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H Αστική Μή κερδοσκοπική Εταιρεία “Ιπποστήριξη: 
Θεραπευτική Ιππασία, Ιπποθεραπεία και Εκπαίδευση” ιδρύθηκε το 
Μάρτιο του 2013 στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία και 
αποκλειστική χορηγία των Αικατερίνης Ρόκου και Μαρίας Μητρούλη.  

Σκοπός της Α.Μ.Κ.Ε. “Ιπποστήριξη: Θεραπευτική Ιππασία, Ιπποθεραπεία 
και Εκπαίδευση” είναι η προαγωγή και διάδoση της Θεραπείας και 
Εκπαίδευσης μέσω του Αλόγου (Equine Assisted Therapy and Education) 
και η πραγματοποίηση συνεδριών Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής 
Ιππασίας που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες.

Η Ιπποστήριξη εδρεύει στο Λαγκαδά Θεσσαλονικης, σε εγκαταστάσεις 
κατάλληλες για παιδιά και ΑΜΕΑ και άλογα άρτια εκπαιδευμένα στην 
παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ειδικές ομάδες ατόμων. 

Για να συμμετέχει κάποιος στα προγράμματα της Ιπποστήριξη καλείται 
να αποδίδει συνδρομή μέλους. Η συνδρομή των μελών της Ιπποστήριξη 
σκοπεύει στην κάλυψη των εξόδων της Ιπποστήριξη και αποτελεί προς 
το παρόν το μόνο έσοδο της Εταιρίας και το μόνο τρόπο να συνεχίσουμε 
το κοινωφελές και αφιλοκερδές λειτούργημα μας. 



Σκοπός
Α. Η φιλοξενία, θεραπεία και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, 
(νοητική, κινητική, νευρολογική, συναισθηματική, ψυχολογική), ή μη, 
μέσω ιπποειδών (άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια) και άλλων ζώων 
(γάτες, σκύλοι, οικόσιτα ζώα κλπ.).
Β. Η εκπαίδευση, ψυχαγωγία και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία, ή μη, 
μέσω αγροτικών – γεωργικών εργασιών.
Γ. Η σύσταση Ελληνικής Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Εκπαιδευτικής 
Ιππασίας και Ιπποθεραπείας, για την επίσημη αναγνώριση του κλάδου και 
των δικαιωμάτων του από το ελληνικό κράτος και τους ασφαλιστικούς 
φορείς.
Δ. Η δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την 
κατάρτιση και πιστοποίηση των ενδιαφερομένων (παιδαγωγών, 
ψυχολόγων, φυσικοθεραπευτών, καθηγητών φυσικής αγωγής, 
φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, συμβούλων 
ψυχικής υγείας κλπ) στη θεραπευτική και εκπαιδευτική ιππασία και 
ιπποθεραπεία. 
Ε. Η φιλοξενία, εκπαίδευση και εκτροφή ιπποειδών και ζώων για 
εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Προστασία και αναπαραγωγή ντόπιων ή μη, ειδών (άλογα, σκύλοι, 
    γάτες κ.α.), όπως και σπάνιων ειδών και γενικότερα ζώων, πτηνών κλπ.
2. Εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων προστασίας και φροντίδας ζώων,    
    πτηνών κτλ.(ομοιοπαθητική, βιοδυναμική, βελονισμός κ.α.)
3. Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την ιατρική περίθαλψη και    
    φροντίδα ιπποειδών και άλλων οικόσιτων η μη ζώων, και πτηνών κτλ.
4. Η  Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή μη, στην παροχή κτηνιατρικών    
    υπηρεσιών καθώς και στην περίθαλψη-φροντίδα των ιπποειδών 
    και των άλλων ζώων, πτηνών κ.λ.π ,όπως περιποίηση τριχώματος,  
    καθαρισμός οπλών, σίτιση, καθαριότητα κλπ.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
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ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”



