
Στο σχέδιο νόμου «χερί κυρώσεως τής αθλητικής συμφω
νίας χού ΰχογράφτηκε στις 7 Μαίου 1981 στη Μόσχα με
ταξύ των κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας χαί 
τής Ε-Σ.ΣΆ.».

Προς τή Βουλή των 'Ελλήνων 
Το παρακάνω σχέδιο νόμου αχοτελείται άχό δύο άρθρα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οί δύο χλευρές θά μελετήσουν τή συσσωρβυμένη χείρα σχε

τικά με την εισαγωγή τής Φυσικής Αγωγής στην καθημε
ρινή ζωή τοΰ χληθυσμού, άχοδιδοντχς ιδιαίτερη σημασία καί 
χ*ρέχόντας χαντιότροχη ΰχοστηριξη στις έχασες χαί στήν 
ανταλλαγή των έμχειριών άχό την εργασία σ;ον τομέα αυτό, 
ανάμεσα στις άθλητικές οργανώσεις τής ΕΣΣΑ καί τής 'Ελ
λάδας.

L

Στο χρώτο άρθρο χεριλαμβάνεται το χείμενο τής διμερούς 
αθλητικής συμφωνίας. χοΰ έχει συναφθεί άχό τά συμβαλλό
μενα μέρη γιά τήν άνάχτυξη τής συνεργασίας τους στον 
αθλητικό τομέα.

Με τή συμφωνία, χοΰ αχοτελείται αχό χέντε (5) άρθρα, 
τά συμβαλλόμενα μέρη αν έλαβαν τήν ΰχοχρέωση νά διευκολύ- 
νουν τήν άνάχτυςη τών άθλητικών σχέσεων με την οργάνωση 
συναντήσεων τών ’Εθνικών των ομάδων, οργάνωσης χοινών 
χροχονητικών κέντρων. ανταλλαγή χροχονητών, τή διεξαγω
γή σεμιναρίων, καί μέ τήν ανταλλαγή άντιχροσωχειών τών 
έχικεφαλής τών αθλητικών οργανώσεων (άρθρα II και III 
τής συμφωνίας). Έχίσης καθορίστηκαν οΐ οικονομικοί όροι 
με τους όχοίους νά βαρύνεται κάθε συμβαλλόμενο μέρος (άρ
θρο 4 τής συμφωνίας).

Τέλος, σύμφωνα μέ τό άρθρο 5 τής συμφωνίας, ορίζεται ή 
ισχύς της γιά χέντε χρόνια μέ τή δυνατότητα νά χαραταθεϊ 
στή συνέχε α για αόριστο χρόνο.' - .τ. ·

Στο δεύτερο άρθρο τού σχεδίου νόμου καθορίζεται ή έναρ
ξη ισχύος τοΰ νόμου. . . . :7;·

’Αθήνα, 5 Άχρ ιλίου 1982 ’

II.
Για τήν τελειοχοίηση τής τέχνης τών αθλητών τής ΕΣΣΔ 

καί τής 'Ελλάδος, οί δύο χλευρές θά συμίάλουν στήν χραγμα- 
τοχοίηση εχαφών ανάμεσα στις κεντρικές αθλητικές οργανώ
σεις χαί θά ενθαρρύνουν έχίσης τις άλλες έχαφές, στον το
μέα τής Φυσικής ’Αγωγής καί τού αθλητισμού μεταξύ τών 
διαφόρων όργχ/ώσεων τών δύο χωρών.

Οί δύο χλευρές χροβλέχουν τις ακόλουθες μορφές αθλη
τική; συνεργασίας:

— Γή συμμετοχή τών αθλητικών ομάδων καί τών έχί μέ
ρους αθλητών σέ διμερείς καί χολυμερείς αγώνες χου διεξά- 
γονται στήν ΕΣΣΔ καί στήν 'Ελλάδα.

—Τήν οργάνωση κοινών συναντήσεων χροχονητών καί στις 
δ ίο χώρες, γιά τά έχί μέρους είδη αθλημάτων χοΰ χαρουσιά- 
ζουν ενδιαφέρον γιά τήν κάθε μία άχό τις χλευρές.

—Τήν ανταλλαγή χροχονητών, έχιστημόνων καί ειδικών, 
μέ σκοχο τήν άλληλοενημέρωση καί τή μελέτη τών έμχειριών, 
τών σ/ετικών μέ τήν χροετοιμασία τών άθλητών.

—'Τήν συμμετοχή στά σεμινάρια καί στις συνδιασκέψεις, 
γιά θέματα τελειοχοιήσεως τής τέχνη; τών άθλητών καί 
ε.δικεύσεως τών χροχονητών, χοΰ διεξάγονται καί στις δύο
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Ε. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

·' · ι , ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής αθλητικής συμφωνίας χοΰ ΰχογράφτηκε 

τήν 7η Μαίου 1981 στη Μόσχα μεταξΰ τής Γενικής 
■ Γραμματείας ’Αθλητισμού τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 

καί τής Έχιτροχής- Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού , 
τής Ε.Σ.Σ.Λ. γιά συνεργασία στον τομέα τής Φυσικής 
’Αγωγής καί τοΰ ’Αθλητισμού. , .

