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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
1. Οι πρώτοι Μεσογειακοί Αγώνες διεξήχθησαν στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος) το
1951, ύστερα από πρωτοβουλία του Mohamed Taher Pacha, Προέδρου της
Αιγυπτιακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
2. Οι κύριοι στόχοι της ΔΕΜΑ, ενός οργανισμού που είναι αναγνωρισμένος από
τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) είναι οι ακόλουθοι:
α) να συμμετέχει στην προώθηση των ιδανικών και αρχών του Ολυμπισμού,
όπως προσδιορίζονται στον Ολυμπιακό Χάρτη, όπως επίσης και στη διάδοση
της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, μέσω των
Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών.
β) να ενισχύει τους δεσμούς φιλίας και ειρήνης μεταξύ των νέων και των
αθλητών της Μεσογείου.
γ) να προωθεί την κατανόηση, τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την
αλληλεγγύη μεταξύ των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών της Λεκάνης της
Μεσογείου, όπως επίσης και την ανάπτυξη του Μεσογειακού Αθλητισμού.
δ) να διασφαλίζει τη διοργάνωση και τη συνέχεια των Μεσογειακών Αγώνων,
ελέγχοντας τη διεξαγωγή τους σύμφωνα με το Χάρτη της ΔΕΜΑ και στο
πνεύμα των κανόνων της ΔΟΕ, η οποία μπορεί, ύστερα από αίτημα της ΔΕΜΑ,
να παράσχει την αιγίδα της στους Αγώνες.
ε) να αγωνίζεται με στόχο την εγκαθίδρυση πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ
των Μεσογειακών χωρών και να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, με
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των χωρών αυτών.
3. Για να επιτύχει τους στόχους αυτούς, η ΔΕΜΑ εργάζεται σε στενή συνεργασία
με τη ΔΟΕ, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Αθλητικές
Ομοσπονδίες, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τις Μεσογειακές Αθλητικές
Συνομοσπονδίες και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, ο οποίος χειρίζεται θέματα
φυσικής αγωγής, αθλητισμού και πολιτισμού.
4. Η ΔΕΜΑ καθοδηγείται στις ενέργειές της από την ισχυρή πεποίθηση όλων των
μελών της ότι ανήκουν στην ίδια Μεσογειακή οικογένεια, η οποία πηγάζει από
έναν κοινό πολιτιστικό πλαίσιο, που μοιράζονται όλες οι χώρες γύρω από τη
Μεσόγειο θάλασσα.
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5. Η δραστηριότητα της ΔΕΜΑ είναι διαρκής. Κορυφώνεται κατά τη διάρκεια
των αγωνισμάτων και της πολιτιστικής συνεύρεσης, που αντιπροσωπεύουν οι
Μεσογειακοί Αγώνες.
6. Ο Χάρτης της ΔΕΜΑ αποτελεί κωδικοποίηση των θεμελιωδών αρχών, των
κανόνων και των ειδικών κανονισμών που υιοθετεί η ΔΕΜΑ. Διέπει την
οργάνωση και τη λειτουργία της ΔΕΜΑ και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της.
Ορίζει τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων.
7. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη της
ΔΕΜΑ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εφόσον το γλωσσικό περιβάλλον δεν υποδηλώνει κάτι διαφορετικό, ο όρος ΔΕΜΑ
σημαίνει τη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, ο όρος EΕ σημαίνει
Εκτελεστική Επιτροπή, ο όρος EΓ σημαίνει Εκτελεστικό Γραφείο της ΔΕΜΑ, ο όρος
ΔΟΕ σημαίνει Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο όρος ΕΟΕ σημαίνει Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, ο όρος ΔΑΟ σημαίνει Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία, o όρος
ΟΕΜΑ σημαίνει Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων, ο όρος ΔΟΑ
σημαίνει Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, ο όρος ΓΣ σημαίνει Γενική Συνέλευση της
ΔΕΜΑ και o όρος ΠΟΑ σημαίνει Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ι. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΜΑ
Ο ρόλος της ΔΕΜΑ είναι να προωθεί, ειδικότερα, τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό
και τα ιδανικά και τις αξίες από τα οποία διέπονται, στις χώρες της Λεκάνης της
Μεσογείου.
Για το σκοπό αυτό η ΔΕΜΑ:
1.

Ενθαρρύνει το συντονισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη του αθλητισμού
και των αθλητικών διοργανώσεων στην περιοχή αυτή.

2.

Συνεργάζεται, για το σκοπό αυτό, με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
οργανισμούς καθώς και με τους αρμόδιους ιδιωτικούς φορείς των χωρών
αυτών.

3.

Διασφαλίζει την τακτική διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων.

4.

Υποστηρίζει και ενθαρρύνει την προώθηση της αθλητικής δεοντολογίας.

5.

Υποστηρίζει όλες τις ενέργειες που γίνονται για να διασφαλισθεί ότι το
πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» κυριαρχεί στον αθλητισμό και ότι η βία
πατάσσεται στο χώρο αυτό.

6.

Συμμετέχει στον αγώνα κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό χρησιμοποιώντας
κάθε διαθέσιμο μέσο για το σκοπό αυτό.

7.

Συμμετέχει στον αγώνα κατά κάθε απειλής προς την ακεραιότητα του
αθλητισμού και ιδίως κατά του παράνομου αθλητικού στοιχήματος.

8.

Αναγνωρίζει την ανώτατη δικαιοδοσία της ΔΟΕ επί του Ολυμπιακού
Κινήματος και συντάσσεται με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη.

9.

Συνεργάζεται με όλους τους φορείς που προωθούν την Ολυμπιακή Παιδεία,
και ιδίως με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

10. Έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ενώπιον της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης,
συντονισμένα προγράμματα που αφορούν στις EOE της Λεκάνης της
Μεσογείου ή τις Μεσογειακές Αθλητικές Συνομοσπονδίες, για αιτήσεις που
υπάγονται στο πλαίσιο των διατάξεων του Ολυμπιακού Χάρτη.
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11. Έχει τη δυνατότητα να προωθεί και να διοργανώνει και άλλες αθλητικές
εκδηλώσεις.
12. Αποτελεί το μόνο φορέα αρμόδιο να υποβάλει στη ΔΟΕ για έγκριση
οποιεσδήποτε προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Χάρτη της ΔΕΜΑ σχετικά με
σημεία που η Εκτελεστική της Επιτροπή θεωρεί σημαντικά.
13. Ορίζει μία τιμητική διάκριση που απονέμεται από τη ΔΕΜΑ. Η ΕΕ είναι η μόνη
αρμόδια για την χορήγηση αυτής της διάκρισης σε πρόσωπα που έχει κριθεί
ότι την αξίζουν.
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ΙΙ. ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1.

Οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν διαγωνισμούς μεταξύ αθλητών των ΕΟΕ
της

Λεκάνης

της

Μεσογείου,

σε

ατομικά

ή

ομαδικά

αγωνίσματα.

Συγκεντρώνουν τους αθλητές των αντιστοίχων ΕΟΕ, των οποίων η συμμετοχή
έχει εγκριθεί από τη ΔΕΜΑ, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, και οι οποίοι
συναγωνίζονται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της ΔΕΜΑ που
έχουν θεσπιστεί με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ΔΑΟ.
2.

Οι Μεσογειακοί Αγώνες λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια.

3.

Οι πρώτοι Μεσογειακοί Αγώνες διεξήχθησαν το 1951. Λαμβάνουν αρίθμηση,
ξεκινώντας από την ημερομηνία αυτή, με τη σειρά που διεξήχθησαν.
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ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΔΕΜΑ, η οποία
έχει όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτούς, σήμερα και στο μέλλον
ειδικότερα, και χωρίς περιορισμούς, όπως επίσης και τα δικαιώματα που
σχετίζονται με την οργάνωση, εκμετάλλευση, μετάδοση και αναπαραγωγή τους με
κάθε μέσο, σε κάθε περίπτωση.
Η ΔΕΜΑ διατηρεί η ίδια το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τη
δικαιοδοσία που διαθέτει, μερικά ή συνολικά, στην Οργανωτική Επιτροπή των
Μεσογειακών Αγώνων, ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Μια τέτοια μεταβίβαση
δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας θα υλοποιηθεί με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ
των εμπλεκομένων μερών. Η ΔΕΜΑ αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή της την
εκτέλεση των διατάξεων αυτών.
Οποιαδήποτε ταμειακά πλεονάσματα απορρέουν από τη διοργάνωση των
Μεσογειακών Αγώνων θα αξιοποιούνται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του
αθλητισμού στη Λεκάνη της Μεσογείου και της συνεργασίας μεταξύ των
Μεσογειακών EOE.
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IV. ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΔΕΜΑ
Το σύμβολο της ΔΕΜΑ και των Μεσογειακών Αγώνων αποτελείται από τρεις
δακτυλίους που αντανακλώνται συμβολικά στη θάλασσα και αντιπροσωπεύουν
τις τρεις ηπείρους που πλαισιώνουν τη Λεκάνη της Μεσογείου.
Η σημαία της ΔΕΜΑ και των Μεσογειακών Αγώνων αποτελείται από το σύμβολο
σε λευκό χρώμα και σε ανοικτό μπλε φόντο.
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V. ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε ΟΕΜΑ είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί το σύμβολο των Μεσογειακών
Αγώνων στο έμβλημα ή το λογότυπό της.
Το έμβλημα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδυάζει το σύμβολο της ΔΕΜΑ
και των Μεσογειακών Αγώνων, με ένα επιπλέον διακριτό χαρακτηριστικό.
Το σχέδιο κάθε εμβλήματος των Μεσογειακών Αγώνων πρέπει να υποβληθεί στην
ΕΕ της ΔΕΜΑ προς έγκριση. Μια τέτοια έγκριση είναι αναγκαία προϋπόθεση για
οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω εμβλήματος.
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VI. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το σύμβολο και τη σημαία της ΔΕΜΑ
ανήκουν αποκλειστικά σε αυτήν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΕΣ IV, V και VI
1.

Νομική Προστασία
1.1 Η ΔΕΜΑ μπορεί να λάβει όλα τα νομικά μέτρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, για την προστασίας του συμβόλου και της σημαίας της.
1.2 Ακόμα και αν η εθνική νομοθεσία ή ο αρμόδιος οργανισμός καταχώρησης
εμπορικού σήματος επιφυλάσσει σε μια ΕΟΕ την προστασία του συμβόλου
της ΔΕΜΑ, η ΕΟΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παρεπόμενα δικαιώματα μόνο
μετά από αποδοχή και έγκριση και σύμφωνα με τις οδηγίες που της παρέχει η
ΕΕ της ΔΕΜΑ.

2.

Κάθε ΕΟΕ που είναι μέλος της ΔΕΜΑ θα προβαίνει στα αναγκαία μέτρα για να
απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση του συμβόλου και της σημαίας της ΔΕΜΑ, η
οποία αντίκειται στις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη και του Χάρτη της ΔΕΜΑ.

3.

Οι ΕΟΕ μπορούν να χρησιμοποιούν το σύμβολο και τη σημαία της ΔΕΜΑ μόνο
στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων τους, με την
προϋπόθεση ότι μία τέτοια χρήση δεν αντίκειται στις αρχές του Ολυμπιακού
Χάρτη και του Χάρτη της ΔΕΜΑ και ότι οι σχετικές ΕΟΕ έχουν λάβει την
πρότερη έγκριση της ΕΕ της ΔΕΜΑ.

4.

Η χρήση του συμβόλου και της σημαίας της ΔΕΜΑ για οποιοδήποτε
διαφημιστικό, εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό, αποτελεί αποκλειστικό
δικαίωμα της ΔΕΜΑ.

5.

Όλες οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις σε αυτές στις οποίες προβαίνει μία
ΟΕΜΑ θα πρέπει υπογράφονται και θα εγκρίνονται από τη σχετική ΕΟΕ και
θα διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:
5.1 Το έμβλημα μίας ΟΕΜΑ, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλα σύμβολα,
εμβλήματα, σήματα ή σχέδια μίας ΟΕΜΑ, που σχετίζονται με τους
Μεσογειακούς Αγώνες, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε
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διαφημιστικό, εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό στη χώρα που εδρεύει μία
ΕΟΕ, χωρίς την πρότερη έγκριση της τελευταίας.
5.2 Σε όλες τις περιπτώσεις, η περίοδος ισχύος οποιασδήποτε σύμβασης που
έχει υπογράψει μία ΟΕΜΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του
έτους διεξαγωγής των εν λόγω Μεσογειακών Αγώνων.
5.3 Οποιαδήποτε ΕΟΕ ή ΟΕΜΑ οφείλει υποχρεωτικά να παρέχει στην ΔΕΜΑ
αντίγραφο όλων των συμβάσεων τα οποία σχετίζονται με τους Μεσογειακούς
Αγώνες και στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος.
6.

Το σύμβολο και τα εμβλήματα της ΔΕΜΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τη ΔΕΜΑ ή από ένα πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτή, στη χώρα
όπου εδρεύει μία ΕΟΕ-μέλος της ΔΕΜΑ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
6.1 Αναφορικά με όλες τις συμβάσεις χορηγίας και τις πρωτοβουλίες
εμπορικής προώθησης, υφίσταται η προϋπόθεση αυτή η εκμετάλλευση να μην
πλήττει τα συμφέροντα της σχετικής ΕΟΕ. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η
προηγούμενη συμφωνία της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
VII. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
1.

Η ΔΕΜΑ αποτελεί διεθνή, μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, υπό
τη μορφή ένωσης και διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας όπου εδρεύει.

2.

Η έδρα της ΔΕΜΑ βρίσκεται στην Αθήνα, Ελλάδα.

3.

Αποστολή της ΔΕΜΑ είναι να ορίζει και να εφαρμόζει τη γενική πολιτική του
φορέα, καθώς και τις ειδικότερες συνθήκες και διαδικασίες, σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις του Χάρτη της ΔΕΜΑ.

