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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

 αφενός, και 

 

Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, 

 

 αφετέρου, 

 

στο εξής αναφερόµενοι ως συµβαλλόµενα µέρη, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, 

αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καταπολεµήσουν αποτελεσµατικά την απάτη και κάθε άλλη παράνοµη 

δραστηριότητα εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των συµβαλλόµενων µερών, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής συνδροµής στους 

συγκεκριµένους τοµείς, 

 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η αµοιβαία δικαστική συνδροµή, η οποία περιλαµβάνει τις έρευνες και 

κατασχέσεις, πρέπει να παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις λαθρεµπορίας και φοροδιαφυγής στον 

τοµέα της έµµεσης φορολογίας, κυρίως του φόρου προστιθέµενης αξίας, των τελωνειακών δασµών 

και των φόρων πολυτελείας, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία της καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, 
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ I 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Αντικείµενο 

 

Αντικείµενο της παρούσας συµφωνίας είναι να επεκτείνει τη διοικητική συνδροµή και τη δικαστική 

συνεργασία στον ποινικό τοµέα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, 

αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, µε σκοπό την καταπολέµηση των 

παράνοµων δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους ακόλουθους τοµείς: 

 

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση, δίωξη και καταστολή διοικητικού και ποινικού χαρακτήρα 

της απάτης και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των αντίστοιχων 

οικονοµικών συµφερόντων των συµβαλλόµενων µερών όσον αφορά: 
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− τις εµπορευµατικές συναλλαγές κατά παράβαση της τελωνειακής και γεωργικής 

νοµοθεσίας, 

 

− τις συναλλαγές κατά παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας σχετικά µε το φόρο 

προστιθέµενης αξίας, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τους φόρους πολυτελείας, 

 

− την είσπραξη ή παρακράτηση πόρων - συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης αυτών των 

πόρων για σκοπούς άλλους πέραν εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικά - που 

προέρχονται από τον προϋπολογισµό των συµβαλλόµενων µερών ή από 

προϋπολογισµούς οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο δικής τους διαχείρισης ή 

διαχείρισης εξ ονόµατός τους, όπως οι επιδοτήσεις και οι επιστροφές, 

 

− τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που ανατίθενται από τα συµβαλλόµενα µέρη, 

 

β) κατάσχεση και είσπραξη οφειλόµενων ή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που 

προκύπτουν από τις παράνοµες δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α). 

 

2. Η συνεργασία κατά την έννοια των τίτλων II (διοικητική συνδροµή) και III (αµοιβαία 

δικαστική συνδροµή) δεν θα µπορεί να απορριφθεί εκ µόνου του λόγου ότι η αίτηση αναφέρεται σε 

αδίκηµα το οποίο το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση χαρακτηρίζει ως 

φορολογικό αδίκηµα ή ότι η νοµοθεσία του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους δεν αναγνωρίζει το 

ίδιο είδος εισφορών ή δαπανών ή δεν περιλαµβάνει το ίδιο είδος ρύθµισης ή τον ίδιο νοµικό 

χαρακτηρισµό της πράξης µε αυτόν της νοµοθεσίας του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. 
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3. Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα 

συµφωνία συµπεριλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες που 

συνιστούν το προηγούµενο αδίκηµα τιµωρούνται κατά το δίκαιο και των δύο συµβαλλόµενων 

µερών µε ποινή στερητική της ελευθερίας ή µέτρο ασφαλείας περιοριστικό της ελευθερίας, το 

ανώτατο όριο των οποίων υπερβαίνει τους έξι µήνες. 

 

4. Οι άµεσοι φόροι αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Περιπτώσεις ήσσονος σηµασίας 

 

1. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να 

απορρίψει αίτηση συνεργασίας, όταν το ποσό που υπήρξε αντικείµενο µη καταβολής ή 

εξαπατήσεως δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ ή η αξία των χωρίς άδεια εξαγχθέντων ή εισαχθέντων 

ειδών δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ, εκτός εάν η πράξη λόγω του είδους της ή του προσώπου 

του υπόπτου χαρακτηρισθεί ως πολύ σοβαρή από το αιτούν συµβαλλόµενο µέρος. 

 

2. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενηµερώνει χωρίς 

καθυστέρηση την αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους για τους λόγους απόρριψης της 

αίτησης συνεργασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

∆ηµόσια τάξη 

 

Η συνεργασία µπορεί να απορριφθεί εάν το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση θεωρεί ότι η εκτέλεση της αίτησης µπορεί να θίξει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη 

δηµόσια τάξη ή άλλα ουσιαστικά συµφέροντά του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

∆ιαβίβαση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων 

 

1. Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που κοινοποιούνται ή λαµβάνονται δυνάµει της 

παρούσας συµφωνίας, υπό οιαδήποτε µορφή, καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο και 

απολαύουν της προστασίας που χορηγείται σε ανάλογες πληροφορίες από το εθνικό δίκαιο του 

συµβαλλόµενου µέρους που τις λαµβάνει και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρµόζονται στα 

κοινοτικά όργανα. 

 

Αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία δεν µπορούν ιδίως να κοινοποιούνται σε 

άτοµα πέραν εκείνων, τα οποία, στα κοινοτικά όργανα, στα κράτη µέλη ή στην Ελβετική 

Συνοµοσπονδία, προορίζονται λόγω των καθηκόντων τους να τα γνωρίζουν ούτε να 

χρησιµοποιούνται από αυτά για σκοπούς που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας 

συµφωνίας. 
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2. Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που λαµβάνονται από το αιτούν συµβαλλόµενο 

µέρος κατ’ εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας µπορούν να διαβιβάζονται σε οποιοδήποτε άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος εφόσον αυτό διεξάγει έρευνα για την οποία δεν αποκλείεται η συνεργασία ή 

υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις ότι θα µπορούσε επωφελώς να διεξάγει µία τέτοια έρευνα. Αυτή 

η κοινοποίηση δεν µπορεί να γίνεται για σκοπούς άλλους πέραν εκείνων που προβλέπονται από την 

παρούσα συµφωνία. 

 

3. Η διαβίβαση των λαµβανόµενων δυνάµει της παρούσας συµφωνίας πληροφοριών και 

αποδεικτικών στοιχείων σε ένα ή περισσότερα άλλα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορεί να αποτελεί το 

αντικείµενο προσφυγής στο συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο υπεβλήθη αρχικά η αίτηση. 

