
 
 
Μαρκόπουλο, 24 Μαρτίου 2020 

                   Αρ. Πρωτ. 87 
            
Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αγαπητά μέλη της ΕΟΙ, 
 
Με αφορμή την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Ποικ20036 (ΦΕΚ Β΄ 986/22.03.2020) για την 
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Ελληνική 
Ομοσπονδία Ιππασίας έστειλε άμεσα αίτημα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
για εξαίρεση των μετακινήσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την φροντίδα, 
κίνηση και ευζωία αθλητικών ίππων (βλ. Ανακοίνωση ΕΟΙ 16.3.2020). 
 
Με ενέργειες του Προέδρου της ΕΟΙ, το Υπουργείο ενέκρινε κατ’ εξαίρεση το αίτημά 
μας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έδωσε σχετικές οδηγίες 
στα όργανα. 
 
Για την έγκριση των μετακινήσεων, η ΕΟΙ έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την έκδοση από την ιστοσελίδα της «Βεβαίωσης Αθλητή/Υπεύθυνου 
Προσώπου».  
 
Πρόσβαση στις Βεβαιώσεις έχουν μόνο οι όμιλοι μπαίνοντας στις «Ηλεκτρονικές 
Συμμετοχές» με τους κωδικούς τους και στη συνέχεια πατώντας το μωβ πεδίο με 
τίτλο «Βεβαιώσεις αθλητών», όπου είναι αναρτημένες όλες οι Βεβαιώσεις ανά 
αθλητή και όμιλο στον οποίο σταβλίζει τα άλογά του.  
 
Η Βεβαίωση θα συμπληρώνεται και σφραγίζεται από τον όμιλο που σταβλίζεται ο 
κάθε αθλητικός ίππος, μετά από αίτημα του κάθε ενδιαφερόμενου. 
 
Στην κάθε Βεβαίωση ο εκάστοτε όμιλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ορίζει 
ημέρα και ώρα παρουσίας του αθλητή/υπεύθυνου προσώπου 1 ώρα ανά ίππο στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου, με γνώμονα την αποφυγή συνωστισμού και 
ταυτόχρονης παρουσίας περισσότερων ατόμων σε περιορισμένο χώρο για την 
αποφυγή μετάδοσης του ιού.  



 
Το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται στην Βεβαίωση 
Αθλητή/Υπευθύνου Προσώπου επιτρέπεται να μετακινηθεί με τους τρόπους που 
ορίζει η ΚΥΑ για τους Εργαζόμενους, δηλαδή με επίδειξη σε περίπτωση ελέγχου 
όλων των ακόλουθων εγγράφων: 
 
(α) της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – Τύπου Α (βλ. ΚΥΑ) πλήρως 
συμπληρωμένης και σφραγισμένης από τον όμιλο που σταβλίζεται ο ίππος  
(β) της ταυτότητάς του,  
(γ) της ως άνω Βεβαίωσης Αθλητή/Υπεύθυνου Προσώπου, 
(δ) του διαβατηρίου του αθλητικού ίππου που αναφέρεται στην ως άνω Βεβαίωση 
και  
(ε) της Ανακοίνωσης της ΕΟΙ 16.3.2020. 
 
Οι απαραίτητοι εργαζόμενοι στους ομίλους μπορούν να προσέρχονται σε αυτούς 
έτσι κι αλλιώς με την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου Τύπου Α από τον 
εργοδότη όμιλο (βλ. ΚΥΑ), ακόμα και αν το σωματείο δεν λειτουργεί για αθλητικούς 
σκοπούς λόγω εφαρμογής της ΠΝΠ.  
 
Η ΕΟΙ και ολόκληρη η Ελληνική ιππασία αναγνωρίζει και ευχαριστεί το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και την Πολιτεία για την μέριμνα που έδειξαν και την άμεση 
ανταπόκριση στο κρίσιμης σημασίας για τον χώρο μας θέμα της φροντίδας των 
αθλητικών μας ίππων και καλεί όλα τα σωματεία/μέλη της και τους 
αθλητές/υπεύθυνα πρόσωπα να επιδείξουν εξαιρετική ευθύνη έναντι του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες και να τηρούν 
υποχρεωτικά και απαρέγκλιτα τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που αναφέρονται 
στις Βεβαιώσεις κατά τις μετακινήσεις τους για την φροντίδα, κίνηση και ευζωία 
των αθλητικών ίππων ενώ ισχύουν τα έκτακτα μέτρα.  
 
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε με την ΕΟΙ στο 22990-49350 και με 
τους ομίλους στα τηλέφωνα επικοινωνίας τους. 
 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


