
στο σχέδιο νόμου Κάρωση Συμφωνίας μεταξύ των 
Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των 
ίνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την αμοιβαία 
ίιοικηπκή συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών τους 
■■πηρεσιώ ν’

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η υποβαλλόμενη για κύρωση Συμφωνία αποοκοπεί στην 
γκαθίδρυση πλέγματος συνεργασίας σε επίπεδο Τελωνεια-

<ων Διοικήσεων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής για την αποτελεσματικότερη, με κοινή δράση, 
ιντιμετώπιση εκ νόμων ενεργειών, που κατατείνουν στην 
καταδολίευση των δημοσιονομικών συμφερόντων των Συμ
βαλλόμενων Μερών κατά την είσπραξη δασμών και φόρων 
εισαγωγής, όπως και για την διαφύλαξη κοινωνικών αγαθών, 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των τελωνειακών υπη- 
οεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών,

2. Όπως θα παρατηρηθεί, η Συμφωνία δεν περιέχει 
διατάξεις που αφορούν στη δίωξη της παράνομης διακίνη
σης ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών και αυτό για το 
λόγο ότι η αρμοδιότητα συνομολόγησης τέτοιων διατάξεων 
δεν ανήκει στην Τελωνειακή Υπηρεσία των Ηνωμένων 
Πολιτειών αλλά σε άλλο εθνικό τους φορέα.

Κατά τα λοιπά οδεύει πάνω σε ταυτόσημες γραμμές με 
άλλες διμερείς Τελωνειακός Συμφωνίες της χώρας μας, 
όπως π.χ. οι αντίστοιχες Συμφωνίες που υπάρχουν με τη 
Γιουγκοσλαβία, την Πολωνία κ.λπ.

3. Ειδικότερα, η Συμφωνία αναφέρεται στους τομείς της 
πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής των τελωνειακών 
παραβάσεων, όπως Kat στη διασφάλιση της ορθής είσπρα
ξης των δασμολογικών και άλλων επιβαρύνσεων εισαγωγής 
με την ανταλλαγή πληροφοριών, εγγράφων και άλλων 
γνωστοποιήσεων και τη διενέργεια ερευνών για τη διαπί
στωση των παραβάσεων όπως και την άσκηση επιτήρησης 
σε μέσα μεταφοράς, εμπορεύματα και πρόσωπα που 
εμπλέκονται σε τελωνειακός παραβάσεις.

Ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα μας είναι η διάταξη του 
άρθρου 11 της Συμφωνίας, που αναφέρεται στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και την άσκηση ειδικής επιτήρησης στην 
παράνομη διακίνηση καλλιτεχνικών, αρχαιολογικών και πο- 
λιπσπκών θησαυρών.

4. Εξάλλου για τη διασφάλιση διαφυλακτέων εθνικών 
συμφερόντων των Συμβαλλόμενων Μερών, στη Συμφωνία 
προβλέπονται ρήτρες εξαίρεσης και μη εφαρμογής της για 
λόγους ακολουθούμενης γενικότερης πολιτικής ή από 
υπαγορεύσεις διασφάλισης της εθνικής κυριαρχίας, της 
ασφάλειας ή τήρησης επίσημων απορρήτων.

Περαιτέρω η Συμφωνία προβλέπει όπ κατά τη λειτουργία 
της αυοιβαίας συνδρομής μεταξύ των δύο μερών εφαρμό
ζεται η εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών.

5. Τέλος παρατηρειται όπ η Συμφωνία εναρμονίζεται σπς 
γενικές της γραμμές και ρυθμίσεις και προς το ισχύον 
σήμερα πλέγμα των πολυμερών διεθνών ρυθμίσεων, που 
αναφέρονται στην αμοιβαία συνδρομή γιο τη δίωξη των 
τελωνειακών παραβάσεων και των οποίων την πλειονότητα 
έχει αποδεχθεί και εφαρμόζει και η χώρα μας.

6. Από την εφαρμογή της Συμφωνίας δεν θα προκύψει 
εκταμίευση δημόσιων εσόδων ή απώλειες ή σημαντικές 
δαπάνες για τον εθνικό μας Προϋπολογισμό και την 
εκτέλεση της Σύμβασης η οποία, άλλωστε, χάρις στην 
καθιερούμενη συνεργασία, αναμένεται όπ θα αποδώσει 
αυξημένα καταναλογία έσοδα λόγω της αποτελεσματικό
τερης καταπολέμησης των παραβάσεων εναντίον του 
δημοσιονομικού συμφέροντος της Χώρας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θέτοντες τα παραπάνω υπόψη της Ολομέλειας της 
Βουλής εισηγουμεθα την κύρωση της Συμφωνίας.

Αθήνα 20 Απριλίου 1982

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. Τσουδερού Ιωάννης Γίαλαιοκρασσάς

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής για την cmjoiOoic διοκητική συνδρομή μεταξύ 
των τελωνειακών τους υπηρεσιών

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ.1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής για την αμοιβαία διοικητική συν
δρομή μεταξύ των τελωνειακών τους υπηρεσιών, που 
υπεγράφη στην Αθήνα σπς 31 Ιουλίου 1991, της οποίας 
το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως 
εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: 

θεωρώντας όπ οι παραβάσεις των τελωνειακών νόμων 
παραβλάπτουν τα οικονομικά, κοινωνικά, δημοσιονομικά και 
εμπορικά συμφέροντα των αντίστοιχων χωρών τους, 

Έχοντας υπόψη τη σημασία της εξασφάλισης της ακρι
βούς εκτίμησης των δασμών και άλλων φόρων, 

Πεπεισμένες όπ η δράση εναντίον των τελωνειακών 
παραβάσεων μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική 
με τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών τους υπηρεσιών, 

Πεπεισμένες όπ η αμοιβαία διοικητική συνδρομή αποτελεί 
ένα αποτελεσματικό όργανο καταπολέμησης της παράνο
μης διακίνησης ειδών πολιπσπκής ή καλλιτεχνικής φύσης, 

Επιθυμώντας να ενισχύσουν και να συμπληρώσουν πς 
πρακτικές αμοιβαίας συνδρομής που εφαρμόζονται ήδη 
μεταξύ των τελωνειακών τους υπηρεσιών,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής 
Συνεργασίας για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή της 5ης 
Δεκεμβρίου 1953,

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 
Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας:
Ο όρος ‘τελωνειακοί νόμοι' σημαίνει τους νόμους και 

κανονισμούς που εφαρμόζονται από πς τελωνειακός υπη
ρεσίες και αφορούν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετα
κόμιση εμπορευμάτων σε σχέση με δασμούς και άλλους