Άρθρο χρώτο. . ■
Κυρώνεται καί έχει ίσ/ΰ νόμου ή συμφωνία χοΰ συνάφθηκε 

τήν 7η Μαίου 1981 στή Μόσχα «μεταξΰ τής Γενικής Γραμ
ματείας ’Αθλητισμού τής 'Ελληνική; Δημοκρατίας καί τής 
.’Εχιτροχής Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού τού Ύχουρ-~ 
γικού Συμβουλίου τής Ε.Σ.Σ.Δ.» γιά συνεργασία στον τομέα 
τής Φυσικής ’Αγωγής καί τού ’Αθλητισμού» τής όχοίας τό 
κείμενο σέ χρωτότυχο στην 'Ελληνική γλώσσα’ έχει ώς εξής: :

• .0·· ' ' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ;
Γιά τις αρχές τής συνεργασίας μεταξΰ τών αθλητικών ορ

γανώσεων τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών καί τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. ε’φ : :

χώρες. _
—Την άνταλλαγή τού συνόλου τών εγγράφων καί έμχει- 

ριών, άχο τήν εργασία σχετικά μέ τήν έκχάνηση σχεδίων γιά 
τήν ανέγερση άθλητικών εγκαταστάσεων.

: ·.' -· ’Vν ■ ■ in :· - ■· V -■
Μέ σκοχό τήν έχιτυχή χραγματοχοίηση τής συνεργασίας, 

οί χλευρές θά ανταλλάσσουν άντιχροσωχείες συνιστάμενες 
άχό τοΰς έχικεφαλής άθλητικών οργανώσεων, γιά νά γίνεται 
ανταλλαγή χείρας εργασίας στον τομέα τής Φυσικής ’Αγω
γής καί τού ’Αθλητισμού, γιά νά’διεξάγονται αμοιβαίες δια- 
βουλεύσεις, σχετικά μέ τά χροβλήματα τού διεθνούς άθλητν 
κού χνεύματος κ.αί τής Όλυμχιακής ’Ιδέας, καθώς έχίσης 
καί γιά νά συμφωνοΰνται καί νά ΰχογράφονται τά χρωτόκολ- 
λα τών διμερών αθλητικών σχέσεων. 'Η άνταλλαγή τών χρο- 
κατάρτικών σχεδίων τών χρωτσ/.όλλων γιά τό έχόμενο έτος 
θά χραγματοχοιείται τόν,’Οκτώίρη τού τρέχοντος έτους.

* ·■'..·■ Τ’*’■ "· · ‘ ' " y ! :ί
ν' · IV. · ;■ ,·.

Ή άνταλλαγή άντιχροσωχειών, ομάδων, χροχονητών, έχι- 
στηχόνών καί ειδικών θά χραγματοχοιείται σύμφωνα μέ τούς 
ακόλουθους οικονομικούς όρους: τά έξοδα ξενοδοχείου, δια
τροφής, τά μικροέξοδα. καθώς καί οί δαχάνες γιά τις χολι- 
τιστικές εκδηλώσεις χοΰ χροίλέχονται άχό τό χρόγραμμα τής 
διαμονής, καταβάλλονται άχό τή φιλοξενούσα χλευρά.

Ή άχοστΩ.λσυσα χλευρά χληρώνει τά έξοδα τού ταξιδιού 
ώς τις χρωτεύουσες καί χίσω. -

Οί εκδηλώσεις χοΰ δέν χροβλέχονται άχό τά συμφωνημένα 
χρώτοκολλα, μχοροϋν νά χραγματοχοιοΰνται με βάση άλλους 
οικοδομικούς ορούς, άνάλογα μέ τή συνεννόηση μεταξΰ τών 
δύο χλευρών. .

Ή Έχιτροχή Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού τού Ύ- 
χουργικού Συμβουλίου τής ΕΣΣΔ καί ή Γενική Γραμματεία - 
’Αθλητισμού τής Ελλάδος, καθοδηγούμενες άχό τήν έχιθυ- 
μία γιά χεραιτέρω διεύρυνση τής συνεργασίας στόν τομέα τής 
Φυσικής ’Αγωγής καί τού ’Αθλητισμού, δέχθηκαν τις χαρα-- 
κάτω άρχές, χάνω στις όχοίες βασίζεται ή χεραιτέρω συνερ
γασία μεταξύ τών άθλητικών οργανώσεων'τής ΕΣΣΔ καί 
τής 'Ελλάδος. · . ,,- .

V.
'Η χαρούσ’α συμφωνία έχει συναφθεί γιά 5 έτη Σέ χερίχτω- 

ση χοΰ καμιά άχό τις χλευρές δέν χροτείνει έγγράφως, έξ; 
μήνες χριν έκχνεύσουν τά χέντε χρόνια, τήν άρση τής- ισχύος 
ή τήν αλλαγή τού χεριεχομένου τής συμφωνίας αυτής, ή 
διάρκεια της χαρατείνεται αυτόματα έχ’ αόριστο χρόνο, έως 
ότου μία άχό τις χλευρές αναγγείλει έγγράφως, έξι μήνες 
χρίν, τή λήξη τής ισχύος της. ' ,!ί


