
Έν προκειμένω έπισημαίνεται, δτι ή κατά διάφορον τυ
χόν τρόπον άπεικόνισις της πραγματικής καί νομικής κατα
στάσεων .των διακινουμένων έμπορευμάτων έπί των δια
φόρων τελωνειακών παραστατικών έγγραφων, άποτελούν- 
των κατά νόμον δηλώσεις φορολογικάς, έπισύρει, λόγιρ τοϋ 
έπιτασσομένου έκ τοϋ νόμου άμεταβλήτου τοϋ περιεχομένου 
των και τοϋ άνεκλήτου κατά κανόνα τής καταθέσεώς των, 
βαρυτάτας ενίοτε κυρώσεις εις βάρος τών παραληπτών καί 
τών αποστολέων των, συμφώνως, ίδια τώ άρθρω 33 τοϋ 
Τελωνειακού Κώδικος. -

4. Κατόπιν τών ανωτέρω, άναγνωρίζεται, δτι οί έκ τε
λώ νισταί τυγχάνουν άναγκαϊοι καί χρήσιμοι διά την διακί
νησή τών υποκειμένων είς δασμούς καί λοιπούς φόρους 
έμπορευμάτων, ώς καί τών ύπό τελωνειακήν παρακολούθησιν 
τελούντων τοιούτων, άσκοΰν δέ ώς έκ τούτου λίαν υπεύθυ
νον εργασίαν,τόσον έναντι τοϋ Κράτους, όσον καί έναντι τών 
δικαιούχων τών έμπορευμάτων, δι’ 6 καί δέον; ούτοι νά είναι 
πλήρως κατηρτισμένοι περί τά τελωνειακά καί δασμοφορο- 
λογικά ζητήματα, Ικανοί, ' άξιοπρεπεΐς, εύσυνείδητοι. καί 
υπεύθυνοι πλήρως έν τή ένασκήσει τών καθηκόντων των, 
ανεξαρτήτως τοϋ γεγονότος, ότι συνυπεύθυνοι καί συνυπό- 
χρεο.ι μετ’ αυτών έναντι τοϋ Δημοσίου, είναι καί οί δικαιοϋ- 
χοι τών ■ έμπορευμάτων, διά πάσαν πράξιν ή παράλειψιν

, _ , _ , , , -' παραβλάπτουσαν τά συμφέροντα αύτοΰ. ·}■ ■ Η' . Γ '·
καί της πολυπλεύρου συναφούς λοιπής τοιαυτης. · ί2ς έκ του- . , ' ■ :r ■ ~ Ί'ί.·.'
του, έδημίουργήθη ή άνάγκη^χρησιμοπ^ιήσεως προσώπων β! Έπερχόμεναι -μεταρρυθμίσεις -είς τόν θεσμόν /τών 
είδικώς κατηρτισμένων έπί τοϋ προκειμένού, άτινα καί άπε- έκτελωνιστών : · ' · ' ■ ·' . λ : ·Λ: ι ν ' : · yJ ·;·ήί /
τέλεσαν ίδιαν έπαγγελματικήν τάξιν, τόσον έν Έλλάδι όσον ¥. _ , - , , S ύ ' ,
καί διεθνώς, την τάξιν τών έκτελωνιστών. > 0 EvJ<Kl \ων έχτεθεντων, ως .πρός την Χρησιμότητα του
ν : 1 Λ·, . - : : ν* .ν .·>.· θεσμού και τας κατευθύνσεις αι οποιαι πρενει να οιετιουν την
,ί Οι εκτελωνισται ουτοι, αναλαμβανουν κατα τρόπον άπο- άσκησιν τοϋ έπαγγέλματος .τοϋ έκτελωνιστοϋ, έκρίθη άπα-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ~
' * ·\

’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί Εκτελωνιστών».

. Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Α. Σημασία καί όργάνωσις τοϋ εκτελωνιστικού έπαγ- 
γέλματος : ν ;

1. 'Η διεκπεραίωσις τών σχετικών μέ την Τελωνειακήν 
Υπηρεσίαν έργασιών τοϋ εμπορίου προϋποθέτει, άφ’ ένός 
μέν ιδιαιτέραν άπασχόλησιν, άφ’ έτέρου δέ εΐδικάς γνώσεις 
καί ένημερότητα έπί τής τελωνειακής, δασμολογικής, φορο
λογικής καί λοιπής έφαρμοζομένης έν τοϊς Τελωνείοις συνα
φούς νομοθεσίας, άναφερομένης είς θέματα σχέσιν έχοντα 
μέ την δημοσίαν υγείαν καί ασφάλειαν, την έφαρμογήν τών 
μέτρων τής έκάστοτε άσκουμένης έμπορικής, τουριστικής 
καί συνοιλλαγματικής πολιτικής, καθώς έπίσης καί την προ
στασίαν τής γεωργικής καί βιομηχανικής παραγωγής τής 
Χώρας. > Λ ; ! ,'ί. ι ; . .·. '

Αί έμπορικαί έπιχειρήσεις καί οί ίδιώται έν γένει, οί όποιοι 
ένδιαφέρονται διά τό εισαγωγικόν, έξαγωγικόν καί δια- 
κοσμιτικόν έμπόριον, άδυνατοϋν νά παρακολουθούν την έξέ- 
λιξιν τής κατά τ’ άνωτέρω πολυπλόκου καί αύστηρώς τυπι
κής τελωνειακής καί δασμοφορολογικής νομοθεσίας, καθώς

Τό έργον αυτών συνίσταται είς τό νά ένεργοϋν ώς ένδιά- ' ρηθέντα έν τή εφαρμογή τής κειμένης σήμερον περί έκτε- 
μεσοι παράγοντες μεταξύ‘τής Τελωνειακής 'Υπηρεσίας κα 
τών εισαγωγέων - έξαγωγέων, /παρέχοντες ουσιώδεις έξυ 
πηρετήσεις’ πρός ’άμφοτέρόυς. ΐ. Τούτου ’ ένεκεν, ,'παρέστηή 
άνάγκη διά νομοθετικήν , ρύθμισίν ζητημάτων άναφερομέ-; ... . ,.
ίνων είς τήν άσκησιν τοϋ εκτελωνιστικού έπαγγέλματος έν '’ : 1. Καθιεροΰταί ή ύποχρεωτική πρακτική άσκήσίς,'-παρ’ 
Έλλάδι, άπό τοϋ έτους’· 1909.^1■*?-V; π-τμτ έκτελωνιστή, τών έπιτυγχανόντών είς διαγωνισμόν ύπο-
I 2. Τό έπά-ίγήλμα τού' έκτελωνιστοϋ διεπόμενον νϋν ύπό' έκτελωνιστών καί άποκτώντων πτυχίον; πρός^ τόν
τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ.841/1971, τελεί ύπό τήν έποπτείαν . 
καί παρακολούθησιν τοϋ Κράτους, ■ λόγω τής κατά τ’ ανω
τέρω' σπουδαίας σημασίας, ήν έχει τούτο, τόσον διά τήν 
έξυπηρέτησιν τοϋ εισαγωγικού 'καί έξαγωγικοΰ έμπορίου, 
όσον καί διά τήν διευκόλυνσίν τοϋ έργου τής Τελωνειακής ”
'Υπηρεσίας έν τή προσπαθεία της, όπως διεκπεραιώνη τα-':' 
χύτερον καί άσφαλέστερον. τάς πολύπλδκους τελών’ειακάς ‘ 
διατυπώσεις κατά τήν διά τών Τελωνείων τοϋ Κράτους δια- 
κίνησιν έν γένει τών έμπορευμάτων. ',ν< . ;Τ',:

Είδικώτερον οί έκτελώνισταί, άναλαμβάνοντες κατ’ έπάγ- 
γελμα, ώς άντιπρόσωποι τών δικαιούχων τών έμπορςυμά- 
των, τήν διεκπεραίω ~ 
σιών (διατυπώσεων 
ταμίευσιν, διαμετι 
τάσσουν καί κατα^<_
τοϋ δικαιούχου τοϋ έμπορεύματος, άπαντ7τά ύπό τοϋ νόμου άναγκαιον πρός αρσιν μιας των σοβαροτέρων αδυ
προβλεπόμενα τελωνειιοεά παρ^στατικά . έγγραφα (π.χ. “ 7ου Ν.Α841/1971, καθ δ προεβλέποκτο δυο δια-
s. _ ι / - · ' -,- \ \ ■ · γωνισμοί κατ έτος δια την χορηγησιν ymwwv είς υποψη-όιασαφησεις, αιτήσεις αναλωσεως, αποστολής κ.λ.π.) ως ‘, r, . < , 1 /- V,1 1 , , Τ ,ί ι__ V κ λ t 1 , · , φίους έκτελωνιστας, συνέπεια δέ τουτου είσηλσεν εις τόκαι τα λοιπά έγγραφα τα συνοδευοντα τόν τελωνισμόν των Τ . , , ,’ . „· ,. , λι___<_ ! -s· _ ’ ; α η / εκτελωνιστικόν έπαγγελμα, άνευ μάλιστα οιασδηποτε πρα-εμπορευματων (π. χ. αοεια εισαγωγής, συναλλαγματικά, , , ** , , Γ , ,. 1 ,Ω ”
ύν-ονοαικά κ λ τ ) ■ κτικης ασκησεως,, πληθώρα ατόμων καί έδημιουργηθη κο^-

• - - , ' -'/Τ •‘‘""ύ· : ·'ή · ■ ■ ρεσμός έν αύτώ, ιδία είς τάς· Τελωνειακάς Περιφέρειας Πεί;
3. Καίτοι, διά τόν δικαιούχον τοϋ έμπορεύματος δέν είναι ραιώς -’Αθηνών καί Θεσ/νίκης. 

ύποχρεωτική ή μεσολάβησις τοϋ έκτελωνιστοϋ πρός έκτε- Q Α 
λωνισμ
ά

σκοτιόν τής άνυψώσειος τής έπαγγελματικής στάθμης' διά 
τής άρτιωτέρας καταρτίσεώς αυτών, . χορηγουμένης, μετ{ί 
έπιτυχή δοκιμασίαν έπί θεμάτων πρακτικής' έφαρμογής τής 
τελωνειακής καί δασμολογικής νομοθεσίας, άδείας άσκή- 
σεως τοϋ έπαγγέλματος. -Ή ρύθμισις αυτή θεωρείται έπι- 
βεβλημένη, καθ’ όσον ή διά τοϋ Ν.Δ.841/1971 κατάργησις 
τοϋ θεσμού τών βοηθών έκτελωνιστών, δστις ήτο τρόπον 
τινά, έν στάδιον' πρακτικής άσκήσεως τών υποψηφίων έκ- 
τελωνιστών, έδημιούργησε τττώσιν τής στάθμης τής επαγ
γελματικής καταρτίσεώς τών νεοεισερχομένων είς τό επάγ
γελμα τών έκτελωνιστών έπί ζημία τόσον τοϋ έμπορίου,

νιστικών έργασιών,. λδγφ των. κατά τά ’προεκτεθέντα δια-',·./ α) Επιτρέπεται έφεξής, ' έξαιρουμένων τών Τελωνεία- 
τιθεμένων ύπ’ αυτών ειδικών γνώσεων διά τόν άκώλυτον, κών.·_’Αρχών τών Νομών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης,/ ή 
ταχύν. καί άνευ επιβολής κυρώσεων τοιοϋτον τελωνισμόν./- άσκησις καί ώρισμένων έτέρων_ συναφών έπαγγελμάτων,
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ήξόΐ'τοϋ μεταφορέως, τοϋ πράκτορας μεταφορών καί άσφα- / λωνειακών ’Αρχών διά τήν μέσω τούτων διακίνησαν των; 
λειών, 'τοϋ μεσίτου άσφαλειών καί τοϋ ναυτικού πράκτορος, έμπορευμάτων. - . λγ·-... .χ '· Γ . , * · '·. - -"-Ι
είς τάς έτέράς μικροτέρας κινήσεως έπαρχιακάς Τελωνεία- ξ . 2. Διά της παραγράφου 2 όρίζετάι δτι εκτελωνιστής είναι 
κάς.’Αρχάς τοϋ Κράτους, ένθα ή άσκησις τοϋ έκτελωνιστι- τό φυσικόν πρόσωπον τό όποιον άποκτί καί κατέχει όχι 
κοϋ" καί μόνον έπαγγέλματος δέν έπιτρέπει συνήθως τήν’ μόνον. πτυχίον, άλλα καί άδειαν άσκήσεως-έπαγγέλματος, 
κάλυψιν τών βιοποριστικών αναγκών καί ώθεΐ τούτους είς ύπό τούς όρους καί τάς προϋποθέσεις τοϋ παρόντος σχεδίου*

'T/r ffffriYiy ' νι?ντη/γ .*|ι · λ *?'>·'* *':» N/tnnn Vrtfi ι τ-τν ν/ττ*

χειρήσεων, διότι δέν άπέδωσε τα προσδοκώμεν 
σματα καί έδημιούργησε προβλήματα είς τήν Τελωνειακήν 
'Υπηρεσίαν, λόγω της πλημμελοϋς καταρτίσεως τούτων.

