
 

 
 
 
 

39ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ, Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ 
αφιερωμένος στη μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη 

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 
ΜΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
O ΣΕΓΑΣ διοργανώνει τον 39o Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας (ΑΜΑ), το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου και τον αγώνα 5χμ την Κυριακή 13  Νοεμβρίου 
2022 ενώ το Σάββατο 12 Νοεμβρίου τον αγώνα δρόμου 10χλμ. καθώς και τον πρώτο 
νυχτερινό αγώνα 10χλμ Πανεπιστημίων/Universities 10km Night Run.  
 

 Προκειμένου να διαπιστευτείτε ως Εκπρόσωπος Τύπου και να εργαστείτε στην 
«κάλυψη» των γεγονότων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω 
έντυπο-αίτηση, την οποία θα πρέπει να αποστείλετε στο Γραφείο Τύπου του 
ΣΕΓΑΣ μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: press@segas.gr,  
 

 Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε επίσης στο: 
press@segas.gr 
 

 Παρακαλώ πριν αποστείλετε την αίτηση διαπίστευσης, διαβάστε με προσοχή το 
πρωτόκολλο και τους όρους που θα ισχύσουν (επισυνάπτεται).  

Το Γραφείο Τύπου θα αποφασίσει αν θα γίνουν δεκτές οι διαπιστεύσεις και θα 
ενημερώσει τους ενδιαφερομένους στα emails που θα δηλώσουν για τις σχετικές 
ενημερώσεις.  

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε στο e-mail 
press@segas.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω ειδικών συνθηκών και για λόγους ασφαλείας  

ΔΕΝ ΘΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ 

Σας ευχαριστώ 

Μπάμπης Ζαννιάς - Υπεύθυνος Τύπου 

 

 

 



 

 

 

 

 

Τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου για τα ΜΜΕ  

Ο ΣΕΓΑΣ πρωτοπορώντας, για μια φορά ακόμη, προχώρησε στη διοργάνωση 
αγώνων δίνοντας στις αθλήτριες και τους αθλητές αγωνιστικές ευκαιρίες και με 
συγκεκριμένους όρους οι οποίοι περιλαμβάνονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα 
που είναι ήδη εγκεκριμένα από την ΓΓΑ. 

Με βάση αυτά θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ που 
θα θελήσουν να «καλύψουν» τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 
(ΑΜΑ) τα παρακάτω: 

 

1.Αίτηση, εγκαίρως, στο Γραφείου Τύπου του ΣΕΓΑΣ για την παρουσία τους 
στον αγώνα μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.   

2.Κάθε Μέσο θα εκπροσωπηθεί από έναν συνεργάτη του.  

3.Εντός του αγωνιστικού χώρου (εκκινήσεις-τερματισμός) δεν θα επιτραπεί η 
είσοδος σε κανέναν εκπρόσωπο ΜΜΕ πλην των Φωτορεπόρτερ που έχει 
εγκρίνει Γραφείο Τύπου. Τα Μέσα που θα χρειαστούν φωτογραφικό υλικό από 
τους τερματισμούς και τις εκκινήσεις θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το 
Γραφείο Τύπου το οποίο θα τους το προμηθεύσει.  

4.Την Τηλεοπτική παραγωγή-μετάδοση του αγώνα έχει η ΕΡΤ από την οποία 
παρακαλούμε οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί να έρθουν σε συνεννόηση για την 
παροχή υλικού. 

5.Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ στη διοργάνωση του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου Αθήνας 2022, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
ανάρρωσης COVID 19 ή πιστοποιητικό αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου 
COVID 19 (PCR test 71 ωρών ή Rapid test 48 ωρών.     

6.Να φορούν προστατευτική μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας τους 
στον αγώνα.  

7.Θα λειτουργήσει μικτή ζώνη στον τερματισμό στην οποία θα έχει πρόσβαση 
πολύ περιορισμένος αριθμός διαπιστευμένων τους οποίους θα εγκρίνει το 
Γραφείο Τύπου με βάση του αριθμού υποβολής αιτήσεων και των όρων που 
περιγράφονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο.  

 

 

 



 

 

 

 

8.Εντός του αγωνιστικού χώρου (τερματισμός-εκκινήσεις) θα επιτραπεί η 
είσοδος ενός (1) φωτογράφου από κάθε πρακτορείο και με μέγιστο αριθμό 
αναλόγως των αιτήσεων που θα υποβληθούν πάντα υπό την έγκριση του 
Γραφείου Τύπου που θα εξετάσει και την δυνατότητα υποδοχής της 
εγκατάστασης με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο. 

9.Σε περίπτωση συνέντευξης στην Μικτή Ζώνη, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα 
πρέπει πάντα να φορούν την προστατευτική μάσκα και να τηρούν απόσταση 
τουλάχιστον 1,5μ. από τον συνεντευξιαζόμενο. Επίσης πρέπει να έχουν δύο 
(2) μικρόφωνα, ένα για τους ίδιους και ένα για τον συνεντευξιαζόμενο με 
βραχίονα μήκους τουλάχιστον 1,5μ.τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.  

11.Θα πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5μ σε όλες τις επαφές τους 
καθώς και στις θέσεις εργασίας τους. 

12.Η τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου από τους διαπιστευμένους είναι 
υποχρεωτική και θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των 
διοργανωτών. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρείται η διαπίστευση και το 
ειδικό γιλέκο και θα οδηγούνται εκτός αγωνιστικού χώρου. 

 

Συνάδελφοι, η τήρηση του πρωτοκόλλου διασφαλίζει την υγεία όλων μας και 
πρωτίστως των πρωταθλητών μας ενώ αποτελεί και ατομική ευθύνη καθενός. 

Σας ευχαριστώ 

Μπάμπης Ζαννιάς 

Υπεύθυνος Τύπου 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Για την παραλαβή των διαπιστεύσεων και των ειδικών γιλέκων 
για τους φωτορεπόρτερ (τόπος και ώρες) θα ενημερωθείτε μετά την λήξη των 
αιτήσεων (Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022) με σχετική ανακοίνωση ή με email 
στη διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει στην παρακάτω αίτηση διαπίστευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ -  EMAIL  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  

ΦΩΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΕΡ  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΣΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΟΥ  

ΤΗΛ–EMAIL ΜΕΣΟΥ  

Αρ ΔΗΜ/ΦΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

Αρ ΑΣΤΥΝ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

  

ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ  

ΝΟΣΗΣΑΣ  

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  



 

 

 

 

Πρόγραμμα Εβδομάδας Μαραθωνίου 
  

ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου 

13.00-20.00: Marathon EXPO & Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων 

 

ΠΕΜΠΤΗ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου 

10.00-20.00: Marathon EXPO & Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου 

10.00-20.00: Marathon EXPO & Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου 

10.00-18.00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων 
*10.00-13.00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ 

10.00-20.00: Marathon EXPO 

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου) 
17.00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ 

17.45 Universities 10km Night Run OPAP  
Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη 

Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου) 

08.30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ STOIXIMAN 
Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη 

Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο 

Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου 
09.00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου 

Εκκίνηση: Μαραθώνας - Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου 
Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο 

Αθήνα – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής) 
10.15: Εκκίνηση Αγώνα Παιδιών 1,2χλμ 

Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής 
Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο 

 


