
Έπί τού Σχεδίου Νόμου «Περ'ι κυρώσεως της ύπογραφεί
σης εις ’Αθήνας την 17ην Φεβρουάριου 1977 Συμφωνίας 
διά συνεργασίαν είς τον τομέα τοϋ Τουρισμού μεταξύ τοϋ 
Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού καί τοϋ Έθνικοΰ 
Συμβουλίου Τουρισμού τής Ουγγρικής Λαϊκής Δημο
κρατίας».

Ποός ιη>' Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Διά τυϋ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή 

κύρωσις τής ύπογραφείσης εις ’Αθήνας την 17ην Φεβρουά
ριου 1977 Συμφωνία μεταξύ τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού 
Τουρισμού καί τού Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού τής 
Ουγγρικής Λαϊκής Δημοκρατίας διά τήν συνεργασίαν εις 
τον τομέα τού Τουρισμού.

Ή Συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα τής κοινής επιδιώ
ξεως των δύο Χωρών διά μεγαλυτέραν σύσφιγξιν των με
ταξύ των σχέσεων καί διά την τουριστικήν των άνάπτυξιν 
καί άποτελεΐ ύλοποίησιν τών σχετικών μέ τήν προώθησιν 
τοΰ τουρισμού είς τήν Εύρώπην ουστάσεων τής Τελικής 
ΙΙράξεως τού Ελσίνκι τού 1975.

Διά τής ύπογραφείσης ώς άνω Συμφω· ίας, ή οποία άπο
τελεΐ πλαίσιον διά τού όποιου καλύπτονται αί περαιτέρω 
είδικώτεραι άπαιτηθησόμεναι ένέργειαι, σκοπεΐται ή δυνα- 
τότης άναπτύξεως καί ένισχύσεώς τών προσφορών έκάστοτε 
μέσων διά τήν αΰξησιν τής μεταξύ τών δύο Χωρών τουρι
στικής κινήσεως.

Ουτω προβλέπεται ή έξέτασις τής αμοιβαίας άπλουστεύ- 
σεως τών διατυπώσεων διά τήν πραγματοποίησιν τουρι
στικών ταξειδίων, ή άνταλλαγή εμπειρογνωμόνων καί δια
φημιστικού υλικού καί ή ένθάρρυνσις τής διμερούς συνεργα
σίας μεταξύ τών Γραφείων Ταξειδίων, καί άλλων ειδικευ
μένων οργανώσεων διά τήν προσέλκυσιν τουριστών άπό τρί- 
τας χώρας. -

Διά τήν τήρησιν εφαρμογής τής Συμφωνίας καί διά την 
έξέτασιν τών έκάστοτε άναφυομένων θεμάτων συνιστάται

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Μικτή Επιτροπή ’Εμπειρογνωμόνων ή όποια θά συνέρχεται 
περιοδικώς.

Ή Συμφωνία ώρίσθη ότι συνάπτεται διά περίοδόν δύο 
ετών παρατεινομένη αύτομάτως έκάστοτε, εκτός εάν καταγ- 
γελθή έξ μήνας προ τής λήξεώς της.

Τήν Συμφωνίαν ύπέγραψεν άπό έλληνικής πλευράς ό 
Πρόεδρος τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, νόμιμος 
εκπρόσωπος τού ’Οργανισμού είς τάς σχέσεις του μέ τάς 
συναφείς οργανώσεις καί ιδρύματα τού Εξωτερικού.

Έν Άθήναις τή 10 ’Απριλίου 1979 

Οι ’Υπουργοί ,
Προεδρίας Κυβερνήσεως 1 ’Εξωτερικών
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ΣΧΕΔΙΟΝ NOMOV
Περί κυρώσεως τής είς ’Αθήνας τήν 17ην Φεβρουάριου 1977 

ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ τού ’Ελληνικού ’Ορ
γανισμού Τουρισμού καί τού Εθνικού Συμβουλίου Του
ρισμού τής Ούγγρικής Λαϊκής Δημοκρατίας διά τήν 
συνεργασίαν εις τον τομέα τού Τουρισμού.

Άρθρον πρώτον.
Κυρούται καί έχει Εσχύν νόμου ή είς ’Αθήνας τήν. 17ην 

Φεβρουάριου 1977 ύπογραφεΐσα Συμφωνία, μεταξύ τού 
’Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού καί τού Εθνικού Συμ
βουλίου Τουρισμού τής Ούγγρικής Λαϊκής Δημοκρατίας, 
Sii τήν συνεργασίαν εις τόν τομέα τού Τουρισμού, τής όποιας 
τό κείμενον εις πρωτότυπον είς τήν ’Αγγλικήν καί ’ Ελληνικήν 
γλώσσαν έχει ώς ακολούθως :