 

4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο κοινοποιούνται πληροφορίες ή αποδεικτικά 

στοιχεία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 τηρεί τους περιορισµούς χρήσης αυτών των στοιχείων που 

επιβάλλονται στο συµβαλλόµενο µέρος που αιτείται την πρώτη διαβίβαση από το συµβαλλόµενο 

µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 

 

5. Η διαβίβαση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται κατ’ εφαρµογή 

της παρούσας συµφωνίας, η οποία γίνεται από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος σε τρίτο κράτος, 

υπόκειται στην έγκριση του συµβαλλόµενου µέρους το οποίο αποτελεί την πηγή αυτών των 

πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Τήρηση απορρήτου 

 

Το αιτούν συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει από το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση να φροντίσει ώστε η αίτηση και το περιεχόµενό της να παραµείνουν 

απόρρητα, εκτός από την περίπτωση που αυτό δεν συµβιβάζεται µε την εκτέλεσή της. Εάν το 

συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν µπορεί να συµµορφωθεί µε τις 

επιταγές του απορρήτου ενηµερώνει προηγουµένως την αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου 

µέρους. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Σχέση µε άλλες συµφωνίες 

 

Ο παρών τίτλος δεν επηρεάζει ούτε τις διατάξεις που εφαρµόζονται όσον αφορά την αµοιβαία 

δικαστική συνδροµή σε ποινικές υποθέσεις ούτε τις πλέον εκτεταµένες υποχρεώσεις στον τοµέα 

της διοικητικής συνδροµής ή τις πλέον προνοµιακές διατάξεις διµερών ή πολυµερών συµφωνιών 

συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, κυρίως το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο σχετικά 

µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακές υποθέσεις της 9ης Ιουνίου 1997. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Έκταση εφαρµογής 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν αµοιβαία συνδροµή για την καταπολέµηση των 

παράνοµων δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την παρούσα συµφωνία, κυρίως µε την 

πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη ενεργειών και άλλων πράξεων και παραλείψεων αντίθετων προς 

τη σχετική νοµοθεσία. 
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2. Η συνδροµή που θεσπίζεται στον παρόντα τίτλο εφαρµόζεται σε κάθε αρµόδια διοικητική 

αρχή των συµβαλλόµενων µερών που δρα στο πλαίσιο της άσκησης εξουσιών διοικητικής έρευνας 

ή εξουσιών ποινικής δίωξης, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτές οι αρχές 

ασκούν εξουσίες κατόπιν αιτήσεως δικαστικών αρχών. 

 

Όταν η ποινική έρευνα διεξάγεται από δικαστική αρχή ή υπό την ευθύνη της, η εν λόγω αρχή 

καθορίζει αν οι σχετικές αιτήσεις αµοιβαίας συνδροµής ή συνεργασίας υποβάλλονται βάσει των 

διατάξεων περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις ή δυνάµει του παρόντος 

τίτλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Αρµοδιότητες 

 

1. Οι αρχές των συµβαλλόµενων µερών εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος τίτλου στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας. Καµία 

διάταξη του παρόντος τίτλου δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως τροποποίηση των αρµοδιοτήτων που 

αναγνωρίζονται δυνάµει των εθνικών διατάξεων στις αρχές των συµβαλλόµενων µερών κατά την 

έννοια του παρόντος τίτλου. 

 

Οι αρχές αυτές ενεργούν όπως θα ενεργούσαν για λογαριασµό τους ή κατ’ αίτηση άλλης αρχής του 

ίδιου συµβαλλόµενου µέρους. Προς το σκοπό αυτό κάνουν χρήση όλων των νόµιµων εξουσιών που 

διαθέτουν στο πλαίσιο της εθνικής τους νοµοθεσίας προς ικανοποίηση της αίτησης. 

 

2. Οι αιτήσεις που απευθύνονται σε µη αρµόδιες αρχές διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση από 

αυτές τις τελευταίες στην αρµόδια αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
 

Αναλογικότητα 
 
Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να απορρίψει 
αίτηση συνεργασίας όταν προκύπτει εµφανώς ότι: 
 
α) ο αριθµός και η φύση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από το αιτούν συµβαλλόµενο 

µέρος σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στην 
αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, 

 
β) η αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους δεν έχει εξαντλήσει τις συνήθεις πηγές 

πληροφοριών τις οποίες θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ανάλογα µε τις περιστάσεις για να 
λάβει τις αιτούµενες πληροφορίες χωρίς να κινδυνεύει η επίτευξη του επιδιωκόµενου 
αποτελέσµατος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

Κεντρικές υπηρεσίες 
 
1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διορίζει την αρµόδια κεντρική υπηρεσία ή τις αρµόδιες κεντρικές 
υπηρεσίες για την εξέταση των αιτήσεων διοικητικής συνδροµής κατά την έννοια του παρόντος 
τίτλου. 
 
Αυτές οι υπηρεσίες απευθύνονται σε όλες τις αρµόδιες διοικητικές αρχές για την εκτέλεση της 
αιτούµενης συνδροµής. 
 
2. Οι κεντρικές υπηρεσίες επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους. 
 
3. Η δραστηριότητα των κεντρικών υπηρεσιών δεν αποκλείει, ιδίως στις επείγουσες 
περιπτώσεις, την απευθείας συνεργασία µεταξύ των λοιπών αρχών των συµβαλλόµενων µερών που 
είναι αρµόδιες στους τοµείς εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Οι κεντρικές υπηρεσίες 
ενηµερώνονται για τη δράση η οποία απαιτεί αυτή την απευθείας συνεργασία. 
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4. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανακοινώνουν, κατά την προβλεπόµενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2 

κοινοποίηση, τις αρχές που θεωρούνται ως κεντρικές υπηρεσίες για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΚΑΤ’ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών 

 

1. Έπειτα από αίτηση της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, η αρχή του 

συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κοινοποιεί σε αυτήν, εντός των ορίων 

του πεδίου εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στη 

διάθεσή της ή στη διάθεση άλλων αρχών του ίδιου συµβαλλόµενου µέρους και µπορούν να της 

επιτρέψουν την πρόληψη, διερεύνηση ή καταστολή των παράνοµων δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται από τη συµφωνία ή που είναι απαραίτητες για την είσπραξη απαίτησης. Η αρχή του 

συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει σε κάθε απαραίτητη 

διοικητική έρευνα για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών. 

 

2. Οι παρεχόµενες πληροφορίες συνοδεύονται από εκθέσεις και άλλα έγγραφα, ή από 

επικυρωµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, στα οποία βασίζονται οι παρεχόµενες πληροφορίες, 

είτε βρίσκονται στη διάθεση των αρχών του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση ή λαµβάνονται προκειµένου να διεκπεραιωθεί η αίτηση πληροφοριών. 

