
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 

της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Ομοσπονδιακού Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης 
της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας για συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή 
σε τελωνειακά θέματα.

Προς ιη Βουλή ίων Ελλήνων
1. Η υπό κύρωση Συμφωνία συνεργασίας και αμοιβαίας 

συνδρομής σε τελωνειακά θέματα υπογράφτηκε στην Αθήνα 
την 4η Οκτώβρη 198-3 από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Ομοσπονδιακού Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης 
της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκο- 
σλαβίας, αποτελεί δε το αποτέλεσμα της επιθυμίας και των 
δύο πλευρών για στενώτερη συνεργασία στον τελωνειακό 
τομέα.

Με τις διατάξεις της Συμφωνίας αυτής καθορίζονται τα 
πλαίσια μέσα στα οποία θα αναπτυχθεί μία στενώτερη 
επαφή των Τελωνειακών Διοικήσεων των δύο μερών και 
διαγράφονται τα μέσα και οι τρόποι με τα οποία θα γίνει 
αποτελεσματική η πρόληψη και καταστολή των τελωνειακών 
αδικημάτων. ----- ----- ------- ------------------------

2. Οι σκοποί της Συμφωνίας θα επιτευχθούν με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για την επιτάχυνση της διακινήσεως 
επιβατών και εμπορευμάτων στα κοινά σύνορα των δύο 
χωρών ( άρθρα 1 και 3), την παροχή αρωγής και στοιχείων 
που αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή πα
ραβάσεων των Τελωνειακών Νόμων και Κανονισμών (άρθρα 
4 και 5), το συγχρονισμό της Τελωνειακής επιτήρησης των 
συνόρων, λιμανιών και άλλων σημείων ή μέσων επικοινωνίας 
(άρθρο 6), την πλήρη, αμοιβαία ενημέρωση για τις παρά
νομες δραστηριότητες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η 
διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών, όπλων, 
αντικειμένων αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής αξίας, κ.λ.π. 
(άρθρο 7) και τέλος με την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας 
για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών μέσων και 
μεθόδων Τελωνειακού ελέγχου ( άρθρο 12).

3. Με τις διατάξεις της Συμφωνίας επιδιώκεται στενώ
τερη συνεργασία των Τελωνειακών Διοικήσεων των δύο 
χωρών, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των Εθνικών Νόμων 
και Κανονισμών κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Οι διατάξεις 
της Συμφωνίας είναι σύμφωνες με το πνεύμα και το γράμμα 
της Κοινοτικής Νομοθεσίας και σε καμιά περίπτωση δεν 
έρχονται σε αντίθεση προς αυτήν.

Τοιουτοτρόπως δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της κυ- 
ρούμενης Συμφωνίας ουδεμία τροποποίησή της Τελωνειακής 
μας Νομοθεσίας γενικώτερα. Η επιφύλαξη των Εθνικών 
Νόμων και Κανονισμών προβλέπεται ρητά στα άρθρα 3,4,5 
και 9 ενώ προκύπτει και από το όλο πνεύμα της Συμφωνίας. 
Ακόμα γίνεται ρητή επιφύλαξη για τα συμφέροντα των 
συμβαλλόμενων μερών που ανάγονται στην Εθνική κυριαρ
χία, δημόσια τάξη και ασφάλεια. ( άρθρο 8).

4. Η προς κύρωση φερόμενη Συμφωνία βρίσκεται γε
νικά μέσα στις προδιαγραφές της διεθνούς Τελωνειακής 
Πρακτικής στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνερ
γασίας των τελωνειακών υπηρεσιών για την προώθηση της 
αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα προλήψεως και καταστολής 
των παραβάσεων των τελωνειακών νόμων,, ιδιαίτερα δε 
των παράνομων πράξεων με αντικείμενο τα ναρκωτικά, τις 
ψυχοτροπικές ουσίες κ.λ.π.

Η κύρωση της παρούσας Συμφωνίας δεν προκαλεί δα
πάνες ή απώλεια εσόδων του Προϋπολογισμού. Αντίθετα 
στο μέτρο που θα συμβάλει στον περιορισμό της λαθρε
μπορίας, θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στα έσοδα του Δη
μοσίου.

Α-λήνα, 8 Φεόρουαρίου 1984 
, Ο ο Υπουργοί

Εξωτερικών Οικονοαικών
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γιουγκο

σλαβία για συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τε- 
λωνειακά θέματα.

'Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

παρ. 1 του Συντάγματος η συμφωνία που υπογράφτηκε 
στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου 1983 μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Εκ
τελεστικού Συμβουλίου της Συνέλευσης της Σοσιαλιστικής 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για συνερ
γασία και αμοιβαία συνδρομή σε Τελωνειακά θέματα, της 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα 
έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΊΑ
Μεταςύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

του Ομοσπονδιακού Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συνέ
λευσης της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας για συνεργασία και αμοιβαία συν
δρομή σε Τελωνειακά θέματα.

II ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ

ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ο
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟ
ΣΛΑΒΙΑΣ

ΕΠΙΘΥΜΟΝΤΑΣ
να διευκολύνουν την διακίνηση των επιβατών και εμπορευ
μάτων από τα κοινά τους σύνορα με την περαιτέρω ανάπτυ
ξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων 
των δύο χωρών,

ΕΚΤΙΜΟΝΤΑΣ
ότι οι παραβάσεις των Τελωνειακών Νόμων και Κανονισμών 
είναι επιζήμιες στα οικονομικά, δημοσιονομικά και εμπορικά 
συμφέροντά τους,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ
ότι η καταστολή τέτοιων παραβάσεων θα μπορούσε να 
καταστεί περισσότερο αποτελεσματική με τη συνεργασία 
μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, · ·

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Άρθρο 1.

Οι Τελωνειακός Διοικήσεις των Συμβαλλομένων Μερών 
με στενή συνεργασία εντός των πλαισίων της παρούσης 
Συμφωνίας θα διευκολ.ύνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη 
διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων στα κοινά τους 
σύνορα, θα παρέχουν η μία στην άλλη συνδρομή γι:ι την 
καταστολή των παραβάσεων των Τελωνειακών Νόμων και 
Κανονισμών.

Άρθρο 2.
Κατά την έννοια της παρούσης Συμφωνίας :
(1) Με τον όρο «Τελωνειακοί Νόμοι και Κανονισμοί» 

νοούνται οι διατάξεις για εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση 
και αποθήκευση των εμπορευμάτων που εφαρμόζονται 
από τις Τελωνειακός Διοικήσεις των Συμβάλλομένων Μερών, 
σε σχέση με τους τελωνειακούς δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις 
κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή.

(2) Με τον όρο «Τελωνειακός Διοικήσεις» νοούνται ως 
προς την Ελληνική Δημοκρατία, η Ελληνική Τελωνειακή 
Διοίκηση, ως προς τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γιουγκοσλαβίας η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή 
Διοίκηση.

Άρθρο 3.
Οι Τελωνειακός Διοικήσεις των Συμβαλλομένων Μερών 

βάσει αμοιβαίας συμφωνίας και στο πλαίσιο των εθνικών 
τελωνειακών νόμων και κανονισμών τους θα λαμβάνουν