3. Διά της παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου δίδεται ή 
έννοια τοϋ άσκουμένου έκτελωνιστοϋ. '0 άποκτών, συμφώ-·

Λαμβάνεταί όμως παραλλήλως μέριμνα, ίνα μη θιγοϋν έκ ’ νως πρός τάς διατάξεις τοϋ σχεδίου, πτυχίον έκτελωνιστοϋ,· 
της κατάργησε ως ταύτης, διά της έπιβαρύνσεως τοϋ κό- τυγχάνει, έφεξής, ασκούμενος* έκτελωνιστής, μέχρις άπο- 
στους διά τής έκτελώνιστικής άμοιβής, ή έν τώ έσωτερικώ' κτήσεως καί τής, βάσει των διατάξεων τοϋ άρθρου 9, προ-: 
τής χώρας μεταφορά εγχωρίων προϊόντων, ή έξαγωγή τού-· βλεπομένης άδείας άσκήσεως έπαγγέλματος. *0 ασκούμε-1 
των', οί'έφοδΰχσμοί πλοίων καί αεροσκαφών έξωτςρικοϋ, ώς· νος έκτελωνιστής ένεργεϊ κατά τον χρόνον τής άσκήσεώς: 
καίαί Δημόσιαι επιχειρήσεις, αί ’Ανώνυμοι Έταιρεϊαι τών του μόνον τάς ύπό τών παραγράφων 3 καί 4 τοϋ άρθρου 9 
07π>ίων· αί’μετοχαΐ κατά πλειοψηφίαν έλέγχονταί ’ ύπό τοϋ προβλεπόμένας έκτελωνισηκάς έργασίας." , - ^ν';!
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων καί τών θυγατρικών εται
ρειών τούτων, τα κοινωφελή ιδρύματα καί οί όργανισμοί 
ιδιωτικού δικαίου, έφ’ όσον συνδέονται" μετά τοϋ Κράτους 
διά συμβάσεως ή απολαμβάνουν προνομίων χορηγηθέντων
ύπ*. αύτοϋ ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιχορηγουμένων. τούτο ασκείται έλευθέρως υπό τών έχόντων τά υπό τοϋ σχε-

* v •.'S t . *■ - *. . m- _ ·Ί I ·· ’■» ■ Μ/μπιι Τ·ΑΛΛΛ\>Τ(ν viv) V Α/ t ivflnnl *

;.τ ’Επί τοϋ άρθρου 2. ,'· .' J'ι ’' ........ ί χ \
Διά τοϋ άρθρου τούτου (παράγρ. ί) όρίζετάι ό τρόπος 

άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματος τοϋ έκτελωνιστοϋ, ήτοι ότι

# Είς άπάσας τάς περιπτώσεις ταύτας ή μεσολάβησις Sfou Νόμου προβλεπόμενα _ προσόντα καί κέκτηνται. αθροι?·
τελωνισμού είναι! προαιρετική κατά τήν κρίσιν τοϋ δικαιούγ ^«ως πτυχίον καί αδειαν άσκήσεως ε^γγέλματος. χ 
χου*' τοϋ έμπό'ρεύματος. Τπ: ή? · χ,- λ' , , ; .* -.λ Δια της. παραγράφου 2.του^αυτου άρθρου, ορίζεται δτι

ϋ . 4. Επέρχονται έτεροι ένδεδειγμέναι
τό* διέπόν. τό’ έπάγγελμ® τοϋ έκτελωνιστοϋ καθεστώς ώς ; Αίχγ-.' 
άκολούθρ^ :;γγ ν· Α, ,- ■■ .... .·.. ·.· ϊ .·.· · .-·· ;„··,.:/ / μ.;{γ A
ά, α^.ίΑναπροσαρμόζονται^ αί προβλεπόμεναι ποιναί διά ξ/,; Είς τό άρθρον τούτο καθορίζονται γενικώς τά'πρόσωπα,·' 
τους παρανόμως ένεργοϋντας έκτελωνιστικάς έργασίας πρός ? άτινα δύνανται νά ένέργοϋν έκτελωνιστικάς έργασίας κατά

> >···»· · . * .

') προβλέπεται προκει- 
ένέργειά τών έκτελωνιστι-

__ . τοϋ έμπορεύματος ή υπό
■ϊ γ). Θεσπίζεται κατώτερον δριον εισόδου είς τό έπάγγελμα τοϋ παρ’ αύτοϋ έξουσιοδοτουμένου έκτελωνιστοϋ." 'Ωσαύ- 
τό .21ον. έτος τής ηλικίας, άνώτατον δριόν είσόδού τό 40όν ·' τως, (τιερίπτ. β') προβλέπεται 0τϊ' προκειμένου περί τών 
καή δριον έξόδου έκ τοϋ έπαγ-γέλματος' τό 65ον έτος τής ιδιωτικών εταιρειών καί έπιχειρήσεων, ώς καί περί τών

ν pi Λασορίςονται· λεπτομερώς - αί ΐελωνειακαί ιίεριφε- ->.·;.*.-.····,_ ···-- .·-··.·'· , .· ,- , ' *'■’ »"νε V-·. , ,. “ I , - , » - ··»·.·.*- · ι » , V 1. Εν παραγραφω 1 (περίτετ. α.)ρειαι εντός των όποιων θα ασκηται εφ έξης τό επάγγελμά .--· , ■■■ , . Γ-Γ - , Γ . < r /
τού έκτελωνιστοϋ". ’ - r φυσικών^ προσώπων, ή ,ένέρ-

>· -. ,:vy;-7. ^ ''· >'·*'*· ; κων εργασιών παρα'του κυρίου του
ν \ ■η'ΐ'Γ c~-rrt η νι c-1 rrARm \ rlr τλ rrffwr1), f ι rr λ·λΪι λ* «Α*·λΓΪ Αιλιι c

δ):.Σΰμπληροϋντάι αί ττερί όποχρεώσεων καί καθηκόντων Περαιτέρω, έν τή αύτη παραγράφω . (περίτττ. γ') ορίζεται, 
εών_έκτελωνιστών διατάξεις; ώς καί ετεραι τινές διατάξεις ότι,', προκειμένου 7ΐερΙ είδών άνηκόντων. ή προοριζομένων 
-mi τ™·ιβ/»Λ·νινηιι Xri/nrfmi -rm'—mv rm^r· vrilmlmi Ληι/πιίΜ/.™ Δημόσιον, τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

τάς ’Ανωνύμους Εταιρείας τών όποιων αί μετοχαί κατά 
πλειοψηφίαν έλέγχονταί γενικώς υπό τοϋ Δημοσίου, συμ
περιλαμβανομένων καί τών θυγατρικών αύτών εταιρειών, 
τάς Δημοσίας γενικώς ’Επιχειρήσεις, ώς καί τούς ’Οργα
νισμούς ιδιωτικού δικαίου καί τά κοινωφελή Ιδρύματα έφ’ 
όσον οί έν λόγω ’Οργανισμοί καί 'Ιδρύματα συνδέονται μετά 
τοϋ Κράτους διά συμβάσεως ή απολαμβάνουν προνομίων 
χορηγηθέντων ύπ’ αύτοϋ ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιχο- 
ρηγοϋνται ύπό τούτου, τάς έκτελωνιστικάς έργασίας, πλήν 
τοϋ έκτελωνιστοϋ καί τοϋ διά τοϋ καταστατικού όριζομένου 
νομίμου έκπροσώπου (ώς ανωτέρω περίπτ. β’) δύνάται νά 
έκτελή καί έξουσιοδοτημένος' τακτικός υπάλληλος αύτών 
πρός τόν σκοπόν μή έπιβαρύνσεως τοϋ κόστους τών διά τάς 
άνάγκας τών προοριζομένων είδών, διά τής έκτελώνιστικής 
αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι έκ τών ώς άνω συμβάσεων μετά 
τοϋ Κράτους ή προνομίων χορηγηθέντων ύπ’ αύτοϋ, έξαι- 
ροϋνται αί συμβάσεις καί τά προνόμια διά τήν έπένδυσιν 
μόνον ύπό ιδιωτών κεφαλαίων εξωτερικού ή έσωτερικοΰ 
(π.χ. Ν. 417iyi96i, Ν.Δ.2687/1953 κ.λ.π.). ’Επίσης 
τοιαύτη ευχέρεια χρησιμοποιήσεως ύπαλλήλου των προ- 
βλέπεται καί προκειμένου περί είδών άνηκόντων είς τάς ξέ
νιες Πρεσβείας, Προξενεία καί Άποστολάς (περίτττ. δ').

2. Διά τής παραγράφου 2 παρέχεται ή δυνατότης, όπως,

τοή^πειθαρχικού δικαίου .τούτων, πρός κάλυψιν ώρισμένων 
<ενών παρουσιασθέντων κατά τήν έφαρμογήν τοϋ Ν.Δ.' ·
341/1971:-. :ν :ν Γ: .τ - :· : · τ λτν’ { ti/rr

ε) Προβλέπεται ή τήρησις ώρισμένων βιβλίων ύπό τών: 
Εκτελωνιστών διά τήν καταχώρισιν έν αύτοϊς άπασών τών 
'ιενεργουμένων ^πράξεων κατ’ έτος καί κατά τελωνειακόν 
παραστατικόν.··..· τ τ·.

Τούτο έθεωρήθη άναγοιαΐον, ίνα καθίσταται εύχέρέστε- 
ος ό ένεργούμενος Οεγχος υπό τών αρμοδίων οργάνων τής 
τλωνειακής- -'Υπηρεσίας, πρός περιφρούρησιν τών. συμφε- 
όντων τοϋ Δημοσίου καί τών μετά τών Τελωνείων συναλ- 
ασσομένωνΑ ^ί.;.·-ΐ·' ·>./:- "Ε hn't■.··■

Γ. Αιτιολογία έφ’ έκαστου άρθρου τοϋ σχεδίου Νόμου : -
Είδικώτερον, έφ’ έκάστου τών άρθρων τοϋ περί ού πρό-’' 

ειται σχεδίου νόμου, άτινα κατετάγησαν είς Κεφάλαια, διά 
ήν εύχερή άνεύρεσιν τών συναφών είς έκάστην περίπτωσιν 
.ατάξεων, έκτίθενται ,τά επόμενα : ' ·
f&’gfii: ·■*»-? ·.«·>■ ’Επί τοϋ άρθρου 1. . ·■ '
Διά τοϋ άρθρου τούτου δίδονται οί ορισμοί τής έκτελω- 

στικής ^ έργασίας, τοϋ έκτελ.ωνίστοΰ καί τοϋ άσκουμένου 
ιτελωνιστου χάριν τής πληρότητας τοϋ νομοθετήματος.
ίν ’Ey. παράγραφοι 1 ορίζεται δτι έκτελωνιστικαί έργα-
'■2·^___ i -ί. ___ ^__ 'ε... . λ .. · ·ιύ; εΖναί .'αί' κατά τάς κειμένας διατάξεις καί κανονισμούς ' προκειμένου περί μεταφοράς καί εξαγωγής έγχωρίων προϊόν 
τ^όυμηάι πάσης. φύσεως διατυπώσεις ένώπιον.τών Τε.-,ξ των, ώς καί πιερί έφοδιασμών πλοίων καί αεροσκαφών μέχρι
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τής παραδόσεως των ειδών εις τό-πλοίο ν ή άεροσκάφος τάς 
εκτελωνιστικός εργασίας ενεργή καί έτερον πρόσωπον, υπάλ
ληλος τοΰ δικαιούχου τοϋ έμπορεϋμάτος (νομικού ή φυσι
κού προσώπου) δεόντως-έξουσιοδοτημένον, ώς αντιπρόσω
πος αύτοΰ και τοϋτο λόγω, τής έφαρμοζομένης σήμερον έν 
τοϊς Τελωνείοις άπλ,οποιημένης διαδικασίοις κατά τήν μετα
φοράν, έξαγωγήν καί έφοδιασμόν πλοίων καί άεροσκαφών 
καί τής συνεπεία τούτου μή αναγκαίας μεσολαβήσεως έκ- 
τελωνιστοϋ, άποφευγομένης έπιπροσθέτως τής έπιβαρύν- 
σεως τοϋ κόστους των έμπορευμάτων των τομέων τούτων 
τής Εθνικής Οικονομίας διά τής άμοιβής των εκτελωνιστών. 
Εΐδικώς, προκειμένου περί έφοδιασμών πλοίων καί άερο
σκαφών δι’ εγχωρίων προϊόντων, διά τροφίμων, ποτών καί 
καπνικών ειδών αλλοδαπής προελεύσεως άνεξαρτήτως τοϋ 
ύψους τής αξίας των, ώς καί δι* έτέρων ειδών άλλοδαπής 
προελεύσεως άξιος μέχρι 1000 δολλαρίων Η.Π.Α., λόγω 
τής ιδιομορφίας τοϋ τρόπου τής διενεργείας τούτων, ώς καί 
λόγω τής άνάγκης ταχύτατης διεκπεραιώσεως τών σχετικών 
διατυπώσεων, επιτρέπεται ή διενέργεια τών εκτελωνιστι
κών εργασιών καί υπό τοΰ μεσολαβοϋντος έφοδιαστοϋ διά 
τον έφοδιασμόν τοϋ πλοίου άεροσκάφους ή ΰπό τοΰ έξου- 
σίοδοτημένου υπαλλήλου αύτοϋ, άσχέτως άν τά πρός εφο
διασμόν είδη δέν άνήκουν εις αυτούς τούτους τούς έφοδια- 
στάς, οί όποιοι εις τάς περιπτώσεις ταύτας διαμεσολαβούν.

3. 'Υπό τής παραγράφου 3 άπαγορεύεται ή μεσολάβησις 
έκτελωνιστοϋ κατά τόν τελωνισμόν τών άποσκευών έπι- 
βατών. ", . .· ' ’ '. ■■-*·

Εις άς περιπτώσεις όμως πρόκειται περί οικοσκευών ή 
εύρεθοϋν μεταξύ τών άποσκευών έμπορεύσιμα είδη καί ώς 
τοιαϋτα νοοΰνται τά μή δικαιολογούμενα ώς προοριζόμενα 
διά την άτομικήν καί οικιακήν χρήσιν τών έπιβατών, δύνα- 
ται νά μεσολαβή έκτελωνιστής διά τόν τελωνισμόν των.

