύεται. Κάθε παράβαση αναφέρεται 

αμέσως στους Ελλανοδίκες, οι οποίοι προβαίνουν στη διαγραφή του ίππου. 

 

4. Αν η παράβαση της παραγράφου 3 αποκαλυφθεί μετά την ιπποδρομία, ο 

ίππος τοποθετείται στην τελευταία θέση μόνο ως προς το έπαθλο, μετά 

προηγούμενη τροποποίηση της σειράς άφιξης.  

 

5. Αν λείπει ένα οπίσθιο πέταλο του ίππου, προστίθεται ή αφαιρείται το 

ετεροπλάγιο και αν λείπει ένα πρόσθιο, προστίθεται το ετεροπλάγιο, και αν 

αυτό δεν καταστεί έγκαιρα εφικτό, ο ίππος διαγράφεται. Αν λείπουν τα δύο (2) 

πρόσθια πέταλα, ο ίππος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ιπποδρομία και 

διαγράφεται. Ο ίππος διαγράφεται και στην περίπτωση που λείπουν δύο (2) 

ομοπλάγια ή σε χιαστί διάταξη πέταλα. 

 

6. Σε περίπτωση ελαττωματικής πετάλωσης, όπως όταν τα πέταλα είναι στενά 

ή πλατιά ή ανόμοιου μεγέθους ή από διαφορετικά μέταλλα, καθώς και σε 

περίπτωση που ο ίππος φέρει παλαιά πετάλωση με αποτέλεσμα την επιμήκυνση 

των οπλών, ο ίππος διαγράφεται.  

 

7. Σε περίπτωση ανεπαρκούς στήριξης οπίσθιου πετάλου ίππου από έλλειψη 

καρφιών προστίθενται τα καρφιά που λείπουν ή αφαιρούνται και τα δύο 

οπίσθια πέταλα.  

 

8. Η ορθοπεδική πετάλωση επιτρέπεται, αν δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο.    

 

9. Ο προπονητής μπορεί να μην τοποθετήσει πέταλα στα πίσω πόδια του ίππου 

του, υπό την προϋπόθεση ότι το έχει δηλώσει μέχρι το χρόνο δήλωσης των 

αναβατών. Η σχετική δήλωση περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα.  

Άρθρο 99 
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Επίδειξη ίππων 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της σέλλωσής τους, οι ίπποι οδηγούνται από τους 

ιπποκόμους τους, με την αύξουσα σειρά του αριθμού τους και με τη συνοδεία 

των αρμόδιων Τεχνικών Επιτετραμμένων της Φ.Ε.Ε., στο χώρο επίδειξης 

ίππων (ΠΑΝΤΟΚ).  

 

2. Στο χώρο επίδειξης μεταβαίνουν και οι αναβάτες, προκειμένου να λάβουν 

από τους προπονητές τους  τις οδηγίες διαδρομής του άρθρου 104 και για να 

επιδείξουν τους ίππους που ιππεύουν. Στο ΠΑΝΤΟΚ έχουν δικαίωμα να 

παρευρίσκονται οι αναβάτες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες των ίππων και οι 

νόμιμοι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι ιπποπαραγωγοί. Όλοι όσοι 

παρευρίσκονται τηρούν τις διαδικασίες για την ασφάλεια που έχουν θεσπίσει 

οι υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 100 

Οδηγίες διαδρομής 

 

1. Οι προπονητές προσέρχονται στο χώρο επίδειξης των ίππων, δίδουν στους 

αναβάτες τους οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο  θα διαγωνισθούν οι ίπποι 

τους κατά τη διαδρομή και τους ενημερώνουν για τυχόν ιδιαιτερότητές τους.  

 

2. Απαγορεύεται σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες διαφορετικών ίππων 

κάθε προσυνεννόηση και ανακοίνωση για τον τρόπο που θα διεξαχθεί η 

ιπποδρομία καθώς και η δημοσιοποίηση των οδηγιών διαδρομής κάθε ίππου.  

 

3. Οι οδηγίες δίδονται αποκλειστικά και μόνο από τον προπονητή του ίππου 

και πρέπει να είναι γραπτές και σύμφωνες με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά 

του ίππου και τη φύση κάθε ιπποδρομίας και έχουν αποκλειστικό σκοπό τη 

διάκριση κάθε ίππου, στο πλαίσιο πάντοτε του «ευ αγωνίζεσθαι».   

 

Άρθρο 101 

Προσέλευση ίππων στην αφετηρία (ιππάφεση) 

 

Μετά την επίδειξη των ίππων τους στον καθορισμένο χώρο (ΠΑΝΤΟΚ), οι 

αναβάτες, μετά από εντολή των εντεταλμένων οργάνων της Φ.Ε.Ε., 
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αποχωρούν με την αύξουσα σειρά των αριθμών τους για το στίβο, όπου 

επιδεικνύουν τους ίππους τους μπροστά από το κοινό και στη συνέχεια  

οδηγούν τους ίππους τους στην Αφετηρία.  

 

Άρθρο 102 

Προετοιμασία εκκίνησης 

 

1. Ο Αφέτης παραλαμβάνει έγκαιρα από τον Ζυγιστή τον κατάλογο των ίππων 

που συμμετέχουν σε κάθε ιπποδρομία, με τη σειρά εκκίνησής τους.  

 

2. Ο Αφέτης αποφασίζει, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες-

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. και τις Γενικές Διατάξεις, 

για τη σειρά εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης, στην κατεύθυνση 

της διασφάλισης της σύντομης εισαγωγής και της ήρεμης παραμονής τους στο 

μηχάνημα εκκίνησης.  

 

3. Ο Αφέτης αιτιολογεί, αν του ζητηθεί από την Επιτροπή Ιπποδρομιών, τη 

διαφοροποίηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της απόφασής του της 

παραγράφου 2 από τον πάγιο προκαθορισμένο τρόπο εισόδου των ίππων στο 

μηχάνημα εκκίνησης, ο οποίος βασίζεται στην ισότιμη μεταχείριση των ίππων 

και στην τήρηση της ακριβούς ώρας διεξαγωγής κάθε ιπποδρομίας προς το 

σκοπό της εξασφάλισης επιτυχών και ακίνδυνων εκκινήσεων.  

 

4. Ο αναβάτης υποχρεούται να βρίσκεται με τον ίππο του, στον καθορισμένο 

χρόνο, στο χώρο της αφετηρίας και να παρουσιασθεί στον Αφέτη, στη 

δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται μέχρι και την εκκίνηση.   

 

5. Οι αναβάτες υποχρεούνται να αποδέχονται το σωματικό έλεγχο, ο οποίος  

γίνεται στην Αφετηρία από τον εντεταλμένο Τεχνικό Επιτετραμμένο της Φ.Ε.Ε. 

για αντικείμενα τα οποία δεν επιτρέπεται να φέρουν καθώς και για τον έλεγχο 

της κανονικότητας του μαστιγίου.  

 

6. Οι αναβάτες μπορούν να ζητήσουν από τον Αφέτη τον έλεγχο της 

ιπποσκευής τους και να αποδεχθούν τη βοήθειά του. Σε περίπτωση βλάβης 

μπορούν να ζητήσουν την άδεια του Αφέτη για την αντικατάσταση 

εξαρτήματος της ιπποσκευής.  
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7. Η προετοιμασία για την εκκίνηση ολοκληρώνεται με την ονομαστική κλήση 

των αναβατών από τον Αφέτη, ο οποίος εκφωνεί τους αριθμούς που φέρουν 

οι ίπποι και τη σειρά εισόδου τους στο μηχάνημα εκκίνησης. Ο ίππος που έλαβε 

στην κλήρωση τον αριθμό ένα (1) τοποθετείται  πάντοτε στην εσωτερική θέση 

εκκίνησης.   

 

Άρθρο 103 

Διαδικασία εκκίνησης 

 

1. Με την είσοδο όλων των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης, και αφού κλείσουν 

όλες οι οπίσθιες θύρες του, ο Αφέτης ανεβαίνει στην εξέδρα του και,  αφού 

διαπιστώσει το βαθμό ετοιμότητας ίππων και αναβατών, υψώνει την «κυανή» 

σημαία, η οποία σημαίνει ότι οι ίπποι βρίσκονται στις διαταγές του, πιέζει το 

πλήκτρο και δίδει την εκκίνηση της ιπποδρομίας. 

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Αφέτη, κάποια από τις 

μπροστινές θύρες του μηχανήματος εκκίνησης μπορεί να κλείσει μετά την 

είσοδο του ίππου, αν ο συγκεκριμένος ίππος παρουσιάζει δυσκολίες για να 

εισέλθει στο μηχάνημα εκκίνησης. 

 

3. Αν κάποια από τις οπίσθιες θύρες του μηχανήματος εκκίνησης δεν έχει 

κλείσει καλά ή ανοίξει κατά τη στιγμή της εκκίνησης, η εκκίνηση θεωρείται ότι 

δόθηκε καλά και είναι έγκυρη. 

 

4. Αν δοθεί από τον Αφέτη η εκκίνηση και δεν ανακληθεί, κάθε ίππος θεωρείται 

ότι εκκίνησε καλώς και συμμετείχε κανονικά στην ιπποδρομία, ανεξάρτητα από 

τυχόν συμβάντα.  

 

5. Ο Αφέτης, κατά την κρίση του, επιτρέπει να κρατιούνται μέσα στο μηχάνημα  

εκκίνησης οι ίπποι από το ηνίο από τους «βοηθούς» (βαστάζους) που του 

διατίθενται για το σκοπό αυτό.  

 

6. Στο χώρο της Αφετηρίας δεν επιτρέπεται η παρουσία ιπποκόμων, οι οποίοι 

δεν μπορούν να εκτελούν καθήκοντα «βοηθού». 
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Άρθρο 104 

Διαγραφή ίππου από Αφέτη-Ελλανοδίκες  

 

1. Διαγράφεται από τον Αφέτη ίππος, ο οποίος κατά την είσοδό του στο 

μηχάνημα εκκίνησης αρνείται να εισέλθει σ’ αυτό τρεις (3) φορές  ή  

καθυστερεί τη διαδικασία εκκίνησης  πέραν των δύο (2) λεπτών. Ο Αφέτης 

ενημερώνει τους Ελλανοδίκες, οι οποίοι μεριμνούν για την ανακοίνωση της 

διαγραφής από τα μεγάφωνα του Ιπποδρόμου, και αφαιρεί το «έχει καλώς» 

του ίππου για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου ο ίππος να εκπαιδευθεί 

κατάλληλα. Όταν ο Αφέτης διαπιστώσει την πρόοδο του ίππου και του 

επαναχορηγήσει την άδεια συμμετοχής «έχει καλώς», ενημερώνει εγγράφως 

τον Ισοζυγιστή και το Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε.  

 

2. Ίππος, ο οποίος τυχόν διατρέξει μέρος της διαδρομής ή ολόκληρη τη 

διαδρομή, χωρίς καλπασμό, πριν δοθεί η εκκίνηση, μπορεί να συμμετάσχει 

στην ιπποδρομία  αφού οδηγηθεί ξανά στην Αφετηρία, υπό την προϋπόθεση 

ότι προηγουμένως εξετάσθηκε από τους κτηνιάτρους και αυτοί γνωμάτευσαν 

ότι η συμμετοχή του στην ιπποδρομία δεν θα είναι επιβλαβής και ότι ο 

συγκεκριμένος ίππος μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο ίππος διαγράφεται από τους Ελλανοδίκες. 

 

Άρθρο 105 

Έκτακτα συμβάντα στο χώρο της Αφετηρίας  

 

1. Αν κατά την άφιξη των ίππων στην Αφετηρία ή κατά την είσοδό τους στο 

μηχάνημα εκκίνησης παρουσιασθεί έκτακτο συμβάν, όπως αιφνίδια ασθένεια 

ή ατύχημα αναβάτη ή διαγραφή ίππου από τους κτηνιάτρους, η εκκίνηση 

καθυστερεί να δοθεί. Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος αναβάτη αυτός 

αντικαθίσταται, μετά από έγκριση των Ελλανοδικών, μεταφέρεται στο ιατρείο 

του Ιπποδρόμου και εξετάζεται από τους ιατρούς.  

 

2. Κατά την εκκίνηση των ίππων παρίσταται στο χώρο της Αφετηρίας ένας 

τουλάχιστον κτηνίατρος, ο οποίος με εντολή των Ελλανοδικών ή 

αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου προβλήματος υγείας 
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ίππου, γνωματεύει για την ικανότητά του να συμμετάσχει στην ιπποδρομία. Ο 

κτηνίατρος ενημερώνει σχετικά τον Αφέτη και αυτός τους Ελλανοδίκες.  

 

3. Αν λόγω οποιουδήποτε αιφνίδιου συμβάντος στο χώρο της Αφετηρίας 

προκληθεί καθυστέρηση στον προκαθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της 

ιπποδρομίας, διαφοροποιείται η ώρα εκκίνησής της, ύστερα από εισήγηση του 

Αφέτη και σχετική απόφαση των Ελλανοδικών, η οποία και ανακοινώνεται από 

τα μεγάφωνα του Ιπποδρόμου. 

 

Άρθρο 106 

Ανάκληση εκκίνησης 

 

1. Η εκκίνηση ανακαλείται από τον Αφέτη, όταν: 

α.  εξαιτίας κακής μηχανικής λειτουργίας δεν ανοίξει έστω και μία θύρα 

εξόδου των ίππων του μηχανήματος εκκίνησης ή αυτή ανοίξει με καθυστέρηση 

και 

β. ίππος παραβιάσει τη θύρα του μηχανήματος και εξέλθει νωρίτερα από 

τους άλλους ίππους.  

 

2. Αν υπάρξει λόγος ανάκλησης της εκκίνησης,  ο Αφέτης υψώνει αμέσως την 

κόκκινη σημαία του και ενεργοποιεί τα αντίστοιχα ηχητικά και φωτεινά σήματα 

που βρίσκονται στη διάθεσή του. Την κόκκινη σημαία του υψώνει αμέσως και 

ο εντεταλμένος βοηθός του Αφέτη, ο οποίος βρίσκεται διακόσια (200) μέτρα  

μετά το σημείο της αφετηρίας. 

 

3. Αν ο Αφέτης ανακαλέσει την εκκίνηση, οι ίπποι επιστρέφουν στην αφετηρία 

και εξετάζονται από κτηνίατρο, ο οποίος γνωματεύει για την ικανότητά τους 

να αγωνισθούν. Η εκκίνηση επαναλαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της 

εξέτασης.  

 

4. Σε περίπτωση που δεν ανακλήθηκε η εκκίνηση από τον Αφέτη ή η ανάκληση 

δεν ήταν επιτυχής για όλους τους ίππους, οι  Ελλανοδίκες έχουν το δικαίωμα 

με απόφασή τους, η οποία ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα του Ιπποδρόμου, 

να ακυρώσουν την ιπποδρομία . Η ακύρωση πρέπει να γίνει  πριν τον 

τερματισμό των ίππων. 
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5. Αν ο Αφέτης δεν ανακαλέσει την εκκίνηση  παρά το γεγονός ότι υπήρξαν 

λόγοι για την ανάκλησή της, και οι Ελλανοδίκες δεν ανακοινώσουν πριν τον 

τερματισμό των ίππων την απόφασή τους για την ακύρωση της ιπποδρομίας, 

η ιπποδρομία ως προς το αμοιβαίο στοίχημα θεωρείται ότι έχει διεξαχθεί καλώς 

και οι  ιδιοκτήτες ή προπονητές των ίππων που διαγωνίσθηκαν έχουν το 

δικαίωμα να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής Ιπποδρομιών ένσταση για το 

αποτέλεσμα της ιπποδρομίας μόνο ως προς το έπαθλο και τη σειρά άφιξης.  

 

Άρθρο 107 

Όροι διαδρομής 

 

1. Ο αναβάτης υποχρεούται να ιππεύει τον ίππο του σύμφωνα με τις οδηγίες 

διαδρομής που του έδωσε ο προπονητής του ίππου και να καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για διάκριση αποκλειστικά του ίππου, τον οποίο ιππεύει. 

Οι ανωτέρω οδηγίες πρέπει να είναι γραπτές και σύμφωνες με τις ιδιότητες και 

τις δυνατότητες του ίππου του και να λαμβάνουν υπ’ όψη τις εκτιμώμενες 

συνθήκες κάθε διαδρομής. Οι οδηγίες, με ευθύνη του προπονητή, 

τοποθετούνται σε κλεσιτό φάκελο, που πριν την έναρξη της ιπποδρομίας 

ρίπτεται εντός του κυτίου που τελεί υπό την εποπτεία των Ελλανοδικών και 

βρίσκεται στο χώρο τυο ζυγιστηρίου.   

 

2. Οι Επιτροπές Ελέγχου, όταν κρίνουν αναβάτη ο οποίος κατά τη διαδρομή 

διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από τις οδηγίες του προπονητή του με δική του 

πρωτοβουλία, λαμβάνουν ιδαίτερα υπόψη τους το αποτέλεσμα της ενέργειάς  

του. 

 

3. Ο αναβάτης οφείλει κατά τη διαδρομή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να 

σέβεται πρωτίστως την ασφάλεια των άλλων αναβατών, του ίππου του, καθώς 

και των υπόλοιπων ίππων που διαγωνίζονται. 

 

4. Σε περίπτωση οδηγιών για διαδρομή επικεφαλής, ο αναβάτης έχει την 

υποχρέωση να ζητά από τον προπονητή του εναλλακτικές οδηγίες για τη 

διαδρομή. Απαγορεύεται στον αναβάτη να συγκαλπάζει στο ίδιο ύψος με τον 

επικεφαλής ίππο ή ίππους, πέραν μιας απόστασης τριακοσίων (300) μέτρων 

στην αρχή της διαδρομής, προσδίδοντας ταχύτατο ρυθμό χωρίς να επιχειρήσει 
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να εφαρμόσει το εναλλακτικό σκέλος των οδηγιών του, με αποτέλεσμα να 

ζημιώσει τον ίππο του ή άλλους ίππους.  

 

5. Οι αναβάτες υποχρεούνται να τηρούν σε όλη τη διαδρομή με 

σχολαστικότητα και ιδιαίτερη προσοχή τη γραμμή που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν. Αμέσως μετά την έξοδό τους από το μηχάνημα εκκίνησης,  και 

για τα πρώτα εκατόν είκοσι (120) μέτρα τουλάχιστον, υποχρεούνται να 

κρατήσουν τη γραμμή που επιβάλλει το κουτί τους στην εκκίνηση, χωρίς 

δικαίωμα άλλης επιλογής, ακόμη και όταν προπορεύονται των αντιπάλων τους 

πάνω από δύο (2) μήκη  ή  έχουν τον εσωτερικό διάδρομο εκκίνησης. Το ίδιο 

ισχύει και αν ο ίππος τους παρέμεινε ή καθυστέρησε ελαφρά στην εκκίνηση. 

 

6. Οι αναβάτες δοκιμάζουν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στην προπόνηση τους  

ίππους με τους οποίους δηλώθηκαν να ιππεύσουν στην ιπποδρομία, 

προκειμένου να εξοικειώνονται με τη συμπεριφορά των ίππων και να 

γνωρίζουν τη φυσική τους κατάσταση. 

 

7. Απαγορεύεται η χρήση από τους αναβάτες,  στις ιπποδρομίες ή στις 

προπονήσεις, σπιρουνιών, καθώς και οποιουδήποτε αντικειμένου, με το οποίο 

επιδιώκεται η βελτίωση της απόδοσης του ίππου. 

 

8. Αναβάτης, που διαπίστωσε ότι ο ίππος του ρινορράγησε ή παρουσίασε 

χωλότητα κατά τη διαδρομή,  υποχρεούται να το αναφέρει στους αρμόδιους 

Τεχνικούς Επιτετραμμένους  στο χώρο αφίππευσης, προκειμένου το συμβάν 

να επιβεβαιωθεί. Ο αναβάτης ενημερώνει σχετικά και τον κτηνίατρο που 

παρευρίσκεται στο χώρο αφίππευσης, καθώς και τους Ελλανοδίκες. 

 

9. Ο αναβάτης, σε περίπτωση που η σέλλα του μετατοπίσθηκε ή 

δημιουργήθηκε πρόβλημα με οποιοδήποτε εξάρτημα της ιπποσκευής του, 

όπως έποχο, αρτάνη, ηνίο, ενημερώνει γι’ αυτό τους Τεχνικούς 

Επιτετραμμένους που βρίσκονται στο χώρο αφίππευσης.  

 

Άρθρο 108 

Απαγόρευση χρήσης μαστιγίου 

 

1. Ο αναβάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το μαστίγιό του:  
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α. μετά την έξοδό του από το μηχάνημα εκκίνησης, και για δέκα (10) 

τουλάχιστον καλπασμούς,  

β. στα πλευρά, στη λαγόνια χώρα του ίππου, σε οποιοδήποτε μέρος 

μπροστά από τη σέλλα, στην κεφαλή του ίππου ή πλησίον αυτής και στην 

ωμοπλάτη,  

γ. μετά τον τερματισμό του ίππου, 

δ. όταν ο ίππος δεν ανταποκρίνεται καθόλου, 

ε. όταν έχει κριθεί η θέση του ίππου στην άφιξη και 

στ. σε ίππο, η πιθανότητα του οποίου  να κατακτήσει τη νίκη ή άλλη 

αμειβόμενη θέση έχει σαφώς εξαλειφθεί. 

