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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

6ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ και SUP  

open race ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

Ο Ναυτικός Όμιλος Αιτωλικού και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 

προκηρύσσουν και συνδιοργανώνουν τον 6ο Μαραθώνιο Κανόε Καγιάκ στη 

λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου. 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

1. Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 

2. Διαδρομή 

- Ώρα Εκκίνησης: 17.00 

- Αφετηρία: Λιμάνι Μεσολογγίου 

- Τερματισμός: Δυτικά Γεφύρια Αιτωλικού 

Χάρτη της διαδρομής με συντεταγμένες θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης 

Η διαδρομή των 14χλμ έχει σημείο εκκίνησης το λιμάνι του Μεσολογγίου. Μετά 

την εκκίνηση οι αγωνιζόμενοι θα κινηθούν νότια προς την αρχή του διαύλου 

στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Έπειτα θα κατευθυνθούν βορειοδυτικά για 

2.44χλμ έως το διβάρι διαύλου όπου θα περάσουν από την πόρτα πλάτους 3μ 

του διβαριού. Η διαδρομή συνεχίζει βορειοδυτικά για 4,33χλμ. Στη συνέχεια η 

διαδρομή βγαίνει από το δίαυλο και συνεχίζει βορειοδυτικά για 2,8χλμ όπου οι 

αγωνιζόμενοι μπαίνουν στο δυτικό δίαυλο και συνεχίζουν για 2,6χλμ με 

κατεύθυνση προς το βορρά έως τον τερματισμό στα δυτικά γεφύρια του 



                 
 

Σ ε λ ί δ α  2 | 9 

Αιτωλικού. Το βάθος σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι 0,50-1,00μ. (βλ. 

άρθρο 12) 

Η διαδρομή θα σημανθεί με σημαδούρες και θα υπάρχουν συνοδευτικά σκάφη 

και επόπτες διαδρομής σε όλο το μήκος του Μαραθωνίου. 

Η διαδρομή σε όλο το μήκος της είναι εξαιρετική για φωτογράφηση και 

ορνιθοπαρατήρηση. 

3. Κανονισμοί - Δικαίωμα Συμμετοχής 

Ο Μαραθώνιος είναι ανοικτός σε όλες τις κατηγορίες, ηλικίες (ενηλίκων) και 

τύπους σκαφών. 

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι: 

‐ οι αθλητές να διαθέτουν θεωρημένο αθλητικό ιατρικό δελτίο 

‐ όσοι δεν έχουν αθλητική ιδιότητα, θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη 

δήλωση ότι είναι υγιείς, γνωρίζουν κολύμβηση και αγωνίζονται με δική τους 

ευθύνη. (Υπόδειγμα στο Παράρτημα 1 και 2 για γονέα ανηλίκου). Οι υπεύθυνες 

δηλώσεις είτε θα υπογραφούν μπροστά στη γραμματεία είτε θα διεξαχθούν 

από το σύστημα gov (Υπεύθυνη Δήλωση) και θα σταλούν ηλεκτρονικά στο 

noaitoliko@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021. 

- Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ covid – 19, 

το πολύ 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και να το καταχωρήσουν στην 

πλατφόρμα του https://self-testing.gov.gr/#other. Τη μέρα του αγώνα θα 

πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση της δήλωσης του τεστ ή την υπεύθυνη 

δήλωση αποτελέσματος είτε να τη στείλουν ηλεκτρονικά στο 

noaitoliko@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021. 

Καμία περίπτωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε κατηγορία θα γίνει δεκτή 

χωρίς τα παραπάνω έγγραφα. 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
mailto:noaitoliko@gmail.com
https://self-testing.gov.gr/#other
mailto:noaitoliko@gmail.com
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Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της όποιας τροποποίησης του 

προγράμματος. 

4. Υγειονομική Κάλυψη 

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική 

τους ευθύνη. 

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του 

αγώνα, σχετικά με θέματα υγείας και που οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού 

ιατρικού ελέγχου. 

Για την ασφάλεια των αθλητών θα υπάρχει γιατρός και οι αγωνιζόμενοι θα 

επιβλέπονται από εθελοντική ομάδα διάσωσης. 