Αί διατάξεις τής παραγράφου ταύτης έτέθησαν κυρίως · 
διότι J . ή . f ^ · ’ ..'ή ’ .V·’.
ν . V - ' ’ . .*-*?/ .* -·π^ ·.; 4κ·; -ί» -■· Λ- ν'·· ·*·* V \ ' r

α) 'Η διαδικασία παραδόσεως'τών ώς άνω άποσκευών 
έχει άπλουστευθή κατά,, τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά δύναται 
εύχερώς νά πράγμάτοποιηθη υπό μόνου τοϋ αρμοδίου' Τε-'„ 
λώνειακοΰ ύπαλλήλου άνευ τής συμπαραστάσεως έκτελω- 
νιστοΰ, β) άντένδείκνύται ή έπιβάρυνσις τών άνωτέρω προ
σώπων έκ τής μετολαβήσεως τρίτων προσώπων καί γ) ή 
άθρόα είσοδος προσώπων είς τάς αίθούσας τών τελωνείων 
είς άς άφικνοϋνται οί έπιβάται,-γενικώς θά παρημπόδιζε 
τόν "ταχύν καί άποτελεσματικόν έλεγχον τούτων καί θά έδη- 
μιούργει τάς προϋποθέσεις διενεργείας έκνόμων πράξεων.

- ; Έπί τοΰ άρθρου 4. .. ‘ή
ί 1. Ύπό τής παραγράφου 1 άπαγορεύεται νά μετέρχηται 
τό έπάγγελμα τοϋ έκτελωνιστοϋ ή νά άναλαμβάνη καί ένεργή 
έκτελωνιστικάς έργασίας, οίοσδήποτε, έάν δέν περιλαμβά- 
νηται μεταξύ τών ύπό τοϋ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου προβλεπο- 
μένων προσώπων. : - · .· ' '·.· . . -η· ’.

2. Διά τής παραγράφου 2 καθορίζεται, δτι είς περίπτωσιν
παραβάσεώς τών διατάξεων τής πρόήγουμένης παραγράφου 
έπιβάλλονται, πρός παροχήν "προστασίας τοΰ έκτελωνιστι- 
κοϋ επαγγέλματος, άλλα καί πρός κάτοχύρωσιν τών συμ
φερόντων, τόσόν τοΰ Δημοσίου, ίσον καί τοϋ έμπορίου έν 
γένει, · κυρώσεις διά προστίμου ή φυλακίσεως. - , ·

3. Αί κυρώσεις τής προηγουμένης παραγράφου έπιβάλ-
λονται καί είς'τόν έμφανιζόμενον ώς κύριον τοΰ έμπορεύ- 
ματος δι’ εικονικής όπισθογραφήσεως φορτωτικής ή 
άδειας προικτορείου γενομένης έπί σκοπώ καταστρατηγήσεως 
τών, άνωτέρω διατάξεων. } · - · '· \ '

• *0 έκ τελωνισμός οικοσκευών έπ’ όνόματι τών δικαιού
χων, κατόπιν όπισθογραφήσεως -τών άνωτέρω τίτλων ύπό 
τών Διεθνών Μεταφορικών Γραφείων, δέν αποτελεί κατα- '

των κ.λ.π.) διά τής απαλλαγής των έκ προσθέτων γραφείο·? 
κρατικών διατυπώσεων καί διότι έπί πλέον ούδέν πρόβλημα 
καταστρατηγήσεως έχει δημιουργήσει ούδέ δύναται νά δη- 
μιουργήση ώς έκ τής έφαρμοζομένης διαδικασίας παρα- 
δόσεως τών οικοσκευών. _'·,'. ...

. Έπί τοϋ άρθρου 5.='»· , ~
1. Έν παραγράφω 1 καθορίζονται λεπτομερώς αί Τελω-

νειακαί Περιφέρειαι έντός τών οποίων άσκεΐται τό έπάγ- 
γελμα τοΰ έκτελωνιστοϋ, ένέρχονται δέ έν συνόλω είς έν
δεκα (11). Ύπό τής αυτής παραγράφου έξουσιοδοτεΐται δ 
Υπουργός Οικονομικών,. δπως δι* άποφάσεών του μετα- 
βάλη καί διαρρυθμίζη κατ’ άλλον τρόπον τάς Περιφερείας 
ταύτας, κατόπιν γνώμης τής 'Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών 
τής Ελλάδος καί τών άμέσως ένδιαφερομένων (θιγομένων 
ή ώφελουμένων) έκ τής μεταβολής καί διαρρύθμισε ως ταύ
της, Συλλόγων Εκτελωνιστών. 'Ο καθορισμός ούτος των 
ώς εϊρηται Περιφερειών, έκρίθη σκόπιμος, διότι ή ίσχύουσα 
διάταξις (Ν.Δ.841/1971 άρθρ. 5) παρέπεμπεν άπλώς είς 
Τελωνειακάς Περιφερείας, άνευ προσδιορισμού αύτών, δη- 
μιουργουμένων έκ τοΰ λόγου τούτου άμφισβητήσεων καί 
παρερμηνειών. Επίσης έκρίθη σκόπιμον, όπως αί έν λόγω 
Περιφέρεια1, προσαρμοσθοϋν άναλόγως πρός τάς σημερινά^ 
πραγματικά; συνθήκας, περιοριζόμεναι άπό δεκατέσσαρας 
είς ένδεκα τόν άριθμόν, μέ την κατά τά ρηθέντα έξουσιοδό-/ 
τησιν πρός τόν Υπουργόν Οικονομικών, δπως μεταβάλη 
καί διαρρυθμίζη άλλως ταύτας, άναλόγως τών έκάστοτε 
διαμορφουμένων οικονομικών καί επαγγελματικών (τών 
έκτελωνιστών) συνθηκών. ’

• · vCtLi . ■ -ν j · ‘ · f ■ ■ ·■ !·;_·< "ζ1 · '· ,>ά

2. Διά τών έπ αένων παραγράφων 2, 3 καί 4 τοϋ άρθρου 
τούτου έπιτρέπεται ή μετάθεσις τοϋ έκτελωνιστοϋ έκ μιας

' .Περιφερείας είς έτέραν, δσάκις ούτος'συνέπλήρωσε τουλά
χιστον διετή έργασίαν είς φήν Περιφέρειαν έξ ής/μετατιθε- 

,'ται. Τούτο έπιβάλλεται πρός άποτροπήν κατάστρατήγη- 
σεως τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου δοθέντος δτι διά τοΰ, 
προβλεπομένου,' ύπό τής ίσχύούσης διατάξεώς (Ν.Δ.841/ 
1971 άρθρόν 5)έξαμήνου,' ώς έλαχίστου χρόνου έργασίας^ 
πρός μετάθεσιν, παρετηρήθησαν έν τη έφαρμογή ηλεΐσται 

. καταστρατηγήσεις.···'
■, - Διά τήν τοιαύτην μετάθεσιν άρκεϊ απλή αϊτησις τοϋ έν-" 
. διαφερομένου πρός τήν Επιτροπήν τής οικείας Τελωνεία-’; 

κής Περιφερείας, παρ’ ή άσκεΐ ούτος τό έπάγγελμά του,' 
ήτις ύποχρεοϋται νά άποστείλη τόν άτομικόν του ' φάκελόν 
είς τήν Επιτροπήν 'τής Τελωνειακής Περιφερείας είς ήν 
αίτειται ούτος τήν μετάθεσιν του.·’.·

- . 'Η Έπιτροττή τής Τελωνειακής Περιφερείας, είς ήν μετά-; 
τίθεται δ έκτελωνιστής, ύποχρεοϋ-ίαι νά έγγράψη τούτον 
ευθύς ώς περιέλθη αύτη δ άτομικός τόυ φάκελος είς τό τη- 
ρούμενον' ύπ’ αυτής μητρώον; ' : . : ‘· . Ύ Τ.' · ’ Γ!. ·

.’Από τής έγγραφής ταύτης, δ εκτελωνιστής άσκεΐ νομί-,. 
μως τό έπάγγελ,μά του είς τά Τελ.ωνεϊα τής Τελωνειακής 
Περιφερείας παρ’ ή μετετέθη.Ά\ :■< π -

στρατήγηιπν τών διατάξεων τοΰ πρώτου έδαφίου τής παρόύ- 
σης παραγράφου.'
, Ή διά τά Μεταφορικά Γ ραφεία διάταξις αύτή άποτελεΐ 

έπιανάλ.ηψιν ίσχύούσης άπό' πολλάς δεκαετίας δίατάξεως' καί' 
τίθεται πρός έξυπηρέτησιν' τών έπιβατών (π.χ. μετοικούν-,/

aat ή άσκησις καί έτέρου έπαγγέλφιατος μόνον είς τούς έκ-- 
τελωνιστάς τούς έργαζομένους καί; διάμένοντας μονίμως' 
έντός τής δικαιοδοσίας τών Τελωνειακών ’Αρχών τών Νο-(

' μών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης, διότι διά τών λιμένων, 
άεροδρομίων, σιδηροδρόμων καί λοιπών όδικών μεταφορι-'.' 
κών μέσων διεξάγεται είς τούς Νομούς άύτούς τό μέγιστον. 
μέρος τοΰ εισαγωγικού, έξαγωγικοΰ καί διαμετακόμιση- '■ 
κόϋ έμπορίου,' έν άνηθέσει μέ τά λόίπά έπαρχιακά κέντρα' 
καί ώς έκ τούτου κρίνεται λίαν επαρκής ή έπιτγγελματική ' 
άπασχόλησις τών έν λόγιρ' έκτελ.ωνιστών.'

2. Ύττ6 τής παραγράφου 2 ,προβλέπεται δτι^ οί έκτελωγ 
νισταί οί διαμένοντες μονίμους καί έχοντες τήν έπαγγελφια-; 
,τικήν αυτών έγκατάστασιν έντός τής δικαιοδοσίας τών λοι- ’ 
πών έπαρχιακών. Τελωνειακών /’Αρχών τοΰ Κράτους, δύ- : 
νιανται, λόγφ τής ύφισταμένης ύποάπασχόλήσεώς των, νά 
ένεργοϋν πρός συμπλήρωσιν τοΰ βιοποριστικού ^ους είσο-"
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:^^ ; 7Μφκλλήλω< τφλς έκτελωνίστΐκόν έπάγγελμα' f 
,j£ f-rtpov συναφές τοιοΰτον, ήτοι τό τοΰ μεταφορέως, του 
τράχτορος μεταφορών και ασφαλειών, τού μεσίτου ασφα
λών καί τοΰ ναυτικού πράκτορος, ύπό τόν δρον δτι θά τηρη- 
0^ α1 διά τά έπαγγέλματα τούτα κείμενοι διατάξεις καί 
πιπρόσθέτως πρό πόσης ένάρξεως της άσκήσεως ύπό των 
ίτελωνιστών τούτων καί τοΰ ετέρου ώς ανωτέρω έπαγ- 
ά^χτος, θά γνωστοποιούν τούτο, δΓ εγγράφου δηλώσεώς 
ών; είς την οίκείαν ’Επιτροπήν. Όμοίαν δήλωσιν οφείλουν 
χ υποβάλουν ούτοι καί κατά τήν παϋσιν τού ετέρου έπχγ-

VH ρύθμισις τής παραγράφου 2 είναι αναγκαία λόγω τής 
ποχπασχολήσεως των εκτελωνιστών αυτών τής επαρχίας.
f .3i Διά τής παραγράφου 3 τού αυτού άρθρου, προβλέπεται 

7r πειθαρχική δίωξις των παραβατών τών προηγουμένων ■ 
:αραγράφων, διά δέ τής παραγράφου 4 ορίζεται δτι αί δια- 
άξεις τού άρθρου,τούτου δέν έφχρμόζονται έπί τών άσκου- 
ιένων έκτελωνιστων καθ’ δλον τον χρόνον τής άσκήσεως 
ώ^καί τούτο πρός τόν σκοπόν έξοικονομήσεως ύπό τούτων 
ών πρός τό ζήν μέσων διά παραλλήλου άπασχολήσεώς των, 
έχρις -άποκτήσεως τής άδειας άσκήσεως τοΰ εκτελωνιστικού 
παγγέλματος. , ' .·'

ν> •’5· r~ " .-·
*·«:■·Έπί τοΰ άρθρου 7. - - ·-. ,.· λ

ι-.ν . ·, ’ . ···, , , ■
' 1λ Διά της' παραγράφου 1 οριζρνται τα_ προσόντα^ τα_
TOMt δέον'νά συγκέντρώ*/ουν οί υποψήφιοι, ίνα έπιτραπή 
ί^τόύτόυς ή συμμετοχή είς τόν κατά τό επόμενον άρθρον 
ή διαγωνισμόν πρός άπόκτησιν πτυχίου έκτελωνιστοϋ. "

1 Σημειοΰται έν προκειμενω, δτι τίθενται τό πρώτον, πρός 
ρσιν' προκυψασών αμφισβητήσεων έν τή εφαρμογή τών

W y-~ ν ·- /WV* ^ · 4 JLV · ΙΜ * J ^ ι . w

ήγ.είσοδον είς τό έπάγγελμα (άνω τού 21ου καί κάτω τού '. 
Οού )'ΤρΙζ .'τόν αποκλεισμόν δσων έτιμωρήθησαν δι’ όριστι- 
ιή^άνάκλήσεως τού πτυχίου των ή τελούν ύπό προσωρινήν . 
νάκλησιν τούτου κατά τήν διενέργειαν τού διαγωνισμού, - 
«ς καί είς" τόν αποκλεισμόν τών τελούντων ύπό πτώχευσιν, 
-καστικήν άντίληψιν ή άπαγόρευσιν. Τούτο έκρίθη σκόπι- 
ον.'πρός διασφάλησιν τών συμφερόντων τοΰ τε Δημοσίου 
οΓτών συναλλασσομένων, καθ’ όσον, λόγω τής διττής άπο- 
τολής'. τών έκτελωνιστών,' ούτόι πρέπει νά είναι πρόσωπα 
πό πόσης άπόψεως κατάλληλα, ήτοι τόσον άπό άπόψεως 
ικάίοπρακττκής ίκανότητρς, δσον καί άπό άπόψεως έντι- 
ότήτος”κάί ήθους, μή κρίνομένου έπαρκοϋς τού άποκλπ- 
μοΰ μόνον 'τών καταδικασθέντων ή καί εκείνων, δι’ ούς 
<κρεμεΐ2 κατηγορία ενώπιον τών δικαστηρίων, δι’ άδική- 
ατχ/προβλεπόμενα ύπό τής παραγράφου 1 τού άρθρου 21 
οΰ παρόντος σχεδίου νόμου. ,- ;

·_■ 2. ’Ey παραγράφω 2 προβλέπεται; ίπως δ χρόνος, δ τό
πος καί ό τρόπος διενεργείας τών διαγωνισμών κ.λ,π., ώς 
καί πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά την εφαρμογήν τών δια
τάξεων τού άρθρου τούτου καθορίζονται δι’ άποφάσεως τού 
Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένης διά τής ’Εφημε
ρίδας τής Κυβερνήσεωςλ * '·.· ;· -V ; !