 

3. Κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους και της αρχής 

του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι 

της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους δύνανται, σύµφωνα µε λεπτοµερείς οδηγίες της 

τελευταίας, να συλλέξουν από τις υπηρεσίες του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο 
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απευθύνεται η αίτηση, έγγραφα και πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 που βρίσκονται 
στην κατοχή των αρχών αυτού του συµβαλλόµενου µέρους και τα οποία αναφέρονται σε 
συγκεκριµένες παράνοµες δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας 
συµφωνίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξουσιοδοτούνται να λαµβάνουν αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Αιτήσεις επιτήρησης 
 
Έπειτα από αίτηση της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, η αρχή του συµβαλλόµενου 
µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διεξάγει, στο βαθµό που είναι δυνατόν, επιτήρηση 
σχετικά µε τις εµπορευµατικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 2. Αυτή η επιτήρηση µπορεί να αφορά άτοµα για τα οποία 
υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι έχουν συµµετάσχει ή συµµετέχουν στη διάπραξη των παράνοµων 
δραστηριοτήτων ή επιτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις µε σκοπό τη διάπραξή τους καθώς και 
χώρους, µεταφορικά µέσα και εµπορεύµατα που έχουν σχέση µε αυτές τις δραστηριότητες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

Κοινοποίηση και διαβίβαση µέσω ταχυδροµείου 
 
1. Έπειτα από αίτηση της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, η αρχή του 
συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει στην κοινοποίηση ή 
µεριµνά για την κοινοποίηση στον παραλήπτη, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις του 
συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, όλων των πράξεων ή αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους και εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. 
 
2. Οι αιτήσεις κοινοποίησης, στις οποίες πρέπει να αναφέρεται το αντικείµενο της προς 
κοινοποίηση πράξης ή απόφασης, συνοδεύονται από µετάφραση σε επίσηµη γλώσσα του 
συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή απ’ αυτό. 
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3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αποστείλουν απευθείας µέσω ταχυδροµείου τις προς 

κοινοποίηση πράξεις και τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών και εγγράφων στους φορείς που 

αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) που 

κατοικούν στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 

Αυτά τα άτοµα µπορούν να δώσουν συνέχεια στις κοινοποιήσεις και να χορηγήσουν τα σχετικά 

έγγραφα και πληροφορίες υπό τη µορφή που προβλέπεται από τους κανόνες και τις συµφωνίες 

δυνάµει των οποίων έχουν χορηγηθεί οι πόροι. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Αιτήσεις ερευνών 

 

1. Έπειτα από αίτηση του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, το συµβαλλόµενο µέρος προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει στη διεξαγωγή ή διατάσσει τη διεξαγωγή κατάλληλων 

ερευνών σχετικά µε πράξεις ή συµπεριφορές που αποτελούν παράνοµες δραστηριότητες 

προβλεπόµενες από την παρούσα συµφωνία ή οι οποίες δηµιουργούν στην αρχή του αιτούντος 

συµβαλλόµενου µέρους βάσιµη υποψία ότι έχουν διαπραχθεί τέτοιες παράνοµες δραστηριότητες. 

 

2. Το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση χρησιµοποιεί κάθε διαθέσιµο 

µέσο έρευνας σύµφωνα µε την έννοµη τάξη του υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα µπορούσε 

να χρησιµοποιήσει αυτά τα µέσα εάν δρούσε για δικό του λογαριασµό ή µετά από αίτηση άλλης 

εθνικής αρχής, συµπεριλαµβανοµένης της παρέµβασης ή της εξουσιοδότησης, εφόσον χρειάζεται, 

δικαστικών αρχών. 

 

Αυτή η διάταξη δεν θίγει την υποχρέωση συνεργασίας των οικονοµικών φορέων δυνάµει του 

άρθρου 17. 

 

Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κοινοποιεί το αποτέλεσµα 

αυτών των ερευνών στην αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 

εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 
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3. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση επεκτείνει τη 

συνδροµή σε όλες τις συνθήκες, αντικείµενα και πρόσωπα που σχετίζονται καταφανώς προς το 

αντικείµενο της αίτησης συνδροµής χωρίς να χρειάζεται συµπληρωµατική αίτηση. Σε περίπτωση 

αµφιβολιών, η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση έρχεται 

καταρχάς σε επαφή µε την αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Παρουσία εντεταλµένων υπαλλήλων της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους 

 

1. Έπειτα από συµφωνία µεταξύ της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους και της αρχής 

του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση είναι δυνατόν να παρευρίσκονται 

στις έρευνες που προβλέπονται από το προηγούµενο άρθρο υπάλληλοι οριζόµενοι από την αρχή 

του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. Αυτή η παρουσία δεν υπόκειται στη συναίνεση του ατόµου 

ή του οικονοµικού φορέα που αποτελεί το αντικείµενο της έρευνας. 

 

2. Υπάλληλοι της αρχής του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 

εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγµή τη διεξαγωγή των ερευνών. Οι υπάλληλοι της αρχής του αιτούντος 

συµβαλλόµενου µέρους δεν δύνανται, κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, να ασκήσουν τις εξουσίες 

που αναγνωρίζονται στους υπαλλήλους της αρχής του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση. 

 

Αντιθέτως, έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και τα ίδια έγγραφα µε τους υπαλλήλους της 

αρχής του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, µε τη µεσολάβησή τους 

και αποκλειστικά για τις ανάγκες της διεξαγόµενης έρευνας. 

 

3. Η εξουσιοδότηση µπορεί να εξαρτάται από προϋποθέσεις. 

 

4. Οι πληροφορίες που περιέρχονται στην αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους δεν θα 

µπορούν να χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία πριν να επιτραπεί η διαβίβαση των 

εγγράφων σχετικά µε την εκτέλεση. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

 

Καθήκον συνεργασίας 

 

Οι οικονοµικοί φορείς είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται κατά την εκτέλεση της αίτησης 

διοικητικής συνδροµής, παρέχοντας πρόσβαση στους χώρους, τα µεταφορικά µέσα και τα έγγραφά 

τους και χορηγώντας όλες τις δέουσες πληροφορίες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Μορφή και περιεχόµενο των αιτήσεων συνδροµής 

 

1. Οι αιτήσεις συνδροµής υποβάλλονται γραπτώς και συνοδεύονται από τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή τους. 

 

Σε περίπτωση επείγοντος, γίνονται δεκτές προφορικές αιτήσεις, οι οποίες όµως πρέπει να 

επιβεβαιώνονται γραπτώς όσο το δυνατόν ταχύτερα. 