 

2. Απαγορεύεται η υπερβολική χρήση του μαστιγίου, κατά παράβαση των 

οριζομένων στις Γενικές Διατάξεις. Ο αναβάτης υποχρεούται να παρέχει 

πάντοτε στον ίππο τον απαραίτητο χρόνο για να ανταποκριθεί.  

 

3. Απαγορεύεται η χρήση μαστιγίου με υπερβολική δύναμη,  η βίαιη χρήση 

του καθώς και η χρήση η οποία, όπως έχει διαπιστωθεί με κτηνιατρική 

γνωμάτευση, έχει προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής τραύμα στο σώμα του 

ίππου. 

 

Άρθρο 109 

Άφιξη 

 

1. Ο ίππος θεωρείται ότι έχει τερματίσει (τερματισμός) τη στιγμή που αγγίζει 

τη γραμμή του τερματισμού οποιοδήποτε τμήμα της κεφαλής του. Σε 

περίπτωση πτώσης κατά τον τερματισμό, ο ίππος θεωρείται ότι έχει τερματίσει, 

αν  οποιοδήποτε σημείο  του σώματός του έχει αγγίξει τη γραμμή του 

τερματισμού.   

 

2. Για να θεωρηθεί ίππος ότι έχει τερματίσει (έγκυρος τερματισμός), δεν πρέπει 

σε κανένα σημείο της διαδρομής ο αναβάτης του να έρθει σε επαφή με το 

έδαφος, με οποιοδήποτε μέλος του σώματός του.  

 

3. Ως ταυτόχρονη άφιξη νοείται η άφιξη στη γραμμή τερματισμού, στην ίδια 

θέση, δύο (2) ή περισσότερων ίππων. Στην περίπτωση αυτή, τα βάρη των 

ίππων ισομοιράζονται. 
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4. Οι κτηνίατροι προβαίνουν εκ νέου, στο χώρο της αφίππευσης, στην 

ταυτοποίηση των ίππων  (έλεγχος microchip) που κατακτούν τη νίκη ή 

καταλαμβάνουν αμειβόμενη θέση, αμέσως μετά την άφιξή τους στη γραμμή 

του τερματισμού. 

 

5. Απαγορεύεται στον αναβάτη να υψώνει επιδεικτικά το χέρι του πριν τον 

τερματισμό, ως εκδήλωση επιτυχίας. Μετά τον τερματισμό του ίππου του, ο 

αναβάτης μπορεί να προβεί σε κόσμιους, ευπρεπείς προς τους συναθλητές του 

και ακίνδυνους πανηγυρισμούς.  

 

Άρθρο 110 

Αφίππευση και μεταζύγιση αναβατών 

 

1. Μετά τον τερματισμό των ίππων, οι αναβάτες μεταβαίνουν έφιπποι στο χώρο 

αφίππευσης, όπου και αφιππεύουν. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στο ζυγιστήριο, 

για τη μεταζύγισή τους. 

 

2. Στη μεταζύγιση, κάθε αναβάτης ζυγίζεται με όλα ακριβώς τα εξαρτήματα 

που προζυγίσθηκε, με εξαίρεση το υπόσαγμα. Δικαιολογείται, λόγω βροχής ή 

λάσπης, υπερβάλλον βάρος στη μεταζύγιση, έως ένα (1) κιλό.  

 

3. Τοποθετείται τελευταίος ο ίππος, ο αναβάτης του οποίου δεν προσήλθε, με 

υπαιτιότητά του,  μετά την ιπποδρομία  για να μεταζυγισθεί ή βρέθηκε κατά τη 

μεταζύγιση ελλιπής ως προς το βάρος του, πέραν του ενάμιση (½)κιλού, σε 

σχέση με το βάρος της προζύγισης.  

 

4. Απαγορεύεται να βρεθεί ο αναβάτης κατά τη μεταζύγιση με επιπλέον βάρος, 

πέραν του μισού (½) κιλού, σε σχέση με την προζύγιση,  εκτός από την 

περίπτωση λάσπης, λόγω καιρικών συνθηκών.  

 

5. Τοποθετείται τελευταίος ο ίππος, ο αναβάτης του οποίου αφίππευσε πριν 

αφιχθεί στο χώρο αφίππευσης, χωρίς να υπάρχει σπουδαίος και 

αιτιολογημένος λόγος γι’ αυτό, ή τον πλησίασε, μέχρι το χώρο της 

μεταζύγισης,  οποιοδήποτε πρόσωπο ή του δόθηκε κάποιο αντικείμενο, εκτός 
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αν  βεβαιωθούν οι Ελλανοδίκες ότι η ενέργεια του αναβάτη οφείλεται σε 

εξαιρετικές περιστάσεις.  

 

6. Αν κατά τη μεταζύγιση αναβάτης βρεθεί υπέρβαρος της προζύγισης, ο ίππος 

τον οποίο ίππευσε δεν χάνει τη θέση του στην άφιξη.  

 

7. Αναβάτης, ο οποίος λόγω ατυχήματος ή ασθένειας αδυνατεί να οδηγήσει 

τον ίππο του στο χώρο αφίππευσης για τη μεταζύγισή του, παραμένει στο χώρο 

του συμβάντος, προκειμένου να τον συνδράμει αρμόδιος Τεχνικός 

Επιτετραμμένος, με τη συνοδεία του οποίου μεταβαίνει στο ζυγιστήριο. Σε 

περίπτωση πλήρους αδυναμίας του αναβάτη, ο Ιπποδρομιάρχης επιμελείται για 

τη μεταφορά και τη ζύγιση της ιπποσκευής.  

 

8. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να πλησιάσει μέσα στο στίβο τον 

ίππο που τερματίζει, μέχρι την επιστροφή του ίππου στο χώρο αφίππευσης.  

 

Άρθρο 111 

«Έχει καλώς» 

 

1. Οι Ελλανοδίκες, μετά τη μεταζύγιση και τη γνωστοποίηση σ’ αυτούς του 

αποτελέσματος της μεταζύγισης και της σειράς άφιξης ή της φωτογραφίας του 

ΦΩΤΟ ΦΙΝΙΣ, και μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 

τυχόν ενστάσεων, αποφαίνονται για το «έχει καλώς» της ιπποδρομίας.  

 

2. Αν υποβληθεί ένσταση, το «έχει καλώς» ανακοινώνεται αμέσως μετά τη 

γνωστοποίηση της απόφασης  των Ελλανοδικών. 

 

3. Αν οι Ελλανοδίκες αποφασίσουν αυτεπάγγελτα την εξέταση της σειράς 

άφιξης των ίππων, ανακοινώνουν το «έχει καλώς» αμέσως μετά τη λήψη της 

απόφασής τους αυτής.  

 

4. Μετά την ανακοίνωση του «έχει καλώς» της ιπποδρομίας και την ύψωση 

του σχετικού σήματος, οι Ελλανοδίκες δεν μπορούν να μεταβάλουν τη σειρά 

άφιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση ή έφεση ενώπιον 

της Επιτροπής Ιπποδρομιών. 
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Άρθρο 112 

Δελτίο άφιξης 

1. Ο Κριτής Άφιξης, μετά το τέλος της ιπποδρομίας, αποστέλλει στους 

Ελλανοδίκες δελτίο σειράς άφιξης όλων των ίππων που συμμετείχαν στην 

ιπποδρομία, και αυτών οι οποίοι δεν τερμάτισαν. 

 

2. Στο δελτίο σειράς άφιξης αναγράφεται η διαφορά απόστασης στην άφιξη 

μεταξύ των ίππων: Βραχεία κεφαλή, Κεφαλή, Τράχηλος, Μήκη και Μακράν 

(από δεκαπέντε μήκη και άνω), καθώς και ο χρόνος που σημείωσε κάθε ίππος. 

 

3. Με βάση το δελτίο αυτό, το οποίο εγκρίνουν ή τροποποιούν οι Ελλανοδίκες,  

συντάσσεται το Δελτίο Αποτελεσμάτων το οποίο υπογράφει και ο Κριτής 

Άφιξης.  

 

4. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ΦΩΤΟ ΦΙΝΙΣ, ένα (1) μήκος κατά την 

άφιξη ισούται για όλες τις ιπποδρομίες, ανεξάρτητα με την απόσταση, με 0,20 

του δευτερολέπτου, με στρογγυλοποίηση των δευτερολέπτων προς τα άνω 

στην ανώτερη υποδιαίρεση των 0,05 δευτερολέπτων.  

 

Άρθρο 113 

Δελτίο Αποτελεσμάτων 

 

1. Οι πληροφορίες που αναγράφονται και δημοσιοποιούνται στο Δελτίο 

Αποτελεσμάτων που συντάσσουν οι Ελλανοδίκες είναι οι εξής: 

α. η ημερομηνία διεξαγωγής της ιπποδρομίας και ο αύξων αριθμός της,  

β. η κατάσταση του στίβου,  

γ. η σειρά της ιπποδρομίας, η ώρα τέλεσής της, η κατηγορία της 

ιπποδρομίας και η απόστασή της,   

δ. η ονομασία και η αξία του επάθλου,  

ε. η κατανομή του επάθλου στους ιδιοκτήτες που κατακτούν νίκη ή 

αμειβόμενη θέση, 

στ. ο προπονητής του ίππου,  ο αναβάτης του ίππου και τα βάρη του,  

ζ. η σειρά εκκίνησης του ίππου,  

η. ο χρόνος του νικητή ίππου και η διαφορά μεταξύ των ίππων κατά την 

άφιξη,  
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θ.  από ποιους ίππους δόθηκε εντολή για λήψη βιολογικών δειγμάτων, 

συμβάντα κατά την τέλεση της ιπποδρομίας,  συμπεριλαμβανομένων και 

ενστάσεων, αναφορών στην Επιτροπή Ιπποδρομιών και των όποιων σχετικών 

ενεργειών των Ελλανοδικών  και  

ι. πίνακας που περιλαμβάνει:  

αα. τη σειρά άφιξης,  

ββ. την αρίθμηση των ίππων και  

γγ. τα ονόματα  των ίππων.  

 

2. Το Δελτίο Αποτελεσμάτων για να δημοσιοποιηθεί πρέπει να φέρει τις 

υπογραφές των Ελλανοδικών που το συνέταξαν. 

 

Άρθρο 114 

Κτηνιατρικός έλεγχος-Αποχώρηση ίππων 

 

Μετά από κάθε ιπποδρομία, όλοι οι ίπποι που συμμετείχαν σ’ αυτή παραμένουν 

στο σελλωτήριο, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών, προκειμένου 

να ελεγχθούν από τους κτηνιάτρους και για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνουν 

τυχόν οι Ελλανοδίκες. Αποχωρούν από το σελλωτήριο μετά από έγκριση του 

Ιπποδρομιάρχη, σε συνεργασία με τους Ελλανοδίκες. 

 

Άρθρο 115 

Ενστάσεις ενώπιον των Ελλανοδικών 

 

1. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά 

τις ιπποδρομίες της ημέρας εκδικάζονται από τους τρείς (3) Ελλανοδίκες της 

ημέρας που υποβάλλονται. Οι ίδιοι προβαίνουν και στην αυτεπάγγελτη εξέταση 

της ιπποδρομίας, για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά τις ιπποδρομίες 

της ημέρας.  

 

2. Οι αποφάσεις των Ελλανοδικών επί ενστάσεων εκδίδονται αμέσως, πριν την 

έναρξη της επόμενης ιπποδρομίας, και είναι, προκειμένου για ενστάσεις που 

αφορούν τη διαδρομή και την τελική άφιξη των ίππων, οριστικές και 

ανέκκλητες για το αμοιβαίο στοίχημα. 
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3. Οι ενστάσεις για τις οποίες είναι αρμόδιοι για την εκδίκασή τους οι 

Ελλανοδίκες υποβάλλονται στη γραμματεία των Ελλανοδικών, με την 

καταβολή του παραβόλου που προβλέπεται στις Γενικές Διατάξεις.  

 

4. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν ο ιδιοκτήτης, ο προπονητής και ο 

αναβάτης του ίππου.  

 

5. Οι Ελλανοδίκες έχουν δικαίωμα αυτεπάγγελτης εξέτασης του 

αποτελέσματος της ιπποδρομίας, όσον αφορά τη σειρά άφιξης. Η εξέταση 

αναγγέλλεται αμέσως, με ταυτόχρονη αναφορά του σημείου της διαδρομής 

που εξετάζεται.  

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 117 ισχύει και εν προκειμένω. 

 

Άρθρο 116 

Εφέσεις-Ενστάσεις ενώπιον της Επιτροπής Ιπποδρομιών  

 

1. Δεν προσβάλλονται με έφεση οι αποφάσεις των Ελλανοδικών, με τις οποίες 

επιβάλλονται κυρώσεις αποκλεισμού μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες ή 

πρόστιμο έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Κατά των αποφάσεων των 

Ελλανοδικών, με τις οποίες επιβάλλονται μεγαλύτερες ποινές από αυτές του 

πρηγούμενου εδαφίου,  μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον της Επιτροπής 

Ιπποδρομιών μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή τους.   

 

2. Ένσταση ή έφεση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα απορρίπτεται. Η ένσταση 

και η έφεση συνοδεύεται από επαρκή έγγραφη τεκμηρίωση για τους λόγους 

υποβολής της, άλλως αρχειοθετείται. 

 

3. Οι ενστάσεις και οι εφέσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών 

κρίνονται από τα τρία (3) μέλη της. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, 

αυτό αντικαθίσταται από αναπληρωματικό. 

Άρθρο 117 

Εφέσεις ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως  

 



100 

 

1. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ιπποδρομιών μπορεί να ασκηθεί έφεση 

ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες από την έκδοση της απόφασης.  

 

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., για οποιαδήποτε 

υπόθεση εξέτασε, είναι τελεσίδικες και ανέκκλητες.  

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 117 ισχύει και εν προκειμένω. 

 

Άρθρο 118 

Απαράδεκτες ενστάσεις και εφέσεις 

 

1. Οι ενστάσεις και οι εφέσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, όργανο της Φ.Ε.Ε., εγγράφως 

και  με την καταβολή του παραβόλου που προβλέπεται για την υποβολή τους 

στις Γενικές Διατάξεις.  

 

2. Το παράβολο της παραγράφου 1 επισυνάπτεται στην ένσταση ή την έφεση. 

Η ένσταση ή η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί το 

παράβολο, καθώς και όταν αυτή είναι αναιτιολόγητη.   

 

3. Αν γίνει δεκτή η ένσταση ή η έφεση, το παράβολο επιστρέφεται σ’ αυτόν 

που το κατέβαλε, διαφορετικά παρακρατείται, εκτός αν το όργανο που 

απέρριψε την ένσταση ή την έφεση κρίνει ότι αυτή δεν υποβλήθηκε εντελώς 

αδικαιολόγητα.  

 

Άρθρο 119 

Ενστάσεις δόλιας συμπεριφοράς 

 

1. Αν οι ενστάσεις ή οι εφέσεις αφορούν περιπτώσεις δόλιας συμπεριφοράς, η 

Επιτροπή Ιπποδρομιών προβαίνει σε ανακρίσεις και υποβάλλει το πόρισμά της 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., το οποίο και αποφαίνεται.  

 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε.  

εξετάζει και εκπρόθεσμες ενστάσεις ή καταγγελίες, αν κρίνει ότι υπήρχε 

δικαιολογημένη καθυστέρηση για την υποβολή τους. 
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Άρθρο 120 

Προθεσμίες υποβολής ενστάσεων  

 

1. Ένσταση για τον ισοζυγισμό ίππου μιας ιπποδρομίας υποβάλλεται στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών μετά την έκδοση του ισοζυγισμού και οπωσδήποτε πριν 

την έναρξη του χρόνου των δηλώσεων των αναβατών της ιπποδρομίας που 

συμμετέχει ο ίππος. Η ένσταση εκδικάζεται αυθημερόν. 

 

2. Σε περίπτωση τυπογραφικού ή τεχνικού σφάλματος μεταξύ του ισοζυγισμού 

που δημοσιεύθηκε και του οριστικού προγράμματος, όποιος έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να υποβάλει πριν την έναρξη της ιπποδρομίας ένσταση 

στους Ελλανοδίκες.  

 

3. Ένσταση κατά της απόφασης του Ζυγιστή υποβάλλεται ενώπιον των 

Ελλανοδικών έως την είσοδο των ίππων στο χώρο επίδειξης, για την 

προζύγιση, και έως τη λήξη της προθεσμίας για τις ενστάσεις κατά της σειράς 

άφιξης των ίππων, για τη μεταζύγιση. 

 

4. Ένσταση για αντικανονική συμμετοχή αναβάτη σε ιπποδρομία  υποβάλλεται 

στην Επιτροπή Ιπποδρομιών ή στους Ελλανοδίκες έως τριάντα (30) λεπτά της 

ώρας πριν τη διεξαγωγή της ιπποδρομίας, στην οποία συμμετέχει ο 

συγκεκριμένος αναβάτης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η 

ένσταση υποβάλλεται μόνο στους Ελλανοδίκες, μέχρι τη μετάβαση των ίππων 

στο χώρο επίδειξης.  

 

5. Αν λόγω  τεχνολογικού ή άλλου σφάλματος αναγγελθεί λανθασμένη σειρά 

άφιξης κατά τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος με το «έχει καλώς» των 

Ελλανοδικών, το σφάλμα αποκαθίσταται από τους Ελλανοδίκες με την 

τοποθέτηση των ίππων στην ορθή σειρά άφιξης μόνο ως προς το έπαθλο.  

 

6. Ένσταση για αντικανονικά πέταλα υποβάλλεται στους Ελλανοδίκες πριν την 

ιπποδρομία. Αν μετά από βεβαίωση των κτηνιάτρων η ένσταση γίνει δεκτή, ο 

ίππος διαγράφεται. Αν μετά την ιπποδρομία και μέσα στην προθεσμία των 

πέντε (5) λεπτών διαπιστωθεί με κτηνιατρική βεβαίωση ότι ο ίππος έφερε 

αντικανονικά πέταλα, ο ίππος τοποθετείται με απόφαση των Ελλανοδικών 
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τελευταίος. Αν διαπιστωθεί ότι ο ίππος έφερε αντικανονικά πέταλα μετά την 

πάροδο των πέντε (5) λεπτών, ο ίππος τοποθετείται τελευταίος μόνο όσον 

αφορά το έπαθλο.  

 

Άρθρο 121 

Ενστάσεις διαδρομής 

 

1. Ιδιοκτήτης, προπονητής ή αναβάτης, ο ίππος των οποίων παρενοχλήθηκε 

στη διαδρομή, έχουν το δικαίωμα  να υποβάλουν ένσταση κατά ίππου ή κατά 

ίππων, αν είναι περισσότεροι από ένας, που προηγήθηκε ή προηγήθηκαν 

αυτού στον τερματισμό.  

 

2. Παρενόχληση θεωρείται η με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδιση της ομαλής 

συνέχειας και εξέλιξης στον καλπασμό του ίππου, από υπαιτιότητα άλλου ή 

άλλων ίππων.  

 

3. Η ένσταση της παραγράφου 1 υποβάλλεται στη γραμματεία των 

Ελλανοδικών το αργότερο πέντε (5) λεπτά μετά την ολοκλήρωση της 

μεταζύγισης και περιλαμβάνει το όνομα του ίππου ή τα ονόματα των ίππων 

που τον παρενόχλησαν και το σημείο της παρενόχλησης.  

 

4. Η ένσταση γίνεται δεκτή, όταν ο ίππος που παρενόχλησε: 

α. Άλλαξε τη γραμμή ανάπτυξής του σε οποιοδήποτε σημείο της 

διαδρομής και ήλθε σε βίαιη ή επικίνδυνη επαφή με τον ίππο που 

παρενοχλήθηκε.  Οι  Ελλανοδίκες εξετάζουν μόνο αν η επαφή  ήταν βίαιη ή 

επικίνδυνη και δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τους τη διαφορά μηκών που 

μεσολαβούν κατά τον τερματισμό μεταξύ του ίππου που παρενόχλησε και του 

ίππου που παρενοχλήθηκε.  

β. Άλλαξε τη γραμμή ανάπτυξής του, σε οποιοδήποτε σημείο της 

διαδρομής, ήλθε σε επαφή με τον ίππο που παρενοχλήθηκε και παρεμπόδισε 

την ομαλή συνέχεια και εξέλιξη του καλπασμού του, με οποιοδήποτε τρόπο 

και αν αυτή εκδηλώθηκε από τον ίππο που παρενοχλήθηκε. 

γ. Διασταύρωσε σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής τον ίππο που 

παρενοχλήθηκε, χωρίς να έχει τη διαφορά των δύο (2) μηκών από αυτόν, και 

παρεμπόδισε την ομαλή συνέχεια και εξέλιξη του καλπασμού του, με όποιο 

τρόπο και αν αυτή εκδηλώθηκε  από τον ίππο που παρενοχλήθηκε. 
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δ. Παρεξέκλινε προς την εξωτερική ή την εσωτερική διαδρομή του 

στίβου χωρίς να τηρήσει την απόσταση των δύο (2)  μηκών από τον ίππο που 

παρενοχλήθηκε και παρεμπόδισε την ομαλή συνέχεια και εξέλιξη του 

καλπασμού του,  με όποιο τρόπο και αν αυτή εκδηλώθηκε  από τον ίππο που 

παρενοχλήθηκε.  

