
 

 

 

 

Ο Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙΤΩΝ, προκηρύσσει και διοργανώνει υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ και με 

την υποστήριξη της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ Θεσσαλονίκης και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, τον 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».  

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και Αγώνες Δρόμου Υγείας και Δυναμικού 

Βαδίσματος σε Δημόσια Οδό 10.000μ. και 5.000μ., καθώς και Αγώνας Δρόμου 1.000μ. για μαθητές 

Δημοτικών Σχολείων, ο οποίος είναι αφιερωμένος στο περιβάλλον. 

Στα πλαίσιά της διοργάνωσης, όπως κάθε φορά, θα ενισχυθούν ιδρύματα κοινωνικής προσφοράς  
που υποστηρίζουν και υποστηρίζονται από αυτήν.  

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΆΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 
 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Για να συμμετάσχει δρομέας στο Μαραθώνιο Δρόμο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του, ενώ για να συμμετάσχει στους Αγώνες Δρόμου των 10.000μ. και 5.000μ. θα πρέπει 
να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Βαδίζοντες επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο 
στα 10.000μ. και 5.000μ. 
 

Στον αγώνα δρόμου των 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
μαθητές –τριες γεννημένοι –ες τα έτη 2003 έως 2006. 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τους ανήλικους δρομείς είναι η αποστολή ή η 
προσκόμιση της μαθητικής τους ταυτότητας καθώς και η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του 
κηδεμόνα έως την επίσημη προθεσμία λήξης των εγγραφών. 
 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών  

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015  

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ «ΆΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα 1.000μ Δημοτικών Σχολείων θα γίνουν μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015. 



 

ΑΝΤΙΤΙΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 Μαραθώνιος: ατομικό 30 ευρώ & εκπτωτικό* 20 ευρώ,  

 Δρόμος Υγείας (10 χλμ.): ατομικό 15 ευρώ & εκπτωτικό* 10 ευρώ. 

 Δρόμος Υγείας (5 χλμ.): ατομικό 15 ευρώ & εκπτωτικό* 10 ευρώ. 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 5 ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΤΟ 

«ΆΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».  

Επισημάνσεις:  
  * Το εκπτωτικό πακέτο αφορά στους άνεργους, φοιτητές, μαθητές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή αποστείλουν το εν ισχύ αποδεικτικό παραστατικό ιδιότητας τους 
με fax ή με email, αμέσως μετά την εγγραφή τους.  
 

Το φοιτητικό αντίτιμο ισχύει για φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. 
 

** Η δωρεάν συμμετοχή των μαθητών γίνεται μόνο μέσω ομαδικής δήλωσης του σχολείου τους, συνοδευόμενη από τις 
δηλώσεις συγκατάθεσης των κηδεμόνων τους και μόνο για το Δρόμο 5.000μ.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ: 
 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - Ώρα Εκκίνησης: 08:00 
 
Αφετηρία: Κεντρική πλατεία του Δήμου Πέλλας μπροστά από το άγαλμα του έφιππου Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.  
Τερματισμός: Παραλία Θεσσαλονίκης - Πλατεία Λευκού Πύργου 
 
Συνοπτικά:  
Μετά το δεύτερο χιλιόμετρο της διαδρομής οι αθλητές βγαίνουν στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης-
Έδεσσας, τον οποίο και θα ακολουθήσουν για τα επόμενα 8χλμ. μέχρι τη Χαλκηδόνα. Στο 8ο χλμ. οι 
αθλητές εισέρχονται στην πόλη της Χαλκηδόνας.Στο 9ο χλμ., συναντούν τη διασταύρωση των δρόμων για 
Βέροια και Θεσσαλονίκη.Το 10ο χλμ είναι αμέσως μετά τη Χαλκηδόνα. Στο 13ο χλμ. ο δρόμος περνά με 
γέφυρα πάνω από τον Αξιό ποταμό. Το 15ο χλμ. είναι πριν από το χωριό Γέφυρα. Το 20ο χλμ. βρίσκεται 
μετά τη διασταύρωση του Αγίου Αθανασίου, της εξόδου προς  την εθνική οδό.Το 25ο χλμ. βρίσκεται μετά 
τη διασταύρωση του δρόμου για Νέα Αγχίαλο.Το 28ο χλμ. περνά πάνω από το Γαλλικό ποταμό. Στο 30ο 
χλμ. οι αθλητές περνούν από την Ιωνία (Διαβατά).Στο 35ο χλμ. βρίσκεται στο κέντρο του Κορδελιού, στην 
οδό Μοναστηρίου. Στο 38ο χλμ.  στρίβουμε δεξιά στην οδό Γιαννιτσών. Στο 39ο χλμ. στρίβουμε δεξιά στην 
οδό Δάφνης και αμέσως μετά στρίβουμε αριστερά στην οδό Κουντουριώτου. Το 40ο χλμ. είναι στο ύψος 
των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.Το 41ο χλμ.  και 42ο χλμ. είναι επί της Λεωφόρου Νίκης. Τερματισμός επί 
της  Λεωφόρου Νίκης στο Λευκό Πύργο. 
 
