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ΣΤΟΝ 29ο ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2015 

Γενικοί Όροι: 

• Στον Αγώνα Δρόμου 10χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένοι 
τουλάχιστον το 1997) ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα. 

• Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον 
το 2003) ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα. 

• Στον Αγώνα Δρόμου 3χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 9 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον 
το 2006) 

• Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) σε έναν από τους παραπάνω αγώνες 
(Αγώνες Δρόμου 5χλμ & 3χλμ) η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα 
και επιμέλεια γονέα. Η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση 
του γονέα προκειμένου να δοθεί η συναίνεσή του, για τη συμμετοχή στον αγώνα και η ακριβής 
ημερομηνία γέννησης του συμμετέχοντα . 

• Οι συμμετέχοντες στοΓύρο της ΑΘήνας γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που 
εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή φθορά στην υγεία τους. 

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση. 

• Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της 
συμμετοχής του όσον αφορά σε θέματα υγείας, φυσικής του κατάστασης και της ικανότητάς του να 
συμμετάσχει. 

• Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. δεν φέρει καμία ευθύνη σε 
περίπτωση τραυματισμού, ζημίας,κλοπής ή άλλου είδους φθοράς που μπορεί να υποστεί συμμετέχοντας 
στη διοργάνωση ή θεατής αυτής. 

• Στους αγώνες της διοργάνωσης του Γύρου της Αθήνας μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και 
εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα καθ’όλη τη 
διάρκεια διεξαγωγής του, καθώς πριν και μετά. 

• Ο Γύρος της Αθήνας πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών έχει το δικαίωμα ο 
Οργανισμός. να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αντίτιμο συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται 
στους εγγεγραμμένους δρομείς. 

• Ο Οργανισμός. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών 
συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση. 

• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα 
από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, 
χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό. 



• Οι αποφάσεις του Οργανισμού. δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο 
δικαστικής διαμάχης. 

Όροι Εγγραφής: 

• Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης είναι δυνατή μέσω της online πλατφόρμας 
εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και στις εξωτερικές μονάδες του 
Οργανισμού. όπως αναφέρονται στους όρους παραλαβής αριθμού.  

• Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική πληρωμή του αντιτίμου 
συμμετοχής (1,00 €) , κατά την παραλαβή του αριθμού. 

Πληρωμή αντιτίμου: 
1. σε όλες τις μονάδες του Οργανισμού που πραγματοποιούνται εγγραφές - για τις ηλεκτρονικές 

μόνο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 
2. στην τράπεζα  EurobankErgasias Α.Ε. (IBAN  GR 1902602400000330201149120)  με την επίδειξη 

της απόδειξης κατάθεσης κατά την παραλαβή 
3. στην Εθνική Τράπεζα (IBAN GR 4501101080000010848026406) με την επίδειξη της απόδειξης 

κατάθεσης κατά την παραλαβή 

Όροι Παραλαβής Αριθμού: 

• Η παραλαβή των αριθμών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εγγραφές θα γίνεται από τις 5 έως 17 

Οκτωβρίου μόνο από: 

τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50,  

Ισόγειο-αίθουσα  Κόντογλου,  Τμήμα Προγραμματισμού –Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού,  

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 –16:00 και Σάββατο 17/10, 9:00 – 17:00,  τηλ. 210-5284873 - 4 

• Οι εγγραφές και η παραλαβή των αριθμών από τις εξωτερικές μονάδες του Οργανισμού θα γίνεται 
καθημερινά από τις 5 έως 16 Οκτωβρίου, 09:00 – 21:00, από τους παρακάτω  χώρους: 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Ρουμελιωτών (Σίνα&Μερλιέ – Νεάπολη – 210 3605122) 

2. Μίτσι (Βεΐκου 62 – Κουκάκι – 210 9226898)  

3. Πρέκα (Φιλολάου 176 – Αγ. Αρτέμιος – 210 7012579) 

4.Πετραλώνων (Τριών Ιεραρχών 83 – Πετράλωνα – 210 3451125) 

5. Λένορμαν (Λένορμαν 75 – Μεταξουργείο – 210 5141341) 

6. Γκράβας (Ταϋγέτου 60 – Πατήσια – 210 2011437) 

7. Πολυγώνου (Μαντζουράκη & Χατζή– 210 6917022)  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

1.Εξαρχείων (Τσαμαδού 9 – Εξάρχεια 210 3835541) 

2.Νέου Κόσμου (Σωστράτου  5 – Ν. Κόσμος 210 9247036) 

3.Κ. Πετραλώνων (Αθηνοδώρου 61 – Κ. Πετράλωνα 210 3422642) 