 

5. Οι αναβάτες υποχρεούνται να τηρούν σε όλη τη διαδρομή με 

σχολαστικότητα και ιδιαίτερη προσοχή τη γραμμή που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν. Αμέσως μετά την έξοδό τους από το μηχάνημα εκκίνησης,  και 

για τα πρώτα εκατόν είκοσι (120) μέτρα τουλάχιστον, υποχρεούνται να 

κρατήσουν τη γραμμή που επιβάλλει το κουτί τους στην εκκίνηση, χωρίς 

δικαίωμα άλλης επιλογής, ακόμη και όταν προπορεύονται των αντιπάλων τους 

πάνω από δύο (2) μήκη  ή  έχουν τον εσωτερικό διάδρομο εκκίνησης. Το ίδιο 

ισχύει και αν ο ίππος τους καθυστέρησε ελαφρά στην εκκίνηση. 

 

Άρθρο 122 

Αλλαγή στη σειρά άφιξης 

 

1. Κάθε ιπποδρομία εξετάζεται από τους Ελλανοδίκες, είτε αυτεπάγγελτα είτε 

μετά από ένσταση, και ελέγχεται η σειρά άφιξης. Οι Ελλανοδίκες μπορούν, 

μετά από εξέταση συμβάντων παρενόχλησης ίππου ή ίππων, να αλλάξουν τη 

σειρά άφιξης των ίππων και να τοποθετήσουν τελευταίο τον ίππο, όταν 

κρίνουν ότι αυτός προκάλεσε σοβαρή και επικίνδυνη παρενόχληση που έθεσε 

σε κίνδυνο την έκβαση της ιπποδρομίας ή  πολλαπλές σοβαρές παρενοχλήσεις 

που αλλοίωσαν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους το αποτέλεσμα της 

ιπποδρομίας. 

 

2. Μετά την ανακοίνωση της ανεπίσημης σειράς άφιξης γίνεται δημόσια 

αναγγελία ότι το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας εξετάζεται από τους 

Ελλανοδίκες.  

 

3. Αν λόγω της παρενόχλησης  ίππου σε σημείο μεταξύ της εκκίνησης και του 

τερματισμού της διαδρομής αλλοιώθηκε η διαδρομή του και τερμάτισε λόγω 

αυτού πίσω από τον ίππο ή τους ίππους που τον παρενόχλησαν, ο  ιδιοκτήτης, 

ο προπονητής και ο αναβάτης του ίππου που παρενοχλήθηκε έχουν δικαίωμα 
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υποβολής ένστασης κατά του ίππου ή των ίππων που προηγήθηκαν του ίππου 

τους στην άφιξη. Αν υποβληθεί ένσταση, γίνεται δημόσια αναγγελία της, με 

αναφορά των θέσεων άφιξης που αφορά η ένσταση και του σημείου της 

παρενόχλησης.  

 

4. Οι ενστάσεις διαδρομής υποβάλλονται από όσους έχουν δικαίωμα πριν την 

παρέλευση πέντε (5) λεπτών από την ανακοίνωση της ανεπίσημης  σειράς 

άφιξης της ιπποδρομίας.  

 

5. Αν η παρενόχληση είχε ως συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος, οι 

Ελλανοδίκες, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο ή ένσταση, πραγματοποιούν 

αλλαγές στη σειρά άφιξης, αν με την τέλεση της παρενόχλησης ο ίππος που 

παρενόχλησε απέκτησε ικανό πλεονέκτημα έναντι αυτού που παρενοχλήθηκε, 

ώστε να τερματίσει μπροστά του.  

 

6. Οι Ελλανοδίκες εξετάζουν, αυτεπάγγελτα ή μετά από ένσταση, και έμμεσες 

παρενοχλήσεις  και μπορούν να αλλάζουν τη σειρά άφιξης των ίππων που τις 

προκάλεσαν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. 

 

7. Ο ίππος ή οι ίπποι που παρενόχλησαν τοποθετούνται πίσω από τον ίππο ή 

τους ίππους που παρενόχλησαν και η σειρά άφιξης προσαρμόζεται αντίστοιχα. 

Η αλλαγή της σειράς άφιξης σημαίνει τον υποβιβασμό του ίππου που 

παρενόχλησε και  οι χρόνοι άφιξης των ίππων παραμένουν ως έχουν, μετά την 

αλλαγή του αποτελέσματος από τους Ελλανοδίκες. 

 

8. Η περαιτέρω διαδικασία υποβολής κάθε ένστασης, της αλλαγής της σειράς 

άφιξης, οι τεχνικοί όροι, οι προθεσμίες, τα ειδικότερα ζητήματα και οι 

υπόλοιπες προϋποθέσεις του παραδεκτού και βάσιμου της ένστασης και της 

αλλαγής στη σειρά άφιξης, ορίζονται στις Γενικές Διατάξεις. 

 

9. Ένσταση του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 

ανακοίνωση από τους Ελλανοδίκες του «έχει καλώς» της  ιπποδρομίας. 

Άρθρο 123 

Έλεγχος κατανάλωσης οινοπνευματωδών-χρήσης απαγορευμένων 

ουσιών  
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1. Οι αναβάτες, οι νέοι αναβάτες, οι μαθητευόμενοι αναβάτες και οι αναβάτες 

προπονήσεων υπόκεινται σε έλεγχο για την κατανάλωση  οινοπνευματωδών 

(ΑΛΚΟΤΕΣΤ) κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των ιπποδρομιών, ο 

οποίος διενεργείται από εντεταλμένα όργανα της Φ.Ε.Ε.  

 

2.  Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 είναι υποχρεωμένα  να γνωρίζουν τις 

συνέπειες από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων 

θεραπειών και δεσμεύονται να υπόκεινται στους ελέγχους που διενεργεί η 

Φίλιππος Ένωση για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών ή των 

μεταβολιτών τους ή των ισομερών τους ή των επιστημονικών ενδείξεων που 

αποδεικνύουν τη χορήγηση μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης 

θεραπείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Γενικές Διατάξεις, στις οποίες 

αναφέρεται και ο πλήρης κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών.  

 

3. Η επιλογή για τη λήψη των δειγμάτων γίνεται με κλήρωση ή με επιλογή, 

σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. Η 

Επιτροπή Ιπποδρομιών ή οι Ελλανοδίκες μπορούν,  κατά τη διάρκεια των 

ιπποδρομιών, να ζητήσουν τη λήψη δείγματος από οποιοδήποτε αναβάτη, νέο 

αναβάτη ή μαθητευόμενο αναβάτη. Λήψη δειγμάτων μπορεί να γίνει και κατά 

τις προπονήσεις.   

 

4. Πριν τη λήψη κάθε δείγματος ελέγχεται η ταυτότητα του προσώπου από το 

οποίο θα ληφθεί και μετά τη λήψη ο αναβάτης υπογράφει το αντίστοιχο 

πρακτικό δειγματοληψίας. Ο υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων ιατρός 

υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στη διαδικασία λήψης του 

δείγματος, μέχρι την ολοκλήρωσή της.    

 

5. Τα δείγματα και τα αντιδείγματα των βιολογικών υλικών των αναβατών  

εξετάζονται από το εργαστήριο με το οποίο έχει συμβληθεί  η Φ.Ε.Ε. Μετά την 

έγγραφη ενημέρωσή της από το εργαστήριο για την παρουσία απαγορευμένης 

ουσίας στο δείγμα η Φ.Ε.Ε. αποκωδικοποιεί το θετικό δείγμα, ενώπιον του 

Γενικού Διευθυντή και του Προϊσταμένου του Τμήματος Εγγραφών και 

Καταχωρίσεων της, και ανακοινώνει το όνομα του αναβάτη, στο δείγμα του 

οποίου ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία. Η υπόθεση παραπέμπεται στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών και άμεσα απαγορεύεται στον αναβάτη να ιππεύει στις 

ιπποδρομίες και στις προπονήσεις. 
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6. Ο αναβάτης, στο δείγμα βιολογικού υλικού του οποίου ανιχνεύθηκε 

απαγορευμένη ουσία, έχει δικαίωμα, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος, να ζητήσει με δήλωσή του προς την 

Φ.Ε.Ε. την ανάλυση από το εργαστήριο και του αντιδείγματος, κατά την οποία 

έχει δικαίωμα να παραστεί ο ίδιος ή εκπρόσωπός του. Το κόστος ανάλυσης του 

αντιδείγματος καταβάλλεται πριν την ανάλυσή του από τον αναβάτη, τον οποίο 

και βαρύνει.  

 

Άρθρο 124 

Λήψη βιολογικών υλικών ίππων 

 

1. Η Φ.Ε.Ε. μέσω της Κτηνιατρικής της υπηρεσίας μπορεί να προβεί σε 

ελέγχους για χρήση απαγορευμένων ουσιών σε ίππους, οι οποίοι: 

α.  προπονούνται στην Ελλάδα ή 

β. προπονούνται στο εξωτερικό και έχουν εγγραφεί να συμμετάσχουν σε 

ιπποδρομία στην Ελλάδα ή 

γ. προέρχονται από άλλη από την Ελλάδα χώρα και βρίσκονται ή 

προπονούνται στην Ελλάδα  ή 

δ. έχουν προσωρινά απομακρυνθεί από τον Ιππόδρομο ή τα προπονητικά 

κέντρα.  

 

2. Έλεγχος για χρήση απαγορευμένων ουσιών γίνεται:  

α. με τακτικές λήψεις δειγμάτων, αμέσως μετά την ιπποδρομία, σε όλους 

τους νικητές ίππους και  

β. με έκτακτες λήψεις, σε όσους κρίνει η Επιτροπή για τη  διενέργεια 

εκτάκτων δειγματοληψιών σε ίππους για σκοπούς ελέγχου φαρμακοδιέγερσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., η οποία  ορίζεται από το Δ.Σ. ετησίως  

και συγκροτείται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. και ένα μέλος της 

Επιτροπής Ιπποδρομιών. 

 

3. Η οργάνωση και η διενέργεια των έκτακτων ελέγχων γίνεται από την 

Κτηνιατρική υπηρεσία της Φ.Ε.Ε., μετά από εντολή του Γενικού Διευθυντή της, 

με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής για τη  διενέργεια εκτάκτων 

δειγματοληψιών σε ίππους για σκοπούς ελέγχου φαρμακοδιέγερσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε. 
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ενημερώνει αναλυτικά κάθε φορά για τους ελέγχους την ανωτέρω Επιτροπή 

και υποβάλλει κάθε μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. σχετική 

ενημερωτική έκθεση. 

 

Άρθρο 125 

Θάνατος ίππου 

 

1. Ο θάνατος ίππου δηλώνεται από τον κτηνίατρο, τον προπονητή και τον 

ιδιοκτήτη του ίππου στο Τμήμα Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. 

αμελλητί.   

 

2. Η Φ.Ε.Ε., μέσω της Κτηνιατρικής της υπηρεσίας, προβαίνει υποχρεωτικά σε 

ελέγχους σε περίπτωση αιφνίδιων θανάτων ίππων οι οποίοι είχαν εγγραφεί σε 

ιπποδρομία, ακόμη και  κατά τη διεξαγωγή της ιπποδρομίας ή αμέσως μετά ή 

πριν από αυτήν. Οι κτηνίατροι εκδίδουν γνωμάτευση για τα  αίτια του θανάτου 

και προβαίνουν υποχρεωτικά σε ουροληψία ή, αν η διενέργεια αυτής δεν είναι 

δυνατή, σε αιμοληψία ή και σπλαγχνοληψία ή λήψη βιολογικών υλικών, εκτός 

των περιπτώσεων που ο θάνατος οφείλεται σε εμφανή αίτια.   

 

3. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μη εγγεγραμμένου ίππου, η διενέργεια ή 

μη ελέγχου εναπόκειται στην κρίση της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 126 

Επεμβάσεις σε ίππους 

 

1. Απαγορεύονται όλες οι επεμβάσεις σε ίππους που έχουν σκοπό να 

μεταβάλουν την ικανότητα απόδοσης του ίππου στις ιπποδρομίες, όπως οι 

μεταγγίσεις αίματος και η αφαίμαξη. 

 

2. Αν υποβληθούν καταγγελίες ή προκύψουν υποψίες για τη διενέργεια 

επεμβάσεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή Ιπποδρομιών, με τη συμβολή της 

Κτηνιατρικής υπηρεσίας της Φ.Ε.Ε., διεξάγει έρευνα και υποβάλλει τα 

αποτελέσματα της έρευνας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 127 

Απαγορευμένες ουσίες σε ίππους 
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1. Προς το σκοπό της προστασίας της ευζωίας των ίππων, της αξιοπιστίας, του 

αδιάβλητου και της επί ίσοις όροις διεξαγωγής των ιπποδρομιών η Φ.Ε.Ε. 

προβαίνει, σύμφωνα με τις αρχές, τις επιμέρους προβλέψεις και τις διαδικασίες 

που εκάστοτε ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών και με βάση 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 και επόμενα της Διεθνούς Συνθήκης για την 

ιπποπαραγωγή, τη διεξαγωγή ιπποδρομιών και στοιχήματος (International 

Agreement on Breeding, Racing and Wagering), σε ελέγχους για τυχόν χρήση 

απαγορευμένων ουσιών, όπως αυτές περιγράφονται και προσδιορίζονται από 

την ανωτέρω Συνθήκη και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών.   

 

2. Οι απαγορευμένες ουσίες καθορίζονται στις Γενικές Διατάξεις, όπως και η 

κατηγοριοποίησή τους σε Διεγερτικές-Κατασταλτικές και σε Θεραπευτικές, και 

οι περαιτέρω δύο υποκατηγορίες των τελευταίων. Οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στις παραγράφους 53 και 54 του άρθρου 128 μετά την 

ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας, για προπονητή, βοηθό Προπονητή, 

αρχισταβλίτη, σταβλίτη και  ιδιοκτήτη, στην περίπτωση που ο ίππος συμμετείχε 

με ευθύνη του σε ιπποδρομία, είναι ανάλογες με την φαρμακολογική δράση 

της ουσίας που ανιχνεύεται κάθε φορά σε ίππο.   Η κατάταξη της 

φαρμακολογικής δράσης μιας ουσίας καθώς και ο χρόνος αποχής του ίππου σε 

κάθε περίπτωση, καθορίζονται από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής κατάταξης της φαρμακολογικής δράσης μιας ουσίας και 

του χρόνου αποχής του ίππου, την οποία ορίζει το Δ.Σ. ετησίως. Η Επιτροπή 

αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του Εργαστηρίου 

που διενεργεί τις αναλύσεις των δειγμάτων και των αντιδειγμάτων των 

βιολογικών υλικών των ίππων, τον Γενικό Διευθυντή της Φ.Ε.Ε. και ένα (1) 

κτηνίατρο της Φ.Ε.Ε. 

 

3. Για τη διαπίστωση της παρουσίας μιας απαγορευμένης ουσίας λαμβάνονται 

δείγματα από τους ίππους που συμμετείχαν σε ιπποδρομία, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες  κανονισμούς και διατάξεις, από οποιοδήποτε μέρος του σώματος 

του ίππου ή από οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με αυτό. Η διαδικασία της 

δειγματοληψίας, της συσκευασίας, της κωδικοποίησης δειγμάτων και 

αντιδειγμάτων των βιολογικών υλικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

Γενικές Διατάξεις και παρουσία των εντεταλμένων προς τούτο προσώπων που 

αναφέρονται σ’ αυτές και η αποστολή τους για εξέταση γίνεται στο ειδικό 
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εργαστήριο που ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. Η όλη διαδικασία 

οργανώνεται και εποπτεύεται από τον Γενικό Διευθυντή της Φ.Ε.Ε., ο οποίος 

ορίζει τον υπεύθυνο κτηνίατρο δειγματοληψίας. 

 

4. Το δείγμα, το οποίο έχει συλλεγεί κάτω από ασφαλή επίβλεψη, 

διαμοιράζεται σε δείγμα Α και δείγμα Β. Αν το δείγμα Α διαπιστωθεί ότι  περιέχει 

απαγορευμένες ουσίες, αναλύεται για αυτές τις ουσίες το δείγμα Β, στην 

περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον προπονητή ή τον ιδιοκτήτη του ίππου, ο 

οποίος στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.  Επαρκείς 

αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα αντιντόπινγκ στοιχειοθετούνται εάν 

συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  

α)παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο 

δείγμα Α του ίππου, και ο προπονητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος 

Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή  

β) όταν το δείγμα Β του ίππου αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος 

Β του ίππου επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή 

μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του ίππου.  

 

5. Αν διαπιστωθεί απαγορευμένη ουσία σε δείγμα ίππου ο οποίος ενεγράφη ή 

διαγωνίσθηκε σε ιπποδρομία που τελεί υπό τη δικαιοδοσία της Φ.Ε.Ε. και ο 

ίππος έχει προπονηθεί στο εξωτερικό, η Φ.Ε.Ε. ενημερώνει την ιπποδρομιακή 

αρχή της χώρας στην οποία προπονήθηκε ο ίππος, στην οποία και παρέχει τη 

συνδρομή της, αν της ζητηθεί. 

 

6. Βασικός υπεύθυνος για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσίων είναι ο 

προπονητής του ίππου, στον οποίο αυτές ανιχνεύθηκαν. Ο προπονητής είναι 

πάντοτε υπεύθυνος για : 

α. τη διατροφή, την προστασία και την ασφάλεια των ίππων τους 

οποίους προπονεί και επιμελείται,   

β. τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για τους ίππους που 

προπονεί, ώστε να αποτρέψει την έκθεσή τους σε απαγορευμένες ουσίες και  

γ. την ενημέρωσή του για τις ενδεχόμενες συνέπειες των θεραπειών, 

στις οποίες υποβάλλονται  οι ίπποι του.   

 

7. Ίππος στον οποίο ανιχνεύθηκε απαγορευμένη ουσία αποκλείεται από τις 

ιπποδρομίες, για όσο χρόνο εισηγηθεί η αρμόδια Επιτροπή κατάταξης 
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απαγορευμένων ουσιών, από την ημερομηνία που έγινε η ουροληψία. Το  

χρηματικό έπαθλο αφαιρείται, όπως και τα έπαθλα που εισέπραξε ο ίππος από 

την ημέρα της δειγματοληψίας μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή 

του αποκλεισμού του από την αρμόδια Επιτροπή. Ο ίππος αυτός τοποθετείται 

τελευταίος στη συγκεκριμένη ιπποδρομία καθώς και στις επόμενες για το 

διάστημα που θεωρείται αποκλεισμένος από την ημερομηνία δειγματοληψίας 

και ανίχνευσης της απαγορευμένης ουσίας. 

 

8. Αν σε ίππο ανιχνευθεί ουσία όπου διεθνώς αναγνωρίζονται επιτρεπόμενα 

όρια απέκκρισης και έχουν γίνει αποδεκτά από την Φ.Ε.Ε., δεν ελέγχονται οι 

υπεύθυνοι. Αν τα όρια αυτά υπερβαίνουν τα φυσιολογικά, η ουσία υπάγεται 

στην κατηγορία που προβλέπεται για τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας και 

ισχύουν οι διατάξεις για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών.   

 

9. Οι ουσίες στις οποίες αναγνωρίζονται όρια απέκκρισης, το ποσοστό και όλες 

οι λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά στις Γενικές Διατάξεις και πάντα 

σύμφωνα με το άρθρο 6 και επόμενα της Διεθνούς Συνθήκης της παραγράφου 

1.  

 

10. Μόνο στους εντεταλμένους από την Φ.Ε.Ε. κτηνιάτρους  επιτρέπεται να 

φέρουν ή να κατέχουν στους σταύλους, την ημέρα διεξαγωγής των 

ιπποδρομιών, απαγορευμένη ουσία ή οποιοδήποτε μέσο χορήγησης αυτής. 

 

11. Απαγορεύεται, πριν τη λήψη βιολογικού δείγματος, κάθε θεραπεία ίππου 

που αγωνίσθηκε, χωρίς την άδεια του εντεταλμένου κτηνιάτρου και την 

έγκριση των Ελλανοδικών. 

 

12. Η εύρεση της ίδιας της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολίτη της ή 

ισομερούς αυτής ή ισομερούς μεταβολίτη της, σημαίνει την ανίχνευση 

απαγορευμένης ουσίας. Η εύρεση οποιουδήποτε επιστημονικού δείκτη 

χορήγησης ή άλλης έκθεσης σε απαγορευμένη ουσία εξομοιώνεται με την 

ανίχνευση της ίδιας της  ουσίας. 

 

13. Σε περίπτωση ανίχνευσης απαγορευμένης ουσίας ενδογενούς φύσης σε 

βιολογικά δείγματα ίππου, η Φ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίσει να υποβληθεί ο 



111 

 

ίππος σε περαιτέρω εξετάσεις. Το ίδιο μπορεί να ζητήσει και ο ιδιοκτήτης ή ο 

προπονητής του ίππου.  