 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν: 

 

α) την αιτούσα αρχή, 

 

β) το αιτούµενο µέτρο, 

 

γ) το αντικείµενο και το λόγο της αίτησης, 

 

δ) τους νόµους, τους κανόνες και άλλες σχετικές νοµικές διατάξεις, 
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ε) όσο το δυνατόν ακριβέστερα και πληρέστερα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα που αποτελούν αντικείµενο των ερευνών, 

 

στ) περίληψη των σχετικών πραγµατικών περιστατικών και των ήδη διεξαχθεισών ερευνών, 

εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14. 

 

3. Οι αιτήσεις συντάσσονται σε επίσηµη γλώσσα του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτό. 

 

4. Οι εσφαλµένες ή ελλιπείς αιτήσεις µπορούν να διορθωθούν ή να συµπληρωθούν. Τα 

απαραίτητα µέτρα για να γίνει αποδεκτή η αίτηση τίθενται σε εφαρµογή εν τω µεταξύ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Χρήση των πληροφοριών 

 

1. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται χρησιµοποιούνται µόνον για σκοπούς καλυπτόµενους από 

την παρούσα συµφωνία. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ζητεί τη χρήση αυτών των πληροφοριών 

για άλλους σκοπούς, οφείλει να ζητήσει εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που 

χορήγησε τις πληροφορίες. Η χρήση των πληροφοριών υπόκειται κατά συνέπεια στους 

περιορισµούς που επιβάλλονται απ’ αυτήν την αρχή. 

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών στο πλαίσιο δικαστικής 

ή διοικητικής διαδικασίας που κινείται λόγω µη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία που καλύπτεται 

από την αίτηση διοικητικής συνδροµής, εφόσον τα ίδια µέσα συνδροµής είναι διαθέσιµα γι’ αυτές 

τις διαδικασίες. Η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους η οποία χορήγησε αυτές τις 

πληροφορίες ειδοποιείται χωρίς καθυστέρηση για τη συγκεκριµένη χρήση των στοιχείων. 
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3. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται, στα πρακτικά που τηρούν, στις εκθέσεις και στις µαρτυρίες 

καθώς και σε διαδικασίες και διώξεις ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιµοποιούν, ως αποδεικτικά 

στοιχεία, πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συµβουλεύθηκαν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Αυθόρµητη συνδροµή 

 

1. Οι µορφές συνεργασίας που θεσπίζονται στο προηγούµενο κεφάλαιο µπορούν να 

πραγµατοποιούνται χωρίς προηγούµενη αίτηση άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 

2. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους που διαβιβάζει τις πληροφορίες µπορεί, σύµφωνα µε το 

εθνικό της δίκαιο, να εξαρτά τη χρήση αυτών των πληροφοριών από την αρχή του συµβαλλόµενου 

µέρους προς το οποίο απευθύνονται από όρους. 

 

3. Όλες οι αρχές των συµβαλλόµενων µερών δεσµεύονται από αυτούς τους όρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Κοινές ενέργειες 

 

1. Κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαµετακόµιση εµπορευµάτων, όταν ο όγκος των 

συναλλαγών και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την άποψη των διακυβευόµενων φόρων και 

επιδοτήσεων µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικές απώλειες για τον προϋπολογισµό των 

συµβαλλόµενων µερών, αυτά µπορούν να συµφωνήσουν για την πραγµατοποίηση κοινών 

διασυνοριακών ενεργειών µε σκοπό την πρόληψη και τη δίωξη παράνοµων δραστηριοτήτων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Η συνεργασία και ο σχεδιασµός των διασυνοριακών ενεργειών υπάγονται στην αρµοδιότητα 

της κεντρικής υπηρεσίας ή γραφείου οριζόµενου από αυτήν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Κοινές ειδικές οµάδες έρευνας 

 

1. Κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, οι αρχές διαφόρων συµβαλλόµενων µερών µπορούν να 

δηµιουργήσουν κοινή οµάδα ειδικής έρευνας µε έδρα ένα εκ των συµβαλλόµενων µερών. 
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2. Η οµάδα έρευνας πραγµατοποιεί δύσκολες και δαπανηρές έρευνες και συντονίζει κοινές 

ενέργειες. 

 

3. Η ιδιότητα του µέλους της οµάδας δεν παρέχει στους αντιπροσώπους των αρχών των 

συµβαλλοµένων µερών που την απαρτίζουν εξουσία παρέµβασης στο έδαφος του συµβαλλόµενου 

µέρους στο οποίο πραγµατοποιούνται οι έρευνες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Υπάλληλοι-σύνδεσµοι 

 

1. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών µπορούν να συµφωνήσουν την απόσπαση για 

ορισµένη ή αόριστη διάρκεια υπαλλήλων-συνδέσµων ενός εκ των συµβαλλόµενων µερών στις 

αρµόδιες υπηρεσίες άλλου συµβαλλόµενου µέρους µε σκοπό την αµοιβαία υποστήριξη κατά την 

εκτέλεση της διοικητικής συνδροµής. 

 

2. Οι υπάλληλοι-σύνδεσµοι έχουν αποστολή γνωµοδότησης και συνδροµής. ∆εν έχουν 

αυτόνοµη εξουσία παρέµβασης στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους υποδοχής. Μπορούν, µε τη 

συµφωνία ή κατ’ αίτηση των αρµόδιων αρχών των συµβαλλόµενων µερών: 

 

α) να προωθούν και να επιταχύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, 

 

β) να παρέχουν βοήθεια για τις έρευνες, 
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γ) να συµµετέχουν στη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνδροµής, 

 

δ) να συµβουλεύουν και να βοηθούν τη χώρα υποδοχής κατά την προετοιµασία και την 

εκτέλεση διασυνοριακών ενεργειών, 

 

ε) να εκτελούν οποιοδήποτε άλλο καθήκον συµφωνήσουν µεταξύ τους τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

3. Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες µε κοινή 

συµφωνία. 

 

4. Οι υπάλληλοι-σύνδεσµοι µπορούν να εκπροσωπούν τα συµφέροντα ενός ή περισσοτέρων 

συµβαλλόµενων µερών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Είσπραξη 

 

1. Έπειτα από αίτηση του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, το συµβαλλόµενο µέρος προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει σε είσπραξη των απαιτήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας σαν να επρόκειτο για δικές του απαιτήσεις. 
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2. Η αίτηση είσπραξης απαίτησης πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµο ή επικυρωµένο 

αντίγραφο του τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, το οποίο έχει εκδοθεί από το αιτούν 

συµβαλλόµενο µέρος και, ενδεχοµένως, του πρωτοτύπου ή επικυρωµένου αντιγράφου άλλων 

εγγράφων που είναι απαραίτητα για την είσπραξη. 

 

3. Το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση λαµβάνει συντηρητικά µέτρα 

για να κατοχυρώσει την είσπραξη απαίτησης. 

