
Κύρωση συμφωνίας τουριστικής συνεργασίας μεταςυ του 
Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ελληνικής Δημο
κρατία; και του Κρατικού Οργανισμού για τον Τουρισμό 
της Δημοκρατίας του Ιράκ.

Π οος τη Βονλή των Ελλήνων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση 

της Συμφωνίας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 17 Δε
κεμβρίου 1981 μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και του Κρατικού Οργανισμού για τον Τουρισμό της Δημο
κρατίας του Ιράκ, για την συνεργασία στον τομέα του Του
ρισμού και την ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών.

Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινής πεποιθή- 
σεως και των δύο πλευρών ότι η ανάπτυξη του τουρισμού 
μεταξύ τους έχει σαν αποτέλεσμα το κοινό όφελος γιατί προω
θεί την κατανόηση και την συνεργασία ανάμεσα στους δύο 
λαούς.

Με την πιό πάνω συμφωνία που υπογράφτηκε και απο
τελεί το πλαίσιο με το οποίο καλύπτονται οι ειδικώτερες 
ενεργειες που θα απαιτηθούν στην συνέχεια, καθορίζονται 
τα κατάλληλα μέσα και οι τρόποι για την αύξηση της του
ριστικής κίνησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Με το άρθρο 5, εξ’ άλλου, προβλέπεται η σύσταση κοινής 
επιτροπής των συμβαλλομένων μερών για να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της συμβάσεως η οποία θα συνεδριάζει περιο
δικά στις δύο χώρες.

Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υπο
γραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, θα παραμείνει δε 
σε ισχύ για δύο χρόνια και θα ανανεώνεται κάθε φορά αυτό

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ματα για ίση διάρκεια, εκτός αν λυθεί εγγράφως με τη διπλω
ματική οδό από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος έξη μήνες 
πρίν από την ημερομηνία λήξεώς της.

Την συμφωνία υπόγραψε από Ελληνικής πλευράς ο Πρό
εδρος του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, νόμιμος εκπρό
σωπος του Οργανισμού, στις σχέσεις με τις συναφείς Οργα
νώσεις και Ιδρύματα του εξωτερικού.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 1983 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ . ,
Κύρωση συμφωνίας τουριστικής συνεργασίας μεταξύ του 

Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ελληνικής Δημο
κρατίας και του Κρατικού Οργανισμού για τον Τουρισμό 

ης Δημοκρατίας του Ιράκ.
- Άρθρο πρώτο.'

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συν τάγματος η Συμφωνία Τουριστικής συνεργασίας 
μεταςύ του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Κρατικού Οργανισμού για τον Τουρι
σμό της Δημοκρατίας του Ιράκ που υπογράφτηκε στην 
Αθήνα στις 17 Δεκέμβρη 1981, της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
Ελληνική έχει ως εξής : · · · '