 

14. Ουσίες με όρια απέκκρισης, τα οποία καθορίζονται από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών, μπορούν να δοθούν μόνο για: 

α. ενδογενείς ουσίες των ίππων, 

β. ουσίες που προκύπτουν από φυτά που καλλιεργούνται για να 

χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές, 

γ. ουσίες στην τροφή του ίππου που προκύπτουν από μόλυνση κατά τη 

διάρκεια καλλιέργειας της γης, επεξεργασίας ή κατεργασίας, αποθήκευσης  ή 

μεταφοράς. 

 

15. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν αναστέλλεται σε περίπτωση 

απουσίας για οποιοδήποτε λόγο του ιδιοκτήτη ή του προπονητή ή του βοηθού 

προπονητή του ίππου ή του εκπροσώπου τους.  

 

Άρθρο 128 

Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Θ΄ 

 

1. Ίππος που καθυστερεί να προσέλθει στο σελλωτήριο και προσέρχεται μετά 

την ολοκλήρωση του κτηνιατρικού ελέγχου, όταν οι υπόλοιποι ίπποι 

αναχωρούν για τον χώρο επίδειξης, διαγράφεται και στον προπονητή του 

επιβάλλεται πρόστιμο έως εκατό (100) ευρώ σε περίπτωση αιτιολογημένης 

καθυστέρησης και σε κάθε άλλη περίπτωση πρόστιμο από διακόσια (200) έως 

τετρακόσια (400) ευρώ. 

 

2. Σε βάρος αναβάτη, ο οποίος κατά την προζύγιση μιας ιπποδρομίας 

διαπιστώνεται ότι έχει επιπλέον βάρος από αυτό με το οποίο δηλώθηκε και το 

οποίο αναφέρεται στο Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών, 

επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α. αν το επιπλέον βάρος είναι έως ενάμιση (1½) κιλό, πρόστιμο από 

πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ και  

β. αν το επιπλέον βάρος είναι μεγαλύτερο από ενάμιση (1½) κιλό, 

πρόστιμο από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ  στην περίπτωση 

που ο αναβάτης αντικατασταθεί και αποκλεισμός τριάντα (30) ημερολογιακών 
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ημερών στην περίπτωση που ο ίππος διαγραφεί επειδή ο αναβάτης δεν 

αντικαταστάθηκε.  

 

3. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος κρίνεται υπεύθυνος για την έλλειψη βάρους 

από ιπποσκευή κατά τη μεταζύγιση, επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες 

πρόστιμο ποσού από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Αν προκύψει 

ότι δεν πρόκειται για αμέλεια αλλά για δόλο, οι Ελλανοδίκες παραπέμπουν την 

υπόθεση στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.   

 

4. Αν προπονητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του για την έγκαιρη 

παράδοση από τον ιδιοκτήτη στον αναβάτη της στολής ίππευσης με τα 

διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας, επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες  σε βάρος 

του προπονητή πρόστιμο έως εκατό (100) ευρώ. Αν υπεύθυνος της 

παράλειψης είναι ο αναβάτης, επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες πρόστιμο έως 

εκατό (100) ευρώ. 

 

5. Σε περίπτωση καθυστερημένης σέλλωσης ίππου επιβάλλεται από τους 

Ελλανοδίκες πρόστιμο έως  διακόσια (200) ευρώ  σε βάρος του υπεύθυνου 

προπονητή. Πρόστιμο ως πεντακόσια (500) ευρώ επιβάλλεται σε βάρος 

προπονητή, ο οποίος χωρίς την ειδική άδεια των Ελλανοδικών σέλλωσε τον 

ίππο του σε χώρο άλλο από το σελλωτήριο. 

 

6. Αν διαγραφεί ίππος λόγω έλλειψης διαβατηρίου ή κατά την ταυτοποίηση 

διαπιστωθεί ότι έχει προσκομισθεί λάθος διαβατήριο ή διαφορετικός  ίππος, 

επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες σε βάρος του υπεύθυνου προπονητή του 

ίππου πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ. Αν οι Ελλανοδίκες 

κρίνουν ότι η ενέργεια του προπονητή υπερβαίνει τα όρια της απλής αμέλειας, 

παραπέμπουν το συμβάν στην Επιτροπή Ιπποδρομιών. 

 

7. Αν προπονητής παρουσιάσει στο σελλωτήριο για ταυτοποίηση άλλον  ίππο 

απ’ αυτόν που έχει εγγραφεί να συμμετάσχει στην ιπποδρομία, επιβάλλεται σε 

βάρος του πρόστιμο έως χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση δόλου η Επιτροπή 

Ιπποδρομιών αναστέλλει την άδεια του προπονητή ή και εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. την οριστική αφαίρεση της άδειάς του. 
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8. Αν διαγραφεί  ίππος λόγω μη αντίστοιχης μεταβολής του διαβατηρίου του 

ή λόγω έλλειψης εμφυτεύματος (microchip), επιβάλλεται από τους 

Ελλανοδίκες σε βάρος του προπονητή του πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. 

 

9. Σε βάρος όποιου παραποιεί στοιχεία του προγράμματος εμβολιασμών ή 

παρουσιάζει ψευδή στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσει τις υπηρεσίες της 

Φ.Ε.Ε. η Επιτροπή Ιπποδρομιών επιβάλλει πρόστιμο έως χίλια (1.000) ευρώ.  

 

10. Στους υπαίτιους για την παραβίαση των διατάξεων για τον έλεγχο των 

εμβολιασμών ίππων προπονητές επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως 

πεντακόσια (500) ευρώ.  

 

11. Αν διαγραφεί ίππος λόγω του ότι βρέθηκε σε φυσική κατάσταση τέτοια 

που κρίθηκε από τους κτηνίατρους απαγορευτική για τη συμμετοχή του σε 

ιπποδρομία, οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν σε βάρος του υπαίτιου προπονητή 

πρόστιμο από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ. 

 

12. Αν αναβάτης εκδηλώσει διαφωνία με γνωμάτευση του κτηνίατρου σχετικά 

με τη φυσική κατάσταση ίππου πριν τη διεξαγωγή ιπποδρομίας και αρνηθεί να 

ιππεύσει τον ίππο του και εξευρεθεί αντικαταστάτης του, επιβάλλεται σε βάρος 

του από τους Ελλανοδίκες αποκλεισμός έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. 

Αν ο ίππος διαγραφεί λόγω έλλειψης άλλου αναβάτη, επιβάλλεται αποκλεισμός 

έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.  

 

13. Αν διαγραφεί ίππος λόγω χρήσης αντικανονικών πετάλων, οι Ελλανοδίκες 

επιβάλλουν σε βάρος του υπαίτιου για την παράβαση  προπονητή πρόστιμο 

από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Αν η παράβαση αποκαλυφθεί 

μετά την ιπποδρομία,  σε βάρος του προπονητή του ίππου επιβάλλεται από 

τους Ελλανοδίκες πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ  και 

αναστολή της άδειας έως δύο (2) μήνες ή η μία από τις ανωτέρω κυρώσεις. Σε 

βάρος του υπεύθυνου κτηνιάτρου διατάσσεται διοικητικός έλεγχος. 

 

14. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου λόγω έλλειψης των δύο (2) πρόσθιων  ή 

των δύο (2) ομοπλάγιων ή σε χιαστί διάταξη πετάλων του επιβάλλεται σε 

βάρος του υπαίτιου για την παράβαση προπονητή πρόστιμο από εκατό (100) 

έως πεντακόσια (500) ευρώ. 
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15. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου λόγω ελαττωματικής πετάλωσης 

επιβάλλεται σε βάρος του προπονητή του ίππου πρόστιμο από εκατό (100) έως 

πεντακόσια (500) ευρώ. 

 

16. Σε περίπτωση ανεπαρκούς στήριξης οπίσθιου πετάλου ίππου από έλλειψη 

καρφιών επιβάλλεται σε βάρος του προπονητή του ίππου πρόστιμο  από εκατό 

(100) έως πεντακόσια (500) ευρώ.  

 

17. Σε αναβάτη, ο οποίος χωρίς την άδεια των Ελλανοδικών παραλείπει πριν 

την έναρξη της ιπποδρομίας να κάνει επίδειξη του ίππου του μπροστά από τις 

εξέδρες, επιβάλλεται πρόστιμο  από πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα (250) 

ευρώ και αν κριθεί ότι υπαίτιος για την παράβαση είναι ο προπονητής του, 

επιβάλλεται στον προπονητή πρόστιμο από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) 

ευρώ.  

 

18. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 

104, για μη προσυνεννόηση, μη ανακοίνωση του τρόπου διεξαγωγής της 

ιπποδρομίας και μη δημοσιοποίηση των οδηγιών διαδρομής κάθε ίππου, 

επιβάλλεται σε βάρος του υπαίτιου ιδιοκτήτη, προπονητή και αναβάτη 

πρόστιμο έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.   

 

19. Σε βάρος αναβάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ιατρείο του Ιπποδρόμου 

λόγω έκτακτου συμβάντος κατά την άφιξη των ίππων στον χώρο της 

Αφετηρίας ή κατά τη διαδικασία εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης  

εξαιτίας του οποίου καθυστέρησε η εκκίνηση, αν βρεθεί κατά την εξέτασή του 

από τους ιατρούς υγιής, επιβάλλεται  από τους Ελλανοδίκες  πρόστιμο έως 

χίλια (1.000) ευρώ.  

 

20. Σε βάρος αναβάτη, ο οποίος δεν τηρεί τις διαδικασίες του άρθρου 105,  οι 

Ελλανοδίκες επιβάλλουν πρόστιμο από πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα 

(250) ευρώ ή αποκλεισμό μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

 

21. Αν ο αναβάτης, σε αντίθεση με τις οδηγίες τις οποίες έλαβε, ιππεύσει 

διαφορετικά τον ίππο του με αποτέλεσμα τη μειωμένη αγωνιστική απόδοση 

του ίππου, εξετάζεται αν  η ενέργειά του αυτή έγινε από λανθασμένη επιλογή 



115 

 

ή κακή εκτίμηση ή εσφαλμένη ερμηνεία των οδηγιών ή αν έγινε σκόπιμα 

προκειμένου να μην διακριθεί ο ίππος του (δόλια ενέργεια). Σε βάρος αναβάτη, 

ο οποίος κατά τη διαδρομή του παραβιάζει τις οδηγίες του προπονητή του ή 

διευκολύνει άλλο ίππο, επιβάλλεται αποκλεισμός έως  τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες. Αν ο ίππος που διευκόλυνε είναι του ίδιου ιδιοκτήτη ή 

του ίδιου προπονητή, οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν στον αναβάτη αποκλεισμό 

έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και παραπέμπουν το συμβάν στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών για  επαύξηση των κυρώσεων. Για την επιβολή των 

κυρώσεων λαμβάνεται υπ’ όψη η θέση του ίππου που επωφελήθηκε στον 

τερματισμό και ως πλέον επιβαρυντική περίσταση η κατάκτηση της πρώτης 

(1ης) θέσης. 

 

22. Σε Αναβάτη, ο οποίος πριν τον τερματισμό χαλάρωσε την προσπάθειά του, 

επιβάλλονται  από τις Επιτροπές Ελέγχου οι εξής κυρώσεις:  

α. αν δεν επήλθε απώλεια αμειβόμενης θέσης, πρόστιμο από εκατό (100) 

έως  διακόσια (200) ευρώ, 

β. αν από την εγκατάλειψη της προσπάθειας δεν βελτίωσε, παρότι 

μπορούσε, τη θέση του, αποκλεισμός έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες,  

γ. αν από την εγκατάλειψη της προσπάθειας προέκυψε απώλεια  νίκης ή 

αμειβόμενης θέσης, αποκλεισμός από είκοσι (20) έως σαράντα (40) 

ημερολογιακές ημέρες ή πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες  

(2.000) ευρώ ή και οι  δύο ποινές. 

 

23. Σε Αναβάτη, ο οποίος κατά τη διαδρομή ίππευσε κατά τρόπο προφανούς 

αδυναμίας του, όπως λόγω κόπωσης, μεγάλου διαστήματος, που είχε σαν 

αποτέλεσμα ο ίππος του να υστερήσει και να μην αποδώσει σύμφωνα με τις 

δυνατότητές του, επιβάλλεται από τις Επιτροπές Ελέγχου αποκλεισμός από 

δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. 

 

24. Οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν τον ανώτερο αποκλεισμό κατ’ εξάντληση της 

δικαιοδοσίας τους, ήτοι αποκλεισμό εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, και 

παραπέμπουν την υπόθεση στην Επιτροπή Ιπποδρομιών για επαύξηση των 

κυρώσεων, η οποία μπορεί να εξαντλήσει και αυτή το όριο της δικαιοδοσίας 

της στην επιβολή κυρώσεων, σε αναβάτη, ο οποίος κατά τη διαδρομή του 

ίππευσε κατά τρόπο και με σκοπό να μην διακριθεί ο ίππος του, όπως όταν: 
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α. δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να τηρήσει τις οδηγίες του προπονητή 

του,  

β. δεν διεκδίκησε  μια καλή θέση στην αρχή της διαδρομής, παρά το 

γεγονός ότι αυτό ήταν εφικτό,  

γ. έχασε αδικαιολόγητα μια καλή θέση ή δεν προώθησε έγκαιρα τον ίππο 

του,  

δ. δεν πίεσε τον ίππο του σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία της διαδρομής,  

ε. δεν υπήρξε αρκούντως ενεργητικός καθ’ όλο το μήκος της τελικής 

ευθείας. 

 

25. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος δίδει στον αναβάτη του οδηγίες διαδρομής 

αντίθετες με τις ιδιότητες του ίππου ή οδηγίες πλήρως διαφοροποιημένες απ’ 

αυτές με τις οποίες ο ίππος διαγωνιζόταν κατά το παρελθόν ή οδηγίες που 

προφανή στόχο έχουν τη μη διάκριση του ίππου του, επιβάλλεται αναστολή 

της ισχύος της άδειάς του για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες ή πρόστιμο 

από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες  (2.000) ευρώ.  

 

26. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος δίδει στον αναβάτη ίππου του οδηγίες 

διαδρομής προκειμένου να διευκολυνθεί με οποιοδήποτε τρόπο 

ομοπροπόνητος ή ομοϊδιόκτητος ίππος, επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες 

πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και παραπέμπεται στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων. 

 

27. Σε βάρος αναβάτη, ο οποίος ιππεύει κατά τρόπο απρόσεκτο, αμελή, 

επικίνδυνο ή αντιαθλητικό για τους άλλους αναβάτες ή τον ίππο του ή τους 

άλλους ίππους, επιβάλλεται από τις Επιτροπές Ελέγχου αποκλεισμός έως είκοσι 

(20) ημερολογιακές ημέρες.  

 

28. Στον αναβάτη, ο οποίος ιππεύει κατά τρόπο ανεπαρκή ή δόλιο με σκοπό 

τη μη διάκριση του ίππου του, επιβάλλεται από τις Επιτροπές Ελέγχου 

αποκλεισμός έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και πρόστιμο έως δύο 

χιλιάδες (2.000) ευρώ. 

 

29. Σε βάρος αναβάτη, ο οποίος συγκαλπάζει στο ίδιο ύψος με τον επικεφαλής 

ίππο ή ίππους  πέραν μιας απόστασης τριακοσίων (300) μέτρων στην αρχή της 

διαδρομής, προσδίδοντας ταχύτατο ρυθμό χωρίς να επιχειρήσει να εφαρμόσει 
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το εναλλακτικό σκέλος των οδηγιών του, με αποτέλεσμα να ζημιώσει τον ίππο 

του ή άλλους ίππους, επιβάλλεται αποκλεισμός έως εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες. Για την επιβολή των κυρώσεων συνεκτιμάται ο βαθμός ευκολίας της 

ανάπτυξης και του καλπασμού του ίππου, ο βαθμός της προσπάθειας του 

αναβάτη να εφαρμόσει τις οδηγίες του και η θέση του στην τελική κατάταξη 

μετά τον τερματισμό. Αν από την επιτάχυνση του ρυθμού της διαδρομής που 

προσέδωσε ο αναβάτης επωφελήθηκε ως προς το τελικό αποτέλεσμα της 

ιπποδρομίας ίππος του ίδιου  προπονητή (ομοπροπόνητος) ή του ίδιου 

ιδιοκτήτη (ομοϊδιόκτητος), επιβάλλεται στον αναβάτη αποκλεισμός  έως  εκατό 

(100) ημερολογιακές ημέρες. Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνεται υπ’ 

όψη η θέση του ίππου που επωφελήθηκε στον τερματισμό και ως πλέον 

επιβαρυντική περίσταση θεωρείται η κατάκτηση της πρώτης (1ης) θέσης. 

 

30. Αν κατά την ίππευση αναβάτης προκαλέσει παρενόχληση από απρόσεκτη 

ή επικίνδυνη ή με πρόθεση ενέργειά του, επιβάλλεται σε βάρος του απολεισμός 

έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Αν η παρενόχληση οφείλεται σε 

γεγονός τυχαίο, απρόβλεπτο και εκτός οποιασδήποτε ευθύνης ή ελέγχου του 

αναβάτη ή της συμπεριφοράς του ίππου ή αν ο αναβάτης κατέβαλε σημαντική 

προσπάθεια για την αποφυγή της, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Αν η 

παρενόχληση προκύπτει από εκδήλωση συμπεριφοράς ίππου και δεν 

θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης, επιβάλλεται στον αναβάτη πρόστιμο από 

εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.  

 

31. Σε βάρος αναβάτη, ο οποίος παραβιάζει τη διάταξη της παραγράφου 5 του 

άρθρου 108, επιβάλλεται από τις Επιτροπές Ελέγχου αποκλεισμός έως δέκα 

(10) ημερολογιακές ημέρες και αν εξαιτίας της αλλαγής της γραμμής 

παρενόχλησε ίππο ή ίππους που ακολουθούσαν ή συγκάλπαζαν μαζί του, 

αποκλεισμός έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, εφόσον η αλλαγή της 

γραμμής έγινε με πρόθεση του αναβάτη να προκαλέσει παρενόχληση. Αν η 

παρενόχληση είχε επίπτωση στη σειρά άφιξης, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 

έως πεντακόσια (500) ευρώ. Αν από την παρενόχληση προκλήθηκε πτώση 

αναβάτη ή ίππου, επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες αποκλεισμός έως εξήντα 

(60) ημερολογιακές ημέρες και το συμβάν παραπέμπεται στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών, για επαύξηση των κυρώσεων. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών μπορεί 

να αποφασίσει την αφαίρεση της άδειας ίππευσης του υπαίτιου αναβάτη για 

διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών. 
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32. Σε αναβάτη, ο οποίος κατά τη διαδρομή του άλλαξε τη γραμμή του με 

τρόπο που έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο έναν ή περισσότερους ίππους και 

αναβάτες που ακολουθούσαν ή ήρθε σε έντονη επαφή με ίππο ή ίππους που 

συγκάλπαζαν μαζί του, επιβάλλεται αποκλεισμός έως εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες. Αν η επικίνδυνη αυτή ίππευση είχε επίπτωση στο 

αποτέλεσμα, επιβάλλεται, επιπλέον του αποκλεισμού, πρόστιμο έως οκτακόσια 

(800) ευρώ.   

 

33. Αν παραβιασθούν από αναβάτη οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3  

του άρθρου 108 για τη χρήση μαστιγίου, επιβάλλονται σε βάρος του οι 

προβλεπόμενες στις Γενικές Διατάξεις κυρώσεις.  

 

34. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος συμπεριφέρθηκε στον ίππο του κατά 

παράβαση όσων επιβάλλει η εν γένει ευζωία των ίππων, επιβάλλεται 

αποκλεισμός έως εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ή και πρόστιμο 

έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Αν έδωσε στον αναβάτη του οδηγίες για 

χρήση μαστιγίου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 108, επιβάλλεται 

αναστολή της ισχύος της άδειάς του έως τρεις (3) μήνες ή πρόστιμο έως τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

 

35. Για ακούσια χρήση μαστιγίου σε συναγωνιζόμενο αναβάτη ή ίππο 

επιβάλλεται στον υπαίτιο αναβάτη αποκλεισμός έως δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες ή πρόστιμο έως  πεντακόσια (500) ευρώ και για εκούσια 

χρήση μαστιγίου αποκλεισμός έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ή 

πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ή και οι δύο κυρώσεις. 

