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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις είναι o Σχεδιασμός του Οργανισμού
ο οποίος προωθεί και ενισχύει την συνεργασία μεταξύ της
Κύπρου και άλλων Χωρών,
μέσω της επιχορήγηση της
φιλοξενίας και της αποστολής:
➢ Αθλητών & Ομάδων Εθνικού Επιπέδου για προπόνηση,
προετοιμασία και συμμετοχή σε αγώνες/τουρνουά
➢ Ειδικών & Τεχνοκρατών για την ανταλλαγή πληροφοριών και
γνώσεων σε αθλητικά θέματα

Διεθνείς Συμφωνίες & Μνημόνια
Συναντίληψης
Για την υλοποίηση του Σχεδιασμού ο Οργανισμός συνάπτει
διμερείς και πολυμερείς Διεθνείς Συμφωνίες, καθώς επίσης και
Μνημόνια Συναντίληψης.
➢ Οι πιο πάνω Συμφωνίες και Μνημόνια ετοιμάζονται
σύμφωνα με τον Οδηγό Συνομολόγησης Διεθνών Συμφωνιών
και Μνημονίων Συναντίληψης.
➢ Πριν την Υπογραφή τους πραγματοποιείται Νομοτεχνικός
Έλεγχος από την Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Διεθνής Συμφωνία : περιγράφει μια συμφωνία ή οποία
συνάπτεται γραπτώς μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών ή
μεταξύ και ενός κράτους και ενός ή περισσότερων διεθνών
οργανισμών, με την οποία δημιουργούνται για τα
συμβαλλόμενα μέρη νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις και
δικαιώματα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου.
Η σύναψη συμπεριλαμβάνει :
Τη Διαπραγμάτευση
Την Επεξεργασία
Την Διατύπωση του Κειμένου,
Την Επικύρωση
Την Έναρξη της ισχύος της συμφωνίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Η ορολογία που χρησιμοποιείται κατά την διεθνή πρακτική
μπορεί να διαφέρει και συμπεριλαμβάνει όρους όπως
«Συνθήκη», «Σύμβαση», «Συμφωνία», «Πρωτόκολλο» ή
«Συμφωνία υπό την μορφή ανταλλαγής επιστολών».
Η χρήση του ενός αντί του άλλου από τους προαναφερόμενους
όρους, δεν συνεπάγεται από διαφορετικές έννομες συνέπειες
για την νομική φύση του Εγγράφου που θα φέρει τον αντίστοιχο
τίτλο (υπάρχουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις και
δικαιώματα έναντι αλλήλων ανεξάρτητα από την ορολογία που
χρησιμοποιείται).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Η συνομολόγηση Διεθνών Συμφωνιών διέπεται από το Άρθρο
169 του Συντάγματος. Το άρθρο αυτό προβλέπει τα εξής :

«Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 50 και της τρίτης
παραγράφου του άρθρου 57 –
(1) Πάσα διεθνής συμφωνία ……, συνομολογούνται κατόπιν
αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.
(2) Η διαπραγμάτευσις …… γίνεται κατόπιν αποφάσεως του
Υπουργικού Συμβουλίου, δεν τίθενται όμως εν ισχύϊ και δεν
δεσμεύουσι τη Δημοκρατία, ειμή μόνο και εφόσον
κυρωθώσι δια νόμου ψηφιζόμενου υπό της βουλής των
Αντιπροσώπων, ότε και συνομολογούνται….»
Κατευθυντήριες Γραμμές → Οδηγός Συνομολόγησης →
Ιστοσελίδα Νομικής Υπηρεσίας

Μνημόνια Συναντίληψης / Συνεννόησης
(Memoranda of Understanding - MOU)
Μνημόνιο Συναντίληψης / Συνεννόησης : αποτυπώνει διεθνείς δεσμεύσεις
των συμμετεχόντων σε αυτό, αλλά κατά τρόπο και με τη χρήση κατάλληλης
ορολογίας, ώστε να εκφράζεται η πρόθεση των μερών που το υπογράφουν
ότι οι δεσμεύσεις αυτές δεν δημιουργούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις
στα πλαίσια των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.
Η χρήση ενός μνημονίου μπορεί να γίνει για :
(α) Την καταγραφή αμοιβαίων πολιτικών δεσμεύσεων και προς ενδυνάμωση
της συνεργασίας και /η σχέσεων.
(β) Στις περιπτώσεις που ρυθμίζουν κατ΄ εξοχή τεχνικού ή διοικητικού
χαρακτήρα θέματα.
(γ) Όπου μια Διεθνής Συμφωνία προβλέπει την υπογραφή για τη ρύθμιση
επιμέρους τεχνικών λεπτομερειών.