4.

Οι αποφάσεις της ΔΕΜΑ, λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του
Χάρτη της ΔΕΜΑ. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με την εφαρμογή ή
την ερμηνεία τους πρέπει να υποβληθεί στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο
(ΑΔΔ). Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις του ΑΔΔ είναι τελεσίδικες.

5.

Οι επίσημες γλώσσες της ΔΕΜΑ είναι τα Γαλλικά, τα Αγγλικά και τα Αραβικά.
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ ενός γαλλικού κειμένου από τη μία και του
αγγλικού και/ή του αραβικού από την άλλη, το γαλλικό κείμενο είναι αυτό
που υπερισχύει.
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VIII. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΙΣΔΟΧΗ
Η ΔΕΜΑ αποτελεί ένωση, που περιλαμβάνει τις EOE των χωρών της Λεκάνης της
Μεσογείου οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί από τη ΔΟΕ - των οποίων η αποδοχή
έχει ανακοινωθεί από την Γενική Συνέλευση της ΔΕΜΑ - και τα ενεργά μέλη της
ΔΟΕ από μεσογειακές χώρες των οποίων οι ΕΟΕ είναι μέλη της ΔΕΜΑ.
Οποιαδήποτε νέα εισδοχή μπορεί να εγκριθεί μόνο με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων των ψήφων των μελών της ΔΕΜΑ που είναι παρόντα στη Γενική
Συνέλευση της ΔΕΜΑ. Για να παρουσιάσει την υποψηφιότητά της, η αιτούσα ΕΟΕ
πρέπει να αποστείλει την αίτησή της στον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ μέσω του Γενικού
Γραμματέα.
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ΙΧ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τα όργανα της ΔΕΜΑ είναι:
Ι. Η Γενική Συνέλευση
II. Η Εκτελεστική Επιτροπή
III. Το Εκτελεστικό Γραφείο
IV. Ο Πρόεδρος
Στην περίπτωση αμφιβολιών στον καθορισμό της αρμοδιότητας κάποιου ή
κάποιων οργάνων της ΔΕΜΑ, η έκφραση «ΔΕΜΑ» χρησιμοποιηθείσα χωρίς άλλον
προσδιορισμό ή πρόσθετη λέξη θα πρέπει να εκλαμβάνεται με την έννοια της
Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της ανάθεσης των εξουσιών που έχουν
εκχωρηθεί υπέρ της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Προέδρου.
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Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Σύνθεση και λειτουργία
1.1 Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΜΑ αποτελείται από:
α) τους εκπροσώπους των ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ, οι οποίοι έχουν
οριστεί από την ΕΟΕ τους. Ο αριθμός τους περιορίζεται σε ένα μέγιστο αριθμό
τριών μελών για κάθε ΕΟΕ.
β) τα ενεργά μέλη της ΔΟΕ από χώρες των οποίων οι ΕΟΕ είναι μέλη της
ΔΕΜΑ
γ) τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ.
Τα επίτιμα μέλη, τα μέλη της ΕΕ της ΔΕΜΑ και των Επιτροπών της ΔΕΜΑ
μπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου,
εκτός αν συμμετέχουν με άλλη ιδιότητα, η οποία τους παρέχει δικαίωμα
ψήφου.
1.2 Η ΓΣ συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
Η Τακτική ΓΣ διεξάγεται κάθε δύο χρόνια ύστερα από πρόσκληση της ΕΕ της
ΔΕΜΑ. Είναι υποχρεωτικό να συγκληθεί μία φορά στη διάρκεια της
εβδομάδας που προηγείται της έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων και μία
δεύτερη φορά, ύστερα από δύο χρόνια, προκειμένου ειδικότερα να εκλέξει την
πόλη στην οποία θα ανατεθεί η διοργάνωση των Αγώνων μετά από έξι χρόνια.
Η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της ΓΣ πρέπει να αποσταλεί σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέλη, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία της
συνεδρίασής της συνοδευόμενη από την ημερήσια διάταξη.
Η Έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί από την ΕΕ ή από τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ
ή ύστερα από το αιτιολογημένο αίτημα της απλής πλειοψηφίας των μελών της
ΓΣ.
1.3 Η ψηφοφορία στις Τακτικές και Έκτακτες ΓΣ λαμβάνει χώρα με τη
βοήθεια ομοιόμορφων χρωματισμένων χαρτιών ψηφοφορίας, κάθε ένα από
τα οποία αντιπροσωπεύει μία ψήφο, ή από ηλεκτρονική διαδικασία
ψηφοφορίας, της οποίας οι συνθήκες εφαρμογής πρέπει να διασφαλίζουν την
κανονικότητα και μυστικότητα των ψήφων.
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Κάθε παρούσα ΕΟΕ, που υπόκειται στην πιστοποίηση των διαπιστευτηρίων
των εκπροσώπων της από το Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ, έχει δικαίωμα
τριών ψήφων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσώπων της. Η
ονομαστική σύνθεση της επίσημης αντιπροσωπείας κάθε ΕΟΕ πρέπει να
υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ με επιστολή ή ηλεκτρονικό
μήνυμα της ΕΟΕ τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η ανωτέρω σύνθεση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη συνεδρίαση της ΓΣ,
υπό την προϋπόθεση επίσημης γνωστοποίησης από την ΕΟΕ.
Κάθε μέλος της ΔΟΕ που είναι παρόν, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1.1
(β) παραπάνω, έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Ωστόσο, οι ΕΟΕ και τα μέλη της ΔΟΕ με την ίδια εθνικότητα που έχουν
υποψήφια πόλη για την διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων δεν μπορούν
να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, στην οποία γίνεται αναμέτρηση για την
επιλογή της πόλης αυτής, και αντίστοιχα υπολογίζεται η απόλυτη
πλειοψηφία.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ, στην περίπτωση που είναι ο ίδιος παρών, έχει
δικαίωμα μόνο μίας ψήφου, ακόμα κι αν συμμετέχει και με άλλη ιδιότητα, η
οποία του παρέχει επιπρόσθετο δικαίωμα ψήφου.
Στη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι
ψήφοι που εκφράσθηκαν με συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των λευκών.
Αποχές και άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στις ψήφους.
Η ψηφοφορία με αλληλογραφία ή με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται, εκτός αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.6 του
παρόντος άρθρου.
1.4 Η ΓΣ της ΔΕΜΑ διευθύνεται από τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ ή, αν είναι απών,
από τον πρώτο Αντιπρόεδρο ή, αν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να παραστεί,
από το δεύτερο Αντιπρόεδρο, ή, τέλος, από το πρεσβύτερο μέλος της ΕΕ.
Η ΓΣ διαθέτει τη νόμιμη απαρτία, αν είναι παρόντα τα τρία τέταρτα των ΕΟΕ
μελών της ΔΕΜΑ.
1.5 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των
εκπροσώπων που είναι παρόντες. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του
Προέδρου κρίνει το αποτέλεσμα.
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Ωστόσο, οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, την εισδοχή νέων
μελών, την παύση ή την απομάκρυνση μελών, όπως επίσης και την πρόσκληση
ΕΟΕ που δεν είναι μέλη να συμμετάσχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες,
απαιτούν πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών των ΕΟΕ της ΔΕΜΑ που
είναι παρόντα στη ΓΣ της ΔΕΜΑ.
1.6 Σε περίπτωση ανάγκης, η ΕΕ της ΔΕΜΑ μπορεί να υποβάλει αίτημα προς
τα μέλη να εκδώσουν ψήφισμα δι’ αλληλογραφίας. Το έγγραφο του δι’
αλληλογραφίας ψηφίσματος αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με
ηλεκτρονική αλληλογραφία με αποδεικτικό παραλαβής.
Η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι η ίδια που προσδιορίζεται στην παράγραφο
1.5 του παρόντος άρθρου.
Η απουσία απαντητικής επιστολής εκ μέρους του μέλους εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της αποστολής θα ερμηνεύεται ως
θετική απάντηση.
Αν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας είναι αρνητικό, η ΕΕ
μπορεί να αποφασίσει να θέσει ξανά το θέμα στην επόμενη ΓΣ.
Αντιστοίχως, κάτω από ειδικές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί να προτείνει στη ΓΣ
κάθε ψήφο, ακόμα και διά βοής, με την προϋπόθεση ότι η ΓΣ θα συμφωνήσει
ομόφωνα για το ζήτημα αυτό.
1.7 Η Γενική Συνέλευση καθορίζει μετά από πρόταση της ΕΕ, το ποσό της
ετήσιας συνδρομής των ΕΟΕ μελών της ΔΕΜΑ.
Σε περίπτωση μη πληρωμής από μία ΕΟΕ της ετήσιας συνδρομής που ορίζεται
από τη ΓΣ, η ΕΟΕ αυτή δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ ή σε οποιεσδήποτε
γραπτές διαβουλεύσεις μέχρι τη διευθέτηση των οφειλομένων ποσών.
Σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με τους όρους
μιας σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΜΑ από τη μία πλευρά και
της ΕΟΕ, της διοργανώτριας πόλης και της ΟΕΜΑ από την άλλη, η ΕΟΕ δεν θα
έχει το δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ ή σε οποιεσδήποτε γραπτές διαβουλεύσεις,
μέχρι

τη

διευθέτηση

των

οφειλομένων

ποσών.

Επιπλέον,

στις

προαναφερθείσες περιπτώσεις, η ΕΟΕ δεν θα έχει το δικαίωμα να
παρουσιάσει οποιονδήποτε υποψήφιο στις εκλογές της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
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2. Αρμοδιότητες
Οι βασικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι ακόλουθες:
2.1 Να υιοθετεί τις προτάσεις που της υποβάλλονται, σε συμμόρφωση με τις
συνθήκες και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Χάρτη.
2.2 Να εγκρίνει την εισδοχή νέων μελών, σε συμμόρφωση με το πνεύμα και
τους στόχους της ΔΕΜΑ, με σεβασμό στις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που
τίθενται.
2.3 Να προβαίνει στη διαθεσιμότητα ή την αποβολή ενός μέλους, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος
άρθρου.
Ένα μέλος της ΔΕΜΑ μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να αποβληθεί μόνο
ύστερα από σοβαρό παράπτωμα και πιο συγκεκριμένα, ύστερα από
παραβίαση του Ολυμπιακού Χάρτη ή του Χάρτη της ΔΕΜΑ, ύστερα από
εισήγηση της EE της ΔΕΜΑ και με πλειοψηφία τριών τετάρτων των ψήφων
των παρόντων μελών της ΓΣ της ΔΕΜΑ, μετά από εξέταση του φακέλου και
αφού προηγηθεί αιτιολογημένη πρόταση που έχει υποβάλει η ΕΕ της ΔΕΜΑ Οι
προαναφερθείσες διαδικασίες εφαρμόζονται, ωστόσο, αυτόματα, στην
περίπτωση που μία σχετική απόφαση της ΔΟΕ έχει ληφθεί για οποιοδήποτε
λόγο.
2.4 Να προσκαλεί μία ΕΟΕ που δεν είναι μέλος της ΔΕΜΑ, να συμμετάσχει
στους Μεσογειακούς Αγώνες σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.5 του παρόντος άρθρου.
2.5 Να εκλέγει τα μέλη της ΕΕ για περίοδο τεσσάρων ετών με τις αντίστοιχες
αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της Επιτροπής.
2.6 Να αναγορεύει τα Επίτιμα Μέλη ύστερα από πρόταση της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
2.7 Να διορίζει έναν Ελεγκτή για περίοδο τεσσάρων ετών, ο οποίος θα
αναφέρεται στην Γενική Συνέλευση σχετικά με την εγκυρότητα των
οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και θα δύναται τελικώς να
εισηγηθεί την απαλλαγή της ΕΕ της ΔΕΜΑ για το χρονικό διάστημα της
διαχείρισής της.
2.8 Να ορίζει τη διάρκεια και το ετήσιο ποσό συνδρομής μία ΕΟΕ μέλους
καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.
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2.9 Να προβαίνει στην επιλογή της πόλης, η οποία θα έχει την τιμή να
αναλάβει την επόμενη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό XVIΙI.2 του παρόντος
Καταστατικού.
2.10 Να εγκρίνει τις διοικητικές και τις οικονομικές εκθέσεις που υποβάλλει η
ΕΕ της ΔΕΜΑ, όπως επίσης και το σχέδιο προϋπολογισμού για τα επόμενα δύο
χρόνια και οποιοδήποτε σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού για το
τρέχον έτος.
2.11 Να τροποποιεί το καταστατικό και τους κανονισμούς σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 1,5 του παρόντος άρθρου. Τέτοιες
τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν με πλειοψηφία τριών τετάρτων των
ψήφων των μελών της ΔΕΜΑ, που είναι παρόντα στη ΓΣ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ Χ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΣ
Οι προτάσεις των μελών της ΓΣ της ΔΕΜΑ πρέπει να απευθύνονται στον Γενικό
Γραμματέα το αργότερο εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών προ της ΓΣ
προκειμένου να εξεταστούν από την ΕΕ της ΔΕΜΑ.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΜΑ
Ύστερα από πρόταση της ΕΕ, η ΓΣ της ΔΕΜΑ μπορεί να εκλέξει ως Επίτιμα μέλη
της, πέρα από τους πρώην Προέδρους της ΔΕΜΑ, προσωπικότητες που έχουν
προσφέρει ιδιαίτερα διακεκριμένες υπηρεσίες στη ΔΕΜΑ, είτε ανήκουν είτε όχι
στη ΔΕΜΑ.
Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Προσκαλούνται να παραστούν
στους Μεσογειακούς Αγώνες και τις ΓΣ της ΔΕΜΑ, όπου κρατούνται ειδικές θέσεις
για αυτούς.
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ μπορεί, ωστόσο, να τους προσκαλέσει να παρευρεθούν σε
άλλες εκδηλώσεις ή συναντήσεις της ΔΕΜΑ.
ΧΙ. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Σύνθεση - Τρόπος ανάδειξης και λειτουργίας
Η ΔΕΜΑ διοικείται από την ΕΕ που εκλέγεται από τη ΓΣ για περίοδο τεσσάρων
ετών, δυνάμενη να συμπληρωθεί από συνεπιλεχθέντα μέλη, και συγκροτείται
από:
- Τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι επίσης και ο Πρόεδρος της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
Προεδρεύει όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΜΑ και την εκπροσωπεί μόνιμα.
- Τον πρώτο Αντιπρόεδρο. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο με αίτημά του κατά την
απουσία του τελευταίου.
- Το δεύτερο Αντιπρόεδρο. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο με αίτημά του κατά την
απουσία του τελευταίου και κατά την απουσία και του πρώτου Αντιπροέδρου.
- Το Γενικό Γραμματέα. Αναλαμβάνει την εφαρμογή των αποφάσεων που
λαμβάνει η ΕΕ και είναι αρμόδιος και για τη διαχείριση της ΔΕΜΑ υπό την
εποπτεία του Προέδρου.
- Τον Ταμία. Είναι υπόλογος ενώπιον της ΕΕ της ΔΕΜΑ, στην οποία οφείλει να
λογοδοτεί τακτικά, έχοντας την ευθύνη των οικονομικών και των λογιστικών
στοιχείων

