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Όμιλος Νέων Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης 

22 / 01 / 2020, Κατερίνη 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  29ου ΧΑΤ 

   

Αγαπητά μας αδέρφια, 

Φέτος θα γιορτάζουμε, Θεού θέλοντος, την διοργάνωση του Χριστιανικού Αθλητικού 

Τριημέρου για 29 συναπτά χρόνια στις 10-13/04/2020 στο Βιβλικό Κέντρο «Άργος 

Ζωδιάτης», στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας την 

περσινή χρονιά και ευχαριστούμε το Θεό, καθώς μας παρείχε προστασία, καλό καιρό και 

απολαύσαμε ένα ακόμα ευλογημένο συνέδριο. 

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές (Ερυθρού Σταυρού, μαγείρισσες και προσωπικό 

κουζίνας, γραμματείες, διαιτητές, ομάδα λατρείας κ.α.), τα μέλη του Ομίλου Νέων 

Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης (Ο.Ν.Ε.Ε.Ε.Κ.) και τη φιλοξενία του βιβλικού 

κέντρου «Άργος Ζωδιάτης»  που συντέλεσαν στη διοργάνωση του περσινού συνεδρίου. 

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την συμμετοχή 

σας και την έγκυρη δήλωσή σας στο φετινό συνέδριο. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο 

χρόνο για να μελετήσετε προσεκτικά όλα τις πληροφορίες για την ευκολότερη οργάνωση 

του συνεδρίου. 
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1 Πληροφορίες και κανονισμοί αθλημάτων 

1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

• Οι γενικοί κανονισμοί του ΧΑΤ αναγράφονται εδώ.   

• Τα κριτήρια επιλογής των ομάδων είναι τα εξής: 

1) Οργανωμένες Εκκλησίες / Όμιλοι 

2) Ενεργές διακονίες 

3) Μικτές ομάδες - Τοπικές συναθροίσεις 

 

• Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τις ομάδες που θα ολοκληρώσουν την δήλωσή τους 

εντός της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων. 

 

• Για να είναι έγκυρη η δήλωση των ομάδων θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα 

απαραίτητα αρχεία (ρόστερ, υπογραφή ποιμένα) και να έχει κατατεθεί το 

αντίστοιχο ποσό συμμετοχής εντός της καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων. 

 

• Σε περίπτωση μη έγκαιρης και μη έγκυρης ολοκλήρωσης οποιουδήποτε από τα 

παραπάνω πριν την καταληκτική ημερομηνία, η εν λόγω ομάδα χάνει αυτόματα 

την προτεραιότητά της ακόμα και αν βάσει κριτηρίων υπερέχει κάποιας 

άλλης ομάδας. 

 

• H κάθε αποστολή θα μπορεί να έχει (το μέγιστο) μέχρι και 16 παίκτες για κάθε 

άθλημα του ΧΑΤ (εκτός του beach volley όπου ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός 

είναι 9 αθλητές). Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να έχει δηλωθεί ένας ελάχιστος 

αριθμός παικτών, όπως ακριβώς ορίζεται από τους κανονισμούς των αθλημάτων.  

 

•  Όσοι παίκτες δεν έπαιξαν πέρσι με την ομάδα του ομίλου/εκκλησίας που 

ανήκουν, θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην ομάδα της εκκλησίας τους 

ΧΩΡΙΣ η μετακίνηση αυτή να θεωρείται μεταγραφή (π.χ. αν ένα μέλος του ομίλου 

https://x-a-t.gr/sport_rules/
https://x-a-t.gr/f29oxat/omades.doc
https://x-a-t.gr/f29oxat/poimenas.pdf
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ΦΛΕΜΙΝΓΚ έπαιξε πέρσι με την ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ και φέτος θέλει να επιστρέψει στην 

ομάδα της ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΔΕΝ θα θεωρείται μεταγραφή). 

