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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αττοκαλούμενες στο εξής 
ως τα Μέρη,

Επιθυμώντας την ενδυνάμωση και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών σχέσεων που 
υφίστανται μεταξύ των δύο λαών, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας τους 
στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των τεχνών, 
του αθλητισμού, της νεολαίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμφώνησαν ως 
ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους 
στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη:

α) θα προωθήσουν και θα ενδυναμώσουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των 
αντίστοιχων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και των επιστημονικών και 
ερευνητικών φορέων τους,

β) θα ενθαρρύνουν τις σπουδές στα πλαίσια των πανεπιστημίων τους με στόχο 
την προώθηση της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας εκατέρου,

γ) θα ανταλλάσσουν μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των 
πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων ανώτερης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και 
φοιτητές, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, καθηγητές και ερευνητές,

δ) θα χορηγούν υποτροφίες για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και ερευνητικές 
σπουδές, στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτουν,

ε) θα ανταλλάσσουν διδάσκοντες και εμπειρογνώμονες της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης,

στ) θα αναπτύσσουν κοινές σχολικές δραστηριότητες, αδελφοποίηση σχολείων 
και ανταλλαγές μαθητών,

ϋνν____________



ζ) θα υποστηρίζουν τη συμμετοχή σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα 
γλώσσας και πολιτισμού που διοργανώνονται από κάθε Μέρος,

η) θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε συνέδρια και διασκέψεις που 
διοργανώνονται από κάθε Μέρος,

θ) θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε κάθε επίπεδο 
της εκπαίδευσης,

ι) θα συνεργάζονται στην παρουσίαση της ιστορίας, της γεωγραφίας, του 
πολιτισμού και της οικονομίας της άλλης χώρας, ιδιαίτερα στα σχολικά βιβλία. Με 
αυτό το στόχο, θα συστήσουν μία Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία θα 

ν ανταλλάξει και θα μελετήσει τα σχολικά βιβλία, για να προτείνει τη διόρθωση των 
ανακριβειών,

κ) θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντιστοίχων σχετικών υπηρεσιών 
τους για να εξετάσουν σε τι βαθμό και υπό ποιες προϋποθέσεις, τα πτυχία, τα 

Φ  διπλώματα και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο έδαφος του ενός εξ αυτών 
μπορούν να γίνουν δεκτά ως ισότιμα των αντιστοίχων πτυχίων, διπλωμάτων και 
πιστοποιητικών που εκδίδονται στο έδαφος του άλλου για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές 
ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, θα περιληφθεί στα Εκτελεστικά Προγράμματα 
της παρούσας Συμφωνίας.

Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων και 
βιβλιοθηκών τους, θα διευκολύνουν, αμοιβαία, την πρόσβαση των ερευνητών και 
των εμπειρογνωμόνων τους σε αυτά και θα ανταλλάσσουν ειδήμονες στους 
προαναφερόμενους τομείς.

Τα Μέρη θα προωθούν την ενεργό και φιλική συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη 
στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και της εκπαίδευσης στα πλαίσια της 
ΙΙΝΕίΒΟΟ, του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών 
οργανισμών και θα αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να είναι αντίθετες με τα 
συμφέροντα του άλλου Μέρους.

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας των 
δύο χωρών. Επίσης, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες για θέματα 
νεολαίας, με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας μεταξύ των νέων, 
δημιουργώντας φιλική ατμόσφαιρα και προάγοντας την ειρήνη.

*
Νλ

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΡΘΡΟ 4



Τα Μέρη θα αναπτύσσουν την συνεργασία τους στον τομέα του πολιτισμού και θα 
ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τα εξής:

α) πρωτοβουλίες για διοργάνωση, μέσω των αρμοδίων αρχών κάθε χώρας, 
εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων προκειμένου να προβάλουν 
διάφορα έργα τέχνης,

β) την παρουσίαση λογοτεχνικών έργων του άλλου Μέρους,
συμπεριλαμβανομένων και μεταφράσεων, ανταλλαγής βιβλίων, δημοσιεύσεων και 
άλλου πολιτιστικού υλικού,

γ) τη συμμετοχή εκπροσώπων τους σε διεθνή συνέδρια, διαγωνισμούς,
φεστιβάλ και συναντήσεις για πολιτιστικά θέματα που διοργανώνονται από το άλλο 
Μέρος,

δ) την ανάπτυξη επαφών, είτε επί ατομικής βάσεως είτε μέσω Οργανισμών, 
μεταξύ καλλιτεχνών και συγγραφέων των δύο χωρών και την ανταλλαγή ειδημόνων 
στους τομείς των καλών τεχνών και της καλλιτεχνικής επιμόρφωσης, καθώς και 
συγγραφέων, κριτικών και καλλιτεχνών,

ε) την ανταλλαγή ομάδων θεάτρου, όπερας, μπαλέτου, μουσικής, τεχνών και 
λαογραφίας ή μεμονωμένων ερμηνευτών και εμπειρογνωμόνων,

στ) την ανάπτυξη επαφών στον τομέα του κινηματογράφου, μέσα από την 
ανταλλαγή ταινιών και τη συμμετοχή σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ που 
διοργανώνονται από την άλλη χώρα,

ζ) την ανταλλαγή πληροφοριών και επισκέψεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με 
την πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας 
της τέχνης, της μουσειολογίας, των καλών τεχνών, της συντήρησης, της 
αναστήλωσης, της αρχιτεκτονικής, της εκτίμησης των υλικών και των κατασκευών,

η) την ανταλλαγή πληροφοριών για έργα που σχετίζονται με την προστασία και 
τη συντήρηση των φυσικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, 
συγκροτημάτων, αρχαιολογικών χώρων, αντικειμένων και έργων τέχνης,

θ) τη διοργάνωση διμερών εκδηλώσεων για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται 
με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων.



Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών. Στη συνέχεια, 
εφόσον δεν καταγγελθεί από κανένα Μέρος έως και έξι μήνες πριν την λήξη της 
ανωτέρω περιόδου, θα ανανεωθεί αυτομάτως για την επόμενη πενταετία.

Υπεγράφη εις διπλούν στην Αθήνα στις 4 Φεβρουάριου 2000, στην Ελληνική, 
Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε 
περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η της Δημοκρατίας της Τουρκίας αποκαλούμενες 
στο εξής ως τα Μέρη ,

Αναγνωρίζοντας ότι οι παραβάσεις των τελωνειακών νόμων και 
κανονισμών παραβλάπτουν τα κοινωνικά, οικονομικά, εμπορικά και άλλα 
συμφέροντα των χωρών τους,

Πεπεισμένες ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών 
τους Διοικήσεων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη δράση για την 
πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και 
ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς δια των συνόρων όπλων, 
εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, καθώς και αντικειμένων 
πολιτιστικής αξίας και αρχαιολογικών θησαυρών,

Λαμβάνοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχότροπες ουσίες,

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που 
ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή καθώς και τις Συστάσεις του 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας,

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

α) με τον όρο «Τελωνειακή νομοθεσία» νοούνται οι νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των 
δύο Μερών και διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αγαθών και 
υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου



β) με τον όρο «Τελωνειακή Διοίκηση» νοούνται για,την Ελληνική Δημοκρατία, 
η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών και 
για τη Δημοκρατία της Τουρκίας το Υφυπουργείο παρά τω Πρωθυπουργού για 
τα Τελωνεία

γ) με τον όρο «δασμοί και φόροι» νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται και εισπράττονται από τα Μέρη, κατ’ 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας με εξαίρεση τα τέλη κάι τις 
επιβαρύνσεις των οποίων το ποσό περιορίζεται στο κατά προσέγγιση κόστος 
των παρεχομένων υπηρεσιών

δ) με τον όρο «τελωνειακή παράβαση» νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα 
παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας

ε) με τον όρο «πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

στ) με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλες οι 
πληροφορίες που έχουν σχέση με συγκεκριμένο ή δυνάμενο να 
προσδιορισθεί πρόσωπο

ζ) με τον ορο «ναρκωτικά φάρμακα» νοούνται οποιεσδήποτε από τις ουσίες, 
φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρονται στα κεφάλαια I και II της Ενιαίας 
Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα με τις σχετικές τροποποιήσεις

η) με τον όρο «ψυχότροπες ουσίες» νοούνται οποιεσδήποτε από τις ουσίες, 
φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρονται στους πίνακες I, II, III και IV της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες

θ) με τον όρο «ελεγχόμενη παράδοση» νοείται η τεχνική να επιτραπεί σε 
παράνομες ή ύποπτες αποστολές ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων 
ουσιών και ελεγχόμενων χημικών ουσιών, ή υποκατάστατων αυτών, να 
διέλθουν εκτός, διαμέσου ή εντός του εδάφους ενός ή περισσότερων χωρών, 
εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών τους, με σκοπό τον 
εντοπισμό των εμπλεκομένων στη διάπραξη παραβάσεων προσώπων

ι) με τον όρο «αιτουμένη Διοίκηση» νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση από την 
οποία ζητείται η συνδρομή

κ) με τον όρο «αιτούσα Διοίκηση» νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση η οποία ζητά 
τη συνδρομή.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας

1. Με την παρούσα Συμφωνία τα Μέρη καθιερώνουν συνεργασία και 
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, με σκοπό 
την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων 
και την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων:



α) της εξασφάλισης του ορθού υπολογισμού των δασμών και φόρων 
β) του ακριβούς προσδιορισμού της αξίας των εμπορευμάτων για 
τελωνειακούς σκοπούς
γ) του καθορισμού της δασμολογικής κατάταξης και της καταγωγής των 
εμπορευμάτων.

2. Η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των δύο Μερών παρέχεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ,και 
των διαθεσίμων πόρων τους.

3. Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τις υποχρεώσεις των 
Μερών στα πλαίσια άλλων Διεθνών Συμβάσεων ή Συμφωνιών.

Άρθρο 3
Συνδρομή κατόπιν αίτησης

1. Κατόπιν αίτησης, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών πληροφορούν η 
μία την άλλη εάν αγαθά που εξάγονται από το έδαφος του ενός Μέρους 
έχουν νόμιμα εισαχθεί στο έδαφος του άλλου Μέρους. Κατόπιν αίτησης, οι 
πληροφορίες αυτές μνημονεύουν τις τελωνειακές διάδικασίες που 
εφαρμόσθηκαν για τον τελωνισμό των αγαθών.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, παρέχει κατόπιν αίτησης της 
Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους και στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων της πληροφορίες αναφορικά με:

α) μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι 
χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν σε 
τελωνειακές παραβάσεις
β) αγαθά που η αιτούσα Διοίκηση θεωρεί ή έχει υπόνοιες ότι 
χρησιμοποιούνται σε ενέργειες που παραβιάζουν την τελωνειακή 
νομοθεσία
γ) πρόσωπα για τα οποία η αιτούσα Διοίκηση γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι 
έχουν ανάμειξη σε ενέργειες που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία 
δ) νέα μέσα και μεθόδους για τα οποία η αιτούσα Διοίκηση γνωρίζει ή 
υποψιάζεται ότι χρησιμοποιούνται σε ενέργειες που παραβιάζουν την 
τελωνειακή νομοθεσία
ε) χώρους για τους οποίους η αιτούσα Διοίκηση γνωρίζει ή υποψιάζεται 
ότι χρησιμοποιούνται σε ενέργειες που παραβιάζουν την τελωνειακή 
νομοθεσία.

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της 
Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, παρέχει σε αυτή κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία σχετική με ενέργειες που μπορεί να 
καταλήξουν σε τελωνειακές παραβάσεις μέσα στο έδαφος του 
Κράτους της αιτούσας Διοίκησης.



4. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, παρέχουν τα 
απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά και αποστολή αγαθών, 
όπως διοικητικά, φορτωτικά ή εμπορικά έγγραφα.

5. Κατόπιν αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός ή του άλλου 
Μέρους, στην έκταση της αρμοδιότητας και της δυνατότητάς της, 
ασκεί ειδική επιτήρηση για καθορισμένη χρονική περίοδο πάνω στις 
διακινήσεις αγαθών που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο 
τελωνειακών παραβάσεων συμπεριλαμβανομένων και των κινήσεων 
των αναμεμειγμένων σε αυτά προσώπων και μέσων μεταφοράς.

