
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:  Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ:      15234 

Τηλέφωνο:  210 6856411 – 210 6821975 

FAX:      210 6821926       

E-MAIL:      sports@halandri.  
 

 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΗΝ ΜΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Αναγγελία Εκδήλωσης  
 

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει την «1η Εκδήλωση  δυναμικού  βαδίσματος  με 

ζώα συντροφιάς», στη Ρεματιά Χαλανδρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 

«Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων», με την ονομασία “ Κυνηγώντας την 

ουρά μου.” 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

Πρόεδρος: Χάρης Μαυρουδής- Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών και 

Αθλητισμού 

  

                  

Αντιπρόεδρος: Δεληγιάννη Πολυξένη- Προϊστάμενη Διεύθυνσης Παιδείας 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς                  

Μέλη: Λυπήρος Γεώργιος- Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού 

Αθλητικών Δραστηριοτήτων 

Μπακόλας Παναγιώτης- Προϊστάμενος Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων 

 



Υπεύθυνοι κτηνίατροι: Άννα Σούσου, Χρήστος Καραγιάννης 

     

Βασικά Στοιχεία Εκδήλωσης  
 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Πρόκειται για μια απογευματινή εκδήλωση, δυναμικού βαδίσματος 

με ζώα συντροφιάς, απόστασης 2000μ. μικτής διαδρομής δημοσίας οδού, 

παραρεμάτιας ζώνης και χωμάτινου μονοπατιού, με αφετηρία και τερματισμό 

την κεντρική είσοδο του Ευριπίδειου θεάτρου Ρεματιάς. 

Στη διαδρομή οι συμμετέχοντες ξεκινούν μπροστά από την κεντρική είσοδο του 

Ευριπίδειου  θεάτρου (οδός Προφήτη Ηλία),διασχίζουν τον πεζόδρομο ,την οδό 

Δάφνιδος, τον πεζόδρομο της οδού Δάσους, κατεβαίνουν στο δασάκι της Ρεματιάς,  

όπου αναπαύονται για 10 λεπτά και ενυδατώνουν τα ζώα τους,  έπειτα συνεχίζουν  

σε μία κυκλική διαδρομή εκτελώντας δύο (2) κύκλους, εν συνεχεία ανεβαίνουν τα 

σκαλάκια προς την οδό Προφήτη Ηλία, για να επιστρέψουν στον 

τερματισμό(αφετηρία). 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :     Κυριακή 17 Απριλίου 2022 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ :  09:00 έως 10:30. 

 Για την παραλαβή του φακέλου  συμμέτοχης καθώς και για τη διενέργεια ελέγχου 

των ζώων  από την  υπεύθυνη κτηνίατρο.   

 

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  11:00     
 

  
ΩΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:  12:00     

  
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2000μ.: Εξήντα  (60’) λεπτά (πέραν αυτού του ορίου, οι συμμετέχοντες 

βαδίζουν χωρίς την υποστήριξη της διοργάνωσης). 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΜΟΥ: Ευριπίδειο θέατρο Ρεματιάς  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δωρεάν  

  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΩΝΑ: 

Πρόκειται για διαδρομή σε μεικτή επιφάνεια εδάφους( σε ποσοστό 70% ασφάλτινη-

πλακόστρωτη και 30% χωμάτινη). 

Οι δρόμοι στους οποίους θα διεξαχθεί σε πραγματική ροή η εκδήλωση, είναι οι 

εξής:  

 



 

 

(Εκκίνηση) –Προφήτη Ηλία 

(Αριστερά) -Δάφνιδος 
(Δεξιά)-Δάσους  
(Δεξιά) σκαλάκια κάθοδος για δασάκι 

(Απέναντι)σκαλάκια άνοδος για Προφήτη Ηλία 
(Δεξιά)Προφήτη Ηλία 
 

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του  covid-19, δεν θα υπάρχει 

χώρος φύλαξης. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευθύνη, για τη φύλαξη των προσωπικών τους 

αντικειμένων.  

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΒΑΔΗΝ 
   

Δηλώσεις Συμμετοχής:  
 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα δέχεται Δηλώσεις Συμμετοχής μόνο μέσω 

συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας, στον σύνδεσμο: 

 

http://evest.gr/entries/index.php/chalandri-registration1 

 

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος για την ηλεκτρονική φόρμα θα βρίσκεται και στην 

ιστοσελίδα: www.chalandri.gr 

 

Στη φόρμα συμμετοχής θα υπάρχει η διαδρομή βάδισης . 

