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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 238

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

26 Νοεμβρίου 2008
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3716
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δη−
μοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον το−
μέα του Τουρισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρ−
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον
τομέα του Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα,
στις 18.10.2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ−
νηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αναφερόμενες
στο εξής ως «τα Μέρη»,
Λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, που υιοθετήθηκε στις 27.9.1970
στο Μεξικό,
Επιθυμώντας να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τουρι−
στικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και στην προώθηση
της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων Τουριστικών
Αρχών των δύο χωρών,
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας
κατανόησης, καλής θέλησης και στενών σχέσεων με−
ταξύ των λαών,
Βασιζόμενες στην πλήρη ισότητα των δικαιωμάτων
και στα αμοιβαία οφέλη,
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τα Μέρη, μέσα στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας και
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, θα προωθήσουν

την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας στον
τομέα του τουρισμού μεταξύ των χωρών τους.
Άρθρο 2
Τα Μέρη, θα επιδιώξουν να διευκολύνουν την τουριστική
κίνηση μεταξύ των χωρών τους σύμφωνα με τους αντίστοι−
χους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται
οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συ−
νεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανώσεων τους
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
Άρθρο 3
Προκειμένου να καταστήσουν γνωστούς τους τουρι−
στικούς πόλους έλξης τους στους πολίτες της άλλης
χώρας και να αυξήσουν την τουριστική κίνηση μεταξύ
των δύο χωρών, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία
τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής τουριστικών
πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλου υλικού
προβολής σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κα−
νονισμούς τους. Για αυτό το σκοπό, θα εξετάσουν επίσης
τη δυνατότητα συμμετοχής σε τουριστικές πανηγύρεις,
εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις
που οργανώνονται στο έδαφος της άλλης χώρας, καθώς
και της οργάνωσης ταξιδίων εξοικείωσης για ταξιδιωτι−
κούς πράκτορες, ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους και για
λοιπό προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Άρθρο 4
Τα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις
χώρες τους, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοι−
βαία τις επενδύσεις Ελλήνων και Μολδαβών επιχειρημα−
τιών, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους
τουριστικούς τομείς τους.
Άρθρο 5
Τα Μέρη μπορούν να ιδρύουν εθνικά Γραφεία Τουρι−
στικών Πληροφοριών στο έδαφος της άλλης χώρας, τα
οποία δεν θα πραγματοποιούν εμπορικές δραστηριό−
τητες και η λειτουργία των οποίων θα ρυθμίζεται από
ειδική συμφωνία που θα συνάπτεται για το σκοπό αυτό
μεταξύ των Μερών.
Άρθρο 6
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή στατιστικών
και πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού συμπερι−
λαμβανομένων:
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• Των εθνικών νόμων και των κανονισμών που διέπουν
την τουριστική δραστηριότητα στις δύο χώρες,
• Της εθνικής νομοθεσίας που σχετίζεται με την προ−
στασία και την διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών
πόρων ως τουριστικών αξιοθέατων
• Των τουριστικών θέρετρων στις δύο χώρες,
• Της εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης των ξενο−
δοχείων και άλλων τύπων τουριστικών καταλυμάτων,
Άρθρο 7
Τα Μέρη θα εξετάζουν όλες τις δυνατές μορφές συ−
νεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης
του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό το−
μέα και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων
και άλλων οργανισμών των χωρών τους που δραστηρι−
οποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
Άρθρο 8
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών Τουριστικών Αρχών τους στα πλαίσια του Παγκό−
σμιου Οργανισμού Τουρισμού, και άλλων διεθνών τουρι−
στικών οργανισμών, των οποίων και τα δύο είναι μέλη.
Άρθρο 9
Κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας η Ελλη−
νική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της που
προκύπτουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 10
Με στόχο την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας
μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής
συστάσεων στις αρμόδιες αρχές τους, θα συγκαλείται
περιοδικά μια Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από ίσο
αριθμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Μερών. Τα
Μέρη μπορούν να προσκαλούν για συμμετοχή άλλους
εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες τόσο από τον δη−
μόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται
εναλλάξ σε κάθε μία από τις δύο χώρες και σε χρόνο
που θα συμφωνείται από τα Μέρη.
Η κάθε συνάντηση θα προεδρεύεται από τον Επικε−
φαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία θα
πραγματοποιείται.
Άρθρο 11
Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναθεω−
ρηθεί. Κάθε Μέρος μπορεί να ζητήσει εγγράφως τρο−

ποποίηση ή αναθεώρηση. Κάθε τροποποίηση ή αναθε−
ώρηση που συμφωνείται από τα Μέρη, θα τίθεται σε
ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
πρώτη παράγραφο του άρθρου 13.
Άρθρο 12
Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των δύο χωρών που προκύπτουν
από άλλες διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι Συμ−
βαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 13
Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την λήψη
της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, δια της δι−
πλωματικής οδού, που θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση
από κάθε Μέρος των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών
του που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας
Συμφωνίας.
Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για μια περί−
οδο πέντε (5) ετών. Στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα,
κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός
εάν καταγγελθεί εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού,
από ένα από τα Μέρη τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν
από την εκπνοή της αρχικής ή των ακόλουθων πεντα−
ετών περιόδων.
Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας, παρ’ όλα
αυτά, δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση των έργων,
προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών που αναλή−
φθηκαν στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας και δεν ολο−
κληρώθηκαν πλήρως τη στιγμή του τερματισμού της,
εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τα Μέρη.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, οι
οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως προς τον σκοπό
αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν
την παρούσα Συμφωνία
Έγινε στην Αθήνα την 18.10.2006 σε δύο αντίτυπα, στην
Ελληνική, Μολδαβική και Αγγλική Γλώσσα και όλα τα
κείμενα είναι εξ’ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλι−
σης ως προς την ερμηνεία της Συμφωνίας, το Αγγλικό
κείμενο θα υπερισχύει.
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από
την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01002382611080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