3. Διά τής παραγράφου 3 τού αύτοϋ ώς άνω άρθρου, 
ρυθμίζεται τό θέμα τής δυνατότητος' άσκήσεως τού έπαγ- 
γέλματος τοΰ έκτελωνιστοϋ, άνευ διαγωνισμού, ύπό έξερ- 
χομένων τής ‘Υπηρεσίας τελωνειακών υπαλλήλων, μετά 
εικοσαετή τουλάχιστον δημοσίαν υπηρεσίαν είς τόν Τελω
νειακόν Κλάδον, προκειμένου δέ περί πτυχιούχων άνωτάτων 
Σχολών μετά δεκαετή τοιαύτην υπηρεσίαν, έφ’ όσον συγ
κεντρώνουν τά ύπό τού άρθρου 7 προβλεπόμενα λοιπά προ
σόντα καί δέν ύπερέβησαν τό 55ον έτος τής ήλικίας των. 
Σημειωτέον έπίσης, δτι ούτοι άποκλείονται τής άσκήσεως 
τοΰ έκτελωνιστικοϋ έπαγγέλματος, έπί διετίαν, είς τήν Περι
φέρειαν είς ήν υπηρέτησαν έπί !ν έτος τούλάχιστον κατά 
τήν τελευταίαν τριετίαν. ·.·. . ■ ' - λ; ·.·'·■■

Ή ρύμθισις αδτη τυγχάνει δικαία, διότι οί τελωνειακοί 
ύπά}ληλοι έχουν ύποστη επιτυχή δοκιμασίαν είς διαγωνι
σμόν κατά τήν είσοδόν των εις τήν Τελωνειακήν ‘Υπηρε
σίαν, διά δέ τής καθιερουμένης τούλάχιστον είκοσαετούς 
υπηρεσίας ή δεκαετούς διά τούς πτυχιούχους Άνωτάτων 
Σχολών, δύναται μετά βεβαιότητρς νά ΰποστηριχθή, δτι. 
ούτοι κατέχουν πολύ περισσοτέρας γνώσεις, σχετικώς πρός 
τά τελωνειακά καί δασμολογικά θέματα, άπό οίονδήποτε 
νεοεισερχόμενρν είς τό εκτελωνιστικόν έπάγγελμα καί ώς 
έκ τούτου δέν θά ήτο λογικόν καί δίκαιον νά ύφίστανται δεύ
τερον δοκιμασίαν είς διαγωνισμόν καί πρακτικήν έξάσκη- 
σιν ή νά άποκλείωνται ούτοι έκ τού εκτελωνιστικού έπαγ- 
γέλματος.ύ πλ'· . ·λ · '.λ··' .. ’ν1.' ,Ψ.ή

Άλλωστε καί έπί Δικαστικών λειτουργών ισχύει άνά- 
λογος διάταξις, καθ’ ήν επιτρέπεται ή άσκησις τού’ Δικη
γορικού επαγγέλματος άπό παραιτουμένους έκ τής Ύτιηρε-

. «ν.. ^ .yi
2. Διά τής παραγράφου 2 τού ίδιου άρθρου, έκρίθη, σκό- 

ιμος, ή κατ’ έξαίρεσιν συμμετοχή είς τόν διαγωνισμόν τών 
πηρετούντων είς τάς Ένότλους Δυνάμεις πρός έκπλήρωσιν 
ής θητείας των, διά νά μή άπό>λυται πολύτιμος χρόνος πρός 
ταγγελματιχήν των άποκατάστασιν μετά τήν περάτωσιν 
ής θητείας τών.’’5 Υ ί» r- / - .
‘Ωσαύτως, διά τούς αύτούς λόγους, έκρίθη σκόπιμον νά , 

υμμετέχουν εις τόν διαγωνισμόν καί οί έπ’ αναστολή τής 
τρατεύσεώς των τελούντες δι’ οία-υδήποτε αιτίαν (τεχ. φοι- 
ηταί xXjc). . ,γ ,·. ν* ό. ;· ■

' _· ’' .τ: * · Έπί τοΰ άρθρου 8.
1. Διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου τούτου ορίζεται, 

τι δ διαγωνισμός διά τήν άπόκτησιν τού πτυχίου έκτελω- 
στού, θά διένεργήται άπαξ τού έτους καί ούχί δίς ώς προ- 
λέϋται ύπό τής ίσχύούσης διατάξεως. Τούτο έτέθη διότι 
ρίνετάι^ έπαρκής ή ά7ΐαξ τού έτο·υς διενέργεια τού έν λόγω 
αγωνισμοΰ, έν δψει μά>.ιστα τοΰ γεγονότος, δτι, παρατη- 
εΐται^καί 'ποιος τις κορεσμός είς τό έκτελωνιστικόν έπίγ- 
ελμαί συνεπεία τοΰ μεγάλου αριθμού' τών είσελ.θόντων 
ελευταίως- είς τούτο.

τού τρόποό τής πρακτικής άσκήσεως τών έπιτυγχανόντων 
είς τόν κατά τό άρθρον 8 τοΰ σχεδίου διαγωνισμόν υποψη
φίων έκτελωνιστών. ‘Η άσκησις αυτή έκρίθη σκόπιμος καί 
έπιβεβλημένή διά τήν άρτιωτέραν επαγγελματικήν κατάρ- 
τισιν τών νεοεισερχομενων είς τό έπάγγελμα εκτελωνιστών 
με τάς έ-υτεύθεν ευμενείς συνεπείας, τόσον διά τό έμπόριον, 
δσον καί διά τήν ομαλήν διεξαγωγήν τής Τελωνειακής ‘Υ
πηρεσίας. ■-ν ' .· -

'Η κατά τ’ άνωτέρω πρακτική άσκησις θά λαμβάνη χώ
ραν παρ’ έκτελωνισταϊς, ή δέ διάρκεια ταύτης θά είναι δύο 
έτη διά τούς έχοντας απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου 
πρός τούτο Σχολής καί έξάμηνος διά τούς πτυχιούχους Ά
νωτάτων Σχολών (παράγραφος 2). 'Η άσκησις δέον νά 
συντελήται εντός τετραετίας άπό τής λήψεως τού πτυχίου 
των, άλλως άνακαλεΐται καί άκυρούται ύπό τής αρμόδιας 
Επιτροπής τό υπό ταύτης χορηγηθέν πτυχίον είς τόν άσκού- 
μενον έκτελωνιστήνΐ :· >

Προβλέπεται, έξ άλλουι ή δυνατότης παρατάσεως ύτιό 
τής Επιτροπής τής ώς άνω προθεσμίας έπί έν έτος, έφ’ δσον 
συντρέχουν άποχρώντες λόγοι. 'Η Θέσπισις τής προθεσμίας 
ταύτης έκρίθη άνχγκαία πρός άρσιν αμφισβητήσεων περί 
τών έπιθυμοΰντων τε>.ικό>ς νά λάβουν άδειαν άσκήσεως 
έπαγγέλματος έκτελωνιστοϋ ή νά παραιτηθούν τού δικαιώ
ματος τούτου, άλλα καί διότι ή πάροδος τοΰ ώς άνω χρόνου 
άνευ πραγματοποιήσεως τής άσκήσεως και τής λήψεως τής 
σχετικής άδειας άσκήσεως έπαγγέλματος συντελεί είς τήν 
άπομάκρυνσιν τού έπιτυχόντος έίς τόν διαγωνισμόν υπο
ψηφίου έκτελωνιστοϋ έκ τού αντικειμένου τών γνώσεων είς 
άς ύπέστη τήν έπιτυχή δοκιμασίαν. Άλλωστε, ή μή άσκη- 
σς, έντός τών ώς άνω προθεσμιών, δηλοΐ, προφανώς, τήν 
στροφήν πρός έτερον έπάγγελμ* ιού υποψηφίου έκτελωνι- 
στοϋ.
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l Διά τών παραγράφων 3 καί 4 ορίζονται αί έκτελωνι- 
χαί έργασίαι, άς δύναται νά διενεργώ ό άσκούμενος έκ- 
,ωνιστής. Ούτω, -λόγω της περιορισμένης πείρας καί 
^σεων, άς διαθέτει ούτας, άμα τη είσόδω του εις το έπάγ- . 
Laa. έκρίθη άναγκαϊον, όπως ένεργη μόνον τάς προπα- 
Γκεο αστικάς εργασίας τοΰ τελωνισμού, παριστάμενος 
ci τον τελωνισμόν τούτον μετά τού έκτελωνιστού παρ’ 
ασκείται. Κατ’ έξαίρεσιν, παρέχεται διά της παραγρά- 
j 4 ή δυνατότης έκτελέσεως, διά λογαριασμόν και επ’ 
ιαατι τού έκτελωνιστού, των δευτερευούσης σημασίας 
Αλωνισμών, όπως της διαμετακομίσεως, άποστολης, 
ενωγής, μεταφοράς καί εφοδιασμού πλοίων καί άερο- 
χφών. άνευ ' παραστάσεως τού έκτελωνιστού. ...
3. Έν παραγράφω 5 προβλέπεται ή υποβολή εις την 
πιτροπήν τού άρθρου 18 εγγράφου δηλώσεώς, τόσον υπό 
3 έκτελωνιστού, όσον καί υπό τού άσκουμένου παρ’ αύτω 
εελωνιστοϋ, σχετικώς μέ την τοίαύτην πρόσληψιν και 
ιρξιν της πρακτικής άσκήσεως, προς τόν σκοπόν της δια- 
;τώσεως τού χρόνου άσκήσεως. ’Ανάλογοι δηλώσεις ύπο- 
λλονται καί έν περιπτώσει λύσεως τής σχέσεως καί παύ- 
ως της άσκήσεως.
4. Ύπό της παραγράφου 6 προβλέπεται, οτι οί Σύλλο- 
ι ’Εκτελωνιστών μεριμνούν ύποχρεωτικώς διά την παρ’ 
τελωνιστή πρακτικήν άσκησιν των άποκτώντων πτυχίον'; 
τελωνιστού μετά τήν έπιτυχή δοκιμασίαν είς τον προ- ■
επόμενον διαγωνισμόν. (: ··■ -". .;
1 — . ,: . . * *

5. Διά της παραγράφου 7 θεσπίζεται ή ύποχρεώσις των 
τελωνιστών πρός άσκησιν των έπιτυγχανόντων είς τόν 
χγωνισμόν, κατόπιν ύποδείξεως τού οικείου Συλλόγου 
Ικτελωνιστών ή τής ’Επιτροπής,- θεσπιζόμενης παραλλή-: 
>ς έν άρθρω 13 παρ. 1 περίπτ. κγ' πειθαρχικής ευθύνης 
ίν μή συμμορφουμένων πρός τήν ύποχρέωσιν ταύτην έκ- 
λωνιστών. Ό έκτελωνιστής .δύναται νά άρνηθή τήν άσκη-, 
ν υποψηφίου έκτελωνιστού;'μόνον έφ’ όσον συντρέχουν 
ιβαροί λόγοι περί τό ήθος καί τήν. διαγωγήν έν τώ'προ-ί, 
υπω τού υποψηφίου,’’των. λόγων τούτων διάπιστουμένών
j άποφάσεως τής *ί^ΐτροπηςζ;·?ί£έ;· ·ψ ,*/.
6. Διά των παραγράφων 8 καί 9 προβλέπεται ή εύθύνη 
ϊν ασκούμενων έκτελωνιστών καί ή συνυπευθυνότης των 
τελωνιστών διά τάς πράξεις καί παραλείψεις των παρ’ ' 
<τοϊς άσκουμένων. Ή θέσπισις διά τούς άσκουμένούς έκ- 
λωνιστας των αύτών πρός τούς έκτελωνιστάς ποινικών,, 
πικών καί πειθαρχικών εύθυνών, ώς καί ύποχρεοισεων, 1 
ιινεται αναγκαία διότι είς τούτους, οίτινες εισέρχονται είς
ι Τελ.ωνεϊα καί ένεργούν, τόσον τάς προπαρασκευαστικάς 
γασίας τού τελωνισμού, όσον καί τελωνισμούς δευτερευού- 
ο σημασίας, ύφίστανται αί αύταί σχεδόν εύκερίαι, οΐαι καί 
ά τούς εκτελωνιστής, διαπράξεως κολασίμων πράξεων;.

