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Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2012 

ΡΚΖΚΑ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ 

 

 

1. ΑΞΝΠΡΝΙΖ  

Ζ απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ είλαη:  

• ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ, φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άιισλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο.  

• ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ γηα ηα νπνία έρεη επζχλε, θαηαινγηζκφ θαη απφδνζε 

ησλ Ηδίσλ Ξφξσλ ζηα ηακεία ηεο Θνηλφηεηαο,  

• ν έιεγρνο ηεο ξνήο αγαζψλ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

θπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, κε βάζε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ.∙ 

• ε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη,  

• ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

 

1.1 Ξαγθόζκηα Κέξα Ρειωλείωλ – 26 Ηαλνπαξίνπ 2012 

Ρν 2012 επηιέγεθε απφ ηνλ Ξαγθφζκην Νξγαληζκφ Ρεισλείσλ ην 

ζιφγθαλ «Ρα ζύλνξα ρωξίδνπλ, ηα ηειωλεία ελώλνπλ» θαη 

γηνξηάζηεθε ππφ ην θσο ηεο αλάιεςεο ηεο Ξξνεδξίαο ηεο ΔΔ απφ ηελ 

Θππξηαθή Γεκνθξαηία, κεηαθέξνληαο ην πην θάησ κήλπκα: 

«Πηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, νη ηεισλεηαθέο 

δηνηθήζεηο ηεο ΔΔ,  εξγάδνληαη ζθιεξά, βξηζθφκελεο ζηελ θαξδηά ηεο 

δηεζλνχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη είλαη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν, 

εμνπιηζκέλεο κε ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία γηα λα 

δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ 

ηεο ΔΔ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ζηε δηαθχιαμε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ.    

 Νη ππάιιεινη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, κε ηδηαίηεξν δήιν θαη αγάπε γη‟ απηφ πνπ θάλνπλ, 

επηηεινχλ επί θαζεκεξηλήο βάζεο ην θαζήθνλ ηνπο, πξνζηαηεχνληαο  ηνπο πνιίηεο, κέζσ ηεο 

ζπλερνχο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πξνζηαζίαο ζηνλ 

θαηαλαισηή, απφ πξφδξνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο, απφ πξντφληα απνκίκεζεο, επηθίλδπλα 
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παηρλίδηα θαη βιαβεξέο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ηξνθέο. Ραπηφρξνλα, ηνπνζεηνχλ ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ θαξδηά ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα 

κεηψζνπλ ηελ παξέκβαζε ηεο ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο, ζηε ξνή ησλ αγαζψλ - ζηα πιαίζηα πάληα 

ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ - επηδξψληαο έηζη, ζεηηθά ζην ζηφρν γηα αλαδσνγφλεζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Θνκβηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ πην πάλσ, δηαδξακαηίδεη ε γλψζε ε νπνία απνηειεί ηνλ 

πιένλ θαζνξηζηηθφ πφξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.»  

2. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΝΚΖ-ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ  

Θαηά ην επηζθνπνχκελν έηνο, Γηεπζπληήο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ ήηαλ ν θνο Θσλζηαληίλνο 

Ληθνιαΐδεο. 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηειείηαη απφ 

ην Αξρηηεισλείν θαη ηα Δπαξρηαθά Ρεισλεία Ιεπθσζίαο, Ιεκεζνχ, Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ. Ρν 

ηεισλείν ηεο Ξάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ ηεισλείνπ Ιεκεζνχ. 

Πηειερψλεηαη απφ ηεισλεηαθφ, γξακκαηεηαθφ, δηνηθεηηθφ θαη ινγηζηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο επίζεο 

θαη κε αξηζκφ εξγαηψλ. Νη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο 

ήηαλ 410, 36 ιηγφηεξεο απφ ην 2011.  

Πεκεηψλεηαη φηη ζην Ρκήκα ππεξεηνχλ πξφζζεηα 5 Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ Ανξίζηνπ Σξφλνπ 

θαζψο επίζεο θαη 34 άηνκα σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ, σο βνεζνί ηεισλεηαθνχ. 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηειερσλφηαλ ζπλνιηθά κε 352 

ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο, κε πνζνζηφ κείσζεο 6% ζε ζρέζε κε ην 2011, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα 1: 

Πίνακαρ 1: Διοικηηική δομή ηος Σμήμαηορ Σελωνείων καηά ηο 2012 

Βαζκόο 
Δγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο 
Ππκπιεξωκέλεο 

ζέζεηο 
Θελέο 
ζέζεηο 

Δπηζηεκνληθό πξνζωπηθό 

Γηεπζπληήο  1 1 - 

Ξξψηνη Ρεισλεηαθνί 

Ιεηηνπξγνί 
4 2 2 

Αλψηεξνη Ρεισλεηαθνί 

Ιεηηνπξγνί 
12 12 - 

Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί Α‟ 40+1 34 6 

Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί 198 177 21 

Ρερληθό Ξξνζωπηθό 

Ρειψλεο  13 13 - 

Βνεζνί Ρειψλεο 26 22 4 
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Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ 1εο 

ηάμεο 
24 2 22 

Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ 33 31 2 

Βνεζνί Ρεισλείσλ 58 58 - 

ΠΛΝΙΝ 410 352 58 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαλνκήο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζην Αξρηηεισλείν θαη ζηα 

επαξρηαθά ηεισλεία έρεη σο αθνινχζσο: 

Πίνακαρ 2: Καηάζηαζη Πποζωπικού ηος Σμήμαηορ Σελωνείων ανά επαπσία 

Ξξνζωπηθό 
Γξαθεία Ρκήκαηνο Ρειωλείωλ 

Πύλνιν 
Αξρηηειωλείν Ιεπθωζίαο Ιεκεζνύ Ιάξλαθαο Ξάθνπ Απνζπάζεηο 

Ρεισλεηαθφ Ξξνζσπηθφ  104 44 116 66 16 6 352 
Δμεηαζηέο ηεισλείσλ κε 

ζπκβφιαην ανξίζηνπ 
ρξφλνπ 

2 1 1 1 - - 5 

Βνεζνί ηεισλεηαθνχ-
σξνκίζζην πξνζσπηθφ 

- 12 14 8 - - 34 

Πύλνιν 106 57 131 75 16 6 391 

 

3. ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ 

Πην Αξρηηεισλείν ιεηηνχξγεζαλ δηάθνξνη ηνκείο κε θχξην ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, 

ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηελ αιιαγή θαη 

εθζπγρξνληζκφ εθεί φπνπ, ην Ρκήκα θξίλεη φηη απαηηείηαη, είηε νη Ππλζήθεο πνπ ππνγξάθηεθαλ 

ην επηβάιινπλ, ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ επαξρηαθψλ 

ηεισλείσλ. 

