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στο σχέόιο νομού ·Κύρωση συμφωνίας συνεργασίας στον του
ριστικό τομέα μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα

τίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση της 
Συμφωνίας που υπογράφηκε στη Λευκωσία την 29.4.1986 μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκπροσώπησε 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και της Κυβέρνη
σης της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκπροσώπησε ο Υπουργός 
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, για τη συνεργασία στον 
τομέα του τουρισμού και την ανάπτυξη των τουριστικών σχέσε
ων ανάμεσα στις δύο χώρεο.

Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινής πεποιθήσεως και 
των δύο πλευρών οτι η ανάπτυξη του τουρισμού και η διεύρυνση 
των τουριστικών σχέσεων μεταξύ τους αποβαίνει σε κοινό όφε
λος γιατί ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών 
και την αύξηση των οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών των 
δύο χωρών.

Με την πιο πάνω συμφωνία, που υπογράφηκε και αποτελεί το 
πλαίσιο με το οποίο καλύπτονται οι ειδικότερες ενέργειες που θα 
απαιτηθούν στη συνέχεια, καθορίζονται τα κατάλληλα μέσα και 
οι τρόποι για την αύξηση των τουριστικών ανταλλαγών, της του
ριστικής κίνησης και συνεργασίας και για την προώθηση του του
ρισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Από το άρθρο 7, εξάλλου, προβλέπεται η ανάπτυξη της περαι
τέρω συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών, τόσο με τις υπη
ρεσίες που διαθέτουν στο εξωτερικό για την καλύτερη προβολή 
των δύο χωρών, όσο και με τα αρμόδια όργανά τους στους διε
θνείς τουριστικούς οργανισμούς και θα ανταλλάσσουν σχετικές 
πληροφορίες, ενώ στο άρθρο 10 προβλέπεται για την εφαρμογή 
της πιο πάνω συμφωνίας η υπογραφή των τυχόν αναγκαίων πρω
τοκόλλων.

Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που τα συμ
βαλλόμενα μέρη θα ανακοινώσουν αμοιβαία ότι θα έχουν συμπλη
ρωθεί οι επιβαλλόμενες νομοθετικές διαδικασίες για την έναρξη 
της ισχύος της συμφωνίας, θα παραμείνει δε σε ισχύ για πέντε 
(5) χρόνια και θα ανανεώνεται αυτόματα με σιωπηρή συγκατάθε
ση των μερών για περαιτέρω πενταετίες, εκτός εάν κάποιο από 
τα συμβαλλόμενα μέρη καταγγείλει τη συμφωνία με έγγραφη προ
ειδοποίηση έξι (6) μηνών.

Τη συμφωνία υπέγραψε από ελληνικής πλευράς ο Αναπληρω
τής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας σαν εκπρόσωπος της Ελληνι
κής Δημοκρατίας.

Υποβάλλοντες το νομοσχέδιο αυτό, εισηγούμεθα την ψήφισή 
του από τη Βουλή.

Αθήνα, 9 Ιανουάριου 1989
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Κύρωση συμφωνίας συνεργασίας στον τουριστικό τομέα μετα
ξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπρια

κής Δημοκρατίας

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος η συμφωνία συνεργασίας στον τουριστικό τομέα με
ταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυ
πριακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 29 
Απριλίου 1988 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελ
ληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Συνεργοσιος στον Τουριστικό Τομέα 

μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στην επιθυμία τους να διευρύνουν πε
ρισσότερο τις αδελφικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και 
αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την ανάπτυξη των 
οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων σχέσεών τους, έχουν συμ
φωνήσει τα ακόλουθα:

'Αρθρο 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιθυμούν να ενισχύοουν και διευρύ
νουν τις τουριστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με σκοπό 
την περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών και την αύξηση 
των οικονομικών ανταλλαγών τους.

Η οριστική συνεργασία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία 
πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της αντίστοιχης νομοθεσίας 
των Μερών.

'Αρθρο 2

Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους νομούς και κα
νονισμούς που ισχύουν σ' αυτό, θα απλοποιήσουν τις ταξιδιωτι
κές διατυπώσεις με σκοπό την ανάπτυξη της τουριστικής 
διακίνησης μεταξύ των δύο χωρών.

Άρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ενισχυθεί η προώθη
ση και επέκταση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού και γε
νικότερα η προώθηση προγραμμάτων διακίνησης τουριστών 
μεταξύ των δύο χωρών, όπως και η διευκόλυνση των μη οργανω
μένα διακινούμενων τουριστών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
προώθηση τουριστικών προγραμμάτων για ειδικές κατηγορίες 
τουριστών, όπως ο τουρισμός νέων και ο θεραπευτικός τουρισμός.

Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια για ανάπτυξη του συ- 
νεδριακού και αθλητικού τουρισμού, καθώς και για τη διευκόλυν
ση της πραγματοποίησης μουσικών, θεατρικών και άλλων 
συναφών εκδηλώσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.Για τη διεύρυν
ση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών σημαντικά θα 
συμβάλουν η αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων και η απευ
θείας αεροπορική σύνδεση και άλλων, πλην της Αθήνας, ελληνι
κών πόλεων με την Κύπρο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 4

Οι δύο Κυβερνήσεις θα ενισχύοουν μέσω των αρμόδιων φορέ
ων την κατάρτιση και προώθηση κοινών προγραμμάτων από τρί-