Στη μέση της διαδρομής θα υπάρξει σταθμός με διασώστες καθώς και 

προσφορά νερού και ισοτονικών ποτών. 

5. Τεχνική σύσκεψη 

Το Σάββατο 24 Ιουλίου και ώρα 15.30 στο λιμάνι Μεσολογγίου, στις ειδικά 

διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για την περίσταση, θα πραγματοποιηθεί 

σύσκεψη όπου θα δοθούν διευκρινήσεις. 

6. Έπαθλα 

Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα, μπλουζάκια 

συμμετοχής στον αγώνα και ό,τι άλλο προκύψει από δωρεές στον Όμιλο μέχρι 

την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. 

7. Ενστάσεις 

Λόγω του χαρακτήρα του αγώνα, ενστάσεις δε θα γίνονται δεκτές. 

8. Φιλοξενία 

Θα υπάρξει υποδοχή και διάθεση δωρεάν νερού, ισοτονικών ποτών και 

φρούτων στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για την περίσταση πριν 
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την τεχνική σύσκεψη, στη διαδρομή, καθώς και τελετή λήξης στο Αιτωλικό με 

μπουφέ. 

Ενδεικτικά τηλέφωνα από κάποια ξενοδοχεία της περιοχής, στα οποία οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν: 

‐ Αιτωλικό - Ξενοδοχείο Αλεξάνδρα, τηλ. 2632023019 

- Μεσολόγγι – Ξενοδοχείο Liberty, τηλ. 2631028050 

9. Δηλώσεις Συμμετοχής 

Τα σωματεία ή μεμονωμένα άτομα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο 

ηλεκτρονικά στο email noaitoliko@gmail.com ή να συμπληρώσουν τη φόρμα 

φόρμα συμμετοχής στον αγώνα μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018. 

Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων 

διαδικασιών από πλευράς του διοργανωτή, ειδικά για όσους δε διαθέτουν δικό 

τους σκάφος. 

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί τη μέρα του αγώνα και πριν από αυτόν, με την 

οικονομική τακτοποίηση και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στη 

γραμματεία. Παρακαλούμε να είστε στο λιμάνι του Μεσολογγίου στις 15.30 

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση τους εντός 

και εκτός του αγώνα και την προβολή του υλικού στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 

10. Αντίτιμο Συμμετοχής 

Το κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες που διαθέτουν δικό τους 

σκάφος είναι 5 ευρώ ανά αθλητή 

Για όσους δεν έχουν δικό τους σκάφος θα υπάρχει δυνατότητα να ενοικιάσουν 

τουριστικό καγιάκ (μονό ή διπλό) με 10 ευρώ επιπλέον ανά αθλητή. 

mailto:noaitoliko@gmail.com
https://forms.gle/dg1gZE8VeS1bCAMN8
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Η οικονομική διεκπεραίωση κάθε αθλητή, θα ολοκληρωθεί τη μέρα του αγώνα 

και πριν τη τεχνική σύσκεψη στο λιμάνι Μεσολογγίου όπου θα παραδοθούν και 

τα απαραίτητα έγγραφα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. 

Η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι καταληκτική για τη διεκπεραίωση 

των απαραίτητων διαδικασιών από πλευράς του διοργανωτή. 

11. Επικοινωνία 

Ν.Ο. Αιτωλικού 

 Τηλέφωνο: 6948 171810 

 Email: noaitoliko@gmail.com 

 fb page: https://www.facebook.com/NOAitoliko 

 fb event: https://fb.me/e/ULPe02CP 

12. Χάρτης Διαδρομής 

 

 

mailto:noaitoliko@gmail.com
https://www.facebook.com/NOAitoliko
https://fb.me/e/ULPe02CP
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ  38.361615ο 21.422649ο 

ΣΗΜΕΙΟ 1 38.349445ο 21.420406ο 

ΣΗΜΕΙΟ 2 38.364668ο 21.412745ο 

ΣΗΜΕΙΟ 3 38.368762ο 21.406469ο 

ΣΗΜΕΙΟ 4 38.378769ο 21.389729ο 

ΣΗΜΕΙΟ 5 38.394418ο 21.369212ο 

ΣΗΜΕΙΟ 6 38.410999ο 21.346809ο 

ΣΗΜΕΙΟ 7 38.425208ο 21.349041ο 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 38.436359ο 21.351238ο 