και

της

εκτέλεσης

του

προϋπολογισμού

και

σχετικών

υποχρεώσεων κάθε είδους.
- Επτά μέλη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο γυναικών και δύο
ανδρών.
Η ΕΕ της ΔΕΜΑ διατηρεί τη δυνατότητα να συνεπιλέξει μέχρι δύο επιπλέον
μέλη για να διασφαλίσουν την καλύτερη αρμονία, όσον αφορά στη
γεωγραφική εκπροσώπηση και την εκπροσώπηση των φύλων, με πρόταση
του Προέδρου, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες ΕΟΕ.
Όλοι οι υποψήφιοι για την ΕΕ της ΔΕΜΑ πρέπει να προτείνονται από την ΕΟΕ
της χώρας, της οποίας έχουν την εθνικότητα.
Καμία ΕΟΕ, μέλος της ΔΕΜΑ, δεν μπορεί να εκπροσωπείται στην ΕΕ της ΔΕΜΑ
με περισσότερο από ένα μέλος. Σε κάθε περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν
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τυγχάνει εφαρμογής στον Πρόεδρο της Επιτροπής των Αθλητών που
συνεπιλέγεται για την ΕΕ.
Όλα τα μέλη της EE εκλέγονται από τη ΓΣ με μυστική ψηφοφορία και πρέπει
να είναι ικανοί να ομιλούν και να γράφουν σε τουλάχιστον μία από τις τρεις
επίσημες γλώσσες της ΔΕΜΑ.
Η τετραετής θητεία της ΕΕ ξεκινάει από την ημέρα που έπεται της τελετής
λήξης των Αγώνων και τελειώνει την ημέρα της τελετής λήξης των επόμενων
Αγώνων, εκτός αν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες που επιβάλουν την
αναβολή των Αγώνων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ΓΣ πρέπει να διεξαχθεί σε
μια ημερομηνία κοντά στην ημερομηνία που είχε αρχικώς σχεδιαστεί ως
ημέρα της τελετής λήξης των Αγώνων και η ολοκλήρωση της εντολής θα γίνει
αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα της ΓΣ.
Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου πρέπει να αποσταλούν στο
Γενικό Γραμματέα, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, φαξ ή email τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν την ημερομηνία που έχει καθοριστεί
για τις εκλογές.
Οι υποψηφιότητες για τις υπόλοιπες θέσεις της ΕΕ πρέπει να αποσταλούν
στον Γενικό Γραμματέα με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, φαξ
ή e-mail τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν την ημερομηνία που έχει
καθοριστεί για τις εκλογές.
Όποιο μέλος της ΕΕ απουσιάσει τρεις φορές χωρίς σοβαρή αιτιολογία για την
ΕΕ, θα θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί και θα πληροφορείται για
την απόφαση με έγγραφη, αιτιολογημένη επιστολή του Γενικού Γραμματέα
της ΔΕΜΑ, που αποτελεί έγκυρη γνωστοποίηση.
Στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου είναι κενή, ο πρώτος Αντιπρόεδρος
ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα, έως την εκλογή νέου Προέδρου, η οποία πρέπει
να διεξαχθεί το αργότερο εντός ενός έτους. Μία τέτοια εκλογή είναι έγκυρη
μόνο για τη διάρκεια του υπολοίπου της θητείας. Στην περίπτωση που είναι
κενή μία θέση πέρα από αυτή του Προέδρου για οποιοδήποτε λόγο, ο
αντικαταστάτης εκλέγεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση και η ΕΕ της
ΔΕΜΑ προβαίνει στα αναγκαία βήματα για να διασφαλίσει τη λειτουργία της
εν λόγω θέσης έως την ημερομηνία εκείνη.
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Στην περίπτωση μερικής εκλογής ενός ή περισσοτέρων μελών της ΕΕ στη
διάρκεια της τετραετούς θητείας της ΕΕ, η θητεία των νεοεκλεγέντων μελών
είναι έγκυρη μόνο για τη διάρκεια της θητείας που μένει να συμπληρωθεί.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΧΙ
Προοίμιο
1. Μόνο οι ψήφοι των μελών της ΔΕΜΑ που είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση
θα ληφθούν υπ’ όψιν.
2. Κατά την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων, ο υποψήφιος θα πρέπει να
δηλώσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία αιτείται. Κάθε υποψήφιος
μπορεί να κάνει αίτηση για μία και μόνο θέση.
Εκλογές
1. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου, του 1ου Αντιπροέδρου, του 2ου
Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της ΔΕΜΑ, ο υποψήφιος
που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία
εκλέγεται. Αν κανείς υποψήφιος, για καθεμιά από αυτές τις θέσεις, δεν
εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, τότε προβλέπεται μια δεύτερη ψηφοφορία
με τους δύο υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό
έγκυρων ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία (εξαιρουμένων των αποχών και
των άκυρων ψήφων).
Έτσι εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό
ψήφων στη δεύτερη ψηφοφορία.
Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για τη θέση, αυτός απαιτείται να
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία. Αν δεν
καταφέρει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, ακολουθεί μια δεύτερη
ψηφοφορία, για την οποία δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία.
2. Για την εκλογή των άλλων επτά μελών της ΕΕ της ΔΕΜΑ, εφαρμόζεται η
ακόλουθη διαδικασία:
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Στον κατάλογο των υποψηφίων που έχει πάρει την τελική του μορφή από το
Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ, οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ΧΙ-1
εκλέγονται από την πρώτη ψηφοφορία, με φθίνουσα σειρά αποτελεσμάτων.
Αν δεν πληρωθούν επτά θέσεις στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες διατάξεις ΧΙ-1, και συγκεκριμένα κατά προτεραιότητα δύο
υποψήφιοι από κάθε φύλο, προχωράει ένας δεύτερος γύρος για να
πληρωθούν οι εναπομείνασες θέσεις. Οι υποψήφιοι που έχουν λάβει το
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων εκλέγονται με τη σειρά κατάταξης, με την
επιφύλαξη των προαναφερόμενων διατάξεων ΧΙ-1.
Σε

περίπτωση

έλλειψης

ανδρών

και

γυναικών

υποψηφίων,

οι

προαναφερόμενες θέσεις υπό ΧΙ-1 μένουν κενές, προς πλήρωση στην επόμενη
ΓΣ.
Ένας

συμπληρωματικός

γύρος

είναι

διαθέσιμος

για

ανάδειξη

των

εκλεγομένων μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας.
3. Τα ψηφοδέλτια, τα οποία δεν αποτελούνται από τόσα ονόματα υποψηφίων
επιλεγμένα όσος ο αριθμός των προς εκλογή θέσεων, χωρίς διαγραφές ή
προσθήκες, σε σχέση με τη λίστα που παρουσιάστηκε από το Γενικό
Γραμματέα για κάθε ψήφο (ή ψηφοφορία) είναι άκυρα.
2. Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
Η ΕΕ της ΔΕΜΑ θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στην έδρα της
ΔΕΜΑ ή στην πόλη διοργάνωσης των Αγώνων ή στην πόλη στην οποία έχει
ανατεθεί η διοργάνωση των επόμενων Αγώνων ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη,
εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες.
Ο Γενικός Γραμματέας, ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου, αποστέλλει
την ειδοποίηση για τις συνεδριάσεις ένα μήνα πριν, καθορίζοντας τον τόπο,
την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Η ΕΕ της ΔΕΜΑ τελεί σε νόμιμη απαρτία, αν η πλειοψηφία των μελών της είναι
παρόντα (από τα οποία υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ένας από τους
Αντιπροέδρους).
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Οι αποφάσεις της ΕΕ υιοθετούνται με πλειοψηφία των ψήφων που δίνονται.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της ΔΕΜΑ ή του
αντικαταστάτη του είναι η αποφασιστική ψήφος. Κατ’ εξαίρεση, σε
περίπτωση ανάγκης, μπορεί να ζητηθεί από τον Πρόεδρο ψήφος δι’
αλληλογραφίας.
Κατά την διάρκεια των Αγώνων, οι αποφάσεις της ΕΕ, οι οποίες αφορούν
αποκλειστικά τους Αγώνες, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
μελών, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η
ψήφος του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του είναι η αποφασιστική ψήφος.
3. Αρμοδιότητες
Η ΕΕ της ΔΕΜΑ χειρίζεται τις υποθέσεις της ΔΕΜΑ. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:
3.1 Μεριμνά για την τήρηση του Χάρτη της ΔΕΜΑ.
3.2 Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη ΓΣ.
3.3 Παρουσιάζει ενώπιον κάθε ΓΣ μία έκθεση δράσεων από το Γενικό
Γραμματέα και μία οικονομική έκθεση από τον Ταμία για την περίοδο που
μεσολάβησε από την τελευταία ΓΣ. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στη ΓΣ
προς έγκριση. Η οικονομική έκθεση μπορεί να υπερψηφιστεί μόνο αφού ο
ελεγκτής δώσει σχετική έγκριση στη ΓΣ.
3.4 Υποβάλλει στη ΓΣ προσχέδιο προϋπολογισμού για τα επόμενα δύο χρόνια.
3.5 Ορίζει τις ημερομηνίες, τον τόπο και το πρόγραμμα των Αγώνων ύστερα
από συμφωνία με την ΟΕΜΑ.
3.6 Προσλαμβάνει και καταγγέλλει τις συμβάσεις με το έμμισθο προσωπικό
της ΔΕΜΑ.
3.7 Διεξάγει τις αναγκαίες επαφές με τη ΔΟΕ, τις ΔΑΟ, τις ΕΟΕ, τις
Μεσογειακές Αθλητικές Ενώσεις και Συνομοσπονδίες και, γενικότερα, με κάθε
σχετικό φορέα που σχετίζεται με το πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων.
Μπορεί, ωστόσο, στα πλαίσια μίας ορισμένης απόφασης, να μεταβιβάσει σε
άλλους φορείς τις αρμοδιότητές της, μερικά ή συνολικά. Η μεταβίβαση αυτή,
ωστόσο, δεν είναι εφικτή σχετικά με τις σχέσεις με τη ΔΟΕ και τις επίσημες
αρχές μίας χώρας.
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3.8 Ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις πόλεις που αιτούνται τη
διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων.
3.9 Καθορίζει το ύψος του χρηματικού ποσού για την κατάθεση
υποψηφιότητας και τη διοργάνωση των αγώνων, τα οποία οφείλουν να
καταβάλλουν οι πόλεις που είναι υποψήφιες για τη διοργάνωση των
Μεσογειακών Αγώνων.
3.10 Συντάσσει συμβάσεις, συμβόλαια ή συμφωνίες οποιασδήποτε φύσης,
που δεσμεύουν τη ΔΕΜΑ, με οποιοδήποτε τρόπο.
3.11 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, ή κατά την απουσία του, έναν από τους
Αντιπροέδρους, να υπογράφει, εκ μέρους της ΔΕΜΑ, τα έγγραφα που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3.12 Συντάσσει τους τεχνικούς και ιατρικούς κανονισμούς των Μεσογειακών
Αγώνων, όπως επίσης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτούς.
3.13 Αποστέλλει, ένα έτος πριν την τελετή έναρξης των Μεσογειακών
Αγώνων, τις επίσημες προσκλήσεις για παράσταση ή συμμετοχή σε αυτούς.
3.14 Διασφαλίζει την προστασία του συμβόλου, της σημαίας και των
εμβλημάτων της ΔΕΜΑ.
3.15 Προσδιορίζει το ρόλο και την αποστολή του Γενικού Γραμματέα και του
Ταμία.
3.16 Καθορίζει τον τρόπο πληρωμής των δαπανών.
3.17 Προτείνει στη ΓΣ το ποσό της ετήσιας συνδρομής των ΕΟΕ μελών της
ΔΕΜΑ.
3.18 Προτείνει στη ΓΣ την εκλογή των επίτιμων μελών της ΔΕΜΑ.
3.19 Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που περιγράφει λεπτομερώς τη
λειτουργία της ΔΕΜΑ και εποπτεύει την τήρησή του.
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XII. ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σύνθεση και λειτουργία
Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους,
το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκαλείται όποτε κρίνεται αναγκαίο έπειτα από αίτημα
του Προέδρου, προκειμένου να χειριστεί επείγοντα ζητήματα.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Εκτελεστικό Γραφείο, υπόκεινται σε
επικύρωση, από την επόμενη συνεδρίαση της ΕΕ, ή αν είναι αναγκαίο, από
αποστολή ψήφων δι’ αλληλογραφίας, με πρωτοβουλία του Προέδρου.
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ΧΙIΙ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.

