
 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

2οσ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΩΡΩΠΟΤ – OROPOS SEASIDE RACE 2017 

Πολλαπλά τα οφζλη για το Δήμο Ωρωποφ ωσ χώρου φιλοξενίασ μεγάλων αθλητικών διοργανώςεων 

 

Σθμαντικά και μακροπρόκεςμα είναι τα οφζλθ που απορρζουν από τθν ςυνεργαςία τησ Κ.Ε.Δ.Ω. και Ε.Σ.Α.Δ.Ω., που ξεκινά με τουσ 

καλφτερουσ οιωνοφσ και τθ παραχϊρθςθ τθσ αιγίδασ τθσ Γενικήσ Γραμματείασ Αθλητιςμοφ και του Ε.Ο.Σ. για τη διοργάνωςη «Ημιμαραθώνιοσ 

Ωρωποφ – Oropos Seaside Race», την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017.  

Συγκεκριμζνα, θ Γενική Γραμματεία Αθλητιςμοφ, μζςω του Εθνικοφ υντονιςτή BeActiveHellas, ςτοχεφει ςτθ διάδοςθ και υποςτιριξθ 

δράςεων που προάγουν τθ πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν διάδοςθ του ακλθτιςμοφ και τθσ ςωματικισ άςκθςθσ ς’ όλθ τθν 

Ευρϊπθ κακϋ όλθ τθσ διάρκεια του χρόνου. Παράλλθλα, για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ που φιλοξενοφν τισ διοργανϊςεισ αυτζσ, αποτελεί μια 

ουςιαςτικι υποςτιριξθ για τθ ανάπτυξθ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ και των ακλθτικϊν υποδομϊν τουσ και τθσ υιοκζτθςθσ δράςεων ευηωίασ και 

κοινωνικοποίθςθσ για όλουσ ανεξαιρζτωσ, χωρίσ καμιά διάκριςθ. Η Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ μπορεί επίςθσ να προςφζρει επιςτθμονικι 

τεκμθρίωςθ για τισ  ακλθτικζσ ανάγκεσ, τθ ςτρατθγικι ακλθτικι πολιτικι και τθν αξιοποίθςθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων.  

Επιπρόςκετα, θ αιγίδα του Ελληνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ αξιοποιεί τισ παραπάνω ακλθτικζσ υποδομζσ, δράςεισ και διοργανϊςεισ, 

δθμιουργϊντασ ζνα ποιοτικό τουριςτικό προϊόν, τον Ακλθτικό Τουριςμό, ιδιαίτερθσ δυναμικισ και ζνταςθσ για τθν τοπικι και ευρφτερθ 

οικονομία του Ωρωποφ, ξεπερνϊντασ το πρόβλθμα τθσ εποχικισ, του τουριςμοφ, αναψυχισ που αναπτφςςεται κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Ο Ακλθτικόσ Τουριςμόσ ςυμπαραςφρει, ςτισ περιοχζσ που αναπτφςςεται, τθν ανάπτυξθ ςχεδόν όλων των άλλων ποιοτικϊν τουριςτικϊν 

προϊόντων, όπωσ του ιςτορικοφ και εναλλακτικοφ τουριςμοφ, του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ κλπ. Η υποςτιριξθ του ΕΟΤ, ςτισ κοινωνίεσ που 

αναπτφςςουν τα προϊόντα αυτά, είναι πολλαπλι και κρίςιμθ για τθν υλοποίθςθ ορκϊν πρακτικϊν που κα διατθριςουν και κα αναδείξουν τθ 

τοπικι φυςιογνωμία, παράδοςθ, ιςτορία κ.λπ. 

Παράλλθλα, ενςωματϊνοντασ για πρϊτθ φορά ςτα αγωνίςματα αγώνα δρόμου 1 χλμ. ΑμεΑ και με κοινωνικό μήνυμα και υπόςχεςη 

την «Ιςότιμη υμμετοχή ΑμεΑ, ςτην Κοινωνία και τον Αθλητιςμό», με τθν υποςτιριξθ τθσ Εθνικήσ Αθλητικήσ Ομοςπονδίασ ΑμεΑ, ο Διμοσ 

Ωρωποφ γίνεται φιλόξενοσ τόποσ με απολφτωσ λειτουργικοφσ και προςβάςιμουσ τουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ του για τουσ ακλθτζσ και τουσ κεατζσ 

ΑμεΑ. Σθμαντικι τζλοσ για τουσ ακλθτζσ και κεατζσ θ παροχι των υπθρεςιϊν του Ελληνικοφ Ερυθροφ ταυροφ - ώματοσ αμαρειτών, 

Διαςωςτών και Ναυαγωςωςτών και τθσ Ε.Μ.Τ. για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ διοργάνωςθσ. 

Ο κεςμόσ του 2ου Ημιμαραθώνιου Ωρωποφ, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017, μασ καλεί όλουσ όχι μόνον ςτθ γραμμισ εκκίνθςθσ τθσ 

διοργάνωςθσ, αλλά ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ μιασ νζασ εποχι για τον Ωρωπό. 

www.oroposseasiderace.gr 
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