 

4. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει στην 

αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους το ποσό της απαίτησης που εισέπραξε. Σε συµφωνία 

µε το αιτούν συµβαλλόµενο µέρος, µπορεί να αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσοστό διοικητικών 

εξόδων που έχει καταβάλει. 

 

5. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στην πρώτη παράγραφο, οι προς είσπραξη απαιτήσεις δεν 

απολαύουν απαραιτήτως των προνοµίων ανάλογων απαιτήσεων που γεννώνται στο συµβαλλόµενο 

µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Σχέση µε άλλες συµφωνίες 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου προορίζονται να συµπληρώσουν την ευρωπαϊκή σύµβαση 

αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις της 20ής Απριλίου 1959 καθώς και τη 

σύµβαση για το ξέπλυµα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που προέρχονται 

από εγκληµατικές δραστηριότητες της 8ης Νοεµβρίου 1990 και πρέπει να διευκολύνουν την 

εφαρµογή τους µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. 

 

2. Οι ευνοϊκότερες διατάξεις που απορρέουν από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των 

συµβαλλόµενων µερών δεν θίγονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

∆ιαδικασίες στις οποίες χορηγείται εξίσου η αµοιβαία συνδροµή 

 

1. Η αµοιβαία δικαστική συνδροµή χορηγείται εξίσου: 

 

α) σε διαδικασίες για πράξεις οι οποίες, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ενός ή και των δύο 

συµβαλλόµενων µερών, τιµωρούνται ως παραβάσεις τάξεως από διοικητικά όργανα, εναντίον 

της αποφάσεως των οποίων µπορεί να ασκηθεί ένδικο µέσο ενώπιον ιδίως ποινικού 

δικαστηρίου, 
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β) σε αστικές αγωγές συνεκδικαζόµενες µε ποινικές αγωγές, στο βαθµό που το ποινικό 

δικαστήριο δεν έχει ακόµα εκδώσει οριστική απόφαση για την ποινική αγωγή, 

 

γ) για πράξεις ή αδικήµατα που µπορούν να επισύρουν την ευθύνη νοµικού προσώπου του 

αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. 

 

2. Η αµοιβαία συνδροµή χορηγείται επίσης για σκοπούς έρευνας και διαδικασίας µε σκοπό την 

κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και προϊόντων αυτών των αδικηµάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

∆ιαβίβαση των αιτήσεων 

 

1. Οι αιτήσεις που διατυπώνονται δυνάµει του παρόντος τίτλου υποβάλλονται από την αρχή του 

αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους είτε µέσω αρµόδιας κεντρικής αρχής του συµβαλλόµενου 

µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση είτε απευθείας στην αρχή του συµβαλλόµενου µέρους 

που είναι αρµόδια να εκτελέσει την αίτηση του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. Η αρχή του 

αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους και, ενδεχοµένως, η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση αποστέλλουν αντίγραφο της αίτησης στην αντίστοιχη κεντρική αρχή 

τους προς ενηµέρωση. 

 

2. Κάθε έγγραφο σχετικό µε την αίτηση ή µε την εκτέλεση της µπορεί να διαβιβασθεί µε τον 

ίδιο τρόπο. Αποστέλλεται τουλάχιστον ένα αντίγραφο απευθείας στην αρχή του αιτούντος 

συµβαλλόµενου µέρους. 
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3. Εάν η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους που λαµβάνει την αίτηση δεν είναι αρµόδια να 

εξασφαλίσει την αµοιβαία συνδροµή τη διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην αρµόδια αρχή. 

 

4. Οι ελαττωµατικές ή ελλιπείς αιτήσεις γίνονται δεκτές στο µέτρο που περιλαµβάνουν 

ουσιαστικά στοιχεία για να ικανοποιηθούν υπό την επιφύλαξη µεταγενέστερου διακανονισµού τους 

από την αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση ειδοποιεί την αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους σχετικά µε 

αυτά τα ελαττώµατα και της χορηγεί προθεσµία για τη διευθέτηση. 

 

Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει χωρίς 

καθυστέρηση στην αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους κάθε άλλη ένδειξη που µπορεί να 

της επιτρέψει να συµπληρώσει την αίτησή ή να την διευρύνει µε άλλα µέτρα. 

 

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανακοινώνουν, κατά την προβλεπόµενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2 

κοινοποίηση, την αρµόδια κεντρική αρχή ή τις αρµόδιες κεντρικές αρχές για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Αποστολή µέσω ταχυδροµείου 

 

1. Κατά γενικό κανόνα τα συµβαλλόµενα µέρη αποστέλλουν απευθείας µέσω ταχυδροµείου τα 

διαδικαστικά έγγραφα στα άτοµα που ευρίσκονται στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου 

µέρους στις διαδικασίες που διεξάγονται για παράνοµες δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από 

την παρούσα συµφωνία. 
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2. Εάν η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους που εξέδωσε τα έγγραφα γνωρίζει ή έχει λόγους να 

γνωρίζει ότι ο αποδέκτης γνωρίζει µόνον κάποια άλλη γλώσσα, τα έγγραφα ή τουλάχιστον τα πιο 

σηµαντικά αποσπάσµατα των εγγράφων πρέπει να συνοδεύονται από µετάφραση σε αυτή την άλλη 

γλώσσα. 

 

3. Η αρχή του αποστέλλοντος συµβαλλόµενου µέρους ειδοποιεί τον αποδέκτη ότι κανένα µέτρο 

καταναγκασµού ή κύρωσης δεν µπορεί να εκτελεσθεί απευθείας από αυτήν στο έδαφος του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους. 

 

4. Όλα τα διαδικαστικά έγγραφα συνοδεύονται από σηµείωση που ορίζει ότι ο αποδέκτης 

µπορεί να λάβει από την αρχή που ορίζεται στη σηµείωση πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά 

του και τις υποχρεώσεις του σχετικά µε τα έγγραφα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

Προσωρινά µέτρα 

 

1. Εντός των ορίων του εσωτερικού της δικαίου και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της και 

έπειτα από αίτηση της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, η αρµόδια αρχή του 

συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διατάσσει τα απαραίτητα προσωρινά 

µέτρα µε σκοπό τη διατήρηση υφιστάµενης κατάστασης, την προστασία απειλούµενων νοµικών 

συµφερόντων ή τη διαφύλαξη αποδεικτικών µέσων, εφόσον η αίτηση αµοιβαίας δικαστικής 

συνδροµής δεν θεωρείται έκδηλα απαράδεκτη. 
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2. Το πάγωµα περιουσιακών στοιχείων και η κατάσχεση ως προληπτικά µέτρα διατάσσονται σε 

σχέση µε τα όργανα και τα προϊόντα αδικηµάτων για τα οποία ζητείται η αµοιβαία δικαστική 

συνδροµή. Εάν το προϊόν αδικήµατος δεν υφίσταται πλέον, µερικά ή συνολικά, τα ίδια µέτρα 

διατάσσονται σε σχέση µε τα αγαθά που ευρίσκονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους προς 

το οποίο απευθύνεται η αίτηση και τα οποία αντιστοιχούν στην αξία του εν λόγω προϊόντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Παρουσία των αρχών του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους 

 

1. Το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εξουσιοδοτεί, έπειτα από 

αίτηση του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, τους αντιπροσώπους των αρχών του µέρους αυτού 

να παρίστανται κατά την εκτέλεση της αίτησης αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής. Αυτή η παρουσία 

δεν υπόκειται στη συναίνεση του προσώπου για το οποίο λαµβάνεται το συγκεκριµένο µέτρο. 

