
 
 

Μαρκόπουλο, 10 Απριλίου 2020 
      Αρ. πρωτ. 100 

Προς τα σωματεία: 
-  Αττικός Όμιλος Ιππασίας 
- Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Εκάλης 
- Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Βαρυμπόμπης 

                - Ιππικός Όμιλος Σείριος 
-Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βάρης 

 
Κοινοποίηση:     Ιππικά σωματεία και Αθλητές της ΕΟΙ 
 
               
Κύριοι, 
Λάβαμε τα από 6-9.4.2020 e-mails σας με κοινό σημείο το αίτημά σας για 
επανεξέταση/άδεια ίππευσης των ίππων κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων 
μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.  
 
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διευκρινιστεί ακόμα μια φορά ότι οι συγκεκριμένες 
οδηγίες/όροι για την κίνηση των ίππων (βλ. Ανακοίνωση ΕΟΙ 16.3.2020) δεν 
εμπίπτουν στη διακριτική ευχέρεια ή αρμοδιότητα της ΕΟΙ, αλλά ορίστηκαν κατ’ 
εξαίρεση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά από συνεργασία του με 
την ΕΟΙ, αφού ελήφθησαν οι εξής παράγοντες υπόψη : 
 

1. Όλα τα αθλητικά σωματεία, όπως δηλαδή και οι όμιλοι σαν τους δικούς σας, 
είναι κλειστά (βλ. ΦΕΚ 833 από 12.3.2020). Στην περίπτωση των ιππικών 
ομίλων, αυτό επιτρέπει τις στοιχειώδεις ενέργειες για την φροντίδα των 
αλόγων και άλλων οργανωτικών θεμάτων, αλλά απαγορεύει ρητώς 
οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, προπόνηση και σχολή ιππασίας στον 
χώρο των ομίλων. 

 



2. Οποιαδήποτε παράβαση των 
σαν τους δικούς σας, επιφέρει σημαντικό χρηματικό πρόστιμο για τον όμιλο 
και, πιθανώς, και άλλες πειθαρχικές συνέπειες. Επιπλέον, αν συμβεί κάτι 
μέσα στον χώρο του ομίλου, σε περίοδο μάλιστα που είναι κλειστός, 
όμιλος σας και οι εκπρόσωποί του έχουν όλη 
είναι ακόμα πιο σύνθετο αν κάποιο συμβάν αφορά ανηλίκους, για τους 
οποίους δεν ισχύει η απαλλαγή ευθύνης με δήλωση του κηδεμόνα. 

 
3. Οποιοδήποτε κρούσμα κορωνοϊού σε προσωπικό του ομίλου (οι 

πιθανότητες εμφάνισης του οποίου αυξάνονται όταν το προσωπικό έρχεται 
σε επαφή με αθλητές
σημάνει αυτόματα καραντίνα για όλη την εγκατάσταση και το π
του ομίλου 

 
Οι ανωτέρω 3 παράγοντες προκύπτουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και 
τήρησή τους είναι υποχρεωτική
 
Αντιθέτως, οι Ανακοινώσεις της ΕΟΙ είναι περιγραφή τη
στους ομίλους για φροντίδα των ίππων και των αυσ
των ίππων, όπως εγκρίθηκαν από το Υπουργείο. 
 
Η τήρηση ή μη όσων περιγράφοντα
στη σωματειακή και ατομική ευθύνη, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, 
αλλά και στην επίγνωση ότι η μη τή
συνέπειες για όλο τον κόσμο της ιππασίας.
 
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΟΙ με ημερομηνία 10.4.2020, το ΔΣ έλαβε 
απόφαση για ματαίωση του Αγωνιστικού Προγράμματος 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσοι αγωνιστικοί και προπονητικοί στόχοι. 
 
Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, η ΕΟΙ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αποφάσεις 
της Πολιτείας για διατήρηση ή χαλάρωση των μέτρων και θα είναι έτοιμη, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο, να κοινοποιήσει αν
κίνηση των ίππων. 

