
Εγχειρίδιο Εθελοντή

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14 Διεθνής Μαραθώνιος

& Δρόµοι Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 5000µ και 10000µ και 1000µ Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων

πελλα - θεσσαλονικη

Αφιερωµένος στο Μαραθωνοδρόµο Στέλιο Κυριακίδη



Με την πάροδο του χρόνου έχει δηµιουργηθεί ισχυρός πυρήνας εθελοντών και 
εθελοντικών οµάδων, ο αριθµός των οποίων ανάλογα µε τις ανάγκες συνολικά 
κυµαίνεται από 1.500 έως 2.000, που δίνει το παρόν στο σύνολο των αθλητικών, 
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, αναδεικνύοντας τη 
Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη χώρα µας, όχι µόνο αθλητικά αλλά και κοινωνικά, 
πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά και φυσικά τουριστικά.

 Ο εθελοντισµός αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο παράγοντα επιτυχίας του 
Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τα στελέχη του κερδίζουν τον 
σεβασµό και την αναγνώριση από τους συµµετέχοντες δροµείς.
 Η ανιδιοτελής αφοσίωση και οι πολύτιµες υπηρεσίες τους συµβάλουν στην 
συνεχώς ανοδική πορεία της διοργάνωσης και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, 
τόσο των δροµέων όσο και των υποστηριζόµενων φορέων κοινωνικής προσφοράς.
 Οι εθελοντές ευαισθητοποιούνται και µοιράζουν απλόχερα το χαµόγελο, την 
αγάπη την προθυµία και τον σεβασµό τους, καθώς και τις υπηρεσίες του Τοµέα που 
στελεχώνουν και υπηρετούν κατά την περίοδο προετοιµασίας της διοργάνωσης, κατά την 
ηµέρα της εξέλιξης του αγωνιστικού προγράµµατος, καθώς και για χρονικό διάστηµα µετά 
το πέρας της, ωσότου διευθετηθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και 
διευθέτησης του αγωνιστικού τοµέα, της υλικοτεχνικής υποδοµής και της επικοινωνίας.
 Ορισµένες ειδικότητες µεµονωµένων εθελοντών και εθελοντικών οµάδων 
συµβάλλουν στις λειτουργικές ανάγκες της διοργάνωσης σε αναγκαία χρονικά διαστήµατα 
καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

 Διαρκώς εντάσσονται νέα µέλη στην οικογένεια του Διεθνούς Μαραθωνίου

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», τα οποία κατόπιν εκπαίδευσης στελεχώνουν τους

διάφορους τοµείς, συµβάλλοντας καθοριστικά στην ανοδική πορεία.

Εθελοντισµός



Α. Περίοδος Προετοιµασίας (11 Απριλίου έως 13 Απριλίου 2019) 

 • Κέντρο Εγγραφών - Registration Centre.

 • Οι συµµετέχοντες δροµείς παραλαµβάνουν τον εξοπλισµό τους από τη ΔΕΘ HELEXPO

B. Η Ηµέρα του Αγώνα. Κυριακή 14 Απριλίου 2019

 Εκκίνηση Μαραθωνίου Δρόµου – Πέλλα / Marathon Race – Start area Pella1. 

 Σταθµοί υποστήριξης µαραθώνιας διαδροµής (νερό, ποτά, σνάκ) / marathon course                    2. 

Support Stations (water, fluids, snacks) 

 Εκκίνηση Δρόµου Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 10χλµ. / 10km Road Race   3. 
and power walking

 Εκκίνηση Δρόµου Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 5χλµ  / 5km Road Race and 5. .
power walking

 Εκκίνηση Δρόµου 1000µ. Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων / 1000m. Race for Primary 6. 

School students

 Τερµατισµός – Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου – παραλία Θεσσαλονίκης / Finish point – 7. 

Alexander the Great statue – Thessaloniki coastal road

 Ιατρικές Υπηρεσίες (Γιατροί, Φυσιοθεραπευτές)8. 

 Ασφάλεια Διαδροµής9. 

Τοµείς Εθελοντικής Προσφοράς

  Σταθµοί υποστήριξης 10χλµ. (νερό) / 10km Road Race and power walking                  4.