 

Η εξουσιοδότηση µπορεί να συνοδεύεται από προϋποθέσεις. 

 

2. Τα παρόντα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα µε τους 

αντιπροσώπους της αρχής του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, µε τη 

µεσολάβησή τους και αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκτέλεσης της αίτησης αµοιβαίας 

δικαστικής συνδροµής. Μπορούν ιδιαίτερα να θέτουν ή να προτείνουν ερωτήσεις και να 

υποδεικνύουν ανακριτικές πράξεις. 

 

3. Αυτή η παρουσία δεν µπορεί να έχει ως συνέπεια τη διάδοση πραγµατικών περιστατικών σε 

πρόσωπα άλλα πέραν των εξουσιοδοτούµενων δυνάµει των προηγουµένων παραγράφων κατά 

παράβαση του δικαστικού απορρήτου ή των δικαιωµάτων του συγκεκριµένου προσώπου. Οι 

πληροφορίες που καθίστανται γνωστές στην αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους δεν 

µπορούν να χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικό µέσο πριν η απόφαση σχετικά µε τη διαβίβαση των 

εγγράφων που αφορούν την εκτέλεση να αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου. 
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ΑΡΘΡΟ 31 
 

Έρευνες και κατασχέσεις 
 
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορούν να εξαρτήσουν το παραδεκτό αιτήσεων δικαστικής 
συνδροµής για έρευνα ή κατάσχεση από όρους άλλους εκτός από τους ακόλουθους: 
 
α) η πράξη που αποτελεί αντικείµενο της αίτησης δικαστικής συνδροµής να τιµωρείται κατά το 

δίκαιο και των δύο συµβαλλόµενων µερών µε ποινή στερητική της ελευθερίας ή µέτρο 
ασφαλείας περιοριστικό της ελευθερίας, το ανώτατο όριο των οποίων να είναι τουλάχιστον 
έξι µήνες, ή να τιµωρείται κατά το δίκαιο ενός των συµβαλλόµενων µερών µε ισοδύναµες 
κυρώσεις και κατά το δίκαιο του άλλου µέρους να τιµωρείται ως παράβαση τάξεως από 
διοικητική αρχή, η απόφαση της οποίας να δύναται να προσβληθεί ενώπιον ιδίως ποινικού 
δικαστηρίου, 

 
β) η εκτέλεση της αίτησης δικαστικής συνδροµής να µην αντιτίθεται και κατά τα λοιπά στο 

δίκαιο του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 
 
2. Οι αιτήσεις δικαστικής συνδροµής για λόγους έρευνας και κατάσχεσης σε περίπτωση 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας συµφωνίας είναι εξίσου παραδεκτές υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες που αποτελούν 
το προηγούµενο αδίκηµα τιµωρούνται κατά το δίκαιο των δύο συµβαλλόµενων µερών µε ποινή 
στερητική της ελευθερίας ή µέτρο ασφαλείας περιοριστικό της ελευθερίας, το ανώτατο όριο των 
οποίων υπερβαίνει τους έξι µήνες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
 

Αίτηση τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 
 
1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31, το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο 
απευθύνεται η αίτηση εκτελεί τις αιτήσεις αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σχετικά µε τη 
συγκέντρωση και τη διαβίβαση τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, 
συµπεριλαµβανοµένων: 
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α) του εντοπισµού τραπεζικών λογαριασµών και πληροφοριών σχετικά µε λογαριασµούς που 

έχουν ανοιχθεί σε τράπεζες εγκατεστηµένες στο έδαφός του, των οποίων κάτοχοι, 

εντεταλµένοι ή κατέχοντες τον έλεγχο, είναι άτοµα για τα οποία διεξάγεται έρευνα, 

 

β) του εντοπισµού συναλλαγών και τραπεζικών πράξεων και όλων των πληροφοριών σχετικά µε 

συναλλαγές και τραπεζικές πράξεις που διενεργούνται µε βάση, προορισµό ή διαµέσου ενός 

ή περισσοτέρων τραπεζικών λογαριασµών ή από συγκεκριµένα άτοµα για καθορισµένη 

περίοδο. 

 

2. Στο µέτρο που αυτό επιτρέπεται δυνάµει της ποινικής δικονοµίας του για ανάλογες 

εσωτερικές υποθέσεις το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να 

διατάξει την επιτήρηση για συγκεκριµένη περίοδο τραπεζικών πράξεων που διενεργούνται µε 

βάση, µε προορισµό ή διαµέσου τραπεζικών λογαριασµών ή από συγκεκριµένα άτοµα και την 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στο αιτούν συµβαλλόµενο µέρος. Η απόφαση σχετικά µε την 

παρακολούθηση των συναλλαγών και την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων λαµβάνεται σε κάθε 

µεµονωµένη περίπτωση από τις αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση και πρέπει να είναι σύµφωνη µε την εθνική νοµοθεσία του. Οι πρακτικές 

λεπτοµέρειες της παρακολούθησης αποτελούν το αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των αρµόδιων 

αρχών του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους και του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση. 

 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα να µην αποκαλύπτουν στο συγκεκριµένο πελάτη ή σε άλλους τρίτους ότι εκτελούνται 

µέτρα έπειτα από αίτηση του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους ή ότι διεξάγεται έρευνα, για όσο 

χρονικό διάστηµα απαιτείται για να µην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσµα. 
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4. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους από το οποίο προέρχεται η αίτηση: 

 

α) προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι αιτούµενες πληροφορίες µπορούν να 

έχουν θεµελιώδη χαρακτήρα για την έρευνα που αφορά αδίκηµα, 

 

β) προσδιορίζει τους λόγους που την αφήνουν να υποθέσει ότι τράπεζες εγκατεστηµένες στο 

συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κατέχουν τους εν λόγω 

λογαριασµούς και ορίζει, στο µέτρο που διαθέτει στοιχεία, ποιες θα µπορούσαν να είναι 

ενδεχοµένως οι σχετικές τράπεζες, 

 

γ) κοινοποιεί κάθε πληροφορία που είναι σε θέση να διευκολύνει την εκτέλεση της αίτησης. 