Νη Ρεισλεηαθνί ζηαζκνί ιεηηνχξγεζαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο, κε ζηφρν λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο 

θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

επηβαηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπο 

απνζηέιινληαη. 
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Πην πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ (Αξρηηεισλείν) κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο επεμεγνχληαη 

πην θάησ:  

Πίνακαρ 3: Οπγανωηική δομή Απσιηελωνείος 

 

1. ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ν ρεηξηζκφο δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη ε παξαθνινχζεζε, ν 

ζπληνληζκφο θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ.  

2. ΘΔΚΑΡΑ ΓΔΛΗΘΝ ΔΙΔΓΘΡΖ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο 

Διεγθηηθήο πεξεζίαο, ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο /δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ.  

3. ΡΝΚΔΑΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ  
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Απνζηνιή ηνπ ηνκέα είλαη ν έιεγρνο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζην Γηεπζπληή γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ηνπο. Πθνπφο ηνπ Ρνκέα είλαη λα παξέρεη ηε βεβαίσζε ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο φηη ην 

δεκνζηνλνκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ζην Ρκήκα είλαη δεφλησο ειεγρφκελν θαη δηνηθνχκελν 

θαηά ηξφπν νηθνλνκηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ.  

4. ΡΝΚΔΑΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΘΑΗ ΠΛΘΔΠΖΠ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε πινπνίεζε απηήο 

κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ εηήζησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

δξάζεο. Ξξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη 

ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.  

5. ΡΝΚΔΑΠ ΓΑΠΚΝΙΝΓΗΝ ΘΑΗ ΘΔΚΑΡΑ ΘΝΗΛΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ (ΘΑΞ) 

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δαζκνινγηθήο λνκνζεζίαο. Αζρνιείηαη κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ θαη ηελ 

έθδνζε δεζκεπηηθψλ δαζκνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε ζέκαηα ΡARIC  (ην νινθιεξσκέλν 

δαζκνιφγην ηεο ΔΔ), αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ θαη δαζκψλ αληηληάκπηγθ θαη κε πνζνζηψζεηο. 

Δπίζεο,  αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ηεισλεηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο θαηά ηελ εμαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ηπγράλνπλ 

επηζηξνθήο. 

6. ΡΝΚΔΑΠ ΘΑΛΝΛΩΛ ΘΑΡΑΓΩΓΖΠ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πξνηηκεζηαθήο θαη κε πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο. 

7. ΡΝΚΔΑΠ ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΖΠ ΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΚΖΣΑΛΝΘΗΛΖΡΩΛ 

ΝΣΖΚΑΡΩΛ 

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ εθηίκεζεο ηεο 

ηεισλεηαθήο αμίαο θαη ηεο ξχζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ επηβνιήο θαη είζπξαμεο ησλ 

θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

8. ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΠΩΟΗΛΖΠ ΔΛΑΞΝΘΔΠΖΠ  

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθψλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο.  

9. ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΑΚΔΡΑΘΝΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΡΩΛ 

ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 
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Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ, σο επί ην πιείζηνλ ησλ κε θνηλνηηθψλ, πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ δχν 

ζεκείσλ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο  ΔΔ. Ππλεξγάδεηαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ 

ππφινηπσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία, ηε ιήμε θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 

Γηακεηαθφκηζεο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ απφδεημεο ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα.  

10. ΡΝΚΔΑΠ ΑΞΝΘΖΘΩΛ ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΖΠ ΑΞΝΡΑΚΗΔΠΖΠ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΩΛ 

ΑΞΝΘΖΘΩΛ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηεισλεηαθήο θαη άιιεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ Απνζεθψλ Ρεισληαθήο 

Απνηακίεπζεο θαη ησλ Φνξνινγηθψλ Απνζεθψλ.  

11. ΡΝΚΔΑΠ ΔΗΓΗΘΩΛ ΘΑΘΔΠΡΩΡΩΛ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ θαζεζηψησλ ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή, ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή θαη κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν. 

Ππλεξγάδεηαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπο 

εξγαζηαθνχο εηαίξνπο ηνπ Ρκήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία, ηε ιήμε θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ελ ιφγσ θαζεζηψησλ. 

12. ΡΝΚΔΑΠ ΞΟΝΠΩΟΗΛΩΛ ΔΗΠΑΓΩΓΩΛ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε ρξεζηκνπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κε 

θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο ΔΔ ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ, 

εθφζνλ ε ρξεζηκνπνίεζε ζα είλαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε πξννπηηθή ηελ 

επαλεμαγσγή ηνπο. 

13. ΡΝΚΔΑΠ ΑΞΑΙΙΑΓΩΛ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηηο ηεισλεηαθέο αηέιεηεο. Ξαξέρεη ζε δηθαηνχρα πξφζσπα, ηεισλεηαθή 

αηέιεηα απφ εηζαγσγηθνχο ή εμαγσγηθνχο δαζκνχο θαηά ηε ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία ή θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ.  

14. ΘΔΚΑΡΑ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΦΝΟΔΩΛ (ΑΔΝ) 

Ππλεξγάδεηαη θαη ζπληνλίδεη ηα Δπαξρηαθά Ρεισλεία αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΝ θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ 

πξνζεζκηψλ γηα έθδνζε απφθαζεο φπσο θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηελ ηζρχνπζα Θνηλνηηθή 

Λνκνζεζία. Γηαβνπιεχεηαη θαη αληαιιάδεη πιεξνθνξίεο κε άιια θξάηε-κέιε γηα ζέκαηα ΑΔΝ.  



9 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2012 

15. ΡΝΚΔΑΠ ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηεισλεηαθήο θαη ηεο πεξί θφξσλ θαηαλάισζεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηνπο εζληθνχο θαη 

εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ζε θαπληθά, ελεξγεηαθά πξντφληα, αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ 

πνηψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα εηζαγφκελα θαη παξαγφκελα πξντφληα. Σνξεγεί άδεηεο παξαγσγήο 

ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη εγθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξαρψξεζε πιήξνπο ή κεξηθήο 

απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. 

16. ΘΔΚΑΡΑ ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΩΛ ΞΟΑΘΡΝΟΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηεισλεηαθνχο πξάθηνξεο.  

17. ΘΔΚΑΡΑ ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΩΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΩΛ  

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ έρεη 

ζρέζε κε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Ππλεξγάδεηαη κε άιια Ρκήκαηα θαη πεξεζίεο ηνπ 

Θξάηνπο.  

18. ΘΔΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΩΛ ΑΓΑΘΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ 

εμαγσγή Ξνιηηηζηηθψλ Αγαζψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαηππψζεσλ εμαγσγήο. Ππλεξγάδεηαη 

κε άιια Ρκήκαηα θαη πεξεζίεο ηνπ Θξάηνπο. 

19.  ΘΔΚΑΡΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΩΛ ΓΔΚΑΡΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη κε ηελ ελδνθνηλνηηθή 

δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ. 

20. ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζηξνθή εκπνξεπκάησλ.  

21. ΘΔΚΑΡΑ ΔΜΑΓΩΓΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ έμνδν θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ κε πξννξηζκφ 

ηξίηε ρψξα. 

22. ΡΝΚΔΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ 

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ νινθιεξσκέλσλ 

κεραλνγξαθεκέλσλ ζπζηεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ (ΘΖΠΔΑΠ), φπσο είλαη ην ζχζηεκα 
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δεισηηθψλ εηζαγσγήο, ην ζχζηεκα δηαζαθήζεσλ εηζαγσγψλ, ην ζχζηεκα Γαζκνινγίνπ, ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ εηζαγσγψλ θ.α.  

23.  ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 

Απαζρνιείηαη γεληθά κε ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη άιισλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ νπνίσλ αζθεί ξφιν δηαρεηξηζηή θαζηζηψληαο ηηο ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ. Ππλεξγάδεηαη κε άιιεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο, πνπξγεία θαη άιινπο 

θνξείο ζε ζέκαηα δηαδηθηπαθήο πιεξνθφξεζεο. 

24.  ΘΔΚΑΡΑ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Αζρνιείηαη κε ηνλ εληνπηζκφ αλαγθψλ ζε κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ, ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Ρκήκα πεξεζηψλ Ξιεξνθνξηθήο. Ππλεξγάδεηαη κε άιινπο 

ηνκείο θαη πεξεζίεο γηα παξαιαβή/ζπληήξεζε/θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ θαη θαηάξηηζε 

πξνδηαγξαθψλ γηα αλάπηπμε άιισλ εζληθψλ κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ. 

25.  ΡΝΚΔΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΘΑΗ ΑΛΑΙΠΖΠ ΘΗΛΓΛΝ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε άιια Ρεισλεία θαη ζψκαηα επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 

Δθαξκφδεη κεζφδνπο ειέγρνπ κε βάζε ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ. 

26.  ΡΝΚΔΑΠ ΚΔΡΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ θαη ινγηζηηθψλ 

ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ απνδεζκεπηεί θαη απνκαθξπλζεί απφ ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ, έηζη ψζηε λα 

γίλεηαη νξζή θαηαβνιή ησλ δαζκψλ, θφξσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ θαη λα βεβαηψλεηαη ε 

εθαξκνγή δηάθνξσλ απαγνξεπηηθψλ θαη πεξηνξηζηηθψλ δηαηάμεσλ.  

27.  ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΔΟΔΛΖΠΔΩΛ  

Αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ ηνπ 

Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα. Πηα επαξρηαθά ηεισλεία ιεηηνπξγνχλ νη Ρνκείο Κ.Ν.ΞΑ.Ι. (Κεραλνθίλεηε 

Νκάδα Ξάηαμεο Ιαζξεκπνξίνπ). Αξκνδηφηεηεο ηεο Κ.Ν.ΞΑ.Ι. είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαθίλεζε χπνπησλ θνξηίσλ, εηδψλ κε πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

θ.α, δηελέξγεηα επηιεθηηθψλ ειέγρσλ, αλαθξίζεσλ, δηεξεπλήζεσλ θ.α.  

28. ΘΔΚΑΡΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΓΟΑΚΚΖΠ 
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Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ νη νπνίνη 

ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα δηαθίλεζεο δηα κέζνπ ησλ Πεκείσλ Γηέιεπζεο.  

29.  ΡΝΚΔΑΠ ΛΝΚΗΘΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ  

Αζρνιείηαη κε ηελ άζθεζε δηψμεσλ γηα αδηθήκαηα πνπ νθείινληαη ζε παξαβάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαζψο επίζεο θαη ηελ εηνηκαζία αγσγψλ 

θαη πξνζθπγψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Δπηιακβάλεηαη δηαθφξσλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εγείξνληαη θαη ηα ρεηξίδεηαη είηε ζην 

επίπεδν ηνπ, είηε κε παξαπνκπή ηνπο ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα γηα γλσκάηεπζε. 

30.  ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΓΗΑΛΝΖΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ  

Αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ θαη ηεο εζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν δηαθίλεζεο Δκπνξεπκάησλ πνπ Ξαξαβηάδνπλ Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο (ΓΓΗ). Πηα πιαίζηα απηά δηεμάγεη επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά γηα εηζαγφκελα 

εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα παξαιαβήο θαη παξαβηάδνπλ Γ.Γ.Η. 

31. ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΣΔΠΔΩΛ  

Απνζηνιή ηνπ ηνκέα είλαη ε δηαζχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ κε δηάθνξνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ. 

32. ΡΝΚΔΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖΠ  

Ν ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Θαηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ηφζν ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ιεηηνπξγψλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πάλσ ζε λέεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Ξαξάιιεια, κέζα ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ ν 

ηνκέαο δηεπζεηεί ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο ζην 

εμσηεξηθφ. Γηνξγαλψλεη επίζεο επηζθέςεηο ηεισλεηαθψλ ιεηηνπξγψλ απφ άιια θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ. 

33. ΘΔΚΑΡΑ ΗΓΗΩΛ ΞΝΟΩΛ ΘΑΗ ΔΟΩΞΑΗΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ  

Έρεη ηελ επζχλε γηα ηνπο ίδηνπο πφξνπο πνπ απνδίδνληαη ζηελ ΔΔ. Νη ίδηνη πφξνη είλαη ηα έζνδα 

θνξνινγηθήο θχζεσο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δαπαλψλ ηεο θαη ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Θνηλνχ Γαζκνινγίνπ ζηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. 

34. ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ ΓΑΠΚΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ επηζηξνθήο δαζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.  
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35. ΘΔΚΑΡΑ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ 

Αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην 

εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην θαζψο θαη ησλ επηηνπίσο παξαγφκελσλ αγαζψλ πνπ 

βαξχλνληαη κε θφξνπο θαηαλάισζεο, κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ Ηδησηηθψλ 

Απνζεθψλ Ρεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην ιηκάλη Ιεκεζνχ θαζψο επίζεο 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο EXTRASTAT-Πηαηηζηηθά Πηνηρεία Δκπνξίνπ, ζε ηξίηεο ρψξεο.  

36. ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ πνπ πξνλνεί ην ζπληνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. Δθαξκφδεη ηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ πσιεί θαηά θαηξνχο 

εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαβιεζεί νη δαζκνί θαη θφξνη. Ζ πψιεζε 

γίλεηαη κε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ, πνπ δηαζθαιίδεη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε φζσλ ελδηαθέξνληαη λα αγνξάζνπλ εκπνξεχκαηα. 

37. ΘΔΚΑΡΑ ΞΔΟΩΟΗΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ εηνηκαζία θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

ζηα Πεκεία Γηέιεπζεο, κε ηνλ έιεγρν ησλ εθ ησλ πζηέξσλ πξαγκαηηθψλ σξψλ εξγαζίαο ζηα 

ζεκεία δηέιεπζεο θαη κε ηε παξαθνινχζεζε ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ζε παγθχπξηα βάζε.  

38. ΘΔΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΖΟΗΩΛ 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ εγγπεηεξίσλ εγγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη, κε 

βάζε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

 

4. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝ 2012 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ έρνληαο σο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο : 

 ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο επεκεξίαο ηνπ πνιίηε, 

 ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ,  

 ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,   

 ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο,  

 ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο,  

 ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο,  

 ηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκσλ πφξσλ θαη, 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο,  
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έρεη εθαξκφζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, κηα ζεηξά απφ κέηξα ηα νπνία έρνπλ ζπλδξάκεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 

Ππγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ, επηδηψθνληαο ηελ 

επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ, αλέπηπμε πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε 

νπνία εληάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο - πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο:  

 

4.1 Δηζπξάμεηο 

Θαηά ην έηνο 2012, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαη ηεο πεξεζίαο Φ.Ξ.Α. 

αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €2.335,6 εθ. παξνπζηάδνληαο, έηζη, κηα ειάρηζηε πνζνζηηαία κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,2% ή θαηά €52.8 εθ. ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα 

ηνπ 2011 πνπ ήηαλ €2.388,4 εθ.  

Ππγθεθξηκέλα, ηα έζνδα απφ ΦΞΑ ην 2012, αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €1.716,5 εθ. θαη ζε ζρέζε κ‟ 

απηά ηνπ 2011, πνπ ήηαλ €1.719,4 εθ., κεηψζεθαλ ειάρηζηα κε ξπζκφ 0,2 % ή € 2,9  εθ. ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο.  

Ρα έζνδα απφ Δηζαγσγηθνχο Γαζκνχο, Φφξνπο Θαηαλάισζεο θαη Άιια Έζνδα (Ρκήκαηνο 

Ρεισλείσλ)  κεηψζεθαλ κε ξπζκφ 7,5% (€49,9 εθ. ζε απφιπηνπο αξηζκνχο), θζάλνληαο έηζη ηα 

€619,1 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €669,0 εθ πνπ ήηαλ ην 2011. Δπηπιένλ ην Ρκήκα έρεη εηζπξάμεη ΦΞΑ 

θαηά ηελ είζνδν/εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ζην πνζφ ησλ €434,8 εθ., ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ζηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ΦΞΑ ησλ €1.716,5 εθ.. 

 

Ξην αλαιπηηθά, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ είζπξαμε έκκεζσλ θφξσλ κε ηελ 

είζπξαμε € 1.053,9 εθ., ην νπνίν αλαιχεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

Πίνακαρ 4: ύγκπιζη ζςνολικών εζόδων ηος Σμήμαηορ Σελωνείων  για ηην πεπίοδο 2011-2012 

Έηνο/ Έκκεζνη Φόξνη 2011 

(€ εθ.) 

2012 

(€ εθ.) 

2011/2012 

(€ εθ.) (%) 

Δηζαγωγηθνί Γαζκνί 31,9 25,9 - 6,0 -18,8 

Φόξνη Θαηαλάιωζεο 632,1 589,0 -43,1 -6,8 

Άιια Έζνδα 5,0 4,2 - 0,8 -16,0 

ΠΛΝΙΝ 669,0 619,1 -49,9 -7,5 

 

*Ποζό Φ.Π.Α. πος έσει ειζππάξει ηο Τμήμα Τελωνείων καηά ηην ειζαγωγή/είζοδο εμποπεςμάηων και πεπιλαμβάνεηαι ζηο 

ζςνολικό ποζό Φ.Π.Α. 

Φ.Ξ.Α*  405,7 434,8 +29,1 +7,2 

ΠΛΝΙΝ 1074,7 1053,9 -20,8 -1,9 
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Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ην 2012 θαηά πεγή εζφδσλ θαζψο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα ηέζζεξα 

έηε θαηά πεγή εζφδσλ, παξνπζηάδεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

 

4.2 Δπηβνιή ηνπ λόκνπ 

Πηνλ ηνκέα απηφ θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ήηαλ: 

 ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη ηεο ζπλαθνχο 

εγθιεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ άιισλ θφξσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ην Ρκήκα έρεη αξκνδηφηεηα θαη, 

 ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο θαζψο θαη ε παξεκπφδηζε θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθψλ θαη 

άιισλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο. 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ην Ρκήκα Ρειωλείωλ:  
 

 Σεηξίζζεθε 1,183 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάπξαμε δηαθφξσλ αδηθεκάησλ θαη 

εηζπξάρζεθαλ €0,03 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, €0,40 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο θαη €0,10 

εθ. Φ.Ξ.Α. πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζψο επίζεο, €0,67 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απφδνζεο, €0,04 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο θαη €0,08 εθ. ηφθνη,  

 Ξξνέβεθε ζε 18 ζπλνιηθά θαηαζρέζεηο πνζνηήησλ 

λαξθσηηθψλ, αλαβνιηθψλ θαη άιισλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηά. Νη πεξηζζφηεξεο θαηαζρέζεηο ηφζν ζε αξηζκφ 

ππνζέζεσλ φζν θαη ζε πνζφηεηα αθνξνχζαλ 

παξάλνκε εηζαγσγή θάλλαβεο αθνχ νη 8 απφ ηηο 18 

θαηαζρέζεηο αθνξνχζαλ 25,2Kg θάλλαβεο. 

Δπηπξφζζεηα θαηαζρέζεθαλ 1.7Kg θνθαΐλε, 34gr 

Ζξσίλε, 3.31Kg ζπλζεηηθά λαξθσηηθά (Fluoropentyl, 

Naphthalenindol), 120gr ακθεηακίλεο θαη 260 ράπηα αλαβνιηθά. Ξαξάιιεια 

θαηαζρέζεθαλ 1kg ηζάη απφ θχιια θφθαο θαζψο θαη δηάθνξα ζθεπάζκαηα (αιεζηήξηα, 

ζνπβελίξ θιπ) πνπ είραλ ζρέζε κε θαηνρή ή ρξήζε λαξθσηηθψλ. 

 Ξξνέβεθε ζε θαηάζρεζε 375,174 ηζηγάξσλ θαη 274 kg θαπλνχ, είηε ιφγσ παξάλνκεο 

εηζφδνπ / εηζαγσγήο ζηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηηο 

κε ειεγρφκελεο απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ 
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ηνπξθηθή θαηνρή, πξνο ηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε πεξηνρέο ζηα ζεκεία 

δηέιεπζεο. 