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 10 χλμ -  Ώρα Εκκίνησης: 08:45 
 
Αφετηρία: Από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων, 28ης Οκτωβρίου 157.  
Τερματισμός: Παραλία Θεσσαλονίκης - Πλατεία Λευκού Πύργου.  
 
Συνοπτικά:  
Οι δρομείς ακολουθούν τη διαδρομή: 28η Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
κάνουν αριστερή αναστροφή και συνεχίζουν επί της 28ης Οκτωβρίου στο αντίθετο ρεύμα. Στρίβουν δεξιά 
στην οδό Δενδροποτάμου με κατεύθυνση προς την οδό Καραολή Δημητρίου, κατόπιν αριστερή αναστροφή 
στη Δενδροποτάμου στο αντίθετο ρεύμα.  Οι δρομείς διασχίζουν κάθετα την οδό Ελ. Βενιζέλου και στο 
ύψος της οδού Θωμά Χατζίκου εισέρχονται  σε μικρότερο δρόμο, την οδό Αγαμέμνωνος. Στο τέλος αυτού 
του δρόμου, στρίβουν αριστερά στην οδό Μοναστηρίου, εισερχόμενοι στη διαδρομή του Μαραθωνίου 



(περίπου στο 37ο χλμ.). Τερματίζουν στο Λευκό Πύργο, κοινό σημείο τερματισμού όλων των Δρόμων του 
αγωνιστικού προγράμματος της διοργάνωσης. 
 
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 5 χλμ - Ώρα Εκκίνησης: 12:30 
 
Αφετηρία: Από την Κεντρική Πλατεία Αμπελοκήπων (Επταλόφου).  
Τερματισμός: Παραλία Θεσσαλονίκης - Πλατεία Λευκού Πύργου   
 
Συνοπτικά:  
Από την Κεντρική Πλατεία Αμπελοκήπων (Επταλόφου) κινούνται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
στρίβουν δεξιά στην οδό Φιλιππουπόλεως. Στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα στρίβουν 
δεξιά, στην οδό Καλλιθέας. Αμέσως μετά στρίβουν αριστερά στην οδό Αμπελώνων, στο τέρμα της οποίας 
στρίβουν δεξιά στην οδό Αγίων Πάντων. Οδεύουν επί της Αγίων Πάντων και περνούν κάτω από τη 
σιδηροδρομική γέφυρα. Περνούν κάθετα την οδό Μοναστηρίου, συναντούν την οδό Γιαννιτσών, όπου 
στρίβουν αριστερά και αμέσως μετά δεξιά στην οδό Σταύρου Βουτυρά. Στο τέρμα της συναντούν τη 
Λεωφόρο Κουντουριώτου, με κατεύθυνση προς το λιμάνι και τη Λεωφόρο Νίκης. Ακολουθούν τη Λεωφόρο 
Νίκης, δια της οποίας τερματίζουν στον Λευκό Πύργο, κοινό σημείο τερματισμού όλων των Δρόμων του 
αγωνιστικού προγράμματος της διοργάνωσης.  
 
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΧΛΜ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - Ώρα Εκκίνησης: 08:45 
 

Αφετηρία: Επί της παραλιακής οδού (Λεωφ. Νίκης) από την πλατεία Αριστοτέλους.  

 

 

 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ  
ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟ «ΆΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»                                                  

&  ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ  ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, 
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ. 
 

 

   

Πληροφορίες:  

Γραμματεία «Ασύλου του Παιδιού»  
Τηλ.: 2310 209398 & Φαξ: 2310 202449 
E-mail: atpgrammateia@gmail.com 
 

 

 

 

Δήλωση Συμμετοχής: 

Γραμματεία «Ασύλου του Παιδιού»  
Τηλ.: 2310 209398 & Φαξ: 2310 202449 
E-mail: atpgrammateia@gmail.com 
 

B’ Συγκρότημα «Ασύλου του Παιδιού» 

Στ.Καζαντζίδη 62, δίπλα στο Praktiker 

Τηλ.: 2310 472830 & Φαξ: 2310 475383 
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