 

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν επικαλούνται το τραπεζικό απόρρητο ως λόγο µη συνεργασίας 

όσον αφορά αίτηση αµοιβαίας συνδροµής άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

Ελεγχόµενες παραδόσεις 

 

1. Η αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 

αναλαµβάνει να εξασφαλίσει ότι, κατόπιν αιτήσεως της αρχής του αιτούντος συµβαλλόµενου 

µέρους, µπορούν να επιτρέπονται ελεγχόµενες παραδόσεις στο έδαφός της στο πλαίσιο ποινικής 

έρευνας για αδίκηµα για το οποίο χωρεί έκδοση. 

 

2. Η απόφαση διενέργειας ελεγχόµενων παραδόσεων λαµβάνεται κατά περίπτωση από τις 

αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, τηρουµένου του 

εθνικού του δικαίου. 
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3. Οι ελεγχόµενες παραδόσεις διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από 

το δίκαιο του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Τη διεύθυνση, τη 

διεκπεραίωση και τον έλεγχο των σχετικών ενεργειών έχουν οι αρµόδιες αρχές αυτού του 

τελευταίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Παράδοση µε σκοπό την κατάσχεση ή την απόδοση 

 

1. Έπειτα από αίτηση του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, τα αντικείµενα, έγγραφα, πόροι ή 

άλλες αξίες που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο συντηρητικού µέτρου µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο παράδοσης µε σκοπό την κατάσχεσή τους ή την απόδοσή τους στους έχοντες 

δικαίωµα. 

 

2. Το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν θα µπορεί να αρνηθεί την 

παράδοση εξαιτίας του ότι οι πόροι αντιστοιχούν σε οφειλή φορολογικού ή τελωνειακού 

χαρακτήρα. 

 

3. Τα δικαιώµατα τα οποία επικαλείται επί αυτών των αντικειµένων καλόπιστος τρίτος 

παραµένουν άθικτα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

Επιτάχυνση της αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής 

 

1. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτελεί το ταχύτερο 

δυνατόν την αίτηση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής και λαµβάνει κατά τον πληρέστερο δυνατό 

τρόπο υπόψη του τις διαδικαστικές και άλλες προθεσµίες που υπέδειξε η αρχή του αιτούντος 

συµβαλλόµενου µέρους. Η εν λόγω αρχή εξηγεί τους λόγους για τις οριζόµενες προθεσµίες. 
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2. Εάν η εκτέλεση της αίτησης είναι εν όλω ή εν µέρει αδύνατη σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 

που θέτει η αρχή του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους, η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς 

το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενηµερώνει αµέσως την αρχή του αιτούντος µέρους και αναφέρει 

υπό ποίες προϋποθέσεις θα ήταν σε θέση να εκτελέσει την αίτηση. Οι δύο αρχές µπορούν 

ακολούθως να συµφωνήσουν για τη συνέχεια που θα δοθεί στην αίτηση, ενδεχοµένως εξαρτώντας 

την από την εκπλήρωση των αναφερθεισών προϋποθέσεων. 

 

3. Εάν προβλέπεται ότι η προθεσµία που έχει ταχθεί από την αρχή του αιτούντος 

συµβαλλόµενου µέρους για την εκτέλεση της αίτησής του δεν µπορεί να τηρηθεί και εάν από τους 

λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο συνάγεται σαφώς ότι οποιαδήποτε 

καθυστέρηση θα βλάψει σηµαντικά τη διεξαγόµενη από αυτή την αρχή διαδικασία, η αρχή του 

συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση υποδεικνύει αµελλητί το χρόνο τον 

οποίο υπολογίζει ότι θα χρειασθεί για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Η αρχή του αιτούντος 

συµβαλλόµενου µέρους δηλώνει αµέσως εάν παρά ταύτα επιθυµεί την εκτέλεση της αίτησης. Οι 

δύο αρχές µπορούν ακολούθως να συµφωνήσουν για τη συνέχεια που θα δοθεί στην αίτηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

Χρήση των πληροφοριών και των αποδεικτικών µέσων 

 

Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά µέσα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αµοιβαίας 

δικαστικής συνδροµής θα µπορούν να χρησιµοποιούνται, εκτός από τους σκοπούς της διαδικασίας 

για την οποία χορηγήθηκε αµοιβαία δικαστική συνδροµή: 

 

α) σε ποινική διαδικασία του αιτούντος συµβαλλόµενου µέρους κατά άλλων προσώπων που 

έχουν συµµετάσχει στη διάπραξη του αδικήµατος για το οποίο χορηγήθηκε η αµοιβαία 

συνδροµή, 
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β) όταν οι πράξεις που αποτελούν το λόγο της αίτησης συνιστούν άλλο αδίκηµα για το οποίο θα 

µπορούσε εξίσου να έχει χορηγηθεί η αµοιβαία συνδροµή, 

 

γ) στις διαδικασίες που αποβλέπουν στην κατάσχεση των οργάνων και των προϊόντων 

αδικηµάτων για τα οποία θα µπορούσε να έχει χορηγηθεί η αµοιβαία συνδροµή και στις 

διαδικασίες για τη χορήγηση αποζηµίωσης για πράξεις για τις οποίες θα µπορούσε να έχει 

χορηγηθεί η αµοιβαία συνδροµή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Αυθόρµητη διαβίβαση 

 

1. Εντός των ορίων του εθνικού τους δικαίου και των αρµοδιοτήτων τους, οι δικαστικές αρχές 

ενός συµβαλλόµενου µέρους µπορούν να διαβιβάσουν αυθόρµητα πληροφορίες και αποδεικτικά 

µέσα σε δικαστική αρχή άλλου συµβαλλόµενου µέρους όταν θεωρούν ότι τα εν λόγω στοιχεία θα 

ήταν ενδεχοµένως χρήσιµα στην αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνονται για 

να κινήσει ή να διευθύνει επιτυχώς έρευνες ή διαδικασίες ή ότι αυτές οι πληροφορίες και τα 

αποδεικτικά µέσα µπορεί να οδηγήσουν την εν λόγω αρχή να υποβάλει αίτηση αµοιβαίας 

δικαστικής συνδροµής. 

