
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου ιιΚύρωση Συμφωνίας μεταξύ του ί: λ/, ε

νικού Οργανισμού Τουρισμού χαι της Κρατικής Επιτρο
πής Ξένου Τουρισμού της Ένωσης Σοβιετικών Σοτιαλι- 
στιχών Δημοκρατιών. για τη συνεργασία στον τοχοϊ του 
Τουρισμού 7.2: το- Πρωτοκόλλου της 1ης Συ/οοου των 
αντιπρ οσωπειών του E.O.T. 7.2: της Κρατικής Επιτρο- 
της της ΕΣΣΔ -·'2 δέματα εξωτερικού Τουρισμού.·.

IIooc π/ Βουλή tojv E/.ki/rcor

Me το προτεινέμενο σχέοιο νόμου επιδιώκεται 
της Συμφωνίας που υπογράφτηκε "τη Μόσχα στις 
μεταξύ του Ελληνικού Οργχ/ισμόύ Τουρισμού χαι 
τιχής Επιτροπής Ξένου Τουρισμού τη; ΕΣΣΔ - 
νεργασία στον τομέα του Τουρισμού 7.2: την ανα· 
τουριστικών σχέσεων ανάμεσα στις ούο "/ώρες το: 
πεύοντα: ατό τους ταρατάνω χρατ'.χούς φορείς.
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Η Συμφωνία TJ~^i είναι ατοτελεσμα της κοινής πεποί-δτ- 
σης χαι των δύο τ/.ευρών ότι η ανάπτυξη του τουρισμού με
ταξύ τους αποβαίνει σε κοινό όφελος γιατί προωθεί την χα- 
τάνθηση και τη συνεργασία ανάμεσα στους ούο λαούς σύμ
φωνα και με τις αρχές και τις συστάσεις της Τελικής 
Πράξης της Διάσκεψης για την Ασσάλεια και συνεργασία 
στην Ευρώπη του υπογράφτηκε στο Ελσίνκι την I.S.1975.

Με την πιο πάνω Συμφωνία του υπογράφτηκε και αποτε
λεί το πλαίσιο με το οποίο 7-αλύπτονται ο: «δεκάτομες ·ν;σ- 
γειες που -Sa απαιτηθούν στη συνέχεια, καθορίζονται τα 
κατάλληλα μέσα και οι τρόπο: για την αύξηση των τουρι
στικών τι τα λλ αγών, της τουριστικής κίνησης και συνεργα
σίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από το άρ-S-po 6. εξάλλου, προβλέπετα: η πρα-ρματοποίτ- 
ση. κάθε δύο χρόνια εναλλάξ στην Ελλάδα και την ΕΣΣΑ 
κοινών συναντήσεων εκπροσώπων των δύο χωρών για την 
ανταλλαγή απόιδεων για -δέματα που αναφέροντα: στην πα
ραπάνω Συμφωνία.

Η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημεροαηνία υπο
γραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη. θα παοααείνει δε 
σε ισχύ για ούο (2) χρόνια και -5α χνχνεώνετα: κάθε σοοά 
χυτόματα για ίση δ’άοκεια. εκτός αν λυθε! με έγγραοη κα
ταγγελία από οποισδήποτε συμβαλλόμενο μέρος έξη (61 ιεό- 
νες πριν από τη; ημεροχηνία λήξης της.

Με το Non «σχέδιο αυτό προβλέπετα: και η νοχοθετική 
κυοωση του Π ρωτοκόλλου μεταξύ των αντιπροσωπειών του 
Ελλπνιχού Οογανισμού Τουρισιιού και ττι; Κρατική; Επι
τροπής ΕΣΣΔ "ία -δέματα εξωτερικού Τουρισυού που υπο
γράφτηκε σττν Α-δήνα στισ 16 Νοεμβρίου 1984.

Με το Σχέδιο αυτό του Νότου που υποβάλλουμε. ειση-'-.ύ- 
με-δα την κύρωση από τη Βουλή της παοαπανω Συμοωνίας.

Αθήνα. 24 Οκτωβρίου 1985 

Ο: Τπουργοί
Εσωτερικών Έδνιχής Οικονοαίας

Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Του

ρισμού και της Κρατικής Επιτροπής Ξένου Τουρισμού της 
Ενωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για τη 

συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού και του Πρωτο
κόλλου της 1ης Συνόρου των Αντιπροσωπειών του Ελλη
νικού Οργανισμού Τουρισμού και της Κρατικής Επιτρο
πής της ΕΣΣΔ για -δέματα εξωτερικού Τουρισμού.