Η ΓΣ της ΔΕΜΑ εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν Πρόεδρο από τα μέλη της
για περίοδο τεσσάρων ετών, ακριβώς πριν εκλέξει τα άλλα μέλη της ΕΕ. Ο
Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί για διαδοχικές τετραετείς θητείες.

2.

Αν ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση προσωρινά να εκπληρώσει τα καθήκοντα
που επιβάλλει η θέση του, θα αντικατασταθεί από τον πρώτο Αντιπρόεδρο.

3.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΜΑ και την
εκπροσωπεί σε όλες τις αστικές της δράσεις και ακόμα ενώπιον της
δικαιοσύνης.

4.

Με τη συγκατάθεση της ΕΕ της ΔΕΜΑ, ο Πρόεδρος διορίζει τους Προέδρους
και τα μέλη της Τεχνικής, της Ιατρικής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπως
επίσης και των άλλων μόνιμων Επιτροπών και των ειδικών ομάδων που
κρίνονται απαραίτητες. Η σύνθεση των επιτροπών μπορεί να ανανεώνεται
κάθε δύο χρόνια και στις αρχές του έτους, έπειτα από απόφαση του Προέδρου
της ΔΕΜΑ. Υπό τις ίδιες συνθήκες, αποφασίζει τη διάλυση των επιτροπών
αυτών ή των ομάδων εργασίας, από τη στιγμή που έχουν εκπληρώσει την
αποστολή τους. Καμία συνεδρίαση επιτροπής ή ομάδας εργασίας δεν μπορεί
να διεξαχθεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Προέδρου της ΔΕΜΑ και
πρόσκληση από το Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας είναι αυτεπάγγελτα μέλη όλων των επιτροπών και των ομάδων
εργασίας και θα απολαμβάνουν τα πρωτεία, όποτε παρευρεθούν σε κάποια
συνεδρίασή τους.

ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΧΙIΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΕΜΑ είναι αρμόδια για τη διασφάλιση του
σεβασμού των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που βασίζονται στις αξίες
και τις αρχές που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη της ΔΕΜΑ και στον
Κώδικα Δεοντολογίας που υιοθετήθηκε από τη ΔΟΕ.
Οι αρχές αυτές οφείλουν να γίνονται σεβαστές από τη ΔΕΜΑ και τα μέλη της,
από τις πόλεις που επιθυμούν να διοργανώσουν τους Μεσογειακούς Αγώνες,
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τις ΟΕΜΑ, τις ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ, όπως επίσης και από όλους τους
συμμετέχοντες στους Μεσογειακούς Αγώνες γενικότερα.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι αυτές οι ηθικές αρχές γίνονται σεβαστές. Είναι
αυτή, η οποία, αφού έχει κληθεί από τον Πρόεδρο, χειρίζεται τις υποθέσεις της
φερόμενης παραβίασης και, αν είναι απαραίτητο, κάνει εισηγήσεις στον
Πρόεδρο και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει επίσης την αποστολή να προειδοποιεί και να
συμβουλεύει τα ενδιαφερόμενα μέρη.
2. Η

Επιτροπή

Δεοντολογίας

της

ΔΕΜΑ

αποτελείται

από

6

μέλη,

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, όλα διακεκριμένες προσωπικότητες
που χαίρουν αναγνώρισης για την εμπειρία και την ηθική τους υπόσταση στον
τομέα του αθλητισμού σε κάθε του διάσταση, νομική, επιστημονική, ιατρική, ή
τεχνική. Διορίζονται για 4 χρόνια από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου της ΔΕΜΑ. Η θητεία τους μπορεί να
ανανεωθεί.
3. Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας
αναπτύσσονται διεξοδικά, όπως και για τις άλλες Επιτροπές της ΔΕΜΑ, στον
εσωτερικό κανονισμό.
4. Συγκροτείται μία Επιτροπή Αθλητών της ΔΕΜΑ, της οποία τα μέλη είναι
αθλητές που συμμετέχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρόκειται για ένα
συμβουλευτικό όργανο που διασφαλίζει κυρίως την εκπροσώπηση και την
συμμετοχή των αθλητών στην θεσμική λειτουργία της ΔΕΜΑ. Οι εκλογές
γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που αποφασίζονται από την ΕΕ της ΔΕΜΑ.
Ο κανονισμός και η διαδικασία που σχετίζονται με την ανωτέρω διαδικασία
εγκρίνονται από την ΕΕ της ΔΕΜΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών
συνεπιλέγεται για την ΕΕ της ΔΕΜΑ με δικαίωμα ψήφου και αναφέρει στην ΕΕ
της ΔΕΜΑ το περιεχόμενο των εργασιών και των προτάσεων.

32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘ ΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΧΙV. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΟΕ
Τα ενεργά μέλη της ΔΟΕ - για τις χώρες, των οποίων οι ΕΟΕ είναι μέλη της ΔΕΜΑ έχουν δικαίωμα μίας ψήφου, όταν είναι παρόντα αυτοπροσώπως στη ΓΣ.
Πέρα από τη συμμετοχή στη ΓΣ της ΔΕΜΑ, τα μέλη της ΔΟΕ οφείλουν, μεταξύ
άλλων, να:
- Διασφαλίζουν την τήρηση του Χάρτη της ΔΕΜΑ στις χώρες τους.
- Βοηθούν στην ανάπτυξη του Αθλητισμού στις μεσογειακές χώρες.
- Συντάσσουν προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΕΜΑ σχετικά με την οργάνωση,
τη φιλοξενία των Αγώνων και την λειτουργία του θεσμού.
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XV. ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Μόνο οι ΕΟΕ, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΟΕ, μπορούν να είναι
μέλη της ΔΕΜΑ. Σε περίπτωση που μία από αυτές αποβάλλεται ή ανακαλείται
η αναγνώρισή της από τη ΔΟΕ, θα παύει αυτοδικαίως να είναι μέλη της ΔΕΜΑ.
2. Οφείλουν να:
2.1 Διασφαλίζουν την τήρηση του Χάρτη της ΔΕΜΑ στις χώρες τους.
2.2 Ορίζουν μεταξύ τους προνομιούχες και τακτικές επαφές, ανταλλαγές
πληροφοριών και να συντονίζουν τη δράση τους όταν τα συμφέροντα του
μεσογειακού αθλητισμού είναι σε κίνδυνο.
3. Οι ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ διαθέτουν τις αποκλειστικές εξουσίες για την
εκπροσώπηση των αντιστοίχων χωρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το ίδιο
ισχύει για τις ΕΟΕ που δεν είναι μέλη της ΔΕΜΑ και που έχουν προσκληθεί
κατ’ εξαίρεση να συμμετάσχουν υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στους κανόνες Χ και XΙΧ του παρόντος Καταστατικού.
4. Οι ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ έχουν τη δικαιοδοσία να ορίσουν την πόλη, η
οποία έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την διοργάνωση των
Μεσογειακών Αγώνων.
5. Οι ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ έχουν το δικαίωμα να:
- συντάσσουν προτάσεις που θα απευθύνονται στη ΔΕΜΑ σχετικά με το
Χάρτη της ΔΕΜΑ, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της διεξαγωγής
των Μεσογειακών Αγώνων και της λειτουργίας του θεσμού.
- προτείνουν θέματα για να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
6. Τα μέλη της ΔΕΜΑ δεν θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνα για τις οφειλές και τις
υποχρεώσεις της ΔΕΜΑ.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Οι ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ, όπως επίσης και εκείνες που προσκαλούνται να
συμμετάσχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες, θα συγκροτούν, οργανώνουν και
καθοδηγούν τις αντίστοιχες αποστολές τους στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Αποφασίζουν για τη συμμετοχή αθλητών που προτείνονται από τις αντίστοιχες
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εθνικές ομοσπονδίες. Μία τέτοια επιλογή βασίζεται όχι μόνο στην αθλητική
επίδοση των αθλητών, αλλά επίσης και στην ικανότητά τους να αποτελούν
υπόδειγμα για τη νεολαία. Οι ΕΟΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι συμμετοχές
που προτείνονται από τις εθνικές ομοσπονδίες είναι συμβατές με το Χάρτη της
ΔΕΜΑ.
Παρέχουν τις δαπάνες για τον εξοπλισμό, τις μετακινήσεις και τη φιλοξενία των
μελών των αποστολών. Συνάπτουν συμβάσεις για την προς όφελος των
τελευταίων ασφάλιση, που καλύπτει τους κινδύνους θανάτου, αναπηρίας,
ασθένειας, ιατροφαρμακευτικά έξοδα και ασφάλιση αστικής ευθύνης. Είναι
υπεύθυνες για τη συμπεριφορά των μελών των αποστολών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣ ΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
XVΙ. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Με στόχο να προωθηθεί το Ολυμπιακό Κίνημα στις χώρες που περιβάλλουν τη
Λεκάνη της Μεσογείου και για να διασφαλιστεί η οργάνωση και η διεξαγωγή των
Μεσογειακών Αγώνων, η ΔΕΜΑ επιζητεί τη συνεργασία των Διεθνών Αθλητικών
Ομοσπονδιών, οι οποίες αναγνωρίζονται από τη ΔΟΕ και οι οποίες θα:
1. Αναλαμβάνουν την ευθύνη του ελέγχου και της τεχνικής διεύθυνσης των
αντιστοίχων αθλημάτων των Μεσογειακών Αγώνων
2. Συντάσσουν προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΕΜΑ και αφορούν τη
βελτίωση των συνθηκών της οργάνωσης και της διεξαγωγής των
Μεσογειακών Αγώνων
3. Συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας και όλων των
δράσεων ανάπτυξης του αθλητισμού που εισάγονται από τη ΔΕΜΑ προς
όφελος των μελών της
4. Προωθούν

τη

δημιουργία

Μεσογειακών

Αθλητικών

Ενώσεων

ή

Συνομοσπονδιών.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Μόλις εγκριθεί από την ΕΕ της ΔΕΜΑ, η περίοδος κατά την οποία θα διεξαχθούν οι
Μεσογειακοί Αγώνες διαβιβάζεται στις σχετικές Διεθνείς Ομοσπονδίες, ώστε να
την εντάξουν στο αθλητικό τους ημερολόγιο.
Οι ΔΑΟ, οι οποίες ασκούν τη διοίκηση ενός αθλήματος που περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων, οφείλουν να προχωρήσουν στον ορισμό
ενός τεχνικού εκπροσώπου τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την έναρξη των Αγώνων.
Ορίζουν επίσης τον εκπρόσωπό τους, ώστε αυτός να προεδρεύσει της επιτροπής
προσφυγών του αθλήματός τους.
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Τα μέλη που ορίζονται με αυτό τον τρόπο από τις ΔAO πρέπει να μιλούν με
ευχέρεια μία από τις επίσημες γλώσσες της ΔΕΜΑ.
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XVIΙ. ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Οι Διεθνείς Ομοσπονδίες μπορούν να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες, οι οποίες τους
έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συνολικά ή
μερικά, στις Μεσογειακές Αθλητικές Ενώσεις ή στις Μεσογειακές Αθλητικές
Συνομοσπονδίες, στις οποίες έχει παρασχεθεί αναγνώριση.
Η ΔΕΜΑ μπορεί να παράσχει την αιγίδα της στις διοργανώσεις που αυτές
διεξάγουν και να ζητήσει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των επιτροπών
της ΔΕΜΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
XVIIΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. Διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων
1.1 Οι Μεσογειακοί Αγώνες διοργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Η διάρκειά
τους δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκατρείς ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των
ημερών των τελετών έναρξης και λήξης.
1.2 Η τιμή της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων ανατίθεται από τη
ΔΕΜΑ στην πόλη που έχει οριστεί ως διοργανώτρια των Μεσογειακών
Αγώνων.
1.3 Η μη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων στη διάρκεια του έτους που
επρόκειτο να διεξαχθούν επιφέρει την ακύρωση των δικαιωμάτων που
χορηγήθηκαν στη διοργανώτρια πόλη.
2. Εκλογή της διοργανώτριας πόλης των Μεσογειακών Αγώνων
2.1 Η επιλογή οποιασδήποτε διοργανώτριας πόλης αποτελεί προνόμιο της ΓΣ
της ΔΕΜΑ και μόνο αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο
προαναφερόμενο άρθρο Χ παράγραφος 1.3.
2.2 Μόνο κάποια πόλη, η υποψηφιότητα της οποίας έχει εγκριθεί από την ΕΟΕ
της χώρας της, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη διοργάνωση των
Μεσογειακών Αγώνων. Η υποβολή αίτησης διοργάνωσης των Μεσογειακών
Αγώνων πρέπει να γίνει στη ΔΕΜΑ, από την επίσημη αρχή της σχετικής πόλης
και με την έγκριση της ΕΟΕ. Η επίσημη αρχή της πόλης και η ΕΟΕ οφείλουν να
εγγυώνται ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες θα οργανωθούν εκπληρώνοντας τις
απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΔΕΜΑ. Στην περίπτωση που
υπάρχουν πολλές πόλεις σε μία χώρα υποψήφιες για τη διοργάνωση των
ίδιων Μεσογειακών Αγώνων, εναπόκειται στην ΕΟΕ να αποφασίσει ποια θα
προτείνει προς επιλογή.
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2.3 Οι υποψηφιότητες για τις πόλεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο από χώρες,
των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν επικυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή
προσχωρήσει στη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά του ντόπινγκ και των οποίων
η ΕΟΕ και, ανάλογα με την περίπτωση, ο Εθνικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ
είναι σε συμμόρφωση με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ.
2.4 Η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων δεν πρόκειται να ανατεθεί σε
μία πόλη, εκτός αν η τελευταία έχει υποβάλει στη ΔΕΜΑ έγγραφο συνταχθέν
από την κυβέρνηση της χώρας που εξετάζεται, στο οποίο η εν λόγω
κυβέρνηση δεσμεύεται ενώπιον της ΔΕΜΑ ότι η χώρα θα σεβαστεί το Χάρτη
της ΔΕΜΑ και θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της όλης διοργάνωσης.
2.5 Όλες οι πόλεις που υποβάλουν αίτηση για τη διοργάνωση των
Μεσογειακών Αγώνων οφείλουν να δεσμευθούν γραπτώς ότι θα σεβαστούν
τις «τεχνικές νόρμες»