4.Α. Πετραλώνων (Δημοφώντος 164 – Α. Πετράλωνα 210 3412183) 

5.Σεπολίων ( Λαμπόβου 4 – Σεπόλια 210 5130854) 

6.Γκράβας (Ταϋγέτου 60 – Α. Πατήσια  210 2011151) 

7.Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2 – Γκύζη 210 6427770) 



8.Νορντάου (Νορντάου 7 – Γκύζη 210 6433128) 

 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΑ 

1.Φορμίωνος (Φορμίωνος 12 – Παγκράτι – 210 7222590)  

2.Κ. Πατησίων (Καλλάρη& Κουρτίδου – 210 8313496)  

3.Αγ. Ελευθερίου (Αναβρύτης 5 – Αγ. Ελευθέριος – 210 2028270)  

4.Σεπολίων (Λαμπόβου 4 – Σεπόλια – 210 5130854) 

5.Ευελπίδων (Ευελπίδων 18 – 210 8840520) 

6.Κυψέλης (Καλογερά 18 – Πλ. Κυψέλης – 210 8821428) 

7.Λ. Αλεξάνδρας (Λ. Αλεξάνδρας 152 – 210 6448844) 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ  

1. Στρέφη (Πουλχερίας 11 – Λόφος Στρέφη, Εξάρχεια – 210 8254444) 

2. Μετς (Μάρκου Μουσούρου 70 – 210 7512400) 

3. Ρουφ (Πειραιώς και Εχελιδών – 210 3421260) 

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ  

1. Κολοκυνθούς (Λεάνδρου &Ιφιγενείας – 210 5153726) 

2. Γκράβα (Πασσώβ 10 – Πατήσια – 210 2282714) 

3. Γουδή (Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου – 210 7771990) 

 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ 

Δευτέρα κλειστά 

1.Πινακοθήκη (Κτήριο Μεταξουργείου, Λεωνίδου & Μυλλέρου – τηλ. 210 5202420 & 421) 

Ωράριο λειτουργίας Πινακοθήκης: 9.00 – 19.00 

2. Βιβλιοθήκη Ιωαννείου Πνευματικού Κέντρου(Πανόρμου 59 – 210 6983905-906) 

3. Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Σταθ.Λαρίσης , Δομοκού 2– 210 8236635) 

4. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» (Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 210 

3243987) 

5. Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων (Στάση Μετρό Μέγαρο Μουσικής, Β. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας τηλ. 

210 7232603) 

6. Μουσείο Δωδεκανησιακό Σπίτι (Δωδώνης 119 Σεπόλια, τηλ. 210 5151541) 

7. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο, στάση 

Μετρό Κεραμεικός, τηλ. 210 3452150) 

•  Την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιούνται εγγραφές και για τις τρεις διαδρομές στη 
γραμματεία του αγώνα, από 7:00 π.μ. έως 8:30 π.μ.Με τον αριθμό συμμετοχής ή το αντίγραφο 
επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής εγγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν τα μέσα του Ο.Α.Σ.Α. από 
7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

•   Ο γονέας –κηδεμόνας μπορεί να παραλάβει τον αριθμό συμμετοχής του παιδιού του, με την επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια 
οδήγησης).Σε περίπτωση παραλαβής αριθμού από άλλον εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από το 
γονέα-κηδεμόνα και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης 
του εκπροσώπου. 

 



Όροι Συμμετοχής την ημέρα του Αγώνα: 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών και του προσωπικού 
της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να 
διακόψουν τον αγώνα. 

• Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία 
περίπτωση. 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους 
διοργανωτές του αγώνα κατά την παραλαβή του αριθμού και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην 
ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

• Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε 
καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό 
συμμετοχής). 

• Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα 
επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο 
άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από 
τη διοργάνωση. 

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 10χλμ. έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες από την εκκίνηση του 
αγώνα (09.00πμ). 

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στα 60 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα 
(09.15πμ). 

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 3χλμ έχει οριστεί στα 40 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα 
(09.30πμ). 

• Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου για τα Α.μεΑ. 1000μ έχει οριστεί στα 15 λεπτά από την 
εκκίνηση του αγώνα (09.15πμ). 

• Όσοι συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να τερματίσουν μέσα στα ανωτέρω όρια ολοκλήρωσης, οφείλουν 
να ελευθερώσουν τις διαδρομές του αγώνα ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο και σε περίπτωση που το 
επιθυμούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται με δική τους ευθύνη.   

• Η συμμετοχή στον αγώνα σημαίνει αποδοχή των παραπάνω όρων. 