•  Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως παίκτες στο ΧΑΤ, όσοι παίζουν στις 

παρακάτω εθνικές κατηγορίες:  

➢ Ποδόσφαιρο (Superleague, Football League, Football League 2 ) 

➢ Μπάσκετ (Α1, Α2) 

➢ Βόλλευ (Α1, Α2) 

 

Εξαίρεση στον παραπάνω κανονισμό (όπως αναγράφεται και στην ιστοσελίδα του 

ΧΑΤ, στην ενότητα Κανονισμοί) αποτελούν οι παλαίμαχοι παίκτες των παραπάνω 

εθνικών κατηγοριών, που είναι ενεργοί σε κάποιο όμιλο/εκκλησία και συμμετείχαν ως 

αθλητές σε κάποιο ΧΑΤ, προτού αγωνιστούν σε επαγγελματική κατηγορία). 

 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γεννημένοι από το 2005 (δηλαδή 15 

χρονών) και παλαιότερα. 

 

1.2 MINI SOCCER 6*6 ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

• Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν είναι 20. 

(Στις 19 ομάδες, αριθμός απαγορευτικός για την πραγματοποίηση τουρνουά 

ποδοσφαίρου στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση η επιτροπή Χ.Α.Τ 

θα ορίσει τον τελικό αριθμό ομάδων, καθώς και τη δομή του τουρνουά). 

 

•  Σε αυτό το χρονικό σημείο θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα παπούτσια με τάπες στο ποδόσφαιρο (ανδρών/γυναικών).  

Όλοι οι παίκτες/παίκτριες των ομάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να φορούν 

κατάλληλα παπούτσια για 5χ5 turf (σχάρα). Πριν τη σέντρα κάθε αγώνα ο 

διαιτητής θα έχει ρητή οδηγία να ελέγχει τα παπούτσια όλων των παικτών/ριών 

(βασικών και αναπληρωματικών) και θα απαγορεύει την είσοδο του εκάστοτε 

παίκτη/ριας που θα φοράει παπούτσια με τάπες. Αν παρόλα αυτά κάποιος 

παίκτης/ριας, εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο με τάπες (χωρίς να το προσέξει ο 

διαιτητής), θα σημειώνεται στο φύλλο αγώνος από τη γραμματεία και η επιτροπή 

ΧΑΤ θα επιβάλλει ποινή αγωνιστικής/ων στον εκάστοτε παίκτη/ρια με άμεση ισχύ 

από τον/τους επόμενο/ους αγώνα/ες. Παρακαλούμε ενημερώστε ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους 
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εμπλεκόμενους/ες για όλα τα παραπάνω με σκοπό να φέρουν μαζί τους τα 

κατάλληλα παπούτσια ή να προμηθευτούν εγκαίρως αν δεν  έχουν. 

Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η ελαχιστοποίηση των τραυματισμών που ενδέχεται να 

προκληθούν σε αθλητές κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στο συνέδριο. 

• Το ποδόσφαιρο γυναικών θα διεξαχθεί εφ’ όσον δηλώσουν συμμετοχή 3 ή 

περισσότερες ομάδες. 

Δείτε τους κανονισμούς Mini-Soccer 6*6 εδώ. 

 

1.3 BASKETBALL ΑΝΔΡΩΝ 

• Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν είναι 9. 

• Δεν υπάρχει περιορισμός μεταγραφών. 

Δείτε τους κανονισμούς Basketball εδώ. 

 

1.4 BEACH VOLLEY 

• Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν είναι 9. 

• Θα υπάρχει μια νέα σημαντική αλλαγή. Κάθε ομάδα θα δικαιούται μόνο έναν μη 

ενεργό παίκτη στο ρόστερ της. 

• Δεν υπάρχει περιορισμός μεταγραφών. 

• Μπορούν να υπάρχουν μικτές ομάδες (ανδρών - γυναικών). 

Δείτε τους κανονισμούς του Beach-Volley εδώ. 

 

1.5 VOLLEYBALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

• Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν είναι  9. 

Δείτε τους κανονισμούς Volleyball εδώ. 

