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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου για την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τα δύο Μέρη έχοντας στόχο την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού και
της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, επιθυμώντας την ενίσχυση των αξιών των Ολυμπιακών
Αγώνων όπως είναι ο ανταγωνισμός, η αλληλεγγύη και η φιλία μεταξύ των λαών, προέβησαν
στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού στην Αθήνα, στις 20
Απριλίου 2016. Το εν λόγω Μνημόνιο προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 1: Την ενίσχυση της συνεργασίας των Μερών, αναπτύσσοντας τις αξίες του
ανταγωνισμού, της αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ των λαών και εκφράζοντας την πρόθεσή
τους να διατηρήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως ένα διεθνές αθλητικό γεγονός «καθαρής
συνείδησης».

Άρθρο 2: Την ενδυνάμωση των θεσμών των Ολυμπιακών Αγώνων και την υποστήριξη
προτάσεων αναφορικά με την Ολυμπιακή Εκεχειρία και την καταβολή κάθε δυνατής
προσπάθειας για την αναβίωση και την καθιέρωσή της στη συλλογική συνείδηση του
ανθρώπινου γένους. Την αναβάθμιση της συνεργασίας των Μερών εντός των θεσμών του
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την εδραίωση των αξιών της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας και την παγκόσμια εφαρμογή της.

Άρθρο 3: Τη συνεργασία των Μερών στους ακόλουθους τομείς:
1. Την ανταλλαγή ανωτάτων στελεχών του αθλητισμού, εμπειρογνωμόνων, προπονητών
και αθλητών.
2. Τη συμμετοχή ειδικών επί του αθλητισμού και επιστημόνων σε σεμινάρια και
διασκέψεις.
3. Την ανταλλαγή συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με την αθλητική τεχνολογία.
4. Την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας για τη χρήση και εκμετάλλευση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
5. Την αθλητική ιατρική.
6. Τη συνεργασία για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, ειδικότερα εντός
του συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) κατά των
στημένων παιγνίων και του παράνομου στοιχήματος.
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7. Την καταπολέμηση της βίας, ειδικότερα στα αθλητικά στάδια.
8. Τη σταθεροποίηση και περαιτέρω βελτίωση της θέσης που έχουν κερδίσει οι γυναίκες
στον αθλητισμό.
9. Τη μεταβίβαση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004 και της εμπειρογνωσίας αναφορικά με την πολιτική προστασία και
ασφάλεια για την προετοιμασία, διεξαγωγή και υποδομή των παγκόσμιων αθλητικών
γεγονότων.
10. Την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και τη διαμόρφωση κοινών απόψεων για τα
ζητήματα των σχέσεων των εθνικών κυβερνήσεων μετά των διεθνών αθλητικών
ομοσπονδιών προς ενίσχυση της διαφάνειας και του εκδημοκρατισμού.

Άρθρο 4: Οι ανταλλαγές μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και των αρμόδιων
κυβερνητικών οργάνων των δύο χωρών θα γίνονται ως εξής:
-

Η επισκέπτρια χώρα θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου.
Η φιλοξενούσα χώρα θα καλύπτει την διαμονή και την εσωτερική μεταφορά και θα
προσφέρει πλήρη ιατρική κάλυψη και υπηρεσίες διερμηνείας.

Άρθρο 5: Τα συμβαλλόμενα Μέρη θα αξιολογούν την αθλητική συνεργασία και θα
συντάσσουν αναφορές για το σχετικό έργο που επιτελείται από τους αθλητικούς οργανισμούς
των δύο κρατών.

Άρθρο 6: Το παρόν Μνημόνιο κατανόησης δύναται να τροποποιηθεί με την αμοιβαία
γραπτή συναίνεση των συμβαλλομένων Μερών με τη μορφή ξεχωριστών πρωτοκόλλων, τα
οποία θα ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Μνημονίου.

Άρθρο 7: Προβλέπονται η διαδικασία θέσης σε ισχύ του Μνημονίου, η διάρκεια ισχύος
του και η δυνατότητα ανανέωσής του, καθώς και η δυνατότητα καταγγελίας του.

Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής των Ελλήνων, εισηγούμεθα την ψήφιση του
ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Νικ.-Γ. Δένδιας

ΥΓΕΙΑΣ

Β. Κικίλιας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ελ. Αυγενάκης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Μνημονίου Kατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο
Kατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Απριλίου 2016, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7
αυτού.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
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