Άρθρο 4
Δίαυλοι επικοινωνίας

1. Η λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής πραγματοποιείται με 
απευθείας επικοινωνία των υπαλλήλων, που ορίζονται από τους 
επικεφαλείς των αντιστοίχων Τελωνειακών Διοικήσεων. Γι’ αυτό το 
λόγο, τα δύο Μέρη ανταλλάσσουν τα ονόματα των υπευθύνων 
υπαλλήλων και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία.

2. Στην περίπτωση που η Τελωνειακή Διοίκηση του Μέρους προς το 
οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν είναι αρμόδια να ανταποκριθεί στην 
αίτηση, παραπέμπει την αίτηση στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 5
Μορφή και περιεγόιιενο των αιτήσεων συνδρομής

1. Οι αιτήσεις συνδρομής δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας 
υποβάλλονται εγγράφως. Την αίτηση συνοδεύουν τα αναγκαία για την 
ικανοποίησή της έγγραφα. Κατ’ εξαίρεση, όταν αυτό απαιτείται λόγω 
του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης είναι δυνατή η αποδοχή 
προφορικών αιτήσεων, οι οποίες όμως επιβεβαιώνονται άμεσα 
εγγράφως.

2. Οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνομα της Τελωνειακής Διοίκησης που υποβάλλει την αίτηση 
β) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης
γ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που αποτελούν 
αντικείμενο ερευνών, εφόσον είναι γνωστά
δ) σύντομη περιγραφή της αντιμετωπιζόμενης υπόθεσης και των 
συναφών με αυτή νομικών στοιχείων.

3. Η ανταλλασσόμενη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας 
αλληλογραφία διενεργείται στις επίσημες γλώσσες των Μερών με 
μετάφραση στην Αγγλική.



1. Η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση
καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ικανοποίησή της. Οι 
παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να διαβιβάζονται και ηλεκτρονικά. Η 
διαβίβαση αυτή θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες επεξηγήσεις για την 
ερμηνεία και τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

;
2. Οι αιτήσεις συνδρομής που υποβάλλονται βάσει του παρόντος

άρθρου, ικανοποιούνται με την τήρηση της εσωτερικής νομοθεσίας 
της αιτουμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
ικανοποίηση της αίτησης, η αιτουμένη Διοίκηση πληροφορεί σχετικά 
την αιτούσα Διοίκηση.

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της
Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, διεξάγει κάθε αναγκαία 
έρευνα, περιλαμβανομένης της εξέτασης προσώπων υπόπτων για 
διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων.

4. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της
Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους να προβαίνει σε
εξακρίβωση, έλεγχο και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση των 
γεγονότων σχετικά με τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην παρούσα 
Συμφωνία και για τις οποίες είναι αρμόδια η αιτουμένη Διοίκηση.

5. Σε ειδικές περιπτώσεις, δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 
Τελωνειακής Διοίκησης του ενός Μέρους, με τη γραπτή συγκατάθεση 
της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, με την τήρηση των 
όρων,’ όπως αυτοί καθορίζονται από την τελευταία, μπορεί να 
παρευρίσκεται στο έδαφος της τελευταίας, σε έρευνες για παραβάσεις 
της τελωνειακής νομοθεσίας του αιτούντος Μέρους.

6. Υπάλληλοι της Τελωνειακής Διοίκησης του αιτούντος Μέρους που 
παρευρίσκονται στο έδαφος του αιτουμένου Μέρους, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, θα ενεργούν μόνο συμβουλευτικά και σε καμία 
περίπτωση δε θα συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα, ούτε θα 
συναντώνται με άτομα που ανακρίνονται ούτε θα λαμβάνουν μέρος 
σε οποιεσδήποτε έρευνες.

7. Στις περιπτώσεις που η αιτούσα Διοίκηση υποβάλλει μία αίτηση 
συνδρομής την οποία η ίδια δε θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει, 
εναπόκειται στην αιτουμένη Διοίκηση να αποφασίσει για την 
ικανοποίησή της και πληροφορεί την αιτούσα Διοίκηση ως προς 
αυτό.



1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, 
χωρίς προηγούμενη αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία 
για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας όταν λαμβάνουν 
πληροφορίες που αφορούν:

/
α) παράνομες ενέργειες
β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 
τέτοιων ενεργειών
γ) εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο 
τελωνειακών παραβάσεων
δ) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι έχουν ανάμιξη 
σε τελωνειακές παραβάσεις
ε) μέσα μεταφοράς για τα οποία είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες 
ότι χρησιμοποιούνται σε τελωνειακές παραβάσεις.

2. Η ανωτέρω αυτόβουλη συνδρομή παρέχεται από τα Μέρη ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική 
ζημία στην οικονομία, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια ή σε 
οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους, όπως η 
παράνομη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού 
υλικού, ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, 
αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων πολιτιστικών θησαυρών.

Άρθρο 8
Ελενγόιιενη παράδοση

1. Σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, οι Τελωνειακές Διοικήσεις 
των Μερών συμφωνούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο της ελεγχόμενης 
παράδοσης με σκοπό τον εντοπισμό των προσώπων που 
εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση.

2. Η μέθοδος της ελεγχόμενης παράδοσης μπορεί να εφαρμοστεί είτε 
αφήνοντας το φορτίο ανέπαφο, είτε με την κατάσχεση του φορτίου σε 
ένα ενδιάμεσο στάδιο, είτε με την αφαίρεσή του, είτε με την 
αντικατάσταση του φορτίου εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών ορίζουν σε κάθε περίπτωση 
ελεγχόμενης παράδοσης τη μορφή και τα μέσα εφαρμογής της, 
καθώς και τις οικονομικές ρυθμίσεις.

4. Τα αποτελέσματα της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης θα 
γνωστοποιούνται αμοιβαία το συντομότερο δυνατόν.



Άρθρο 9
Τήρηση απορρήτου

Οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες 
που λαμβάνονται κατά την παροχή αμοιβαίας συνδρομής μπορούν 
να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος μόνο για τους 
σκοπούς τους οριζόμενους από την παρούσα Συμφωνία και μόνο 
από τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τομς σε 
δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Αυτού του είδους οι
επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος για άλλους 
σκοπούς μόνο μετά τη γραπτή συγκατάθεση του παρέχοντος Μέρους, 
ως προς αυτό.

Κατόπιν αίτησης τοίι παρέχοντος Μέρους, οι επεξεργασμένες 
πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που περιέρχονται 
στο άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας θεωρούνται 
απόρρητες από το λαμβάνον Μέρος.

Επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που 
παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας υπάγονται στη χώρα 
παραλήπτη στον ίδιο βαθμό επισήμου απορρήτου που αυτή 
εφαρμόζει, όσον αφορά επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και 
άλλες πληροφορίες που αποκτώνται στο έδαφος της.

Στις περιπτώσεις που ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη παρέχουν την 
ίδια προστασία με εκείνη που εφαρμόζεται από το Μέρος που τα 
παρέχει σύμφωνα με τη ισχύουσα σε αυτό νομοθεσία.

Άρθρο 10
Φάκελοι και έγγραφα

Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων ζητούνται μόνον 
εφόσον δεν αρκούν επικυρωμένα αντίγραφα. Κατόπιν ειδικής αίτησης, 
αντίγραφα τέτοιων φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων 
επικυρούνται κατάλληλα.

Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων που 
διαβιβάζονται, επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 11
Ερπειροννώρονες και μάρτυρες

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί να εξουσιοδοτεί 
υπαλλήλους της, κατόπιν αίτησης της ·Τελωνειακής Διοίκησης του 
άλλου Μέρους, να παρίστανται ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε 
δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που
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καλύπτει η παρούσα Συμφωνία στο έδαφος του άλλου Μέρους και να 
προσκομίζουν φακέλους, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών, 
εφόσον είναι αναγκαία στις διαδικασίες.
Η αίτηση παραστάσεως πρέπει, εκ των προτέρων, να αναφέρει 
επακριβώς τη δικαστική ή διοικητική αρχή ενώπιον της οποίας 
πρέπει να παραστεί ο υπάλληλος και για ποιο ζήτημα και υπό 
ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος.

2. Η αιτούσα Διοίκηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη</ πλήρη 
προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εξουσιοδοτημένων 
υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος της 
και την τήρηση απορρήτου για τις καταθέσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η μεταφορά και τα ημερήσια έξοδα 
των παραπάνω υπαλλήλων καλύπτονται από την αιτούσα Διοίκηση.

3. Η αίτηση για να παραστούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι ως 
εμπειρογνώμονες και μάρτυρες θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία 
των Μερών.

Άρθρο 12
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής

1. Σε περιπτώσεις που το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 
συνδρομής, θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης μπορεί να επιφέρει 
βλάβη στην κυριαρχία του, στην ασφάλεια, στη δημόσια τάξη ή σε 
άλλους σημαντικούς τομείς εθνικών του συμφερόντων, ή να παραβιάζει 
το εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, μπορεί να 
αρνηθεί την παροχή συνδρομής ή να υπαγάγει την ικανοποίηση της 
αίτησης στην τήρηση ορισμένων όρων.

2. Σε περίπτωση άρνησης παροχής συνδρομής, η αιτία της άρνησης θα 
δίδεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα Διοίκηση.

Άρθρο 13 
Τεχνική συνδρομή

1. Τα Μέρη παρέχουν κάθε είδους συνδρομή το ένα στο άλλο σε 
θέματα επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων των Τελωνειακών 
τους Διοικήσεων.

2. Για το σκοπό αυτό κάθε Μέρος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, 
δέχεται στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά του προγράμματα και 
σεμινάρια που οργανώνει για τους τελωνειακούς του υπαλλήλους, 
στελέχη της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους προκειμένου 
να βελτιώσει το επαγγελματικό τους επίπεδο μέσω της εκπαίδευσης 
και της πρακτικής εξάσκησης.



3. Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρία σχετικά με νέες 
μεθόδους και μέσα για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των 
τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και για την παράνομη διακίνηση 
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και παρέχουν 
αμοιβαία οποιαδήποτε άλλης μορφής τεχνική συνδρομή με την 
ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 
σχετικών με τους τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες.

1. Τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αξίωση για απόδοση 
δαπανών τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας 
Συμφωνίας με εξαίρεση τις δαπάνες για μάρτυρες και την αμοιβή 
εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων οι οποίοι δεν είναι κυβερνητικοί 
υπάλληλοι, οι οποίες θα καλύπτονται από το αιτούν Μέρος.

2. Οι δαπάνες που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά την εφαρμογή 
του άρθρου 13 της παρούσας Συμφωνίας υπόκεινται σε περαιτέρω 
διαβουλεύσεις μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων.

1. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι η 
Τελωνειακή Διοίκηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υφυπουργείο 
παρά τω Πρωθυπουργώ για τα Τελωνεία της Δημοκρατίας της Τουρκίας 
οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας για την αντιμετώπιση 
θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και, μετά 
από διαβουλεύσεις, εκδίδουν διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή της 
παρούσας Συμφωνίας και προσπαθούν με κοινή συναίνεση να 
επιλύουν προβλήματα ή θέματα που ανακύπτουν στην ερμηνεία 
της Συμφωνίας ή κατά την εφαρμογή της.

2. Τα Μέρη συμφωνούν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
με σκοπό την εξέταση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας 
εκτός εάν συμφωνήσουν αμοιβαία γραπτώς ότι τέτοιες συναντήσεις 
δεν είναι αναγκαίες.

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την 
ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο 
με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ότι αποδέχονται τους 
όρους της και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εσωτερικές διαδικασίες 
για τη θέση της σε ισχύ.

Άρθρο 14
Δαπάνες συνδρομής

Άρθρο 15
Εφαρμογή της Συμφωνίας

Άρθρο 16
Ισχύς της Συμφωνίας



2. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα. Θα τερματισθεί με γραπτή γνωστοποίηση ενός από τα 
Μέρη, μέσω της διπλωματικής οδού, οπότε θα παυσει να ισχύει έξι 
μήνες μετά την επίδοση τέτοιας γνωστοποίησης.