 

https://x-a-t.gr/soccer_rules/
https://x-a-t.gr/basket_rules/
https://x-a-t.gr/beachvolley_rules/
https://x-a-t.gr/volley_rules/
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1.6 PING - PONG 

• Όσοι επιθυμούν να αγωνιστούν στο τουρνουά Ping-Pong, να επικοινωνήσουν το 

συντομότερο με έναν εκ των υπευθύνων, Δημοσθένη Νεστορίδη (6930329789) ή 

Κωνσταντίνο Νεστορίδη (6980253442) για να υποβάλλουν την δήλωσή τους. 

Προθεσμία δηλώσεων για το τουρνουά Ping-Pong είναι έως και Κυριακή 22 

Μαρτίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για το τουρνουά, πρόγραμμα αγώνων 

κλπ, θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της προθεσμίας. 

Δείτε τους κανονισμούς Ping-Pong εδώ.  

1.7 ΣΚΑΚΙ 
• Φέτος για πρώτη φορά, εάν υπάρχει συμμετοχή, θα διεξαχθεί δοκιμαστικά 

τουρνουά σκάκι. Όποιος/α ενδιαφέρεται να συμμετέχει μπορεί να δηλώσει στον 

υπεύθυνο του τουρνουά Κωνσταντίνο Ματίδη (6955991278, k.matidis@x-a-t.gr ). 

2 Υποβολή Δηλώσεων 

2.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

• Προς οργανωτική διευκόλυνση, θα σας προτείναμε να προβείτε πρώτα στην 

κατάθεση του κόστους διαμονής σας, σύμφωνα με τις οικονομικές πληροφορίες 

του Οικονομικού Πίνακα Συνεδρίου παρακάτω, και να επισυνάψετε το 

αποδεικτικό κατάθεσης στο πεδίο φόρμας κατά την ηλεκτρονική σας υποβολή 

δήλωσης. Εάν προηγηθεί η δήλωση και έπειτα η κατάθεση, στείλτε με ξεχωριστό e-

mail στην Μαρίνα Ελευθεριάδου m.eleftheriadou@x-a-t.gr και Θάλεια 

Τσακνάκη t.tsaknaki@x-a-t.gr με συνημμένο το αποδεικτικό κατάθεσης. 

• Ο κάθε σύνεδρος πρέπει να φροντίσει για το ατομικό του κλινοσκέπασμα, καθώς ο 

αριθμός κουβερτών/σεντονιών είναι περιορισμένος και ενδέχεται να μην φτάσει 

για όλους. Οι διαθέσιμες κουβέρτες θα δοθούν με αυξημένη προτεραιότητα στους 

διαμένοντες σε σπιτάκια. Οι διαμένοντες στον ξενώνα δεν δικαιούνται κουβέρτα, 

καθώς η θέρμανση του κτιρίου είναι ιδανική. Επίσης, οι εθελοντές του συνεδρίου 

δεν δικαιούνται κουβέρτα, ανεξαρτήτως χώρου διαμονής. 

• Στον ξενώνα προτεραιότητα έχουν οι παρέες μεμονωμένων ατόμων που επιθυμούν 

να διαμείνουν όλοι μαζί σε κάποιο δωμάτιο και για όλο το τριήμερο. Τα δωμάτια 

https://www.facebook.com/dimosthenis.kopana
https://www.facebook.com/konstantinos.nestoridis.5
https://x-a-t.gr/pingpong_rules/
mailto:m.eleftheriadou@x-a-t.gr
mailto:t.tsaknaki@x-a-t.gr
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στο ισόγειο και των δύο κτιρίων του ξενώνα (7 συνολικά) προορίζονται για 

ζευγάρια με ανήλικα παιδιά (δείτε το αντίστοιχο κόστος διαμονής στον οικονομικό 

πίνακα). Εφόσον υπάρξουν επιπλέον ελεύθερα δωμάτια, από 15 Μαρτίου 2020 και 

μετά θα μπορούν να δοθούν συμπληρωματικά και σε άλλα ζευγάρια. Συνεπώς 

παρακαλούνται τα ζευγάρια που ενδιαφέρονται για δωμάτιο στον ξενώνα να 

κάνουν άμεσα την ηλεκτρονική τους δήλωση για να προλάβουν τα αρχικά 7 

δωμάτια, και έπειτα να έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση που υπάρξουν και 

επιπλέον διαθέσιμα δωμάτια. 

