
 

Συμμετοχή της ΕΟΙππασίας στην Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ 

Στην τηλεδιάσκεψη της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, με θέμα την ενημέρωση για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο και τη σταδιακή 
επανεκκίνηση του αθλητισμού που έγινε το βράδυ της Πέμπτης, 7/5, συμμετείχε ως 
Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γ. Δημαράς. 

Στην τρίωρη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και συντονιστής 
της Υγειονομικής Επιτροπής, κ. Γιώργος Μαυρωτάς, τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής και 
εκπρόσωποι όλων των αθλητικών ομοσπονδιών. Ο Κ. Μαυρωτάς, αφού έκανε μια πρώτη 
ενημέρωση με τις κατευθύνσεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, που έχει συνταχθεί σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ, έδωσε το λόγο στους 
εκπροσώπους των Ομοσπονδιών να εκφράσουν τα όποια θέματα/παρατηρήσεις τους. 

Ο κ. Δημαράς, αφού ευχαρίστησε την πολιτεία για τις έγκαιρες ενέργειες της, ανέφερε ότι η 
ιππασία έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με πρωτόκολλο προσαρμοσμένο στις οδηγίες της 
ΓΓΑ και έθεσε τα εξής θέματα/αιτήματα για το άθλημα της ιππασίας : 

1. Δήλωση Ιατρικού Ιστορικού 
Διευκρινίστηκε ότι αθλητές των εθνικών ομάδων θα συμπληρώνουν μόνοι τους και με τον 
προσωπικό τους γιατρό το Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών και θα το 
έχουν στη διάθεση της ΕΟΙ και των αρχών για ενδεχόμενο έλεγχο. Οι προπονητές, 
προσωπικό και άλλα άτομα με εγκεκριμένη πρόσβαση σε ιππική εγκατάσταση 
συμπληρώνουν μόνο το Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού Τεχνικού Προσωπικού, για το οποίο 
τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

2. Προπόνηση για αθλητές κάτω των 15ετών 
Η ΕΟΙ ζήτησε να εγκριθεί άμεσα η επανεκκίνηση προπόνησης και για αθλητές κάτω των 15 
ετών, που συχνά είναι και μέλη εθνικών ομάδων. Ειδικά στο άθλημα της ιππασίας αυτό 
είναι απαραίτητο, διότι ο κάθε αθλητικός ίππος θα πρέπει να προπονηθεί με τον 
συγκεκριμένο ιππέα του, που μπορεί να είναι κάτω των 15 ετών. Η απάντηση της Επιτροπής 
σε αυτό το θέμα ήταν ότι «ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ».  

3. Διεξαγωγή προπονητικών ημερίδων και αγώνων 
Με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού για έναρξη παραστάσεων 
του Φεστιβάλ Αθηνών στις 17.5.2020 σε ανοικτούς χώρους, θα πρέπει να επιτραπεί η 
έναρξη και αγωνιστικών δραστηριοτήτων σε αθλήματα όπως η ιππασία. Ειδικά για το 
άθλημα της ιππασίας, θα πρέπει να επιτραπεί η διοργάνωση ημερίδων ή και αγώνων, με ή 
χωρίς θεατές και με όλα τα μέτρα προστασίας, νωρίς μέσα στο καλοκαίρι ενόψει της 
διοργάνωσης των Βαλκανικών Πρωταθλημάτων και άλλων διεθνών διοργανώσεων από 1 
Σεπτεμβρίου 2020. Η απάντηση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα ήταν ότι «προς το παρόν 
δεν μιλάμε για αγώνες, αλλά μόνο για προπονήσεις».  

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