 

36. Αν, από αμέλειά του, αναβάτης χάσει κατά τη διαδρομή το μαστίγιό του, 

επιβάλλεται σε βάρος του από τους Ελλανοδίκες πρόστιμο από είκοσι (20) έως 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  

 

37. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9  του  άρθρου 

107, επιβάλλεται σε βάρος των υπαιτίων αποκλεισμός έως τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες ή πρόστιμο έως πεντακόσια (500) ευρώ.  
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38. Σε αναβάτη, ο οποίος συμπεριφέρεται στον ίππο του πριν, μετά ή κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει στους κανόνες 

φιλοζωίας αλλά και στους κανόνες των άρθρων 107 και 108, επιβάλλεται 

αποκλεισμός έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  

 

39. Σε αναβάτη, ο οποίος ύψωσε επιδεικτικά το χέρι του πριν τον τερματισμό 

ως εκδήλωση επιτυχίας ή προέβη μετά τον τερματισμό σε μη κόσμιους ή  σε 

απρεπείς προς τους συναθλητές του ή επικίνδυνους πανηγυρισμούς, 

επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα (50) έως τριακόσια (300) ευρώ ή 

αποκλεισμός έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες ανάλογα με την 

επικινδυνότητα της ενέργειάς του. 

 

40. Αν αναβάτης με υπαιτιότητά του δεν προσέλθει μετά την ιπποδρομία για 

να μεταζυγισθεί ή βρεθεί κατά τη μεταζύγιση ελλιπής ως προς το βάρος του 

πέραν του ενάμιση (½) κιλού σε σχέση με το βάρος της προζύγισης, 

επιβάλλεται στον υπαίτιο προπονητή ή αναβάτη αποκλεισμός έως τρεις (3) 

μήνες. 

 

41. Αν ο αναβάτης κατά τη μεταζύγιση  βρεθεί με επιπλέον βάρος πέραν του 

μισού (½) αλλά όχι πέραν του ενάμιση (½) κιλού σε σχέση με την προζύγιση, 

εκτός από την περίπτωση λάσπης λόγω καιρικών συνθηκών, επιβάλλεται σε 

βάρος του από τους Ελλανοδίκες αποκλεισμός έως είκοσι (20) ημερολογιακές 

ημέρες  ή πρόστιμο από εκατό (100) έως τριακόσια (300) ευρώ. Αν οι 

Ελλανοδίκες διακρίνουν δόλο, παραπέμπουν την υπόθεση με αιτιολογημένη 

αναφορά τους στην Επιτροπή Ιπποδρομιών, η οποία μπορεί να επιβάλει στον 

αναβάτη αποκλεισμό έως σαράντα (40)  ημερολογιακές ημέρες  ή πρόστιμο 

από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ. 

 

42. Στον αναβάτη, ο οποίος αφίππευσε πριν αφιχθεί στο χώρο αφίππευσης 

χωρίς να υπάρχει σπουδαίος και αιτιολογημένος λόγος γι’ αυτό ή τον πλησίασε 

μέχρι το χώρο της μεταζύγισης οποιοδήποτε πρόσωπο ή του δόθηκε κάποιο 

αντικείμενο, επιβάλλεται αποκλεισμός έως εξήντα (60)  ημερολογιακές ημέρες  

ή και πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια  (1.500) ευρώ. 
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43. Αν κατά τη μεταζύγιση αναβάτης βρεθεί υπέρβαρος της προζύγισης, 

επιβάλλεται σε βάρος του αποκλεισμός έως σαράντα (40)  ημερολογιακές 

ημέρες ή πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια πεντακόσια  (1.500) ευρώ. 

 

44. Σε βάρος προπονητή, ίππος του οποίου που συμμετέχει σε ιπποδρομία 

διαγράφηκε από τους κτηνιάτρους είτε στο σελλωτήριο είτε στην αφετηρία 

λόγω χωλότητας χωρίς ανάλογο αίτημα ή υπόδειξη του προπονητή προς 

αυτούς, επιβάλλεται από τους Ελλλανοδίκες πρόστιμο από τριακόσια (300) έως 

χίλια (1.000) ευρώ.  

 

45. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος παραλείπει την υποχρέωσή του να αναφέρει 

στους Ελλανοδίκες αναβάτη του, μεταξύ των άλλων, για ανεπαρκή ίππευση, 

ολιγωρία, χαλάρωση προσπαθειών, παραβίαση οδηγιών διαδρομής, 

αδικαιολόγητη απώλεια θέσης η οποία προδήλως ζημίωσε την επίδοση του 

ίππου του, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσης ή θέσεων, επιβάλλεται από τους 

Ελλανοδίκες πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια (1.000) ευρώ ή 

αναστολή της άδειάς του από ένα (1) έως δύο (2) μήνες.  

 

46. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος προβαίνει σε ανυπόστατη καταγγελία κατά 

του αναβάτη του ίππου του προκειμένου να αιτιολογήσει τη μειωμένη απόδοσή 

του ίππου, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια πεντακόσια 

(1.500) ευρώ.  

 

47 Σε βάρος προπονητή, ο ίππος του οποίου είχε σε σχέση  με την εντός 

εικοσαημέρου αμέσως προηγούμενη συμμετοχή του σημαντικά μειωμένη 

επίδοση για λόγους οι οποίοι κρίνεται ότι οφείλονται στην αγωνιστική 

κατάσταση του ίππου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρείς 

χιλιάδες  (3.000) ευρώ. 

 

48. Σε βάρος προπονητή, ο οποίος μετά από αδικαιολόγητα μειωμένη επίδοση 

του ίππου του και χωρίς αναγραφόμενες γι’ αυτό στο δελτίο Ελλανοδικών 

επισημάνσεις τον επανέγραψε μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών 

και ο ίππος του διακρίθηκε με διαφοροποιημένη, αντιφατική επίδοση χρόνου 

σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συμμετοχή του, επιβάλλεται πρόστιμο 

από χίλια (1.000)  έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ή  αναστολή της ισχύος 
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της άδειάς του για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρεις (3) μήνες. Για την 

επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνεται υπ’ όψη: 

α. η κλάση στην οποία συμμετείχε ο ίππος και η τυχόν αλλαγή της από 

την αμέσως προηγούμενη συμμετοχή του,  

β. ο όμιλος των ίππων που συμμετείχαν,  

γ. η φύση των δύο υπό σύγκριση διαδρομών του ίππου,  

δ. η διαφορά της απόστασης της μιας διαδρομής από την άλλη, αν  αυτή 

την υπερβαίνει κατά τετρακόσια (400) μέτρα και 

ε. οι καιρικές συνθήκες των δύο (2) υπό σύγκριση διαδρομών του ίππου. 

 

49. Σε περίπτωση θετικού, πέραν του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, 

αποτελέσματος για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών κατά την 

ιπποδρομιακή συγκέντρωση ή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, 

επιβάλλεται στον αναβάτη απαγόρευση να ιππεύσει την ίδια ημέρα και η 

υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών. Αν το αποτέλεσμα του 

ΑΛΚΟΤΕΣΤ είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο που αναφέρεται στις Γενικές 

Διατάξεις, η Επιτροπή Ιπποδρομιών επιβάλλει στον υπαίτιο αναβάτη, νέο 

αναβάτη, μαθητευόμενο αναβάτη ή  αναβάτη  προπονήσεων πρόστιμο από 

διακόσια (200) έως οκτακόσια (800) ευρώ ή αποκλεισμό από δέκα πέντε (15) 

έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου για αναβάτη, νέο 

αναβάτη και μαθητευόμενο αναβάτη  και από  επτά (7) έως τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες προκειμένου για αναβάτη προπονήσεων. 

 

50. Σε περίπτωση άρνησης αναβάτη να δώσει δείγμα βιολογικού υλικού του 

για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή να υποστεί έλεγχο για τυχόν χρήση 

οινοπνεύματος του απαγορεύεται να ιππεύσει σε επόμενη ιπποδρομία και η 

υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών, η οποία επιβάλλει σε 

βάρος του πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια (1.000) ευρώ  και 

αποκλεισμό από δέκα πέντε (15) έως εξήντα (60) ημερολογιακές  ημέρες και 

αν πρόκειται για ιπποκόμο-γυμναστή την αναστολή της άδειάς του και σε 

περίπτωση υποτροπής την οριστική της αφαίρεση.  

 

51. Μετά την ανάλυση του αντιδείγματος ή την άπρακτη παρέλευση της 

προθεσμίας της παραγράφου 6  του άρθρου 123 η Επιτροπή Ιπποδρομιών,  

μετά από έρευνα της υπόθεσης, επιβάλλει σε βάρος του υπαίτιου προσώπου 

της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου τις εξής κυρώσεις: 
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α. αν το αποτέλεσμα του ελέγχου για ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας 

σε αναβάτη μετά την ιπποδρομία είναι θετικό,  αποκλεισμό από ένα (1) έως 

τρεις (3) μήνες για τις ουσίες του πρώτου μέρους του αντίστοιχου Κεφαλαίου 

των Γενικών Διατάξεων και αποκλεισμό από τρεις (3)  έως έξι (6) μήνες για 

τις ουσίες του δεύτερου μέρους αυτού,  

β. σε περίπτωση υποτροπής εντός δύο (2) ετών οι ποινές της 

περίπτωσης α διπλασιάζονται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός 

διετίας αφαιρείται οριστικά  η άδεια του αναβάτη. 

 

52. Στον υπαίτιο οποιασδήποτε επέμβασης σε ίππο με σκοπό τη μεταβολή την 

ικανότητας απόδοσής του στις ιπποδρομίες  το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Φ.Ε.Ε. επιβάλλει αποκλεισμό πρόσκαιρο, από έξι (6) μήνες και άνω,  έως και 

ισόβιο.  

 

53. α) Αν δείγμα που συλλέχθηκε μετά την ιπποδρομία περιέχει απαγορευμένη 

ουσία του άρθρου 127 και των Γενικών Διατάξεων, ο ίππος αποκλείεται και σε 

βάρος του  υπαίτιου προπονητή ή βοηθού προπονητή ή ιδιοκτήτη, στην 

περίπτωση που ένας ίππος συμμετείχε με ευθύνη του ιδιοκτήτη σε ιπποδρομία, 

επιβάλλονται, ανάλογα με τη φαρμακολογική δράση της ουσίας που 

ανιχνεύεται κάθε φορά σε ίππο, οι εξής ποινές:  

αα. Για διεγερτικές-κατασταλτικές ουσίες, την πρώτη φορά ο υπαίτιος 

τιμωρείται με προσωρινή αφαίρεση της αδείας έως τρεις (3) μήνες και 

πρόστιμο έως 5.000 ευρώ, τη δεύτερη φορά με προσωρινή αφαίρεση της 

αδείας έως έξι μήνες και πρόστιμο από 5.000 έως 10.000 ευρώ, την τρίτη 

φορά με προσωρινή αφαίρεση της αδείας έως ένα έτος και πρόστιμο από 

10.000 έως 15.000 ευρώ και την τέταρτη φορά με οριστική αφαίρεση της 

αδείας του και απαγόρευση εισόδου σε όλους τους χώρους του ιπποδρόμου. 

ββ. Για θεραπευτικές ουσίες της Β1 υποκατηγορίας, την πρώτη φορά ο 

υπαίτιος τιμωρείται με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τη  δεύτερη  

φορά με πρόστιμο έως τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια  (4.500) ευρώ, την τρίτη 

φορά  με πρόστιμο έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και την τέταρτη φορά με 

πρόστιμο έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.  

γγ. Για θεραπευτικές ουσίες της Β2 υποκατηγορίας, την πρώτη φορά ο 

υπαίτιος τιμωρείται με πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, τη  

δεύτερη  φορά με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες  (3.000) ευρώ, την τρίτη φορά  
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με πρόστιμο έως τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και την τέταρτη 

φορά με πρόστιμο έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.  

β) Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον δεν έχει παρέλθει τετραετία μεταξύ των 

περιπτώσεων. 

γ) Για τις δύο κατηγορίες των θεραπευτικών ουσιών, αν υπάρχουν 

περιπτώσεις πέραν των τεσσάρων στα ίδια πρόσωπα και συμβαίνουν μέσα στο 

χρόνο που ισχύει η υποτροπή, τότε το χρηματικό πρόστιμο αυξάνεται κατά 

τρεις (3.000) ευρώ κάθε φορά.   

δ) Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τετραετία με ουσίες που ανήκουν 

σε διαφορετικές κατηγορίες, ο υπαίτιος τιμωρείται με την ποινή που 

προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη 

σε κάθε κατηγορία ανεξάρτητα και όχι προσθετικά μεταξύ των τριών 

κατηγοριών.  

ε) Αν μεταξύ των περιπτώσεων παρέρχεται τετραετία, η παράβαση 

παραγράφεται.   

στ) Τα πρόστιμα σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης της παρούσας 

παραγράφου καταβάλλονται εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη απόφασης για 

την επιβολή ποινής από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. Έως την καταβολή των ανωτέρω 

προστίμων, όπως και μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας χωρίς την 

εξόφλησή τους, ο υπαίτιος προπονητής ή ο ιδιοκτήτης, στην περίπτωση που 

ένας ίππος συμμετείχε στην ιπποδρομία με ευθύνη του ιδιοκτήτη, δεν έχει 

δικαίωμα εγγραφής ίππων.  

ζ) Σε περίπτωση ανίχνευσης απαγορευμένης ουσίας, που εμπίπτει στην 

κατηγορία των Διεγερτικών-Κατασταλτικών Ουσιών, η Επιτροπή Ιπποδρομιών 

λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της αποδιδόμενης  παράβασης, σε 

συνδυασμό με τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης, 

δύναται, κατόπιν ακροάσεως του Προπονητή, να εισηγείται στο Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. 

να αναστέλλει προσωρινά την άδειά του έως την έκδοση οριστικής απόφασης 

για την υπόθεση. Ο Προπονητής στον οποίον έχει επιβληθεί από το Δ.Σ. της 

Φ.Ε.Ε. προσωρινή αναστολή της αδείας του δεν θεωρείται αποκλεισμένο 

πρόσωπο, δεν δύναται όμως να προβαίνει σε εγγραφές ίππων. Το χρονικό 

διάστημα της προσωρινής αναστολής της αδείας αφαιρείται από την ποινή της 

αφαίρεσης της αδείας που επιβάλλεται για την παράβαση. 

 

54. Στην περίπτωση της παραγράφου 53, οι υπεύθυνοι σταβλίτες σε όλες τις 

περιπτώσεις τιμωρούνται με αποκλεισμό από ένα (1) έως οκτώ (8) μήνες 
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ανάλογα με την κατηγορία της απαγορευμένης ουσίας. Ειδικότερα 

επιβάλλονται σε βάρος του υπαίτιου  ιπποκόμου οι εξής κυρώσεις: 

α. την πρώτη φορά  αποκλεισμός από ένα (1) έως πέντε (5) μήνες,   

β. τη δεύτερη φορά αποκλεισμός από δύο (2) έως έξι (6)  μήνες, 

γ. την τρίτη φορά  αποκλεισμός από τέσσερις (4) έως οκτώ ( 8)  μήνες 

και 

δ. την τέταρτη φορά οριστικός αποκλεισμός από τον ιππόδρομο. 

 

55. Με τις ποινές της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 

53 τιμωρείται ο προπονητής ή άλλο πρόσωπο, το οποίο: 

α. παρά την σχετική πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων της Φ.Ε.Ε., 

αρνείται ή υπαιτίως παραλείπει να υποβάλλει ίππο σε έλεγχο δειγματοληψίας. 

β. παραποιεί ή αποπειράται να παραποιήσει οποιοδήποτε μέρος της 

διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ. Ως παραποίηση νοείται, ενδεικτικώς, η 

εσκεμμένη παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης προς έναν υπεύθυνο ελέγχου 

ντόπινγκ, με την παροχή ψευδών πληροφοριών προς ένα οργανισμό 

αντιντόπινγκ ή ο εκφοβισμός ή η απόπειρα εκφοβισμού ενδεχόμενου μάρτυρα. 

γ. πριν ή κατά την διάρκεια των ιπποδρομιών κατέχει οποιαδήποτε 

απαγορευμένη ουσία ή εφαρμόζει οποιαδήποτε απαγορευμένη μέθοδο σε ίππο,  

εκτός εάν ο προπονητής ή το άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσουν ότι η κατοχή 

των ουσιών ή η εφαρμογή της απαγορευμένης μεθόδου είναι σύμφωνες με 

την κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς, ή δώσουν άλλη 

αποδεκτή δικαιολογία. 

δ. παρέχει συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωμοτεί ή 

συγκαλύπτει ή προβαίνει σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εσκεμμένη 

συνέργεια. 

 

56. Ίππος που χρησιμοποιήθηκε για διάπραξη δολιότητας καθώς και ίπποι της 

ίδιας μ’ αυτόν ιδιοκτησίας μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Φ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, να αποκλεισθούν 

για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κριθεί ότι επιβάλλεται, ακόμα και αν 

επακολουθήσει, στο διάστημα του αποκλεισμού, αλλαγή ιδιοκτησίας.  

 

57. Σε αναβάτη που  καθυστέρησε την εκπλήρωση οφειλόμενης ενέργειας ή 

υποχρέωσης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλήματος στην 
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έγκαιρη τέλεση οποιασδήποτε ιπποδρομιακής διαδικασίας, επιβάλλεται από 

τους Ελλανοδίκες πρόστιμο από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ.  

 

58. Όλοι οι αναβάτες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και υποδειγματικά 

κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, καθώς και όταν 

βρίσκονται στους χώρους του Ιπποδρόμου. Επιτρέπεται να συνομιλούν μεταξύ 

τους κατά τη διαδρομή μόνο αν κινδυνεύει η ασφάλειά τους ή αυτή των ίππων 

τους. Δεν επιτρέπεται να συνδιαλέγονται με φιλίππους ακόμη και αν 

προκληθούν ή αν φίλιπποι προβούν σε δυσμενή σχόλια εις βάρος τους. Σε 

περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλεται από τις Επιτροπές Ελέγχου 

αποκλεισμός από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.  

 

59. Σε περίπτωση διαπληκτισμών μεταξύ αναβατών ή μεταξύ αυτών και τρίτων 

καθώς και σε περίπτωση πρόκλησης από αναβάτες επεισοδίων ή συμμετοχής 

τους σε επεισόδια,  οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν στους υπαίτιους και σε όσους 

συμμετέχουν αποκλεισμό από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Άρθρο 129 

Επιτροπή Ιπποδρομιών  

 

1. Η Επιτροπή  Ιπποδρομιών είναι το ιπποδρομιακό όργανο που ασκεί την 

ανώτατη εποπτεία επί της διεξαγωγής τεχνικώς των ιπποδρομιών. Στην 

αρμοδιότητά της ανήκει η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής του Κώδικα 

Ιπποδρομιών, των Γενικών Διατάξεων και των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., η επίλυση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω ζητήματος 

που αναφύεται κατά την τέλεση των ιπποδρομιών καθώς και η επιβολή 

κυρώσεων σε βάρος όσων παραβιάζουν τις ανωτέρω διατάξεις.  

 

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών συγκροτείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. 

που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών 

του, από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή 
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επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του 

έργου της. 

 

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών επιτρέπεται να είναι μέλη της Φ.Ε.Ε. 

Δεν επιτρέπεται να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών τα παρακάτω 

πρόσωπα, για όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές: 

 α) μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε., 

  β) μέτοχοι, μέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και 

υπάλληλοι του Φορέα Ιπποδρομιών (Παραχωρησιούχου), 

  γ) ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε., 

  δ) ιπποπαραγωγοί, 

  ε) όσοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί 

επιτετραμμένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδρομιάρχης, 

αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγματοληψιών, επόπτης 

προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων 

αναβατών και κτηνίατροι, 

  στ) εταίροι, μέτοχοι, μέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες 

σύμβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει, φυσικά 

ή διαδικτυακά, ιπποδρομιακό στοίχημα κάθε μορφής, 

  ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού 

των ανωτέρω προσώπων. 

 

4. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών απαγορεύεται να συμμετέχουν, άμεσα 

ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και να αναλαμβάνουν 

ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της 

περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων. Σε 

περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. το υπαίτιο της παράβασης μέλος της 

Επιτροπής Ιπποδρομιών κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται.  

 

5. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών είναι ενός 

(1) έτους, και μπορεί να ανανεωθεί. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών  

ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται 

με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.  
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6. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών συνεδριάζει στα γραφεία της Φ.Ε.Ε. ή στο γραφείο 

που της διαθέτει ο Φορέας Ιπποδρομιών σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται 

απ’ αυτή και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν μετέχουν στη συνεδρίασή της 

τρία (3) μέλη της, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον τακτικό. Κατά τη διάρκεια 

των ιπποδρομιών κάθε ιπποδρομιακής συγκέντρωσης η Επιτροπή Ιπποδρομιών 

εκπροσωπείται από τρία (3) μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά.  

