
 

 

 

 

 

 

 

 

Το No Finish Line είναι ένας µοναδικός στο είδος του φιλανθρωπικός αγώνας δρόµου 

που απευθύνεται σε όλο τον κόσµο αθλούµενους και µη. Τον εµπνεύστηκε πρίν από 17 χρόνια 

ο Γάλλος δροµέας υπεραποστάσεων Philippe Verdier και από το 1999 που ιδρύθηκε ο διεθνής 

µη-κερδοσκοπικός οργανισµός No Finish Line International, διεξάγεται ανελλιπώς στο 

Πριγκηπάτο του Μονακό µε εντυπωσιακή συµµετοχή και επιτυχία. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πριγκηπάτου µε πρέσβειρα την Πριγκήπισα Στεφανί, 

γίνεται την τρίτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου, σε κεντρικό σηµείο της πόλης, επί οκτώ ηµέρες 

συνεχόµενα (192 ώρες), σε µία κυκλική διαδροµή χιλίων περίπου µέτρων και µε πολλές 

παράλληλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Στην πιο πρόσφατη διοργάνωση του Μονακό (2016) 

υπήρξε συµµετοχή 13,297 ατόµων που κατέγραψαν 392,516 χιλιόµετρα συνολικά. 

Το No Finish Line είναι ο µεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας δρόµου παγκοσµίως. 

Οι συµµετέχοντες περπατούν και τρέχουν όπως µπορούν, όσο µπορούν, όποτε µπορούν, όταν 

µπορούν και όσες φορές µπορούν κατά την διάρκεια των 8 ηµερών διεξαγωγής του αγώνα, για να 

συµβάλουν µε τα χιλιόµετρα τους στην συγκέντρωση ενός χρηµατικού ποσού, το οποίο διατίθεται 

για την ενίσχυση ιδρυµάτων αλλά και την υλοποίηση προγραµµάτων σε όλο τον κόσµο που έχουν 

να κάνουν µε τα παιδιά. 

Η φιλοσοφία είναι απλή και µοναδική παγκοσµίως. Για κάθε χιλιόµετρο που καταγράφεται από 

τους συµµετέχοντες οι διοργανωτές καταβάλουν ένα ευρώ, κάτι το οποίο αποτελεί και την 

τεράστια οικονοµική πρόκληση, αφού είναι αδύνατο να προβλεφθεί ο αριθµός των 

συµµετεχόντων και των χιλιοµέτρων. Γι αυτό και είναι απαραίτητη η υποστήριξη από όσο 

περισσότερους δωρητές και χορηγούς γίνεται, καθώς το αντίτιµο συµµετοχής στον αγώνα 

καταβάλεται µόνο µία φορά ανεξάρτητα από τις επαναλαµβανόµενες φορές συµµετοχής. 

Από το 2015 το No Finish Line βγήκε έξω από τα σύνορα του Μονακό, πήρε διεθνείς διαστάσεις 

και η παγκοσµιοποίηση του ξεκίνησε µε την διεξαγωγή του πρώτου αγώνα στο Παρίσι σε µία 

πανέµορφη τοποθεσία στo πάρκο του Πεδίου του Άρεως µε φόντο τον Πύργο του Άϊφελ και 

ακολούθως στο Όσλο, ενώ η Αθήνα αποτελεί τη νέα προσθήκη για το 2017 προλαβαίνοντας τους 

αγώνες που ετοιµάζονται σε Βαρκελώνη, Λονδίνο, Βρυξέλλες. 



Το No Finish Line Athens για τις τρεις πρώτες χρονιές τουλάχιστον, προγραµµατίζεται όπως 

έγινε και στο Παρίσι αλλά και στο Όσλο, να έχει διάρκεια πέντε (5) ηµερών, δηλαδή 90 ωρών και 

θα πρόκειται για το µεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα δρόµου κοινωνικού χαρακτήρα που έχει γίνει 

ποτέ στην ελληνική επικράτεια. 

Στον εναρκτήριο αγώνα No Finish Line Athens που θα διεξαχθεί στο Κέντρο Πολιτισµού 

Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος 26-30 Απριλίου 2017, το ποσό εγγραφής για την ατοµική συµµετοχή, 

είναι αρκετά µειωµένο σε σχέση µε το ποσό που προβλέπεται σε όλα τα No Finish Line του 

κόσµου και προσδιορίζεται στα πέντε (5) ευρώ αντί για τα 15 ευρώ που καταβάλει ο κάθε 

συµµετέχων στους άλλους αγώνες της σειράς. 

Στόχος του πρώτου No Finish Line Athens είναι η συµµετοχή να υπερβεί τα 10,000 άτοµα, τα 

οποία αναµένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 60,000 χιλιοµέτρων που έχει 

οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή για το 2017. Με αυτήν την εκτίµηση και µε δεδοµένο ότι 

το ποσό εγγραφής είναι το χαµηλότερο που υπάρχει σε αγώνες δρόµου, η αντιστοιχία για τη 

µετατροπή των χιλιοµέτρων σε ευρώ θα είναι µισό ευρώ (0,50 λεπτά) για κάθε διανυόµενο 

χιλιόµετρο. 

