
‘ Επί τοϋ σχεδίου Κόμου «περί ,κυρώσεως της έν Άθήναις 
συναφθείσης Συμφωνίας έπί των ’Αρχών Συνεργασίας 

. μετκξύ τών ’Αθλητικών ’Αντιπροσωπειών της Ελληνι
κής Λημοκρί'.τίας καί της Ένώσεως Σοβιετικών Σοσια
λιστικών Δημοκρατιών τής 8ης ’Απριλίου 1976».

Προς ι?/>’ Βουλήν τών ’Ελλήνων

Διά τοϋ ύποβαλλομένου προς ψήφισιν σχεδίου Νόμου, 
σκοπεΐται ή κύρωσις της έν Άθήναις συναφθείσης Συμφω
νίας «επί τών Αρχών Συνεργασίας μεταξύ τών ’Αθλητικών 
’Αντιπροσωπειών τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Ένφσ-ως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών τής 8ης 
Απριλίου 1976»), (άρθρον Ιον).

Ή ώς άνω ’Αθλητική Συμφωνία άποτελςΐται έξ επτά 
άρθρων καί συνήφθη έν τή έπιθυμία όπως τά Συμβαλλόμενα 
Μέρη προαγάγουν την συνεργασίαν των εις τον αθλητικόν 
τομέα..

.Ορός έπίτευξιν τοϋ έ'πιδιωκομένου τούτου σκοποϋ τά 
(τυμ,βαλλάρμενα .Μέρη άνέλαβον την ΰποχρέωσιν όπως διευ
κολύνουν' την άνάπτυξιν τών αθλητικών σχέσεων τών 'Υ
πουργών ’Αθλητισμού τών Ευρωπαϊκών Χωρών (άρθρον Ιον 
συμφωνίας) τήν μελέτην τής έμπειρίας την οποίαν άπέ- 
κτησαν κατά τήν .καθημερινήν ζωήν τών λαών εις τον τομέα 
τής φυσικής αγωγής (άρθρον 2ον τής συμφωνίας) τήν έν- 
Οάρρυνσιν καί- τήν σύσφιγςιν. τών- έπαφών στον τομέα τής 
φυσικής άγωγής καί τοϋ άθλητισμοϋ μεταξύ τών. αρμοδίων 
αθλητικών οργανισμών διά τής συμμετοχής, άθλητών ή 
αθλητικών ομάδων εις άθλητοκάς συναντήσεις^ διά τής όρ- 
γανώσεως κοινών κέντρ ω > προπονήσεως, διά τής άνταλλα.- 
γης προπονητών, επιστημόνων, καί σπουδαστών καί τής 
συμμετοχής- είς σεμινάρια καί. διαλέξεις μέ σκοπόν τήν βελ- 

,τίωσιν τής άποδόσεως τών αθλητών καί τής ανταλλαγής 
τεχνικής· βιβλιογραφίας (άρθρον- 3ον.· τής. συμφωνίας/,
/Έπίρης. προβλέπεται (άρθρον 4ον καί 5ον τής συμφωνίας) - 

όπως τά. συμβαλλόμενα Μέρη ύπογράφουν αθλητικά Π’ρω- ' 
τ&σρλλα. διά τών οποίων θά συμφωνηται. τό πρόγραμμα 
αθλητικών έκδηλώσεων διά καθωρισμένην περίοδον ενός. 
ίτους. ' ' · . ..
ΆΙ προβλεπόμεναι αυτοί πρωτοβουλίαι. ώς καί' ή ανταλ

λαγή σκέψεων καί άπόψεων διά τήν άνάπτυξιν τής φυσικής 
άγωγής- καί· τοϋ αθλητισμού θά πραγματοποιούνται υπό 
τριμελών άπυστ,λων ήγ.τικών .στ λε/ών τών αθλητικών 
οργανισμών καί βάσει τών. οικονομικών όρων, ώς καθορί
ζονται (άρθρον 5ον, 6ον τής συμφωνίας), τά ΰπογραφόμενα 
πρωτόκολλα- θά έγκρίν,ωνται διά. κοινής- Υπουργικής Άπο- 
φάσεως τών αρμοδίων Ελλήνων 'Υπουργών (άρθρον 2ον). 

.'Η- π,αροϋσα συμφωνία ισχύει, μέχρι τοϋ έτους 198CL .
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JI-ερ,ι κμρώσεως; τής. έρς^ Άδήνας, τήν 8ηρο Απριλίου. ίΦΡ$ 
ύπογραφείσης. Συμφωνίας μεταξύ'' τών Κνόί<ρνήσεωοι τής 
Έλλάόρς καί τής Ένώσεως^ Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών. ' ·· - - ·;. ·. ·
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Κυροϋται καί εχει ίσχύν νόμου ή είς Άδηλα ς συναφδείσα 

Συμφωνία «επί τών Αρχών Συνεργασίας μεταξύ τών ’Αθλη
τικών 'Αντιπροσωπειών τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Έ/ώσεως -Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημακριατιών» τής

4ποί»ς τό κεέμενον είς τό πρωτότυπον εις τήν 'Ελληνικήν 
γλώσσαν έχει ώς άκολούδως :

ΣΥΜΦΩΝΊΑ
Επί τών Αρχών Συνεργασίας μεταξύ τών ’A-S-λητικών ’Avtr- 

προσωπειών τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 'Βνώ- 
σεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών,