• Όσοι επιλέξουν την εναλλακτική «μόνο σίτιση» στην δήλωσή τους, δικαιούνται 

κανονικά όλα τα γεύματα της κουζίνας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο των 20 € 

μέσω τραπεζικής κατάθεσης.  

• Οι ανήλικοι (γεννημένοι 2002, 2003, 2004, 2005 κ.ο.κ) είναι υποχρεωμένοι να μας 

αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από κηδεμόνα, την υπεύθυνη 

δήλωση ανηλίκου πριν από την έναρξη του συνεδρίου, με συνημμένο 

σκαναρισμένο το έγγραφο στο m.eleftheriadou@x-a-t.gr. 

• Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συνέδριο ως εθελοντές μπορούν να 

επικοινωνήσουν απευθείας με τον Συντονιστή Εθελοντών, Γιάννη Λαζαρίδη 

(6947725773),  μέσω e-mail στο g.lazaridis@x-a-t.gr ή μέσω Facebook 

Messenger (Giannis Lazaridis) για να εξακριβώσουμε αν και με ποιο ρόλο θα 

μπορέσουν να προσφέρουν στο ΧΑΤ. Οικονομικές πληροφορίες για τους 

εθελοντές θα δοθούν από τον Συντονιστή όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας 

των Εθελοντών του 29ου ΧΑΤ.   

• Κατά την ηλεκτρονική σας δήλωση, μπορείτε να σημειώσετε στο πεδίο 

«παρατηρήσεις» τα άτομα με τα οποία θέλετε να διαμείνετε μαζί ή να δώσετε 

οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις σχετικές με την διαμονή σας. Θα 

προσπαθήσουμε από την μεριά μας να εκπληρώσουμε το αίτημά σας ανάλογα με 

το διαθέσιμο χώρο, χωρίς βέβαια να μπορούμε να το εγγυηθούμε. 

• Υπενθυμίζουμε πως σε όλους τους χώρους του Βιβλικού Κέντρου «Άργος 

Ζωδιάτης» δεν επιτρέπεται η διαμονή κατοικίδιων για λόγους υγιεινής και 

ασφάλειας, όπως επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα. 

https://x-a-t.gr/f29oxat/ypefthinidilwsi.pdf
https://x-a-t.gr/f29oxat/ypefthinidilwsi.pdf
mailto:m.eleftheriadou@x-a-t.gr
mailto:g.lazaridis@x-a-t.gr
https://www.facebook.com/messages/t/giannis.lazaridis.75
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• Για τη δήλωσή σας ακολουθείστε αυτόν το σύνδεσμο: x-a-t.gr/dilosi   

Για πληροφορίες σχετικά με την διαμονή σας, απευθυνθείτε στην Μαρίνα 

Ελευθεριάδου (m.eleftheriadou@x-a-t.gr, 6989006451). 

Οικονομικός Πίνακας Συνεδρίου (Διαμονής & Σίτισης) 
 

Με έκπτωση Χωρίς έκπτωση Με έκπτωση Χωρίς έκπτωση Με έκπτωση Χωρίς έκπτωση

Σπιτάκι 30 € 40 € 35 € 45 € 40 € 50 €

Ξενώνας 50 € 60 € 55 € 65 € 60 € 70 €

Μόνο σίτιση 20 € 30 €

Εθελοντές

Μια (1) ημέρα Δύο (2) ημέρες Τρεις (3) ημέρες

20 €

* Οι τιμές "με έκπτωση" ισχύουν με έγκυρη και έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωση & πληρωμή του ποσού έως και 25 Μαρτίου 2020!  

• Η ειδική τιμή δωματίου στον ξενώνα για ζευγάρι είναι 120 € (με έκπτωση: 100 €) 

και με ανήλικα τέκνο/α δημοτικού δωρεάν.  