Με δεδοµένο ότι το No Finish Line Athens διεξάγεται για πρώτη φορά υπάρχει το απρόβλεπτο 

στον αριθµό των συµµετοχών και στην συγκοµιδή των χιλιοµέτρων, γι αυτό και στους 

κανονισµούς του πρώτου αγώνα υπάρχει ως επιπλέον πρόβλεψη και δικλείδα ασφαλείας 

το ανώτατο ποσό δωρεάς. 

Αυτό το ανώτατο ποσό ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης λίγο πρίν από 

την έναρξη του αγώνα και αποτελεί το στόχο των συµµετεχόντων. Σε περίπτωση επίτευξης του 

στόχου πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, υπάρχει η πρόβλεψη από τους 

κανονισµούς διεξαγωγής ώστε κανένα χιλιόµετρο να µην πάει χαµένο. 

Όσα επιπλέον χιλιόµετρα καταγραφούν από τους συµµετέχοντες, εάν δεν είναι εφικτό να 

µετατραπούν σε ευρώ από την πρώτη χρονιά, θα µεταφερθούν στον αγώνα του επόµενου 

έτους και θα υπολογιστούν στην τελική συγκοµιδή για το δεύτερο No Finish Line Athens που 

θα γίνει το 2018. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Για ατοµική εγγραφή στο ”NO FINISH LINE Athens 2017”  αρκεί να επισκεφτείτε από 4 

Μαρτίου έως 22 Απριλίου, είτε την ιστοσελίδα εγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hermes-

events.org, είτε την επίσηµη ιστοσελίδα του αγώνα nflathens.com. 

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θεωρούνται επιβεβαιωµένες µόνο µε την καταβολή του ποσού 

ατοµικής συµµετοχής εντός προθεσµίας, είτε στον τραπεζικό λογαριασµό της διοργανώτριας 

αρχής, είτε µε επί τόπου πληρωµή σε ένα από τα κέντρα εγγραφών. 

Παράλληλα µε τις ηλεκτρονικές εγγραφές, τα πολυκαταστήµατα attica που είναι Κύριος 

Χορηγός της διοργάνωσης, φιλοξενούν τα κέντρα ενηµέρωσης, προβολής και εγγραφών 

στο attica, City Link  και στο attica, Golden Hall προκειµένου, να προσφέρουν στον κοινό 

σκοπό της ενίσχυσης της ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Επίσης κέντρο εγγραφών υπάρχει και 



στο ΚΠΙΣΝ. 

Στα κέντρα εγγραφών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για 

το  No Finish Line της Αθήνας, αλλά και να δηλώσουν συµµετοχή, µετά και τη λήξη των 

ηλεκτρονικών εγγραφών. 

 

Το κόστος ατοµικής συµµετοχής στον αγώνα των 90 ωρών είναι πέντε (5) ευρώ και δίνει τη 

δυνατότητα σε κάθε άτοµο να συµµετέχει στον αγώνα οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί, όσες φορές 

επιθυµεί και για τις πέντε (5) ηµέρες του αγώνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα τραπεζικά έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον συµµετέχοντα και όχι τον 

διοργανωτή. Η κατάθεση του ποσού υποχρεωτικά πρέπει να είναι ονοµαστική (εµφάνιση 

ονοµατέπωνυµου συµµετέχοντα στην κατάθεση), ώστε να µπορεί να γίνει η διασταύρωση του 

εγγεγραµµένου ονόµατος στο ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφών. 

Καµία ηλεκτρονική εγγραφή δεν θα θεωρηθεί έγκυρη αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή έως τις 

22 Απριλίου 2017. 

Τραπεζικός λογαριασµός πληρωµής 

ALPHA BANK – ΙΒΑΝ: GR72 0140 7180 7180 0200 2008 269, δικαιούχος λογαριασµού 

ΕΡΜΗΣ 1877 

ΑΓΩΝΑΣ 24 ΩΡΩΝ 

Παράλληλα µε τον αγώνα των 90 ωρών, γίνεται και η διεξαγωγή του αγώνα 24 ωρών µε 

αγωνιστικό χαρακτήρα. Ως ηµέρα έναρξης του 24ωρου αγώνα έχει οριστεί το Σάββατο 29 

Απριλίου και ώρα 12µµ µε ηµέρα λήξης την Κυριακή 30 Απριλίου και ώρα 12µµ. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο 24ωρο έχουν µόνο όσοι συµπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας και έγκυρες 

συµµετοχές θα θεωρηθούν µόνο όσες επιβεβαιωθούν έως την Παρασκευή 21 Απριλίου. 

Το κόστος ατοµικής συµµετοχής στον αγώνα των 24 ωρών, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το 

90ωρο, είναι δέκα (10) ευρώ και θα υπάρξει κατάταξη µε νικητές και έπαθλα για τους πρώτους 

νικητές, καθώς και επιπλέον παροχές από το 90ωρο. 

Όποιος επιθυµεί να συµµετέχει και στους δύο αγώνες είναι υποχρεωτικό να κάνει ξεχωριστή 

εγγραφή. 
 