 

Με την ηλεκτρονική  αποστολή της συμπληρωμένης δήλωσης συμμετοχής του/της, 

ο/η συμμετέχων/χουσα αποδέχεται πλήρως τους όρους διεξαγωγής της 

εκδήλωσης, όπως αυτοί αναγράφονται στην παρούσα αναγγελία.  

 

Οι Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν από την Παρασκευή  

25/3/2022  έως και την Τετάρτη   13/4/2022   και ώρα  16:00 . 

 

Στο τέλος της διαδικασίας υποβολής της φόρμας εγγραφής θα δίνεται μοναδικός 

κωδικός συμμετοχής (όχι αριθμός συμμετοχής), όπου αυτόματα σημαίνει ότι η 

εγγραφή είναι επιτυχής. 

Οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής υποβληθεί, πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, 

δεν θα θεωρείται έγκυρη.  

http://evest.gr/entries/index.php/chalandri-registration1


Πέραν του ορίου των εκατό (100) συμμετεχόντων, η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα 

δεχτεί περαιτέρω εγγραφές, ανεξαρτήτως της τελικής ημερομηνίας υποβολής που 

έχει ορίσει.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης δεν θα γίνονται δεκτές.  

Παρακαλούμε τους φίλους βαδιστές να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που 

αναγράφονται στις αιτήσεις, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της 

διοργανώτριας αρχής.  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την 

Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χαλανδρίου στα τηλέφωνα: 210-

68.21.975 και 210-68.19.350, e-mail: agones@halandri.gr. 

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.chalandri.gr ή στα 

τηλέφωνα της Δ/νσης Αθλητισμού: 210- 6821975. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στην εκδήλωση έχουν όλοι οι ενήλικες Άνδρες και Γυναίκες 

(από 18 ετών και άνω), οι οποίοι  θα συνοδεύουν το ζώο συντροφιάς .  

Θεωρείται απαραίτητο να τονισθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως ηλικίας, 

θα πρέπει πρόσφατα να έχουν εξεταστεί από εξειδικευμένο γατρό, διότι 

συμμετέχουν με δική τους, αποκλειστικά, ευθύνη.  

 

 

Κέντρο Εγγραφών και Διανομή Υλικού:  
Η διανομή του αθλητικού υλικού θα γίνει τη Κυριακή   17/04/2022,  ώρα: 09:00 

έως 10:30,  στην είσοδο  του «Ευριπίδειου θεάτρου Ρεματιάς». 

Κανονισμοί/βαδιστές: 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα φέρουν το διακριτικό συμμετοχής τοποθετημένο σε 

εμφανές σημείο στην ενδυμασία τους.   

Η εκδήλωση δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, απαγορεύονται οι 

επικίνδυνοι ελιγμοί και προσπεράσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική 

ακεραιότητα ανθρώπων και ζώων.  Επιπλέον, απαιτείται η αλληλοκατανόηση και 
εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων μεταξύ τους, τόσο πριν όσο και μετά την 

διοργάνωση, ιδιαίτερα όμως κατά τη διάρκεια αυτής.   

Η εκδήλωση δυναμικού βαδίσματος με ζώα συντροφιάς θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με  όλα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα του covid-19 που θα ισχύουν την 

ημέρα της εκδήλωσης.    

 

Κανονισμοί/ζώα 

mailto:agones@halandri.gr


-Οι ιδιοκτήτες, την ημέρα της εκδήλωσης, πρέπει να φέρουν βεβαίωση από 

κτηνίατρο όπου θα πιστοποιείται ο αριθμός του chip και η καταχώρησή του, ο 

εμβολιασμός του ζώου σε ισχύ, η πρόσφατη αποπαρασίτωσή του, καθώς και ότι 

δεν φέρει λοιμώδες νόσημα, μεταδοτικό σε άλλα ζώα ή ανθρώπους. 

  

-Τα σκυλιά πρέπει να είναι στειρωμένα και δεν θα πρέπει να είναι ακρωτηριασμένα 

για «αισθητικούς» λόγους (αυτιά και ουρές), εκτός αν υπάρχει βεβαίωση 

κτηνιάτρου που πιστοποιεί ότι ο ακρωτηριασμός έχει γίνει για άλλους λόγους. 

-Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο σκύλος θα είναι με το λουρί του (κοντό) 

και σε πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη του. 

-Δεν επιτρέπονται μη φιλοζωικές συμπεριφορές. 

-Δεν επιτρέπονται οι πνίχτες. 

-Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σκύλων που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά 

σε άλλους σκύλους ή ανθρώπους. 

-Στο χώρο της εκκίνησης θα βρίσκεται η υπεύθυνη κτηνίατρος κ. Άννα 

Σούσου καθώς και ο ειδικός συμπεριφορολόγος ζώων κ. Χρήστος 

Καραγιάννης που θα εποπτεύουν την πιστή εφαρμογή όλων των 

παραπάνω. 

 

Τροποποίηση Διαδρομών και Κανονισμών- Διαδικασιών:  
Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα, να προβεί στην τροποποίηση των 

διαδρομών  και των κανονισμών –διαδικασιών, καθώς και στη διακοπή ή αναβολή 

της εκδήλωσης  εάν κριθεί απαραίτητο λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών ή για 

άλλους λόγους, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των συμμετεχόντων/χουσών και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων  . 

Υγειονομική Κάλυψη: 

 
 Οι βαδιστές , όπως και τα ζώα που θα λάβουν μέρος στον Αγώνα, οφείλουν 

να έχουν υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο πριν τη συμμετοχή τους, με 

προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων/χουσών ιδιοκτητών/τριών.   
Την ημέρα της εκδήλωσης θα υπάρχει υγειονομική κάλυψη των ζώων από 

κτηνίατρο.  

 

Σταθμοί Τροφοδοσίας-Απορρίμματα-Ακαθαρσίες 

Θα παρέχεται στους συμμετέχοντες εμφιαλωμένο νερό στο χώρο της εκκίνησης 

–τερματισμού, καθώς και στον ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης (εντός της 

Ρεματιάς). 

Όλοι οι βαδιστές που συμμετέχουν στην εκδήλωση οφείλουν να διατηρήσουν το 

φυσικό περιβάλλον καθαρό. Η διοργανώτρια αρχή, θα προβλέπει για όλη τη 

διαδρομή σημεία αποκομιδής απορριμμάτων και ειδικότερα στους σταθμούς 

τροφοδοσίας.  



Οι βαδιστές  υποχρεούνται να περισυλλέγουν τα περιττώματα των ζώων 

τους.  

 

 

Έπαθλα - Απονομές: 
Όλοι οι συμμετέχοντες/χουσες θα παραλάβουν αναμνηστικό δίπλωμα 

συμμετοχής (ηλεκτρονικά, μετά το πέρας της εκδήλωσης) .  

 

 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα-Επικοινωνία- Τύπος- Φωτογραφίες:  
Η διοργανώτρια αρχή είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σε         

οποιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης(σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση) με συνεντεύξεις, 

δελτία τύπου και παροχή φωτογραφικού υλικού. Υπεύθυνο τμήμα γι’ αυτόν τον 

σκοπό ορίζεται το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χαλανδρίου. Για οποιαδήποτε 

συμπληρωματική πληροφορία, διευκρίνιση και θέματα επικοινωνίας, υπεύθυνη 

ορίζεται η Διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας  του Δήμου Χαλανδρίου.   

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε 

τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, 

καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα του/της συμμετέχοντος/χουσας, που παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση της 

εκδήλωσης. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων/έχουσα συμφωνεί ότι τα 

δεδομένα του/της τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της  

εκδήλωσης. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

του συμμετέχοντος/έχουσας, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης των 

συμμετεχόντων/χουσών, για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.  

Οι συμμετέχοντες/έχουσες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας 

τους, που λαμβάνεται κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, από τους διοργανωτές, 

χορηγούς ή άλλους τυχόν συνεργάτες για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής 

προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για τον 

λόγο αυτό.  

 

Εθελοντισμός:  

Οι εθελοντές είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές μιας επιτυχημένης 

αθλητικής διοργάνωσης. Συμμετέχοντας ως εθελοντές/τριες στην εκδήλωση 

δυναμικού βαδίσματος με σκύλο αποκομίζετε μια σημαντική εμπειρία και 

ταυτόχρονα συμβάλλετε στην ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

 



Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.chalandri.gr ή στα 

τηλέφωνα της Δ/νσης Αθλητισμού: 210 6821975. 

 

 

       

 

 