Άφθ-pc πρώτο.
Κυρώνονται χαι έχουν την ισχύ που ορίζει το άο-δε: 28 

nap. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ του Ελληνι
κού Οργανισμού Τουρισμού και της Κρατικής Επιτροπής του

Ξένου Τουρισμού της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών για τη συνεργασία σε -δέματα Τουρισμού, που 
υπογράφτηκε στη Μόσχα στις 29 Ιουνίου 1983. και το Πρω
τόκολλο της 1ης Συνάσου των αντιπροσωπειών του Ελλη
νικού Οργανισμού Τουρισμού y.a: τη; Κρατικής Επιτροπής 
της ΕΣΣΔ για -δέματα εξωτερικού Τουρισμού που υπο
γράφτηκε στην Α-δήνα στις 16 Νοεμβρίου 1984. των οποίων 
το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλωσσά εχει ως 
εξής :

ΣΓΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού χαι της Κρα

τικής Επιτροπής Ξένου Τουρισμού της ΕΣΣΔ για τη συ
νεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

Ο Ελληνιν.ός Οργανισμός Τουρισμού y.a: η Κρατική Επι
τροπή π.ένου Τουρισμού της ΕΣΣΔ.

Αναγνωρίζοντας το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανάπτυ
ξη του τουρισμού μεταξύ των ρύο χωρών.

Επι-δυμώντας την επίτευξη στενότερης y.a: ενεργού συ
νεργασίας στον τομέα του τουρισμού, σύμφωνα με τις αρχές 
και τις συστάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευ
ρώπη της Τελικής Πράξεως της Διασκέψεως για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που .πογράφτη- 
κε στο Ελσίνκι την 1η Αυγούστου 1975.

Συμφώνησαν τα εξής:

Αρθρο 1.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη -δα συμμετάσχουν με y.a-δ: ορόπο 

στην αμοιβαία αύξηση των τουριστικών ανταλλαγών μεταξύ 
της Ελλάδος και της ΕΣΣΔ και προς το σκοπό αυτό -δα εν
θαρρύνουν αμοιβαίως τη ϊιάοοση των τουριστικών εντύπων 
και φυλλαβίων στις βύο χώρες έχοντας υπόψη ιδιαίτερα την 
οργάνωση εβδομάδων τουρισμού στην Ελλάίσ και στην ΕΣΣΔ. 
την προβολή ταινιών και οιαφανειών περιλαμβανόμενων και 
προβολών από την τηλεόραση κα-δώς επίσης και άλλες προ
σπάθειες προς ενημέρωση και διαφήμιση.

Όλο το υλικό το οποίο -δα ανταλλάξουν τα Μέρη αε σκο
πό την αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με τα επιτεύγματα των 
βύο χωρών στον τομέα του τουρισμού. συμπερ.ιλαμβχνοχένον 
του υλικού των εκθέσεων τουρισμού και των ταινιών, θα 
απαλλάσσεται φόρων και ϊοσμών.

Ως υλικό το οποίο ανεοέρθη x/ωτερω εννοείτα: σι υλικό 
το οποίο καθορίζεται από το συμπληρωματικό πρωτόκολλο και 
τη Σύμβαση για τις τελωνειακέ; διευκολύνσεις ττους του
ρίστες όσον αοορά την τισσγωγή υλικού σχετικού με την προ
βολή σου τουρισμού της 4ης Ιουνίου 1954.

Άρθρο 2.
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξετάσει στο μέτρο του δυ- 

νατού την απλοποίηση, σε αμοιβαία βάση, των χ/αγκπιων 
διατυπώσεων για τα τουριστικά ταξίδια των πολιτών των 
ούο χωρών.

Άρθρο 3.
Τα ούο Μέρη θα συμβάλλουν στις αμοιβαίες ανταλλαγές 

πληροφοριών και πείρας στον τομέα του τουρισμού.

Άρθρο 4.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξασφαλίσουν τη ίρνατότητα 

εγκαταττάσεως και λειτουργίας γραφείων τουριστικών πλη
ροφοριών χωρίς ϊικαίωμα εμπορικής εκμοταλλεύσεως στην 
Αθήνα και στη Μόσχα αντιστοίχως.

Τα θέματα τα οποία συνβέονται με την εγκατάσταση και 
τη δραστηριότητα των γραφείων αυτών θα ρυθμισθούν <απτ 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη με ιδιαίτερο πρωτόκολλο.