Υπεγράφη εις διπλούν στην Αθήνα στις 4 Φεβρουάριου 2000, στην Ελληνική, 
Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε 
περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΩΡ Σ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ



Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αποκαλούμενες στο εξής 
ως τα Μέρη,

αναγνωρίζοντας την σημασία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη 
των οικονομιών των δυο κρατών, επιθυμώντας την ανάπτυξη της επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, 
συμφώνησαν ως ακολούθως:

1 Προοίμιο

Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία στον 
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Τομέα μεταξύ των αντίστοιχων ερευνητικών φορέων 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και την ισχύουσα 
νομοθεσία κάθε χώρας. Υπεύθυνες για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας 
θα είναι η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας (ΓΓΕΤ) και το 
Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ερευνας της Τουρκίας (ΤΙΙΒΙΤΑΚ) 
αντιστοίχως.

2. Μορφές Συνεργασίας

Ειδικώτερα η συνεργασία θα πραγματοποιείται με τις εξής μορφές:

α) Υλοποίηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής των επιστημονικών αποτελεσμάτων και 
της ανταλλαγής επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και ερευνητών, 
β) Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, 
συμπόσια, μαθήματα, ημερίδες, εκθέσεις κλπ.,
γ) Ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών και βιβλιογραφίας, 
δ) Από κοινού χρήση εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
επιστημονικού εξοπλισμού,
ε) Αλλες μορφές επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που μπορεί να 
συμφωνηθούν αμοιβαίως.



3. Μικτή Επιτροπή

3.1 Προς τον σκοπό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, θα συγκροτηθεί 
Μικτή Επιτροπή αποτελουμένη από εκπροσώπους οριζόμενους από τα δύο Μέρη. 
Τα καθήκοντα της Μικτής Επιτροπής θα είναι τα ακόλουθα:

α. ο καθορισμός των τομέων συνεργασίας με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι φορείς κάθε χώρας και τις εθνικές πολιτικές στον τομέα της επιστήμης 
και τεχνολογίας,
β. η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, 
γ. η διευκόλυνση της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και έργων, 
δ. η ενθάρρυνση ανταλλαγής εμπειρίας κτηθείσης μέσω της διμερούς 
επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και η αξιολόγηση προτάσεων για την 
περαιτέρω ανάπτυξή της.

3.2 Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο (2) χρόνια, 
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, διαδοχικά στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε 
από κοινού συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Εάν οι συναντήσεις της Μικτής 
Επιτροπής δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν για μη ελεγχόμενους λόγους, 
η αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων είναι δυνατόν να γίνεται μέσω γραπτής 
διαδικασίας.

3.3. Η Μικτή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τους κανόνες 
λειτουργίας της.

4. Κοινά έργα Ερευνας και Ανάπτυξης

4.1 Οι ερευνητικές προτάσεις πρέπει να περιέχουν λεπτομερή πληροφόρηση 
σχετικά με τα αντικείμενα και την αιτιολόγηση της σχεδιαζομένης κοινής 
ερευνητικής εργασίας, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, την σύνθεση κάθε 
ερευνητικής ομάδος και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

4.2 Οι ερευνητικές προτάσεις θα συντάσσονται στην αγγλική γλώσσο 
χρησιμοποιώντας το «Εντυπο Υποβολής Προτάσεως» και θα πρέπει νο 
υποβάλλονται προς αξιολόγηση και έγκριση ταυτόχρονα στη Γενική Γραμματεί< 
Ερευνας και Τεχνολογίας και το ΤΙΙΒΙΤΑΚ.
Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται ανεξάρτητα από κάθε ένα απ< 
τα δύο Μέρη, σύμφωνα με τους Νόμους και κανονισμούς τους και μόνο εκείνες ( 
προτάσεις που θα εγκριθούν από κοινού και από τα δύο Μέρη θ' 
χρηματοδοτούνται.

4 3. Η περίοδος υλοποίησης ενός κοινού ερευνητικού έργου, που χρηματοδοτείπ 
βάσει της παρούσης Συμφωνίας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο χρόνια. I 
συνολική διάρκεια των επισκέψεων προς μια κατεύθυνση, κατά την διάρκει 
ολόκληρης της περιόδου υλοποίησηςτου κάθε έργου, δεν θα πρέπει να υπερβαίν 
τους τρεις μήνες.

4.4 Κάθε επιστημονική επίσκεψη θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον Ελλην 
επιστήμονα στην Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και τον Τούρκ



επιστήμονα στο ΤΙΙΒΙΤΑΚ, δύο εβδομάδες πριν την πραγματοποίησή της. Η 
σχετική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της εργασίας που 
θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχεδιαζόμενης επίσκεψης.

4.5 Σε διάστημα ενός μηνός από την ολοκλήρωση επιστημονικής επίσκεψης θα 
υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και στο ΤΙΙΒΙΤΑΚ 
έκθεση προόδου που θα περιγράφει την εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης. Η επόμενη επίσκεψη δεν θα επιτρέπεται αν δεν έχει 
υποβληθεί η έκθεση προόδου σχετικά με την προηγούμενη.

4.6 Σε διάστημα δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησης θα 
καταρτίζεται στην Αγγλική γλώσσα από κοινού και από τις δύο ερευνητικές ομάδες 
και θα υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και στο 
ΤΙΙΒΙΤΑΚ προς αξιολόγηση και έγκριση η τελική έκθεση προόδου στην οποία θα 
παρουσιάζεται το έργο που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν.

5. Δαπάνες

5.1 Το κόστος ανταλλαγής των εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και άλλων 
ειδικών το οποίο προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία θα καλύπτεται, εκτός εάν 
αμοιβαία συμφωνηθεί διαφορετικά, ως εξής:

α. Το αποστέλλον Μέρος θα αναλαμβάνει το κόστος της διεθνούς μεταφοράς 
στην πόλη όπου θα εκτελείται η κοινή εργασία.
β. Το φιλοξενούν Μέρος θα παρέχει ημερήσια αποζημίωση στους επιστήμονες 
που το επισκέπτονται. Η ημερήσια αποζημίωση περιλαμβάνει έξοδα 
διανυκτέρευσης και διατροφής.

5.2 Το αποστέλλον Μέρος είναι υπεύθυνο για την επείγουσα ιατρική, ασφαλιστική 
κάλυψη των επιστημόνων του, περιλαμβανομένης της ιατρικής φροντίδας.

6. Διάδοση προκυπτουσών πληροφοριών

6.1 Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και κάθε άλλη πληροφορία 
που θα προκύψει από την συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα 
ανακοινώνεται, δημοσιεύεται ή από κοινού αξιοποιείται εμπορικά με την σύμφωνη 
γνώμη και των δύο συνεργαζομένων εταίρων σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις 
που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.2 Με την συναίνεση των συνεργαζομενων εταίρων είναι δυνατόν να 
προσκαλούνται επιστήμονες, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων χωρών 
ή διεθνών οργανισμών προκειμένου να συμμετάσχουν σε έργα και προγράμματα 
που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Το κόστος μιας τέτοιας 
συμμετοχής θα βαρύνει κανονικά τις τρίτες χώρες εκτός και εάν οι δύο πλευρές 
συμφωνήσουν διαφορετικά εγγράφως.



7. Υλοποίηση και Νομικές Διατάξεις

7.1 Οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετικές με την ερμηνεία ή την υλοποίηση της 
παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται με συνομιλίες στο πλαίσιο της Μικτής 
Επιτροπής ή μεταξύ των Μερών.

7.2 Σχετικά με τη συνεργασία που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, το κάθε 
Μέρος θα λάβει σύμφωνα με τη νομοθεσία του όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξασφάλιση των’καλύτερων δυνατών συνθηκών για την εφαρμογή της.

7.3 Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει την ισχύ ή εκτέλεση οποιοσδήποτε 
υποχρεώσεως που προκύπτει από άλλες διεθνείς Συνθήκες ή Συμφωνίες που 
συνάπτονται από το κάθε Μέρος.

8. Εναρξη και Λήξη

8.1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα κατά την οποία τα Μέρη θα 
ενημερωθούν αμοιβαίους ότι η Συμφωνία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις νομικές 
διαδικασίες κάθε χώρας. Η ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης θεωρείται 
ως εκείνη της έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

8.2 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών και θα 
ανανεωθεί αυτόματα για επι πλέον πενταετείς περιόδους, εκτός εάν ένα από τα 
Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του για τη λήξη της.

8.3 Η Συμφωνία θα θεωρείται λήξασα έξι μήνες μετά την ημερομηνία της 
παραπάνω γνωστοποίησης. Η λήξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας δεν θα 
επηρεάσει τα έργα ή προγράμματα που θα εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
Συμφωνίας που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της λήξης ισχύος της.

Υπεγράφη εις διπλούν στην Αθήνα στις 4 Φεβρουάριου 2000 στην Ελληνική, 
Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε 
περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αποκαλούμενες 
στο εξής ως τα Μέρη,

επιθυμώντας να ενδυναμώσουν το πνεύμα συνεργασίας με βάση τις αρχές 
της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους,

με έναυσμα τη διάθεση ανάπτυξης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών σε διάφορα επίπεδα,

συμφώνησαν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ I

Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της παρούσης -Συμφωνίας είναι η 
προώθηση και ανάπτυξη διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Τα Μέρη, στα πλαίσια της αντίστοιχης νομοθεσίας τους και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, καθώς και τις Συμφωνίες μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρέπει να 
κάνουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της 
οικονομικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατό ευρύτερη βάση, σε όλους τους 
τομείς που θεωρούνται υπέρ των αμοιβαίων συμφερόντων τους και 
ωφελειών τους.

Κατά την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία 
πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή 
της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόνω ~υνεργασία στοχεύει ιδιαίτερα:

- στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ 
των Μερών,

- στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και 
εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με
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σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, . κοινοπραξιών, συμφωνιών 
χορήγησης αδειών και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ II

Τα Μέρη προσδιόρισαν, μεταξύ άλλων, και τους ακόλουθους τομείς ως 
πιθανούς τομείς συνεργασίας:

ριομηχανια, συμπερίΛαμρανομενης και της ναυπηγικής και 
επισκευαστικής πλοίων,

- ενέργεια,

- γεωργία, συμπεριλαμβανομένης και της γεωργικής βιομηχανίας,

κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών,

- μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων και των θαλασσίων μεταφορών,

- τηλεπικοινωνιών,

- τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

- τουρισμού,

- επαγγελματικής και διοικητικής κατάρτισης,

- περιβάλλοντος,

-υγείας.
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ΑΡΘΡΟ III

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, οργανισμούς και 
εταιρείες, ώστε να αναπτύξουν οικονομική συνεργασία μεταξύ τους.

Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη 
δραστηριότητα αυτή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες, ειδικώτερα μέσω:

- της ανάπτυξης ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις,

- τπγ διευκόλυνσης της ανταλλανήο ευποοικών και οικονουικών
τ τ Α π ο ο ( θ θ θ . ω ν

- της υποστήριξης των ανταλλαγών και των επαφών μεταξύ των 
επιχειρηματικών αντιπροσωπειών και εκπροσώπων,



- της προώθησης της διοργάνωσης εμπορικών και άλλων εκθέσεων, 
συμποσίων κλπ,

- της ενθάρρυνσης των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης.

ΑΡΘΡΟ IV

Οιαδήποτε δισφορά προκόψει μεταξύ ,νιερων σχετικά με την ερμηνεία 
ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, θα λύεται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, με φιλικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις.

ΑΡΘΡΟ V

Τα Μέρη δια της παρούσας, συστήνουν μία Κοινή Ελληνοτουρκική 
Οικονομική Επιτροπή για την προώθηση και διευκόλυνση της οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή, πρέπει μεταξύ άλλων:

- να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της 
παρούσας Συμφωνίας,

- να ορίσει τις γενικές κατευθυντήριες αρχές για την οικονομική συνεργασία,

- να προσδιορίσει και να προωθήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης της 
συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων,

- να λειτουργήσει ως συμβουλευτικό forum μεταξύ των Μερών σε 
συγκεκριμένα θέματα.

Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάζει μετά από αίτημα οιουδήποτε
εκ των δύο, εναλλάξ στην Ελλάδα και την Τουρκία.

ΑΡΘΡΟ VI

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την 
ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία κάθε Μέρους.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών και στη συνέχεια η ισχύς της θα παρατείνεται αυτομάτως κάθε 
χρόνο, εκτός από την περίπτωση που δοθεί έγγραφη ειδοποίηση λήξης της 
από οιοδήποτε εκ των Μερών, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της.