που παρέχει

η

ΔΑΟ κάθε αθλήματος που

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων.
2.6 Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία της ΔΕΜΑ
τουλάχιστον ένα έτος πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της ΓΣ, η οποία
έπεται της εκλογής, με στόχο να επιτραπεί μία τελική επίσκεψη της
εξεταστικής επιτροπής σύμφωνα με το παρακάτω αναφερόμενο άρθρο 2.8.
2.7 Όλες οι υποψήφιες πόλεις πρέπει να προσφέρουν τέτοιες οικονομικές
εγγυήσεις που να κρίνονται ικανοποιητικές από την ΕΕ της ΔΕΜΑ. Τέτοιες
εγγυήσεις πρέπει να παρέχονται από την πόλη αυτή καθεαυτή, περιφερειακές
ή εθνικές δημόσιες συμπράξεις, το Κράτος ή τρίτους. Με απόφαση της ΕΕ της
ΔΕΜΑ μπορεί να ζητηθεί από τις υποψήφιες πόλεις μία τραπεζική εγγύηση, με
τη μορφή ασφάλειας ή άλλης. Τέτοιες εγγυήσεις πρέπει επίσης να καλύπτουν
τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται στο επόμενο κεφάλαιο και
άπτονται της άφιξης και την υποδοχής των μελών της ΔΕΜΑ στη διάρκεια
των τεσσάρων ετών που προηγούνται των Αγώνων.
2.8 Η επιλογή σχετικά με την εκλογή της διοργανώτριας πόλης διεξάγεται σε
μία χώρα που δεν διαθέτει υποψήφια πόλη για τη διοργάνωση των εν λόγω
Μεσογειακών Αγώνων. Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο,
να ορίσει εξεταστική επιτροπή, η οποία θα υποβάλει αναφορά στη ΔΕΜΑ για
τις διάφορες υποψηφιότητες.
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Σε μία τέτοια περίπτωση, η έκθεση της επιτροπής πρέπει να αποσταλεί στα
μέλη της ΓΣ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκλογή της υποψήφιας πόλης.
Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, η εν λόγω εκλογή πρέπει να λάβει χώρα έξι
χρόνια πριν τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων.
2.9 Η ΔΕΜΑ προβαίνει σε γραπτή συμφωνία με τη διοργανώτρια πόλη και την
ΕΟΕ της χώρας της, στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται για αυτές. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η
διοργανώτρια πόλη καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων του
φακέλου της υποψηφιότητας αποτελούν ενιαίο όλο, που διαμορφώνει ένα
ενιαίο νομικό σύνολο αναπόσπαστο από τη συμφωνία. Μία τέτοια συμφωνία
υπογράφεται αμέσως κατά την εκλογή της διοργανώτριας πόλης.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΑ
(Εκλογή της διοργανώτριας πόλης)
Οι εκλογές διεξάγονται ως ακολούθως:
Για να μη κριθούν άκυρα, τα ψηφοδέλτια πρέπει να υποδηλώνουν το όνομα της
πόλης και όχι της χώρας.
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, που ορίζονται από τον Πρόεδρο δεν πρέπει
να προέρχονται από χώρες των οποίων οι πόλεις είναι υποψήφιες.
Αν υπάρχουν μόνο δύο υποψήφιες χώρες, η πόλη που θα λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία των ψήφων που δόθηκαν με την πρώτη ψηφοφορία, ανακηρύσσεται
εκλεγείσα. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία
και η πόλη που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων (σχετική πλειοψηφία)
ανακηρύσσεται εκλεγείσα. Αν κατά το τέλος της ψηφοφορίας, οι δύο υποψήφιες
χώρες λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, θα διεξαχθούν τόσες ψηφοφορίες, όσες
απαιτούνται για να γίνει η επιλογή μεταξύ των δύο.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από δύο υποψήφιες πόλεις, η πόλη που θα λάβει
την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που δόθηκαν με την πρώτη ψηφοφορία,
ανακηρύσσεται εκλεγείσα. Αν δεν λάβει καμία πόλη μία τέτοια απόλυτη
πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία, στην οποία η πόλη που έλαβε το
μικρότερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία δεν συμμετέχει. Ο
απαιτούμενος αριθμός ψηφοφοριών λαμβάνει χώρα μέχρι να υπάρξουν δύο μόνο
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πόλεις που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και στη συνέχεια η διαδικασία που
περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται για να γίνει επιλογή
μεταξύ αυτών.
Αν οι δύο πόλεις αποκλειστούν από την επόμενη ψηφοφορία, έχοντας λάβει τον
ίδιο αριθμό ψήφων, θα διεξαχθεί συμπληρωματική ψηφοφορία, στην οποία θα
συμμετάσχουν μόνο οι δύο αυτές πόλεις, ώστε να γίνει επιλογή μεταξύ των δύο.
3. Χώρος διεξαγωγής των Μεσογειακών Αγώνων
3.1 Όλα τα αθλήματα θα διεξαχθούν στη διοργανώτρια πόλη των
Μεσογειακών Αγώνων ή σε γειτονικές της περιοχές, εκτός αν λάβει από τη
ΔΕΜΑ την εξουσιοδότηση να διοργανώσει συγκεκριμένους αγώνες σε άλλες
πόλεις της ίδιας χώρας. Η τελετές έναρξης και λήξης πρέπει να διεξαχθούν
στην ίδια τη διοργανώτρια πόλη.
3.2 Η ΕΟΕ, η ΟΕΜΑ και η διοργανώτρια πόλη θα διασφαλίσουν ότι καμία άλλη
σημαντική αθλητική συνάντηση ή διοργάνωση, εθνική ή διεθνής, δεν
πρόκειται να λάβει χώρα στους άλλους τόπους τέλεσης αγώνων, κατά τη
διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων και κατά την προηγούμενη ή την
επόμενη εβδομάδα, χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
4. Οργανωτική Επιτροπή
4.1 Η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων ανατίθεται από τη ΔΕΜΑ από
κοινού στην EOE της χώρας της διοργανώτριας πόλης και στη διοργανώτρια
πόλη αυτή καθεαυτή. Η ΕΟΕ θα συστήσει, για το σκοπό αυτό, μία Οργανωτική
Επιτροπή (ΟΕΜΑ), η οποία από τη στιγμή που θα συσταθεί, θα επικοινωνεί
απευθείας με την ΕΕ της ΔΕΜΑ, από την οποία θα λαμβάνει και οδηγίες.
4.2 Η ΟΕΜΑ θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου.
4.3 Η ΟΕΜΑ πρέπει να συσταθεί εντός περιόδου 6 μηνών ύστερα από την
ανάθεση των Αγώνων σε μία πόλη από τη ΓΣ της ΔΕΜΑ, εκτός αν ο Πρόεδρος
της ΔΕΜΑ συμφωνήσει γραπτώς σε παράταση κατά έξι μήνες το μέγιστο.
4.4 Η έδρα της ΟΕΜΑ πρέπει να βρίσκεται στην διοργανώτρια πόλη.
4.5 Το εκτελεστικό όργανο της ΟΕΜΑ θα περιλαμβάνει:
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- Τα μέλη της ΔΟΕ που βρίσκονται στην εν λόγω χώρα, εκτός αν είναι μέλη της
ΕΕ της ΔΕΜΑ
- Τον Πρόεδρο και/ή το Γενικό Γραμματέα της ΕΟΕ της διοργανώτριας χώρας,
εκτός αν είναι μέλη της ΕΕ της ΔΕΜΑ
- Τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί και ορίζεται από τη διοργανώτρια
πόλη.
- Το εκτελεστικό όργανο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εκπροσώπους των
δημοσίων αρχών, καθώς και άλλες προσωπικότητες.
4.6 Από τη στιγμή της σύστασής της και μέχρι τη διάλυσή της, η ΟΕΜΑ θα
διεξάγει όλες τις δραστηριότητές της σε συμφωνία με το Χάρτη της ΔΕΜΑ,
σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΕΜΑ, της ΕΟΕ και
της διοργανώτριας πόλης, όπως επίσης και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ της
ΔΕΜΑ.
4.7 Σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερόμενων κανόνων ή των
δεσμεύσεων που ορίζονται ρητώς στη σύμβαση και στα παραρτήματα αυτής,
η ΕΕ της ΔΕΜΑ, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
και με άμεση ισχύ - τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων από τη
διοργανώτρια πόλη, την ΟΕΜΑ και την ΕΟΕ, με την επιφύλαξη να
επιβαρυνθούν με την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε στη ΔΕΜΑ.
4.8 Ειδικές υποχρεώσεις
Η πόλη, η ΕΟΕ ή η ΟΕΜΑ από τη σύστασή της θα αναλάβουν κατά τη διάρκεια
των Αγώνων και κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας, ξεκινώντας
από την επιλογή της σχετικής διοργανώτριας πόλης, όλα τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής των φυσικών και νομικών προσώπων που έχει
ορίσει η ΔΕΜΑ, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί
ανάμεσα στην ΔΕΜΑ, την διοργανώτρια πόλη και την ΕΟΕ της.
Η ΟΕΜΑ θα αναλάβει επίσης όλα τα έξοδα μετακίνησης και κατάλυσης των
μελών της ΕΕ της ΔΕΜΑ, τα οποία έχουν λάβει την ειδική εξουσιοδότηση,
ύστερα από απόφαση της ΕΕ της ΔΕΜΑ, να επισκέπτονται τη διοργανώτρια
χώρα για ειδικούς λόγους και πέραν των τακτικών συνόδων της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
Η ΟΕΜΑ θα αναλάβει, επίσης, μόνο για τη διάρκεια των Μεσογειακών
Αγώνων, τα έξοδα διαμονής (στέγασης και διατροφής) των μελών της ΔΟΕ,
των μελών της ΔΕΜΑ με έναν φιλοξενούμενο, όπως επίσης και ενός
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φιλοξενουμένου για κάθε μέλος της ΕΕ της ΔΕΜΑ και τους Προέδρους των
Επιτροπών της ΔΕΜΑ. Για τη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων, η ΟΕΜΑ θα
αναλάβει μόνο τα έξοδα διαμονής (στέγασης και διατροφής) των
φιλοξενουμένων της ΕΕ της ΔΕΜΑ, των οποίων ο αριθμός καθορίζεται ύστερα
από τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΕΜΑ και της διοργανώτριας
πόλης. Αυτοί οι φιλοξενούμενοι όπως επίσης και μεμονωμένοι φιλοξενούμενοι
για κάθε μέλος της ΕΕ της ΔΕΜΑ και τους Προέδρους των Επιτροπών της
ΔΕΜΑ υπόκεινται στην ίδια διαπίστευση με τα μέλη της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
Η ΟΕΜΑ θα αναλάβει επίσης όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των
μελών της ΔΟΕ, των μελών της ΔΕΜΑ, των Επίτιμων μελών της ΔΕΜΑ, όπως
επίσης και των μελών της ΕΕ της ΔΕΜΑ και των Επιτροπών, τα οποία
παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των τακτικών και έκτακτων ΓΣ της ΔΕΜΑ,
που διεξάγονται στη χώρα όπου εδρεύει η ΟΕΜΑ.
5. Υποχρεώσεις
Η ΕΟΕ, η ΟΕΜΑ και η διοργανώτρια πόλη είναι από κοινού και αλληλεγγύως
υπεύθυνες για όλες τις συμβατικές δεσμεύσεις και αναλαμβάνουν την
απόλυτη νομική, διοικητική και οικονομική ευθύνη της διοργάνωσης των
Μεσογειακών Αγώνων. Η ΔΕΜΑ δεν θα έχει καμία ευθύνη οποιασδήποτε
φύσης, στα πλαίσια της οργάνωσης των αγώνων. Η ΔΕΜΑ διατηρεί ανά πάσα
στιγμή το δικαίωμα να αιτηθεί την χορήγηση αναφοράς σχετικά με την
πρόοδο της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερόμενες
εγγυήσεις.
6. Διασύνδεση μεταξύ των ΕΟΕ και της ΟΕΜΑ
6.1 Οι επιτετραμμένοι των μεσογειακών χωρών:
6.1.1 Με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΟΕΜΑ και της
ΕΟΕ, ένας επιτετραμμένος είναι δυνατό να διοριστεί από κάθε ΕΟΕ και ύστερα
από διαβούλευση με την ΟΕΜΑ.
6.1.2 Ένας επιτετραμμένος δρα ως μεσολαβητής μεταξύ της ΟΕΜΑ και της
ΕΟΕ του και πρέπει να είναι σε μόνιμη επικοινωνία με τις δύο αυτές επιτροπές,
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με στόχο να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τη
μετακίνηση, την κατάλυση και άλλων προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει η
αποστολή του.
6.1.3 Ο επιτετραμμένος πρέπει υποχρεωτικά να διαμένει στη διοργανώτρια
χώρα των Αγώνων.
6.1.4 Στη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων, ο επιτετραμμένος πρέπει να
είναι διαπιστευμένος όπως ορίζεται στο κεφάλαιο του πρωτοκόλλου που
ακολουθεί παρακάτω.
6.2 Αρχηγοί Αποστολών
6.2.1 Κατά τη διάρκεια της περιόδου των Μεσογειακών Αγώνων, οι
διαγωνιζόμενοι, οι επίσημοι και το υπόλοιπο προσωπικό της ομάδας μίας EOE
τίθενται στη δικαιοδοσία ενός Αρχηγού Αποστολής, που ορίζεται από την EOE
και του οποίου το έργο - πέραν των άλλων καθηκόντων που του έχει αναθέσει
η EOE - είναι να δρα ως σύνδεσμος με τη ΔΕΜΑ, τους τεχνικούς εκπροσώπους
των ΔΑΟ και την OEMA.
6.2.2 Ο Αρχηγός Αποστολής διαμένει στο αθλητικό χωριό και έχει πρόσβαση
σε ιατρικές, προπονητικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις, όπως επίσης και
στα κέντρα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο ξενοδοχείο της ΔΕΜΑ.
6.2.3 Σε μία περίοδο 6 έως 9 μηνών πριν την έναρξη των Μεσογειακών
Αγώνων, η ΟΕΜΑ θα διοργανώσει ένα σεμινάριο για τους αρχηγούς των
Αποστολών με επίσκεψη στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στο Μεσογειακό
Χωριό, καθώς και μία συνάντηση με τους υπευθύνους κάθε μέλους της
οργάνωσης, με σκοπό να λάβουν όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που
είναι χρήσιμα για την αποστολή τους.
7. Μεσογειακό Χωριό
7.1 Στοχεύοντας στο να βρεθούν σε επικοινωνία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, οι
επίσημοι και το υπόλοιπο προσωπικό της ομάδας στο ίδιο μέρος, η ΟΕΜΑ θα
παράσχει ένα Μεσογειακό Χωριό διαθέσιμο τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν
την τελετή έναρξης και δύο ημέρες μετά την τελετή λήξης των Μεσογειακών
Αγώνων. Το Μεσογειακό Χωριό πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
που θεσπίζονται από την ΕΕ της ΔΕΜΑ.
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7.2 Ο αριθμός των επισήμων και το υπόλοιπο προσωπικό των ομάδων που
φιλοξενούνται στο Μεσογειακό Χωριό, προκύπτει από τον κανόνα που
εφαρμόζεται κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
7.3 Ο ημερήσιος αριθμός φιλοξενουμένων στο Μεσογειακό Χωριό πρέπει να
εγκριθεί από την ΕΕ της ΔΕΜΑ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την
έγκρισή της. Ο παραπάνω αριθμός πρέπει να καθοριστεί επακριβώς ένα έτος
πριν την τελετή έναρξης των Αγώνων.
7.4 Αν η ΔΕΜΑ έχει εξουσιοδοτήσει την ΟΕΜΑ να διεξάγει αγώνες σε
τοποθεσία σχετικά μακριά από τη διοργανώτρια πόλη, η ΕΕ της ΔΕΜΑ μπορεί
να ζητήσει να της παρασχεθεί από την ΟΕΜΑ ένα άλλο Χωριό, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις.
7.5 Η ΟΕΜΑ πρέπει επίσης να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για
τη διαμονή των διαιτητών, των κριτών και των εκπροσώπων των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης.
7.6 Τέλος, κατά τη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων, η ΟΕΜΑ θα παράσχει,
με δικά της έξοδα στις ΔΑΟ που διοικούν τα αθλήματα που περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα των Αγώνων, τα κτήρια και τις υποδομές που είναι αναγκαίες
για την διευθέτηση ζητημάτων τεχνικής φύσης.
8. Πολιτιστικό πρόγραμμα
8.1 Η ΟΕΜΑ πρέπει να οργανώσει πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, το
οποίο θα υποβληθεί στην ΕΕ της ΔΕΜΑ για να λάβει τελική έγκριση, ένα χρόνο
πριν την ημερομηνία της τελετής έναρξης των Αγώνων.
8.2 Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να απευθύνεται τόσο σε όσους συμμετέχουν,
τόσο και στο κοινό των Μεσογειακών Αγώνων.
8.3 Θα πρέπει να προάγει το αίσθημα ότι όλοι μοιράζονται την ίδια
Μεσογειακή κουλτούρα και να περιλαμβάνει:
8.3.1 Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Μεσογειακό Χωριό
(όπως επίσης και σε κάποια τυχόν βοηθητικά χωριά).
8.3.2 Άλλες εκδηλώσεις στη διοργανώτρια πόλη και πιθανά σε άλλες
τοποθεσίες, με ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων που θα κρατηθούν χωρίς να
πληρώσουν όσοι συμμετέχοντες έχουν διαπιστευτεί στη ΔΕΜΑ.