Η συνυπευθυνότης τών έκτελωνιστών, διά τάς πράξεις 
ιι παραλείψεις τών παρ’ αύτοΐς άσκουμένων, κρίνεται έπί- 
Γή επιβεβλημένη, λόγω τής σχέσεώς έκτελωνιστού καΓ- 
τκουμένου τοιούτου,; δοθέντος οτί δ. τελευταίος ένεργεΐ.? 
α λογαριασμόν καί έπ όνόματι τού έκτελωνιστού καί άα-V 
>πιν εντολής καί οδηγιών ' αύτού. .’Ay ··.'··' .VjrlJ
7. Διά των παραγράφων 10 καί 11 προβλέπεται ότι ό 

ιτελωνιστής ύποχρεούται νά χορηγήση σχετικήν βεβαίω- 
■ν είς τόν άσκούμενον έκτελωνιστήν περί τής παρ’ αύτω 
τκησεως, ή δέ ’Επιτροπή μετά τήν τοίαύτην άσκησιν καί 
ην έπιτυχή δοκιμασίαν είς διαγωνισμόν έπί θεμάτων πρα
νής έφαρμογής τής τελωνέιακής καί δασμολογικής νομο- 
εσίοες, χορηγεί, είς τόν άσκηθέντα τήν.άδειαν έπαγγέλμα- 
-ς· Επίσης ορίζεται ότι τά τού διαγωνισμού" τούτου-θά 
-ίθμισθούν δι’ ■ άποφάσεως' τού ^Γπο'υργόύ Οικονομικών ■ 
2τ’ αναλογίαν πρός τά ύπό τής παραγράφου'2 τού άρθρου;'

δριζόμενα. '"Έ '·.' ' * ·*.'·; . >■· .·" ή *τ
■ * η -'ς *' : - - .· ή -- ---π;τ

ο. Τέλος, δια τής παραγράφου . 12, έξουσιοδοτεϊται .ό..' 
I πουργός Οικονομικών, όπως δι’·. άποφάσεών. του ρυθμί- , 
Λ παν διαδικαστικόν θέμα καί. άναγκαίαν λεπτομέρειαν 
■X τήν έφαρμογήν τού άρθρου τούτου. ' ’ ; ·’ ·*ν·ν

’Επί τού άρθρου 10.
'Τπό τού άρθρου τούτου καθορίζεται ή έκτασις τών άρ- 

• μοδιοτήτων καί υποχρεώσεων τών έκτελωνιστών, κατά τήν
διενέργειαν τών εκτελωνιστικών 'πράξεων. ‘ »/ /

Έπί τού άρθρου 11. .
1. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1, 2 καί 3 τοΰ άρθρου 

τούτου, καθορίζουν τά τής παροχής τής έντολής (πληρε
ξουσιότητας) ύπό τού δικαιούχου τού έμπορεύματος πρός 
τόν εκτελωνιστήν διά τήν διενέργειαν έκτελωνιστικών 
πράξεων,-τά τής άποδοχής ταύτης ύπό τού έκτελωνιστού 
καί τήν έκτασιν τής δεσμεύσεως τού έντολέω'ς ώς καί τόν 
τρόπον- άνακλήσεως' τής , έντολής'. - _ . . , ' "

. 2. Διά . τής παραγράφου 4 παρέχεται ή δυνατότης είς
τούς έκτελωνιστάς νά υποβάλουν τάς πρός αύτούς έξου- 
σιοδοτήσεις (έντολάς) τών δικαιούχων τών έμπορευμάτων 
είς. τήν άρμοδίαν Επιτροπήν, ήτις τούς έφοδιάζει άκολού- 

1 θως δι’ Ειδικού Δελτίου Εξουσιοδοτήσεων δι’ άπαντας 
τούς έντολεΐς των. Διά τής έπιδείξεως τού Δελτίου τούτου 
δύνανται ούτοι νά διενεργούν τελωνισμούς είς όλα τά.Τε- 
λωνεΐα τής Περιφερείας τής ψΕπιτροπήψ διά λογαριασμόν 
τών είς τό Δελτίον τούτο άναγραφομένων έντολέων (κυρίων 
τών έμπορευμάτων) καί διά τό-χρονικόν διάστημα Βι 6 
παρεσχέθη ή ώς άνω. έξόυσιόδότησίς.' Γ ) ι γ* -U;V

·".· Είς .τήν αύτήν’ Έπιτροττήν δύνανται νά υποβάλουν τάς 
έξουσιοδοτήσεις -τών έκτελωνιστών καί οί άσκούξίενοι έκ- 
τελωνίσταί ή κατά τό άρθρον 3 έξουσιοδοτούμενοι υπάλ
ληλοι.' Ή ρύθμισες αυτή έπιφέρει άπλούστευσιν τών σχε
τικών διατυπώσεων. '· . ή··* ' ν . ; - - ·' --
.· · . V , · -4 ' . ' · . · - εν; V

- ,’';.'·ύ y’ ΈπίΑού άρθρου- 12. , .
, ' Διά τών διατάξεων τού άρθρου 'τούτου καθορίζονται έν 
λεπτομερεία αί εύθΰναι τών έκτελωνιστών έναντι τόύ Δη-. 

; μοσίου, σύνυποχρέων. κατά πάντα μετά τού έντολέώς των,
, διά τήν καταβολήν τών δασμώνβ λοιπών φόρων καί δι

καιωμάτων. Είδικώτερον έπισημαίνέται ιδιαιτέρως ή άνάγκη 
τής διατηρήσεως όπώσδήποτε. τής ; συνύπευθυνότητος τού 
έκτελωνιστού έπί πενταετίαν άπό τής άρχικής χρεώσεως. 
έναντι τής δεκαετίας ή' όποια ισχύει διά τόν δικαιούχον 

. τού έμπορεύματος δοθέντος 0τί 0. τελικός καί οριστικός 
έλεγχος τών τελωνειακών παραστατικών άπό τήν Ύπη- 

.ρεσία Ελέγχου ' Τελωνειακών ’Αρχών πραγματοποιείται 
έντός τής' πενταετίας.’".',- τ. Ζ'· ·: ,

i :. ,." 'ί ηή , Λ; Έττί τού. άρθρου .13. γ-/·Γ-ί .·,
1. Διά τού άρθρου τούτου (παράγρ. 1) καθορίζονται 

λεπτομερώς, αί υποχρεώσεις" καί τά καθήκοντα τών έκτε-;, 
λωνιστών, σκοπούν δέ είς έξύψώσίν τού κλάδου των, διά 
τής άξιοπρεποϋς καί εύσυνειδήτου; άσκήσεως τού έπαγγέλ-

: ματός των, τής πλήρους ένημερώσέώς των έπί τής ίσχυου- 
σης νομοθεσίας, τής έπιδείξεως τού ένδεδειγμένου σεβασμού 

η πρός,· τούς - διακονούντας' τήν^Τελωνείοΐκήν, 'Ττεηρεσίαν, 
1 κρατικούς υπαλλήλους,- τής προθύμόυ,.συνδρομής των, είς 
-.τήν κανονικήν βεβαίωφιν, τών .δασμών καί λοιπών .φόρων, 
τής' έ-^εργείας συννόμων πράξεων' καί τής χρησιμοποιη- 
σεως νομίμων μεθόδων. Ή λεπτομερής δέ αυτή άπαρίθμη- 
σϊς τών καθηκόντων καί υποχρεώσεων τών εκτελωνιστών 
τυγχάνει έπιβεβλημένη διά λόγους πλήρους ένημερώσεώς 
των περί αύτών αλλά καί διά λόγους εύστοχώτέρας άσκή; 
σεως τής πειθαρχικής εξουσίας ύπό τών αρμοδίων όργά-

γ.;:·? = ; '
2. Διά τής παραγράφου 2 , θεσπίζεται *’ άποκλειστικη 

.έναντι τού Δημοσίου ε’ύθύνη τού έκτελώνισ’τού διά ζημίαν 
,ήχύπέστη τούτο έκ.τής παρακρατήσεως είς χεϊρας του. τε
λωνειακών παραστατικών..έγγράφων,' "συνεπεία τής όποιας ^ 
δέν ' δύνονΤαι' νά βεβαιωθούν 'καί -είσπραχθούν. είς βάρος 
τόύ κυρίου τού έμπορεύματος τέλη, · φόροι καί . λοιπά, δι-,*

’ καιώριατα; άτινα θά έβεβαιούντο έάν ό έκτελωνιστής είχε 
; 7εαραδώση έγκαίρως είς τήν αρμοδίαν ,Τελωνειάκήν ’ Αρχήν. 
".τά έν'λόγφ παραστατικά έγγραφα.'
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3. ’Επισημαίνέτάι είδικώτερον ή κατά τήν παράγραφον/) Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται ό 'Υπουργός Οικονομικών,
3 ρύθμισις,* καθ’. ήν ύφίσταται ύποχρέωσίς των έκτελω—' όπως δι’ αποφάσεων του, καθορίζη τά εις τά ώς άνω’προ-

-■ ,.'α“ τλ.1___ «7. s' i___ : *__ ____ ' οιo.osfi. ___' __ ».___*nz>.

στιχως εκτελωνιστικών έργ 
προς τούς διά τοϋ άρθρου 6 καθιερουμένους περιορισμούς 
εις την άσκησιν καί έτέρού επαγγέλματος, ώς έκ των ση
μαντικών κινδύνων τούς όποιους έγκλείει διά τύ δημόσιον 
συμφέρον, αλλά καί διά' τύ έμπόριον, ή έμπλοκή ετέρων

μεταξύ τοϋ'έκτελωνιστοΰ καί τοϋ έντολέως των διά ζητή
ματα αμοιβής ή άλλης διαφοράς χρηματικής φύσεωςέπ 
λαμβάνεται ή ’Επιτροπή εις ήν δεν θά συμμετέχουν1 tl 
διαφωνοϋντες. --· 1 "- .·7· · ' *

/ τής οικονομικής /συνεργασίας
μετά των έντολέων των, οί λογαριασμοί των οποίων δέον ;\yv‘λ;·.·. ·- ’Επί τοϋ άρθρου 16.
νά έκκαθαρίζωνται ταχέως καί βάσει βιβλίων καί άποδει- ’* -1 ί - > L f'
κτικων έγγραφων. . . . ; · . · ·- -.7■■= ..· ;.;·
7 Θεσπίζεται ωσαύτως άπαγόρευσις εΐσπράζεως ύπύ. των 
έκτελωνιστών πόσοϋ πέραν τοϋ τής κανονικής άμοιβής καί 
τοϋ ποσοϋ των δασμών, φόρων, δικαιωμάτων καί λοιπών ; 
δαπανών βαρυνουσών τύ εμπόρευμα καί τύν κύριον αΰτοϋ,·, 
έπί” ποινή άνακλήσεως τοϋ "πτυχίου των. * ·' ■ '■·■' ■■■ι :

Επίσης καθιεροϋταί τύ δικαίωμα τοϋ έντολέως, όπως 
ζήτηση την πειθαρχικήν δίωζιν τοϋ έκτελωνιστοΰ παρά τής 
/Επιτροπής' διά πάσαν ζημίαν ήν ήθελεν ύποστή έκ παρανό
μου ένεργείας ή παραλείψεως αύτοΰ. . · . ' ν\ λ

:·~ί Ή διάταξις αΰτη άποβλέπτι είς τήν κατοχύρωσιν τοϋ- 
έντολέως άπύ έπιζημίους έν. γείας τοϋ έκτελωνιστοΰ,-

- "V ■ - * ’ -* ί ·ν V'· . ... , ' ■ ' ■ - ", ■ ι> -λ r?v λ
·-_ c 'γ,'ι -Ί. μί ---_________'_____ c ο.:__ΐΥ—~. '-λ

1". Διά τής πρώτης παραγράφου τοϋ άρθρου τρύσου 
τίθεται γενικός κανών, καθ’ δν πάσα ύπύ τών έκτελωνιαττών 
παράβασις τοϋ ύπύ κρίσιν νομοσχεδίου καί τών είς έκτέ- 
λεσιν αύτοϋ έκδοθησομένων -'Υπουργικών άποφάσεων ί ώς 
καί πασα πράξις ή παράλειψις αύτών, ασυμβίβαστος. πρύς 
τά καθήκοντά των άποτελεϊ πειθαρχικόν άδίκημα.

tΓ■ * ' -* ~ν> k t.· ~j ·/·?:.'; _· _·: ■£&_>.·_—·*.i —
- - 'Η 'γενική αυτή διάταξις θεσπίζεται, διότι δέν εΐνάι δυ- 
νατύν νά προβλεφθοϋν καί κατονομασθοϋν άπασαι αΥ έν- 
δεχόμεναι νά διαπραχθοϋν ύπύ τών έκτελωνιστών παρα-
βάσεις!·..7 ν λ ' \ .7 ,'· .- · ;■> >/

X. Διά τών επομένων παραγράφων τοϋ άρθρου καθορίζεται 
ό τρόπος άσκήσεως τής πειθαρχικής έξουσίας έπί τώνέκ-

κύρίοΰ' τοΰ έμπορεύματος.- Τοϋτο έκρίθη άναγκαΐον πρύς λ;../ 2. Σημειοΰτάι ένταϋθα ιδιαιτέρους ή διάταξις τής ποί^ΐέ-. 
τύν σκοπόν’· τής λειτουργίας 1 τοϋ έλευθέρου' άνταγωνισμοϋ, γ 'γράοού 11, καθ’ήν έκτελωνιστής έναντίον τοϋ όπρίου ησκη-
μέσω τοϋ νόμου τής^προσφοράς καί —* γ—1------ α~ —1 — * 'Τ'-''---- **'-*—“- *-’·------ •"-lifr ■*
έκτελωνίστικών υπηρεσιών, 
φιιουργίοις:· προτιμήσεων
πρύς τούς χρηματοδοτοΰντας αύτύν έκτελωνιστάς, τούθ’ κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του καί ενεκα ταύτης,
οπερ δημιουργεί μονοπωλιακάς καί όλιγοπωλιακάς τάσεις άπομακρύνεται προσωρινώς του έπαγγέλματύς του (λόγω

άτων τούτων) ' τόσον δι’ 
αποτροπήν έκτελέσεως καί

, . __Γ . Γ  __j —_ -, λίαν σοβαράς ένδεχομένώς
ρθρου τουτου ορίζονται αί υποχρεώσεις συνέπειας διά τύ Δημόσιον καί τούς τρίτους:· >, -/(·

καί ό τρόπος' τηρήσεώς ύπύ τών έκτελωνίστικών ώρισμε-^ων. 
βιβλίων- καί στοιχείων προβλεπομένων ύπύ τοϋ Κώδικος 
Φορολογικών Στοιχείων ή ετέρων νόμων ή ύπύ τοϋ άρ
θρου τούτου. - τ' .· "ζ

2. Είδικώτερον διά τών παραγράφων 3, 4 καί 5 κα
θορίζεται, όπως, οί εργαζόμενοι αύτοτελώς έν ίδίοις γρα- 
φείοις καί δι’ ϊδιον_ λογαριασμόν έκτε>.ωνισταί, τηροϋν’ 
δύο βιβλία- ευρετήρια, ήτοι έν (1) διά τά τελωνειάκά παρα
στατικά εισαγωγής πρύς άνάλωσιν, άποταμίευσιν, έ>χυθέραν 
χρήσιν κ>.π. καί έν (1) διά τά παραστατικά έξαγωγής, 
διαμετακομίσεώς, αποστολής κ).π. Είς τά βιβλία ταϋτα,' 
άτινα θά τηρώνται κατ’ έτος κεχωρισμχνως μέ ιδίαν' άρί- .’/: ι 
θμησιν, θά φυλάσσωνται έπί πενταετίαν καί θά θεωρώνται 
ύπύ τής πλησιεστέρας Τελωνειακής ’Αρχής, θά καταχω- 
ρώνται τά απαραίτητα στοιχεία τά άφορώντα έκαστον 
τελωνειακόν παραστατικόν. Τών βιβλίων τούτων δύναται 
νά λαμβάνη γνώσιν ή Τελωνειακή. ’Αρχή, ήτις δύναται νά 
προέλθη καί είς τήν κατάσχεσιν αύτών, έφ’ όσον κατά τήν 
κρίσιν τοϋ προϊσταμένου αύτής ή τοϋ ’Επιθεωρητοϋ Τε
λωνείων έπιβάλλεται τοϋτο’. ■ Τ *'·

1» Έκ τών ώς ειρηται βιβλίων ή Τελωνειακή ’Αρχή, ώς 
καί ή Οικονομική ’Εφορία δύνανται νά αντλούν χρήσιμα 
στοιχεία διά τήν Υπηρεσίαν. - >
7 Επίσης, μετά τών βιβλίων τούτων, τηρούνται καί άπαντα 
τά σχετικά στοιχεία, πέραν τών ύπύ τοϋ Κώδικος Φορο
λογικών Στοιχείων. προβλεπομένων βιβλίων καί λοιπών 
στοιχείων.