Στην περίπτωση λύσης της παρούσης Συυφωνίας. οι διατάξεις τηο θα 
συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συναφθηκαν κατά τη 
διάρκεια ισχύος της.



Υπεγράφη εις διπλούν στην Αθήνα στις 4 Φεβρουάριου 2000 στην 
Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου 
αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το 
αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αττοκαλούμενες στο εξής ως 
τα Μέρη.

Επιθυμώντας να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στον ναυτιλιακό 
τομέα και ειδικότερα με σκοπό να ενδυναμώσουν την συνεργασία τους στο 
ναυτιλιακό τομέα και να συμβάλλουν έτσι στην ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας με 
βάση τις αρχές της ελευθερίας της εμπορικής ναυτιλίας και να ενθαρρύνουν την 
προώθηση των διμερών οικονομικών δεσμών μεταξύ εκείνων που τους αφορούν.

Σημειώνοντας την σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Έχοντας υπόψη τις αρχές, που τέθηκαν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τις 
Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις στις οποίες τα δύο Μέρη είναι μέλη .

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

Για τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής:

1. Ο όρος «πλοίο του Μέρους» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα 
Νηολόγια καθενός Μέρους και που φέρει την σημαία του .

Ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει:

(α)Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.
(β) Τα αλιευτικά πλοία .
(γ) Τα πλοία που διεξάγουν υδρογραφικές, ωκεανογραφικές και επιστημονικές 
έρευνες.
(δ) Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία .

2. Ο όρος "μέλος του πληρώματος" σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, 
που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την 
λειτουργία του, που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος και κατέχει 
κατάλληλο αποδεικτικό ταυτότητας

Άρθρο I 
Ορισμοί



3. Ο όρος "διεθνής θαλάσσια μεταφορά" σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της 
περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που 
βρίσκονται στην επικράτεια ενός Μέρους .

4. Ο όρος "ακτοπλοΐα" σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των 
λιμένων του ενός από τα Μέρη. Ο όρος "ακτοπλοΐα" περιλαμβάνει κάθε μεταφορά 
εμπορευμάτων τα οποία , αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και 
ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή 
έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ιδίου 
Μέρους .

| Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών έστω και
\ αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας .

1. Τα Μέρη θα βασίζουν την ανάπτυξη των σχέσεων τους στο ναυτιλιακό τομέα, στις 
αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας 
και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς 
τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο. Η αρχή της μη διακρίσεως θα 
εφαρμόζεται στις δραστηριότητες διεθνών ναυτιλιακών μεταφορών των φυσικών ή 
νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός 
Μέρους στην επικράτεια του άλλου Μέρους.

2. Οι διατάξεις της Συμφωνίας αυτής:

(α) δεν θα εφαρμόζονται σε λιμάνια που δεν είναι ανοιχτά για την είσοδο ξένων 
πλοίων .
(β) δεν θα επηρεάζουν τους κανονισμούς που αφορούν την είσοδο και παραμονή 

ι αλλοδαπών .
ι (γ) δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για δραστηριότητες, που επιφυλάσσονται από 
1 την εθνική νομοθεσία καθενός από τα Μέρη για τα πλοία που φέρουν την σημαία του 
; ή για τις δικές του επιχειρήσεις και οργανισμούς, και που περιλαμβάνουν ειδικότερα 

την ακτοπλοΐα, την θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, την ρυμούλκηση, την 
ναυαγιαίρεση και την επιθαλάσσια αρωγή .
(δ) δεν θα εφαρμόζονται στην μετανάστευση και στην μεταφορά μεταναστών.

3. Τα εμπορικά σκάφη που μεταφέρουν επικίνδυνα κατάλοιπα υπάγονται στις 
διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων

Άρθρο II
Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας

Άρθρο III 
Αρμόδιες Αρχές

Για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, οι Αρμόδιες Αρχές των Μερών είναι:



για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την Δημοκρατία 
της Τουρκίας, το Υφυπουργείο παρά τω Πρωθυπουργού για Ναυτιλιακά Θέματα.
Σε περίπτωση οποιοσδήποτε αλλαγής των ονομάτων ή των λειτουργιών των 
αρμοδίων αρχών, τα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της 
διπλωματικής οδού .

Τα Μέρη συμφώνησαν να εξουσιοδοτήσουν τις αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές τους, 
προκειμένου να λάβουν τα κάτωθι μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, στα 
πλαίσια των ορίων των δυνατοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών τους 
υποχρεώσεων:
(α) να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας.
(β) να προωθούν επαφές και συνεργασία μεταξύ των ναυτιλιακών και συναφών 
επιχειρήσεων και Οργανισμών τους.
(γ) να εξαλείψουν κάθε δυσκολία που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της 
ναυτιλιακής διακίνησης και των ναυτιλιακών σχέσεων.
(δ) να διευκολύνουν την μεταφορά εμπορικών αγαθών μέσω θαλάσσης και των 
υπηρεσιών που παρέχονται στους λιμένες.
(ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό να ενισχύσουν την συνεργασία μεταξύ 
των εμπορικών τους στόλων.
(στ) να αναζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας στα σχετικά διεθνή fora.
(ζ) να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών στη ναυτική εκπαίδευση, πολιτισμό και 
τεχνολογία.
(η) να ενθαρρύνουν την συνεργασία σε διάφορους άλλους ναυτιλιακούς τομείς της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας.

1. Τα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές 
του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα :

(α) Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις θαλάσσιες μεταφορές 
εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Μερών καθώς επίσης και 
μεταξύ των λιμένων αυτών και τρίτων χωρών.

(β) Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία μπορεί να 
παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλασσίου εμπορίου μεταξύ των λιμανιών των 
Μερών .

(γ) Να απέχουν από μέτρα που μπορεί να παρακωλύουν την συμμετοχή των πλοίων 
των Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Μερών και των λιμανιών 
τρίτων χωρών .

Άρθρο IV
Μέτρα σχετικά με την εφαρμογή.

Άρθρο V
Αρχές που διέπουν την συνεργασία.



(δ) Να καταργήσουν οττοιουσδήττοτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με 
την διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται 
εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Μερών .

(ε) Να απέχουν από την εφαρμογή οποιωνδήποτε ρυθμίσεων κατανομής φορτίων.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα 
των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των 
λιμανιών των Μερών .

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Μέρη να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους 
στόλων στο διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού .

1. Κάθε Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Μέρους την ίδια μεταχείριση την 
Οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη είσοδο στα λιμάνια, την διάθεση των 
προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους, την φόρτωση και 
εκφόρτωση φορτίων, την μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την 
πληρωμή οιωνδήποτε τελών και φόρων, την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται 

: στην ναυτιλία

; 2. Εάν από την Συμφωνία αυτή δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Μέρη θα παρέχουν 
* μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε όλα τα 
; άλλα θέματα που σχετίζονται με την ναυτιλία .

. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για πλεονεκτήματα 
| που απορρέουν από την συμμετοχή κάθε Μέρους σε Συμφωνία Οικονομικής 
| Ολοκλήρωσης οιασδήποτε μορφής .

3. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους 
και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που 
απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, για να διευκολύνουν την ναυτιλιακή κίνηση και να 
επισπεύσουν τις αναγκαίες διαδικασίες στα λιμάνια τους, και να απλοποιήσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο άλλες λιμενικές διατυπώσεις όπως ο τελωνειακός , 
υγειονομικός και αστυνομικός έλεγχος.

4 Τα πλοία καθενός από τα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους 
για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφούμενα προς τους 
νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, να διατηρούν επ’ αυτών το μέρος του 
φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το 
μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον 
τέλη ,εκτός από εκείνα που επιβάλλονται, σε παρόμοια, περίπτωση, από το άλλο 
Μέρος στα πλοία αυτού .

Άρθρο VI <
Μεταχείριση που θα παρέχεται σε πλοία στους λιμένες.



| Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δύο Μέρη θα μπορούν να 
: προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Μέρους για φόρτωση 
ολοκλήρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να 
καταβάλλουν άλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες 
περιπτώσεις, από το άλλο Μέρος στα πλοία αυτού .

Άρθρο VII
Πιστοποιητικά πλοίων

1. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα 
. άλλα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από ένα
από τα δύο Μέρη, σύμφωνα με την νομοθεσία του, θα αναγνωρίζονται και από το 
άλλο Μέρος.

2. Τα πιστοποιητικά πλοίου ενός Μέρους και ειδικότερα τα απαιτούμενα για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και του περιβάλλοντος, θα αναγνωρίζονται από την 
αρμόδια Αρχή του άλλου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα πιστοποιητικά 
κδίδονται σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις στις οποίες και τα δύο Μέρη 
ίναι μέλη.

3. Τα πλοία καθενός από τα Μέρη, που φέρουν Πιστοποιητικά Καταμέτρησης 
Χωρητικότητας και που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση 
Καταμέτρησης Χωρητικότητας του 1969, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα 
λιμάνια του άλλου Μέρους. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 
24 μέτρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θα αναγνωρίζονται 
αμοιβαία.

Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές 
διαχωρισμένου έρματος (SBT), τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα 
μειώνονται:

(α) με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος από 
ην ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την [Α 747(18)] Απόφαση του 
Μ.Ο ή,

β) με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ' αναλογία του ποσοστού επί τοις εκατό που 
ιντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος στην ολική 
ωρητικότητα του πλοίου .

: >. Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης τα πλοία 
καθενός από τα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Μέρους, 
χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του 

i Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία 
έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Μέρους .



Άρθρο VIII 
Αποδεικτικά ταυτότητος

1. Καθένα από τα δύο Μέρη, θα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ταυτότητας που έχουν
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Μέρους για μέλη του πληρώματος, που 
είναι υπήκοοι του Μέρους αυτού, και θα παρέχει στους κατόχους αυτών των 
αποδεικτικών ταυτότητας τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα IX και X της 
Συμφωνίας αυτής, υπό τους όρους που καθορίζονται ρητώς σ' αυτά. Τα 
πιστοποιητικά αυτά είναι:

- στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Ελληνικό ναυτικό φυλλάδιο ή το 
Ελληνικό διαβατήριο .

- στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Τουρκίας το ναυτικό φυλλάδιο ή το Τουρκικό 
διαβατήριο

2 . Οι διατάξεις των άρθρων IX και X της Συμφωνίας αυτής θα εφαρμόζονται, 
αντίστοιχα, επί οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος κανενός από τα 
Μέρη αλλά κατέχει το αναγκαίο αποδεικτικό ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των 
σχετικών διεθνών συμβάσεων.

1. Μέλη πληρώματος πλοίων ενός από τα δύο Μέρη, κάτοχοι αποδεικτικών 
ταυτότητας που αναφέρονται στο άρθρο VIII αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να 
παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση, κατά 
την διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια του άλλου Μέρους, με την 
προϋπόθεση ότι οι πλοίαρχοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Λιμενικές αρχές κατάσταση 
πληρώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στα λιμάνια αυτά

2. Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα μέλη του πληρώματος 
υπόκεινται σε κανονικό έλεγχο εισόδου και εξόδου, καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο.

1 Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας, που αναφέρονται στο άρθρο VIII αυτής 
της Συμφωνίας, επιτρέπεται να εισέρχονται στην επικράτεια του άλλου Μέρους ή να 
την εγκαταλείπουν για οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου η εισδοχή τους είναι 

ς επιβάτες οιουδήποτε μεταφορικού μέσου με σκοπό να 
λοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, ή να διέρχονται 
ιίπτωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη 
ατρίζονται ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε 
α γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές αυτού του Μέρους .

Άρθρο IX
Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο λιμένα κατάπλου

Άρθρο X
Δικαιώματα μετακίνησης των μελών πληρώματος
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2. Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς σε αυτό το άρθρο, οι ναυτικοί 
πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προξενικές θεωρήσεις του άλλου Μέρους, που θα 
χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές, το συντομότερο δυνατό .