Μνημόνια Συναντίληψης / Συνεννόησης
(Memoranda of Understanding - MOU)
Τα μνημόνια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου
169 του Συντάγματος. Ωστόσο πρέπει να προσδίδεται προσοχή
στην σύνταξη, την διαπραγμάτευση και την υπογραφή τους.
Γενικά δεν πρέπει:
➢ να περιλαμβάνονται πρόνοιες που δημιουργούν νομικά
δεσμευτικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο.
➢ να περιλαμβάνονται πρόνοιες που δημιουργούν δεσμευτικές
οικονομικές υποχρεώσεις.
➢ να περιλαμβάνονται πρόνοιες που ρυθμίζουν τη διευθέτηση
απαιτήσεων για απώλεια ή ζημία.

Μνημόνια Συναντίληψης / Συνεννόησης
(Memoranda of Understanding - MOU)
Ο Οργανισμός μετά από προκαταρτικές επαφές με τις αρμόδιες
αρχές άλλων Κρατών και την διαπίστωση της βούλησης για
συνεργασία, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο συνομολόγησης
Μνημονίων Συναντίληψης νοουμένου ότι:
➢ Έχει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
➢ Έχει έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
➢ Το Μνημόνιο έχει περάσει τον απαραίτητο νομοτεχνικό
έλεγχο από την Νομική Υπηρεσία.

* Οδηγός Συνομολόγησης → Iστοσελίδα Νομικής Υπηρεσίας

Πως Διακρίνεται μια Διεθνής Συμφωνίας
από ένα Μνημόνιο Συναντίληψης
Βασικό Κριτήριο διάκρισης μεταξύ μίας διεθνούς συμφωνίας και
ενός μνημονίου είναι:

➢ Η διαπίστωση της βούλησης των μερών να δημιουργήσουν
νομικώς δεσμευτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Πως Προκύπτει ;
➢ Τον τύπο
➢ Το λεκτικό
➢ Την ορολογία
➢ Το Περιεχόμενο των προνοιών του

Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις ΚΟΑ
Με ποια Κράτη έχει συνεργασία ο ΚΟΑ ;
➢ Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας ΚΟΑ – ΓΓΑ Ελλάδος για τα έτη
2017 – 2018

Με ποια Κράτη βρίσκεται σε διαβούλευση για Συνεργασία ο
ΚΟΑ ;
➢ Διακήρυξη Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ ΚΟΑ – Αθλητικής
Αρχής Ισραήλ (τελικό στάδιο - μετάβαση αντιπροσωπείας του
Οργανισμού στο Ισραήλ).
➢ Μνημόνιο Συναντίληψης στο τομέα του Αθλητισμού μεταξύ
Κύπρου - Σερβίας (στάδιο ελέγχου - νομοτεχνικός έλεγχος).
➢ Μνημόνιο Συναντίληψης στο τομέα του Αθλητισμού μεταξύ
Κύπρου - Ρουμανίας (στάδιο διαβούλευσης).

Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις Κύπρου
με άλλα Κράτη
Κράτη με τα οποία έχει πρόγραμμα συνεργασίας η Κύπρος
➢ Πρόγραμμα Συνεργασίας Κύπρου - Ιορδανίας στο τομέα της
Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού (Υπουργείο Εξωτερικών)
Κράτη με τα οποία βρίσκεται σε διαβούλευση η Κύπρος
➢ Μνημόνιο Συναντίληψης στο Τομέα του Αθλητισμού Κύπρου
- Βουλγαρίας (τελικό στάδιο – μετάβαση Υπουργού για
υπογραφή).

➢ Μνημόνιο Συναντίληψης στους Τομείς Αθλητισμού και
Νεολαίας Κύπρου – Γεωργίας (ετοιμασία εγγράφου από
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού).

Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας
ΚΟΑ – ΓΓΑ Ελλάδος για τα έτη 2017 – 2018
Ο Οργανισμός έχει Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας με την
ΓΓΑ Ελλάδος, για τα έτη 2017 – 2018 στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες Αθλητικές Ανταλλαγές.
Στο πρωτόκολλο έχει συμπεριληφθεί πρόνοια με την οποία
μπορούν να συμπεριληφθούν επιπρόσθετες αθλητικές
ανταλλαγές νοουμένου ότι :
➢ Υπάρχει γραπτή συγκατάθεση μεταξύ των δύο μέρων
(Ομοσπονδιών) για συγκεκριμένη/ες αθλητική/ές ανταλλαγή/ες.
➢ Υπάρχει έγκρισή Δ.Σ. ΚΟΑ και ΓΓΑ της Ελλάδος.

Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας
ΚΟΑ – ΓΓΑ Ελλάδος για τα επόμενα
Έξι (6) μήνες περίπου πριν την λήξη της διάρκειας του
υφιστάμενου πρωτοκόλλου ο Οργανισμός ενημερώνει
γραπτώς τις Ομοσπονδίες για την έναρξη διαβουλεύσεων
και κατάληξη συμφωνιών αθλητικών ανταλλαγών μεταξύ
των ιδίων και των αντίστοιχων Ομοσπονδιών για την
ένταξη τους στο επόμενο Πρωτόκολλο Αθλητικής
Συνεργασίας ΚΟΑ – ΓΓΑ Ελλάδος.
Ταυτόχρονα ο Οργανισμός ενημερώνει την ΓΓΑ της Ελλάδος
για την πρόθεση του για την ανανέωση της Αθλητικής
Συνεργασίας και της υπογραφής νέου πρωτοκόλλου.