• Η χρέωση διαμονής στον ξενώνα για ανήλικους Γυμνασίου (από 13 έως 15 ετών) 

υπολογίζεται ως μισή τιμή ενηλίκου. Για τους ανήλικους Λυκείου ισχύει η πλήρης 

τιμή. 

• Η τιμή αποκλειστικού δωματίου στον ξενώνα για ζευγάρι χωρίς τέκνα είναι 170 € 

(με έκπτωση: 150 €). 

• Η ειδική τιμή ζευγαριού 120 € (με έκπτωση: 100 €) χωρίς τέκνα συνεχίζει να ισχύει 

σε περίπτωση διαμονής με άλλο ζευγάρι εντός του ίδιου δωματίου στον ξενώνα 

και κατόπιν δικής τους συνεννόησης. 

• Η τιμή σίτισης για επισκέπτες που ΔΕΝ έχουν επιλέξει την εναλλακτική «μόνο 

σίτιση» είναι 5€ το γεύμα ανά άτομο (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό). 

 

2.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

• Ο κάθε υπεύθυνος ομάδας θα συμπληρώσει τη φόρμα δήλωσης της ομάδας 

ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Ακολουθείστε τον 

αντίστοιχο σύνδεσμο που βρίσκεται εδώ: x-a-t.gr/dilosi   

 

• Υπεύθυνος για τις συμμετοχές των ομάδων και για το τουρνουά είναι ο Σάββας 

Χιονίδης (κιν. 6971625906,  s.xionidis@x-a-t.gr) 

https://x-a-t.gr/dilosi/
mailto:m.eleftheriadou@x-a-t.gr
https://x-a-t.gr/dilosi/
mailto:s.xionidis@x-a-t.gr
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3 Τελευταία Χρήσιμα… 

Οι υπεύθυνοι των ομίλων, εκκλησιών, ομάδων παρακαλούμε να προωθήσουν αυτή την 

επιστολή  στους νέους τους, ώστε να έχουν όλοι (παίκτες - φίλαθλοι) γνώση αυτών των 

επισημάνσεων. Επιθυμούμε με τη χάρη του Θεού να είναι ένα ομαλό και ευλογημένο 

Χριστιανικό Αθλητικό Τριήμερο και για αυτό ζητούμε τη δική σας βοήθεια, ώστε να 

ενημερωθούν οι νέοι των εκκλησιών μας.  

 

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις προθεσμίες 

του 29ου ΧΑΤ, από την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων μέχρι την έναρξη του 

συνεδρίου: 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  29ου ΧΑΤ 

27/1 Έναρξη ηλεκτρονικών δηλώσεων ομάδων και διαμονής 

22/3 Λήξη δήλωσης ομάδων και Ping-Pong 

25/3 Ανακοίνωση ομάδων που θα συμμετέχουν στο 29ο ΧΑΤ 

25/3 Λήξη προθεσμίας για έκπτωση στην τιμή διαμονής 

28/3 Κλήρωση 29ου ΧΑΤ 

1/4 Οριστικοποίηση μεταγραφών/ρόστερ 

10/4 Έναρξη 29ου ΧΑΤ στην Λεπτοκαρυά 

 

Τέλος, απαραίτητη είναι η συμβολή της προσευχής σας. Γι’ αυτό το λόγο σας ζητάμε να 

προσεύχεστε οργανωμένα, ατομικά ή/και ομαδικά, για την ορθή προετοιμασία του 

συνεδρίου και κυρίως για την μαρτυρία μας ως χριστιανοί σε άτομα που θα παρευρεθούν 

και που δεν έχουν κάποια σχέση με την χριστιανική μας κοινότητα και περιβάλλον. 

 

Εκ μέρους του Ομίλου Νέων - Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης 

 

Με αγάπη Χριστού, 

 

Η Επιτροπή 29ου ΧΑΤ 

(Μ. Ελευθεριάδου, Γ. Λαζαρίδης, Σ. Χιονίδης) 


