
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10
ου

 ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1,5 ΚΑΙ 

10ΧΛΜ  

--------------------------------------------------------------------- 

 

 Ο Αθλητικός Σύλλογος Αιγίου «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ», με την 

υποστήριξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», διοργανώνει τον 10
ο
  Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας, καθώς 

και παράλληλους αγώνες 5 και 1,5 χλμ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί  με Ημερομηνία 

Αγώνων την  Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10.30 π.μ. για τον Ημιμαραθώνιο 

,    ώρα 10.00 π.μ. για τον Αγώνα των 5 χλμ.      και ώρα 09.45 π.μ. για τον Αγώνα 

του 1,5 χλμ. 

Μετά και τις πρόσφατες, από 17-1-2022 διευκρινιστικές οδηγίες, για την 

άθληση στο σύνολο της Επικράτειας υπό το καθεστώς των ειδικών περιοριστικών 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού , τροποποιείται η προκήρυξη του αγώνα , ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ καθώς και τον αριθμό συμμετεχόντων   το 

οποίο πλέον έχει ως εξής: 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

► Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν  

Για τον Ημιμαραθώνιο: (400) 

Για τον αγώνα των 5χλμ: (400) 

Για τον αγώνα του 1,5χλμ: (100) 

  

► ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

● Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλους τους αγώνες υποβάλλονται  

αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά . Καμία εγγραφή δε θα γίνεται στη 

Γραμματεία την ημέρα του αγώνα.  

 



● Σε ποσοστό  95% συμμετέχουν εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες (με 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ) και  5% μη 

εμβολιασμένοι συμμετέχοντες.  

 ● Μη εμβολιασμένοι ενήλικοι συμμετέχοντες (18 ετών και άνω) : PCR 

εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών πριν τον αγώνα. 

● Μη εμβολιασμένοι ανήλικοι συμμετέχοντες (κάτω των 18 ετών) : 

επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα (συστήνεται την ημέρα 

του αγώνα).  

 

● Για όλους τους συμμετέχοντες σε όλους τους αγώνες είναι 

επιβεβλημένη η χρήση μάσκας  μέχρι την εκκίνηση και ξανά μετά τον 

τερματισμό.  

● Απαγορεύονται οι συναθροίσεις στις γραμματείες. 

● Δεν θα υπάρξουν  τελετές απονομών. Οι αθλούμενοι θα 

παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλια τους από τραπέζι (το οποίο θα 

απολυμαίνεται τακτικώς)  μετά το χώρο του τερματισμού ,  χωρίς επαφή και 

χωρίς συνωστισμό.  

 ● Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της διαδρομής θα έχουν ληφθεί  

μέτρα αποφυγής συνωστισμού με προβλέψεις συνεχούς ροής των 

συμμετεχόντων.  

● Οι δρομείς όλων των αγώνων θα τηρούν  τον κανόνα της φυσικής 

απόστασης 1,5μ - 2μ μεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση.  

● Οι εθελοντές, και οι συνεργάτες και εν γένει το προσωπικό της 

διοργάνωσης οι οποίοι θα ανέλθουν συνολικώς σε τριάντα (30) άτομα τα 

οποία θα βρίσκονται στο χώρο της αφετηρίας καθώς και του τερματισμού,  θα 

φορούν προστατευτική μάσκα και θα πραγματοποιείται συχνή απολύμανση 

των χεριών με αντισηπτικό υγρό για όσο χρόνο θα παραβρίσκονται στους 

συγκεκριμένους χώρους. Επίσης όλοι οι εθελοντές και οι συνεργάτες και γενικώς 

το προσωπικό της διοργάνωσης θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει μαζί του είτε 

PCR test 72 ωρών , είτε  rapid test 48 ωρών, είτε  πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ.  



● Τεστ αντιγόνου από κλιμάκια του ΕΟΔΥ: Στις περιπτώσεις που τα 

τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test) διενεργούνται από κλιμάκια του 

ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωσης αποτελέσματος, ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται 

στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο πεδίο «Υγεία και πρόνοια». Κατόπιν στο 

πεδίο «Κορωνοϊος COVID-19 και «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου 

κορωνοϊού COVID-19. 

● H χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. 

● Κατά την μεταφορά του ιματισμού και την παροχή ενδεχόμενης 

ιατρικής βοηθείας θα χρησιμοποιούνται απαραιτήτως , πέραν της μάσκας , και 

γάντια μιας χρήσεως .  

● Η απολύμανση  κοινών οργάνων/εξοπλισμού  θα γίνεται σύμφωνα 

με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών 

χώρων. 

● Για τη διαχείριση κρούσματος σε αθλούμενους, θα ακολουθούνται οι 

οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό . 

● Παρακαλούμε να αποφεύγονται  οι εναγκαλισμοί  και οι χειραψίες. 

 

►  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  

Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων και  εθελοντών για τους σκοπούς της 

διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν 

σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Στις περιπτώσεις που θα 

χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται ως απαραίτητη η χρήση 

διπλής μάσκας για οδηγούς/συνοδούς και όλους τους συνεπιβάτες. 

►  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση θα ενημερωθεί 

πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες 

που θα ακολουθηθούν. Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιηθεί:  

Ηλεκτρονική Επικοινωνία (προσωποποιημένη και γενική) ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα 

διεξαγωγής του αγώνα.  

 

 

 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι το ποσοστό 5% των ανεμβολίαστων έχει ήδη 

καλυφθεί και ως εκ τούτου δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι έχουν σε ισχύ  

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. 

Για να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να αποκλειστεί κάποιος από τον αγώνα 

παρακαλούμε να μην προσέλθετε στον αγώνα χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

πιστοποιητικό νόσησης.  

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς 

με τον κο Αργυριάδη Νεκτάριο(τηλ. Επικοινωνίας: 697 484 4183 ) και κο 

Μουρίκη Άγγελο(τηλ. Επικοινωνίας: 6938 43 11 52).  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