3. Εάν ένα μέλος πληρώματος που κατέχει τα αποδεικτικά ταυτότητας που ορίζονται 
στο άρθρο VIII, αποβιβάζεται σε λιμένα του άλλου Μέρους για λόγους υγείας ή για 
άλλη αιτία που αναγνωρίζεται ως βάσιμη από τις αρμόδιες Αρχές, οι τελευταίες θα 
δώσουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση για το άτομο που το αφορά προκειμένου 
παραμείνει στην επικράτειά τόυ στην περίπτωση νοσηλείας του και να επιστρέψει 
στην χώρα προέλευσης του ή να προωθηθεί σε άλλο λιμένα επιβίβασης του με 
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

Άρθρο XI
Εξαιρέσεις στα δικαιώματα των μελών πληρώματος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων IX και X της Συμφωνίας αυτής, οι 
εθνικοί κανονισμοί οι σχετικοί με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών 
παραμένουν σε πλήρη ισχύ στις επικράτειες των Μερών.

2 Καθένα από τα δύο Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί 
την είσοδο και/ή την παραμονή στην επικράτειά του σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
κατέχει το αποδεικτικό ταυτότητας που ορίζεται στο άρθρο VIII το οποίο θεωρεί 
ανεπιθύμητο.

3 Οι διατάξεις των άρθρων IX και X της Συμφωνίας αυτής, εφαρμόζονται επίσης και 
σε πρόσωπα επί πλοίων των Μερών τα οποία δεν είναι μέλη πληρώματος ούτε 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την 
εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή την λειτουργία του πλοίου 
κατά την διάρκεια του πλου και περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση .

Άρθρο XII
Δικαστική δίωξη των μελών πληρώματος

1. Σε σχέση με την διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος ή αδικήματος σε πλοίο ενός 
από τα Μέρη για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του άλλου Μέρους, οι 
οικείες αρχές του Μέρους αυτού δεν θα ασκούν δικαστική δίωξη σ' αυτό χωρίς την 
συγκατάθεση της αρμόδιας διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους του 
οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο, εκτός εάν:

(α) ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει την δίωξη του δράστη, ή

(β) οι συνέπειες του εγκλήματος ή αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια αυτού 
του Μέρους ή

(γ) το έγκλημα ή αδίκημα διαταράσσει την ειρήνη ή την δημόσια τάξη και την 
| ασφάλεια αυτού του Μέρους , ή
|
I|



(δ) η ανάληψη ποινικών διαδικασιών είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση τη 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, ή

(ε) το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε βάρος προσώπου που δεν είναι μέλο 
πληρώματος του πλοίου αυτού .

2 Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμά' 
των Αρχών των Μερών να διεξάγουν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έρευνα ,πο' 
αφορά την εφαρμογή νόμων και κανονισμών.

3. Στα πλαίσια της αντίστοιχης εθνικής τους νομοθεσίας, κάθε Μέρος θα λάβει, τι 
περισσότερο δυνατόν, τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κράτησης πλοίου 
του άλλου Μέρους κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής ή πειθαρχική' 
δικαιοδοσίας του. Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, κάθε Μέρος θ< 
προσπαθήσει να περιορίσει την περίοδο κράτησης ή θα επιτρέψει τον απόπλου τοι 
πλοίου με τον όρο της υποβολής γραπτής εγγύησης από το άλλο Μέρος

Ο δικαστικές και/ή οι διοικητικές αρχές καθενός από τα Μέρη δεν θα επιλαμβάνοντσ 
της εκδίκασης οιωνδήποτε αστικών διαφορών μεταξύ μελών πληρώματος, που έχουν 
σχέση με την σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Μέρους, 
παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από την αρμόδια Διπλωματική ή Προξενικό 
Αρχή της χώρας την σημαία της οποίας φέρει το πλοίο .

1. Εάν πλοίο ενός από τα δύο Μέρη εξωκείλει ή προσαράξει ή πάθει ατύχημα ή 
βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο εντός των χωρικών υδάτων του άλλου Μέρους:

(α) το πλοίο, το πλήρωμα, οι επιβάτες και το φορτίο του, θα απολαμβάνουν την ίδιο 
μεταχείριση που παρέχεται στα εθνικά του πλοία.

(β) Το φορτίο και τα είδη που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, που 
αναφέρεται στο άρθρο αυτό, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους 
τελωνειακούς δασμούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή 
κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Μέρους.

(γ) Το πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή 
υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές, εξαρτισμός, εφόδια κα 
εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν, μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στην θάλασσα 
από τέτοια πλοία ή από πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο, ή το προϊόν της πώλησής 
τους, εάν πουλήθηκαν καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα, που βρέθηκαν στο πλοίο, 
που εξώκειλε ή προσάραξε ή που ανήκαν σ’ αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη 
ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτούς.

Άρθρο XIII 
Αστικές διαδικασίες

Άρθρο XIV
Βοήθεια για πλοία σε κίνδυνο



2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν καθόλου το δικαίωμα καθενός από τα 
Μέρη ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος αυτό να απαιτήσει από το 
άλλο Μέρος ή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το δεύτερο Μέρος 
αποζημίωση για οποιεσδήποτε ενέργειες, που έγιναν για την διάσωση του πλοίου ή 
οποιαδήποτε βοήθεια που παρασχέθηκε στο πλοίο και στο φορτίο του

Άρθρο XV
Υποχρεώσεις από άλλες Διεθνείς Συμβάσεις

Οι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύει Διεθνείς Συμβάσεις 
και Συμφωνίες, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα.

Άρθρο XVI
Διευθέτηση διαφορών

1 Οι οποιεσδήποτε διαφορές, που προκύπτουν από την εφαρμογή ή την ερμηνεία 
των διατάξεων της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται δια της διπλωματικής οδού

2. Εάν οι διαφορές παραμένουν, μπορεί να συγκληθεί συνάντηση κατόπιν αιτήσεως 
ενός από τα Μέρη με σκοπό να συζητηθούν τα υπάρχοντα ζητήματα Η ημερομηνία 
και ο τόπος τέτοιων συναντήσεων θα καθορίζονται ανάλογα

3 Εάν ένας Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θεσπίσθηκε μετά την θέση 
σε ισχύ διαφοροποιεί τις υποχρεώσεις ή την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, τα δύο 
Μέρη θα διενεργήσουν διμερείς διαβουλεύσεις προκειμένου να επανεξετάσουν το 
ζήτημα, το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο XVII 
Τελικές Διατάξεις

1. Τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν ταχέως το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των 
αντιστοίχων εσωτερικών διαδικασιών επικύρωσης της Συμφωνίας αυτής δια της 
διπλωματικής οδού. Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την 
ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης .
V!<·;4
2. Η Συμφωνία αυτή θα ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά την θέση της 
'σε ισχύ.
?
3. Καθένα από τα Μέρη θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή την Συμφωνία με 

.γραπτή ανακοίνωση. Καταγγελία αυτής της Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα 
, μήνες μετά την λήψη της ανακοίνωσης αυτής από το άλλο Μέρος δια της 
διπλωματικής οδού.
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ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αποκαλούμενες στο εξής 
ως τα Μέρη,

λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου 
εγκλήματος και το γεγονός ότι, μεταξύ των οργανωμένων εγκλημάτων, η 
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ψυχοτροπικών ουσιών και όπλων, το 
«ξέπλυμα» του χρήματος και η λαθρομετανάστευση έχουν λάβει τεράστιες 
διαστάσεις σε όλο τον κόσμο,

με έναυσμα την κοινή τους επιθυμία να συνεργασθούν αποτελεσματικά για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης, της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας,

συμφώνησαν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα Μέρη δεσμεύονται, σύμφωνο με την εθνική τους νουοθεσία κα: τις διεθνείς 
τους υποχρεώσεις, να συνεργασθούν για την καταπολέμηση:

α. των τρομοκρατικών ενεργειών <αι εγκλημάτων που διαπράττονται από 
μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων,
β της παράνομης καλλιέργειας παραγωγής, εμπορίας, με'αφοράς και
κατάχρησης ναρκωτικών και ψυχοτοοπικών ουσιών καθώς και χημικών ουσιών 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους,
γ των υπολοίπων μορφών του οργανωμένου εγκλήματος (όπως είναι η 
παράνομη διακίνηση προσώπων),



δ. της παράνομης διακίνησης οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των 
βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, 
πυρηνικών και ραδιενεργών υλών, καθώς και δηλητηριωδών ουσιών, 
ε. της πλαστογράφησης διαβατηρίων, θεωρήσεων εισόδου και άλλων επισήμων 
εγγράφων,
στ. των διασυνοριακών εγκλημάτων και εγκληματιών, 
ζ. της λαθρομετανάστευσης,
η. της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών και ιστορικών έργων τέχνης, 
θ. του «ξεπλύματος» του χρήματος,
ι. του «ξεπλύματος» του χρήματος που συνδέεται με μία ή περισσότερες α̂ ρο τις 
παραπάνω πράξεις, καθώς και με άλλες εγκληματικές πράξεις.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών στους τομείς που αναφέρονται στο Άρθρο 
1 της παρούσας Συμφωνίας θα επιτευχθεί, σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία, με:

α. Την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε τομείς αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.
β. Την ανταλλαγή εμπειριών στη χρήση εγκληματολογικής τεχνολογίας, καθώς 
και στις μεθόδους και τα μέσα της εγκληματολογικής έρευνας, 
γ. Την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα των 
συνοριακών ελέγχων για την ανίχνευση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και την 
παρεμπόδιση παράνομης εισόδου και λαθρομετανάστευσης, 
δ. Την ανταλλαγή πληροφοριών για την παρεμπόδιση τρομοκρατικών ενεργειών 
και εγκλημάτων, καθώς και του οργανωμένου εγκλήματος γενικότερα, 
ε. Την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και υποστήριξης για τις νέες 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτροπικών 
ουσιών, τη διεθνή τους διακίνηση, συγκάλυψη και διανομή, σύμφωνα με την 
Ενιαία Συνθήκη Ναρκωτικών του 1361, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το 
Πρωτόκολλο Τοοποποιήσεως του 1972. τη Συνθήκη Ψυχοτροπικών Ουσιών του 
1971 και τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών του 1988 κατά της παράνομης 
διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτροπικών Ουσιών.
στ. Την ανταλλαγή φυλλαδίων, εκδόσεων και αποτελεσμάτων επιστημονικής 
έρευνας στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, με το 
σχεδίασμά και τη λήψη μέτρων κοινού ενδιαφέροντος.

Τα Μέρη, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς τους 
υποχρεώσεις, συμφωνούν να συνεργάζονται στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας με:

α. τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την παρεμπόδιση τρομοκρατικών 
ενεργειών και εγκλημάτων κατά της ασφάλειας του άλλου Μέρους στις ίδιες τις 
χώοεε τουσ

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 3



β. την ανταλλαγή -  είτε μετά αττό αίτημα, είτε με δική τους πρωτοβουλία -  
πληροφοριών και στοιχείων για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, που 
σχετίζονται με τρομοκρατικές ενέργειες, δραστηριότητες και τεχνικές, 
γ. την κοινή αξιολόγηση των αναφυομένων τρομοκρατικών απειλών, 
δ. την περιοδική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνολογικών γνώσεων σχετικά με την 
ασφάλεια των οδικών, εναερίων, θαλασσίων και σιδηροδρομικών μεταφορών 
ούτως ώστε να αναβαθμισθούν και τα πρότυπα ασφαλείας που υιοθετούνται στα 
αεροδρόμια, τα λιμάνια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς για την αντιμετώπιση 
τρομοκρατικών απειλών.

ΑΡΘΡΟ 4

Σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, τα Μέρη, είτε μετά από αίτημα είτε με 
δική τους πρωτοβουλία, θα παρέχουν πληροφορίες, λεπτομέρειες και στοιχεία με 
στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτροπικών 
ουσιών και χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους, καθώς 
και των οργανώσεων που σχετίζονται με τη διακίνηση αυτή.

Ειδικώτερα, η εν λόγω συνεργασία θα περιλαμβάνει:

α. την ανταλλαγή μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτροπικών και άλλων ουσιών που γενικά 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους,
β. την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και το σχεδίασμά κοινών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τις συγκεκριμένες μεθόδους ερευνών και επιχειρήσεων στους 
διάφορους τομείς.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα Μέρη θα εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις 
διεθνείς τους δεσμεύσεις, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
πραγματοποίηση ελεγχόμενων αποστολών ναρκωτικών και ψυχοτροπικών
ουσιών, καθώς κα: προδρόμων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παοαγωγη 
τους.

