
 
 

          Μαρκόπουλο, 19 Αυγούστου 2020 
                Αρ. πρωτ.  201 
Κύριο  
Λευτέρη Αυγενάκη 
Υφυπουργό Αθλητισμού  
 
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γεώργιο Μαυρωτά 

ΓΓΑ-Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού  
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας συμμετέχοντας στην εν εξελίξει δημόσια 
διαβούλευση του σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των 
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, 
σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», 
θέτει προς αξιολόγηση τις κάτωθι προτάσεις βελτίωσης:  
 
a)._ Άρθρο 13 _Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων 

Στο άρθρο  56 Α του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Οι αθλητικές 
ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών ομίλων αποτελούν 
αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται για το 
σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 56Β μέχρι και 56Ε. 
Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, τις προδιαγραφές και γενικότερα την 
αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, 
ίππων αθλήσεως και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα 
διάταξη.». 

Ευχαριστούμε θερμά για την ρύθμιση αυτή με την οποία επιτέλους επιλύεται ένα 
χρόνιο θέμα για το άθλημά μας και τα ιππικά αθλητικά σωματεία – μέλη μας.  
 
Προτείνουμε προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας να συμπληρωθεί «και δεν 
απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης», καθώς και να αντικατασταθεί η 
διατύπωση «των ιππικών αθλητικών ομίλων» με τη διατύπωση «των ιππικών 
αθλητικών σωματείων» που είναι ο σωστός όρος και το κείμενο να διαμορφωθεί ως 
εξής: 



 
 «Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών 
σωματείων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56 Α 
του Ν. 2725/1999 και αδειοδοτούνται για το σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με 
την διαδικασία των άρθρων 56 Β – 56 Ε του νόμου αυτού, και δεν απαιτείται άδεια 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  Διατάξεις που αφορούν την λειτουργία, τις 
προδιαγραφές και την αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής 
(ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεων και μονόπλων ζώων εργασίας, 
δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη.» 
 

β)_ Άρθρο 11_ Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α΄121)   

 Στο  άρθρο 31 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 
13  και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να 
αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία  αθλητική 
ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ΄ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα 
του προπονητή: α) σε άλλη κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, 
β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε 
κατηγορίας. 

Ζητούμε την εξαίρεση του αθλήματος της Ιππασίας από το ασυμβίβαστο αθλητή – 
προπονητή, που αποτελεί χρόνιο αίτημα του αθλήματός μας και της Ομοσπονδίας 
μας. Συγκεκριμένα, ζητούμε να προστεθεί: «Εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο 
οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ΄ εξαίρεση 
να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή». 

Το ασυμβίβαστο αυτό, της αθλητικής ιδιότητας με του προπονητή, δεν ισχύει σε 
καμία άλλη χώρα για το άθλημά μας και επιτρέπεται διεθνώς, από τους κανονισμούς 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας μας, η συμμετοχή κανονικά όλων των προπονητών σε 
αγώνες. Υπάρχουν δε πολλά παραδείγματα διακεκριμένων αθλητών ιππασίας, 
ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι παράλληλα είναι και 
επίσημοι προπονητές άλλων αθλητών και εθνικών ομάδων ιππικών αθλημάτων.  
 
Αυτό, δικαιολογείται από τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος μας, μεταξύ των οποίων, 
αναφέρουμε ενδεικτικά: 

 
- Στο άθλημά μας οι αθλητές είναι δύο, ο ιππέας και το άλογο. – η εκπαίδευση 

των ίππων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και συμμετοχή σε αγώνες και αυτό 
μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές/προπονητές του αθλήματος. Ακόμη, 
δεν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα για τους προπονητές έναντι των αθλητών, 
λόγω του παράγοντα “άλογο”. 