ΣΤ. Η εκπαίδευση  ατόμων με αναπηρία ή μη στην καλλιέργεια ανθέων, 
οπωροκηπευτικών, λαχανικών, σιτηρών, κ.λ.π.
Ζ. Η συνεργασία με διάφορους φορείς (τοπικούς, δημόσιους, εθνικούς, 
ευρωπαϊκούς, διεθνείς κ.α.) όπως συλλόγους, σχολεία, ιδρύματα, 
οικοτροφεία, ομοσπονδίες, αθλητικούς φορείς, σωματεία, κερδοσκοπικές ή 
μη εταιρείες, νομικά πρόσωπα  Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκκλησίες, 
εταιρείες κλπ  για εκπαίδευση ,ψυχαγωγία και για τη συνεργασία και 
εφαρμογή  προγραμμάτων  που θα απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία ή 
μη, και σε άλλες ευπαθείς, ή μη ,ομάδες ατόμων.
Η. Η  Δημιουργία υλικού έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής έρευνας, 
συγγραφή επιστημονικών άρθρων, μελετών κλπ, η δημοσίευση 
συνεντεύξεων και απόψεων κ.α., με σκοπό την ενημέρωση, πληροφόρηση 
κ.α. του κοινού.
Θ. Η διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 
δραστηριοτήτων και σεμιναρίων.
Ι. Η συνεργασία με άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ειδικότητα  
ψυχολόγου, φυσικοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, ψυχίατρου, γυμναστή, 
ειδικού  παιδαγωγού, αθλητή, προπονητή, κτηνίατρου, λογοθεραπευτή, 
εργοθεραπευτή, σύμβουλου ψυχικής υγείας, εκπαιδευτή θεραπευτικής 
ιππασίας, φυσιοθεραπευτή, συμβούλου ψυχικής υγείας, εναλλακτικού 
θεραπευτή, μουσικού  και παρεμφερείς ειδικότητες, καθώς και με άλλες 
αστικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και κέντρα με σκοπό την θεραπεία, 
εκπαίδευση και ψυχαγωγία του κοινού και των συμμετεχόντων.
K. Η  συνεργασία και επικοινωνία με άλλα νομικά  πρόσωπα, σωματεία 
και οργανώσεις γενικά που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και ανάληψη 
δραστηριοτήτων για την προώθηση και επιτυχία των κοινών σκοπών.

Οι σκοποί της εταιρίας ουδέποτε μπορούν να επιδιωχθούν 
με ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων 
με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.



Πόροι & διαχείριση 
εσόδων της εταιρειας 
Δεδομένου ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι κοινωνικός και όχι 
κερδοσκοπικός, η εταιρεία παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες μόνο 
στα μέλη της και στηρίζει την ύπαρξή της στην αγάπη των ανθρώπων 
προς το αναλαμβανόμενο έργο και αποδέχεται κάθε καλοπροαίρετη 
προσφορά προσώπου, φυσικού ή νομικού, που δίνεται σε αυτή 
με Πνεύμα ειλικρινούς και αληθούς συμπαραστάσεως στην 
προσπάθεια αυτή, στα πλαίσια προσφοράς, οικονομικής εισφοράς 
και εθελοντισμού. 

Λόγω του Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας, τα τυχόν 
μένοντα έσοδα μετά την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών εξόδων, 
δεν θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων, αλλά θα διατίθενται για την 
επιμόρφωση των εταίρων, των μελών και του προσωπικού της Εταιρείας, 
την Οργάνωση εκδηλώσεων κτλ. και γενικά θα επανεπενδύονται προς 
εκπλήρωση και χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών. 
Καμία απονομή κερδών κατά τη λειτουργία της εταιρείας ή μετά τη λύση 
αυτής δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταξύ των εταίρων 
και των μελών της. 
Τα τυχόν, πέραν των συνεισφορών των εταίρων καθαρά κεφάλαια 
της εταιρίας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της  για την πραγματοποίησης 
του εταιρικού σκοπού.
Πέραν των ως άνω εισφορών, έκαστος των εταίρων δύναται 
να παρέχει επ’ αμοιβή και την προσωπική του εργασία, καθώς επίσης 
και τις επιστημονικές και πρακτικές του γνώσεις, υπό τον όρον 
ότι θα απασχολείται βάσει συμβάσεως εργασίας, οι όροι της οποίας 
θα καθορίζονται από την εταιρία.