Μετά τήν προσωρινήν άπόμάκρυνσιν καί δή έντος εξα
μήνου, ή αρμόδια ’Επιτροπή έκδίδει τήν σχετικήν άπόφασΐν 
της διά τύν διωκόμενον ποινικώς έκτελωνιστήν. Είς τάς 
περιπτώσεις ταύτας ή Επιτροπή δύναται νά έκδώση προ
σωρινήν άπόφασΐν, δι’ ής νά άνακαλέση τύ πτυχίον καί τήν 
άδειαν άσκήσεως έπαγγέλματος, μέχρις έκδόσεως άμε
τακλητού δικαστικής άποφάσεως τοϋ Ποινικού Δικαστη
ρίου, οτε έκδίδει καί τήν οριστικήν άπόφασΐν της, συνε- 
κτιμώσα πρύς τοϋτο τά άποδειχθέντα έν τη ποινική δίκη 
πραγματικά γεγονότα, ώς. καί τήν καταδικαστικήν ή μή 

„ άττόφασιν τοϋ Δικαστηρίου/τούτου. r ’-
3. Τέλος, διά τής παραγράφου 12 προβλέπεται 0τι| 

δι’ ώρισμένα άδικήματα,. ώς καί δι’ έτερα άδικήματα τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 21 άτινα δέν διεπράχθησαν κατά 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, ή προσωρινή κατά τήν 
παράγραφον 11 άπομάκρυνσις έκ τοϋ έπαγγέλματος ενα
πόκειται είς τήν κρίσιν τής ’Επιτροπής. Διά τής διατάξεως 
ταύτης σκοπεΐται ή κατοχύρωσις τών συμφερόντων τοϋ 
Δημοσίου καί τών τρίτων διά τής άποτροττής διαπράξεως 
καί ετέρων έκνόμων πράξεων ύπύ διωκομένων έκτελω- 
νκστών λόγω^τής φύσεως τοϋ έκτελωνιστικοΰ έπαγ*)·έλμα- 
τος. ' ’ξ7! . - ; . - ' · ■ ' . ;-· ’

.Ί-jl ·:£γζ ," Έπί τοϋ άρθρου 17. έ ή
Έν παραγράφω 1 τοϋ άρθρου τούτου όρίζεται είς ποίας 

περιπτώσεις έπιβάλλεται ή ποινή τής δριστικής άφαιρέ- 
σεώς τοϋ τττυχίου καί τής άδείας_τοΰ έκτελωνιστοΰ.
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Διά τής παραγράφου 2 προ βλέπεται είς ποίας περιπτώ
σεις ανακαλείται καί άφαιρεϊται όριστικώς το πτυχίον καί 
ή άδεια άσκήσεως επαγγέλματος τοϋ έκτελωνιστοϋ, καθ’ 
όσον είς τάς περιπτώσεις ταύτας ή άνάκλησις αΰτη δεν 
εγει την έννοιαν της επιβολής πειθαρχικής ποινής.

Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου έκρίθη σκό- 
πιμον προς άρσιν προκυψασών αμφισβητήσεων έν τή έφαρ- 
^3γή τής ΐσχυούσης νομοθεσίας, ν’ άποσαφηνισθή ότι, 
ι πτυχίον καί ή άδεια άνακαλοϋνται καί άφαιροϋνται 
υνεπεία άμετακλήτου καταδίκης, ένεκα αδικήματος, έστω

ιδοθή σύμφωνος 
τοϋ Κράτους.

Έπί τοϋ άρθρου 18.
Διά των άρθρων 18 μέχρι καί 25 τίθενται γενικαί δια

τάξεις, ρυθμίζουσαι θέματα πειθαρχικού δικαίου, αρμό
δια όργανα, όριον ηλικίας εξόδου έκ τοϋ επαγγέλματος 
κλπ. '

Ή υπό τοϋ άρθρου 18 προβλεπομένη ’Επιτροπή, άπο- 
τελεϊ συλλογικόν δργανον συνιστώμενον παρ’ έκάστη Τε- 
λωνειακή Περιφερεία προς τον σκοπόν όπως άσκή τον 
πειθαρχικόν έλεγχον έπί των εκτελωνιστών καί παρακο- 
λουθή έν -γένει-τήν πιστήν εφαρμογήν- τής άφορώσης τό 
επάγγελμα τοϋ έκτελωνιστοϋ νομοθεσίας. Ή συγκ'ρότησις 
των ’Επιτροπών αυτών θά γίνεται δι’ άποφάσεως 'τοϋ Νο
μάρχου τής έδρας τής ’Επιτροπής’. . -

' Έπί τοϋ άρθρου 19. -
Διά τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται τά καθήκοντα τοϋ 

Γραμμάτέως τής κατά τό προηγούμενον άρθρον ’Επιτρο
πής καί ό τρόπος έκδόσεως τών άποφάσεων αυτής.

. . Έπί τοϋ άρθρου 20 . . .
'Υπό τοϋ άρθρου τούτου, προβλέπεται ή σύστασις παρά 

τώ ή'ΐπουργείω Οικονομικών ; Πειθαρχικού Συμβουλίου 
’Εκτελωνιστών, διά την διοικητικώς, είς»δεύτερόν βαθμόν 
ενώπιον αύτοϋ άσκησιν ενδίκων μέσων, κατ’ αποφάσεων 
έπιβαλλουσών ποινάς έπί τών Εκτελωνιστών. 'Ωσαύτως 
ορίζεται ό τρόπος συγκροτήσεως τοϋ Συμβουλίου," άνα- 
πληρώσεως τών μελών αύτοϋ καί λήψεως' άποφάσεως. 
’Επίσης έξουσιοδοτεϊται ό 'Υπουργός Οικονομικών" όπως 
δι’ άποφάσεως" του ρυθμίζη τά τής λειτουργίας τής ’Επι
τροπής καί τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου. ·’ -ή. ;
\ . Έπί"; του άρθρου 21. ' - ·■ ;ί··Λλ"

' ·*ζ. 4 * ■ .. ." f -'· \ '

1. Διά τής παραγράφου 1 προβλέπονται τά άδικήματα. δι’ · 
ά, έν περιπτώσει άμετακλήτου καταδίκης έκτελωνιστοϋ 
επ’ αύτουργία ή συνεργεία άνακαλ,εΐτατ όριστικώς τό πτυ
χίον "καί ή άδεια άσκήσεως επαγγέλματος. Έκρίθη δε 
σκόπιμον, όπως λόγω" τής σοβαρότητος τής άπόστολής 
τοϋ έκτελωνιστοϋ καί τής εύθύνης του τόσον έναντι τοϋ 
Δημοσίου διά την .κανονικήν εϊσπραξιν τών δασμών" καί 
λοιπών φόρων,.όσον καί έναντϊ τοϋ κυρίου'τοϋ έμπορεύμα-,- 
τος ,(είσαγωγέως- έξαγωγέως) ούτινος διαχειρίζεται τέ-"γ 
ράστιά 'ποσά διά τόν έκτελωνισμόν τοϋ έμπορεύματός "τού, 
ως καθαυτό τοϋτο τό έμπόρευμα άπό τοϋ τελωνισμού του 
μέχρι τής μεταφοράς του είς τόν τελικόν προορισμόν του’ · 
συμπεριληφθοϋν είς την έν λόγω παράγραφον καί έτερα 
ποινικά έδικήματα (ττέραν τών υφισταμένων είς την ίσχύ- 
ουσαν διάταξιν) ήτοι τά τής ύπεξαγωγής έγγράφων, δω-"' 
ροδοκίας, άπιστίας, έκβιάσεως, καταπιέσεως, δυσφημήσεώς, 
ΐγκλημάτων κατά τών ηθών, τοκογλυφίας, παραβιάσεως 
τών υπό τής άρχής τιθεμένων σφραγίδων καί παραβάσεως . 
τοϋ νόμου περί άρχαιοτήτων. ’Ανάλογα άδικήματα περί
που προβλέπονται καί διά τούς Δημοσίους 'Υπαλλήλους. .

2- 'Η παράγραφος 2 προβλέπει την υποβολήν υπό .τών : 
ριτελωνιστών είς τήν άρμοδίαν Επιτροπήν καθ’ έκαστον 
ίτος υπευθύνου δηλώσεώς τοϋ Ν.Δ." 105/1969, καθ’ έκά- ι 
πτην δέ τριετίαν καί πιστοποιητικού ποινικού μητρώου 
^που Β, ϊνα λαμβάνη γνώσιν ή Επιτροπή περί τής τυχόν.

καταδίκης έκτελωνιστοϋ διά τή·/ άνάκλησιν τοϋ πτυχίου 
καί τής άδειας τούτου συμφώνως πρός τήν παράγραφον 1 
τοϋ αύτοϋ άρθρου. ’ " y.j . - ^ "

3. Διά τής παραγράφου 3 προβλέπεται ή προσωρινή 
, άνάκλησις τοϋ πτυχίου καί τής άδειας, έφ’ όσον δεν ύπο-
βληθή ή άνωτέρω υπεύθυνος δήλωσις'καί πιστοποιητικόν 
έντός τών ύπό τής παραγρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου τασσόμενων 
προθεσμιών, διά δέ τής παραγράφου 4 προβλέπεται ή δυ- 
νατότης παρατάσεως τών προθεσμιών υποβολής έπί έν 
είσέτι τρίμηνον, οσάκις συντρέχει περίπτωσις άνωτέρας
βίας. - . , , -.. ή.·

4. 'Υπό τής παραγράφου 5 προβλέπεται ή όριστική άνά- 
κλησις τοϋ πτυχίου καί τής άδειας ύπό. τής Επιτροπής, 
έφ’ όσον έκ τών προσκομισθέντων ώς άνω υπευθύνου δη- 
λώσεως καί πιστοποιητικού προκύπτει καταδίκη δι’ άδίκημα 
τής παραγράφου 1. τοϋ παρόντος άρθρου.

5. 'Η παράγραφος. 6 ορίζει ότι, έν περιπτώσει άσκήσεως 
ύπό έκτελωνιστοϋ ή άσκουμένου έκτελωνιστοϋ αίτήσεως 
άκυρώσεως, ένώπιον "τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
κατά πειθαρχικών άποφάσεων έπιβαλλουσών οριστικήν 
άνάκλησιν τοϋ πτυχίου καί τής άδειας, ένεκα διαπράξεως 
άδικήμάτος προβλεπομένου ύπό τής παραγράφου 1 τοϋ

ν αύτοϋ άρθρου 21, δεν δύναται νάχορηγήται άναστολή έκ- 
. τελέσεως τής πειθαρχικής ποινής μέχρις έκδικάσεώς τής 

αίτήσεως άκυρώσεως. 'Η διάταξις αΰτη έκρίθη άναγκαία, 
διότι έκτελωνισταί διωχθέντες δι’ άδικήματα προβλεπό- 
μενα ύπό τής παραγράφου 1 τοϋ. άρθρου 21 (π.χ. διά πλα
στογραφίαν, ύπεξαίρεσιν, άπάτην κλπ.) καί άφαιρεθέντος' 
ένεκα τούτου, τοϋ πτυχίου τών, συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις "τοϋ άρθρου 17, παρετηρήθη, ότι έτυχον άναστολής 
έκτελέσεως τής πειθαρχικής ποινής μέ τήν συνέπειαν νά 
έπαναχορηγηθή τό πτυχίον τούτων ύπό τής Επιτροπής καί

- νά έπανέλθούν ούτοι έργαζόμενοι έν τοις Τελωνείοις γεγονός
- δπερ, άσχέτώς τοϋ ήθικοΰ μέρους, συνεπάγεται κινδύνους 
'διαπράξεως καί αύθις ύπό τούτων έκνόμών πράξεων.

