
Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ΰπογραφείσης 
εις,’Αθήνας την 26ην Ίανουαρίου.,1977 Συμφωνίας, μεταξύ 
τοΰ Ελληνικού ’Οργανισμού.Τουρισμού καί της Γενικής. 
’Επιτροπής ’Αθλητισμού καί Τουρισμού της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Πολωνίας διά. την συνεργασίαν εις τον 
τομέα τού Τουρισμού». .......
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Δία! · τού-προτεινομένου σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή··κύ-·ι 

ρωσίς τής-ύπογραφείσης εις ’Αθήνας την 26ην ’Ιανουάριου ' 
1977 Συμφωνίας μεταξύ τού Ελληνικού ’Οργανισμού Του*. 
ρισμόύ κα'ν’της Γ ενικής ’ Επιτροπής 'Αθλητισμού καί Του
ρισμού Τής'Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας διά την συν-!·* 
εργασίαν Ηξ τον τομέα τού Τουρισμού. · ·· :ν·: ·»,ι! ι

'Η Συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα τής κοινής π'εποι- 
θήσεως καί των δύο πλευρών ότι ή άνάπτυξις τού τουρισμού 
μεταξύ των αποβαίνει προς κοινόν όφελος διότι προωθεί την 
κατανόησιν καί την συνεργασίαν μεταξύ των δύο λαών καί 
άποτελεΐ έμπρακτον εφαρμογήν τών σχετικών μέ την προώ- 
θησιν τού τουρισμού εις την Εύρώπην συστάσεων τής Τελι
κής Πράξεως τού Ελσίνκι τοΰ 1975.

Διά τής ΰπογραφείσης ως άνω συμφωνίας, ή οποία απο
τελεί πλαίσιον διά τού οποίου καλύπτονται αί περαιτέρω 
εΐδικώτερον άπαιτηθησόμεναι ένέργειαι σκοπεΐται ή έξεύρεσις 
τών καταλλήλων μέσων καί τρόπων διά την αύξησιν τής 
τουριστικής κινήσεως μεταξύ τών δύο Χωρών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΪΣ στην Χώραν έκ περιτροπής διά την εφαρμογήν τής παρούσα 
συμφωνίας.

'Η έν λόγω συμφωνία συνάπτεται διά δύο έτη καί άνα 
νεούται σιωπηρώς, έκτος εάν κατάγγελθή πρό ώρισμένο 
χρόνου άπό τής λήξεώς,της. τίθεται δέ^εν. ισχύει άπο.της υπο

ιΤήν συμφωνίαν,υπέγραψες μπό; ελληνικής πλευραι ρ Πρό 
εδρος τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, νόμιμος έκ 
πρόσωπος τού ’Οργανισμού εις τάς σχέσεις του με τάς σύναανισμου εις τας σχεσεις του με τας συνα
φεϊς οργανώσεις; καί ιδρύματα τού ’Εξωτερικού.

Έν ‘Αθήναις τη 12 ’Απριλίου 1979
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν.26ην ’Ιανουάριου 197ί 

ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ τού 'Ελληνικού ήΟργα
_νισμοΰ_ Τουρισμού καί τής Γενικής Επιτροπής" Άθλητι

σμού καί Τουρισμού τής 'Λαϊκής ‘Δημοκρατία^ άήςίΗ'ολω 
νιας διά τήν συνεργασίαν ε?£ τόν τομέα τού Τουρισμού.

"Αρθρον. πρώτον . -
Οΰτω ρυθμίζονται θέματα ανταλλαγής πληροφοριών εμπει

ρογνωμόνων καί διαφημιστικού υλικού καί άναλαμβάνεται 
ή ΰποχρέωσις ένθαρρύνσεως τής διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
τών ειδικευμένων επαγγελματικών φορέων διά τήν προσέλκυ- 
σιν τουριστών άπό τρίτας χώρας.

Διά τοΰ άρθρου 6 καθιερώνεται ή όργάνωσις περιοδικών 
συνόδων τών έκπροσώπων τών συμβαλλομένων εις έκά-

Κυροϋται καί έχε ίσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας την 26η 
’Ιανουάριου 1977 ΰπ γραφεΐσα Συμφωνία, μεταξύ τού Έλ 
ληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού καί τής Γενικής -Έπιτρο 
πής ’Αθλητισμού καί Τουρισμού τής Λαϊκής Δημοκρατία 
τής Πολωνίας διά τήν συνέργασιάν είς τόν τομέα τοΰ Του 
ρισμού, τής όποιας τό κείμενον εις 'πρωτό αιπον- εις ;τήν Πού. 
λικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς'·άκολούθώς:··.ίΐ·,;j ,;π


