
Σχέδιο Νόμου «κύρωση της Συμφωνία.; μεταξύ τής Κυβέρ
νηση; της 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας 
τής Ζιμπάμπουε στον τομέα τοϋ Τουρισμού».

Προς ιή Βονλ.ή τών 'Ελλήνων

Μέ το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται ή κύρωση 
τής Συμφωνίας τού ύπογράφηκε στην ’Αθήνα στις 1 Ιου
νίου 1982 μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Δημοκρατίας τής Ζιμπάμπουε για τή συνερ
γασία στον τομέα τοϋ Τουρισμού καί την άνάπτυξη των του
ριστικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών.

' Η Συμφωνία αύτή είναι αποτέλεσμα τής κοινής πεποι- 
θήσεως καί τών δύο πλευρών ότι ή ανάπτυξη τού Τουρισμού 
μεταξύ τους έχει σάν άποτέλεσμα τύ κοινό όφελος γιατί προ
ωθεί την κατανόηση καί τήν συνεργασία ανάμεσα στούς δύο 
λαούς.

Μέ την πιό πάνω συμφωνία πού ύπογράφηκε καί άποτε- 
λεϊ το πλαίσιο μέ το όποιο καλύπτονται οί είδικώτερες ενέρ
γειες πού θά άπαιτηθούν στη συνέχεια καθορίζονται τά κατάλ.- 
ληλα μέσα καί οί τρόποι για τήν αύξηση τής τουριστικής κί
νησης καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών. '

Μέ το άρθρο 6, έξ ούλου, προβλέπεται ή σύσταση κοινής 
επιτροπής τών συμβαλλόμενων μερών γιά νά παρακολουθεί 
τήν εφαρμογή τής συμβάσεως, ή οποία θά συνεδριάζει περιο
δικά στις δύο χώρες. · : ;

'Η σύμβαση άρχίζει νά ισχύει άπό τήν ήμερομηνία υπο
γραφής της άπό τά συμβαλλ.όμενα μέρη, θά παραμείνει δέ σέ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ισχύ γιά δύο χρόνια καί θά άνανεώνεται κάθε φορά αύτόμι 
γιά ίση διάρκεια, έκτος άν λυθεί έγγράφως άπό όποιοδήπ· 
συμβαλλόμενο μέρος εξη μήνες πριν. Τήν συμφωνία ύ~ 
γραψε άπό 'Ελληνικής πλευράς ό 'Υπουργός Άναπληρώ 
’Εθνικής Οικονομίας ώς εκπρόσωπος τού 'Ελληνικού Κ 
τους. --

’ Αθήνα, 13 Ιανουάριου 1983 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελλι 

κής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας τής Ζιμπάμπ 
στόν τομέα τού Τουρισμού.

"Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 π 

1 τού Συντάγματος, ή Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερνήσ 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας τής 
μπάμπουε στόν τομέα τού Τουρισμού, πού ύπογράφηκε σ 
’Αθήνα στις 1 ’Ιουνίου 1982, τής οποίας τό κείμενο , σέ π, 
τότυπο στήν ’Αγγλική γλώσσα καί σέ μετάφραση στην ' I 
ληνική, έχει ώς έξής :