 

Άρθρο 130 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες  Επιτροπής Ιπποδρομιών  

 

1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 129, μεταξύ των άλλων:   

  α. αποφασίζει αιτιολογημένα, σε περίπτωση εξαιρετικών γεγονότων ή 

έκτακτων αναγκών, όπως όταν επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, μετά από πρόταση των Ελλανοδικών και σε συνεργασία με τον 

Φορέα Ιπποδρομιών, τη ματαίωση ή την αναβολή ολόκληρου του 

προγράμματος ή μέρους της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης που υπολείπεται,

  β. ασκεί έλεγχο στους χώρους του Ιπποδρόμου του άρθρου 155 και έχει 

ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτούς,  

  γ. ασκεί έλεγχο για την εκπλήρωση από ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές 

και αναβάτες των υποχρεώσεών τους του Κώδικα και επιβάλλει σε περίπτωση 

παράβασής τους  τις κυρώσεις που προβλέπονται σ’ αυτόν,  

  δ. επιλαμβάνεται κάθε θέματος, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά ή 

παραπομπή από θεσμικά ιπποδρομιακά όργανα ή μετά από αίτηση προσώπων 

που έχουν άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος,  

  ε. επικυρώνει ή τροποποιεί κατά τον έλεγχο της διεξαγωγής κάθε 

ιπποδρομίας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τους Ελλανοδίκες και 

επιβάλλει κυρώσεις μετά από εξέταση των Δελτίων Ελλανοδικών ή με βάση τις 

διαπιστώσεις της,   

  στ. εγκρίνει τον ορισμό εκπροσώπου μετά από σχετική αίτηση ιδιοκτήτη 

και αφαιρεί την ιδιότητα του αντιπροσώπου σε περίπτωση επιβολής ποινής 

αποκλεισμού,  
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  ζ. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. για τη χορήγηση, την 

ετήσια ανανέωση και την τυχόν αφαίρεση ή αναστολή των αδειών προπονητών 

και αναβατών κάθε κατηγορίας και  

  η. αποκλείει τη συμμετοχή δύστροπων ίππων στις ιπποδρομίες για 

ορισμένο χρόνο μετά από πρόταση των Ελλανοδικών ή του Αφέτη  και  

    

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών παραπέμπει με τεκμηριωμένη εισήγησή της στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. οποιαδήποτε υπόθεση, όταν θεωρεί ότι λόγω 

της σοβαρότητάς της πρέπει να κριθεί από αυτό. 

 

Άρθρο 131 

Κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή Ιπποδρομιών  

 

1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών:   

  α. επιβάλλει ως κύρωση στα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

της, αν παραβιασθούν οι διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών και ανεξαρτήτως 

αν έχουν επιληφθεί ή όχι οι Ελλανοδίκες, πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ και αποκλεισμό έως έξι (6) μήνες, αυτοτελώς ή σωρευτικά, 

καθώς και αναστολή ισχύος μέχρι έξι (6) μήνες της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί από την Φ.Ε.Ε. και την οριστική αφαίρεση 

ή την αναστολή της ισχύος της άδειας των αναβατών για όσο χρονικό διάστημα 

κρίνει εύλογο,    

  β. επιβάλλει την ποινή του αποκλεισμού ή εισηγείται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. την επιβολή της σε βάρος όποιου παραβίασε την 

ιπποδρομιακή νομοθεσία κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, με συνέπεια την απαγόρευση της παρουσίας του στους 

χώρους του άρθρου 155 και 

  γ. εγγράφει στον κατάλογο καθυστερούντων ιδιοκτήτες ίππων, όταν 

συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 11.  

 
2. Αν παραβιασθούν οι κυρώσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1, με  

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. επιβάλλεται νέα, διπλάσια 

αυτής που επιβλήθηκε αρχικά, ποινή.  

 

3. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, αν οι Τεχνικοί Επιτετραμμένοι παραβιάσουν τις 

υποχρεώσεις τους του Κεφαλαίου ΙΑ, παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικητικό 
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Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., το οποίο δύναται να επιβάλλει σε βάρος του υπαιτίου 

αργία μέχρι ένα έτος.   

 

4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιχειρεί να παραπλανήσει την Επιτροπή 

Ιπποδρομιών ή οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή Ελέγχου, ο υπαίτιος παραπέμπεται 

από την Επιτροπή Ιπποδρομιών στο Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. για την επιβολή σε βάρος 

του, αυτοτελώς, αποκλεισμού έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

 

Άρθρο 132 

Έναρξη ισχύος αποφάσεων  Επιτροπής Ιπποδρομιών 

 

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών αρχίζουν να ισχύουν από τη 

δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται σ’ αυτές ή στις διατάξεις του παρόντος ή 

στις Γενικές Διατάξεις διαφορετικός χρόνος έναρξης της ισχύος τους, και 

δημοσιεύονται στην  ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ε. ή και σε ειδικό πίνακα 

ανακοινώσεών της.  

 

2. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατ’ αυτών η έναρξη της ισχύος τους 

αναστέλλεται από την ημέρα άσκησης της έφεσης και μέχρι την έκδοση της 

απόφασης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. 

 

Άρθρο 133 

Ελλανοδίκες  

 

1. Οι Ελλανοδίκες είναι το εποπτικό και ελεγκτικό όργανο της Φ.Ε.Ε. που 

παρίσταται κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων, ελέγχει  την 

τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των 

Γενικών Διατάξεων και αποφασίζει επί όλων των ιπποδρομιακών θεμάτων που 

ανακύπτουν ή τα παραπέμπει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών.  

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., με απόφασή του που λαμβάνεται με 

την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, διορίζει τρεις 

(3) Ελλανοδίκες και ισάριθμους αναπληρωτές τους, με ετήσια θητεία, η οποία 

μπορεί να ανανεωθεί. Οι Ελλανοδίκες ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση 
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του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του 

συνόλου των μελών του.  

 

3. Όταν οι παρόντες Ελλανοδίκες  με τους αναπληρωτές τους δεν επαρκούν 

για τη συμπλήρωση τριμελούς επιτροπής, ένα (1) από τα παρόντα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. στις ιπποδρομίες, κατά σειρά αρχαιότητας,  

ή η Επιτροπή Ιπποδρομιών ή ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.,  κατά την 

ανωτέρω σειρά, ορίζουν έναν (1) αντικαταστάτη για τη συγκεκριμένη ημέρα. 

 

4. Και για τους Ελλανοδίκες ισχύουν οι απαγορεύσεις και τα κωλύματα των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 129.  

 

5. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων της παραγράφου 4 του 

άρθρου 129, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. ο υπαίτιος 

της παράβασης Ελλανοδίκης κηρύσσεται έκπτωτος και αντικαθίσταται.  

 

 

Άρθρο 134 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες  Ελλανοδικών 

 

Οι Ελλανοδίκες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους της παραγράφου 1 του 

άρθρου 133, μεταξύ των άλλων:  

  α. Ελέγχουν, διεξάγουν έρευνα, κρίνουν και αποφασίζουν  σύμφωνα με 

τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις για τις πράξεις ή παραλείψεις 

ιδιοκτητών, ιπποπαραγωγών, προπονητών, αναβατών, ιπποκόμων και 

φιλίππων, που παραβιάζουν τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις 

κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών. 

         β.   Ελέγχουν, διεξάγουν έρευνα, και παραπέμπουν στην Επιτροπή 

Ιπποδρομιών τεχνικούς επιτετραμμένους που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις 

τους από τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις κατά τη διεξαγωγή 

των ιπποδρομιών.  

  γ. Είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία όσον αφορά τη διεξαγωγή τεχνικώς 

των ιπποδρομιών κατά την ημέρα της διεξαγωγής τους και ενεργούν σύμφωνα 

με τον Κώδικα Ιπποδρομιών,  τις Γενικές Διατάξεις και τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.  
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  δ. Αποφασίζουν για όλα τα συμβάντα τα οποία ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής των ιπποδρομιών κάθε ιπποδρομιακής ημέρας. Οι 

αποφάσεις τους εκδίδονται την ίδια ιπποδρομιακή ημέρα κατά την οποία 

προέκυψε το συμβάν, και αν αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος ή 

στις Γενικές Διατάξεις, το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης 

ιπποδρομιακής ημέρας.  Αν κρίνουν ότι για την εξέταση ενός συμβάντος και 

τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται περισσότερος χρόνος, πέραν των 

ανωτέρω προθεσμιών, παραπέμπουν στην Επιτροπή Ιπποδρομιών με σχετική 

αιτιολογημένη έγγραφη αναφορά τους την υπόθεση που εκκρεμεί.    

  ε. Αποφασίζουν την ημέρα των ιπποδρομιών την καθυστέρηση της 

διεξαγωγής μιας ιπποδρομίας, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι’ αυτό και σε 

έκτακτες περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση που ο στίβος είναι ακατάλληλος για 

τη διεξαγωγή ιπποδρομιών, εισηγούνται στην Επιτροπή Ιπποδρομιών τη μη 

τέλεση ολόκληρου του προγράμματος της ημέρας αυτής ή του μέρους του 

προγράμματος που υπολείπεται, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους για 

τους οποίους προέβησαν στην εισήγηση αυτή στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.  

  στ. Εκδικάζουν τις ενστάσεις που  υποβάλλονται σ’ αυτούς με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις Γενικές Διατάξεις  και δίνουν εντολή να 

αναγγελθεί αμέσως  από τα μεγάφωνα του ιππόδρομου κάθε υποβολή 

ένστασης ή η από μέρους τους αυτεπάγγελτη εξέταση του αποτελέσματος της 

ιπποδρομίας.  

  ζ. Επικυρώνουν μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών 

διεξαγωγής της ιπποδρομίας το αποτέλεσμά της. Το «έχει καλώς» δίδεται μετά 

από κάθε ιπποδρομία και μετά απ’ αυτό μπορεί να πληρωθεί το στοίχημα και 

να γίνει η απονομή των επάθλων. 

  η. Κηρύσσουν μια ιπποδρομία άκυρη, αν κατά τη διεξαγωγή της συμβεί 

απρόβλεπτο, τυχαίο γεγονός, όπως αιφνίδια διακοπή φωτισμού του στίβου ή 

έλλειψη ορατότητας εξαιτίας αιφνίδιας μεταβολής των καιρικών συνθηκών.  

  θ.  Διακόπτουν την ιπποδρομία σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 

όταν προκύπτει γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα 

αναβατών ή ίππων, κάνοντας χρήση των ειδικών συστημάτων ασφαλείας, των 

ηχητικών και φωτεινών σημάτων και της κόκκινης σημαίας τους. Η ιπποδρομία 

που διακόπηκε μπορεί να επαναληφθεί με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών.   

  ι. Δίνουν την εντολή να εξετασθεί από τους κτηνιάτρους οποιοσδήποτε 

ίππος πρόκειται να τρέξει ή έχει τρέξει καθώς και την εντολή για τη λήψη από 

τους κτηνίατρους βιολογικών υλικών των ίππων.  
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  ια. Δίνουν την εντολή, σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος γι’ 

αυτό, να παραμείνει στο σελλωτήριο ή σε άλλο χώρο που τυχόν ορίσουν, με 

ευθύνη του Ιπποδρομιάρχη ή του αναπληρωτή του, για εύλογο χρονικό 

διάστημα, οποιοσδήποτε ίππος έχει αγωνισθεί. 

  

Άρθρο 135 

Κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ελλανοδίκες 

 

1. Οι Ελλανοδίκες έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τις κυρώσεις του 

παρόντος Κώδικα σε βάρος κάθε προσώπου που διέπραξε ιπποδρομιακό 

αδίκημα και υπάγεται στη δικαιοδοσία τους. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους έχουν τη δικαιοδοσία να επιβάλλουν  πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια 

(1.500) ευρώ και αποκλεισμό μέχρι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 

αυτοτελώς ή σωρευτικά. Αν με την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων 

εξαντλήσουν τα όρια της δικαιοδοσίας τους και κρίνουν ότι απαιτείται 

επαύξηση των κυρώσεων που επέβαλαν, παραπέμπουν την υπόθεση στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών με επεξήγηση στο Δελτίο Αποτελεσμάτων του λόγου 

της παραπομπής. Στην Επιτροπή Ιπποδρομιών παραπέμπουν και κάθε άλλη 

υπόθεση, όταν απαιτείται περαιτέρω διερεύνησή της, καθώς επίσης και όταν 

παρέλθει άπρακτος ο χρόνος μέσα στον οποίο έπρεπε να ασκήσουν τη 

δικαιοδοσία τους. 

 

2. Οι Ελλανοδίκες μπορούν να αποφασίσουν την άμεση ισχύ του 

αποκλεισμού που επέβαλαν σε αναβάτες που δηλώθηκαν να ιππεύσουν στις 

επόμενες ιπποδρομίες της ίδιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, όταν κατά την 

κρίση τους συντρέχουν σοβαροί λόγοι γι’ αυτό.    

 
3. Οι Ελλανοδίκες με αιτιολογημένη κρίση τους εγκρίνουν ή τροποποιούν, 

αυξάνοντας ή μειώνοντας, τις κυρώσεις που επιβάλλουν ο Ιπποδρομιάρχης και 

ο Αφέτης. 

 

 

Άρθρο 136 

Έναρξη ισχύος αποφάσεων Ελλανοδικών 
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1. Η ισχύς των αποφάσεων των Ελλανοδικών με τις οποίες επιβάλλονται 

κυρώσεις αποκλεισμού σε αναβάτες αρχίζει μετά τη μεθεπόμενη από τη 

δημοσίευσή τους ιπποδρομιακή συγκέντρωση.  

 

2. Αν ασκηθεί ενώπιον της Επιτροπής Ιπποδρομιών έφεση κατά απόφασης των 

Ελλανοδικών για επιβολή αποκλεισμού μέχρι και εξήντα (60) ημερολογιακών 

ημερών, η έναρξη της προθεσμίας της παρ. 1 αναστέλλεται από την ημέρα 

άσκησης της έφεσης και μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής 

Ιπποδρομιών.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΙ 

 

Άρθρο 137 

Ορισμός Τεχνικών  Επιτετραμμένων   

 

1. Οι Τεχνικοί Επιτετραμμένοι είναι πρόσωπα με εξειδικευμένες ιπποδρομιακές 

γνώσεις και εμπειρία που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. ως 

το αναγκαίο προσωπικό ελέγχου και εποπτείας της διεξαγωγής τεχνικώς των 

ιπποδρομιών.  

 

2. Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. με αποφάσεις του, οι οποίες 

περιλαμβάνονται σε οικεία άρθρα των Γενικών Διατάξεων, μπορεί να καθορίζει 

πρόσθετες αρμοδιότητες εποπτείας για όλους τους Τεχνικούς 

Επιτετραμμένους,  πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα.  

 

3. Μεταξύ των Τεχνικών Επιτετραμμένων περιλαμβάνονται: 

  α. οι Ελλανοδίκες,  

  β. ο Ιπποδρομιάρχης, ο Αφέτης, ο Ισοζυγιστής, ο Ζυγιστής, ο Κριτής 

άφιξης, ο Επόπτης δειγματοληψιών,  ο Επόπτης προπονήσεων,  ο Υπεύθυνος 

Δηλώσεων Αναβατών – Διαγραφών Ίππων, οι Κτηνίατροι και, κατά την κρίση 

του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., ο Νομικός Σύμβουλος, δικηγόρος με εμπειρία και γνώση 

στα Ιπποδρομιακά θέματα.  

 

4. Οι υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε. ορίζονται κατά προτεραιότητα Τεχνικοί 

Επιτετραμμένοι, εκτός από Ελλανοδίκες, λόγω των ειδικών γνώσεών τους. Σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αδυναμίας κάλυψης των δαπανών που 

απαιτούνται για τις αμοιβές τους ή έλλειψης υποψηφίων με εξειδικευμένες 

ιπποδρομιακές γνώσεις και εμπειρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. 

μπορεί, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το αξιόπιστο και το αδιάβλητο της 

εποπτείας της διεξαγωγής τεχνικώς των ιπποδρομιών, με αιτιολογημένη 

απόφασή του να ορίζει ως τεχνικούς επιτετραμμένους και τρίτους, οι οποίοι 

δεν υπηρετούν στην Φ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων του Φορέα 

Ιπποδρομιών, με εξειδικευμένες ιπποδρομιακές γνώσεις και εμπειρία.  

 

Άρθρο 138 

Ιπποδρομιάρχης 

 

1. Ο Ιπποδρομιάρχης, μεταξύ των άλλων:  

  α. έχει την αποκλειστική ευθύνη της εποπτείας της προετοιμασίας της 

διεξαγωγής των ιπποδρομιών, αναφέροντας την ολοκλήρωση των σχετικών 

διαδικασιών στους Ελλανοδίκες είκοσι λεπτά (20΄) πριν την καθορισμένη 

επίσημη ώρα έναρξής τους,  

  β. έχει την αποκλειστική ευθύνη της εποπτείας της τήρησης της τάξης 

στους χώρους του Ιπποδρόμου του άρθρου 155 με την απαραίτητη συνδρομή 

της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στον Ιππόδρομο κατά τη διεξαγωγή 

των ιπποδρομιών,  

  γ. ενημερώνει τους Ελλανοδίκες για κάθε συμβάν που περιέρχεται σε 

γνώση του κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, και τις υπόλοιπες ημέρες ή 

ώρες ενημερώνει  εγγράφως  γι’ αυτό την Επιτροπή Ιπποδρομιών και  

  δ. εισηγείται στους Ελλανοδίκες την καθυστέρηση διεξαγωγής μιας 

ιπποδρομίας, πέραν της  καθορισμένης ώρας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

2. Όταν απουσιάζει ο Ιπποδρομιάρχης, αντικαθίσταται  από τον αναπληρωτή 

του. Στην άσκηση των καθηκόντων του υποβοηθείται από τους βοηθούς του, 

ένας από τους οποίους ορίζεται Επόπτης προπονήσεων.        

 

Άρθρο 139 

Επόπτης προπονήσεων 

 

1. Ο Επόπτης προπονήσεων, μεταξύ των άλλων, έχει την ευθύνη της 

εποπτείας:  
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  α. της τήρησης του Κώδικα Ιπποδρομιών, των Γενικών Διατάξεων και 

των αποφάσεων και των εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. 

αναφορικά με τις προπονήσεις των ίππων στον Ιππόδρομο και  

  β. της τήρησης της τάξης και της ασφάλειας αναβατών και ίππων κατά 

τη διάρκεια των προπονήσεων.  

 

2. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του της παραγράφου 1, ο Επόπτης 

προπονήσεων λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ενημερώνοντας τον 

Ιπποδρομιάρχη για κάθε συμβάν το οποίο λαμβάνει χώρα στις προπονήσεις. 

 

Άρθρο 140 

Ισοζυγιστής 

 

1. Ο Ισοζυγιστής και η ομάδα του ορίζονται από την κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.Ι.) 

Φ.Ε.Ε. και Φορέα Ιπποδρομιών, για την Εφαρμογή του Διεθνούς Συστήματος 

Ισοζυγισμού Rating Based Handicapping System (RBHS) στην Ελλάδα.  

 

2. Ο ισοζυγιστής βαθμολογεί τους ίππους με βάση την  πρόσφατη φόρμα τους, 

επικαιροποιώντας ή και αναθεωρώντας την βαθμολογία του ανάλογα με τις  

πρόσφατες ιπποδρομίες και την απόδοση των ίππων σε αυτές. Η 

επικαιροποίηση και αναθεώρηση μπορεί να αφορά και ίππους που δεν 

διαγωνίστηκαν (collateral form). 

 

3. Κάθε ίππος πρέπει να ισοζυγίζεται δίκαια και αποκλειστικά βάσει της 

πρόσφατης φόρμας του, χρησιμοποιώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και 

η Ιπποδρομιακή Κοινότητα πρέπει να ενημερώνεται για τη μεθοδολογία του 

Ισοζυγιστή, τις αντιστοιχίες μήκους-βαθμών ανά απόσταση και για κάθε άλλη 

χρήσιμη για την κατανόηση του συστήματος πληροφορία.  

 

4. Ο Ισοζυγιστής θέτει, σε συνεργασία με την Κοινή Επιτροπή, τους κανόνες 

βάσει των οποίων ένας ίππος δικαιούται να λάβει πρώτη Επίσημη Βαθμολογία 

(Official Rate), και, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αρνηθεί να δώσει 

Επίσημη Βαθμολογία εάν θεωρεί ότι δεν έχει αρκετές πληροφορίες ώστε να 

την ορίσει. 
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5. Ο Ισοζυγιστής αποστέλλει την επομένη της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης 

την επίσημη βαθμολογία όλων των ίππων, προκειμένου αυτή να δημοσιευτεί 

και βάσει αυτής να πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των ίππων σε ιπποδρομίες 

Χάντικαπ ή σε ιπποδρομίες με όρους που σχετίζονται με την Επίσημη 

Βαθμολογία τους. Ο Ισοζυγιστής αποστέλλει επίσης και την Βαθμολογία 

Επίδοσης των ίππων που διαγωνίστηκαν, καθώς και τυχόν επεξηγήσεις, 

εφόσον του ζητηθούν. 

 

6. Οι επιβαρύνσεις και οι ελαφρύνσεις των ίππων στον πίνακα RBHS είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του ισοζυγιστή. Τυχόν όρια επιβαρύνσεων ή ελαφρύνσεων 

ισχύουν μόνο σε ιπποδρομίες Χάντικαπ, ορίζονται από τον Ισοζυγιστή και 

δημοσιοποιούνται από την Κοινή Επιτροπή.  

