
’Επί τού σχεδίου .Νόμου «περί κυρώσεως τής εις Αθήνας 
τήν 14.11.1978 _ΰτ:ογρχφείσηρ Συμφωνίας μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Κυβερνήσεως τής Πολωνικής Λαϊκής Λημοκρχτίχς «περί 
αμοιβαίας συνεργασίας καί αρωγής έττί τελωνειακών θε
μάτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΓΤρόζ την Ήονλ'ην jôiv Ελλήνων
1. Ή ύπό ,κύρωσιν Συμφωνία συνεργασίας καί αρωγής 

έττί τελωνειακών θεμάτων, υττο.γραίεΐσα εις Αθήνας τήν 
14ην .Νοεμβρίου 1978 ύπό εξουσιοδοτημένων έκττροσώπων 
τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Λαϊκής Λημοκρχτίχς τής ΗοΑω^ίχί^ΰττήρξε τό άποτέλ.ε- 
σμχ έπιΟ’ϋΤΐΐΤί -άμφοτέρων τών πλευρών διά στενωτέρχν 
συνεργασίαν εις τον τελωνειακόν τομέα.

Λιά -τών, διατάξεΐον τής Συμφωνίας αυτής καθορίζονται 
τά ττλαίσιχ εντός τών όττοίων ϋά άνατττυνΟή μία στενωτέςχ 
ετταφη των 1 ε/.ωνειχκων Διοικήσεων .των ουο μερών και 
διαγράφονται τά μέσχ—καί οί τρόττοι διά τών όττοίων Οχ 
κχταστή άττοτελεσμχτική ή πρόληψη καί καταστολή τών 
τελωνειακών άδικημάτων.

2. Οΐ άνωτέρω σκοποί" Οά έπϊ*9«£θούν διά τής ανταλ
λαγής πληροφοριών σχετικών με--την διερεύνησιν παρα
νόμων - πράξεων- ( αρΟρονΣΥ)^"δίΞ^^ς Γ άνταλλ.αγής. γ/ώσιων 
καί εμπειρίας περί τήν χρήσιν τάγχρόνων μέσων τελωνεια
κού ελέγχου (άρθρον 4) διά τής βροχής άρωγής καί στοι
χείων πρός άνακάλυψιν καί δίωξτν τελωνειακών άδικημά
των (άρθρα 5, 6 καί 8), διά τοΰ'συγχρονισμού τής τελω- 
νειακής έπιτηρήσεως τών συνόρων, λιμένων καί άλλων ση
μείων ή μέσων επικοινωνίας (άρθρον 7 ) καί τέλος διά τής 
άμοιβαίας ένημερώσεως έπί τής μορφής καί τής έκτάσεως 
τών παρανόμων'δραστηριοτήτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
ώς είναι τά ναρκωτικά καί αί ψυχοτροπικαί ούσίαι, τά εΐδη 
καλλ ι τεχνικής καί αρχαιολογικής άξίας κλπ. (άρθρον 8).

3. Διά τών διατάξεων τής Συμφωνίας έπιδιώκεται ή 
στενωτέρα συνεργασία τών Τελωνειακών Διοικήσεων καί 
τών Υπηρεσιών τών δύο μερών εντός τών πλαισίων τών 
κανονισμών τών προβλεπομέ/ων υπό τών εθνικών των νο
μοθεσιών. Τοιουτοτρόπως ούδεμίχ τροποποίησες τής ίσ- 
χυούσης νομοθεσίας καί τών έν χρήσει- κανονισμών έπί τοΰ 
τελωνειακού αντικειμένου καί εκείνου τής διώξεως τών 
τελωνειακών άδικημάτων εις έκαστον συμβαλλόμενον μέρος

προβλέπετχι υπό τής κυρουμένης Συμφωνίας. Ή έπιφύ- 
λχξις τών εθνικών κανονισμών προκύπτει έκ τοΰ όλου πνεύ
ματος τής Συμφωνίας, έπί πλέον δέ προβλέπετχι ρητώς 
τοϋτο εις τχς διατάξεις τών άρθρων 4. 5, 6 πχράγρ. 1β καί 
1γ καί 10 πχράγρ. 1 καί 3. Έξ άλλου γίνεται ρητή έπι- 
φύλχςις συμφερόντων άνχγομένων εις τήν εθνικήν κυ
ριαρχίαν. τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί τάξιν. (άρθρον 9).

Σ·14. Ή κυρουμένη Συμφωνία εύρισκεται γενικώς εντός 
τών προδιαγραφών τής διεθνούς τελωνειχκής πρακτικής 
στα π/.αισια τής άμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας τών 
τελ.ωνειχκών υπηρεσιών πρός- προώθησιν τής άμοιβαίας 
συνδρομής εις τήν πρόληφιν καί καταστολήν τής λαθρε
μπορίας και των παρανόμων εν γενει πεάεεων πεεί τά νχε- 
κωτικά καί τάς ψυχοτρόπους οΰσίαε.

δ. Η κυρωσις τής Συμφωνίας δεν προκαλ.εϊ δαπάνας ή 
άπώλειχν έσόδων τοΰ Προϋπολογισμού. ’Λντιθέτως. καθ’ 
ό μέτρον θέλει συμβάλει εις τόν περιορισμόν τής λαθρε
μπορίας, Οά έχει εύεργετικάς επιπτώσεις εις τά έσοδα τούί
Δτ,αοσίου?’--·-
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν 14ην Νοεμβρίου 1978 

ΰπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Πολωνικής Λαϊκής 
Δημοκρατίας «περί άμοιβαίας συνεργασίας καί άρωγής 
έπί τελωνειακών θεμάτων».

“Αρθρον πρώτον
Κυρούται καί έχει ΐσχόν Νόμου ή ύπογραφεΐσα εις ’Αθή

νας τήν 14ην Νοεμβρίου 1978 συμφωνία μεταξύ τών Κυ
βερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Πολω
νικής Λαϊκής Δημοκρατίας «περί άμοιβαίας συνεργασίας 
καί άρωγής έπί τελωνειακών θεμάτων», τής οποίας τό κεί
μενον εις πρωτότυπον εις τήν Ελληνικήν καί Αγγλικήν 
γλώσσαν, έχει ώς άκολ.ούθως :


