
 
 

                                                                                                       
                                                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ 52 – 152 33 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210 6878888 – TELEX: 219494 HOC GR – FAX: 210 6878940 – www.hoc.gr 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
Προς:   Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία  

Οµοσπονδίες Ολυµπιακών Αθληµάτων 
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Αριθ. Πρωτ. ΣΚ/βµ/4120 

 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
Με την ευκαιρία της διοργάνωσης των πρώτων Ολυµπιακών Αγώνων Νέων, Singapore 2010, 
η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραµµα µε τίτλο: Νέοι Πρεσβευτές. 
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η καλύτερη δυνατή οργάνωση της παραµονής των 
αθλητών στη διάρκεια των αγώνων ώστε όχι µόνον να έχουν αγωνιστική παρουσία, αλλά  και 
ενεργή συµµετοχή στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
 
Τριάντα ολυµπιακές επιτροπές από τις πέντε ηπείρους, µεταξύ των οποίων και η χώρα µας, 
έχουν επιλεγεί να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραµµα.  
 
Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή σας προσκαλεί να υποβάλετε την υποψηφιότητα του νέου 
ή της νέας που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του πολλαπλού ρόλου. 
Αναλυτικότερα, ο υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να µπορεί να: 
 
Πριν από τους Αγώνες: 

• Βοηθά στην εν γένει προβολή των Αγώνων, κυρίως µέσω των ηλεκτρονικών µέσων.  
• Συµµετέχει στις εκπαιδευτικές – πολιτιστικές δραστηριότητες της Ε.Ο.Ε. για νέους.  
• Ενηµερώνει και κινητοποιεί τους αθλητές της Ελληνικής Αποστολής σχετικά µε το 

εκπαιδευτικό – πολιτιστικό πρόγραµµα των Αγώνων.  
 
Κατά τη διάρκεια των Αγώνων: 

• Βοηθά τον Αρχηγό της Αποστολής στον τοµέα των εκπαιδευτικών – πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων των Αγώνων.  

• Φροντίζει για τη συµµετοχή  των αθλητών της αποστολής στις εκπαιδευτικές – 
πολιτιστικές δραστηριότητες.  

 
Μετά τους Αγώνες: 

• Βοηθά στη συνέχιση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού – πολιτιστικού 
προγράµµατος εντός των κόλπων της Ε.Ο.Ε.  

• Ενδεχοµένως συµµετέχει σε άλλες εκπαιδευτικές – πολιτιστικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσει η Ε.Ο.Ε.  
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Οι υποψήφιοι για το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις: 

• Να έχουν ηλικία µεταξύ 18-25 ετών  
• Να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας  
• Να έχουν εµπειρία στο συντονισµό και την εποπτεία νέων  
• Να διαθέτουν µόρφωση γενική και συγκεκριµένα στους τοµείς του πολιτισµού και/ή 

των τεχνών   
• Να είναι ενεργοί ή πρώην αθλητές ή να έχουν έντονο αθλητικό ενδιαφέρον 
• Να έχουν ιδιαίτερες επικοινωνιακές δεξιότητες  
• Να έχουν άριστη γνώση των Νέων Τεχνολογιών 

  
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ∆.Ο.Ε.  αναλαµβάνει  τα έξοδα διαµονής και διατροφής του 
ΝΈΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ  εντός του Ολυµπιακού Χωριού καθ΄ όλη τη διάρκεια των Αγώνων  
[14-26 Αυγούστου 2010] . 
Επίσης µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής  του\της υποψήφιας, θα ανακοινωθούν  
από την Ε.Ο.Ε.  οι λεπτοµέρειες  για τη συµµετοχή του ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο που θα διεξαχθεί στη Σιγκαπούρη το Μάρτιο του 2010. 
 
Παρακαλούµε όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (Ελληνικά και Αγγλικά ή 
Γαλλικά) καθώς και πρόσφατη φωτογραφία του ή της υποψήφιας, στην Ελληνική Ολυµπιακή 
Επιτροπή µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2009. Για οποιαδήποτε πληροφορία, µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε την κα Β. Μπαλτά, τηλ. 210.68 78 913 ή 210 68 78 819,  ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hoc@hoc.gr .  
 
Με εκτίµηση, 

 
Σπύρος Ι. Καπράλος 
 
 
 
 