 Θαηαρψξεζε 34 πνηληθέο δηψμεηο ζην πνηληθφ Γηθαζηήξην θαη απέζηεηιε ηα γεγνλφηα ζην 

Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έγεξζε αγσγψλ πξνο είζπξαμε νθεηινκέλσλ 

πξνο ην Ρκήκα πνζψλ ζε δαζκνχο, θφξνπο θαη άιια πνζά γηα 8 ππνζέζεηο θαη γηα ηελ 

θαηαρψξεζε αγσγψλ δήκεπζεο γηα 8 ππνζέζεηο. Δλαληίνλ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ 

θαηαρσξεζεί 11 πξνζθπγέο ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 146 ηνπ Ππληάγκαηνο. 

 Ξξνέβεθε ζε 232,908 ζπλνιηθά θαηαζρέζεηο ηεκαρίσλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχζαλ 473 ππνζέζεηο. Ρα 200,502 

ηεκάρηα εκπνξεπκάησλ θαηαζρέζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, δηακεηαθφκηζεο, 

ελαπφζεζήο ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε ή απνζήθε θαη αθνξνχζαλ 

153 ππνζέζεηο, 30,249 ηεκάρηα εκπνξεπκάησλ θαηαζρέζεθαλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα 61 επηρεηξήζεσλ ειέγρσλ ζηελ θππξηαθή 

αγνξά θαη 2,157 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο 

πνπ δηελεξγνχληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζεκεία δηέιεπζεο ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ 

ηηο κε ειεγρφκελεο απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο πξνο ηηο ειεγρφκελεο απφ 

ηελ Θπβέξλεζε πεξηνρέο πνπ αθνξνχζαλ 259 ππνζέζεηο. 

 Ξξαγκαηνπνίεζε 508 ινγηζηηθνχο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά 

εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ. „Δθδφζεθαλ ζπλνιηθά 642 «Δθ ησλ 

πζηέξσλ βεβαηψζεηο» γηα ηελ είζπξαμε €1,8 εθ. δαζκνθνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

επηβαξχλζεσλ.  

 πφγξαςε Κλεκφλην Θαηαλφεζεο κεηαμχ ηεο 

Νκνζπνλδηαθήο Ρεισλεηαθήο πεξεζίαο ηεο Οσζηθήο 

Νκνζπνλδίαο θαη ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ ηεο Θππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ηεισλεηαθψλ 

αδηθεκάησλ θαηά παξάβαζε ησλ ηεισλεηαθψλ λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ. 

 Ξαξαρσξήζεθε ηερληθφο εμνπιηζκφο απφ ηηο ΖΞΑ κέζσ 

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγψλ θαη Αζθάιεηαο 

ησλ Ππλφξσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν παξάλνκσλ θνξηίσλ.  
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4.3 ΘΞΟΗΑΘΖ ΞΟΝΔΓΟΗΑ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ Δ.Δ. 

Θαηά ην α‟ εμάκελν ηνπ 2012, θνξπθψζεθαλ νη ελέξγεηεο γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε ηεο Ξξνεδξίαο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία.  

Θαηά ηε δηάξθεηα αλάιεςεο ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο ην β‟ εμάκελν ηνπ 

2012, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ, κεηαμχ άιισλ, πξνήδξεπζε ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο:  

 ησλ θνξνινγηθψλ ζεκάησλ (έκκεζε θνξνινγία-θνξνιφγεζε ελέξγεηαο), 

 ηεο «Ρεισλεηαθήο Έλσζεο», 

 ηεο «Ρεισλεηαθήο Ππλεξγαζίαο» ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, 

 ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ «Ρεισλεηαθή Ππλεξγαζία» 

επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ θαζηεξψζεθαλ σο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο. 

 

Θέκαηα αλαθνξηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ελέξγεηαο θαηά ηελ Θππξηαθή Ξξνεδξία 

Ζ Φνξνιφγεζε Δλέξγεηαο αλαγλσξίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

σο έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Υο εθ 

ηνχηνπ, ε Θππξηαθή Ξξνεδξία εζηίαζε ζηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζηηο εξγαζίεο ηεο ελ ιφγσ 

πξφηαζεο νδεγίαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα θαηεπζχλεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε κηα πην 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ επηινγή θαζαξφηεξσλ ελεξγεηαθψλ 

πεγψλ. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο εθπνλήζεθαλ ηέζζεξηο ζπκβηβαζηηθέο λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά ζε πέληε ζπλαληήζεηο ζηελ νκάδα εξγαζίαο 

θνξνινγηθψλ ζεκάησλ ηνπ Ππκβνπιίνπ κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ. 

Ζ Θππξηαθή Ξξνεδξία, ήηαλ ε πξψηε πνπ ππέβαιε ζπκβηβαζηηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν επί ηεο 

πξφηαζεο νδεγίαο, απφ ηε ζηηγκή ηεο παξνπζίαζεο ηεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2011. 

 

Ρν Ππκβνχιην ECOFIN, ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012, πηνζέηεζε έθζεζε ηεο Θππξηαθήο 

Ξξνεδξίαο, ε νπνία αληαλαθιά ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη θαζνξίδεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηηο κειινληηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ νδεγία γηα ηελ θνξνιφγεζε ελέξγεηαο.  

Κεηαμχ άιισλ, ην Ππκβνχιην θάιεζε ηελ επεξρφκελε Ηξιαλδηθή Ξξνεδξία λα ζπλερίζεη ην έξγν, 

έρνληαο σο αθεηεξία ην ηειεπηαίν ζπκβηβαζηηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο 

ηεο 12εο Λνεκβξίνπ 2012. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ε Θππξηαθή Ξξνεδξία έζεζε έλα νξφζεκν ζην 

θάθειν θαη εμαζθάιηζε φηη νη ηερληθέο ζπδεηήζεηο ζα ζπλερηζηνχλ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν 

ζηακάηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηεο. 
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Ζ Θππξηαθή Ξξνεδξία πέξαλ ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο Φνξνινγηθψλ Θεκάησλ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ, πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπλαληήζεηο, δηκεξείο 

ζπλαληήζεηο κε θξάηε κέιε, κε νηθνλνκηθνχο θνξείο θαζψο θαη δηάθνξνπο νξγαληζκνχο. 

 

Ζ Φνξνιφγεζε Δλέξγεηαο ήηαλ επίζεο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλάληεζεο πςεινχ επηπέδνπ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ σο κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο πξνο ην Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ζε ζρέζε 

κε ηα ζέκαηα θνξνινγίαο.  

 

Θέκαηα Ρειωλεηαθήο Έλωζεο ηεο ΔΔ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ πξνήδξεπζε ηεο Νινκέιεηαο 

ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο «Ρεισλεηαθή Έλσζε».  Ρα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ 

Νκάδα Δξγαζίαο  ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 

1. Αλαθνξηθά κε ηε πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Δλσζηαθνχ Ρεισλεηαθνχ 

Θψδηθα, ε Θππξηαθή Ξξνεδξία κε ζπλερείο ζπλαληήζεηο θαη κε ηε δηνξγάλσζε 

5λζήκεξνπ εξγαζηεξίνπ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ πξψηε ηερληθή αλάγλσζε ηνπ 

Θψδηθα θαη έρεη ήδε ππνβιεζεί ζπκβηβαζηηθφ θείκελν ζηελ Δπηηξνπή ησλ Κφληκσλ 

Αληηπξνζψπσλ. 

