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ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Με το ΦΕΚ 986 για την γενικότερη απαγόρευση κυκλοφορίας και ΦΕΚ 833 για την
απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε τους
κάτωθι τρείς (3) βασικούς πυλώνες διαχείρισης πολιτών εν όψη της πανδημίας CODID-19:
1. Απαιτεί από όλους τους πολίτες να ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, εκτός επαρκώς αιτιολογημένων
εξαιρέσεων και εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
2. Απαγορεύει τη λειτουργία ΜΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ αλλά και χώρων κοινωνικής
συνάθροισης
3. Απαγορεύει ρητά την συνάθροιση περισσοτέρων των ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΣ.
Οι ανωτέρω τρεις αρχές, ακολουθούνται από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες ως απαραίτητες
ενέργειες για την καταπολέμηση της εξάπλωσης νόσου COVID-19.
Αναφορικά με τα αθλήματα με ίππο (ολόκληρο το φάσμα από ιππόδρομο μέχρι και την
υπερπήδηση εμποδίων), περιοριστικά μέτρα επιτάσσονται τόσο από τα ανωτέρω δύο ΦΕΚ,
όσο και από την από απόφαση Αρ. Πρωτ. 81 της 16/3/2020 Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας,
όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «Η ίππευση απαγορεύεται για αποφυγή πιθανών

τραυματισμών των αναβατών, που θα επιβάρυνε το σύστημα υγείας της χώρας».
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρεται πως η κυβέρνηση προτίθεται να

«…ανοίξει υπό όρους αυστηρής τήρησης των κανόνων υγιεινής, οι καφέ, μπαρ και εστιατόρια,
πολιτιστικοί χώροι και μουσεία τον Ιούνιο, και λίγο αργότερα θα επαναλειτουργήσουν οι
αθλητικές εγκαταστάσεις, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα».
Κατά την μακράν αυτή πλέον περίοδο περιοριστικών μέτρων (δηλαδή από την 16/3/20 μέχρι
τέλος Ιουνίου στην καλλίτερη περίπτωση, δηλαδή για περίπου τέσσερεις συναπτούς μήνες),
αποτελεί αναγκαιότητα να επαναξιολογηθούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα διαχείρισης
ίππων αγώνων, λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία που αφορούν
στις αρχές ευζωίας των αλόγων αγώνων,
στα προβλήματα υγείας που θα προκύψουν εάν αυτά μετά από τέσσερεις μήνες
απραξίας κληθούν να ενταχθούν σε ενεργή δράση,
το ψυχολογικό φόρτο τόσο των αλόγων, όσο και των ιππέων που έχουν αναπτύξει
ισχυρούς δεσμούς με αυτά, απαραίτητο στοιχείο για την αγωνιστική τους επίδοση,
την οικονομική επίδραση σε προπονητές, Ομίλους και τους εργαζόμενους σε αυτούς,
καθώς και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα,
το γεγονός πως οι τραυματισμοί κατά την προπόνηση αθλητών (ιδιαίτερα αυτών της
Εθνικής Ομάδος Ιππασίας) είναι μηδενικοί ή απειροελάχιστοι (εάν υπάρχουν) ώστε να
αποτελούν κίνδυνο επιβάρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
ότι η Ελληνική ιππασία έχει υποστεί στο σύνολό της σημαντικό πλήγμα από την υπερδεκαετή εθνική κρίση και δύσκολα θα ανακάμψει λόγω κόστους επένδυσης αλλά και
χρόνου εκπαίδευσης ίππων, από ένα νέο πλήγμα που προκαλείται από την τρέχουσα
αποχή στην άσκηση ίππων και αθλητών,
ότι τα αθλήματα ιππασίας δεν είναι ομαδικά σπορ, επομένως εύκολα διατηρούνται
μέτρα social distancing και ασφαλείας, πράγμα αποδεικνύεται στη πράξη και τώρα
που οι αθλητές απλά «περπατάνε» τα άλογά τους αντί να τα ιππεύουν.











Σε πλήρη συμφωνία με την κυβέρνηση αλλά και Federation Equestre Internationale (FEI)
σαφώς πρέπει να αναβληθεί κάθε αγωνιστικό πρόγραμμα και αγωνιστική προπόνηση μέχρι την
αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης. Όπως όμως και η FEI αναφέρει στην
επίσημη ιστοσελίδα της εδώ, αναφορικά με το ερώτημα «How do I take care of my
horse(s) properly and ride safely in the current situation?», η λογική απάντηση είναι
πως επιτρέπεται η ίππευση εφόσον τηρούνται καλές πρακτικές όπως οι κάτωθι:
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Please make sure you follow the governmental measures put in place in your country, keep
yourself informed through your National Federation on the rules to respect if you are able to
ride out and respect the local rules at your stables. Some common best practices in the
current situation include:


Coordinate with other horse owners to limit the number of people at the stables at
the same time by creating a timetable or WhatsApp group



