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Ό περί της Συμφωνίας περί Συνεργασίας είς τόν τόμέά τόΟ Τουρισμού 
μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου καΐ της Κυβερνήσεως 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1971 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ερμηνεία. 

Κύρώσις 
Συμφωυίας. 
ΠΙναξ. 

'Αριθμός 64 του 1971 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ 

ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ

Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Λ Α Ί Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. "Ο παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας περί 

Συνεργασίας είς τόν τομέα του Τουρισμού μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
της Δημοκρατίας τής Κύπρου και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημο
κρατίας τής Βουλγαρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν περί Συνεργασίας είς τόν 
Τομέα του Τουρισμού μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Βουλγαρίας τήν γενομένην έν Λευκωσία τήν 9ην 'Ιουνίου 1971. 

3 . "Η Συμφωνία, τής όποιας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα 
και τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως του Υπουρ
γικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 10.363 και ήμερομηνίαν 27ην Μαρτίου 
1971, δια τοΰ παρόντος Νόμου κυρουται. 

ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Κ Α Ι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Λ Α Ϊ Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 

Ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τής Κύπρου και ή Κυβέρνησις τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας διακατεχόμεναι ύπό τής. επιθυμίας δπως διευ
ρύνουν περαιτέρω τάς μεταξύ των δύο χωρών φιλικάς σχέσεις, έπί τη βάσει 
τής ίσότητος και προς άμοιβαϊον συμφέρον, και αναγνωρίζουσαι τήν σημασίαν 
τοΰ τουρισμού, 

"Εχουν συμφωνήσει ώς ακολούθως : '■ 

"Αρθρον 1 
Ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τής Κύπρου και ή Κυβέρνησις της Λαϊκής 

Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας θά αποδώσουν ίδιαιτέραν προσοχήν είς τήν ανά
πτυξιν καΐ τήν διεύρυνσιν τών τουριστικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών καΐ 
θά διευκολύνουν τάς άνταλλαγάς τουριστών. 

"Αρθρον 2 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, τηρουμένων τών νόμων καΐ τών κανονισμών 

αυτών, επιπροσθέτως προς τάς προνοουμένας ύπό της υπογραφείσης έν Σόφια 
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τφν ΙΟην Αυγούστου 1970, Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου 
κφ. της Λαϊκής Δημοκρατίας τ%; Βουλγαρίας δια τήν διευκόλυνσιν της χορη
γήσεως θεωρήσεων είς τους πολίτας των, θά απλοποιήσουν τάς ταξιδιωτικάς 
διατυπώσεις διά ξένους τουρίστας έπιθυμοΰντας νά συνεχίσουν τήν έπίσκεψίν 
των έκ της χώρας *voc των Σ υμβαλλοαένων Μερών είς τήν χώραν του έτερου. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προβαίνουν είς τουριστικήν δημοσιότητα μέσω 

ανταλλαγών έντυπου υλικού (φυλλαδίων, διαφημιστικών είκόνων, ταξιδιωτικών 
οδηγών, κ.τ.λ.), ταινιών, εκθέσεων καΐ άλλου σχετικού υλικού, περιλαμβα
νομένων τοΰ ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως, προς τον σκοπόν της αναπτύ
ξεως της μεταξύ τών δύο χωρών τουριστικής διακινήσεως. 

Τηρουμένων τών απαιτήσεων τών έν ίσχύϊ νόμων και κανονισμών αυτών, 
άπαν τό ως άνω άνταλλασσόμενον μεταξύ τών δύο Μερών ύλικόν ή τό προσφε
ρόμενον ως δώρον ύφ' ενός τούτων είς τό έτερον και είσαγόμενον διά τόν 
σκοπόν της Συμφωνίας ταύτης θά έξαιρήται τελωνειακών δασμών και τοιούτων 
έτερων δασμών οϊτινες θά άφεώρων είς τούτο. 

Νοείται δτι τό προμνημονευθέν ύλικόν είναι τό καθοριζόμενον ύπό της 
ΟΥΝΕΣΚΟ ύλικόν. 

"Αρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ενθαρρύνουν τήν ανταλλαγή ν επισκέψεων ειδι

κών είς τόν τομέα του τουρισμού και θά ανταλλάσσουν πληροφορίας αναφο
ρικός προς τάς f i r τόν *ν λόγω τομέα επιτεύξεις αυτών. 

"Αρθρον 5 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, διά τών αρμοδίων αυτών οργάνων, θά συνερ

γάζοντα ι καθ' δ μέτρον εϊναι τούτο δυνατόν διά τήν χορήγησιν υποτροφιών 
συμφώνως καταρτισθησομένω υπ* αυτών σχεδίω. 