;ή-;· Διά τής παραγράφου 7 ορίζεται, ότι,"όπου είς τό παρόν 
σχέδιον νόμου προβλέπεται άνάκλησις τοϋ πτυχίου έκ- 
τελωνιστοϋ, θά άνακαλήται έφεξής καί ή άδειά άσκήσεως 
έπαγγέλματος, ήτις θεσπίζεται διά τοϋ ύπό-κρίσϊν σχεδίου, 
ίνα οΰτώς άποτρέπηται ή διενέργεια εκτελωνιστικών έρ- 
γασιών ύπό τών πειθαρχικώς τιμωρηθέντων ,έκτελωνιστών. 
Επίσης προβλέπεται, ότι έν ούδεμια περιπτώσει ή τοιαύτη 
προσωρινή ή .όριστική άνάκλησις τοϋ πτυχίου καί τής 
άδειας έκτελωνιστοϋ δύναται νά δημιουργήση άπαίτησηώ 
κατά τοϋ Δημοσίου πρός άποζημίωσιν. , ; % ζ · ' · ;

» * ·*"·*' ν ύ: ? ·”■ ι :··*■’ ··■'· *■ ' ίίί ' λ’.
λ Τέλος, έν παραγράφω 8 προβλέπεται 0Tt προκειμένού 

περί καταδικασθέντων δι’ άδίκημα τής παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 21 τοϋ παρόντος, οίτινες έτυχον χάριτος, μετ’ 
άρσεως ή μή τών συνεπειών τής καταδίκης, ώς καί οί 
άποκατασταθέντες καί παραπεμφθέντες διά τελεσιδίκου 
βουλεύματος" έπί παραγραφέντος άδικήμάτος τής αυτής 

’ παραγράφου δέν δύνανται νά έπανακτήσουν’τό άνακληθέν 
πτυχίον η τήν άδειαν, ουδέ νά συμμετάσχουν'είς διαγωνισμόν;

Ή πέραν τοϋ έτους άδικαιολόγητος άποχή έκ" τής άσκή-,
: σεως τοϋ έπαγγέλματος τοϋ έκτελωνιστοϋ συνεπάγεται, 
κατά τό άρθρον τοϋτο, τόν άποκλεισμόν αύτοϋ εκ τής άσκή
σεως τοϋ έπαγγέλματός του άνακαλουμένου τοϋ σχετικού 
πτυχίου καί άδειας άσκήσεως έπαγγέλματος παρά τής οί- ’ 

ν κείας Επιτροπής. V. ." ■ - ο.υτ
• ΓΤό |ιέτρον σκοπεί είς τήν έξυγίανσιν τοϋ έκτελώνιστικοϋ 
έπαγγέλματος έκ' τών προσώπων έκείνων άτινα δέν έπι -. 
θυμοΰν νά άσκήσου.ν κατά κύριον λόγον τό έπάγγελμα τοϋ 
έκτελωνιστοϋ."'- A .· Λ: γ λ-Δ * ~λ''1'-

'Ωάαύτως," διά τοϋ. αύτοϋ άρθρου προβλέπεται, ότι. ό 
χρόνος τής στρατεύσεως δέν υπολογίζεται διά τόν προσδιο-, ί 
ρισμόν τής χρονικής διάρκειας (έτους) διά τήν όρίστικήν,
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ανάκλησή του πτυχίου καί τής άδειας άσκήσεως έπαγγέλ.μά 
τος έν ή περιπτώσει δεν άσκήσει ούτος τό έπάγγελμά του. :' 
Ή διάταξις κύτη κρινεται 'αναγκαία καθ* όσον διά τού/ 
άρθρου 7 τοΰ παρόντος~σχέδίου παρέχεται ή δυνατδτης είς-ί 
τούς μή έκπληρώσαντας τάς στρατιωτικός των υποχρεώ
σεις νά συμμετέχουν εις τους διαγωνισμούς υποψηφίων 
εκτελωνιστών καί νά άσκοΰν το επάγγελμα τού εκτελώ- ■ 
νιστοΰ. . . . ” ··' \ ;

, ό V iit, Έπί τοΰ άρθρου 23. ‘ **■
; Έν προκειμένω καθιεροϋται ύποχρέωσις τών εκτελω

νιστών καί τών άσκουμένων τοιούτων δπως, κατά τήν 
έντός τών τελωνειακών καταστημάτων καί τελωνειακών 
χώρων έκτέλεσιν τών καθηκόντων των φέρουν, προς διά-" 
κρισίν των, έπί τοΰ προστερνίου ειδικόν σήμα.

- Οι Σύλλογοι Εκτελωνιστών ύποχρεουνταΓ εις τήν κα
τασκευήν τοΰ σήματος, οί δέ ενδιαφερόμενοι εις τήν παρα-ή 
λαβήν τούτων καί εις τήν καταβολήν τοΰ τυχόν καθορισθέν-' 
τος αντιτίμου. . '· ■ :. * - V · >' -γ .'

AC άποφάσεώς τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών θέλουν 
καθορισθή'αί σχετικαί λ.επτομέρειαι. ' _ ■-/- -

. ;. ΈπΓ τοΰ άρθρου 24. .
ΐ #*"'**" » * ” . '

Διά τοΰ άρθρου τούτου (παράγρ. 1) θεσπίζεται ώς άνώ- 
τατον όριον έξόδου έκ τοΰ εκτελωνιστικού έπαγγέλματος 
φό 65ον έτος τής ήλικίας. 'Η διάταξις αύτη έτέθη προς τόν 
σκοπόν τής άποσυμφορήσεως' τού εκτελωνιστικού επαγ
γέλματος καί τής παροχής δυνατότητος εισόδου εις τούτο , 
νέων, δυναμένων νά σταδιοδρομήσουν ώς έκτελωνισταί,' 
θέλει δέ τεθή εις έφχρμογήν συμφώνως προς τό άρθρον 33' 
τοΰ σχεδίου, μετά διετίαν άπδ τής δημοσιεύσεως τούτου 
ώς νόμου τού Κράτους. Περαιτέρω διά τού αύτού άρθρου 
(παράγρ. 2) θεσπίζεται έξαίρεσις, έκ τής παραγράφου 1 
τοΰ, ίδιου άρθρου, καθ’ ήν επιτρέπεται ή παραμονή έν ένερ- * 
γεια τών εκτελωνιστών καί μετά τό 65ον έτος τής ήλικίας .
τών.' πρός ’ σύμπλήρωσιν τριακονταπενταετοΰς συνταξίμου 

__»...> '__ -__ rr no__

1971* δύνανται’νά διατηρήσουν τήν σχέσιν ταύτην” ύπ 
ώρισμένας προϋποθέσεις. Σημείωτέον, ότι διά τού ’παρόντι, 
δεν έπιτρέπεται εφεξής ή δημιουργία οίασδήποτε ύπαλληλι 
κής σχέσεως τών εκτελωνιστών ή έτέρας τοιαύτης πέρα 

. τής ύφισταμένης κατά τήν δημοσίευσιν αυτού,

‘ % Λ; !.-?'* Έπί τού άρθρου 27.
Καί τό άρθρον τούτο είναι μεταβατικόν καί ορίζει ότι 

εντός έτους άπό τής ίσχύος τοΰ παρόντος σχεδίου νόμο’ 
τυχόν συνεστημέναι ριέχρι σήμερον Έταιρεΐαι, έτέρας 
τής κατά τό άρθρον 13 παράγρ. 3 τού παρόντος προβλεπο 
μένης, μορφής, διαλύονται ή μετατρέπονται είς όμορρύ 
θμους τοιαύτας. ' ‘ΐ * ■=

ύπηρεσίας καί. πάντως ούχί πέραν τοΰ 68ου έτους 'τής ήλι- >
κίας τούτων.: 7 r'--■·'·/ . , τ - ν;,

-..'υ ;:,Γ' ,· ...Έπί τού άρθρου 25'.'. ψ·> Δ;··.'..· '.
Διά τών διατάξεων τούτου εξουσιοδοτείται ό 'Υπουργός 

Οικονομικών, όπως, δι’ άποφάσεών του ρυθμίζη πάντα τά 
διαδικαστικά θέματα καί τάς αναγκαίας λεπτομέρειας διά . 
τήν έφάρμογήν τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου. Ωσαύτως έξου-. · 
σιοδοτοϋνται οίη'Υπουργοί Συντονισμού, Οικονομικών καί. 
Εμπορίου όπως δι’ άποφάσεώς των ρυθμίζουν όρια εκ
τελωνιστικής αμοιβής μετά" γνώμην τοΰ' Εμπορικού καί 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών καί τής 'Ομοσπον
δίας Εκτελωνιστώ·) τής Ελλάδος. ..·..»Ο -. ,

·■>*>· ' Έπί τού άρθρου 26. ' .
Διά τών μεταβατικών διατάξεων τοΰ άρθροΟ τούτου 

(παράγρ. 2) προβλέπεται ότι," οί κατά τήν δημοσίευσιν 
-τοΰ παρόντος νόμου κάτοχοι πτυχίου . έκτελωνιστοΰ καί· 
άρκοΰντες τό έπάγγελμά των θεωρούνται κατέχοντες αύτο- 
δικαίως καί τήν ύπό τοΰ παρόντος νόμου, θεσπιζομένην 
τό πρώτον άδειαν άσκήσεως έπαγγέλματος, μέχρι τής 
χορηγήσεως ταύτής ύπό της Επιτροπής. Τούτο κρινεται ’ 
άναγκαΐον, διότι ή κατά τό άρθρον 9 τού παρόντος σχεδίου 
προβλεπομένη άδεια άσκήσεως έπαγγέλματος χορηγείται 
μετά τήν συμπλήρωσιν τής πρακτικής άσκήσεως κλπ., 
ενώ κατά τά νΰν ίσχύοντα δέ> απαιτείται πρακτική άσκησις 
καί συνεπώς ή θεσπιζόμενη ώς άνω ύποχρέωσις πρακτικής 
άσκήσεως δεν δύναται νά έχη αναδρομικότητα διά τρύς 
άσκοΰντας ήδη τό έπάγγελμά των έκτελωνιστάς, ώς άφο- 
ρώσα είς τούς έπιτυγχάνοντας έφεξής είς τόν διαγωνισμόν 
ύποψηφίους έκτελωνιστάς. ’ · ‘
. 'Ωσαύτως, διά τής παραγράφου 2 προβλέπεται, ότι οί 
κατά τήν έναρξιν ίσχύος τοΰ παρόντος σχεδίου, ώς νόμου 
τοΰ Κράτους εργαζόμενοι έκτελωνισταί ώς υπάλληλοι παρά 
τοΐς ,κυρίοις τών έμπορευμάτων ή παρ’ έκτελωνισταΐς, 
βάσει τών διατάξεων τού καταργουμένοιί Ν. Δ/τος S41 /

■ · Έπί τού άρθρου 28. .V Λ. >/....
. Γ' Διά τοΰ άρθρου τούτου τού σχεδίου λαμβάνεται πρόνοιε
>'νά μή θιγοΰν οί άσκοΰντες τό επάγγελμα τοΰ βοηθού έκ· 

τελωνιστού, οίτινες προεβλέποντο ύπό τοΰ Ν. 3793/195 
(άρθρ. 21 καί επόμενα) καί διετηρήθησαν διά τού άρθρο; 
27 παρ. 2 τού Ν.Δ. 841/1971, έφ’ όσον ήσκουν τό έπάγγελμϊ 
των κατά τήν δημοσίευσιν τού έν λόγω Ν. Δ/τος, άποφευγο- 
μένης οΰτώ τής άναδρομικότητος τού σχεδίου καί τή: 
καταργήσεως κεκτημένων δικαιωμάτιν, δοθέντος δτι νό- 
μίμως' ουτοι μέχρι σήμερον ασκούν τό έπάγγελμά. τοϊ 
βοηθού έκτελωνιστοΰ; 'Ωσαύτως, διά„_λόγους! έπιεικείας 

’'προβλέπεται, διά~τής παραγράφου 2 τού αύτού άρθρου, 
όπως, διά τούς έλαχίστους ύπηρετοΰντας σήμερον τούτους 
βοηθούς έκτελωνιστάς, παρασχεθή ή εύχέρεια νά σΰμμέ- 
τάσχουν είς ειδικόν διαγωνισμόν διά τήν άπόκτησιν πτύ- 
χίου καί άδειας έκτελωνιστοΰ, έστω καί άν στερούνται τοΰ 
κατά τό άρθ ον · 7 άπαιτουμένού άπολυτηρίου Γυμνασίου. 
Ό διαγωνισμός ούτος προβλέπεται νά γίνη άπαξ εντός ανα
τρεπτικής· προθεσμίας Ενός έτους άπό τής δημοσιεύσεως 
ώς νόμου τού σχεδίου τούτου κατά τά δι’ άποφάσεώς τού 
.'Υπουργού τών Οικονομικών είδικώτερον όρισθησόμένα.

2 V· .. \ ".· · -ιτ"' ’· ·%·· ό ·'·. ' .·
' · .'ν’ΐ,'. · ’ - ,ΈπΓ τού άρθρου 29. * · ν

Ή μεταβατική διάταξις τοΰ άρθρου τούτου προβλέπει, 
ότι, αί δυνάμει τοΰ άρθρου 18 τού Ν.Δ. 841/1971 χορη- 
γηθεΐσάι άδειαι υπαλλήλων τών έπιχειρήσεών θεωρούνται 
αύτοδικαίως άνακλ.ηθεΐσαι μετά πάροδον έτους άπό τής 
δημοσιεύσεως τού παρόντος σχεδίου. Οί ύπάλληλ,οι ουτοι 
θά έξακολουθήσουν , διεπόμενοι μέχρις άνακλ.ήσεως τής 
άδειας των ύπό τού Ν.Δ. 841/1971. > ν.,ή ·

Ωσαύτως, προβλέπεται ή δυνατότης .συμμετοχής τών 
άδειούχων τούτων . είς τόν προκηρυχθησόμενον πρώτον 
διαγωνισμόν καί ή άπόκτησις άδειας άσκήσεως έπαγγέλμα
τος έκτελωνιστοΰ άνευ άσκήσεως, έφ’ όσον έχουν τά νόμιμα 
προσόντα καί άσκοΰν τήν έργασίαν άδειούχου ύπαλλήλ.ου 
έπιχειρήσεως έπί διετίαν τούλ.άχιστον.

