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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 115 / 10-02-2023  
 

 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ  
 

    

19 Μαρτίου 2023 

 Στηρίζουμε την συμμετοχή των μελών μας
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

 

Μετά από μεγάλο διάστημα αποχής εξαιτίας της πανδημίας Covid 19, το Σωματείο μας 

επιστρέφει στα δρώμενα του εργασιακού αθλητισμού, συμμετέχοντας στον 

Ημιμαραθώνιο Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023. 

 

Το Σωματείο μας δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες, και όχι μόνο, δρομείς-μέλη του Union 

να συμμετάσχουν στην διοργάνωση αυτή, καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα 

συμμετοχής και στα δύο αθλήματα (Ημιμαραθώνιο & Αγώνα Δρόμου 5 χλμ), στο 

Ενισχυμένο Eπίπεδο Eγγραφής το οποίο προσφέρει τα εξής: 

 Αριθμός Συμμετοχής με ενσωματωμένο chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. 

 Οnline ανακοίνωση αποτελεσμάτων. 

 Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του αγώνα (σταθμοί υποστήριξης, ιατρικές 

υπηρεσίες κλπ). 

 Μετάλλιο Τερματισμού στους δρομείς που ολοκληρώνουν επιτυχώς τον αγώνα. 

 Πιστοποιητικό Συμμετοχής με χρόνους τερματισμού (μετά την ανακοίνωση των 

Επίσημων Αποτελεσμάτων). 

 Live tracking μέσω της επίσημης εφαρμογής "Athens Marathon & Half". 

 Επίσημο T-shirt του αγώνα. 

Καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

για το αγώνισμα που θέλουν, στέλνοντας email στο μέλος του Δ.Σ. Μπούτα Θανάση 

(aboutas@unioneurobank.gr) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023. 

 

Σε όσους εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους θα αποσταλεί αίτηση προς συμπλήρωση. 
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Όροι συμμετοχής: 

 Στον αγώνα Ημιμαραθωνίου Δρόμου μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω 

των 18 ετών (γεννημένα τουλάχιστον το 2005), ικανά να συμμετάσχουν στον 

αγώνα (able-bodied runners). 

 Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών 

(γεννημένα τουλάχιστον το 2011), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-

bodied runners). 

 Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ γνωρίζουν 

και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους 

στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους. 

 Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση και 

φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του, όσον αφορά στη φυσική του 

κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει, ακολουθώντας τους 

κανονισμούς της διοργάνωσης. 

 Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε 

περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί 

συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής. 

 Στους αγώνες της διοργάνωσης του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ μπορούν να 

συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς. 

 Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, 

που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό 

μέρος του θώρακά τους και δεν πρέπει να καλύπτεται από ρουχισμό ή 

αντικείμενο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν 

από τον αγώνα. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς 

του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνάδελφο Μπούτα 

Θανάση (Τηλ.: 2103624278, 6932407360 - email:  aboutas@unioneurobank.gr)             

καθώς και να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης  

https://athinahalfmarathon.gr/index.php/el/ 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                 Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 
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