ΑΡΘΡΟ 6

Αναφορικά με το οργανωμένο έγκλημα, τα Μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασίο 
τους θα πραγματοποιείται με:

α. τη συστηματική, λεπτομερή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων 
για οργανώσεις που συνδέονται με το έγκλημα.
β. την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων της αστυνομίας για από κοινού εργασία.



Τα Μέρη δεσμεύονται να λαμβάνουν αττό κοινού μέτρα για την τταρεμττόδιση του 
«ξεπλύματος» του χρήματος.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

Έως ότου συναφθεί συμφωνία Επανεισδοχής, τα Μέρη θα επιτρέπουν την ■ 
επανείσοδο ατόμων, δηλαδή υπηκόων τους, καθώς και των υπηκόων τρίτων 
χωρών, οι οποίοι διέσχισαν ή πρόκειται να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα ενός 
εκ των Μερών, και οι οποίοι προέρχονται από το έδαφος του άλλου Μέρους.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, τα Μέρη θα ορίσουν από κοινού, το ταχύτερο 
δυνατόν, τις αρχές και τις απαραίτητες διαδικασίες για την επανεισδοχή των εν 
λόγω προσώπων, μέσω ενός σχετικού κειμένου.

φ  *α Μέρη θα κοινοποιούν αμοιβαία, δια της διπλωματικής οδού, δείγματα των 
νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, σφραγίδων και ειδών θεωρήσεων εισόδου , για την 
πρόληψη καταπολέμηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα Μέρη συμφωνούν επίσης να συνεργάζονται δεόντως και σύμφωνα με τις 
διεθνείς τους δεσμεύσεις, σε τοπικά και διεθνή fora για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της λαθοομετανάστευσης και της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα Μέρη θα συστήσουν μία Συντονιστική Επιτροπή, υπεύθυνη για την υλοποίηση 
της παρούσας Συμφωνίας της οποίας θα προεδρεύουν ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας 
της Τουρκίας, ή εκπρόσωποι τους, με τη συυυετοχή εμπειρογνωμόνων

Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και Αρχών μπορούν να παρακολουθούν τις 
συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής, εαν είναι αναγκαίο

Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε χρονικά διαστήματα που θα 
καθορίζονται μετά από διαβουλεύσεις, εναλλάξ στην Ελλάδα και την Τουρκίά



ι
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Για να διασφαλισθεί η άμεση επικοινωνία κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα ανταλλάξουν κατάλογο των εντεταλμένων 
Υπηρεσιών τους.

ϋ
« ΑΡΘΡΟ 12

Η παρούσα Συμφωνία δεν επιδρά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από άλλες διεθνείς, δεσμευτικές για τα Μέρη, συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 13

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δεύτερης 
γνωστοποίησης με την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιούν την ολοκλήρωση των 
αντιστοίχων εσωτερικών τους διαδικασιών.

ΑΡΘΡΟ 14

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ, εκτός εάν τα Μέρη την 
καταγγείλουν δια της διπλωματικής οδού.

Υπεγράφη εις διπλούν στην Άγκυρα στις 20 Ιανουάριου 2000 στην Ελληνική, 
Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενο είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε 
περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
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ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας αττοκαλούμενες στο 
εξής ως τα Μέρη,

Εσιθυμώντας να ανα—τάξουν μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ τους, 
ιδίως όσον acope τις ε~ενδύσεις επενδυτών του ενός Μέρους στο έδαφος του 
άλλου Μέρους.

Αναγνωοίζον-ας ότι η συμφωνίο όσον αφορά τη μεταχείριση' που 
- αραχωοε:τα: στις εν λόγω επενδύσεις, θα τονώσει τη ροή κεφαλαίων και 
•εχνολονίος <α; την οικονομική ανάπ’ υξη των Μερών.

Σ-υφωνώντας ότι είναι επιθυμητή η δίκαιη μεταχείριση των επενδύσεων, 
ποοκειυένου να υπάρξει ένα σταθερό -λαίσιο για τις επενδύσεις και η μέγιστη 
αποτελεσματική αξιοποίηση των οικονουικών πόρων και

Έχονας α—οοασ'σε; να συνάψουν συμφωνία για την προώθηση και αμοιβαία 
ροστασια τι^ν επενδύσεων

Σ~_σώ·.·ησα\ ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ I 
Ορισμοί

Γ ο τςυς σκο_ούς της παρούσης Συμφωνίας:

Ο όοος "ε~ενδυΓής” σημσίνει:

α) συσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια Μέρους, σύμφωνα με την 
εοαοαοσ'εο νο^οθεσα του

<_π /
ω



β) νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες και επιχειρηματικές ενώσεις, που 
έχουν συσταθεί ή κατ’ άλλον τρόπο λειτουργούν δεόντως σύμφωνα με τη 
νομοθεσία Μέρους και έχουν την έδρα τους ή ασκούν την πραγματική 
οικονομική τους δραστηριότητα στα έδαφος του Μέρους αυτού.

Ο όρος "επένδυση" σημαίνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο που έχει 
επενδυθεί από επενδυτή του ενός Μέρους στο έδαφος του άλλου Μέρους 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου και περιλαμβάνει ειδικώτερα 
αλλά όχι αποκλειστικά:

α) μετοχές, εταιρικά μερίδια και κάθε άλλη μορφή συμμετοχής σε εταιρεία,

β) επανεπενδεδυμένη απόδοση, χρηματικές απαιτήσεις και κάθε άλλο 
δικαίωμα που έχει οικονομική αξία συνδεόμενο με επένδυση,

γ) κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα, όπως 
υποθήκες, νομή, εμπράγματες ασφάλειες και άλλα παρόμοια δικαιώματα,

δ) δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

ε) παραχωρήσεις επιχειρηματικών δικαιωμάτων, βάσει νόμου ή 
συμβάσεως ή αποφάσεως δημοσίας αρχής, περιλαμβανομένων 
παοσχωρήσεων σχετικών με φυσικούς πόρους.

Ο όρος "απόδοση" σημαίνει τα έσοδα που αποφέρει μία επένδυση και 
περιλαμβάνει ειδικώτερα. αλλά όχι αποκλειστικά, κέρδη, τόκους, υπεραξία. 
δικα:ώμα*α πνευματικής ιδιοκτησίας, αμοιβές και μερίσματα.

Ο όρος "έδαφος" σημαίνει, σε σχέση με κάθε Μέρος, το έδαφος του, τα 
χωρικά ύδατα καθώς και τις θσλάσσιες περιοχές επί των οποίων έχει 
δικαιοδοσία ή κυριαρχικά δικαιώματα για τους σκοπούς της έρευνας, 
εκμετάλλευσης και διατήρησης φυσικών -όρων, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ II
Πεδίο εφαρυονής

Η παοούσσ Συυσωνία εφαρμόζε'αι σε επενδύσεις, στο έδσφος του ενός 
Μέρους, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του από 
επενδυτές του άέλου Μέρους, τόσο πριν όσο και μετά τη θέση της σε ισχύ. 
Δεν εφαρυόζεται ωστόσο σε διασορές που ανέκυψαν πριν από τη θέση
νης σε ισχύ



ΑΡΘΡΟ III
Προώθηση, προστασία κσι υετσγει'ριση των επενδύσεων

Κάθε Μέρος ττροωθει, στο έδαφος του, επενδύσεις επενδυτών του 
άλλου Μέρους και κάνει δεκτές τις επενδύσεις αυτές σύμφωνα με τη
νομοθεσία του.

Εγκατεστημένες επενδύσεις και η απόδοσή τους, επενδυτών 
Μέρους, απολαμβάνουν πάντοτε δικαίας μεταχειρίσεως και πλήρους 
προστασίας και ασφαλείας στο έδαφος του άλλου Μέρους. Κάθε Μέρος 
εξασφαλίζει ότι η διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση ή 
διάθεση, στο έδαφος του, επενδύσεων επενδυτών του άλλου Μέρους, 
δεν παρακωλύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μέτρα αδικαιολόγητα ή 
διακριτικής φύσεως.

Κάθε Μέρος παραχωρεί στις επενδύσεις, περιλαμβανόμενης και της 
απόδοσης, που πραγματοποιούνται στο έδαφος του από επενδυτές 
του άλλου Μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που 
παραχωρεί σε επενδύσεις των ιδίων επενδυτών του ή σε επενδύσεις 
επενδυτών τρίτου κράτους, εφαρμοζομένης της ευνοϊκοτέρας 
μεταχειρίσεως.

Κάθε Μέρος παοσχωρεί στους επενδυτές του άλλου Μέρους, όσον 
αφοοά τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο έδαφος του σε σχέση 
με επενδύσεις, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που 
παραχωρεί στους ,δίους επενδυτές του ή σε επενδυτές τρίτου κράτους 
εφαρμοζομένης της ευνοϊκοτέρσς μεταχειρίσεως.

Υπό την επισύλσξη της εφαρμογής της νουοθεσίας και των 
διαδικασιών Μέρους, των σχετικών με την είσοδο, παρσμονή κσι 
εργσσία φυσικών προσώπων:

α) κάθε Μέοοη 
Μέρους και 3cc 
επενδυτές, για

με καλή πίστη αιτήσεις επενδυτών του άλλου 
ικών στελεχών που απασχολούνται από τους εν λόγω 
είσοδο και προσωρινή παραμονή στο έδαφος του 

προκειμένου νσ αναλάβουν δοαστηριότητες που σχετίζονται με τις 
επενδύσεις, περιλαμβσνομένης της παροχής συμβουλών ή βασικών 
τεχνικών υ~ηρεσ·ών

β) επιτρέπεσαι σε εταιρίες που έχουν νόμιμα συσταθεί βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας ενός Μέρους και αποτελούν επένδυση 
επενδυτή του άλλου Μέρους, να προσλαμβάνουν υψηλού επιπέδου 
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της επιλογής τους, ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγονται υποχρέωση
του ενός Μέρους να επεκτείνει σ_ους επενδυτές του άλλου Μέρους τα 
πλεονεκτήματα οποιοσδήποτε μεταχειρίσεως, προτιμήσεως ή 
προνομίου που απορρέουν σπό



α) τη συμμετοχή του σε υφιστάμενη ή μελλοντική τελωνειακή ένωση, 
περιφερειακό οικονομικό οργανισμό ή παρόμοια διεθνή συμφωνία,

β) διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση σχετική εν όλω ή εν μέρει με φορολονίσ.

ΑΡΘΡΟ IV
Απαλλοτρίωση και αποζημίωση

Οι επενδύσεις δεν υπόκεινται, αμέσως ή εμμέσως, σε 
απαλλοτρίωση, εθνικοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο 
παρομοίου αποτελέσματος, παρά μόνον για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, με μή διακριτικό τρόπο, κατόπιν καταβολής αμέσου, 
επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημιώσεως και σύμφωνα με 
νόμιμες διαδικασίες και με τις γενικές αρχές μεταχείρισης που 
προβλέπονται στο άρθρο III της παρούσης Συμφωνίας

2. Η αποζημίωση είναι ίση με την αγοραία αξία της
απαλλοτριωθείσης επένδυσης πριν από το χρονικό σημείο κατά το 
οποίο ελήφθη το μέτρο της απαλλοτρίωσης ή έγινε δημοσίως 
γνωστό Η αποζημίωση καταβάλλεται αμέσως και μεταφέρεται 
ελεύθερα σύυοωνα με το άοθρο V. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης καταβολής, περιλαμβάνει τόκο από την ημέρα της 
απαλλοτρίωσης έως την ημέρσ καταβολής.