 

Άρθρο 141 

Κριτής άφιξης 

 

Ο Κριτής άφιξης, μεταξύ των άλλων, έχει την κύρια ευθύνη ελέγχου και 

καταγραφής της ακριβούς σειράς άφιξης των ίππων στη γραμμή τερματισμού, 

την οποία, με άμεση προτεραιότητα για τη σειρά των πέντε (5) πρώτων ίππων, 

γνωστοποιεί στους Ελλανοδίκες. Αμέσως μετά καταγράφει και γνωστοποιεί 

στους Ελλανοδίκες τη σειρά όλων των υπόλοιπων ίππων. 

 

Άρθρο 142 

Αφέτης 

 

Ο Αφέτης είναι ο εντεταλμένος για να δίνει τις εκκινήσεις των ιπποδρομιών 

Τεχνικός Επιτετραμμένος. Το έργο του Αφέτη υποβοηθούν οι αναπληρωτές 

του και οι βοηθοί αφετηρίας (βαστάζοι), τους οποίους (βοηθούς αφετηρίας) 

διαθέτει προς το σκοπό αυτό ο Φορέας Ιπποδρομιών.  

 

Άρθρο 143 

Ζυγιστής 
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1. Ο Ζυγιστής είναι ο εντεταλμένος για τον έλεγχο του βάρους των αναβατών 

Τεχνικός Επιτετραμμένος.  

 

2. Ο Ζυγιστής, μεταξύ των άλλων: 

  α. Προζυγίζει τους αναβάτες σύμφωνα με τα βάρη των ίππων του 

επίσημου προγράμματος και συντάσσει δελτίο, στο οποίο σημειώνει και τις 

τυχόν αλλαγές που προέκυψαν στην προζύγιση. Κοινοποιεί στους Ελλανοδίκες 

κάθε αλλαγή αναβάτη που προκύπτει στη διάρκεια της προζύγισης και  

αναγγέλλει  την αλλαγή αυτή στον Αφέτη και στη συνέχεια προβαίνει στις 

ενέργειες που απαιτούνται για την ενημέρωση του κοινού.  

  β. Μεταζυγίζει τους αναβάτες και δίνει αμέσως αναφορά στους 

Ελλανοδίκες με Δελτίο, στο οποίο αναφέρονται οι τυχόν διαφορές μεταξύ 

προζύγισης και μεταζύγισης και η τυχόν μη προσέλευση αναβάτη για 

μεταζύγιση.  

  γ. Συνυπογράφει με όλους τους συναρμόδιους το Δελτίο 

Αποτελεσμάτων, ύστερα από έλεγχο της ορθής αναγραφής των ίππων, των 

αναβατών και των βαρών τους. 

 

Άρθρο 144 

Επόπτης δειγματοληψιών 

 

1. Ο Επόπτης δειγματοληψιών είναι ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, ο 

εντεταλμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. για τον έλεγχο της 

λήψης βιολογικών δειγμάτων από ίππους, είτε κατά τη διεξαγωγή των 

ιπποδρομιών είτε εκτάκτως.   

 

2. Ο Επόπτης δειγματοληψιών, μεταξύ των άλλων, έχει την ευθύνη για την 

τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο, τον παρόντα Κώδικα 

και τις Γενικές Διατάξεις για τη λήψη βιολογικών υλικών από τους ίππους.  

 

3. Ο Επόπτης δειγματοληψιών κατά τη διαδικασία της ουροληψίας και της 

λήψης οποιουδήποτε άλλου βιολογικού υλικού των ίππων από τον κτηνίατρο 

της Φ.Ε.Ε. παρευρίσκεται στο χώρο της δειγματοληψίας μαζί με τον 

εντεταλμένο αστυνομικό και τον  εκπρόσωπο του ίππου.  

 

Άρθρο 145 
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Κτηνίατροι της Φιλίππου Ενώσεως 

 

1. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε. είναι οι μόνοι αρμόδιοι: 

  α. να ασκούν έλεγχο, κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών και των 

προπονήσεων ή όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο, των σταύλων και γενικά των 

εγκαταστάσεων και των χώρων του άρθρου 155 που έχουν σχέση με 

κτηνιατρικά θέματα και την εν γένει ευζωία και ασφάλεια των ίππων,  

  β. να αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών αν κάποιος ίππος 

είναι σε θέση να λάβει μέρος σε αυτές, μετά από κλινική εξέταση που 

διενεργούν οι ίδιοι κατά την εύλογη κρίση τους ή μετά από  υπόδειξη της 

Επιτροπής Ιπποδρομιών, των Ελλανοδικών ή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη 

του ίππου, του αναβάτη ή του προπονητή,  

  γ. να προβαίνουν σε εξέταση ίππων μετά την ιπποδρομία  και να 

γνωματεύουν την ίδια ημέρα στους Ελλανοδίκες και 

  δ. να ελέγχουν την ταυτότητα και τον εξοπλισμό των ίππων. 

 

2. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα:  

  α. να εισέρχονται και να παρακολουθούν τους ίππους που αγωνίζονται 

στις ιπποδρομίες στο σελλωτήριο, στο στίβο επίδειξης,  στην αφετηρία  και στο 

χώρο αφίππευσης,  

  β. να ελέγχουν την ταυτότητα των ίππων κατά τη λήψη βιολογικών 

υλικών και  

  γ. να υπογράφουν τις κάρτες λήψης βιολογικού δείγματος και 

αντιδείγματος ίππου. 

   

3. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε., στο πλαίσιο άσκησης του ελέγχου της περίπτωσης 

α της παραγράφου 1, προβαίνουν αιφνιδιαστικά ή σε καθορισμένα τακτά 

χρονικά διαστήματα σε επιθεώρηση των σταύλων του Ιπποδρόμου 

προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρούνται οι όροι υγιεινής, καθαριότητας, 

διατροφής, ασφάλειας και ευζωίας των ίππων και ενημερώνουν σχετικά τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. Τα αποτελέσματα των ελέγχων τους τα 

κοινοποιούν στην Επιτροπή Ιπποδρομιών. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε. μπορούν 

να ελέγχουν όσα αναφέρονται ανωτέρω και σε σταύλους και κέντρα 

προπονήσεων που βρίσκονται εκτός του Ιπποδρόμου καθώς και στα 

ιπποφορβεία της χώρας. 
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4. Η Φ.Ε.Ε. έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της παραγωγής καθαρόαιμων 

δρομώνων ίππων στην Ελλάδα και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος 

Γενεαλογίας και Ιπποπαραγωγής της (StudBook). 

 

5. Ιδιώτες κτηνίατροι, Έλληνες ή αλλοδαποί, για να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους σε ίππους που σταυλίζονται στον Ιππόδρομο θα πρέπει να έχουν λάβει 

έγκριση από το Δ.Σ της Φ.Ε.Ε., μετά από αξιολόγηση του βιογραφικού και της 

εμπειρίας τους στην περίθαλψη ίππων, και από τον Φορέα Ιπποδρομιών,  μετά 

από αίτηση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ή προπονητών.   

 

6. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε. περιορίζονται αποκλειστικά σε θέματα ελέγχου και 

δεν αναλαμβάνουν ούτε και αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή 

έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή της διατροφής ή της εν γένει φροντίδας 

ενεργών δρομώνων ίππων, απαγορεύεται δε να συμμετέχουν, άμεσα ή 

έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό.  

 

Άρθρο 146 

Εισήγηση τεχνικών επιτετραμμένων για επιβολή κυρώσεων   

 

Ο Ιπποδρομιάρχης, ο αναπληρωτής Ιπποδρομιάρχης, ο Ζυγιστής, ο Αφέτης και 

ο Επόπτης προπονήσεων μπορούν, με σαφή, ευκρινή και επαρκή αιτιολόγηση, 

να εισηγηθούν στους Ελλανοδίκες ή στην Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατά 

περίπτωση, την επιβολή σε προπονητές, αναβάτες όλων των κατηγοριών και 

ιπποκόμους, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, 

προστίμου:  

  α. από πενήντα (50 €) έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ, ο 

Ιπποδρομιάρχης και ο αναπληρωτής Ιπποδρομιάρχης και  

  β. από είκοσι (20 €) έως εκατό (100) ευρώ, ο Ζυγιστής, ο Αφέτης και ο 

Επόπτης προπονήσεων.  

 

Άρθρο 147 

Αντικατάσταση Τεχνικών Επιτετραμμένων-Απαγορεύσεις  

 

1. Οι Ελλανοδίκες αντικαθιστούν τον Τεχνικό Επιτετραμμένο που έχει κώλυμα 

με άλλο πρόσωπο, από αυτά που έχουν ορισθεί ως Τεχνικοί  Επιτετραμμένοι 

κατά τη διάταξη του άρθρου 137 και σε έκτακτες περιπτώσεις,  και μόνο για 



140 

 

μια ιπποδρομιακή ημέρα, και με πρόσωπο το οποίο δεν έχει ορισθεί ως Τεχνικός 

Επιτετραμμένος κατά την ανωτέρω διάταξη. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται 

στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.  

 

2. Παράπονα ή καταγγελίες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων Τεχνικού 

Επιτετραμμένου υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Ιπποδρομιών, η 

οποία είναι αρμόδια να κρίνει σχετικά.  

 

3. Οι Τεχνικοί Επιτετραμμένοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, άμεσα ή 

έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό καθώς και να 

αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, 

στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών 

δρομώνων ίππων, ούτε και να είναι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, 

ιπποπαραγωγοί, προπονητές ή αναβάτες εν ενεργεία. Σε περίπτωση 

παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., η οποία λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία με αυτή 

του διορισμού του, ο υπαίτιος της παράβασης Τεχνικός Επιτετραμμένος 

κηρύσσεται έκπτωτος και αντικαθίσταται.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’:  EΠAΘΛA-ΒΡΑΒΕΙΑ  

Άρθρο 148 

Έπαθλα  

 

1. Έπαθλο είναι το χρηματικό ποσό που καθορίζει και καταβάλλει ο Φορέας 

Ιπποδρομιών σε κάθε ιδιοκτήτη, προπονητή, αναβάτη ή και ιπποπαραγωγό 

ίππου, ο οποίος συμμετείχε σε ιπποδρομία και κατέλαβε μία από τις 

αμειβόμενες θέσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διαδικασία Επάθλων 

του Φορέα Ιπποδρομιών.  

 

2. Με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών  καθορίζεται το ύψος των επάθλων 

ανά ιπποδρομία καθώς και ο τρόπος κατανομής του επάθλου μεταξύ του νικητή 

και των αμειβόμενων ίππων αλλά και μεταξύ των δικαιούχων του επάθλου. Ως 

δικαιούχοι του επάθλου νοούνται ο ιδιοκτήτης, ο προπονητής, ο αναβάτης ή 

και ο ιπποπαραγωγός. Ο Φορέας Ιπποδρομιών μπορεί να θεσμοθετεί, είτε 
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αυτοτελώς είτε μέσω χορηγιών, πρόσθετα χρηματικά ή άλλα βραβεία, τα οποία 

αποδίδονται απευθείας στους ανωτέρω δικαιούχους.  

 

3. Ο Φορέας Ιπποδρομιών μετά την επικύρωση του αποτελέσματος  μιας 

ιπποδρομίας, την επίσημη ανακοίνωση της σειράς άφιξης από τους 

Ελλανοδίκες στο Δελτίο Αποτελεσμάτων και τη λήψη των εγγράφων 

αποτελεσμάτων των ελέγχων φαρμακοδιέγερσης των ίππων,  καταχωρίζει τα 

αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα στα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στο 

λογιστικό του σύστημα.  

 

4. Τα έπαθλα καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον Φορέα Ιπποδρομιών 

μετά από την ανακοίνωση σ’ αυτόν από την κτηνιατρική υπηρεσία της Φ.Ε.Ε. 

των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των βιολογικών υλικών, τα οποία έχουν 

ληφθεί από τους ίππους. Ο Φορέας Ιπποδρομιών ενημερώνει  με τυποποιημένη 

φόρμα εγγράφου  τις υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. για την καταβολή.  

 

5. Αν υπάρχει εκκρεμής ένσταση ή έφεση ή αίτηση ακύρωσης για οποιοδήποτε 

Έπαθλο, αυτό παρακρατείται μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης 

σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα και την αποστολή στον Φορέα Ιπποδρομιών 

βεβαίωσης του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε. με την 

οποία καθορίζεται ο δικαιούχος του επάθλου.  

 
6. Στην περίπτωση οφειλών των δικαιούχων των επάθλων προς την Φ.Ε.Ε. ή 

τον Φορέα Ιπποδρομιών, ο τελευταίος μπορεί να παρακρατεί τις οφειλές από 

το έπαθλο μέχρις ότου αυτές εξοφληθούν ολοσχερώς.  

 

Άρθρο 149 

Υπολογισμός  συνόλου επάθλων 

 

Για  τον υπολογισμό της κατάταξης σε κατηγορία ενός ίππου λαμβάνεται 

υπόψη μεταξύ των άλλων και το ύψος των επάθλων που κέρδισε είτε ως 

νικητής είτε ως αμειβόμενος. Για τον υπολογισμό των επάθλων που  κέρδισε 

ίππος σε ιπποδρομίες εκτός Ελλάδας λαμβάνεται υπόψη η  επίσημη τιμή που 

δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδας για την τιμή του συναλλάγματος της χώρας 

διεξαγωγής της ιπποδρομίας την ημέρα που διεξήχθη η  η ιπποδρομία.               
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Άρθρο 150 

Κύπελλα-βραβεία της Φιλίππου Ενώσεως 

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε., με σκοπό την τόνωση των κινήτρων 

ανάπτυξης των ιπποδρομιών, τη βελτίωση των επιδόσεων των ίππων και την 

ηθική ικανοποίηση των ιπποπαραγωγών, ιδιοκτητών, προπονητών, αναβατών 

και σταυλιτών που επιδεικνύουν εξαίρετη επίδοση, μπορεί να απονέμει στο 

τέλος κάθε χρόνου αναμνηστικά κύπελλα και χρυσό και ασημένιο μαστίγιο 

στον πολυνίκη αναβάτη και μαθητευόμενο αναβάτη, αντίστοιχα. Μπορεί επίσης 

να απονείμει αναμνηστικά κύπελλα σε ίππους που διακρίνονται ιδιαίτερα στην 

κατάκτηση μεγάλων κλασσικών ιπποδρομιών.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: ΣΧΟΛΕΣ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ  

 

Άρθρο 151 

Σχολή  προπονητών  

 

1.  Δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Προπονητών όσοι έχουν 

αποδεδειγμένη  πολυετή ενασχόληση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με 

αγώνες ίππων πάσης φύσεως ή επιστημονική κατάρτιση σχετική με τους 

ίππους.  

 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στη Σχολή αποτελεί η κατανόηση 

της ελληνικής γλώσσας.  

 

3. Οσοι επιτύχουν στις εξετάσεις και αποφοιτήσουν ονομάζονται βοηθοί 

προπονητές και εργάζονται σε εν ενεργεία προπονητές  για χρονικό διάστημα 

έξι (6) τουλάχιστον μηνών. Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών,  και υπό 

την προϋπόθεση ότι θα επιδείξουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα την 

προσήκουσα επαγγελματική προσήλωση και άριστη διαγωγή, οι βοηθοί 

προπονητές δικαιούνται, εφ’ όσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του 
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άρθρου 16 του Κώδικα, να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. άδειας προπονητή δρομώνων ίππων.  

 

4. Ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Δρομώνων Ίππων, τα 

σχετικά με την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της, την επιλογή των 

μαθημάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο βαθμολογίας, το χώρο διεξαγωγής 

των μαθημάτων, τη διοίκηση της Σχολής και το διδακτικό προσωπικό καθώς 

και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα ρυθμίζονται και εγκρίνονται με σχετικές 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.   

 

5. Επιτρέπεται η οργάνωση και η λειτουργία της Σχολής Προπονητών από τον 

Φορέα Ιπποδρομιών, υπό την εποπτεία σε κάθε περίπτωση της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 152 

Σχολή Εκπαίδευσης και Μαθητείας Αναβατών (ΣΕΜΑ)  

 

1. Για την εγγραφή στη Σχολή Εκπαίδευσης και Μαθητείας Αναβατών (ΣΕΜΑ)  

ο υποψήφιος αναβάτης πρέπει:   

α. να έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του και 

να μην έχει υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο),  

β. να διαθέτει την κατάλληλη σωματική διάπλαση για το επάγγελμα του 

αναβάτη, 

γ. να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό, από το  οποίο  προκύπτει η 

ικανότητά του να μαθητεύσει ως υποψήφιος αναβάτης,  

δ.  να προσκομίσει λευκό ποινικό μητρώο για δικαστική χρήση και  

ε. να εγκριθεί η καταλληλότητά του  μετά από συνέντευξη με ορισμένο 

για το σκοπό αυτό υπάλληλο της Σχολής. 

 

2. Ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτή, 

τα σχετικά με την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας της και τη διάρκειά της, 

την έγκριση της καταλληλότητας των υποψηφίων, την επιλογή των 

μαθημάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο βαθμολόγησης, το χώρο διεξαγωγής 

των μαθημάτων, τη διοίκηση και το διδακτικό προσωπικό  καθώς και κάθε 

άλλο ειδικότερο ζήτημα ρυθμίζονται  και εγκρίνονται με σχετικές αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.  
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3. Επιτρέπεται η οργάνωση και η λειτουργία της ΣΕΜΑ από τον Φορέα  

Ιπποδρομιών, υπό την εποπτεία σε κάθε περίπτωση της Φ.Ε.Ε.   

 

Άρθρο 153 

Τέλη και Δικαιώματα υπέρ της Φιλίππου Ενώσεως  

 

1. Tα παρακάτω τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται στο Γραφείο 

Kαταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε.: 

 

1.METAΠΩΛHΣΗ IΠΠΩN   

2.ΨEYΔΩNYMΟ IΔIOKTHTΗ   

3.ΠΛHPEΞOYΣIΟ ANTIΠPOΣΩΠOY ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  

4.ΕΤΗΣΙΑ EΓΓPAΦH XPΩMATΩN ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  

5.AΔEIA ΠPOΠONHTH   

6.AΔEIA ANABATH & ΑΝΑΒΑΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ  

7.AΔEIA MAΘHTEYOMENOY ANABATH   

8.ΔIKAIΩMATA TEΛEΣHΣ IΠΠOΔPOMIΩN ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΠ/ΜΟΥΣ 

ΚΑΤΑ IΠΠOΔPOMIAKH HMEPA  

 

9.ΔIAΦOPA ΣYMΦΩNHTIKA (ANABATΩN, ΠPOΠONHTΩN & I 

IΔIOKTHTΩN) 

 

10.ΠIΣTOΠOIHTIKΟ KAΘE KATHΓOPIAΣ  

11.ENΣTAΣΗ – EΦEΣΗ – AITHΣΗ AKYPΩΣHΣ  

12.TAΞINOMHΣH KAI AIMOΛHΨIA ΙΠΠΩΝ-ΠΩΛΩN ΓΙΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΩΛΟΥ & ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ)  

 

13.AIMOΛHΨIA EΠIBHTOPΑ-TOKAΔΑΣ-ΠΩΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

14.XOPHΓHΣH ONOMATOΣ (ΣTH NOMIMH ΠPOΘEΣMIA)  

15.XOPHΓHΣH ONOMATOΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ)   

16.AΛΛAΓH ONOMATOΣ ΙΠΠΟΥ  

17.ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ  

18.AΛΛAΓH XPΩMATΩN ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

19.ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΠΠΟΥ  

20.ΠIΣTOΠOIHTIKO ΓENEAΛOΓIAΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (EXPORT 

CERTIFICATE) & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΠΠ/ΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Κ.Λ.Π 
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21.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΠΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  

22.ΜΕΘΟΔΟΣ DNA ΕΠΙΒΗΤΟΡΑ-ΤΟΚΑΔΑΣ & ΠΩΛΟΥ  

23.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΘΟΔΟΣ DNA ΙΠΠΟΥ & ΠΩΛΟΥ  

24.ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΠΠΩΝ  

25. ΟΥΡΟΛΗΨΙΑ ΙΠΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  

26. ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

27. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ)  

 

2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.E.E. μπορεί κατά την κρίση του, με την 

αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξομειώνει 

τα πιο πάνω ποσά, καθώς και να προσθέτει ή διαγράφει περιπτώσεις καταβολής 

τελών. 

 

Άρθρο 154 

Είσπραξη Τελών και Δικαιωμάτων 

 

Tα τέλη και τα δικαιώματα του άρθρου 153 εισπράττονται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεων των πόρων της Φ.Ε.Ε.  