- ■ *’ ΈτΗ τού άρθρου 30.
Διά τοΰ άρθρου τούτου κυροΰνται, άφ’ ής ΐσχυσαν, αί 

ύπ’ άριθ. Τ. 5518/37/24.11.75 (ΨΕΚ 1434/Β/1975) καί 
Τ. 5943/98/29.12.1976 (ΦΕΚ 1527/Β/1976) άποφάσεις
τοΰ 'Υττουργοΰ Οικονομικών καί καταργοΰνται άπό τής 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος σχεδίου ώς νόμου, ή. I

Διά μεν τής πρώτης τών ώς άνω άποφάσεών άνεβλήθη 
ό ύπό τοΰ άρθρου 7 παράγρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 841/1971 προ- 
βλεπόμενος δεύτερος διαγωνισμός ύποψηφίων έκτελ,ωνιστών 
διά τό έτος 1975 (μηνός Δεκεμβρίου) διά δέ τής δεύτερος 
άποφάσεώς άνεβλήθη ομοίως ό δεύτερος διαγωνισμός διά 
τό έτος 1976 (μηνός Δεκεμβρίου).

'Η άναβολή αυτή τών διαγωνισμών έγένετο έν δψει τής 
διά'τοΰ παρόντος σχεδίου τροποποιήσεώς τών διατάξεων
τοΰ Ν.Δ. 841/1971.'
;.· Τώ δντι διά τοΰ σχεδίου τούτου (άρθρ. 8) προβλέττεται 
ή διενέργεια διαγωνισμού ύποψηφίων έκτελωνιστών άπαξ 
τοΰ έτους, αντί δίς τού έτους, ώς προέβλ,επε τό άρθρον 7 
παρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 841/1971.
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Έπί'τοϋ άρθρου 31.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται, δτι εφεξής οί 

Έλληνες ομογενείς, οί εττανακάμπτοντες εις την Ελλάδα, 
|φ’ όσον έχουν συμπεττληρωμένον το 21ον έτος καί δεν 
έχουν ύπερβή τδ 45ον έτος της ηλικίας των, αποκτούν πτυ- 
χίον άνευ διαγωνισμού, μετά δέ έξάμηνον πρακτικήν άσκη- 
σιν καί επιτυχή δοκιμασίαν, κατά τά ύπδ τοϋ άρθρου 9 
οριζόμενα, αποκτούν καί την άδειαν άσκήσεως έπαγγέλμα- 
τος, έφ’ όσον άποδεδειγμένως ήσαν έν τή αλλοδαπή έκ- 
τελωνισταί, κάτοχοι σχετικού πτυχίου ή άδειας καί έφ’ 
όσον έχουν τάς υπό των περιπτώσεων γ' ε' στ'· καί ζ' της 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 7 προβλεπομένας προϋποθέ
σεις. . :

Έπί τοϋ άρθρου 32. '
Διά τοϋ υπό κρίσιν άρθρου, καταργεϊται τό Ν.Δ. 841/ 

1971, ως καί πάσα, έτέρα διάταξις άντικειμένη εις τό ώς 
άνω σχέδιον νόμου, έπιφυλασσομένων μόνον των διατάξεων 
των άρθρων 26 παρ. 2, 28 παράγρ. 1 καί 29 παράγρ. 1 τοϋ 
σχεδίου, τούτου. '.

Έπί τοϋ άρθρου 33.
Τό άρθρον τοΰτο ρυθμίζει τά τής Ισχύος των διατάξεων 

-τοϋ παρόντος καί ορίζει ότι, αί διατάξεις τούτου ισχύουν άπό 
τής δημοσιεύσεως αύτοϋ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή- 
σεως, πλήν των διατάξεων α) των παραγρ. 3, .4 καί 5 τοϋ 
άρθρου. 14 των οποίων ή ισχύς άρχεται μετά έξάμηνον άπό 
τής δημοσιεύσεως τούτου καί β) τοϋ άρθρου 24, αίτινες 
θά άρχίσουν ίσχύουσαι μετά διετίαν άπό τής δημοσιεύσεως 
τούτου. Ή μεταβατική αότη διετής προθεσμία διά τήν 
έναρξιν ισχύος τοϋ άρθρου 24.τοϋ σχεδίου τυγχάνει άναγκαία 
πρός τακτοποίησιν καί ρύθμισιν έπαγγελματικών εκκρε
μοτήτων· των έχόντων ήδη συμπληρώσει, τό 65ον έτος 
τής ήλικίας των, όπερ τίθεται ώς δριον έξόδου έκ τοϋ έπαγ- ' 
γέλματος. τών έκτΛωνιστωνν:..:^.^;,·.·ρ ', ·

'Έν -Άθηναις τή /22,’Ιουνίου 1977 ' · .'? '
V . ' ';· '?£ Οί.'Υπουργοί " Ά . ■ ’

ΛινΛί» r\m\μλλ/« '.7 ·. \ ■ ι· ί. * . Ο ϊ 'J Γ\\ιΓ\ 111 ν /.\\ιΔικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

\ Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Ϋ- .
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ ...

■ »-*: ‘ ·- * ■ 
• ;ί ■ Περί ’Εκτελωνιστών. ' ’ ’ ι* π . · .··.

’ · ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. ' .
’Εκτελωνιστής — Άσκησις επαγγέλματος — Έποπτεία — 

.·?£-' Πρόσωπα άσκοΰντα έκτελωνιστικάς εργασίας —^ (.
ν. Προστασία — Τόπος άσκήσεως — Ασυμβίβαστον.. _' . - .·- ·ν.- ► . . > -· ;· \-Λ %. :■ ■ , *s·-* '<’·'·»·.·

% iifcW Άρ-θρον >
; '·· ?-ζ· '· ; ό ·;·» · ·_·:·\

■Ά; 'Εννοια εκτελωνιστικών εργασιών, έκτελωνιστοΰ ·,
. ·.. V. καί ασκούμενου .έκτελωνιστοΰ. ·....: . ·

’Εκτελωνιστικά! έργασίαι είναι αί κατά τάς κειμένας 
διατάξεις καί κανονισμούς άπαιτούμεναι πόσης φύσεως διατυ
πώσεις ενώπιον τών Τελωνειακών ’Αρχών διά τήν μέσψ τού
των διακίνησιν τών αλλοδαπών καί εγχωρίων εμπορευμάτων.

2. ’Εκτελωνιστής είναι τό φυσικόν πρόσωπον, τό οποίον, υπό 
τους ορούς τοΰ παρόντος: νόμου, έχει π,τύχίον έκτελωνιστοΰ καί .. 
άδειαν άσκήσεως επαγγέλματος έκτελωνιστοΰ και άναλαμδά- ! 

-.vet τήν κατ’ επάγγελμα διενέργειαν Εκτελωνιστικών, έργα- 
,σιών διά- λογαριασμόν καί ώς άντιπρόσωπος τού δικαιούχου 
'.του εμπορεύματος. *?·\ *$'~ίΤ:Κ " ' “’.*„*· ·- V 'Λ :- *
•·χ(3. ’Ασκούμενος εκτελωνιστής είναι ό κάτοχος πτυχίου έκτε-·> 
Αωνιστοΰ. Ούτος δεν άναλαμόάνει.καί δεν ^νεργεί έκτελωνι- 
|_ΐττικάς εργασίας, άλλα χρησιμοποιείται άπσκλειστικώς ύπό τοϋ \

έκτελωνιστοΰ εις τον οποίον άσκείται διά τήν διεκπεραίωσιν 
τών κατά τάς παρ. 3 καί 4 τοϋ άρ-Spoo 9 τοΰ παρόντος εκτε
λωνιστικών έργασιών.

Άρθρον 2.
Άσκησις επαγγέλματος έκτελωνιστοΰ — Έποπτεία.

1. Τό επάγγελμα τοΰ έκτελωνιστοΰ άσκείται έλευύέρως 
ύπό παντός προσώπου πληροΰντος τάς προϋποθέσεις τής παρ. 
2 τοΰ προηγουμένου άρ-ύρου.

2. Τή/ έποπτειίαν έπ: τών έικτελω^/ιστών ασκεί ό Τπουφγός
τών Οικονομικών. 7 "·

Άρόρον 3.
Πρόσωπα δυνάμενα να ενεργούν εκτελωνιστικός εργασίας.

1. Αί εκτελωνιστικά? έργασίαι ένεργοΰνται: f ν
α. Προκειμένου περί εμπορευμάτων άνηκόντων εις φυσικά 

πρόσωπα ύπό τοΰ κυρίου τοΰ έμπορεύματος παρισταμένου αυτο
προσώπως ή ύπό έξουσιοδοτουμέ'/ου ύπό τούτου έκτελωνιστοΰ.

β; Προκειμένου περί έμπορεύματος άνήκοντος εις έται- 
φείας, επιχειρήσεις αίασδήποτε μορφής, όργσ/ισμοός καί ιδρύ
ματα ύπό τσΰ όριζομένου πρός τοΰτο διά τοΰ καταστατικού αυ
τών, νομίμου εκπροσώπου των ή ύπό εξουσιοδοτούμενου εκτελώ-' 
νιστοΰ. ' ; '·\ '·'■ ' f r , .

γ. Προκειμένου περί ειδών προοριζομένων ϊιά ή άνηκόντων 
εις αα) τό Δημόσιον, τους ’Οργανισμούς Τοπικής Αΰτοδιοική- 
σεως (Ο.Τ.Α.) καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.ΔΑ.), ββ) τάς Δημοσίας ’Επιχειρήσεις, τούς ’Οργανι
σμούς καί τά Κοινωφελή Ιδρύματα, έφ’ όσον συνδέονται'διά 
συμδάσεών μετά τοΰ Δημοσίου —εξαιρέσει τών διά τήν έπεν- 
δυσιν κεφαλαίων γενικώς ύπογρ_αφομένων συμδάσεών— ή άπο-' 
λαύουν προνομίων χορηγη&έντων ύπ’ αύτοΰ —εξαιρέσει;, τών 
διά τήν έπένδυσιν κεφαλαίων χορηγούμενων εδδεκών προνο-.. 
μιων—· ή ,κ>λ’ οία/δήποτε τρόπο·/ έπιχορηιγού/ται ύπό τοΰ Δ-η- 
μοσίου καί γγ) τάς ά/ωνόμους εταιρείας τών σπιοίω/ αί μ»τθ; 
χαί κατά πλειοψηφίαν ελέγχονται άπό τό Δημόσιον ή εις ·&/- 
γατρικάς εταιρείας τούτων, ύπό έξουσιοδοτουμένου τακτικού, 
υπαλλήλου των ή ύπό έκτελωνιστοΰ. "μ.ν '.

δ. Προκειμένου περί ειδών προοριζομένων διά ή άνηκόντων 
εις τάς ξένας Πρεσδείας, Προξενεία καί Άποστολάς ύπό. 
έξουσιοδοτουμένου υπαλλήλου των ή ύπό έκτελωνιστοΰ. μ..

2. Κατ’ έξαίρεσιν, προκειμένου περί μεταφοράς καί Εξα
γωγής Εγχωρίων προϊόντων, ώς καί περί έφοδιασμοΰ πλοίων;

' καί αεροσκαφών μέχρι της παραδόσεως τών έφοδίων είς ταΰ- 
τα, τάς Εκτελωνιστικός έργασίας επιτρέπεται νά έκτελή, έκτος 
τοΰ έκτελωνιστοΰ ή τοΰ κατά τάς διακρίσεις τής προηγεσμέ
νης παραγράφου δικαιούχου τοΰ έμπορεύματος, καί υπάλληλος 
τοΰ τελευταίου τούτου, έφ’ όσον είναι ικανός πρός πάσαν δι- 
καιοπραξίαν καί εχει νομίμως προς τοΰτο έςουσιοδοτηύή. Εί- . 
δικώς, έπί ά/εφοδιασμοΰ πλοίων καί αεροσκαφών ϊ»’ εγχωρίων 
προϊόντων, ώς καί διά τροφίμων, ποτών καί καπνικών *ν·γέ- 
νει ειδών άλλιάδαπής προάλεύσεως ά/ε·ξαρτήτχι>ς τοΰ ύψους τής : 
αξίας των ή δι’ έτέρων αλλοδαπών ειδών αξίας μέχρι τκ» 
ποσού τών χιλίων‘ (1.000) δολλαρίων Η.Π.Α., τά; εκτελώ-’ 
νιστικάς έργασίας δύναται νά έκτελγ, έπιπροσΰέτως, καί ό 
μεσολαίών -έφοδιαστής ή ό Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αύτοΰ, 
Εφ’ όσον είναι ίκατ/ός προς πάσαν δικαιοπραξίαν. Ό δικαιού
χος τόΰ Εμπορεύματος καί έ μεσολαβών έφοδιαστής, πέραν’ τής. 
Εξ βίων πράξεων ή παραλείψεων προελ-λούσης ζημίας τοΰ 
Δημοσίου,' εϋ-ΰόνονται έναντι αύτοΰ εις ολόκληρον μετά τών 
ύπ’ αυτών χρησιμοποιη-ΰέντων διά τάς έκτελωνιστικάς έργα- . 
σίας υπαλλήλων των και διά πάσαν ζημίαν προκληύείσαν πα-w 
ρανόμως ύπό τών τελευταίων τούτων πρός τό Δημόσιον έξ αί-, 
τίας τών'ώς άνώ εργασιών. * > ·>; ή \γ' ; ~
- 3. Ή μεσολάδησις εκτελωνιστών κατά τον Εκτελωνισμόν 
αποσκευών έπιδατών έν γένει ,άπαγορεύεται. Έπί οικοσκευών ! 
ή εάν οί έπιδάται. φέρουν με-λ’ έχ/τών είδη χα ρ ακτηρισύ εντ α 7 
ώς εμπορεύματα επιτρέπεται ή μεσολάδησις έκτελωνιστοΰ.'Αγή'ί


