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Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Από τις 30.4.2020, η Πολιτεία ανακοίνωσε ότι η ιππασία περιλαμβάνεται στα 
αθλήματα που επιστρέφουν σε προπονήσεις από αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, 2020. 
 
Η απόφαση αυτή ήλθε μετά από συντονισμένες και εύστοχες παρεμβάσεις της ΕΟΙ 
προς την Πολιτεία από την αρχή της καραντίνας μέχρι σήμερα, καθώς και ως 
αποτέλεσμα της υπεύθυνης στάσης του συνόλου της Ελληνικής ιππασίας καθ’ όλο 
αυτό το κρίσιμο διάστημα. 
 
Μαζί με την ανακοίνωση για έναρξη προπονήσεων, έρχεται όμως και πολύ μεγάλη 
ευθύνη από πλευράς του κόσμου της ιππασίας έναντι του κοινωνικού συνόλου, αλλά 
και των άλλων αθλημάτων που αναμένουν να επιστρέψουν σε προπονήσεις το 
επόμενο διάστημα. 
 
Από τη δική μας (και των άλλων αθλημάτων και δραστηριοτήτων που επετράπησαν) 
προσεκτική διαχείριση και τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, 
εξαρτάται η ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα όλων μας και αποφυγή νέων 
περιοριστικών μέτρων. 
 
Σύμφωνα με την Πολιτεία δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πρόωρη χαλάρωση ή 
εφησυχασμός, και αυτό περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες των ομίλων, των 
αθλητών και ιδιοκτητών και, δυστυχώς, και των επίσημων αγωνιστικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Στόχος της ΕΟΙ σε αυτό το αρχικό διάστημα προπονήσεων είναι να διευκολύνει την 
επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς των ομίλων, που είναι τα κύτταρα ανάπτυξης και 
επανεκκίνησης του αθλήματος. Στη συνέχεια, με πολύ προσεκτικά βήματα και πάντα 
υπό την αίρεση των γενικών εξελίξεων και αποφάσεων της Πολιτείας, σχεδιάζεται η 
διοργάνωση εσωτερικών προπονητικών ημερίδων και πιθανώς αργότερα, στα μέσα 
του καλοκαιριού, ανεπίσημων αγωνιστικών εκδηλώσεων, με νέο ειδικό πρωτόκολλο 
μέτρων προστασίας που θα εκδοθεί.  
 



Με δεδομένη την εκκρεμότητα της διοργάνωσης ή μη των Βαλκανικών 
Πρωταθλημάτων τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία αναμένεται να λήξει στη 
συνεδρίαση του Βαλκανικού στις 25 Μαΐου, οποιεσδήποτε πιο συγκεκριμένες 
αποφάσεις της ΕΟΙ για το αγωνιστικό πρόγραμμα και τα πρωταθλήματα 2020 
αναμένονται στις αρχές Ιουνίου και θα αφορούν (εκτός απροόπτου) το διάστημα από 
1 Σεπτεμβρίου και μετά. 
 
Από την προηγούμενη Πέμπτη, 30 Απριλίου, η ΕΟΙ με ανακοίνωσή της είχε εγκαίρως 
ενημερώσει και προετοιμάσει όλο τον κόσμο της Ελληνικής ιππασίας για την 
επιστροφή σε προπονήσεις. Στην ίδια ανακοίνωση επισυναπτόταν ένα σχέδιο 
«Πρωτοκόλλου Ασφαλούς Χρήσης Ιππικών Εγκαταστάσεων & Προπόνησης στο 
άθλημα της ιππασίας» (εφεξής «το Πρωτόκολλο»). 
 
Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτεται το ΤΕΛΙΚΟ Πρωτόκολλο, με μικρές 
προσθήκες (με κόκκινο) κατ’ εφαρμογή του «δεκαλόγου» που ανακοίνωσε ο 
Υφυπουργός Αθλητισμού, ο οποίος επίσης επισυνάπτεται. 
 
Οι όμιλοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αυτό το Πρωτόκολλο σε όλους όσους 
έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, να το αναρτήσουν σε εμφανές σημείο 
στην μια μοναδική είσοδο και να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όλα όσα περιγράφονται 
σε αυτό. 
 
Όπως έχει ενημερώσει η ΕΟΙ την Πολιτεία, το άθλημα της ιππασίας ασκείται στα 
σωματεία-μέλη μας και, συνεπώς, η επιστροφή της ιππασίας σε προπονήσεις 
συνεπάγεται ότι επιτρέπονται όλες οι κανονικές αθλητικές / προπονητικές / 
εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες στους ομίλους μας. Συνιστάται 
ωστόσο αυστηρά η μη λειτουργία τμημάτων πόνι μέχρι και την Κυριακή, 17 Μαΐου 
2020.  
 
Καλούμε όλο τον κόσμο της Ελληνικής ιππασίας (σωματεία, ιππικές εγκαταστάσεις, 
αθλητές, προπονητές, ιδιοκτήτες, κτηνιάτρους, πεταλωτές, προμηθευτές κλπ) να 
μελετήσουν και να εφαρμόζουν αυστηρά και με υπευθυνότητα το συνημμένο 
Πρωτόκολλο και όλες τις συστάσεις.  
 
Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για όλους μας, και όλοι μαζί στην ιππασία είμαστε 
υπεύθυνοι έναντι της κοινωνίας. 
 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