3 Επενδυτές του ενός Μέρους των οποίων οι επενδύσεις
υφίστανται ζημίες στο έδσφος του άλλου Μέρους λόγω πολέμου 
εξεγέρσεως, πολιτικών αναταραχών ή άλλων παρομοίων 
γεγονότων στο έδαφος του Μέρους αυτού, απολαμβάνουν από το 
Μέρος αυτό μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που 
παραχωρεί στους ίδιους επενδυτές του ή στους επενδυτές τρίτου 
κράτους, εφσρμοζομένης της ευνοϊκοτέρας μεταχειρίσεως, όσον 
αφορά τα μέτοα αποζημιώσεως που λαμβάνει σε σχέση με τις εν 
λόγω ζημίες

^ Μη θινομένης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
επενδυτές πω ενός Μέοους οι οποίοι σε οποιαδήποτε α~ό τις
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ζημίες στο έδσοος του άλλου Μέρους λόγω

c) επιτάξεως της ε~ένδυσής τους ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή
αρχές του δεύτερου Μέρους, ή

καταστροφής της επένδυσής τους ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις 
ή αοχές του δεύτερου Μέρους, η οποία δεν επεβάλετο από τις 
περιστάσεις,

άνουν αμέσου επαρκούς και αποτελεσματικής επανορθώσεως ή
ζημιώαεως



ΑΡΘΡΟ V
Επαναπατρισμός και μεταφορά

Τα Μέρη επιτρέπουν την ελεύθερη και χωρίς καθυστέρηση 
πραγματοποίηση όλων των μεταφορών των σχετικών με επενδύσεις, 
προς και από το έδοφός τους. Οι μεταφορές αυτές περιλαμβάνουν:

α) κεφάλαιο και πρόσθετα ποσά για τη συντήρηση ή επέκταση της 
επένδυσης,

β) απόδοση,

γ) προϊόν πωλήσεως ή ρευστοποιήσεως της επένδυσης ή μέρους αυτής, 

δ) αποζημιώσεις σύμφωνα με το άρθρο IV,

ε) εξοφλήσεις και πληρωυές τόκων δανείων σχετιζομένων με επενδύσεις,

στ] μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές υπηκόων του ενός Μέρους 
που έχουν λάβε: σ’ ο έδσοος *ου άλλου Μέρους, τις σχετικές άδειες 
ερνασίος σε σχέση με επένδυση,

ζ) πληρωυές που προκύπτουν από την επίλυση διαφορών εξ 
επενδύσεων

2. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε μετατρέψιμο νόμισμα, 
με την ισοτιμία που επικοστεί κατά την ημέρα της μεταφοράς

ΑΡΘΡΟ VI
Υποκατάσταση

1 Εάν επένδυση επενδυτή Μέρους είναι ασφαλισμένη για μή ευπορικούς 
κινδύνους βάσε: νουίυου συστήματος, κάθε υποκατάσταση του ασφαλιστή 
~ου απρροέει απο τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, αναγνωρίζεται 
από το άλλο Μέρος

2 Ο ασφαλιστής δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα άλλο, πέρσν των
δικαιωμάτων που 6α εδικαιούτο να ασκήσει ο επενδυτής

*

3 Τυχόν διαφορές μεταξύ Μέρους και ασφαλιστή, 0α επιλύονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου VII της -ρρούσης Συμφωνίσς

/  /



ΑΡΘΡΟ Vil
Επίλυση δ ια φ ο ρ ώ ν υεταξύ Mépouc και επενδυτών του άλλου Μέρουρ

1. Διαφορές μεταξύ ενός Μέρους και επενδυτή του άλλου Μέρους, που 
αφορούν υποχρέωση του πρώτου σε σχέση με επένδυση του τελευταίου 
βάσει της παρούσης Συμφωνίας, γνωστοποιούνται από τον επενδυτή στο 
Μέρος υποδοχής της επένδυσης. Στο μέτρο του δυνατού, ο επενδυτής και 
το ενδιαφερόμενο Μέρος καταβάλλουν προσπάθεια για την επίλυση των 
εν λόγω διαφορών με δισβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, διεξαγόμενες 
με καλή πίστη.

2. Εαν οι διαφορές αυτές δεν μπορέσουν να επιλυθούν κατ' αυτόν τον τρόπο 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, η διαφορά μπορεί να υποβληθεί, κατ' επιλογή του
επενδυτή:

α) στο Διεθνές Κέντρο για τον Διακανονισμό των Διαφορών εξ 
Επενδύσεων (ICSID), που ιδρύθηκε με την "Σύμβαση δια την ρύθμισιν των 
σχετιζουένων προς τας επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και 
υπηκόων άλλων Κρατών",

β) σε ac hoc διαιτητικό δικαστήριο το οποίο συνιστάται σύμφωνο με τους 
Κανόνες περί Διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το 
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).

γ; στο Διαιτητικό Δικασ'ήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο 
Παοίσι

δ; σύυφωνα με οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διάφορων έχει 
ουμφωνηθεί προηγουμένως.

Κάθε Μέρος συγκατατίθεται δια της παοούσης Συμφωνίας στην υποβολή των
εν λόγω διοσορών στη διεθνή διαιτησίο

3 Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές για τα μέρη της 
διαφοράς Κάθε Μέρος δεσμεύεσαι για την, σύμφωνο με το εσωτεοικό του
δίκαιο, εκτέλεση των αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ VIII
Επίλυση διαφορών μεταξύ των Μερών

1 Τα Μέση αναζητούν με καλή πίστη και πνεύμα συνεργασίας ταχεία και 
δίκαιη λύση οποιοσδήποτε μεταξύ τους διαφοράς, σχετικής με την 
ερμηνεία ή την εφσομογή της παρούσης Συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, 
tc Μέρη συμφωνούν να διεξάγουν άμεσες και περιεκτικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου vc κσταλήξουν σε τέτοιο λύση. Εάν τα 
Μέρη δεν μπορέσουν vc καταλήξουν σε συμφωνία εντός έξι μηνών από 
την έναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων με τη διαδικασία συτή, η



διαφορά μπορεί να υποβληθεί, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους, 
σε διαιτητικό δικαστήριο αποτελούμενο από τρία μέλη

Εντός δύο μηνών από τη λήψη της αιτήσεως, κάθε Μέρος ορίζει έναν 
διαιτητή. Οι δύο διαιτητές επιλέγουν έναν τρίτο διαιτητή, υπήκοο τρίτου 
Κράτους, ως πρόεδρο. Σε περίπτωση που ένα Μέρος δεν έχει ορίσει 
διαιτητή εντός της προθεσμίας, το άλλο Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον 
Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να προβεί στον διορισμό.

Εαν οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στην επιλογή του 
προέδρου εντός δύο μηνών από τον ορισμό τους, ο πρόεδρος διορίζεται, 
κα'όπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους, από τον Πρόεδρο του Διεθνούς
Δικαστηρίου.

Εάν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου κωλύεται να 
ασκήσει το καθήκον αυτό ή είναι υπήκοος Μέρους, προβαίνει στον 
διοοισμό ο Αντιπρόεδοος και. εάν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται να ασκήσει το 
καθήκον αυτό ή είναι υπήκοος Μέρους, στον διοοισμό προβαίνει το 
αοχαότερο μέλος του Δικαστηρίου που δεν είναι υπήκοος Μέρους.

Το δικαστήριο συμφωνεί την εσωτερική του διαδικασία, σύμφωνη με τις 
λοιπές διατάξεις της παρούσης Συυφωνίας, εντός τριών μηνών από την 
επλογή του προέδρου. Ελλείψει συμφωνίσς, το δικαστήριο ζητεί από τον 
Ποόεδοο του Διεθνούς Δικαστηρίου να κσθοοίσει κανόνες διαδικασίας, 
λαμβάνοντας υπ' όψιν γενικώς ανεγνωρισμένους κανόνες της διεθνούς 
διαιτητικής διαδικασίας.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι καταθέσεις εγγράφων και η 
ακροαματική διαδικασία θα ολοκληρωθούν εντός οκτώ μηνών από την 
ημερομηνία επιλογής του προέδρου και το δικαστήριο θα εκδώσει την 
α~όφασή του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας 
κο'αθέσεως ή του πέοατος της ακροαματικής διαδικασίας, επιλενουένης 
■~ς μεταγενέστερης ημερομηνίας Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει την 
α—όφσσή του. η οποία είναι τελικ" και δεσμευτική, με πλειοψηφία.

7 Ο: δαπάνες του προέδρου, των άλλων διαιτητών και το λοιπό κόστος της 
δ αδχασ ας καλύπτονται εξ ίσα- από τσ Μέρη. τ ο δικαστήριο έχε:, 
πάντως, τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει ότι το ένα σπό τα Μέρη θα 
καταβάλει μεγαλύτερο ποσοστό *ου κόστους.

8 Δεν μπορεί να υποβληθεί σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, βάσει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, διαφορά, η οποία έχει υποβληθεί σε 
άλλο διεθνές διαιτητικό δικσστήριο βάσει των διατάξεων του άρθρου VII και 
είναι ακόμη εκκρεμής ενώπιον του δικαστηρίου αυτού Τούτο δεν θίγει την 
έναρξη αμέσων και περιεκτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Μερών



ΑΡΘΡΟ IX
Εφαρμογή άλλων διατάξεων

Εφ' όσον η νομοθεσία ενός Μέρους ή υφιστάμενες ή 
αναλαμβανόμενες στο μέλλον, βάσει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των 
Μερών υποχρεώσεις επί πλέον της παρούσης Συμφωνίας, 
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, γενικές ή ειδικές, με τις οποίες παρέχεται το 
δικαίωμα σε επενδύσεις επενδυτών του άλλου Μέρους για ευνοϊκότερη 
μεταχείριση από την προβλεπόμενη με την παρούσα Συμφωνία, οι 
ρυθμίσεις αυτές, στο μέτρο που είναι ευνοϊκότερες, υπερισχύουν της 
παρούσης Συμφωνίας.

Κάθε Μέρος τηρεί οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχει αναλάβει σε 
σχέση με συγκεκριμένη επένδυση επενδυτή του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ X 
Διαβουλεύσεκ

Κάθε φοοά '
εκ ι * 11 ν

υ κρίνεται απαραίτητο, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ 
υν Μεοών, επί θευιάτων που αφορούν την εφαρμογή της 

ας Οι δισβουλεύσεις διεξάγονται κατόπιν προτάσεώς 
Μέρους, σε χρόνο και τοπο που συμφωνούνται δια της διπλωματικής οδού.

ΐς Συμαχ

ΑΡΘΡΟ XI 
Θέση σε ισχύ

1 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως. Παραμένει σε
ισχύ για μία ~εοίοδο δέκα ετών και εξακολουθεί να ισχύει εκτός εάν 
κα"αγγελθε! σύυφωνα με την παράγραφο 2 του παοόντος άοθρου

2 Κάθε Μέρος δυνατό: να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με έγγραφη 
-οσείδοποίησρ ενός έτους προς το άλλο Μέρος, στο τέλος της αοχικής 
δεκαετούς περώδου ή, εν συνεχεία, ο Λ η  —η τ

3 Η παοούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία 
„ε-αξύ τυν Μεοών Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ τριάντα ημέρες απο 
την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των Μερών ότι ολοκληρώθηκαν οι 

'εσωτερικές προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ των εν λόγω 
Όοποποιήσεων

4 Όσον αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
-ωεοουηνία καταγγελίας της παοούσης Συμφωνίας και στις οποίες, η 
παρούσο Συμοωνίσ εφαρμόζεται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις όλων των 
άλλων άρθρων της παρούσης Συμσωνίσς εξακολουθούν νσ ισχύουν γιο 

5εκαε_ία σπό την ημερομηνία καταγγελίας.✓ ώ» ; : Οι-/
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Υπεγράφη εις διττλούν στην Άγκυρα στις 20 Ιανουάριου 2000, στην 
Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου 
αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το
αγγλικό κείμενο
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

'ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας αποκαλούμενες ατο 
εξής ως τα Μέρη,

- Έχαν-ας συνείδηση -ης ανάγκης να ττροστατευθεί το περιβάλλον ώστε να 
εξασσαλισθεί η τοιάτη-α ζυυής σε αυσότερες τις χώοες και αναγνωρίζοντας 
ότ: η προσ-ασίο του ττεριβάλλοντος αττοτελεί ουσιώδες στοιχείο της βιώσιμης 
ανάττυξας.
- Λουβάνοντας υττοωη τις σχετικές διατάξεις της Διακήρυξης του Ρίο: όπως 
ε~-ίσης ό  Πρόγραμμα Δοάσης για *ον 21° αιώνα, το οττοίο ενεκρίθη το Π 992 
ο ο τ:"ν Διάσκεωπ *ων Ηνωμένων Ε9νών νια το Πεοιβάλλον και την

 ̂ώ V :κζ/

I. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1

Τα Μέση συυσωνούν δια *ου ~αεονος να αναπ-όξουν ε~τιστημονική και 
τεχν κή συνεργασ:α σ'ον *ουεα *~ς πρόληυης *ης ου- ανσης και της 
ττροσ’ σσίας Όυ περιβάλλονος σ_ο ~ καίσιο της αρχ^ς της βιώσιμης
'-Α *  ̂ ζ ^

ΘΡΟ 2

και

,'νΐεοη 9α συνεργαστούν _ε 3ασ~ ό  αμοιβαίο οφελος γιο την προστασία 
~ερι3άλλονος στους τομείς - ου ττεριλαμβάνονται στο συνημμένο 

:άο_ημα, Θσ ανταλλάσσουν ε~σ'ημονικές, τεχνικές <α: νομικής φύσεως 
■ροαοοίες με*αξύ κυβερνητικών εονάνων και 6σ ενθσοουνουν παοόυοιες 
ο,νανες υε*αξύ ακαδημαϊκών δυ^_α'ων μη κυβερνητικήν οονανισυών 
δοτικών ε~‘χειρησεων Προς *ο σκοπό αυτό, 9α οργανώνουν επίσης 

,~οσα σε-ινάσσ εονοσ-ήρια <α: συναντήσεις με-αξυ ευ~ειοογνωυάνων



Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανισμών 
και της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται με βάση το παρόν Μνημόνιο.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης και 
για τον περιορισμό των επιβλαβών επιδράσεων των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, με σκοπό να επιτύχουν μια πολιτική 
βιώσιμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων.

II. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 5

Έκαστο των Μερών θσ αναλάβει το κόστος της συμμετοχής του στις 
δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με βάση το παρόν 
Μνημόνιο Τα Μέρη θα διερευνήσουν επίσης τρόπους και μέσα προκε;μένου 
να λάβουν χρηματοδότηση από κατάλληλες διεθνείς πηγές.

III. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 6

Καυία διάταξη του παρόντος Μνημονίου δεν θσ ε~ηρεάσει άλλες υφιστάμενες 
ή μελλοντικές συυφωνίες μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας
Το ~αοόν Μνημόνιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
Μεοών σε σχέση με τοίτες χώρες ή με οογανισυούς περισεοε.σκής 
ολοκλήρωσης
Εκαστο *ων Μέσων δυνατοί να γνωστοποιεί ό  αποτελέσ-στα της μεταξύ 
τους συνεονασ-ας σε το’τσ μέο^ κα*ο~ν αμοιβαίας συναίνεσές, μεταξύ τυν

IV. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7

Ολες οι οροσ·ηριό*ητες που καλύ—ανται από το πσρον Μνημόνιο θσ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Μεοών



ΑΡΘΡΟ 8

Τα Μέρη θα συστήσουν μια δεκαμελή Μικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από 
πέντε εκπροσώπους των αντιστοίχων αρμοδίων αρχών κάθε πλευράς Η 
Επιτροπή αυτή δύνσται να ζητεί από τα Μέρη να ορίζουν αντίστοιχους 
συντονιστές για κάθε ειδικό τομέα δραστηριότητος.
Οι συντονιστές αυτοί θα υποβάλουν στην Μικτή Επιτροπή τα αποτελέσματα 
των δραστηριοτήτων τους. Η Μικτή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, α)θα 
διαχειρίζεται τις δραστηριότητες επί τη βάσει του παρόντος Μνημονίου και θα 
συμφωνεί για θέματα μέλλουσας πολιτικής και β) θα παραλαμβάνει 
υποβαλλόμενα σχέδιο και άλλες προτάσεις για συνεργασία 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα προέρχονται από τους συντονιστές.

VI. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Το παοόν Μνημόνιο θο τεθεί σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία 
ανταλλαγής δισκοινωσεων μεταξύ των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση 
των ανανκαίων εθνικών δισ-υπώσεων για την θέση του σε ισχύ, και. θα 
—αοουείνει σε ισχύ για τρία έτη. Η ισχύς του θσ παρατείνετσι αυτομάτως για 
πεοσιτέρω τοιετείς πεαιόδους εκτός εαν κάποιο από τα Μέρη το καταγγείλει 
εγνράφως τρεις μήνες ενωρίτερα. Έκαστο των μερών, μετά προηγούυενη 
ταίυηνΓ νοσπ-ή ειδθ” θίησπ ποος το άλλο μέρος δύναται να τερματίσει την 
ισχύ του παοοντος Μνημονίου. Το παρόν Μνημόνιο δύνατσι να τροποποιηθεί 
οποτεδήποτε μετά από αυοιβσία συμφωνία των Μερών Η λήξη του παρόντος 
Μνημονίου δεν θσ επηρεάσει την εγκυρότητσ η την χρονική διάρκειο των 
δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν τυχόν συυφωνηθεί με βάση το παοόν 
Μνημόνιο και των οποίων η ένσοξη προηγείται της ως άνω λήξης του 
Μνημονίου.

Υ~ενράφη εις διπλούν στην Άγκυρσ σ_ις 20 ίανουσρίου 2000 στην Ελληνική, 
Τουοκική και Αγγλικό γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά Σε 
—εσ■'— ωση διαφοοάς ως ~οος τπν εουηνεία. υ—εοισχύει το αγγλικό κείμενο
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Τα κατωτέρω θέματα έχουν προσδιορισθεί ως πιθανοί τομείς συνεργασίας:

Παοανωνη Ενέρνειος Ανταλλαγή, τεχνογνωσίας και συνεργασία στην φιλική 
ττρος το περιβάλλον ενέργεια (αιολική και ηλιακή ενέργεισ. μικρές 
υδροηλεκτρικές μονάδες και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας).

Απερήμωση Μελέτες για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, καθώς 
και προγράμματα αποκατάστασής του. Συνεργασία στο πλσίσιο του 
Παραρτήματος IV της Σύμβσσης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης.

Κατσπολέυηση θαλάσσιας ρύπανσης Προγράμματα εκπαίδευσης,
μεθοδολονίες, νέες τεχνολογίες, διευκολύνσεις υποδοχής αποβλήτων σε
λιμάνια.

Υιοθέτηση πεοιβαλλονηκώς οοθών εποατηνικών διαγείοισης στεοεών 
αποθλήτων Μελέτες γιο ποιότητα και ποσότητα στερεών αποβλήτων, γιο'την 
ανακύκλωση των αποβλήτων και τον σχεδισσμό χώρων για την απόθεση των 
αποβλήτων Ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών

Ηροποιυοσία κοινών —οονοαυιυάτων και σνταλλαν^ο πληροφοριών νσ την 
ανά~~υξ^ του οκοτουοισυού · Προνραμματα για την σύνδεση περιοχών 
οικοτουοισυού υε -"αρόυοισ χοοακτηριστικά. Ποοώθηση οργάνωσης 
δισσκέψεων και συναντήσεων εντός περιοχών αυτού του είδους. Μελέτες για 
τις επιπάσεις του τουρισμού σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

ΑναλλανΑ —ληοοσοοιών νια την ;:<~ίυηση πεοιβαλλονΓ!κών επιπ~ώσεων
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o~:c δυο γώοες Αντσ/λονή εμπειριών και επισκέψεων με-αξύ ΜΚΟ Εξέταση 
των δυνατοτήτων ενθοορύνσεως στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ

Χεοσαίεο —.νέε οά·-~αυσ~ς Μελέ'ες και εγκαθίδουση συστιμάτων /ια την
τεχνολονιων καιuv-pAACvn πληροφοριών -ε*ας!. 

τεχνογνωσίας.
χο υεοων cvpaacv·'

π ε ,ρ - ρ  ¿.εισυων ¿ ^ ε ρ γ α σ ία  
με,Αε*ες αντισεισμικού κώδικα και

λογισμός ςημιων.
τεις πιμανων τροποποιήσεων



Εκυετάλλευση πυοηνόξυλοσ Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ αρμοδίων 
εθνικών φορέων για την εκμετάλλευση του ττυρηνόξυλου για την παραγωγή 
ενέργειας για θέρμανση.

Δασοττυοοσβεσπ: Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μέσω 
συναντήσεων εμπειρογνωμόνων



ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αττοκαλούμενες στο 
εξής ως τα Μέρη,

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και 
των στενών σχέσεων μεταξύ των λαών,

Λαμβάνοντας υπ: όψιν το Καταστατικό του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Τουρισμού, καθώς και τις Συστάσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών 
για τον τουρισμό και τα διεθνή ταξίδια, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 
1963, τις σχετικές διατάξεις της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την 
Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι 
την 1η Αυγούστου 1975 και τις διατάξεις του Χάρτη των Παρισίων του 1990 
για μία Νέα Ευρώπη,

Επιθυμώντας να καθιερώσουν μία στενή και αποτελεσματική συνεργασία 
στον τομέα του τουρισμού, συμφώνησαν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα Μέρη, στα πλαίσια αυτής της Συυφωνίας και σύμφωνα με την νομοθεσία 
των χωρων τους, θα επιδιώξουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη 
συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών

ΑΡΘΡΟ 2

Τα Μέρη θα διευκολύνουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να 
θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία 
μεταξύ επιχειρήσεων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του τουρισμού. Σ' αυτό το πλαίσιο θα ενθαρρύνονται και θα οργανώνονται 
αμοιβαίες επισκέψεις, συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ φορέων που 
λειτουργούν στον τομέα του τουρισμού

ί  ι



Εττιττλέον, και προκειμένου να γίνουν αμοιβαίους γνωστοί οι αντίστοιχοι 
τουριστικοί ττόλοι έλξης και τα αξιοθέατά τους, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την 
τουριστική προβολή μεταξύ των χωρών τους μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών και διαφημιστικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα Μέρη θα γνωστοποιούν το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές 
επενδύσεις που προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς τους και θα 
πληροφορούν το ένα το άλλο σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες για 
τέτοιες επενδύσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα Μέρη θα δώσουν έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής 
εμπειρίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ επιχειρήσεων, οργανώσεων και 
ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν τον τομέα.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την εξασφάλιση βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης και προβολής ειδικών μοοφών τουρισμού, όπως ο οικολογικός 
τουρισμός, ο τουρισμός των νέων ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός 
τουρισμός κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την έρευνα, 
τις στατιστικές και τη νομοθεσία στον τομέα του τουρισμού

ΑΡΘΡΟ 7

Τα Μέρη θα συνεργάζονται στον τουέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Προς 
τον σκοπό αυτό, θα εγκαινιάσουν ένα πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ των 
αντίστοιχων φορέων τους που είναι αρμόδιοι για παρόμοια κατάρτιση

Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ταξίδια και 
παρακολούθηση ειδικά δομημένων σεμιναρίων που θα αποσκοπούν στο να
προσφέρουν στους συμμετέχοντες γνώσεις για τον τρόπο λειτουογίας των 
σχετικών κλάδων του τουριστικού τουέα της κάθε χώρας

Ο"



ΑΡΘΡΟ 8

Τα Μέρη συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για μία βαθύτερη αμοιβαία 
πολιτιστική προσέγγιση ως βασικό κίνητρο για τα ταξίδια και τον τουρισμό και 
δεσμεύονται να ενθαρρύνουν μία παρόμοια προσέγγιση μεταξύ των δύο 
χωρών. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα ενθαρρύνονται, μεταξύ άλλων, και θα 
οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που θα αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της αμοιβαίας τουριστικής κίνησης.

Τα Μέρη, προκειμένου να προωθήσουν τη ροή τουριστών από τρίτες χώρες 
στις χώρες τους, θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ των 
εκπροσώπων των τουριστικών τομέων των δύο χωρών, 
συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους στα 
πλαίσια της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα του «γιώτινγκ», 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χώρίς να 
θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Μία Μικτή Επιτροπή Τουρισμού, αποτελούμενη από ίσο αριθμό 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων από κάθε Μέρος, θα κατευθύνει και θα 
επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Στις συναντήσεις της εν 
λόγω Μικτής Επιτροπής Τουρισμού μπορούν επίσης να συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του ιδιωτικού τουριστικού τομέα.

Οι συναντήσεις της Επιτροπής θσ πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε μία 
από τις δύο χώρες και σε χρόνο που 6σ συμφωνείται δια της διπλωματικής
οδού

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο 
Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, 
την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα
για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών από 
την ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ και στο εξής θα ανανεώνεται 
αυτομάτως κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός αν

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΘΡΟ 12



καταγγελθεί με γνωστοποίηση διά της διπλωματικής οδού από ένα απο τα 
Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου

Υπενράφη εις διπλούν στην Άγκυρα στις 20 Ιανουάριου 2000, στην Ελληνική, 
Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε 
περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
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