2. πνβιήζεθε,  εμεηάζηεθε θαη επηηεχρζεθε ζπκθσλία επί ηξίηεο ζπκβηβαζηηθήο πξφηαζεο 

ηεο Ξξνεδξίαο ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε Θαλνληζκνχ γηα ηελ ζέζπηζε 

πξνγξάκκαηνο γηα ηα «Ρεισλεία 2020». Ρν Ππκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο πηνζέηεζε  

Κεξηθή Γεληθή Ξξνζέγγηζε (ελ αλακνλή ηειηθήο ζπκθσλίαο επί ηνπ Ξνιπεηνχο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Ξιαηζίνπ). 

 

3. πνβιήζεθαλ δχν πξνηάζεηο Θαλνληζκνχ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ην 

άλνηγκα θαη ηε δηαρείξηζε δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ γηα 

αλαζηνιή απηφλνκσλ δαζκψλ ηνπ θνηλνχ δαζκνινγίνπ. Δμεηάζηεθαλ νη ελ ιφγσ 

πξνηάζεηο θαη επηηεχρζεθε ζπκθσλία. ηνζεηήζεθαλ ζην Ππκβνχιην Ξεξηβάιινληνο. 

 

4. Γηεμήρζεθαλ ζπλαληήζεηο αλαθνξηθά κε ηε πξφηαζε Θαλνληζκνχ γηα ηελ ηεισλεηαθή 

επηβνιή ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο, ζηα πιαίζηα άηππνπ ηξηιφγνπ κε ην 

Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη 

έγθξηζε θνηλήο ζέζεο. 

 

5. πνβιήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο ηελ Νκάδα Δξγαζίαο, πξνηάζεηο γηα 

ηξνπνπνίεζε ησλ Θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ Ξξφδξνκσλ Νπζηψλ. 
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6. Ζ Νκάδα Δξγαζίαο, ζε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ μεθίλεζαλ επί Γαληθήο Ξξνεδξίαο, 

ζπκθψλεζε επί ηνπ θεηκέλνπ ησλ Ππκπεξαζκάησλ ηνπ Ππκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφνδν ζηελ εμέιημε ηεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο, ζε ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε πνπ ππέβαιε ε 

Θππξηαθή Ξξνεδξία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε απφ ην Ππκβνχιην 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

7. Ζ Νκάδα Δξγαζίαο ελεκεξψζεθε γηα ηελ Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ Πρεδίνπ Γξάζεο ησλ Ρεισλείσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο 2009-2012, εμέηαζε θαη ζπκθψλεζε κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ λένπ Πρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2017 θαζψο θαη κε ην 

θείκελν Τεθίζκαηνο ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πρεδίνπ Γξάζεο ηα 

νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

8. Ζ Νκάδα Δξγαζίαο ζπληφληζε ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ζπλαληήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα  

(α) ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Ρεισλείσλ φπσο, ηεο Δπηηξνπήο Ξνιηηηθήο, 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Αλαζεσξεκέλεο Πχκβαζεο ηνπ Θηφην, ηεο Κφληκεο 

Ρερληθήο Δπηηξνπήο θαη άιισλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαη, 

 

(β) ζηα πιαίζηα ηνπ ASEM, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπδεηήζεθε ε Πχκβαζε Ξιαίζην 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Θαπλνχ (FCTC).  

 

9. Έγηλαλ επίζεο, δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε ηξίηεο ρψξεο φπσο Διβεηία, Σνλγθ Θνγθ θαη 

Θνξέα. 

Θέκαηα ηειωλεηαθήο ζπλεξγαζίαο 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ 

πξνήδξεπζε ηεο Νινκέιεηα ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο «Ρεισλεηαθή 

Ππλεξγαζία» ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ηεο Νκάδαο 

Δξγαζίαο ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ. Ρα θπξηφηεξα επηηεχγκαηα ησλ 

δχν νκάδσλ εξγαζίαο, ηα νπνία είραλ ηεζεί θαη εμαξρήο σο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο γηα ηηο ελ ιφγσ νκάδεο, έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Δγθξίζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ (JHA) ε Πηξαηεγηθή 

γηα ην κέιινλ ηεο Ππλεξγαζίαο ησλ Ρεισλείσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ Λφκνπ 

ζχκθσλα κε ππνρξέσζε ε νπνία απνξξέεη απφ ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

2011. 

  

2. Ππκθσλήζεθε λέν Πρέδην Γξάζεο γηα ην 2013. 
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3. Ζ Ξξνεδξία παξνπζίαζε πξφηαζε ηεο γηα εθηίκεζε ηεο απεηιήο ζηα αεξνδξφκηα ηεο Δ.Δ. 

φζνλ αθνξά ηνπο δηεξρφκελνπο/κεηεπηβαδφκελνπο επηβάηεο. Κε βάζε ηελ πξφηαζε απηή, 

εγθξίζεθε ε ζχζηαζε κηαο ππννκάδαο κειέηεο, ηεο νπνίαο εγήζεθε ε Θχπξνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία ελφο εγγξάθνπ εθηίκεζεο ηεο απεηιήο. Ζ 

Θχπξνο εηνίκαζε ηελ ζρεηηθή εληνιή ηνπ έξγνπ ε νπνία παξνπζηάζηεθε θαη εγθξίζεθε 

ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ CCWP εκπεηξνγλσκφλσλ αξρέο ηνπ 2013. 

 

4. Ξξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Θχπξν, πεξηθεξεηαθή επηρείξεζε “VICTORY” πνπ αθνξνχζε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

ρσξψλ ηεο ηεηξακεξνχο Ππλεξγαζίαο (Ηηαιία, Διιάδα, Κάιηα, Θχπξνο) θαζψο θαη ηηο 

ρψξεο: Ηζπαλία, Γαιιία, Πινβελία θαη Θξναηία. Ρε δηνξγάλσζε θαη ην ζπληνληζηηθφ ξφιν 

ηεο επηρείξεζεο είρε ε Θχπξνο κε ηελ πιήξε ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε ηνπ RILO WE 

(Regional Intelligence Liaison Office Western Europe) ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ 

Ρεισλείσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 68 θαηαζρέζεηο ζε ζχλνιν 149,099 αληηθεηκέλσλ.  