Maintain the required physical distance from other persons



Make sure to use only your own riding equipment and do not share it



If you need to use shared equipment, such as wheelbarrows, disinfect areas you
touch and wear disposable gloves if possible



Avoid behavior that could increase the risk of injury



Do not linger at the stables

Η ανωτέρω πρόταση , συμβαδίζει με το FEI Code of Conduct όπου αναφέρεται ρητά πως όλοι
όσοι ασχολούνται σε διεθνές επίπεδο με το σπόρ της ιππασίας, πρέπει να “…acknowledge and
accept that at all times the welfare of the horse must be paramount . . .”.
Ο δε World Organization for Animal Health (OIE) έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα
ερωτήσεων/απαντήσεων (Q&A on Covid-19 δείτε εδώ ) όπου σαφώς αναφέρει πως δεν
υφίσταται επικινδυνότητα μετάδοσης του COVID-19 από ζώα σε ανθρώπους“ . . . currently,

there is no evidence to suggest that animal infected by humans are playing a role in the
spread of Covid-19. Human outbreaks are driven by person-to-person contact”.

Επιπλέον, πρόσφατο σχετικό άρθρο (για την British Horseracing Authority - BHA), αναφέρει
σε πλήρη συμφωνία με τη λογική της FEI πως “Horses can continue to be exercised as usual,
provided guidance to social distancing and hygiene is strictly adhered to” ενώ χρήσιμες
οδηγίες για τον κλάδο παρέχονται εδώ όπως λ.χ.
Guidance to the operation of yards που θα βρείτε εδώ και
Οδηγίες για ιδιοκτήτες αλόγων που θα βρείτε εδώ.




Αντίστοιχα, το UK National Trainers Association για άλογα ιπποδρόμου, εξέδωσε ειδικό οδηγό
για τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όπου στην σελίδα 5 αναφέρει πως “Our

position is that the safety of staff and the welfare of horses is best protected when horses
keep exercising . . . the care horses must receive at all times includes continuing to exercise
them as usual, provided guidance on social distancing and hygiene is strictly adhered to”.

Ακόμα και στην Ιταλία, προτείνεται τα άλογα να ιππεύονται εφόσον διατηρείται το social
distancing μεταξύ άλλων καλών πρακτικών που θα δείτε εδώ καθώς και για περιπτώσεις
αθλητών με επικύρωση της Ομοσπονδίας όπως χαρακτηριστικά παρατίθεται κάτωθι:

“We frequently receive the question of whether it is possible to go to the riding school to
mount or move the horse on the rope. The same question is often supported by justifications
such as my horse is particular, my horse needs to ridden, etc.
The answer is negative, the legislation is aimed at avoiding displacements by limiting them to
particular or exceptional situations:
 athletes of national interest, which are a very restricted category and certified by the
Federation;
Σε απάντηση δε σχετικού ερωτήματος CAN I EXERSISE MY HORSE σε αρμόδιο φορέα του
Ηνωμένου Βασιλείου, η απάντηση που δίνεται συνάδει τόσο με την ανωτέρω λογική της
Ιταλίας, όσο και με τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης στο Άρθρο Πρώτο 2ζ του ΦΕΚ
986, ήτοι

“If you are not self-isolating, you can leave your house to exercise your horse. You are
recommended to stay off road and use fields or arenas to exercise. If you do have to ride on
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the road, you should only travel as short a distance as possible. This will count as your one
form of exercise per day».
Υπάρχουν λοιπόν λύσεις και προτάσεις.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με δεδομένο πως η ίππευση για λόγους διατήρησης καλής φυσικής αλλά και ψυχολογικής
κατάστασης αλόγων αγώνων, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ αθλητική δραστηριότητα, προπόνηση, ή
διδασκαλία (και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του ΦΕΚ 833), αλλά και τα
ατυχήματα από την απλή ίππευση αλόγων που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη είναι
μηδενικά στην επικράτεια, προτείνεται να ληφθούν υπόψη καλές πρακτικές, ανακοινώσεις και
οδηγίες αντίστοιχων αρμόδιων φορέων και να επιτραπεί με ευθύνη του εκάστοτε Ιππικού
Ομίλου, η ίππευση εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας.
Αντιλαμβανόμαστε δε πλήρως πως στο πρώιμο αυτό στάδιο, κρίνεται σωστή η απόφαση της
απαγόρευσης διεξαγωγής αγώνων, καθώς και η λειτουργία ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
ιππασίας, και η λειτουργία χώρων συνάθροισης σε Ιππικούς ομίλους (π.χ. καφετέριες,
εστιατόριο, κλπ). Όμως, με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, σύνεση, καλή συνεργασία και
τήρηση μέτρων και οδηγιών ασφαλείας, μπορούμε να επιτρέψουμε την απλή ίππευση αλόγων
και να μην οδηγήσουμε τον κλάδο σε καταστροφικές συνέπειες.
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