"Αρθρον 6 
Πληρωμαί άφορώσαι είς τόν τουρισμόν μεταξύ τών δύο χωρών θά διεξά

νωνται είς συνάλλαγμα ελευθέρας μετατρεψιμότητος. 

"Αρθρον 7 
(α) 'Εγκαθιδρύεται μ>κτή 'Επιτροπή (έν τοις έπομένοις αναφερομένη ώς 

«ή Επιτροπή»), ής οί δροι εντολής είναι ή μελέτη και ή εφαρμογή μέτρων 
συμβαλλόντων είς τήν πραγματοποίησιν τών καθορισθέντων σκοπών. 

(β) Ή 'Επιτροπή δύναται νά καλέση διά συμβουλήν καί/ή βοήθειαν αντι
προσώπους τών αρμοδίων ιδρυμάτων τών δύο χωρών, έάν τά θέματα της ημε
ρησίας διατάξεως απαιτούν τούτο. 

"Αρθρον 8 
(α) Ή Επιτροπή θά συνέρχεται άνά διετίαν. 'Αμοιβαία συμφωνία τών 

προέδρων τών Αντιπροσωπειών τών δύο χωρών, ή 'Επιτροπή δύναται νά συγ
κροτη έκτακτους συνεδρίας. 

(β) Αϊ συνεδρίαι της 'Επιτροπής θά πραγματοποιώνται έκ περιτροπής είς 
έκατέραν τών χωρών και θά προεδρεύωνται ύπό του προέδρου της 'Αντιπρο
σωπείας της φιλοξενούσης χώρας. 

'Αρθρον 9 
Κατά τήν πρώτην αυτής συνεδρίαν, ήτις θά συγκροτηθή τρεις μήνας μετά 

τήν ήμερομηνίαν εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, ή Επιτροπή θά καθο
ρίση τό πρόγραμμα εργασίας αύτης και τήν σειράν προτεραιότητος τών μελ
λόντων νά συζητηθώσι θεμάτων. Η Ημερησία Διάταξις έκαστης συνεδρίας 
€@c καταρτίζηται έκ συμφώνου ύπό τών αντιπροσώπων τών δύο οίκείων χωρών, 
ftwt μήνα πρό έκαστης συνεδρίας. 
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"Αρθρον TO 
Toe συμπεράσματα:, αϊ προτάσεις καΐ αϊ συστάσεις της Έπιτρρ ί^ς θά 

παρουσιάξωνται εις τάς δύο Κυβερνήσεις προς £γκ·ρισιν ""P
G " ^ εφαρμογής. 

"Αρθρον 11 
ΟΙ Πρόεδροι των δύο Αντιπροσωπειών θά πληροφορούν αλλήλους επί τών 

λαμβανομένων μέτρων προς έφαρμογήν τών υιοθετηθέντων ύπό της Επιτροπής 
καί εγκριθέντων ύπό τών δύο Κυβερνήσεων έγγραφων. 

"Αρθρον 12 
Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται διά περίοδον πέντε ετών από της ημέρας 

καθ' ην αυνη 8ά τεθη έν ίσχύϊ. 
Ή Συμφωνία θα τεθή έν Ίσχύϊ εντός μηνός από της ημέρας λήψεως της 

τελευταίας Διακοινώσεως έπιβεβαιούσης δτι αί άπαιτούμεναι ύπό της εθνικής 
νομοθεσίας διατυπώσεις έ'χουν συμπληρωθή. 

"Αρθρον 13 
Ή παρούσα Συμφωνία παρατείνεται αυτομάτως διά σιωπηράς συγκατα

θέσεως είς τό τέλος Ακάστης πενταετίας δι* έ'τερα πέντε έτη έκτος έάν αυτή 
ήθελε καταγγελθή '.εγγράφως ύφ' ενός τών Συμβαλ?ν.ομένων Μερών ούχι όλι
γώτερον τών εξ μηνών πρό της εκπνοής αυτής. 

"Αρθρον 14 
Μετά τήν έφαρμογήν ·»;ης ή παρούσα Συμφωνία θά κοινοποιηθή προς τήν 

Γραμματείαν του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς έγγραφήν συμφώνως 
τω αρθρω 102 του Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών. 

Έγένετο έν Λευκωσία τή 9η Ιουνίου 1971, είς τέσσαρα πρωτότυπα αντί
γραφα, δύο είς τήν "Ελληνικήν καί δύο είς τήν Βουλγαρικήν, αμφοτέρων τών 
κειμένων όντων αυθεντικών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν της Διά τήν Κυβέρνησιν τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου, Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, 

(Ύπ.) ΧΡ. Β Ε Ν Ι Α Μ Ι Ν . (Ύ"") R GRIGOROV. 

'ΈχυπώΒη i * *Ρ Τυπο/ραφβΙφ ■% Κυπριακής. A w » P W V ^ ^ *ν A|U»»otik 


