
 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2022 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΗΛΙΑΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον Μαραθώνιο Δρόμο μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 18 ετών 
(γεννημένοι/-ες τουλάχιστον το 2004) 
Στον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 12 ετών 
(γεννημένοι/-ες τουλάχιστον το 2010) 
Στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 12 ετών 
(γεννημένοι/-ες τουλάχιστον το 2010) 
  
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Ο αγώνας του Μαραθωνίου Δρόμου θα ξεκινήσει την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 
στις 09.00. Όλοι οι τερματισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 17.30. 
Ο Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. θα ξεκινήσει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 17.00. 
Όλοι οι τερματισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 18.45. 
Ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. θα ξεκινήσει την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 08.30. 
Όλοι οι τερματισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 10.00. 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19 
Στους αγώνες της διοργάνωσης του Μαραθωνίου Αθήνας 2022 επιτρέπεται η 
εγγραφή & συμμετοχή σε δρομείς με έγκυρο Πιστοποιητικό COVID-19 έως και 
την ημέρα του αγώνα. 
  
Πιο συγκεκριμένα: 
• Συμμετοχή με επίδειξη Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19 
σε ποσοστό 95% των συμμετεχόντων  
• Συμμετοχή με επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR test 
72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών) σε ποσοστό 5% των συμμετεχόντων 
Τονίζεται ότι, καθώς η πανδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να 
τροποποιηθούν. 
  
 
 
 



 

 

ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Τα πακέτα του ΣΕΓΑΣ περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

Ενισχυμένο πακέτο: 

• Αριθμός Συμμετοχής (bib number) με ενσωματεωμένο chip ηλεκτρονικής 
χρονομέτρησης 
• Τεχνικό T-shirt του αγώνα από την Adidas 
• Τσάντα διαχείρισης ιματισμού δρομέα 
• Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου (αφορά μόνο 
τον Μαραθώνιο Δρόμο) 
• Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια (σταθμοί υποστήριξης και ιατρικές υπηρεσίες) 
και μετά τον αγώνα (παροχή νερού, αθλητικών ποτών, χυμών και ιατρικών 
υπηρεσιών) 
• Ασφαλής Διαχείριση Ρουχισμού δρομέα κατά τη διάρκεια του αγώνα 
• Ασφάλιση από Ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα από την ERGO 
• Μετάλλιο Τερματισμού (παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε δρομείς που 
τερματίζουν επιτυχώς τον αγώνα) 
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής με τον χρόνο τερματισμού του δρομέα μέσω 
του marathonphotos.live (παρέχεται μετά την ανακοίνωση των Επίσημων 
Αποτελεσμάτων και εφόσον ο δρομέας συμπεριλαμβάνεται σε αυτά) 
• Live tracking μέσω της επίσημης εφαρμογής Athens Marathon & Half App 
  

Πλήρες πακέτο  

Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και επιπλέον: 

• Τσάντα πλάτης 
• Κάρτα μετακινήσεων ΟΑΣΑ 
• Δωρεάν είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης 
• Πετσέτα Προσώπου 
• 15% έκπτωση στο Athens Marathon e-shop 

 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΓΑΣ  
Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής και του απαραίτητου υλικού του αγώνα 
για όλους τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Δρομέων της διοργάνωσης, το οποίο φιλοξενείται στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Φαλήρου (Tae Kwon Do), στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου - από την 
Πέμπτη 10 έως και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου. 
  
Οι ώρες και μέρες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων για το 
κοινό είναι οι εξής: 
  
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022: 13.00 – 20.00 
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022: 10.00 – 20.00 
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022: 10.00 – 18.00 
  
* Σημειώνεται ότι αριθμοί συμμετοχής για τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. θα 
παραδίδονται μέχρι το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 13.00, δεδομένου ότι ο 
αγώνας θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου. 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΓΑΣ 
Όλοι οι εγγεγραμμένοι δρομείς, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 
διαδικασία εγγραφής, θα λάβουν δέκα (10) μέρες περίπου πριν από τον αγώνα 
email που θα τους γνωστοποιεί τον αριθμό συμμετοχής τους (bib number). 
Ο δρομέας που έχει λάβει το παραπάνω email κατευθύνεται, σύμφωνα με τον 
αγώνα και τον αριθμό συμμετοχής του, στον αντίστοιχο Σταθμό Διανομής, από 
όπου παραλαμβάνει φάκελο με τον αριθμό συμμετοχής του και το υλικό του 
αγώνα- επιδεικνύοντας απαραιτήτως: 
  
1) αντίγραφο του email με τον αριθμό συμμετοχής τους 
2) επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριό κτλ.)  
3) το Πιστοποιητικό COVID-19. 
  
Στην περίπτωση που δρομέας αδυνατεί να παραλάβει ο ίδιος το υλικό 
συμμετοχής του, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από εκπρόσωπό του (με 
έγκυρο Πιστοποιητικό COVID-19 για την είσοδό του στο Κέντρο Δρομέων). Στη 



 

 

περίπτωση αυτή, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω 
έγγραφα του εγγεγραμμένου δρομέα, διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η 
παραλαβή του αριθμού: 
  
α) φωτοτυπία επίσημου έγγραφου ταυτοποίησης 
β) αντίγραφο του email με τον αριθμό συμμετοχής του 
γ) αντίγραφο Πιστοποιητικού COVID-19 του δρομέα, το οποίο θα πρέπει να είναι 
έγκυρο έως και την ημέρα του αγώνα. 
  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ T-SHIRT ActionAid 
Για να παραλάβεις το βαμβακερό κόκκινο T-Shirt της ActionAid ή αντίστοιχα 
το T-Shirt αθλητικών προδιαγραφών, αν έχεις επιλέξει πακέτο συμμετοχής με 
αθλητικό T-Shirt, θα ενημερωθείς σε ξεχωριστή επικοινωνία περίπου δύο 
εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων. 
  
 
 