 

5. Ρν Ρκήκα δηνξγάλσζε ζηελ Θχπξν ζηηο 8-9 Λνεκβξίνπ 2012, κε ηδηαίηεξε επηηπρία, ηελ 

5ε Ππλάληεζε ησλ Θεληξηθψλ Κνλάδσλ Ππληνληζκνχ (CCU) ησλ Ρεισλείσλ, ε νπνία 

είρε ζαλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Θεληξηθψλ 

Κνλάδσλ Ππληνληζκνχ θαζψο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ακνηβαίαο βνήζεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ. Πηε ζπλάληεζε πξνζθιήζεθαλ θαη 

ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη δηθαζηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο EUROJUST. 

 

4.4 ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ  

 
4.4.1 Ν πεξί Φόξωλ Θαηαλάιωζεο Λόκνο αξ. 91(Η)/2004 

Θαηά ην έηνο 2012 ηξνπνπνηήζεθε ν πεξί Φφξσλ Θαηαλάισζεο Λφκνο αξ. 91 (Η) ηνπ 2004 κε 

ηνπο Λφκνπο αξ. 169(Η)/2012 – (Δ.Δ. αξ. 4369, 6.12.2012) θαη αξ. 186(Η)/2012 – ((Δ.Δ. αξ. 

4372, 21.12.2012).  

Ζ α‟ ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο αλψηεξεο ηηκήο ιηαληθήο 

πψιεζεο επί ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ ηζηγάξσλ, ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ 

θαηαλάισζεο ζηα ηζηγάξα, ζηα θαπλά γηα θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ) ηζηγάξσλ θαη 

άιισλ θαπλψλ γηα θάπληζκα θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζε αιθννινχρα 

πνηά θαζψο θαη ζηελ κπχξα.  
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Ζ β΄ ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζε 

ελεξγεηαθά πξντφληα φπσο ζην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 

θηλεηήξσλ θαη ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο. 

Δπηπξφζζεηα, ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ε δεπηεξνγελήο Ρεισλεηαθή θαη πεξί Φφξσλ 

Θαηαλάισζεο Λνκνζεζία κε ηηο αθφινπζεο Θαλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Ξξάμεηο : 

4.4.2 Θαλνληζκνί, Γηαηάγκαηα θαη Γλωζηνπνηήζεηο κε βάζε ηνλ πεξί Ρειωλεηαθνύ 

Θώδηθα Λόκν αξ. 94 (Η) ηνπ 2004  

 Θ.Γ.Ξ. 14/2012 – (Δ.Δ. αξ. 4543, 20.1.2012) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειψλ ππεξσξίαο.  

 Θ.Γ.Ξ. 270/2012 – (Δ.Δ. αξ. 4581, 20.7.2012) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ πξνζσξηλή 

εηζαγσγή ηδησηηθψλ νρεκάησλ (εηδηθέο πεξηπηψζεηο), ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ΘΓΞ 

439/2004. 

 

4.4.3 Θαλνληζκνί, Γηαηάγκαηα θαη Γλωζηνπνηήζεηο κε βάζε ηνλ πεξί Φόξωλ 

Θαηαλάιωζεο Λόκν αξ. 91 (Η)  ηνπ 2004 : 

 Θ.Γ.Ξ. 76/2012 - (Δ.Δ. αξ. 4552, 2.3.2012) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ απψιεηα (θχξα) 

αηζπιηθήο αιθνφιεο. Αθπξώζεθε κε ηελ Θ.Γ.Ξ. 542/2012.  

 Θ.Γ.Ξ. 513/2012 – (Δ.Δ. αξ. 4611, 14.12.2012) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ζπλνδεπηηθνχ εγγξάθνπ. 

 Θ.Γ.Ξ. 542/2012 – (Δ.Δ. αξ. 4615, 28.12.2012) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ απψιεηα 

(θχξα) αηζπιηθήο αιθνφιεο. Αθπξψλεη ηελ Θ.Γ.Ξ. 76/2012. 

 

4.5 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

επίπεδν γηα ηα ειεθηξνληθά ηεισλεία, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κε πιήξε 

απεμάξηεζε απφ ην ραξηί, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

4.5.1. Πύζηεκα E.M.C.S. – (Excise Movement Control System) - Πύζηεκα 

παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ελδνθνηλνηηθήο δηαθίλεζεο ελαξκνληζκέλωλ 

πξνϊόληωλ, πνπ ηεινύλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ηωλ εηδηθώλ 

θόξωλ θαηαλάιωζεο 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012, θαηφπηλ απφθαζεο πνπ έρεη ιεθζεί απφ φιεο ηηο ρψξεο κέιε 

ηεο ΔΔ, ην ζχζηεκα E.M.C.S. έρεη αλαβαζκηζηεί ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ησλ 
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θηλήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε ελαξκνληζκέλνπο Φφξνπο Θαηαλάισζεο. Ρν 

κεηξψν SEED  κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο παξαιήπηεο έρεη αλαβαζκηζηεί κε λέεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ. 

Θαηά ην έηνο 2012 θαηαγξάθεθαλ 12492 δηαθηλήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 5965, ζε πνζνζηφ 

47,7%, αθνξνχζαλ δηαθηλήζεηο κεηαμχ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Θχπξνπ θαη 

6248 δηαθηλήζεηο, ζε πνζνζηφ 50%, αθνξνχζαλ δηαθηλήζεηο/απνζηνιέο ελαξκνληζκέλσλ 

πξντφλησλ, κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Θχπξνπ. Απφ ηελ Θχπξν μεθίλεζαλ 279 

δηαθηλήζεηο, κε πξννξηζκφ ηα θξάηε κέιε, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 2,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηήζησλ θηλήζεσλ.  

 

4.5.2. Ππζηήκαηα Γειωηηθώλ, Δηζαγωγώλ, Ξιεξωκώλ θαη Απνζεθώλ Ρειωλεηαθήο 

Απνηακίεπζεο. 

Δληφο ηνπ 2012 θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα πεξεζηψλ Ξιεξνθνξηθήο άξρηζε ε πιήξεο 

ηερληθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ πην πάλσ ζπζηεκάησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή. Ζ αλαβάζκηζε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2013. 

Ρν ζχζηεκα Απνζεθψλ έρεη δηαζπλδεζεί κε ην πην πάλσ ζχζηεκα EMCS, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη δηπιή θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ρα δχν ζπζηήκαηα εμππεξεηνχλ ηνλ έιεγρν 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θφξνπο θαηαλάισζεο φζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζή ηνπο 

(EMCS) θαη ηελ θχιαμε θαη δηάζεζή ηνπο (Πχζηεκα Απνζεθψλ Ρεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο -

ΑΡΑ). Πην  ζχζηεκα ΑΡΑ έρεη  δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα γηα  ιεηηνπξγία ηξερνχκελσλ 

ινγαξηαζκψλ (Running Accounts), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηάζεζεο 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζε μερσξηζηά απνζέκαηα, φπσο είλαη ηα 

αιθννινχρα πνηά ή πεηξειαηνεηδή. 

