
      

                                   
 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα 

Τηλ & Φαξ : 210-7782311 

e-mail : helathpo@otenet.gr  

 web site : www.aeae.gr 
 

Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2021 

                                                                              Αριθ. Πρωτ. : 100/2/473 

 

ΠΡΟΣ :   Ε.Ο.Κ. 

 

ΘΕΜΑ :  «Διεξαγωγή 3Χ3». 

 

ΣΧΕΤ: Το υπ΄ αριθ. 100/2/471 από 24/09/2021 έγγραφο μας. 

 

 Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού εγγράφου και της δια ζώσης επικοινωνία μας, σας 

ενημερώνουμε ότι η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 έχει 

ορισθεί για την 17/10/2021, ημέρα Κυριακή, εντός της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής 

Αστυνομίας, επί της οδού Μεσογείων 96, Πύλη Α. 

 Θα παρακαλούσαμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο συμμετοχής έως 8 ομάδων, των 

τεσσάρων αθλητών από τους Συλλόγους δυναμικότητάς σας. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε έναν 

όμιλο από τον οποίο θα προκύψει ένας νικητής. Επίσης θα υπάρξει διαγωνισμός 3 πόντων για τους 

συμμετέχοντες που το επιθυμούν με αναμνηστικά δώρα για τους νικητές. 

 Ώρα προσέλευσης έχει ορισθεί στις 09:00 πμ. 

 Δεδομένου ότι πρόκειται για φυλασσόμενο χώρο, θα παρακαλούσαμε όπως μας 

αποστείλετε τα στοιχεία των εισερχομένων ατόμων (συμμετεχόντων αθλητών στη διοργάνωση 

και τυχόν συνοδών αυτών) στο χώρο όπως εμφαίνονται στο κάτωθι πίνακα, το αργότερο έως την 

Πέμπτη 14/10/2021. 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΔΤ ΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

(Αθλητής/Συνοδός) 

     

     

  

Για την είσοδο στο χώρο της διοργάνωσης και την παραλαβή διαπίστευσης, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ (ολοκλήρωση 

τελευταίας δόσης προ 14 ημερών), ή νόσησης, ή αρνητικό pcr διάρκειας έως 72 ωρών, ή αρνητικό 

rapid test διάρκειας έως 48 ωρών πριν την έναρξη της εκδήλωσης, η οποία είναι στις 17/10/2021 

ώρα 09:00. 

Για του αθλητές κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού σε ισχύ (ολοκλήρωση τελευταίας δόσης προ 14 ημερών), ή νόσησης, ή αρνητικό pcr 

διάρκειας έως 72 ωρών, ή αρνητικό rapid test διάρκειας έως 48 ωρών πριν την έναρξη της 

εκδήλωσης, ή βεβαίωση self test των προηγούμενων τριών ημερών της διοργάνωσης, ήτοι από 

Πέμπτη 14/10 έως Σάββατο 16/10. 

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη του τουρνουά προς ενημέρωσή σας. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με τον Ταμία Αστυφύλακα ΖΑΚΕΣΤΙΔΗ Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 

6979444919. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το 

ενδιαφέρον. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ένωσης, σε πανελλήνιο 

και διεθνές επίπεδο μπορούν να αντλούνται από τους ιστότοπους www.aeae.gr και www.uspe.org. 

 
 Για την οργανωτική επιτροπή, 

Ο  Ταμίας 

ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 

Υπαρχιφύλακας 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ 

Αστυνόμος Α΄ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας 

Ανθυπαστυνόμος 
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