 



                 
 

Σ ε λ ί δ α  7 | 9 

Παράρτημα 

1. Υπεύθυνη Δήλωση  

2. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα  



 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ναυτικό Όμιλο Αιτωλικού 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Εmail:  

    

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) Συμμετέχω οικειοθελώς στον αγώνα 6ος Μαραθώνιος κανόε καγιάκ και SUP στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού που 

διοργανώνει ο Ν.Ο.Αιτωλικού στις 27 Ιουλίου 2021. Σε περίπτωση αναβολής και αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής αυτού, η 

υπεύθυνη δήλωσή μου ισχύει και για τη νέα ημερομηνία. 

β) Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς  

και κάθε σχετικού κανονισμού. 

γ) Είμαι απόλυτα υγιής, δεν είμαι τραυματισμένος/η, δεν είμαι υπό την επήρεια φαρμάκων - ουσιών και γνωρίζω καλά κολύμβηση. 

δ) Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή  

καθώς επίσης και οποιοσδήποτε άλλος συνεισφέρει ή βοηθά εθελοντικά στη διοργάνωση, δε φέρουν καμία ευθύνη για υλική  
απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού μου SUP ή καγιάκ. Δε φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και σωματικού 

τραυματισμού μου, που θα συμβούν πριν, κατά και μετά τη διοργάνωση, τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά. 

ε) Δε θα ασκήσω ποινική δίωξη και δε θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από την οργανωτική επιτροπή. 

στ) Επιτρέπω τη λήψη και χρήση από τον διοργανωτή φωτογραφικού υλικού και βίντεο που θα γίνει πριν, κατά τη διάρκεια και  

μετά τον αγώνα. 

ζ) Η βεβαίωση κόβιντ – 19 που προσκομίζω μαζί με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση είναι αληθής. Γνωρίζω τις υποχρεώσεις  

μου και θα τηρήσω τους κανονισμούς για τη αποτροπή της διάδοσης του κόβιντ – 19.  

 

 
Ημερομηνία:      /      / 2021 

Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

  



 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ναυτικό Όμιλο Αιτωλικού 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Εmail:  

    

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) Επιτρέπω με δική μου ευθύνη στο παιδί μου ……………………………………………………………………………………………………………….……..  

να συμμετέχει στον αγώνα 6ος Μαραθώνιος Μεσολογγίου Αιτωλικού κανόε καγιάκ και SUP στη λιμνοθάλασσα 

που διοργανώνει ο Ν.Ο.Αιτωλικού στις 27 Ιουλίου 2021. Σε περίπτωση αναβολής και αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής 

αυτού, υπεύθυνη δήλωσή μου ισχύει και για τη νέα ημερομηνία. 

β) Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς  

και κάθε σχετικού κανονισμού. 

γ) Είναι απόλυτα υγιής, δεν είναι τραυματισμένος/η, δεν είναι υπό την επήρεια φαρμάκων - ουσιών και γνωρίζει καλά κολύμβηση. 

δ) Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή  

καθώς επίσης και οποιοσδήποτε άλλος συνεισφέρει ή βοηθά εθελοντικά στη διοργάνωση, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική  
απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού μου SUP ή καγιάκ. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και σωματικού 

τραυματισμού, που θα συμβούν πριν, κατά και μετά τη διοργάνωση, τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά. 

ε) Δε θα ασκήσω ποινική δίωξη και δε θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από την οργανωτική επιτροπή. 

στ) Επιτρέπω τη λήψη και χρήση από τον διοργανωτή φωτογραφικού υλικού και βίντεο που θα γίνει πριν, κατά τη διάρκεια και  

μετά τον αγώνα. 

ζ) Η βεβαίωση κόβιντ – 19 που προσκομίζω μαζί με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση είναι αληθής. Γνωρίζει τις υποχρεώσεις  

του/της και θα τηρήσει τους κανονισμούς για τη αποτροπή της διάδοσης του κόβιντ – 19.  

 
Ημερομηνία:      /      / 2021 

Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 