 Ο Πρόεδρος 

            Ισίδωρος Κούβελος

Οποιαδήποτε παράβαση των προβλεπομένων στο ως άνω ΦΕΚ  από ομίλους 
σαν τους δικούς σας, επιφέρει σημαντικό χρηματικό πρόστιμο για τον όμιλο 
και, πιθανώς, και άλλες πειθαρχικές συνέπειες. Επιπλέον, αν συμβεί κάτι 
μέσα στον χώρο του ομίλου, σε περίοδο μάλιστα που είναι κλειστός, 
όμιλος σας και οι εκπρόσωποί του έχουν όλη την ποινική ευθύνη. Το θέμα 
είναι ακόμα πιο σύνθετο αν κάποιο συμβάν αφορά ανηλίκους, για τους 
οποίους δεν ισχύει η απαλλαγή ευθύνης με δήλωση του κηδεμόνα. 

Οποιοδήποτε κρούσμα κορωνοϊού σε προσωπικό του ομίλου (οι 
πιθανότητες εμφάνισης του οποίου αυξάνονται όταν το προσωπικό έρχεται 

ς/ιδιοκτήτες  που κυκλοφορούν και εκτός ομίλων) θα 
σημάνει αυτόματα καραντίνα για όλη την εγκατάσταση και το προσωπικό 

Οι ανωτέρω 3 παράγοντες προκύπτουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και 
τήρησή τους είναι υποχρεωτική. 

Αντιθέτως, οι Ανακοινώσεις της ΕΟΙ είναι περιγραφή της διαδικασίας πρόσβασης 
στους ομίλους για φροντίδα των ίππων και των αυστηρών οδηγιών/όρων
των ίππων, όπως εγκρίθηκαν από το Υπουργείο.  

περιγράφονται στις Ανακοινώσεις της ΕΟΙ εναπόκειται τελικά 
τη σωματειακή και ατομική ευθύνη, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, 

αλλά και στην επίγνωση ότι η μη τήρησή τους από έναν όμιλο, μπορεί να έχει 
συνέπειες για όλο τον κόσμο της ιππασίας. 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΟΙ με ημερομηνία 10.4.2020, το ΔΣ έλαβε 
απόφαση για ματαίωση του Αγωνιστικού Προγράμματος 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου. 

πάρχουν άμεσοι αγωνιστικοί και προπονητικοί στόχοι. 

Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, η ΕΟΙ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αποφάσεις 
της Πολιτείας για διατήρηση ή χαλάρωση των μέτρων και θα είναι έτοιμη, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο, να κοινοποιήσει αναθεωρημένες οδηγίες για την 

Με ιππικούς χαιρετισμούς 
     Ο Γεν. Γραμματέας              

             
Ισίδωρος Κούβελος           Γεώργιος Δημαράς

ΦΕΚ  από ομίλους 
σαν τους δικούς σας, επιφέρει σημαντικό χρηματικό πρόστιμο για τον όμιλο 
και, πιθανώς, και άλλες πειθαρχικές συνέπειες. Επιπλέον, αν συμβεί κάτι 
μέσα στον χώρο του ομίλου, σε περίοδο μάλιστα που είναι κλειστός, ο 

. Το θέμα 
είναι ακόμα πιο σύνθετο αν κάποιο συμβάν αφορά ανηλίκους, για τους 
οποίους δεν ισχύει η απαλλαγή ευθύνης με δήλωση του κηδεμόνα.  

πιθανότητες εμφάνισης του οποίου αυξάνονται όταν το προσωπικό έρχεται 
που κυκλοφορούν και εκτός ομίλων) θα 

ροσωπικό 

Οι ανωτέρω 3 παράγοντες προκύπτουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και η 

πρόσβασης 
ων κίνησης 

της ΕΟΙ εναπόκειται τελικά 
τη σωματειακή και ατομική ευθύνη, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, 

ρησή τους από έναν όμιλο, μπορεί να έχει 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΟΙ με ημερομηνία 10.4.2020, το ΔΣ έλαβε 
απόφαση για ματαίωση του Αγωνιστικού Προγράμματος 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου.  

πάρχουν άμεσοι αγωνιστικοί και προπονητικοί στόχοι.  

Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, η ΕΟΙ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αποφάσεις 
της Πολιτείας για διατήρηση ή χαλάρωση των μέτρων και θα είναι έτοιμη, σε 

αθεωρημένες οδηγίες για την 

Ο Γεν. Γραμματέας              

 
Γεώργιος Δημαράς 