 



- Είναι απαραίτητο οι προπονητές να διατηρούν συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο 
ιππευτικής ικανότητας, ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύουν – προπονούν 
αθλητές και άλογα και αυτό κυρίως με την συμμετοχή σε αγώνες μπορεί να 
επιτευχθεί. Άλλωστε ο Εθνικές μας Ομάδες Ενηλίκων αποτελούνται κυρίως 
από αθλητές – διπλωματούχους προπονητές, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε 
όλες τις χώρες του κόσμου στο άθλημα της ιππασίας. Τυχόν εξαίρεσή τους 
από την επιλογή των Εθνικών Ομάδων λόγω της προτεινόμενης διάταξης θα 
σημάνει είτε σημαντική αποδυνάμωση, απαξίωση των Εθνικών Ομάδων και 
στην ουσία στέρηση στο διηνεκές οποιασδήποτε πιθανότητας της Ελλάδας 
για διάκριση στα Ολυμπιακά αθλήματα της ιππασίας για προφανείς και 
αναχρονιστικούς για το συγκεκριμένο άθλημα λόγους, είτε αναγκαστική 
κατάθεση των αδειών άσκησης επαγγέλματος από τους διπλωματούχους 
προπονητές-αθλητές ιππασίας προκειμένου να παραμείνουν διαθέσιμοι για 
την Εθνική Ομάδα με παράπλευρη συνέπεια την αδυναμία στελέχωσης των 
σωματείων με νόμιμους προπονητές, την απουσία των άριστων από την 
εκπαίδευση των επόμενων αθλητών και την καταδίκη του μέλλοντος της 
ιππασίας στην Ελλάδα και, κυρίως, την ανακολουθία της διοίκησης και της ΓΓΑ 
και την εκ των υστέρων ακύρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής 
των αθλητών, αλλά και των αποτελεσμάτων στις σχολές προπονητών που 
διοργάνωσε η ίδια ΓΓΑ για το άθλημά μας το 1995, 2003, 2014 και 2019. 

 
- Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας για τους αθλητές μας. - η Ιππασία είναι ένα 

άθλημα που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και σε μεγάλη ηλικία. Άλλωστε η 
Ιππασία συμπεριλαμβάνεται στα αθλήματα που εξαιρούνται και οι αθλητές 
της, άνω των 35 ετών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό 
σωματείο και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, ή ενώσεων ή 
της ομοσπονδίας (Ν.3057/2002, άρθρο 73, τροπ. Άρθρ.3 του Ν.2725/1999). 
 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ασυμβίβαστο αυτό αποτρέπει την πλειονότητα 
των διπλωματούχων προπονητών Ιππασίας, να λάβουν από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, για να μην αναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν την αθλητική τους ιδιότητα. Γεγονός, που δημιουργεί τεράστιο 
πρόβλημα στα σωματεία – μέλη μας. 
 
Ακόμη, στο ίδιο άρθρο παράγραφος 13 ζητούμε να προστεθεί και η Ιππασία στα 
αθλήματα που προβλέπεται ο θεσμός του εκπαιδευτή και ειδικότερα του 
«εκπαιδευτή ίππων». 
 
γ)._  Άρθρο 1 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου – Αρχαιρεσίες – Τροποποίηση του άρθρου 
5 του ν. 2725/1999 (Α΄121) 

Στο άρθρα 1 παράγραφος 5 και 6 που αφορούν  την εκλογική διαδικασία σε σωματεία 
και ομοσπονδίες, προτείνουμε ο πρόεδρος να εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 
μεταξύ των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι χωριστά, για να 
μην υπάρχουν συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις και εκλογικές διαδικασίες σε περίπτωση 
παραίτησης, μομφής, θανάτου κ.λπ.  ή περιπτώσεις να εκλέγεται ο πρόεδρος  με 
λιγότερες ψήφους από τον  τελευταίο εκλεγέντα ως μέλος του ΔΣ.  
 



Επίσης, να σταυροδοτούνται το σύνολο των εκλόγιμων μελών για το Διοικητικό 
Συμβούλιο και όχι μόνο τα 2/3. 
 

