
                                                                                                            
                                                    

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
Προς 
Όλες τις Οµοσπονδίες 
 
       Χαλάνδρι, 14 Απριλίου 2014 
       Αρ.πρωτ: 6088/ΣΚ/χπ 
 
 
ΘΕΜΑ: Επιδοτούµενα προγράµµατα ∆ΟΕ - Ολυµπιακή Αλληλεγγύη - MEMOS 
2014. 
 
 
Με την παρούσα, σας γνωστοποιούµε το πρόγραµµα της ∆ΟΕ για το έτος 2014 
‘MEMOS XVIII’. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης ενός έτους, σε τέσσερις 
ενότητες. Η πρώτη και η τελευταία ενότητα πραγµατοποιούνται στη Λοζάνη ενώ η 
δεύτερη και η τρίτη διοργανώνονται σε διαφορετικές πόλεις. (Έναρξη του MEMOS: 
31 Αυγούστου 2014). 
 
Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, µέσω του επιδοτούµενου προγράµµατος MEMOS 
Executive Masters in Sport Organisations Management (Μάστερ στη ∆ιαχείριση 
Αθλητικών Οργανισµών) της  Ολυµπιακής Αλληλεγγύης, θα προσφέρει σε έναν/µία 
υποψήφιο/α που θα γίνει δεκτός/ή στο πρόγραµµα, µία υποτροφία (5.400€) η οποία 
καλύπτει τα έξοδα σπουδών. Οι δαπάνες διαµονής θα µειωθούν στο ελάχιστο χάρη 
στην οργανωµένη στέγαση των µετεχόντων σε κάθε πόλη. Επίσης, η Ολυµπιακή 
Αλληλεγγύη θα παρέχει οικονοµική επιδότηση για τα ταξίδια των τεσσάρων 
ενοτήτων. 
 
Το ΜΕΜΟS είναι ανοιχτό για όλους τους υποψήφιους των οργανισµών ανά τον 
κόσµο. Πέρα από µία σηµαντική εµπειρία στην αθλητική διοίκηση, οι µετέχοντες 
πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικού /ανάλογου  πανεπιστηµίου ή να έχουν 
επαγγελµατική εµπειρία η οποία θα κριθεί ισότιµη από την επιτροπή επιλογής  
ΜΕΜΟS. Η εγγραφή τους πρέπει να υποστηρίζεται από την κάθε ΕΟΕ και/ή την 
αθλητική οργάνωση η οποία θα πρέπει να τους διευκολύνει έτσι να µην τους 
επιβαρύνει µε φόρτο εργασίας, για να µπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτό το 
πρόγραµµα. 
 
Οι µετέχοντες πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικώς + γραπτώς) και είναι επίσης επιθυµητό να  καταλαβαίνουν Γαλλικά, 
επίσηµη γλώσσα του Ολυµπιακού Κινήµατος µε τα Αγγλικά. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή θα επιλέξει µία υποψηφιότητα, την οποία θα 
υποβάλλει στην ∆ΟΕ. Υποχρέωση του/της υποψηφίου/ας µετά το τέλος των 
σπουδών του/της, θα είναι να παρουσιάσει στην ΕΟΕ µία έκθεση/αναφορά µαζί µε τα 
αποτελέσµατα. Επίσης θα πρέπει να προσφέρει τις εθελοντικές υπηρεσίες του/της 
στην ΕΟΕ όταν και αν τους/της ζητηθεί.  
 
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
έως  τις 10 Μαΐου 2014. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το πρόγραµµα, επικοινωνήστε µε την κα 
Πολύζου (210-6878954). 
 
 
Με αθλητικούς χαιρετισµούς, 
 
 
 
 
 
Σπύρος Ι. Καπράλος    
 
 
 
 
 
 