46

9. Διατάξεις που αφορούν το αθλητικό στοίχημα
Η ΟΕΜΑ οφείλει να διασφαλίζει την ακεραιότητα των Μεσογειακών Αγώνων
ενάντια σε κάθε απειλή για αυτήν και κυρίως ενάντια στην διοργάνωση
παρανόμων ή παράτυπων αθλητικών στοιχημάτων.
Για το λόγο αυτό, η ΟΕΜΑ οφείλει:
- Να απαγορεύσει σε κάθε συμμετέχοντα στους Μεσογειακούς Αγώνες καθώς
και σε κάθε άτομο που συσχετίζεται με την διοργάνωσή αυτών να εμπλέκεται,
αμέσως ή εμμέσως μέσω τρίτων προσώπων, σε αθλητικό στοιχηματισμό που
αφορά στους Μεσογειακούς Αγώνες.
- Να αναπτύξει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρόληψης για τους κινδύνους
που συνέχονται με το στοιχηματισμό, την διαφθορά και την χειραγώγηση των
αποτελεσμάτων των αγώνων και να συνεργαστεί στα πλαίσια αυτά με τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές.
- Να απαγορεύσει σε κάθε συμμετέχοντα στους Μεσογειακούς Αγώνες καθώς
και σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την οργάνωσή τους να επικοινωνεί σε
τρίτους με σκοπό στοιχηματισμού εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες
απέκτησε στα πλαίσια της ενασχόλησής του με την διοργάνωση ή στα πλαίσια
δραστηριοτήτων του άγνωστων στο κοινό.
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XIX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
1. Συμμετοχή των EΟΕ
Μόνο οι ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν
στους Αγώνες από τη ΓΣ έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στους
Μεσογειακούς Αγώνες.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΑ
1.1 Η ΔΕΜΑ μπορεί να προσκαλέσει τις ΕΟΕ που δεν είναι μέλη της ΔΕΜΑ να
συμμετάσχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες. Μία τέτοια απόφαση μπορεί να
ληφθεί μόνο με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών της ΔΕΜΑ που είναι
παρόντα στη ΓΣ.
1.2 Οι αιτήσεις για αποστολή πρόσκλησης μπορούν να υποβληθούν μόνο από
τις ΕΟΕ των χωρών που βρίσκονται κοντά στη Λεκάνη της Μεσογείου. Πρέπει
να φτάσουν στη Γραμματεία της ΔΕΜΑ τουλάχιστον τέσσερεις μήνες πριν τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνει χώρα δυο χρόνια πριν από
την διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων.
1.3 Η πρόσκληση για συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο για μία διοργάνωση
Μεσογειακών Αγώνων. Μπορεί να ανανεωθεί με νέα ψηφοφορία στη ΓΣ με
πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών της ΔΕΜΑ που είναι παρόντα στη ΓΣ.
1.4 Δεν επιτρέπεται να προσκληθούν περισσότερες από δύο ΕΟΕ στην ίδια
διοργάνωση Μεσογειακών Αγώνων.
1.5 Για τη συμμετοχή τους στους Μεσογειακούς Αγώνες, οι προσκληθείσες
ΕΟΕ υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν και για τις ΕΟΕ που είναι
μέλη της ΔΕΜΑ. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, ο μέγεθος των αποστολών
τους μπορεί να περιοριστεί με απόφαση της ΕΕ της ΔΕΜΑ, ύστερα από αίτημα
της ΟΕΜΑ. Ο μέγιστος αριθμός που θα επιτραπεί θα κοινοποιηθεί από τη
ΔΕΜΑ στην υποψήφια ΕΟΕ πριν γίνει ψηφοφορία για το ζήτημα αυτό στη ΓΣ.
1.6 Η ψηφοφορία για την έγκριση της πρόσκλησης μίας ΕΟΕ μη μέλους για να
συμμετάσχει στους Μεσογειακούς Αγώνες θα διεξαχθεί σε συμφωνία με τη
διαδικασία που καθορίζεται από την ΕΕ της ΔΕΜΑ.
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2. Κώδικας επιλεξιμότητας
Για να κριθεί επιλέξιμος να συμμετάσχει στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένας
διαγωνιζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με το Χάρτη της ΔΕΜΑ, όπως
επίσης και με τους κανονισμούς της σχετικής ΔΑΟ, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί
από τη ΔΟΕ, και πρέπει να υποβληθεί από την ΕΟΕ. Θα πρέπει, συγκεκριμένα:
- να σέβεται το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι και της μη βίας και να
συμπεριφέρεται κατάλληλα στον αγωνιστικό χώρο,
- να αποστασιοποιείται από τη χρήση ουσιών και διαδικασιών που
απαγορεύονται από τον ΠΟΑ, τους κανόνες της ΔΟΕ, των ΔΑΟ ή των ΕΟΕ.
Σε περίπτωση αλλαγής εθνικότητας των συμμετεχόντων, οι ρήτρες του
άρθρου 41 του Ολυμπιακού Χάρτη θα εφαρμόζονται στους Μεσογειακούς
Αγώνες.
Κάθε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα που αναφέρεται στην προηγούμενη
παράγραφο θα υπόκειται σε αναλυτική αξιολόγηση της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
3. Ιατρικός Κώδικας και Κώδικας κατά του ντόπινγκ
Ο Ιατρικός Κώδικας που έχει συνταχθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τη
ΔΟΕ θα εφαρμόζεται στο σύνολό του στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Εναπόκειται στην Ιατρική Επιτροπή της ΔΕΜΑ να υποβάλει προς έγκριση
στην ΕΕ της ΔΕΜΑ τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση
του κώδικα αυτού στους Μεσογειακούς Αγώνες και να διασφαλίζει την
τήρησή του.
Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντι-Ντόπινγκ του ΠΟΑ εφαρμόζεται στους
Μεσογειακούς Αγώνες.
4. Συμμετοχές
4.1 Μόνο οι ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ ή που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη
ΔΕΜΑ να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν διαγωνιζόμενους στους
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Μεσογειακούς Αγώνες. Το δικαίωμα της τελικής έγκρισης των συμμετοχών
ανήκει στην ΕΕ της ΔΕΜΑ.
4.2 Μία ΕΟΕ μπορεί να ασκήσει αυτήν την ιδιότητα με γνώμονα τις εισηγήσεις
για τις συμμετοχές που παρέχουν οι εθνικές ομοσπονδίες. Αν η ΕΟΕ εγκρίνει
τέτοιες εισηγήσεις, έχοντας βεβαιωθεί ότι συνάδουν με τον παρόντα Χάρτη,
θα τις διαβιβάσει στην ΟΕΜΑ, η οποία οφείλει να βεβαιώσει την παραλαβή
τους.
4.3 Αν δεν υπάρχει εθνική ομοσπονδία για κάποιο άθλημα σε μία χώρα, της
οποίας η ΕΟΕ συμμετέχει στους Μεσογειακούς Αγώνες, η τελευταία μπορεί να
δηλώσει μεμονωμένα διαγωνιζόμενους σε κάθε άθλημα στους Μεσογειακούς
Αγώνες, οι οποίοι υπόκεινται στην έγκριση της σχετικής ΔΑΟ και της ΕΕ της
ΔΕΜΑ, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής της επιτροπής.
4.4 Οι κανόνες και το χρονοδιάγραμμα για τις συμμετοχές αναφέρονται
διεξοδικά στους Τεχνικούς Κανονισμούς της ΔΕΜΑ.
4.5 Οι κανόνες με βάση τους οποίους καθορίζεται ο αριθμός των επίσημων
αποστολών

για

τους

Ολυμπιακούς

Αγώνες

εφαρμόζονται

στους

Μεσογειακούς Αγώνες.
4.6 Η αποχώρηση μίας έγκαιρα διαπιστευμένης αποστολής ή ομάδας, στην
περίπτωση που γίνει μετά την προθεσμία που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί
και χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΕ της ΔΕΜΑ, θα αποτελέσει παραβίαση των
κανόνων της ΔΕΜΑ και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πειθαρχικών
μέτρων.
5. Διατάξεις που αφορούν το αθλητικό στοίχημα
Κάθε διαπιστευμένο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών και του
προσωπικού που τους συνοδεύει, των κριτών, των διαιτητών, των μελών και
των επισήμων των ΔΑΟ, των ΕΟΕ και της ΟΕΜΑ καθώς και κάθε άλλο
πρόσωπο που ασκεί λειτουργίες με οποιαδήποτε ιδιότητα, πρέπει:
- Να συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας του αθλήματος, απέχοντας
από κάθε επηρεασμό ή απόπειρα επηρεασμού του αποτελέσματος ή
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ενός αθλητικού διαγωνισμού, με τρόπο
ασύμβατο με τα αθλητικά ήθη.
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- Να αποκαλύπτει στην ΕΕ της ΔΕΜΑ και στην ΟΕΜΑ κάθε πληροφορία
σχετική με συμπεριφορά ή προσέγγιση ικανή να πλήξει την ακεραιότητα και
την ομαλή διεξαγωγή των μεσογειακών αγώνων, και κυρίως κάθε φαινόμενο
διαφθοράς ή χειραγώγησης ή κάθε απόπειρα διαφθοράς ή χειραγώγησης με
σκοπό τον καθορισμό ή τον επηρεασμό του αποτελέσματος ή οποιουδήποτε
άλλου στοιχείου ενός αθλητικού διαγωνισμού με τρόπο ασύμβατο με τα
αθλητικά ήθη.
- Να σέβεται την απαγόρευση της ενασχόλησης, αμέσως ή εμμέσως μέσω
τρίτων

