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ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΚΩΝ  
             ΟΡΗΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ  
             ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. 
             Κο Γεώργιο Πρίντεζη 
 
 
Αξιότιμε Πρόεδρε, 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.Π.Φ.Α.), η  Ελληνική 
Ομοσπονδία Τροχοσανίδας (Ε.Ο.ΤΡ.) και ο Αθλητικός Σύλλογος “O Ιπποκράτης”  
διοργανώνουν, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου,  εκδήλωση κατά μήκος της 
παραλιακής με τη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών , με συμμετοχή πολιτών με 
αναπηρία και βεβαίως με συμμετοχή για πρώτη φορά αθλητών του skateboarding 
και του roller. Μ ε σύνθημα «Περπατάμε και Τρέχουμε Μαζί … Για την Ειρήνη»  
στοχεύουμε σε  ’’ μαζική συμμετοχή χωρίς περιορισμούς ‘’  αναδεικνύοντας το 
παραλιακό μέτωπο και την προσβασιμότητα σ’ αυτό χωρίς αυτοκίνητο,  στα 
πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού (27/09) και στέλνοντας ένα ηχηρό 
μήνυμα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης (21/09/).  
Αφετηρία της εκδήλωσης θα είναι το ΣΕΦ και ο τερματισμός θα είναι στην παραλία 
της Γλυφάδας. (12,5 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο).  
Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Εβδομάδας Αθλητισμού και των στόχων 
του προγράμματος Be active Hellas.  
Σε όλες τις διαδρομές  έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι πάντες ανεξάρτητα από 
φύλο, οικονομικό στάτους, θρησκεία, αρτιμέλεια και ηλικία.  
Σε όλες τις διαδρομές μπορούν να συμμετάσχουν skaters, ποδηλάτες , πατίνια 
(roller) και πατίνια συμβατά και ηλεκτρικά.  
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Ως εκ τούτου, θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να συμμετέχετε 
ενεργά στην  εκδήλωση – δράση που διοργανώνουμε την 25/09/2022 με τους εξής 
τρόπους: 

1. Να είναι το σωματείο σας  Επίσημος Υποστηρικτής   της  Εκδήλωσης  – 
Δράσης   

2. Να μας αποστείλετε το logo του σωματείου σας   
3. Να μας αποστείλετε χαιρετισμό 150 λέξεων και μία φωτογραφία σας. 
4. Να προβάλετε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου σας την 

εκδήλωση 
5. Να ορίσετε ένα  άτομο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Εκδήλωσης  
6. Να συμμετάσχετε ομαδικά σε όποια διαδρομή επιθυμείτε.  

 
Αξιότιμε Πρόεδρε, 
 
Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί! 
Πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 
σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  
Δημήτρης Γρηγοριάδης  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977716253                                      
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