 

Άρθρο 155 

Χώροι εποπτείας Φιλίππου Ενώσεως  

 

Οι επί μέρους  χώροι του Ιπποδρόμου που έχουν σχέση με την προπόνηση των 

ίππων, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, ήτοι σταύλοι, 

στίβος, σελλωτήριο, ζυγιστήριο, χώρος επίδειξης ίππων (ΠΑΝΤΟΚ),  χώρος 

άφιξης, χώρος δειγματοληψιών και, κατά το χρόνο διεξαγωγής των 

ιπποδρομιών, γραφεία Ιπποδρομιάρχη και Τεχνικών Επιτετραμμένων, 

Ελλανοδικών και Επιτροπής Ιπποδρομιών, ελέγχονται από την Φ.Ε.Ε. Ο 

έλεγχος που ασκείται από την Φ.Ε.Ε. στους ανωτέρω χώρους  δεν περιορίζει 

επ’ ουδενί τα δικαιώματα του Φορέα Ιπποδρομιών από το νόμο, τη σύμβαση 

παραχώρησης, τη Σύμβαση Μίσθωσης Μαρκοπούλου και τις σχετικές 

συμβάσεις που έχει συνάψει ο Φορέας Ιπποδρομιών με οποιονδήποτε.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Άρθρο  156 

Όργανα επιβολής κυρώσεων 

 

1.  Οι Ελλανοδίκες επιβάλλουν κυρώσεις μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, 

όπως  αυτά  καθορίζονται  στο άρθρο 135, για παραβάσεις που τελούνται από 

την έναρξη των διαδικασιών για τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών της 

ιπποδρομιακής ημέρας έως και τη λήξη των ιπποδρομιών. 

 

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών επιβάλλει κυρώσεις μέσα στα όρια της 

δικαιοδοσίας της, όπως αυτά  καθορίζονται στο άρθρο 131:  

α. είτε μετά από παραπομπή των Ελλανοδικών είτε για παραβάσεις που 

έλαβαν χώρα εκτός των χρονικών ορίων αρμοδιότητας των Ελλανοδικών της 

παραγράφου 1 είτε γιατί το συμβάν δεν εξετάστηκε σε πρώτο βαθμό,  

β. είτε μετά από αναφορά Τεχνικού Επιτετραμμένου ή καταγγελία ή 

αναφορά όποιου έχει το σχετικό δικαίωμα είτε αυτεπαγγέλτως, όπου κρίνει 

σκόπιμο, για παράβαση άρθρων του παρόντος Κώδικα, των Γενικών Διατάξεων 

και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε.  

 

3. Όταν συμβάν παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών προς εξέταση, η Επιτροπή Ιπποδρομιών συντάσσει 

πόρισμα  με εισήγηση για την κύρωση, που κατά την κρίση της πρέπει να 

επιβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, η κύρωση που εισηγείται μπορεί να υπερβεί 

τα όρια της δικαιοδοσίας της. 

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. επιβάλλει κυρώσεις:  

α. στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται στα άρθρα του παρόντος,   

β. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών και 

γ. μετά από έφεση κατά απόφασης της Επιτροπής Ιπποδρομιών,  

 

5. Tο Δ.Σ. της Φ.E.E. έχει δικαίωμα  : 

α. Nα επιβάλει ποινές στα πρόσωπα που αναφέρονται στον παρόντα 

Kώδικα (ιπποπαραγωγούς, ιδιοκτήτες, προπονητές, βοηθούς προπονητών, 

αναβάτες, σταυλίτες, τεχνικούς επιτετραμμένους, φίλιππους κ.λ.π) για 

παραβάσεις,  παραπτώματα και ιπποδρομιακά αδικήματα  αα) με πρόστιμο 

μέχρι 15.000 ευρώ,  ββ) με αποκλεισμό μέχρι διακόσιες (200) ιπποδρομιακές 

ημέρες  και  γγ)  με ανάκληση αδείας ή αποκλεισμό  των παραπάνω για όσο 
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χρόνο κρίνει ή/και οριστική αφαίρεση άδειας ή/και  οριστικό αποκλεισμό 

κάποιου προσώπου. 

β. Nα επικυρώνει, να αυξάνει, να μειώνει, να αναστέλλει ή και να 

ακυρώνει ποινές που έχουν επιβληθεί απο την E.I. και να εγκρίνει, να 

απορρίπτει ή να τροποποιεί τις εισηγήσεις ή τις αποφάσεις της Επιτροπής 

Ιπποδρομιών. 

γ. Nα διεξάγει έρευνες για οποιαδήποτε θέματα είναι σχετικά με τις 

ιπποδρομίες, και να αναθέτει αυτές τις έρευνες στην Eπιτροπή  Iπποδρομιών, 

στον Ιπποδρομιάρχη ή και σε τρίτους για σύνταξη πορισμάτων. 

δ. Nα εκδικάζει σε τελευταίο βαθμό ενστάσεις και εφέσεις και να 

επιλαμβάνεται αιτήσεων ακύρωσης από οποιονδήποτε  φορέα ή πρόσωπο και 

αν υποβάλλονται. 

 

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.E.E για τα ιπποδρομιακά θέματα, καθώς και οι 

αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών αναρτώνται  στην ιστοσελίδα της 

Φ.Ε.Ε.  

 

 

Άρθρο 157 

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων 

 

1. Πριν την επιβολή των κυρώσεων το αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο 

καλεί το πρόσωπο που ελέγχεται σε παροχή εξηγήσεων και στη συνέχεια 

εξετάζει την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.  

 

2. Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την 

Φ.Ε.Ε. μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω εγγράφων.  

 

3. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Φ.Ε.Ε.   

 

4. Αν κατά το διάστημα στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις αποκλεισμού δεν 

διεξαχθούν για οποιοδήποτε λόγο ιπποδρομίες για διάστημα πέραν των τριάντα 

(30) ημερών, καθώς και το διάστημα της θερινής διακοπής των ιπποδρομιών, 
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ο υπολογισμός του χρόνου αποκλεισμού που επιβλήθηκε αρχίζει ή συνεχίζει 

να μετράται από την επανέναρξη των ιπποδρομιών.  

 

5. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Φ.Ε.Ε., 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης 

καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου 

προστίμου που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο 

οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου και τα πλήρη 

στοιχεία του υπόχρεου. Όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, 

η Φ.Ε.Ε. εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.  

 

6. Αν το πρόστιμο δεν καταβληθεί μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, 

βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων.  

 

Άρθρο 158 

Κριτήρια επιμέτρησης ποινών 

 

1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφονται στον παρόντα 

Κώδικα το όργανο που την επιβάλλει λαμβάνει υπόψη:  

α. τη βαρύτητα της παράβασης, ήτοι το μέγεθος και το βαθμό επίδρασης 

των αρνητικών της επιπτώσεων στα συμφέροντα του Δημοσίου, της Φ.Ε.Ε.,  

του Φορέα Ιπποδρομιών και όσων συμμετέχουν στους αγώνες, στη 

διασφάλιση της τήρησης των όρων της διεξαγωγής των ιπποδρομιών και στο 

αδιάβλητο των αγώνων,  

β. τις επιβαρυντικές περιστάσεις που τυχόν συντρέχουν, όπως τη 

διάπραξη από το ίδιο πρόσωπο και άλλης παράβασης των διατάξεων του 

παρόντος στο παρελθόν, την απόπειρα παρεμπόδισης της Φ.Ε.Ε. και των 

οργάνων της κατά τη διεξαγωγή έρευνας για τη συγκεκριμένη υπόθεση και το 

τυχόν οικονομικό όφελος που αποκομίσθηκε ή επιδιώχθηκε να αποκομισθεί 

και 

γ. τις τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις, όπως τη γενικότερη καλή 

ιπποδρομιακή συμπεριφορά του υπαίτιου ή όταν τα πρόσωπα που ευθύνονται 

για την παράβαση συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με την Φ.Ε.Ε. προκειμένου 

να διαπιστωθούν οι αιτίες της ή να επανέλθουν τα πράγματα στην προτέρα 

κατάσταση ή όταν ήρθησαν οι συνέπειες της παράβασης.  
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2. Αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, η ποινή επαυξάνεται μέχρι το 

ανώτατο όριό της που προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο του Κώδικα. Αν 

συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις, η ποινή μειώνεται μέχρι το μισό (1/2) 

του κατώτατου ορίου της. Αν συντρέχουν παράλληλα επιβαρυντικές και 

ελαφρυντικές περιστάσεις, η ποινή διαμορφώνεται ελεύθερα, κατά την κρίση 

του αρμόδιου οργάνου, μέσα στο εύρος του πλαισίου της που προβλέπεται.  

 

3. Όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις, ο υπολογισμός της ποινής γίνεται 

ξεχωριστά για κάθε μια από αυτές. 

 

Άρθρο 159 

Υποτροπή-Μετατροπή ποινών-Παραπομπή-Αναστολή 

 

1. Ο υπαίτιος οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Κώδικα χαρακτηρίζεται 

ως υπότροπος όταν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά από τα αρμόδια όργανα της 

Φ.Ε.Ε. σε οποιαδήποτε ποινή ή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του για 

περισσότερες από δύο (2) φορές το τελευταίο πριν την παράβαση για την 

οποία ελέγχεται έτος,  ασχέτως της ιδιότητάς του κατά την τέλεση της κάθε 

πράξης. Σε περίπτωση υποτροπής, και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά 

στις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος,  επιβάλλεται προσαυξημένη, μέχρι 

και στο διπλάσιο, η κύρωση που προβλέπεται.   

 

2. Αν η πράξη ή παράλειψη που ελέγχεται είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση 

αποτελέσματος ιπποδρομίας, ο υπαίτιος χαρακτηρίζεται ως υπότροπος εφόσον 

έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά από τα αρμόδια όργανα της Φ.Ε.Ε. σε οποιαδήποτε 

ποινή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του για περισσότερες από δύο (2) 

φορές την τελευταία πριν την παράβαση για την οποία ελέγχεται διετία, 

ασχέτως πάντοτε της ιδιότητάς του κατά την τέλεση της κάθε πράξης. Σε 

περίπτωση υποτροπής το αρμόδιο όργανο της Φ.Ε.Ε. επιβάλλει σε βάρος του 

υπαιτίου, σωρευτικά, την ποινή που προβλέπεται, προσαυξημένη μέχρι και στο 

διπλάσιο, και ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως 

δύο (2) έτη ή την πρόσκαιρη ή την οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής του 

άδειας ή την οριστική απώλεια της ιδιότητάς του.  
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3. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών μπορεί, μετά από αίτηση αυτού που τιμωρήθηκε,  

για ποινές αποκλεισμού που επιβλήθηκαν έως και τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες να προβεί στη μετατροπή της ποινής σε πρόστιμο, από πέντε (5) έως 

δέκα (10) ευρώ για κάθε ημέρα, λαμβάνοντας υπ’ όψη της για τον ακριβή 

καθορισμό του ύψους του προστίμου το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης 

και τη γενικότερη ιπποδρομιακή συμπεριφορά του υπαιτίου.  

 

4. Όταν όργανο επιβολής κυρώσεων επιβάλλει ποινή στο ανώτατο όριο της 

δικαιοδοσίας του και κρίνει ότι απαιτείται η επιβολή αυστηρότερης ποινής, 

εκτός της ποινής που επιβάλλει, παραπέμπει την υπόθεση στο αμέσως ανώτερο 

όργανο δικαιοδοσίας με έγγραφη αιτιολογημένη αναφορά του λόγου της 

παραπομπής. 

 

5. Όταν οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι απαιτείται ενδελεχής και λεπτομερής 

διερεύνηση ενός συμβάντος, μπορούν να παραπέμψουν το συμβάν στην 

Επιτροπή Ιπποδρομιών με έγγραφη αιτιολογημένη απόφασή τους. 

 

6. Όταν όργανο επιβολής κυρώσεων επιβάλλει την ποινή της αναστολής της 

επαγγελματικής άδειας, ορίζει και το χρόνο έναρξης της αναστολής. Στην 

περίπτωση αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας, η αφαίρεση έχει άμεση ισχύ, από 

την ημέρα επιβολής της.  

 

7. Το αρμόδιο για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής όργανο μπορεί,  αν το 

κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη βαρύτητα του πειθαρχικού 

αδικήματος, την προσωπικότητα και την οικονομική κατάσταση του παραβάτη 

καθώς και τη συμπεριφορά του πριν και μετά την πειθαρχική παράβαση, και 

εφόσον ο υπαίτιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά την τελευταία τριετία με 

ποινή αποκλεισμού ανώτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ή 

χρηματική ποινή ανώτερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, να 

αναστείλει, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, την εκτέλεση της ποινής 

που επέβαλε, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 50, 51, 52, 53 και 54 

του άρθρου 128 και  της παραγράφου 6 του άρθρου 161. Αν παρέλθει ο 

χρόνος της αναστολής και ο υπαίτιος δεν έχει τιμωρηθεί στο μεταξύ πειθαρχικά 

σε οποιαδήποτε ποινή, η ποινή που επιβλήθηκε διαγράφεται. Αν πριν λήξει ο 

χρόνος της αναστολής ο υπαίτιος τιμωρηθεί σε οποιαδήποτε ποινή για 

οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα, εκτίει, σωρευτικά με τη νέα 
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ποινή που του επιβλήθηκε, και την ποινή που ανεστάλη η εκτέλεσή της, δεν 

θεωρείται όμως υπότροπος.  

 

Άρθρο 160 

Εξύβριση-Διατάραξη ιπποδρομιακής τάξης-Παράβαση αποκλεισμού-

Παράλειψη  οφειλόμενων ενεργειών-Δωροδοκία 

 

1. Σε περίπτωση προσβολής της τιμής οποιουδήποτε, με λόγο ή με έργο ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών:  

α. σε βάρος του υπαίτιου ιδιοκτήτη ή προπονητή, πρόστιμο έως χίλια 

(1.000) ευρώ,   

β. σε βάρος του υπαίτιου αναβάτη ή ιπποκόμου, αποκλεισμός έως τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες και  

γ. σε βάρος του υπαίτιου φιλίππου, αποκλεισμός από όλους τους χώρους 

του Ιπποδρόμου έως τρεις (3) μήνες και αν η πράξη τελέσθηκε σε βάρος 

ιδιοκτήτη,  προπονητή, αναβάτη ή ιπποκόμου,  η άμεση αποπομπή από τους 

ανωτέρω χώρους και ο αποκλεισμός από αυτούς για χρονικό διάστημα έως 

δώδεκα (12) μήνες. 

 

 2. Η τέλεση του αδικήματος της παραγράφου 1 σε βάρος μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., του Φορέα Ιπποδρομιών, των Επιτροπών 

της Φ.Ε.Ε. και Τεχνικών Επιτετραμμένων κατά τη διάρκεια της άσκησης των 

καθηκόντων τους αποτελεί επιβαρυντική περίσταση και επιβάλλεται σε βάρος 

του υπαιτίου από την Επιτροπή Ιπποδρομιών, επιπροσθέτως των ποινών της 

παραγράφου 1, η αφαίρεση της επαγγελματικής του, σχετικής με τον 

ιππόδρομο, άδειας ή ο αποκλεισμός από τους χώρους του άρθρου 155 για 

χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος ή πρόστιμο έως δύο 

χιλιάδες (2.000) ευρώ. Αν πρόκειται για ιδιοκτήτη ίππου, αφαιρούνται και τα 

διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας του για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μήνες 

έως ένα (1) έτος.  

 

3. Σε περίπτωση διατάραξης με οποιοδήποτε τρόπο της ιπποδρομιακής τάξης,  

επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες, αν η διατάραξη λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια των ιπποδρομιών, και από την Επιτροπή Ιπποδρομιών σε κάθε άλλη 

περίπτωση:  
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α. σε βάρος του υπαίτιου ιδιοκτήτη ή του αντιπροσώπου του, 

αποκλεισμός από όλους τους χώρους του άρθρου 155 έως έξι (6) μήνες,   

β. σε βάρος του υπαίτιου προπονητή ή βοηθού προπονητή, πρόστιμο έως 

χίλια (1.000) ευρώ, και αν οι ενέργειές του έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 

ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, πρόστιμο έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και 

αφαίρεση της άδειάς του έως έξι (6) μήνες, σωρευτικά, 

γ. σε βάρος του υπαίτιου αναβάτη ή ιπποκόμου, αποκλεισμός έως έξι (6) 

μήνες.  

 

4. Στην περίπτωση αφαίρεσης των διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας 

ιδιοκτήτη ίππων για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα ή αφαίρεσης 

της άδειας του προπονητή ή του αναβάτη ή επιβολής της ποινής του 

αποκλεισμού ιππεύσεων ή προπονήσεων ή του αποκλεισμού από τους χώρους 

του άρθρου 155, ο ιδιοκτήτης ή ο προπονητής ή ο αναβάτης ή ο φίλιππος σε 

βάρος του οποίου επιβλήθηκε  η  κύρωση παύει να έχει την ανωτέρω ιδιότητά 

του και απαγορεύεται ή παρουσία του σε οποιοδήποτε χώρο του άρθρου 155. 

Αν παραβιασθεί η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου, επιβάλλεται:  

α. σε βάρος του υπαίτιου ιδιοκτήτη, περαιτέρω αποκλεισμός, από τρεις 

(3) μήνες έως και ένα (1) έτος, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε.,   

β. σε βάρος του υπαίτιου προπονητή ή βοηθού προπονητή, περαιτέρω 

αναστολή της άδειάς του έως έξι (6) μήνες, από την Επιτροπή Ιπποδρομιών,  

γ. σε βάρος του υπαίτιου αναβάτη, αποκλεισμός έως εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες και 

δ. σε βάρος του υπαίτιου φιλίππου, αποκλεισμός έως δύο () έτη από 

όλους τους χώρους του ιπποδρόμου.  

 

5. Σε ιδιοκτήτη, προπονητή, αναβάτη ίππου που παραλείπει οφειλόμενες 

ενέργειες  ή υποχρεώσεις του που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα αλλά 

για τις οποίες δεν καθορίζονται σ΄ αυτόν αυτοτελώς κυρώσεις, επιβάλλεται 

από τις Επιτροπές Ελέγχου αποκλεισμός από τους χώρους του άρθρου 155 έως 

εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

 

6. Αποκλείεται οριστικά από τον ιππόδρομο οποιοδήποτε πρόσωπο αποπειραθεί 

ή προβεί σε δωροδοκία οποιουδήποτε εμπλέκεται με τις ιπποδρομίες, όπως 

ιδιοκτήτη, προπονητή, αναβάτη, Τεχνικού Επιτετραμμένου ή προσφέρει στους 
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ανωτέρω ή υποσχεθεί να προσφέρει χρήματα, κέρδη ή συμμετοχή σε κέρδη 

προκειμένου να επιχειρηθεί προκατασκευασμένο  αποτέλεσμα  ιπποδρομίας. Η 

υπόθεση παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. στη 

Δικαιοσύνη.   

 

Άρθρο 161 

Παράβαση  αρχών  φιλίππου πνεύματος-Δυσφήμιση ιπποδρομιακής 

δραστηριότητας  

 

1. Οι ιδιοκτήτες ίππων, οι προπονητές, οι αναβάτες, οι ιπποκόμοι, οι Τεχνικοί 

Επιτετραμμένοι και οι φίλιπποι οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλίππου 

πνεύματος και τα διεθνώς παραδεκτά πρότυπα φιλίππου πνεύματος και 

δεοντολογίας (παράβαση αρχών φιλίππου πνεύματος).  

 

2. Οι ιδιοκτήτες ίππων, οι προπονητές, οι αναβάτες, οι ιπποκόμοι, οι Τεχνικοί 

Επιτετραμμένοι και οι φίλιπποι απαγορεύεται να ισχυρίζονται ενώπιον τρίτου 

ή να διαδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο  γεγονός που μπορεί να βλάψει την 

ιπποδρομιακή δραστηριότητα (δυσφήμιση ιπποδρομιακής δραστηριότητας). 

 

3. Η παράβαση κάθε μιας των παραγράφων 1 και 2 έχει ως συνέπεια την 

επιβολή σε βάρος των παραβατών της ποινής της απαγόρευσης για χρονική 

διάρκεια έως πέντε (5) έτη της συμμετοχής τους, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, 

στους ιπποδρομιακούς αγώνες και στην προετοιμασία της διεξαγωγής τους ή 

του αποκλεισμού τους έως πέντε (5) έτη από όλους τους χώρους του 

Ιπποδρόμου.   

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε. επιβάλλει την ποινή για την παράβαση 

της παραγράφου 1 μετά από εισήγηση  της Επιτροπής  Φιλίππου Πνεύματος 

της Φ.Ε.Ε., και για την παράβαση της παραγράφου 2 μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Ιπποδρομιών. Οι ανωτέρω Επιτροπές επιλαμβάνονται σχετικά 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. 

 

Άρθρο  162 

Ισχύς αποφάσεων διεθνών αναγνωρισμένων Ιπποδρομιακών Αρχών  
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1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ιπποδρομιών, κάθε 

πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί αναστολή ή αφαίρεση ιδιότητας από 

οποιαδήποτε διεθνή αναγνωρισμένη Iπποδρομιακή Αρχή θεωρείται 

αποκλεισμένο πρόσωπο και από όλους τους χώρους δικαιοδοσίας της Φ.Ε.Ε., 

για όσο χρόνο διαρκεί η επιβληθείσα αναστολή ή αφαίρεση. 

 

2. Η ποινή της παραγράφου 1 δεν επιβάλλεται αν το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. κρίνει ότι 

δεν τηρήθηκαν κατά τη διαδικασία η οποία οδήγησε στην επιβολή της ποινής 

οι αρχές της δίκαιης δίκης, αίρεται δε σε περίπτωση άρσης για οποιοδήποτε 

λόγο της ποινής από την Ιπποδρομιακή Αρχή που την επέβαλε.  

 

 