Support Stations (water) 



• Δεν ξεχνώ να φοράω την διαπίστευση και τον ρουχισµό της διοργάνωσης, ώστε να µπορώ να έχω πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο.

• Είµαι σίγουρος για τον χρόνο 

και τον τόπο συνάντησης µε 

τον Υπεύθυνο του Τοµέα µου 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / STUFF

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1ΑΠΡΙΛΙΟΥ2018
Πέλλα - Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΣ

1ΑΠΡΙΛΙΟΥ2018
Πέλλα - Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ MΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

• Είµαι σίγουρος ότι έχω το 

τηλέφωνο του Υπεύθυνου του 

Τοµέα µου, σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης.

• Δεν παίρνω µαζί µου 

περιττά αντικείµενα, διότι 

δεν θα υπάρχει 

φυλασσόµενος χώρος 

προσωπικών αντικειµένων.

Βήµα – Βήµα



Κατά τη διάρκεια του Αγωνιστικού Προγράµµατος

 • Ενηµερώνουµε τον Υπεύθυνο του τοµέα µας εάν χρειαστεί να 

εγκαταλείψουµε για λίγο τη θέση µας.

 • Ακολουθούµε µε συνέπεια τις οδηγίες που έχουµε λάβει.

 • Μεριµνούµε για την τάξη και την καθαριότητα της θέσης µας.

 • Φροντίζουµε να µην τρώµε και να µην καπνίζουµε κατά τη διάρκεια των 

καθηκόντων µας.

 • Εξυπηρετούµε µε χαµόγελο και ευγένεια τους δροµείς και τους θεατές, 

εάν δεν µπορούµε να διαχειριστούµε την κατάσταση ενηµερώνουµε ησύχως τον 

Υπεύθυνο του τοµέα µας και δεν προβαίνουµε σε προστριβές και διαπληκτισµούς.

 • Η διοργάνωση ξεκινάει από την παραλαβή εξοπλισµού των 

συµµετεχόντων δροµέων και τελειώνει µε τον τερµατισµό του τελευταίου δροµέα.

Ο Γεν. Γραµµατέας Ο.Ε.

Ιωάννης Ποδιώτης

Η Πρόεδρος Ο.Ε.

Βούλα Πατουλίδου

1 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ 

Στ..............................................................................

σε αναγνώριση της πολύτιµης προσφοράς

ως προς την άρτια διεξαγωγή της Διοργάνωσης

Η Πρόεδρος ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

Χριστίνα Καραµίχου

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

MΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

MEDIA PARTNER
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

& Δρόµοι Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 5000µ και 10000µ 
και 1000µ Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων

Διεθνής Μαραθώνιος

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Αφιερωµένος στον Μαραθωνοδρόµο Στέλιο Κυριακίδη

Όλοι οι εθελοντές που έχουν συµπληρώσει την 

αίτηση εθελοντισµού µέσα από την Επίσηµη 

ιστοσελίδα της διοργάνωσης, µετά το πέρας αυτής, 

θα µπορούν να εκτυπώσουν το Δίπλωµα 

Εθελοντικής Συµµετοχής τους, 

συµπληρώνοντας το ονοµατεπώνυµό τους στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα.

Δίπλωµα Συµµετοχής Εθελοντή



Εκκινήσεις Δρόµων

08:00
Μαραθώνιος  Δρόµος,

1.000µ. Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων

Τερµατισµός Μαραθωνίου

Τερµατισµός 10.000µ.

Τερµατισµός 5.000µ.

Τερµατισµός 1.000µ.

Δρόµος Υγείας και Δυναµικού
Βαδίσµατος  10.000µ.

Δρόµος Υγείας και Δυναµικού
Βαδίσµατος  5.000µ.

08:45

12:30

08:45

10:15

09:15

12:45

08:50

Προβλεπόµενες ώρες Τερµατισµού 
(Άγαλµα Μ. Αλεξάνδρου)

Αγωνιστικό Πρόγραµµα, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6937 881609

6937 881629

ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(INFO POINT)





www.atgm.gr - www.alexanderthegreatmarathon.org

e-mail: volunteers@atgm.gr

Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο

για αυτόν που θα προσπαθήσει.

Μέγας Αλέξανδρος

356-323 π.Χ.

Σας ευχαριστούµε!


