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Αθόνα, 16 Μαρτύου 2012 

                                                                                                                   Α. Π. 249 
ςελ. 2 

 
 

Προσ 
Αθλητικϊ Σωματεύα ΑμεΑ 
 
 
Θέμα: Παραολυμπιακοί Αγώνεσ «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» 
              Διαπιςτεύςεισ - Αγορά ειςιτηρίων 
 
 
Αγαπητού Συνϊδελφοι, 
 
Ενόψει των Παραολυμπιακών Αγώνων 2012 και κατόπιν ςχετικόσ αλληλογραφύασ μασ την Ελληνικό 
Παραολυμπιακό Επιτροπό, ςασ ενημερώνουμε για τα παρακϊτω: 
 
Σύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ τησ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ των Παραολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 
2012» (LOCOG), το αργότερο ϋωσ τισ 20 Απριλύου 2012 πρϋπει να καταχωρηθούν ςτο ςύςτημα και να 
προταθούν για ϋγκριςη διαπύςτευςησ όλοι όςοι ενδεχομϋνωσ ενταχθούν ςτην Παραολυμπιακό αποςτολό. 
Πϋραν αυτόσ τησ ημερομηνύασ δε θα υπϊρχει δυνατότητα ςυμμετοχόσ ςτουσ Παραολυμπιακούσ Αγώνεσ. 
 
Για το λόγο αυτό, όςοι αθλητϋσ /τριεσ πιςτεύετε ότι μπορεύ να διεκδικόςουν την πρόκριςη ςτουσ 
Παραολυμπιακούσ Αγώνεσ «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» (αφορϊ και νϋουσ αθλητϋσ μπορεύ να μην ϋχουν ενταχθεύ 
ακόμη ςτο Σχεδιαςμό 2012) καθώσ και οι προπονητϋσ και οι ςυνοδού αυτών, θα πρϋπει το αργότερο έωσ 
την Παρςκευή, 23 Μαρτίου 2012 να αποςτεύλουν ςτην Ομοςπονδύα: 
- Έγχρωμη φωτογραφύα προςώπου με προδιαγραφϋσ φωτογραφιών διαβατηρύου ςε ηλεκτρονικό 
μορφό (jpeg, gif, bmp) ό τυπωμϋνεσ ςε φωτογραφικό χαρτύ (ϊλλου τύπου φωτογραφύεσ δε γύνονται 
δεκτϋσ) 
- «Καθαρό» φωτοτυπύα και των 2 ςελύδων του διαβατηρύου με ημερομηνύα λόξεωσ μετϊ τισ 8 Νοεμβρύου 
2012 ό και των 2 όψεων καινούριασ ελληνικόσ αςτυνομικόσ ταυτότητασ, δηλαδό με λατινικούσ 
χαρακτόρεσ (εϊν εύναι δυνατόν ςε ηλεκτρονικό μορφό, ςκαναριςμϋνα). 

 
Σημειώνουμε πωσ αυτή η διαδικαςία θα γίνει μόνο για να ενταχθούν τα ςτοιχεία τουσ ςτο 
ςύςτημα τησ LOCOG και δεν εξαςφαλίζει αυτόματα τη ςυμμετοχή τουσ ςτην Εθνική 
Παραολυμπιακή Ομάδα. 
 
Περαιτϋρω, όςοι γονεύσ, ςυγγενεύσ, φύλοι των αθλητών /τριων μεταβούν ςτο Λονδύνο (με δικό τουσ 
ευθύνη) και επιθυμούν να ϋχουν τη δυνατότητα επύςκεψησ ςτο Παραολυμπιακό Χωριό (ϋκδοςη day pass -
ημερόςιο πϊςο) θα πρϋπει και εκεύνοι να καταχωρηθούν ςτο ςύςτημα τησ LOCOG ϋωσ τισ 20 Απριλύου 
2012 και να μασ αποςτεύλουν το αργότερο έωσ την Παραςκευή, 23 Μαρτίου 2012 τα παραπϊνω 
αναφερόμενα δικαιολογητικϊ. Αντύςτοιχα, ςημειώνουμε πωσ αυτό η διαδικαςύα θα γύνει μόνο για να 
ενταχθούν τα ςτοιχεύα τουσ ςτο ςύςτημα και δεν εξαςφαλύζει αυτόματα την εύςοδό τουσ ςτο 
Παραολυμπιακό Χωριό. 
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Επιπλϋον, η Ελληνικό Παραολυμπιακό Επιτροπό θα προςπαθόςει να εξαςφαλύςει ϋνα αριθμό ειςιτηρύων 
για όςουσ προπονητϋσ / ςυνοδούσ αθλητών δεν περιληφθούν ςτη διαπιςτευμϋνη Παραολυμπιακό 
αποςτολό και ενδιαφϋρονται να παρακολουθόςουν τουσ Αγώνεσ. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μασ 
ενημερώςετε εγγρϊφωσ το αργότερο έωσ την Παραςκευή, 23 Μαρτίου 2012 για τον αριθμό των 
ειςιτηρύων αγώνων και τελετών που τυχόν επιθυμεύτε να αγοραςτεύ. Όπωσ ςημειώνει η Ε.Π.Ε. «το 
υποβληθϋν αύτημα δε ςημαύνει αυτόματη εξαςφϊλιςη του ειςιτηρύου ενώ εύναι απαραύτητο να 
ςυνοδεύεται από την καταβολό του αντιτύμου, το οπούο ςτην περύπτωςη μη διαθεςιμότητασ θα 
επιςτραφεύ ςτο ακϋραιο». Στο αύτημα τησ αγορϊσ θα πρϋπει να αναφϋρονται το ονοματεπώνυμο του 
κατόχου, ο αριθμόσ διαβατηρύου του, το ϊθλημα, η ημερομηνύα και η κατηγορύα του ειςιτηρύου (A, B, C, 
day pass). Για την καλύτερη διευκόλυνςό ςασ ωσ προσ τα ειςιτόρια μπορεύτε να περιηγηθεύτε ςτην 
ιςτοςελύδα τησ Ε.Π.Ε. www.paralympic.gr 
 
Παρακαλούμε για την αυςτηρή τήρηςη των προδιαγραφών των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και τησ προθεςμίασ τησ 23ησ Μαρτίου 2012 καθώσ χρειάζεται να 
επεξεργαςτούμε τα ςτοιχεία που θα μασ αποςτείλετε και με τη ςειρά μασ χρειάζεται να 
είμαςτε τυπικοί ωσ προσ τισ προθεςμίεσ που έχει θέςει η Ε.Π.Ε. 
 
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ για οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό πληροφορύα. 

 
Με αθλητικούσ χαιρετιςμούσ, 
για το Δ.Σ. τησ Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 

 
 

                                                       ο Πρόεδροσ                                            ο Γενικόσ Γραμματϋασ 

                                                                           
                                    Γεώργιοσ Φουντουλϊκησ                                         Νικόλαοσ Κιούςησ  


