
Στο Σχέδιο Νόμου γιά τή κύρωση τής Συμφωνίας για τη 
συνεργασία στον τομέα τοϋ Τουρισμού μεταξύ τοϋ 'Ελ
ληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού καί τοϋ ’Ομοι~ονί:αχοΰ 
'Υπουργείου Εξωτερικού ’Εμπορίου τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας πού ύπογράφηκε στην 
Πράγα στις 27 Μαρτίου 1980.

Προς ιη Βουλή των 'Ελλήνων
Μέ τό προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται ή κύρωση 

της Συμφωνίας πού ύπογράφηκε στη Πράγα στις 27 Μαρτίου 
1980 ανάμεσα στον Ελληνικό 'Οργανισμό Τουρισμού και τό 
'Ομοσπονδιακό 'Υπουργείο ’Εξωτερικού ’Εμπορίου της Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας γιά την συνερ
γασία στον τομέα τού Τουρισμού.

'Η Συμφωνία χύτη είναι άποτέλεσμα τής κοινής πεποι- 
Οήσεως και των δύο πλευρών ότι ή άνάπτυξη τού τουρισμού 
μεταξύ τους έχει σάν άποτέλεσμα τό κοινό όφελος γιατί προ
ωθεί την κατανόηση καί την συνεργασία ανάμεσα στούς 
δύο λαούς.

Μέ την πιό πάνω συμφωνία πού ύπογράφηκε καί πού απο
τελεί πλαίσιο μέ τό όποιο καλύπτονται οί ειδικώτερες ενέρ
γειες, πού θά-απαιτηθούν στην συνέχεια, επιδιώκεται ή ε
ξεύρεση των κατάλληλων μέσων καί τρόπων γιά την αύξηση 
τής τουριστικής κινήσεως μεταξύ των δύο χωρών.

Μέ τό άρθρο 3, καθιερώνεται ή οργάνωση περιοδικών συναν
τήσεων τών εκπροσώπων τών Συμβαλλομένων Μερών, γιά 
την έφαρμογη τής παρούσας συμφωνίας.
• Ή πιό πάνω συμφωνία γίνεται γιά 5 χρόνια καί άνανεώ- 
νετα'ι σιωπηρά μέ διαδοχικές περιόδους τών 5 χρόνων, έκτος 
έάν 'καταγγελθεί γραπτά μέ τη διπλωματική οδό 6 μήνες 
πριν άπό τή λήξη της, άπό ένα άπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 
’Αρχίζει δέ νά ισχύει 30 μέρες μετά την ημερομηνία, πού τά 
Συμβαλλόμενα Μέρη θά γνωστοποιήσουν τό ένα στο άλλο μέ 
τή διπλωματική όδό, οτι έχουν συμπληρωθεί οί άπαραίτητες 
συνταγματικές διατυπώσεις γιά τήν θέση της σέ ισχύ.

/Τήν συμφωνία ύπέγραψε άπό Ελληνικής Πλευράς ό Πρό
εδρος τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, νόμιμος έκ- 
πρόσωπος τού ’Οργανισμού στις σχέσεις του μέ τις συναφείς 
’Οργανώσεις καί 'Ιδρύματα τού Έξωτεικού.

’Αθήνα, 19 ’Ιανουάριου 19S3 
. Οί Υπουργοί
Προεδρίας τής Κυβέρνησης ’Εξωτερικών
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΐΑΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Κύρο^ση Συμφωνίας γιά τή συνεργασία στον τομέα τού Του- 
ύ ρισμού μεταξύ τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού 

καί τού 'Ομοσπονδιακού 'Υπουργείου ’Εξωτερικού ’Εμ
πορίου τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβα
κίας.
,ιη. Αρθρο πρου .ο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος, ή Συμφωνία γιά τή συνεργασία στον το
μέα τού Τουρισμού μεταξύ τού Ελληνικού ’Οργανισμού Του
ρισμού καί τού 'Ομοσπονδιακού Υπουργείου ’Εξωτερικού 
Εμπορίου τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλο
βακίας, πού ύπογράφηκε στή Πράγα στις 27 Μαρτίου 1980 
καί τής οποίας τό κείμενο, σέ πρωτότυπο στήν ’Αγγλική 
γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν 'Ελληνική, έχει ώς εξής:

AGREEMENT
between the National Tourist Organization of Greece and 
‘ the Federal Ministry of Foreign Trade of the Czecho
slovak Socialist Republic on Co-operation in the Field 

. :of Tourism ;
,7The National Tourist Organization of Greece and the

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Federal Ministry of Foreign Trade of the Czechoslovak 
Socialist Republic

— Desiring to establish closer co-operation in the field 
of tourism ; -

— Recognizing the importance of tourism not only 
for the development of the economy of both countries 
but also for a wider development of mutual frindly re
lations ;

— Bearing in mind the provisions concerning promo
tion of tourism in the Final Act of the Conference on 
Security and Co-operation in Europe, done at Helsinki 
on 1st August 1975 ;

Have agreed as follows :

Article 1
The Contracting Parties shall develop co-operation 

in the field of tourism between the Hellenic Republic 
and the Czechoslovak Socialist Republic.

For this purpose the Contracting Parties shall en
deavour to : ,

a) promote tourism between the two countries by all 
means of transport ;

b) encourage tours organized by travel agencies and 
other organizations operating in the field of tourism, 
as well as tours on special occasions (cultural and spor
ts events, trade fairs, professional tours), paying spe-' 
cial attention to youth travel ;

c) encourage closer co-operation between tourist
authorities of the two countries as well as between o- 
ther organizations and institutions involved in the de
velopment of tourism ; · ■ ’(? ■

d) encourage the exchange of experience and me
thods of developing tourism and the exchange of tou
rist professional publications, research material, sta
tistical and other basic information on relevant aspects 
of domestic and international tourism in the two coun
tries. j·. J ' //.

Article 2 w - .■· ·■.:
In the interest of the development of mutual tourism, 

the Contracting Parties shall endeavour to' create con
ditions for making their citizens better informed on the 
opportunities of tourism in the other country.

Article 3
The respective tourist authorities of the Contracting 

Parties shall conclude, from time to time, protocols for 
the purpose of implementing this .Agreement; whenever 
needed they shall review their implementation and the 
development of mutual tourism.

Article 4
This Agreement shall enter into force thirty days af

ter the date on which the Contracting Parties have no
tified each other through diplomatic channels that any 
necessary constitutional requirements for the entry 
into force of the Agreement have been complied with.

Article 5
This Agreement shall remain in force for a period of 

five years. It shall thereafter be tacitly extended for 
successive periods of five years unless denounced in 
writting through diplomatic channels by either Contra
cting Party six months before the expiry of the period.

Done at Prague on March 27, 1980 in two originals in 
the English language.
For the National Tourist For the Federal Ministry 
Organization of Greece of Foreign Trade of the

Czechoslovak Socialist 
Prof. GEORGIOS DASKALAKIS Republic

· FRANTISEk ZUREK