Η Γενική Γραμματεία ’ Αθλητισμού τής 'Ελλάδος καί τό 
Συμβοΰλί-cv Φυσικής Αγωγής καί Άδλητισμοΰ παρά τφ 'Υ- 
πουργικώ Συμόινλίω τής Ε.Σ_ΣΆ., βασιζόμενοι έπί τής έπι- 
-λυμιας νά τυνεχί-ουν τήν άνάπτυξιν τών αθλητικών σχέσεων 
και νά ενδυναμώσου·/· τή/ άλληλοκατανόησιν μεταξύ τών νεο
λαιών τών δύ; χωρών, άπεόέχδησαν τάς κάτω-ά* άρχάς πε- 
ραιτερω συνεργασίας μεταξύ τών Αθλητικών ’Οργανισμών 
’Ελλάδος καί Ε.Σ.Σ.Δ.

Άρ-δρον 1.
Αμφότερα τά μέρη συμφωνούν όπως συντελέσουν εις τήν 

διευρυνσιν τών έπαφών μεταξύ τών 'Υπουργών ’Αθλητισμού 
και Ευρωπαϊκών χωρών καί δεωρ-ούν ότι ή σύναψις μακρο- 
προ-ύετμων συμφωνιών επί τών άρχών τή-ς άόλητικής συνερ
γασία; ->ά σύσφιγξη περαιτέρω καί -υά άναπτύξη τήν συνερ
γασία™ μεταξύ τών Ά-σλητι-κών ’Οργανισμών τών Ευρωπαϊκών 
χωρών.

----- -- - ...---------- .· __ . 'Ap-Spov 2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν νά μελετήσουν τήν εμ

πειρίαν τή/ όποιαν απέκτησαν είς τον τομέα τής μαζικής φυ- 
σικής άγωγής εις τήν καθημερινήν ζωήμ τών λαών άποδί- 
δοντα εξαιρετικήν σημασίαν και πράττοντα ~πάν το δυνατόν 
προς τον οκ»οπόν τής άναπτύξεως τών επαφών καί τής ανταλ
λαγής έμπηριάς μεταξύ τών ’Αθλητικών ’Οργανισμών άμφωι 
τερών τών χωρών προς τήν· κατεύδυνσιν αύτήν.

. ' Αρ-δρον ■ 3!
Ός μέσον σνσφίγξεως τής φιλίας καί βελτιώσεως τής ίκ*ζ- 

νότητος τών 'Ελλήνων καί Σοβιετικών άόλητών, τά δύο μέρη 
δά συντελέσουν είς τήν σύσφιγξιν ,και' διεόρυνστν τών απ’ εύ- 
ύέιας έπαφών μεταξύ τών κεντρικών Ά-δληηικών ’Οργανισμών1, 
και δά έν-Sap ράνουν καν άλλας έπαφάς εί'ς τόν τομέα τής φοτ 
σ«κής άγωγής καί τού ά&λητπσμοΰ'μεταξύ τών διαφόρων Όργ. 
γανισμών τών δύο χωρών. χ

Τά δύο μέρη συμφωνούν έπι των κάτωδι τρόπων αθλητικής · 
σν/εργασίας '■■'··

α) Τήν συμμετοχήν αθλητικών ομάδων καί μ'μονωμένων 
άύλητών εις.διμερείς ή πολυμερείς συναντήσεις είς τήν Έλ- 
λάδα καί είς τήν Ε-Σ.Σ.Δ. ■ :

6) Τήν όργάνωσιν κοινών κέντρων προπονήσεων είς άμφο-ί1 
τέρας, τάς χώρας, καί εις διάφορα, ά-δλήματα. κοινού ενδιαφέ
ροντος:

γ) Τήν ανταλλαγήν προπονητών,, επιστημόνων καί σπουδάΔ 
στών, επί; τή βάσει αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και" 
έμπειρ'.ών/.

δ) Ή- συμμβταχή. είς. σεμινάρια- καί διαλέξεις; εις. άμφατέ- 
ρας. τές. χώρας, με σκοπόν, τήν, βελτίωσιν τής άποδόσεως των 
άύλητών καί’ τήν τελκισποίήσιν1 τών προπονητών.

ι ), Τή? ανταλλαγή* τεχνικής, βιβλιογραφίας καΓμ»5ήίίοτ/ 
εργασίας έπί γεμάτων σχεδίάσεως' καί' κατασκευής· 
κών έγκατ αστάσεω V,

Έγένετο έν Άύήναις τήν 8ην ’Απριλίου 1976 είς διπλά 
πρωτότυπα, είς 'Ε5.ληγτκήν/ καί Ρωστικήν γλώσσαν, άμφοτέ- 
ρων τών κειμένων έχάντων ίσην ίσχύν.

Διά τήν Γεντκήτ Γρβμματείαν 
Ά-ύλητισυυκ»

. ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΔΟΣ ■

Διά-' το1 Σβμβοίλιον Φυσνκής·- Άήνογής.' 
και ’Αθλητισμού ύπό τό Σομβούλιον 

τών Υπουργών τής ΕΓΣ.ΣΆ,
ΑΙΝΆΤΟΛΙ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΟΛΕΣΟΒ


