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Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του 

Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας και του Γραφείου του Πρωθυπουργού της 

Ουγγαρίας για συνεργασία στον τομέα του του-

ρισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Του-

ρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γραφείου 
του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας για συνεργασία στον 
τομέα του τουρισμού

Άρθρο 1 Αντικείμενο της συνεργασίας
Άρθρο 2 Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού 
Άρθρο 3 Συνεργασία στους τομείς του μάρκετινγκ και 

της προβολής, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και 
της στατιστικής και της νομοθεσίας

Άρθρο 4 Συνεργασία σε ειδικές μορφές τουρισμού

Άρθρο 5 Συνεργασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και άλλων 
διεθνών οργανισμών

Άρθρο 6 Συνεργασία σε διεθνικά τουριστικά προγράμ-
ματα

Άρθρο 7 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Μικτής 
Επιτροπής 

Άρθρο 8 Τροποποίηση Μνημονίου Κατανόησης 
Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος, διάρκεια, καταγγελία και λήξη 

Μνημονίου Κατανόησης
Άρθρο δεύτερο Έγκριση πρακτικών Μικτής Επιτροπής
Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 
του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανό-
ησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Γραφείου του Πρωθυπουργού της 
Ουγγαρίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού 
που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2020, το 
κείμενο του οποίου, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα 
και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, εφεξής αναφερόμενα μεμονωμένα ως  “Συμμετέχων” και 
από κοινού ως “Συμμετέχοντες”·

 Επιθυμώντας να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα του 
τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων  που απορρέουν από 
την ιδιότητα των χωρών τους ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Πεπεισμένα για την ανάγκη να προωθήσουν την ενεργή συνεργασία στον τομέα του 
τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες δυνατότητές τους·

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού στην προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και των στενών σχέσεων μεταξύ 
του ελληνικού και του ουγγρικού λαού·

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Οι Συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και σύμφωνα 
με την εθνική τους νομοθεσία, προωθούν την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας 
μεταξύ των χωρών τους στον τομέα του τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι Συμμετέχοντες προσπαθούν να αυξήσουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των 
χωρών τους και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενώσεων των ταξιδιωτικών και 
τουριστικών τους γραφείων καθώς και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
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ΑΡΘΡΟ 3

  Οι Συμμετέχοντες συνεργάζονται, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και 
χωρίς να θίγονται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς υποχρεώσεις των 
Συμμετεχόντων, στους ακόλουθους τομείς:

Α. Μάρκετινγκ και προβολή
       Οι Συμμετέχοντες ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλου υλικού προβολής σύμφωνα με 
την αντίστοιχη νομοθεσία και τους κανονισμούς τους και ενθαρρύνουν επίσης τη 
συμμετοχή των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού τους σε τουριστικές πανηγύρεις, εκθέσεις, 
σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις τουριστικής προβολής, που πραγματοποιούνται στην 
επικράτεια του κράτους του άλλου Συμμετέχοντος  καθώς και τη διοργάνωση ταξιδιών 
εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες και ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους. 
              Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε 
συγκεκριμένα προγράμματα στον τομέα αυτό, συνάπτεται διακριτή γραπτή συμφωνία 
μεταξύ των Συμμετεχόντων για κάθε ένα από τα  προγράμματα.

Β. Εκπαίδευση και κατάρτιση
Οι Συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση στον τομέα της 

τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Γ. Στατιστική και νομοθεσία 
Οι Συμμετέχοντες προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με στατιστικά 

στοιχεία και νομοθεσία για τον τουρισμό καθώς και αναφορικά με την έρευνα για την 
τουριστική ανάπτυξη και ενθαρρύνουν κάθε δυνατή μορφή διμερούς συνεργασίας στον 
τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4

Οι Συμμετέχοντες ενθαρρύνουν και προωθούν τη συνεργασία στον τομέα των 
Ειδικών Μορφών Τουρισμού, με έμφαση στην προώθηση του ιατρικού τουρισμού, του 
τουρισμού υγείας, του ιαματικού τουρισμού, του τουρισμού ευεξίας και του πολιτιστικού 
τουρισμού, μέσα από την ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, την αμοιβαία 
μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας και τη διοργάνωση εξατομικευμένων 
εργαστηρίων και σεμιναρίων σε καθεμιά από τις δύο χώρες
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ΑΡΘΡΟ 5

Οι Συμμετέχοντες αναπτύσσουν συνεργασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών καθώς και στο πλαίσιο άλλων διεθνών 
οργανισμών των οποίων και οι δύο χώρες αποτελούν μέλη και οι οποίοι ασχολούνται με 
τον τουρισμό ή έχουν τον τουρισμό ως έναν από τους τομείς ενδιαφέροντός τους.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι Συμμετέχοντες ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές τους να εξετάζουν το ενδεχόμενο 
συνεργασίας σε διεθνικά τουριστικά προγράμματα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Μια Μικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από ίσο αριθμό εκπροσώπων των 
Συμμετεχόντων, συγκαλείται περιοδικά, με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος Μνημονίου Κατανόησης μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής 
προτάσεων στις αρμόδιες αρχές. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να καλούν στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής άλλους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες τόσο από το δημόσιο όσο και 
από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής πραγματοποιούνται εναλλάξ σε καθεμιά από 
τις δύο χώρες σε τόπο και χρόνο που συμφωνούνται αμοιβαία από τους Συμμετέχοντες, δια 
της διπλωματικής οδού. Σε κάθε συνεδρίαση προεδρεύει ο Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
της χώρας στην οποία αυτή πραγματοποιείται.

ΑΡΘΡΟ 8

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης είναι δυνατό να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή 
συναίνεση των Συμμετεχόντων. Κάθε τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 9, παράγραφος 1.

ΑΡΘΡΟ 9

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της 
γραπτής ειδοποίησης, με την οποία ο Συμμετέχων της ελληνικής πλευράς γνωστοποιεί  στον 
Συμμετέχοντα της ουγγρικής πλευράς, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των 
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εσωτερικών του διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
Μνημονίου Κατανόησης.

Το Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 
της θέσης του σε ισχύ. Στη συνέχεια θα ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά για περαιτέρω  
πενταετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί γραπτώς, διά της διπλωματικής οδού, από 
έναν από τους Συμμετέχοντες, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή 
οποιασδήποτε μεταγενέστερης πενταετούς περιόδου.

Η λήξη της ισχύος του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει 
την ολοκλήρωση  των προγραμμάτων και όποιων άλλων πρωτοβουλιών έχουν αναληφθεί 
στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί κατά 
τον χρόνο λήξης της ισχύος του, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά  από τους 
Συμμετέχοντες.

Έγινε στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2020, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, όλα δε τα 
κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. 

Για το Υπουργείο Τουρισμού
της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νικόλαος – Γεώργιος Σ. Δένδιας
Υπουργός Εξωτερικών 

της Ελληνικής Δημοκρατίας

Για το Γραφείο 
του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας

Péter Szijjártó
Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου

της Ουγγαρίας
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Άρθρο δεύτερο

Έγκριση πρακτικών Μικτής Επιτροπής

Τα πρακτικά της Μικτής Επιτροπής του άρθρου 7 του Μνημονίου Κατανόησης εγκρίνονται με κοινή απόφαση 
των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Άρθρο τρίτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου 
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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*01000112101220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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