
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

στο σχέδιο νόμου “ Κύρωση Συμφωνίας Τουριστικής 
Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τυνησιακής Δημοκρατίας"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση 
της Συμφωνίας που υπογράφηκε στην Τύνιδα την 19-2-92 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, που 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Επικράτειας κ. Μ. Θεοδωράκης 
και της Κυβέρνησης της Τυνησιακής Δημοκρατίας, που 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Τουρισμού και Χειροτεχνίας για 
τη συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού και την ανάπτυξη 
των τουριστικών σχέσεων και ανταλλαγών ανάμεσα σπς 
δυο χώρες.

Η Συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινής πεποιθή- 
σεως και των δύο πλευρών ότι η ανάπτυξη του τουρισμού 
υεταξύ τους αποβαίνει σε κοινό όφελος γιατί προωθεί την 
κατανόηση και τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς, 
σύμφωνα και με τις συστάσεις της Διασκέψεως για τον 
Τουρισμό των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε 
ττη Ρώμη από 21 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 1963.

Με την πιο πάνω Συμφωνία, που υπογράφηκε και αποτελεί 
ο πλαίσιο με το οποίο καλύπτονται οι ειδικότερες 
νέργειες, που θα απαιτηθούν στη συνέχεια, καθορίζονται 
α κατάλληλα μέσα και οι τρόποι για την αύξηση των 
συριστικών ανταλλαγών, της τουριστικής κίνησης και 
υνεργασίας και για την προώθηση του τουρισμού και την 
/τατικοποίηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο 
ωρών.
Από το άρθρο 7, εξάλλου, προβλέπεται ότι θα συνέρχεται 
περιτροπής στην Ελλάδα και την Τυνησία μικτή επιτροπή 

υριστικης συνεργασίας εκπροσώπων των δύο συμβαλλό- 
νων χωρών για την παρακολούθηση της λειτουργίας της 
ιμφωνίας, την υπόδειξη μέτρων και την ανταλλαγή 
πειριών στον τομέα του Τουρισμού.
Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που τα 
a βαλλόμενα μέρη θα γνωστοποιήσουν τούτο αμοιβαία, θα 
οαμείνει δε σε ισχύ για πέντε (5) χρόνια, εκτός αν 
:αγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος κατόπιν προειδοποιή- 
ος τριών (3) μηνών, και θα ανανεώνεται στο τέλος της 
'ταετίας σιωπηρώς από χρόνο σε χρόνο, 
η Συμφωνία υπέγραψε από ελληνικής πλευράς ο 
ουργός Επικράτειας κ. Μίκης θεοδωράκης, σαν εκπρό- 
τος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
έτοντες τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμεθα 
κύρωση του υποβαλλόμενου σχεδίου νομού.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τσουδερού Αρ. Τσιπλάκος

Κύρωση Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τυνησιακής Δημοκρατίας

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ.1 του Συντάγματος, η Συμφωνία που υπογράφηκε στην 
Τύνιδα την 19η Φεβρουάριου 1992 μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τυνησιακής Δημοκρα
τίας για συνεργασία σε θέματα Τουρισμού, της οποίας το 
κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και στη γαλλική 
γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση της Τυνησιακής Δημοκρατίας:

Έχοντας υπόψη τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας που 
ενώνουν τις δύο χώρες,

Εμπνεόμενες από τη σύσταση της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε 
στη Ρώμη από την 21η Αυγούστου έως την 5η Σεπτεμβρίου 
1963,

Έχοντας συνείδηση της ‘σημασίας την οποία επέχει ο 
Τουρισμός ως παράγων αμοιβαίας κατανόησης και προσέγ
γισης των λαών,

Έχοντας υπόψη τον οικονομικό ρόλο που διαδραματίζει 
ο τουρισμός στην ανάπτυξη των δύο χωρών,

Συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο Πρώτο

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προς το σκοπό προώθησης και ενθάρρυνσης των τουρι
στικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών και εντατικο
ποίησης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ τους, συμπερι
λαμβανομένου εκείνου που προέρχεται από τρίτες χώρες, 
προς πς αντίστοιχες χώρες τους.

Άρθρο Δεύτερο

Τα δύο Μέρη θα προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές 
πληροφοριών και μελετών που αφορούν τις αντίστοιχες 
εμπειρίες τους σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης.

Άρθρο Τρίτο

Τα δύο μέρη θα ευνοήσουν, στο μέτρο του δυνατού, σε 
θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών, τις ακό
λουθες ενέργειες:

α) Ανταλλαγή επισκέψεων διδασκόντων και αριστούχων 
σπουδαστών.

β) Οργάνωση γαστρονομικών εβδομάδων σπς ξενοδο
χειακές σχολές, εναλλάξ στις δύο χώρες.


