
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΙΠΠΩΝ  
 

1. Οι εγγραφές ίππων  διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Ιπποδρομιών  με την παρουσία εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε. για το σκοπό διαπίστωσης 

μη ύπαρξης κωλύματος εγγραφής ή συμμετοχής τους σε Ιπποδρομία σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών.  

2. Οι εγγραφές ίππων γίνονται εγγράφως ή μέσω e-mail. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει προτυπωμένη φόρμα, την οποία του παρέχει ο Φορέας 

Ιπποδρομιών, η οποία φέρει όλα τα στοιχεία του εγγράφοντος και την υπογραφή του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή προπονητή ή του νομίμου αντιπροσώπου 

τους. Η προτυπωμένη φόρμα συνοδεύει τη Διαδικασία που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Ιπποδρομιών. Για την εγγραφή ίππων μέσω e-mail, ο 

Φορέας Ιπποδρομιών  θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του, στην οποία θα εξειδικεύεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εγγραφή 

των ίππων. Όσον αφορά τη διαδικασία των εγγραφών με τη χρήση έντυπης φόρμας, αυτή πραγματοποιείται ως εξής:  

3. Στις 7.00 πμ της ημέρας των εγγραφών τοποθετείται από  εντεταλμένο πρόσωπο του Φορέα Ιπποδρομιών σε εκ των προτέρων προσδιορισμένο  χώρο του 

κεντρικού κτιρίου του ιπποδρόμου σφραγισμένη  κάλπη. Παράλληλα διατίθενται οι έντυπες φόρμες τις οποίες καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι 

και να ρίξουν εντός της κάλπης της σχετικής διαδικασίας αρχόμενης από της 7.00 π.μ. 

4. Στις 10:00 ώρα το πρωί της ημέρας των εγγραφών λήγει η πρώτη φάση της διαδικασίας . Η κάλπη μεταφέρεται από εντεταλμένο πρόσωπο του Φορέα 

Ιπποδρομιών σε προεπιλεγμένη αίθουσα του κεντρικού κτιρίου. Ακολουθεί η αποσφράγιση της κάλπης και το άνοιγμα των φακέλων και εν συνεχεία η 

καταγραφή και  καταχώρηση στο Πρακτικό  Εγγραφών των εγγεγραμμένων ίππων. Κατά το άνοιγμα των φακέλων παρίστανται οι εντεταλμένοι αρμόδιοι του 

Φορέα Ιπποδρομιών, και ο εκπρόσωπος της ΦΕΕ, ενώ θα  δύναται, με συναίνεση του Φορέα Ιπποδρομιών, να παρίσταται προς τούτο, ειδικά οριζόμενος 

εκπρόσωπος της Ένωσης Προπονητών. Κανένα άλλο πρόσωπο χωρίς ειδική άδεια από την Φορέα Ιπποδρομιών δεν δικαιούται να παρίσταται στην όλη  

διαδικασία. Το Πρακτικό Εγγραφών,  μετά την καταχώριση των ίππων και το πέρας όλης της διαδικασίας, υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Φορέα 

Ιπποδρομιών και τον εκπρόσωπο της Φ.Ε.Ε.. 

5. Ακολουθεί η πρώτη διαδικασία εσωτερικών μετακινήσεων ίππων για εκείνες τις ιπποδρομίες οι οποίες δεν θα κριθούν ανοιχτές για συμπληρωματικές 

εγγραφές.  

6. Στη συνέχεια ανακοινώνονται οι ιπποδρομίες που διατίθενται προς συμπληρωματικές εγγραφές, αυτές που καταργούνται, τυχόν υποδιαιρέσεις, καθώς και 

άλλες απαραίτητες πληροφορίες κατά την κρίση του Φορέα Ιπποδρομιών.  

7. Για τις συμπληρωματικές εγγραφές  ακολουθείται η ίδια ως άνω  διαδικασία, διάρκειας 45 λεπτών κατά μέγιστο. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου της 

συμπληρωματικής διαδικασίας ακολουθεί  η καταγραφή των ίππων στο Πρακτικό Εγγραφών , οι μετακινήσεις των ίππων που έχουν δηλωθεί, και μετά από 

έλεγχο της συνολικής καταγραφής των ίππων, ανακοινώνονται οι τελικοί αριθμοί των ίππων και ακολουθεί ανάγνωση των ονομάτων των ίππων που θα 

συμμετάσχουν στις  ιπποδρομίες της αντίστοιχης ιπποδρομιακής συγκέντρωσης. 

ΟΡΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

8. Ιπποδρομίες με τουλάχιστον επτά (7) ίππους θεωρούνται « κλειστές». Σε αυτές μπορεί να προστεθεί ίππος μόνο εφόσον έχει εγγραφεί από το πρωί (πριν 

δηλαδή τη συμπληρωματική εγγραφή) και σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, και δεν πραγματοποιηθεί η ιπποδρομία στην οποία είχε αρχικά 

εγγραφεί. Προκηρύσσονται συμπληρωματικές εγγραφές για εκείνες τις ιπποδρομίες που θα προκρίνει ο φορέας και για τις οποίες δεν θα έχει επιτευχθεί το όριο 

των επτά (7) συμμετοχών. 

9. Οι ίπποι που έχουν εγγραφεί από την πρώτη φάση (πριν τις 10:00π.μ.) της διαδικασίας, ως ανωτέρω, έχουν δικαίωμα μετακίνησης σε άλλη ιπποδρομία, 

εφόσον δεν συμπληρωθεί η αρχικά δηλωθείσα ιπποδρομία. Για το λόγο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών με σειράς δηλούμενης 

προτεραιότητας. 