δ)._ Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του 
ν. 2725/1999 (Α΄121)   

Η διάταξη της παραγράφου 7 που προβλέπει αναδρομικότητα  των περιορισμών των 
θητειών για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία καθώς 
και όριο ηλικίας στην εκλογή των οργάνων των σωματείων και των Ομοσπονδιών 
θίγουν την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των αθλητικών οργάνων και φορέων, 
έρχονται δε σε αντίθεση με τον Καταστατικό Χάρτη και τις επιταγές της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και με το Καταστατικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιππασίας (FEI). 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη προτεινόμενη διάταξη είναι μη ρεαλιστική και 
εφαρμόσιμη σε «μικρά» ερασιτεχνικά, αλλά Ολυμπιακά, αθλήματα, όπως η ιππασία, 
τα οποία εξ ορισμού διαθέτουν περιορισμένο δυναμικό, δυνατότητες και, κυρίως, 
περιορισμένη δεξαμενή αθλητών και κατάλληλων εθελοντών που έχουν την 
ικανότητα, απαραίτητη γνώση, και διάθεση να αναλάβουν τις αυξημένες εκ του 
νόμου ευθύνες για να προσφέρουν στα κοινά των αθλημάτων τους σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Η πρόβλεψη αυτή κινδυνεύει να δημιουργήσει αδυναμία 
κατάλληλης στελέχωσης και πιθανό αδιοίκητο των «μικρών» Ολυμπιακών 
αθλημάτων, που έτσι κι αλλιώς έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, με 
καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον τους και για τον αθλητισμό και τη νεολαία 
στην Ελλάδα εξαιτίας αυτής της διάταξης που προτείνεται από τον νομοθέτη. 
 
Για τους άνω λόγους, επιβάλλεται να απαλειφθεί η αναδρομικότητα στους 
περιορισμούς των θητειών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.  
Εναλλακτικά και ειδικά για τα «μικρά» Ολυμπιακά αθλήματα, όπως η ιππασία, 
προτείνεται να υπάρξει εξαίρεση τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή που προτείνεται 
στην ίδια παράγαφο για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ή να 
υπάρξει μεταβατικό στάδιο για όσους έχουν καλύψει ήδη το όριο σήμερα στις 
ανωτέρω θέσεις. Για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου και του ΔΣ να μην 
υπάρχει όριο θητειών. 
 
Για τους ίδιους λόγους ως άνω,  θα πρέπει να απαλειφθεί και το όριο ηλικίας για 
την εκλογή μελών στα Διοικητικά Συμβούλια αθλητικών φορέων.  
 
ε)._ Άρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2725/99 
 
Σχετικά με την παρ. 3 του άρθρου και την υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του 
καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και 
τις αρχαιρεσίες των αθλητικών Ομοσπονδιών από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, προτείνουμε η ΓΓΑ να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο το 
Μητρώο  Αθλητικών Σωματείων και το επικαιροποιημένο αρχείο των σωματείων 
με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, ώστε να υπάρχει πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση 
για την εγκυρότητα και ακρίβεια του σχετικού καταλόγου. 



 

στ)._Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2725/99. Προσθήκη 
παραγράφου 3. 

Σχετικά με την προσθήκη της παρ. 3 και την πρόβλεψη να είναι μέλη αθλητικών 
ομοσπονδιών ομάδες ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ,  ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από το Δημόσιο, 
προτείνουμε να απαλειφθεί η προσθήκη και μόνο ερασιτεχνικά αθλητικά 
σωματεία μπορούν να είναι μέλη αθλητικών ομοσπονδιών, διότι η πρόβλεψη αυτή 
δεν αφορά το σύνολο των αθλημάτων και ομοσπονδιών, αλλά συγκεκριμένες 
εξαιρέσεις που δεν θα πρέπει να γίνουν κανόνας, όσο το γενικό πλαίσιο παραμένει 
ερασιτεχνικό και σωματειακό και τα σωματεία φέρουν το βάρος ανάπτυξης των 
αθλημάτων, της δημιουργίας και συντήρησης ων αθλητικών εγκαταστάσεων και της 
ανάδειξης αθλητικών στελεχών. 

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση. 

   
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας              

                             
     Ισίδωρος Κούβελος               Γεώργιος Δημαράς 
 