προσώπων,

τοποθέτησης

στοιχημάτων

στα

γεγονότα

των

Μεσογειακών Αγώνων.
- Να σέβεται την απαγόρευση να επικοινωνεί σε τρίτους με σκοπό
στοιχηματισμού εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες απέκτησε στα πλαίσια
της ενασχόλησής του με την διοργάνωση ή στα πλαίσια δραστηριοτήτων του
άγνωστων στο κοινό.
6. Παραβίαση του Χάρτη της ΔΕΜΑ
Η ΕΕ της ΔΕΜΑ μπορεί να ανακαλέσει τη διαπίστευση οποιουδήποτε
προσώπου παραβιάσει το Χάρτη της ΔΕΜΑ. Επιπλέον, η ομάδα ή ο
διαγωνιζόμενος που θα υποπέσουν σε παράπτωμα θα αποκλειστούν και θα
χάσουν το δικαίωμα να καταταγούν σύμφωνα με την επίδοσή τους. Όλα τα
μετάλλια ή διπλώματα που παρέλαβαν θα ανακληθούν και ο πίνακας των
αποτελεσμάτων θα τροποποιηθεί αναλόγως.
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ΧΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. Αθλητικό Πρόγραμμα
Ύστερα από πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) της ΔΕΜΑ, η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΔΕΜΑ καθορίζει, τριάντα μήνες πριν την ημερομηνία της
τελετής έναρξης των Αγώνων, τον τελικό κατάλογο των αθλημάτων, των
ελάχιστων

απαιτήσεων

που

απαιτούνται

για

τη

διοργάνωση

ενός

αγωνίσματος, καθώς επίσης και τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών ανά ΕΟΕ
για κάθε αγώνισμα.
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
Η

τελική

απόφαση

σχετικά

με

το

πρόγραμμα

και

το

ημερήσιο

χρονοδιάγραμμα των αγωνισμάτων ανήκει στην ΕΕ της ΔΕΜΑ, ύστερα από
πρόταση της ΟΕΜΑ και από γνώμη της ΤΕ της ΔΕΜΑ.
Κάθε ΔΑΟ είναι αρμόδια για τον τεχνικό έλεγχο και τη διοίκηση του
αθλήματός της. όλοι οι αγωνιστικοί χώροι και οι χώροι προπόνησης και
ολόκληρος ο εξοπλισμός οφείλουν να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της.
Ένα χρόνο το αργότερο πριν την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων, η ΟΕΜΑ
οφείλει να πληροφορήσει τη ΔΕΜΑ και τις ΕΟΕ για την επιλογή των τεχνικών
εγκαταστάσεων, της αθλητικής ένδυσης και του εξοπλισμού που έχουν
εγκριθεί από τις ΔΑΟ και που θα χρησιμοποιηθούν στους Μεσογειακούς
Αγώνες.
Η ΟΕΜΑ οφείλει να παρέχει εγκαταστάσεις πέρα από το Μεσογειακό Χωριό
για τη διαμονή όλων των τεχνικών επισήμων που διόρισαν οι ΔΑΟ. Οι τεχνικοί
επίσημοι και τα μέλη των κριτικών επιτροπών δεν επιτρέπεται να διαμείνουν
στο Ολυμπιακό Χωριό. Δεν ανήκουν στις αποστολές των ΕΟΕ και αναφέρονται
μόνο στις αντίστοιχες ΔΑΟ.
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3. Διεθνές Καμπ Νεολαίας
Η ΟΕΜΑ μπορεί με δική της ευθύνη και με την εξουσιοδότηση της ΕΕ της
ΔΕΜΑ, να διοργανώσει ένα διεθνές καμπ νεολαίας, κατά την περίοδο των
Μεσογειακών Αγώνων, για νέους αθλητές ηλικίας 18 με 22 ετών, που έχουν
επιλεγεί από τις ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ ή που έχουν προσκληθεί να
συμμετάσχουν στους Αγώνες.
4. Κάλυψη των Μεσογειακών Αγώνων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της κάλυψης των Μεσογειακών
Αγώνων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα καθοριστούν από την ΕΕ της
ΔΕΜΑ και θα υλοποιηθούν από την ΟΕΜΑ.
Όλα τα ερωτήματα που αφορούν την παρουσία των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης στους Μεσογειακούς Αγώνες, συμπεριλαμβανομένης της
χορήγησης και της ανάκλησης καρτών διαπίστευσης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα της ΟΕΜΑ, υπό τον έλεγχο της ΕΕ της ΔΕΜΑ.
5. Δημοσιεύσεις
Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις, αφού λάβουν την έγκριση της ΕΕ της ΔΕΜΑ, θα
εκδοθούν και θα διανεμηθούν από την ΟΕΜΑ με δικά της έξοδα:
5.1 Για όλα τα αθλήματα, ένα φυλλάδιο που περιέχει τους γενικούς
κανονισμούς.
5.2 Για κάθε άθλημα, ένα επεξηγηματικό φυλλάδιο που έχει εγκριθεί από τις
ΔΑΟ και περιέχει το γενικό πρόγραμμα και τις διευθετήσεις, θα εκδοθεί στα
Γαλλικά, Αγγλικά και Αραβικά, όπως επίσης και στη γλώσσα της
διοργανώτριας χώρας. Θα διανεμηθεί από την ΟΕΜΑ στη ΔΕΜΑ, τις σχετικές
ΔΑΟ και σε όλες τις ΕΟΕ, τουλάχιστον ένα έτος πριν την έναρξη των Αγώνων.
5.3 Ένα ιατρικό φυλλάδιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ιατρικές
διευθετήσεις, τους ελέγχους ντόπινγκ και τους ελέγχους θηλυκών ορμονών,
θα προετοιμαστεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και θα διανεμηθεί στις ίδιες
διευθύνσεις τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη των Αγώνων. Ο Κώδικας
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Αντι-Ντόπινγκ θα υποβληθεί για έλεγχο στον ΠΟΑ προ κάθε διανομής του και
αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των αγώνων.
5.4 Τα φυλλάδια που θα αποτελούν οδηγό σχετικά με το πρωτόκολλο, τις
μεταφορές και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πρέπει να έχουν επικυρωθεί
από την ΕΕ της ΔΕΜΑ προ κάθε διανομής τους.
5.5 Μία πλήρης επίσημη έκθεση σχετικά με τη διοργάνωση των Μεσογειακών
Αγώνων θα εκδοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων
εντός ενός έτους από τη λήξη των Αγώνων.
6. Προπαγάνδα και Διαφήμιση
Κανενός είδους εκδήλωση πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής προπαγάνδας
δεν επιτρέπεται στους χώρους (στάδια, χωριά, κέντρα Μέσων Μαζικής
ενημέρωσης κλπ.) που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη της ΔΕΜΑ στη διάρκεια
των Μεσογειακών Αγώνων.
Η διαφήμιση εντός ή γύρω από τις πόλεις αυτές μπορεί να ανατεθεί από τη
ΔΕΜΑ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύμβαση που έχει υπογραφεί
με την ΟΕΜΑ. Μία τέτοιου είδους διαφήμιση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να αναφέρεται σε προϊόντα καπνού ή ποτά.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Κανενός είδους δημοσίευση ή προπαγάνδα, εμπορικής ή άλλης φύσης, δεν μπορεί
να εμφανιστεί στην αθλητική ενδυμασία ή αξεσουάρ, ή γενικότερα σε κάποιο
αθλητικό ένδυμα ή εξοπλισμό που φορούν οι διαγωνιζόμενοι ή άλλοι
συμμετέχοντες στους Μεσογειακούς Αγώνες, εκτός από τη συνήθη ταυτοποίηση
του κατασκευαστή.
Ωστόσο, μια εξαίρεση αυτής της διάταξης μπορεί να παραχωρηθεί από τη ΔΕΜΑ
στην ΟΕΜΑ για τους αριθμούς που φέρουν οι διαγωνιζόμενοι. Το σχετικό αίτημα
για τη νομιμοποίηση ενός σήματος πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕ της ΔΕΜΑ ένα
μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη των Αγώνων.
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Όλες οι συμβάσεις της ΟΕΜΑ, που προβλέπουν κάποιο στοιχείο σχετιζόμενο με
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της χορήγησης άδειας χρήσης
του εμβλήματος ή της μασκότ των Αγώνων, πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις
γενικές διατάξεις της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της ΔΕΜΑ και της ΕΟΕ
της χώρας όπου βρίσκεται η διοργανώτρια πόλη.
Η ΟΕΜΑ θα διασφαλίσει την προστασία της ιδιοκτησίας του εμβλήματος και της
μασκότ των Μεσογειακών Αγώνων προς όφελος της ΔΕΜΑ, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση που
έχει συναφθεί, την περίοδο της ανάθεσης των Αγώνων από τη ΔΕΜΑ στη
διοργανώτρια πόλη.
Ωστόσο, η ΟΕΜΑ και, μετά τη διάλυσή της, η ΕΟΕ της διοργανώτριας χώρας,
μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα τέτοιο έμβλημα ή μασκότ, όπως επίσης και άλλα
σήματα, σχέδια, κονκάρδες, αφίσες, αντικείμενα και έγγραφα που σχετίζονται με
τους Μεσογειακούς Αγώνες, στη διάρκεια της προετοιμασίας τους, της διεξαγωγής
τους και στη διάρκεια περιόδου που λήγει όχι νωρίτερα από της 31η Δεκεμβρίου
του έτους διεξαγωγής των Μεσογειακών Αγώνων. Μετά τη λήξη της περιόδου
αυτής, δικαιώματα σαν αυτά θα ανήκουν στο εξής αποκλειστικά στη ΔΕΜΑ.
Η πιστοποίηση του κατασκευαστή σε όλα τα αθλητικά μηχανήματα, τις
εγκαταστάσεις και σε άλλα είδη εξοπλισμού που απαιτούνται για τους αγώνες,
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών χρονομέτρησης και αναγραφής των
αποτελεσμάτων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις προδιαγραφές που έχουν
υιοθετήσει οι ΔΑΟ για τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
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ΧΧI. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
1. Προσκλήσεις
Οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή και την παρακολούθηση των Μεσογειακών
Αγώνων θα αποσταλούν από τη ΔΕΜΑ ένα χρόνο πριν την τελετή έναρξης. Θα
αποσταλούν σε όλες τις ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ και τις ΕΟΕ που έχουν
προσκληθεί να συμμετάσχουν στους Αγώνες, όπως επίσης και στα μέλη της
ΔΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ και στα Επίτιμα μέλη της ΔΕΜΑ. Θα
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ.
Οι προσκλήσεις για την παρουσία στους Μεσογειακούς Αγώνες θα
αποσταλούν την ίδια χρονική περίοδο, από τη ΔΕΜΑ.
2. Τελετές Έναρξης και Λήξης
Οι τελετές έναρξης και λήξης θα πρόκειται να διεξαχθούν σύμφωνα με το
πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί από τη ΔΕΜΑ και του οποίου τα βασικά
σημεία αναφέρονται παρακάτω.
Το αναλυτικό πρόγραμμα και το σενάριο των τελετών αυτών ορίζονται από
την ΟΕΜΑ και πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΕ της ΔΕΜΑ ένα
έτος τουλάχιστον πριν την τελετή έναρξης.
2.1 Τελετή Έναρξης
Η έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων ανακηρύσσεται από τον Αρχηγό
Κράτους της διοργανώτριας χώρας.
Τον Αρχηγό του Κράτους υποδέχονται στο χώρο της τελετής έναρξης ο
Πρόεδρος της ΔΕΜΑ και ο Πρόεδρος της ΔΟΕ εφόσον είναι παρών και ο
Πρόεδρος της ΟΕΜΑ, οι οποίοι του συστήνουν τα μέλη της ΔΟΕ και τα μέλη
της ΕΕ της ΔΕΜΑ πριν τον οδηγήσουν στο θεωρείο του στην εξέδρα των
επισήμων. Ο Αρχηγός του Κράτους καλωσορίζεται με τον εθνικό ύμνο της
χώρας του.
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Οι αποστολές που συμμετέχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες παρουσιάζονται
στη συνέχεια στο κοινό, ενώ κάθε αποστολή φοράει την επίσημη στολή της με
πλακέτα με το όνομά της και σημαία που της έχει δώσει η ΟΕΜΑ. Η παρέλαση
των αποστολών ξεκινάει με την αποστολή της Ελλάδας και τελειώνει με την
αποστολή της διοργανώτριας χώρας. Οι υπόλοιπες αποστολές παρελαύνουν
σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά της γλώσσας της διοργανώτριας χώρας.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΟΕΜΑ,
προσέρχεται στο βήμα που έχει τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, μπροστά από
την εξέδρα των επισήμων. Ο Πρόεδρος της ΟΕΜΑ απευθύνει χαιρετισμό που
διαρκεί τρία λεπτά το μέγιστο και στη συνέχεια προσθέτει τα ακόλουθα
λόγια: «Έχω την τιμή να προσκαλέσω τον κύριο …, Πρόεδρο της ΔΕΜΑ να
μιλήσει».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ στη συνέχεια εκφωνεί λόγο καλωσορίσματος που
διαρκεί τρία λεπτά το μέγιστο, ύστερα από τον οποίο προσκαλεί τον Πρόεδρο
της ΔΟΕ, αν είναι προσωπικά παρών, να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό από
το επίσημο θεωρείο του. Μετά το τέλος της ομιλίας του Προέδρου της ΔΟΕ, ο
Πρόεδρος της ΔΕΜΑ προσκαλεί τον Αρχηγό του Κράτους να κηρύξει την
έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων λέγοντας:
«Έχω την τιμή να προσκαλέσω … (τον Αρχηγό του Κράτους) να κηρύξει την
έναρξη των …ων Μεσογειακών Αγώνων που πρόκειται να διεξαχθούν στην
…».
Ο Αρχηγός του Κράτους κηρύσσει την έναρξη των Αγώνων λέγοντας
«Κηρύσσω την έναρξη των …ων Μεσογειακών Αγώνων της … (όνομα της
διοργανώτριας πόλης)».
Στη συνέχεια από τους ήχους τρομπέτας και με τη συνοδεία καντάτας,
υψώνεται η σημαία της ΔΕΜΑ στο κοντάρι που έχει ανυψωθεί για το σκοπό
αυτό.
Τη στιγμή εκείνη, πρόκειται να διεξαχθεί η συμβολική τελετή που διατρανώνει
την ενότητα των λαών που ζουν γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Ο επίσημος όρκος λαμβάνεται στη διάρκεια της ακόλουθης τελετής:
- Οι σημαιοφόροι όλων των χωρών συγκροτούν ένα ημικύκλιο γύρω από το
βήμα που έχει στηθεί για το σκοπό αυτό.
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- Ένας αθλητής από τη διοργανώτρια χώρα ανεβαίνει στο βήμα με τη σημαία
της ΔΕΜΑ και σηκώνοντας το δεξί του χέρι, λαμβάνει τον ακόλουθο όρκο:
«Εν ονόματι όλων των διαγωνιζόμενων, υπόσχομαι ότι θα συμμετάσχουμε σε
αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες, σεβόμενοι και τηρώντας τους κανόνες
που τους διέπουν, δεσμευόμενοι υπέρ ενός αθλητισμού απαλλαγμένου από
ντόπινγκ και φάρμακα, εμπνευσμένοι από το αληθινό φίλαθλο πνεύμα, για τη
δόξα του αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας».
- Αμέσως μετά ένας κριτής από τη διοργανώτρια χώρα ανεβαίνει στο βήμα, με
τον ίδιο τρόπο, λαμβάνει τον ακόλουθο όρκο εν ονόματι των κριτών και των
επισήμων.
«Εν ονόματι όλων των κριτών και των διαιτητών, υπόσχομαι ότι θα
εκτελέσουμε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες με πλήρη ακεραιότητα,
σεβασμό των νόμων που τους διέπουν και τηρώντας τις αρχές του αληθινού
φίλαθλου πνεύματος.»
Ο όρκος του κριτή σηματοδοτεί τη λήξη του επίσημου μέρους της τελετής
έναρξης.
2.2 Τελετή Λήξης
Η τελετή λήξης πρέπει να λάβει χώρα ύστερα από το τέλος του τελευταίου
αγωνίσματος. Οι σημαιοφόροι των χωρών που συμμετείχαν σχηματίζουν ένα
ημικύκλιο πίσω από το βήμα όπου στέκονται ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ και ο
Πρόεδρος της ΟΕΜΑ, ενώ οι αθλητές συγκεντρώνονται όλοι μαζί, χωρίς
εθνικούς διαχωρισμούς.
Υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου της διοργανώτριας χώρας, η σημαία
ανυψώνεται στο κοντάρι που έχει ανυψωθεί για το σκοπό αυτό στη δεξιά
πλευρά του κεντρικού κονταριού. Η σημαία της χώρας της πόλης που έχει
επιλεγεί για τη διοργάνωση των επόμενων Μεσογειακών Αγώνων υψώνεται
στη συνέχεια στο αριστερό κοντάρι, ενώ ακούγεται ο εθνικός της ύμνος.
Ο Δήμαρχος της διοργανώτριας πόλης στη συνέχεια πλησιάζει τον Πρόεδρο
της ΔΕΜΑ και του παραδίδει τη σημαία των Μεσογειακών Αγώνων. Ο
Πρόεδρος της ΔΕΜΑ την παραδίδει στο Δήμαρχο της διοργανώτριας πόλης
των επόμενων Μεσογειακών Αγώνων.
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Ο Πρόεδρος της ΟΕΜΑ στη συνέχεια εκφωνεί ευχαριστήριο λόγο και
προσκαλεί τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ να κηρύξει τη λήξη των Μεσογειακών
Αγώνων.
Ύστερα από την ομιλία κλεισίματος από τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ, η σημαία της
ΔΕΜΑ αποσύρεται αργά από το κεντρικό κοντάρι υπό τον ήχο καντάτας και
σε οριζόντια θέση μεταφέρεται εκτός του χώρου.
Η έξοδος της σημαίας της ΔΕΜΑ σηματοδοτεί και το τέλος του επίσημου
μέρους της τελετής λήξης, η οποία μπορεί να συνεχιστεί με ένα καλλιτεχνικό
πρόγραμμα.
3. Τελετή Νίκης και Απονομής Μεταλλίων και Διπλωμάτων
Η τελετές νίκης πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που
ορίζεται από τη ΔΕΜΑ. Τα μετάλλια και τα διπλώματα πρέπει να παρέχονται
από την ΟΕΜΑ για να διανεμηθούν από τη ΔΕΜΑ, στην οποία και ανήκουν.
Τα μετάλλια θα απονέμονται μόνο από:
- Τα μέλη της ΕΕ της ΔΕΜΑ
- Τα επίτιμα μέλη της ΔΕΜΑ
- Τα μέλη της ΔΟΕ
- Τα μέλη της ΕΕ της ΟΕΜΑ και προσωπικότητες που προτείνονται από αυτήν
- Τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των συμμετεχουσών ΕΟΕ
- Τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς ΔΑΟ
- Τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των Μεσογειακών Αθλητικών
Συνομοσπονδιών ή των Ενώσεων που αναγνωρίζονται από τις ΔΑΟ
- Τα Μέλη των Επιτροπών της ΔΕΜΑ
- Τους εκπροσώπους των ΔΑΟ
- Τα μέλη της ΟΕΜΑ.
Απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα
της ΔΕΜΑ να ορίσουν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πρωτοκόλλου της
ΟΕΜΑ, τον κατάλογο με τα πρόσωπα που θα απονείμουν τα μετάλλια σε κάθε
τελετή.
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Τα πρόσωπα που θα απονείμουν τα μετάλλια μπορούν να συνοδεύονται από
μέλη της κριτικής επιτροπής του εν λόγω αθλήματος ή νικητές Ολυμπιακών
Αγώνων, παγκοσμίων πρωταθλημάτων ή Μεσογειακών Αγώνων.
Η τελετή θα διεξαχθεί, αν είναι δυνατό, αμέσως μετά τη λήξη του αγωνίσματος
και στον τόπο τέλεσης του αγωνίσματος και με τον ακόλουθο τρόπο:
Οι αθλητές που είναι αντίστοιχα πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι, φορώντας την
επίσημη ή την αθλητική τους ενδυμασία, λαμβάνουν τις θέσεις τους στο βήμα
με όψη προς την επίσημη εξέδρα, με το νικητή να βρίσκεται λίγο ψηλότερα
από ότι ο δεύτερος που στέκεται στα δεξιά του και ο τρίτος που στέκεται στα
αριστερά του. Η εθνική σημαία του νικητή υψώνεται στο κεντρικό κοντάρι και
αυτές του δεύτερου και του τρίτου στα γειτονικά κοντάρια στα δεξιά και στα
αριστερά του κεντρικού κονταριού, με την όψη τους στραμμένη προς τον
αγωνιστικό χώρο.
Ενώ ακούγεται μία συντομευμένη έκδοση, η οποία πρέπει να μην υπερβαίνει
τα πενήντα δευτερόλεπτα, του εθνικού ύμνου της χώρας του νικητή, οι τρεις
διαγωνιζόμενοι και οι θεατές αντικρίζουν τις σημαίες.
4. Βραβεία και Έπαινοι
Για τα ατομικά αγωνίσματα, το πρώτο βραβείο είναι ένα επίχρυσο μετάλλιο
και ένα δίπλωμα, το δεύτερο βραβείο ένα αργυρό μετάλλιο και ένα δίπλωμα
και το τρίτο βραβείο ένα χάλκινο μετάλλιο και ένα δίπλωμα.
Διπλώματα, αλλά όχι μετάλλια, θα απονεμηθούν στους διαγωνιζόμενους που
έχουν λάβει την τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη θέση. Στην
περίπτωση ισοβαθμίας για την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση, όλοι οι
διαγωνιζόμενοι θα λάβουν επίσης ένα μετάλλιο και ένα δίπλωμα.
Για τα ομαδικά αθλήματα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στους
αγώνες θα λάβουν έπαινο σύμφωνα με τη κατάταξη της ομάδας τους.
Για τα άλλα ομαδικά αγωνίσματα, μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν
στην πράξη στο αγώνισμα, είτε στα προκριματικά, είτε στα ημιτελικά, είτε στα
τελικά θα λάβουν έπαινο σύμφωνα με την κατάταξη της ομάδας τους.
Κανένα δίπλωμα ή έπαινος πέρα από όσα περιγράφονται παραπάνω δεν θα
απονεμηθεί στη διάρκεια των Μεσογειακών Αγώνων.
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5. Αναμνηστικά Μετάλλια
Όλοι οι διαπιστευμένοι συμμετέχοντες στους Μεσογειακούς Αγώνες θα λάβουν
δίπλωμα και αναμνηστικό μετάλλιο. Η απονομή των διπλωμάτων αυτών και των
αναμνηστικών μεταλλίων στα διαπιστευμένα πρόσωπα στις άλλες κατηγορίες ή
σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΟΕΜΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
24 Αυγούστου 2019 - Πάτρα
Ο Πρόεδρος