9Α.   

i. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εγγράφουν ίππους σε μια συγκεκριμένη ιπποδρομία θα έχουν την δυνατότητα (option) να κάνουν εγγραφή με τον πρόσθετο 

όρο/ειδική ένδειξη “EAN MIA” που θα αναγράφεται στο σχετικό σημείο της έντυπης φόρμας.  

ii. Οι εγγραφόμενοι με τον εν λόγω όρο/ένδειξη ίπποι θα δεσμεύονται για την συμμετοχή τους στην ιπποδρομία που ενεγράφησαν, εάν ο αριθμός του 

συνόλου των εγγεγραμμένων ίππων στην ίδια ιπποδρομία είναι μέχρι και οχτώ (8) ίπποι, τηρουμένης της κατωτέρω διαδικασίας (παράγραφος iii του 

παρόντος όρου 9Α) εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ίππων υπερβαίνει τους οχτώ (8).  

iii. Σε περίπτωση κατά την οποία σε συγκεκριμένη ιπποδρομία εγγραφούν παραπάνω τους ενός (1) ίπποι με τον όρο/ένδειξη “EAN MIA” και ο αριθμός του 

συνόλου των εγγραφέντων σε αυτήν υπερβαίνει τους οκτώ (8) ίππους, τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των όσων ίππων ενεγράφησαν με την εν λόγω 

ένδειξη, έτσι ώστε οι επιπλέον των οχτώ (8) θα δικαιούνται είτε να αποσυρθούν, είτε να επανεγγραφούν στη φάση των συμπληρωματικών εγγραφών.  

iv. Οι ίπποι με την ένδειξη “EΑΝ ΜΙΑ”, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω θα αποσυρθούν από την 1η φάση των εγγραφών, ανακοινώνονται στους προπονητές τους 

και θα έχουν δικαίωμα επανεγγραφής σε άλλη ιπποδρομία στη φάση των συμπληρωματικών εγγραφών.  

v. Σε περίπτωση κατά την οποία επιπρόσθετα του όρου/ένδειξης “ΕΑΝ ΜΙΑ” έχει αναγραφεί και δυνατότητα πολλαπλών επιλογών (με σειρά δηλούμενης 

προτεραιότητας), τότε ο συναφής ίππος μετακινείται στην πρώτη διαθέσιμη επιλογή άλλης δηλούμενης ιπποδρομίας, υπό την προϋπόθεση των 

προβλέψεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 9Α.  

vi. Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις του παρόντος όρου 9Α δεν θίγουν την πρόβλεψη του όρου 8, με βάση την οποία οι ιπποδρομίες με τουλάχιστον επτά 

(7) ίππους θεωρούνται “κλειστές”. 

10. Ίπποι που εκ παραδρομής ενεγράφησαν σε άλλη πλην της πράγματι σκοπούμενης ιπποδρομίας δύνανται  να μεταφερθούν στην ορθή ιπποδρομία, μόνον 

εφόσον θα υπάρχει κενή θέση σε αυτή και οπωσδήποτε πριν την ανάγνωση των ονομάτων των ίππων. 

11. Προς το σκοπό παροχής διευκρινίσεων,  οι προπονητές ή οι εκπρόσωποί τους πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διαδικασία των εγγραφών (είτε με φυσική 

παρουσία σε εγγύτητα ή πλησίον της αιθούσης, είτε τηλεφωνικά) για επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Ιπποδρομιών.  

12. Ο Φορέας Ιπποδρομιών έχει το δικαίωμα να προκηρύξει κατά τη διάρκεια των συμπληρωματικών εγγραφών πρόσθετες ιπποδρομίες, τους όρους και το 

έπαθλο των οποίων θα ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία των συμπληρωματικών εγγραφών μπορεί να παρατείνεται για 

πρόσθετη περίοδο 30 λεπτών.  

13. Αν υπάρχει σε μια ιπποδρομιακή συγκέντρωση  κύρια ιπποδρομία, αυτή θεωρείται «κλειστή» ανεξαρτήτως αριθμού ίππων, οπότε και τα ονόματα των ίππων 

διαβάζονται από  εκπρόσωπο του Φορέα Ιπποδρομιών.  

14. Σε περίπτωση που κατά το πέρας των εγγραφών προκύψει ότι δεν δύναται να  πραγματοποιηθεί  ιπποδρομιακή συγκέντρωση και στο πρόγραμμα της 

συγκεκριμένης ημέρας υπάρχει κύρια ιπποδρομία, οι ίπποι που έχουν εγγραφεί σε αυτήν ανακοινώνονται, δημοσιεύεται ο ισοζυγισμός τους και η ιπποδρομία 

αυτή διεξάγεται στην επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση. 



15. Για την πραγματοποίηση μιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης απαιτούνται κατ ελάχιστον πέντε (5) και κατά μέγιστο επτά (7) ελληνικές ιπποδρομίες. Είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του Φορέα να αποφασίσει ποιες από τις ιπποδρομίες θα διεξαχθούν, σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός ιπποδρομιών υπερβαίνει το 

παραπάνω ανώτατο όριο 

16. Τροποποιήσεις της ως άνω διαδικασίας που ήθελε αποφασίσει ο Φορέας Ιπποδρομιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μετά από προηγούμενη ενημέρωση 

της Φ.Ε.Ε.  