 

2. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους που διαβιβάζει τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά µέσα 

µπορεί, δυνάµει του εθνικού της δικαίου, να επιβάλει όρους στη χρήση αυτών των πληροφοριών 

και των αποδεικτικών µέσων εκ µέρους της αρχής του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο 

απευθύνονται. 

 

3. Όλες οι αρχές των συµβαλλόµενων µερών δεσµεύονται από τους συγκεκριµένους όρους. 
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ΑΡΘΡΟ 38 

 

∆ιαδικασίες στο συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 

 

Η αίτηση αµοιβαίας συνδροµής δεν θίγει τα δικαιώµατα που ενδεχοµένως προκύπτουν για το 

αιτούν συµβαλλόµενο µέρος από την ιδιότητά του ως πολιτικού ενάγοντα σε εθνικές ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες που κινούνται ενώπιον των αρχών του συµβαλλόµενου µέρους προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

 

Μικτή επιτροπή 

 

1. ∆ηµιουργείται µικτή επιτροπή, απαρτιζόµενη από αντιπροσώπους των συµβαλλόµενων 

µερών, η οποία είναι υπεύθυνη για την καλή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Προς το σκοπό 

αυτό, διατυπώνει συστάσεις και λαµβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπει η παρούσα 

συµφωνία. Λαµβάνει αποφάσεις µε κοινή συναίνεση. 

 

2. Η µικτή επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της που, µεταξύ άλλων, περιέχει 

διατάξεις για τη σύγκληση συνεδριάσεων και για τον ορισµό του προέδρου και της θητείας του. 

 

3. Η µικτή επιτροπή συνέρχεται ανάλογα µε τις ανάγκες της και τουλάχιστον µία φορά το 

χρόνο. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνεδρίασης. 

 

4. Η µικτή επιτροπή µπορεί να αποφασίζει τη σύσταση οποιασδήποτε οµάδας εργασίας θα 

µπορούσε να την συνδράµει στην εκπλήρωση των καθηκόντων της. 
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ΑΡΘΡΟ 40 

 

Επίλυση των διαφορών 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να υποβάλει στη µικτή επιτροπή διαφορά σχετικά µε την 

ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, κυρίως όταν θεωρεί ότι ένα άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος δεν δίνει συνέχεια κατ’ επανάληψη σε αιτήσεις συνεργασίας που του 

απευθύνονται. 

 

2. Η µικτή επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια να ρυθµίσει τη διαφορά το συντοµότερο δυνατόν. 

Στη µικτή επιτροπή παρέχονται όλα τα χρήσιµα στοιχεία για την εις βάθος εξέταση της κατάστασης 

µε σκοπό την εξεύρεση αποδεκτής λύσης. Προς το σκοπό αυτό, η µικτή επιτροπή εξετάζει όλες τις 

δυνατότητες που επιτρέπουν να διατηρηθεί η καλή λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Αµοιβαιότητα 

 

1. Η αρχή του συµβαλλόµενου µέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να 

απορρίψει αίτηση συνεργασίας όταν το αιτούν συµβαλλόµενο µέρος δεν δίνει κατ’ επανάληψη 

συνέχεια σε αίτηση συνεργασίας σε παρόµοιες υποθέσεις. 

 

2. Πριν απορριφθεί αίτηση συνεργασίας βάσει της αµοιβαιότητας ενηµερώνεται η µικτή 

επιτροπή για να της δοθεί ευκαιρία να αποφανθεί για το ζήτηµα. 
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ΑΡΘΡΟ 42 

 

Αναθεώρηση 

 

Σε περίπτωση που ένα εκ των συµβαλλόµενων µερών επιθυµεί αναθεώρηση της παρούσας 

συµφωνίας, υποβάλλει πρόταση προς το σκοπό αυτό στη µικτή επιτροπή, η οποία διατυπώνει 

συστάσεις, κυρίως µε σκοπό την έναρξη διαπραγµατεύσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

Εδαφικό πεδίο εφαρµογής 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στο έδαφος της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και στα εδάφη στα 

οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται από αυτήν την τελευταία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Έναρξη ισχύος 

 

1. Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. 

 

2. Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν 

διαδικασίες τους. Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την 

κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης ή έγκρισης. 
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3. Έως την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί, όταν 

προβαίνει στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή οποιαδήποτε άλλη 

µεταγενέστερη στιγµή, να δηλώσει ότι αυτή εφαρµόζεται, όσον το αφορά, στις σχέσεις του µε 

οποιοδήποτε άλλο συµβαλλόµενο µέρος προβεί στην ίδια δήλωση. Αυτές οι δηλώσεις αρχίζουν να 

ισχύουν ενενήντα ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Καταγγελία 

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή η Ελβετική Συνοµοσπονδία µπορούν να καταγγείλουν την παρούσα 

συµφωνία κοινοποιώντας τη σχετική απόφαση στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η καταγγελία 

αποκτά ισχύ έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

Χρονική εφαρµογή 

 

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται στις αιτήσεις που αφορούν παράνοµες 

δραστηριότητες που διαπράττονται τουλάχιστον έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
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ΑΡΘΡΟ 47 

 

Επέκταση της συµφωνίας στα νέα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

1. Κάθε κράτος που γίνεται κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί, µε γραπτή 

κοινοποίηση προς τα συµβαλλόµενα µέρη, να καταστεί µέρος της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Το κείµενο της συµφωνίας στη γλώσσα του νέου προσχωρούντος κράτους µέλους, που 

συντάσσεται από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επικυρώνεται βάσει ανταλλαγής 

επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας. Θα είναι το 

µόνο δεσµευτικό κατά την έννοια του άρθρου 48. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει για κάθε νέο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που προσχωρεί σε αυτήν ενενήντα ηµέρες µετά την παραλαβή της κοινοποίησης του εγγράφου 

προσχώρησής του ή την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας εφόσον δεν έχει τεθεί ήδη σε 

ισχύ κατά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας των ενενήντα ηµερών. 

 

4. Όταν η παρούσα συµφωνία δεν έχει ακόµα τεθεί σε ισχύ κατά την κοινοποίηση του εγγράφου 

προσχώρησης, εφαρµόζεται στα νέα κράτη µέλη που προσχωρούν το άρθρο 44 παράγραφος 3. 
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ΑΡΘΡΟ 48 

 

Γλώσσες 

 

1. Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, 

δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, ολλανδική, ουγγρική, 

πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα. 

Όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 

 

2. Η γνησιότητα του κειµένου στη µαλτέζικη γλώσσα θα βεβαιωθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη 

βάσει ανταλλαγής επιστολών. Το κείµενο θα είναι εξίσου αυθεντικό µε τα κείµενα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω 

από την παρούσα συµφωνία. 

 

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 41 von 41