ΑΜΑΡ ΑΝΤΑΝΤΙ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σε μία εποχή όπου σε ολόκληρο τον κόσμο, το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και
αθλητικό περιβάλλον εξελίσσεται, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς
Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων συναντήθηκαν στην Αλμερία στις 22 Ιουνίου
2005. έχοντας συνείδηση ότι ανήκουν στην ίδια Μεσογειακή οικογένεια,
δεσμεύονται επισήμως να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα ιδανικά και το
πνεύμα που χαρακτήρισαν όλες τις δράσεις της ΔΕΜΑ από την ίδρυσή της.
Ειδικότερα:
- να ενισχύσουν τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα σε όλες τις ΕΟΕ
που είναι μέλη της ΔΕΜΑ,
- να εγγυηθούν στα όργανα της ΔΕΜΑ μία βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των ΕΟΕ της
βόρειας και της νότιας όχθης της Μεσογείου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύνθεση
της Εκτελεστικής Επιτροπής,
- να διευκολύνουν και να προωθούν νέες υποψηφιότητες διοργάνωσης των
Μεσογειακών Αγώνων, που υποβάλλονται ιδιαίτερα από χώρες που δεν είχαν
μέχρι τώρα αυτή την τιμή,
- να προωθούν και να προάγουν το πρόγραμμα συνεργασίας, που έχει ήδη
ξεκινήσει και στόχο έχει να αναπτύξει την εξάσκηση αθλημάτων και να βελτιώσει
την κατάρτιση διοικητικών στελεχών αθλητισμού των ΕΟΕ που έχουν τέτοια
βούληση,
- να διαβουλευτούν οι εκπρόσωποι των εκπροσώπων από κάθε χώρα μεταξύ τους
με στόχο να επιχειρήσουν να μιλήσουν με μία κοινή φωνή στο πλαίσιο των
παγκόσμιων αθλητικών φορέων.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΜΑ
Προοίμιο
Η Τιμητική Διάκριση της ΔΕΜΑ «Τάγμα της Αξίας» είναι μία διάκριση που
απονέμεται από τη ΔΕΜΑ σε προσωπικότητες ή φορείς που έχουν να επιδείξουν
αξιοσημείωτες δράσεις:
- για τη διάδοση των ιδανικών που περιέχονται στο Χάρτη της ΔΕΜΑ
- για την ανάπτυξη των αθλημάτων στις Χώρες-Μέλη της ΔΕΜΑ
- ή για τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων.
Οι ακόλουθοι κανόνες έχουν ως στόχο τον καθορισμό των μεθόδων απονομής της
διάκρισης αυτής.
Άρθρο 1: Εντός της ΔΕΜΑ δημιουργείται η Επιτροπή Τιμητικών Διακρίσεων της
ΔΕΜΑ, επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα να παραλαμβάνει τους υποβληθέντες
φακέλους με τις προτάσεις, να τους μελετάει και να προτείνει στην Εκτελεστική
Επιτροπή την απονομή της διάκρισης αυτής εντός των χρονικών ορίων τα οποία
έχουν εκ των καθοριστεί εκ των προτέρων.
Η Επιτροπή συγκροτείται από:
- τον Πρόεδρο της ΔΕΜΑ
- τους Επίτιμους Προέδρους της ΔΕΜΑ
- το Γενικό Γραμματέα της ΔΕΜΑ.
Η Επιτροπή αποφασίζει για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεών της και για τον
περιοδικό προγραμματισμό τους.
Άρθρο 2: Τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα
παρουσίασης των υποψηφιοτήτων της απονομής της Τιμητικής Διάκρισης της
ΔΕΜΑ είναι:
- ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ
- τα μέλη της ΔΟΕ που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΜΑ
- οι Πρόεδροι των ΕΟΕ που είναι μέλη της ΔΕΜΑ
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Τα αρμόδια αυτά πρόσωπα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή
Τιμητικών Διακρίσεων της ΔΕΜΑ με ένα φάκελο, στον οποίο απαριθμούνται τα
προσόντα (επιτεύγματα) του υποψηφίου.
Άρθρο 3: Η απονομή της Τιμητικής Διάκρισης της ΔΕΜΑ λαμβάνει χώρα, εκτός αν
αποφασιστεί διαφορετικά, στο πλαίσιο μίας Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΜΑ σε μία
επίσημη και πανηγυρική τελετή.
Η Τιμητική Διάκριση της ΔΕΜΑ μπορεί να ανακληθεί από τα άτομα ή τους φορείς
στους οποίους έχει απονεμηθεί σε περιπτώσεις συμπεριφοράς που αντίκειται
στους στόχους και τα συμφέροντα της ΔΕΜΑ. Η Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΕΜΑ μπορεί να λάβει τέτοια απόφαση.
Άρθρο 4: Οι Επίτιμοι Πρόεδροι της ΔΕΜΑ λαμβάνουν αυτόματα την Τιμητική
Διάκριση της ΔΕΜΑ μόλις λάβουν τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου.
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