Πρόγραμμα Συνεργασίας Κύπρου - Ιορδανίας
στο τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού
Ένταξη στο πρόγραμμα αθλητικών ανταλλαγών μεταξύ Κύπρου
– Ιορδανίας ή/και άλλων Κρατών :
1ο Στάδιο: Γραπτή συγκατάθεση μεταξύ αντίστοιχων
Ομοσπονδιών και αθλητική ανταλλαγή σε επίπεδο Εθνικών
Ομάδων.
2ο Στάδιο : Εξέταση και λήψη απόφασης από το Δ.Σ. του
Οργανισμού.

3ο Στάδιο : Υλοποίηση Αθλητικών Ανταλλαγών.
4ο Στάδιο : Καταβολή Χορηγήματος (Έντυπο Καταβολής
Χορηγήματος).

1ο Στάδιο: Γραπτή συγκατάθεση
Επιστολή με την οποία ενημερώνετε τον Οργανισμό για την
αθλητική ανταλλαγή καθώς επίσης και την γραπτή συγκατάθεση
της αντίστοιχη ομοσπονδίας.
Στην επιστολή πρέπει να αναφέρονται τα πιο κάτω (για
φιλοξενία και αποστολή ):

1. Πότε (πχ Νοέμβριο του 2019) ;
2. Ποια κατηγορία Εθνικής Ομάδας (αντρών, νεανίδων) ;

3. Αριθμός Αθλητών/τριών
4. Αριθμός Συνοδών

5. Αριθμός Ημερών

2ο Στάδιο: Εξέταση & Απόφαση Δ.Σ. ΚΟΑ
Το αίτημα προωθείται για εξέταση και λήψη απόφασης από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με τα πιο κάτω στοιχεία:
1. Τα οικονομικά δεδομένα της ανταλλαγής.
2. Τα οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού του
Οργανισμού.
3. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Κοινοποίηση
απόφασης
Διοικητικού
ενδιαφερόμενο Αθλητικό Φορέα

Συμβουλίου

στον

3ο Στάδιο: Υλοποίηση Αθλητικών Ανταλλαγών
Οι Αθλητικοί Φορείς προχωρούν στην υλοποίηση των
Αθλητικών Ανταλλαγών σύμφωνα με την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
➢ Τυχόν αλλαγές επί των δεδομένων των αθλητικών
ανταλλαγών, θα πρέπει:
α. να αναφέρονται γραπτώς προς τον Οργανισμό
β. να αναμένεται η έγκριση τους πριν τεθούν σε εφαρμογή.
➢ Εάν ακυρωθεί η αθλητική ανταλλαγή, για οποιοδήποτε
λόγο, θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς ο Οργανισμός.

4ο Στάδιο: Υποβολή Αίτησης
Για Καταβολής Χορηγήματος
Η αίτηση → Έντυπο : «Αίτηση για καταβολή Χορηγήματος»
Να υποβληθεί έγκαιρα & μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Να είναι ορθά συμπληρωμένη & να συνοδεύεται από τα
ακόλουθα έντυπα/ δικαιολογητικά σφραγισμένα και
υπογεγραμμένα :
1. Στοιχεία ατόμων που συμμετείχαν στην Αθλητική Ανταλλαγή
(όνομα και ιδιότητα).
2. Τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής όλων των εξόδων της
διοργάνωσης του προγράμματος (για αποστολές στο εξωτερικό
μόνο το αεροπορικό εισιτήριο).

Επιχορήγηση Αθλητικών Ανταλλαγών
Φιλοξενία Ξένων Αποστολών
➢ €75.00 ημερησίως/ανά άτομο για διαμονή , διατροφή &
Διακίνηση για την φιλοξενία ξένων αποστολών

Αποστολές στο Εξωτερικό
➢ Ο Οργανισμός καλύπτει μόνο το κόστος του εισιτηρίου της
συμμετοχής Κυπριακής Αποστολής σε προπονήσεις, &
συμμετοχή σε Τουρνουά του Εξωτερικού

Επιχορήγηση Αθλητικών Ανταλλαγών
Αποστολές στο Εξωτερικό
Προορισμός
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη
Ισραήλ
Σερβία

Επιχορήγηση
€200,00
€250,00
€250,00
€150,00
€250,00

*Κάλυψη μόνο κόστους εισιτήριου με την προσκόμιση των
κατάλληλων δικαιολογητικών

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Αντρέας Μαρκίδης
amarkides@sportskoa.org.cy
Τηλέφωνο: 22897114
Τηλεομοιότυπο : 22353209

