Μαρκόπουλο 27/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΠΔΙ) μετά και την
τελευταία απόφαση της επιτροπής λοιμωξιολόγων να μη ανοίξει
άμεσα η δραστηριότητα της διεξαγωγής ελληνικών ιπποδρομιών
επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:
ι) οι ιπποδρομίες διεξάγονται σε ανοιχτό χώρο τεράστιων εκτάσεων
ιι) οι ιπποδρομίες διεξάγονται ανελλιπώς παγκοσμίως όλους τους
τελευταίους μήνες
ιιι) παγκοσμίως διεξάγεται ιπποδρομιακό στοίχημα και διαμέσου
διαδικτυακού στοιχήματος και
ιν) αν και οι προπονήσεις γίνονται όλο αυτό το διάστημα της
πανδημίας στον ίδιο ανοιχτό εξωτερικό χώρο τα κρούσματα που
έχουν εμφανιστεί είναι σχεδόν μηδενικά και προέρχονται
αποκλειστικά από ιχνηλασία εκτός της δραστηριότητας και επιπλέον
δεν υπήρξε ουδεμία διασπορά.
Η Ε.Π.Δ.Ι συνεχίζοντας ενημερώνει ότι η κατάσταση των
επαγγελματιών και των εναπομεινάντων επενδυτών είναι πλέον
δραματική (έχοντας μείνει κλειστοί τόσο 6 μήνες το 2019 με ευθύνη
της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ/ΟΠΑΠ ΑΕ όσο και τους πεντέμισι μήνες
το 2020 και όλο το 2021 λόγω της παγκόσμιας πανδημίας
covid-19...δηλ περίπου 17 μήνες) και οτι η οικονομική υπέρβαση
όλων ώστε να συντηρηθούν οι υπάλληλοι και οι ίπποι (όπως και τα
δεκάδες επαγγέλματα που ζούνε από τις ιπποδρομίες) δεν δύναται να
συνεχιστεί. Αυτό σε συνδυασμό με την εκ νέου παράταση (άγνωστο

ακόμη για πότε) της επαναλειτουργίας της διεξαγωγής των
ελληνικών ιπποδρομιών θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ευζωία των
ίππων και των επαγγελματιών αλλά και κάνουν ορατή πλέον την
οριστική παύση της ιπποδρομιακής δραστηριότητας.
Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να παρέμβει η πολιτεία για την
άμεση επαναλειτουργία της διεξαγωγής των ελληνικών Ιπποδρομιών
δια μέσου μιας ορθής και βιώσιμης λύσης και ένα γενικότερο
σχεδιασμό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μόνιμη συνέχιση των.
Στην περίπτωση δε που δεν δύναται άμεσα (λόγω απόφασης των
λοιμωξιολόγων) ζητούμε την άμεση και θαρραλέα οικονομική
ενίσχυση των επαγγελματιών και των επενδυτών για τη συντήρηση
των ίππων και των οικογενειών μας.

Με αγωνία αναμένουμε την παρέμβαση σας και είμαστε πάντα στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με τιμή,
Η Ένωση Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΠΔΙ) - σωματείο
αναγνωρισμένο δια της υπ' αριθμ 3913/73 απόφαση του
πρωτοδικείου Αθηνών

