
 
 
            Μαρκόπουλο, 21  Απριλίου 2020 

                  Αρ. πρωτ. 105 
 
Κύριο Άκη Σκέρτσο 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό 
 
Κύριο Νίκο Χαρδαλιά 
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 
 
Κοινοποίηση: - Κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, Υφυπουργό Αθλητισμού 

- Κύριο Γιώργο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού  
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας – ΕΟΙ είναι ο επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης 
στη χώρα μας του ολυμπιακού αθλήματος της ιππασίας. 
 
Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να εξετάσετε τη δυνατότητα τα αθλητικά 
ιππικά σωματεία μέλη μας και οι ιππικές αθλητικές εγκαταστάσεις τους να είναι από τους 
πρώτους κωδικούς/χώρους, για τους οποίους θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας 
για την εξάπλωση του κορωνοιού λόγω της ιδιαιτερότητας και των αναγκών φροντίδας των 
αθλητικών ίππων, που είναι μεγαλύτερες και από αυτές των συνηθισμένων οικόσιτων και 
άλλων κατοικίδιων ζώων.  
 
Για την απόφασή σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα εξής : 
 

- Oι ιππικές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι μεγάλοι υπαίθριοι χώροι στη φύση, 
όπου δεν δημιουργείται συνωστισμός.  

- Η  Ιππασία είναι ατομικό άθλημα και εύκολα διατηρούνται οι απαιτούμενες 
αποστάσεις.  

- Η ΕΟΙ ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα άμεσης διακοπής κάθε αγωνιστικής και αθλητικής 
δραστηριότητας εγκαίρως στις 11.3.2020. 

- Η ΕΟΙ με παρέμβαση της προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και υποστήριξη 
από το Υπουργείο Αθλητισμού, εξασφάλισε και επέβλεψε καθ’ όλη τη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων την πρόσβαση στις ιππικές εγκαταστάσεις των σωματείων 
μελών μας σε αθλητές και υπεύθυνους των αθλητικών ίππων αποκλειστικά και μόνο 
για τη φροντίδα, κίνηση και ευζωία των αθλητικών ίππων, δεδομένου ότι τα 
σωματεία είχαν εξ αρχής ενταχθεί στους κωδικούς στους οποίους επιβλήθηκε 
διακοπή λειτουργίας και δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό.  



- Η ανωτέρω πρόσβαση γινόταν εντός του πλαισίου που οριζόταν περιοριστικά η 
συνημμένη από 16.3.2020 εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αθλητισμού Ανακοίνωση 
της ΕΟΙ και ελεγχόταν αυστηρά από την ΕΟΙ και τα ιππικά σωματεία μέλη μας.  

 
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την κατανόηση των αναγκών των αθλητικών 
ίππων και των σωματείων μελών μας και για τη θετική αντιμετώπιση του αιτήματός μας και 
σας διαβεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία μέλη της τήρησαν και θα τηρούν 
ευλαβικά όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας στους χώρους αρμοδιότητάς τους.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή 
διευκρίνιση.  
 

Με ιππικούς χαιρετισμούς 
 

 Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας              

                
           Ισίδωρος Κούβελος           Γεώργιος Δημαράς 

 
 