 

4.5.3. Ππζηήκαηα Γαζκνινγίνπ θαη Θνηλνηηθώλ Ξνζνζηώζεωλ 

Δληφο ηνπ 2012, έρεη νινθιεξσζεί ε πιήξεο κεηάβαζε ζην αλαβαζκηζκέλν ζχζηεκα TARIC3, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληειεζηέο δαζκψλ θαη θφξσλ θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

έιεγρν ησλ απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ. Ξξφζζεηα, ην TARIC (Πχζηεκα Νινθιεξσκέλνπ 

Γαζκνινγίνπ), έρεη δηαζπλδεζεί κε ην Πχζηεκα Δηζαγσγψλ γηα ζθνπνχο θαηαρψξεζεο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Αλακέλεηαη φπσο, εληφο ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηαρψξεζε ζην TARIC, ησλ εζληθψλ απαγνξεπηηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ θαζψο θαη ε 

δηαζχλδεζε ηνπ κε ην ππφ αλάπηπμε ζχζηεκα Δμαγσγψλ. 

 

4.5.4. Πύζηεκα EORI - Πύζηεκα εγγξαθήο θαη αλαγλώξηζεο Νηθνλνκηθώλ Φνξέωλ. 

Mέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 έρνπλ εγγξαθεί ζηελ Θχπξν, 27500 πεξίπνπ νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

ζηελ Θχπξν, δειαδή 1000 πεξηζζφηεξνη απφ φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.  
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4.5.5. Πύζηεκα Διέγρνπ Δηζαγωγώλ (I.C.S.) θαη Αλάιπζεο Θηλδύλνπ (Risk 

Analysis). 

Ρν ζχζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγψλ επηηξέπεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέηνπλ ηηο 

Ππλνπηηθέο Γηαζαθήζεηο Δηζφδνπ (ENS) γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Θνηλφηεηαο κέζσ Θχπξνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 θαηαηέζεθαλ 

110.716 ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ, δει. 10,000 πεξίπνπ ιηγφηεξεο απφ ην 2011. 

 

4.5.6. Πύζηεκα Διέγρνπ Δμαγωγώλ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα πεξεζηψλ Ξιεξνθνξηθήο, 

ζπκπιεξψζεθε ε δηαδηθαζία πξνθνξψλ θαη ε αλάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο 

λένπ πιήξνπο ζπζηήκαηνο Δμαγσγψλ γηα ηηο δηαζαθήζεηο εμαγσγψλ (έκκεζεο θαη άκεζεο) θαη 

γηα ηηο ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εμφδνπ (EXS). Ρν ζχζηεκα αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 

εληφο ηνπ ηξίηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ 2013. 

Θαηά ην 2012 θαηαρσξήζεθαλ ζην ζχζηεκα Δμαγσγψλ ECS δηαζαθήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

κφλνλ έκκεζεο εμαγσγέο. Ιεηηνχξγεζε επίζεο ην ζχζηεκα EXS ζην νπνίν θαηαηέζεθαλ νη 

ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εμφδνπ. 

 

4.5.7. Άιια ζπζηήκαηα. 

Δληφο ηνπ 2012 δεκηνπξγήζεθε απηφλνκε εθαξκνγή γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ Ξξνζθπγψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ελαληίνλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ 

ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη ησλ ζρεηηθψλ Απνθάζεσλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, αλακέλεηαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ππνζέζεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη απφ ην Ρκήκα (π.ρ. ιαλζαζκέλε δήισζε, δφινο, έξεπλα, εθ ησλ πζηέξσλ 

βεβαίσζε). 

 

4.5.8. Νη ηζηόηνπνη ηνπ Ρκήκαηνο θαη ην ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ» 

Ν ηζηφηνπνο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ παξακέλεη ην θαηεμνρήλ κέζν πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα θη σο εθ ηνχηνπ ε 

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ, επηθαηξνπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ, έρεη ηεζεί πάλσ ζε 

κφληκε θαη ζπζηεκαηηθή βάζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ην έηνο 2012 ππήξμε αθφκε 

πην πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηζηφηνπνπ, ηφζν ηερληθά φζν θαη επηρεηξεζηαθά, έρνπλ 

εκπινπηηζηεί αξθεηά νη πιείζηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε λέν πιηθφ, ζηνρεχνληαο ζηελ έγθπξε 

θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε, απνθεχγνληαο παξάιιεια ρξνλνβφξεο θαη πεξίπινθεο 

δηαδηθαζίεο ζηελ αλεχξεζε ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 
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Πε φ,ηη αθνξά ην ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ», ζπλερίζηεθε ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

Ξξφζζεηα, θαηά ην έηνο 2012 μεθίλεζε ε κειέηε θαη ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδαο πνπ ζα 

θηινμελεί ην ειεθηξνληθφ (εηθνληθφ) ηεισλεηαθφ κνπζείν ηεο Θχπξνπ ζην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία ησλ ηεισλείσλ θαη ηα δηάθνξα εθζέκαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

ην Ρκήκα ηα νπνία έρνπλ ήδε ηχρεη θαηά ην 2012, αμηνιφγεζεο, θσηνγξάθεζεο θαη 

θαηαγξαθήο. 

 

4.6 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ, ΔΠΩΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΜΩΡΔΟΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

4.6.1. Δπηκόξθωζε πξνζωπηθνύ 

Κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο, ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ έρεη θαζηεξψζεη ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγψλ φζν θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ εηαίξσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο 

απνδνηηθφηεηαο κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελδνηκεκαηηθψλ θαη άιισλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιινπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο επίζεο 

θαη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ «Customs 2013» θαη «Fiscalis 2013». Πηα 

πξνγξάκκαηα απηά ιεηηνπξγνί ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο κε άιια θξάηε κέιε επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ. 

4.6.2. Δζωηεξηθέο θαη εμωηεξηθέο ζρέζεηο 

Ππλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Κέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγψλ ζηηο 

Δπηηξνπέο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε ζπλέδξηα, ην Ρκήκα εθπξνζσπήζεθε απφ 

αξηζκφ ιεηηνπξγψλ. Δπηπξφζζεηα ζπλερίζηεθαλ νη επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ είρε ηελ επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνχο άιισλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ 

ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ 

ηνκέσλ, ελψ ιεηηνπξγνί επηζθέθζεθαλ αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ ΔΔ θαη 

έηπραλ ελεκέξσζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιεςεο ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαηά ην 2ν 

εμάκελν ηνπ 2012, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ νξγάλσζε ζηελ Θχπξν 

ζεκηλάξην ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο θαη ζπληφληζε ηηο ζπλαληήζεηο ησλ 

Νκάδσλ Δξγαζίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. 

 

Δπηπιένλ, εληφο ηνπ 2012, ππνγξάθηεθε, φπσο πξναλαθέξζεθε, Κλεκφλην Θαηαλφεζεο 

κεηαμχ ηεο Νκνζπνλδίαο Ρεισλεηαθήο πεξεζίαο – Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο θαη ηνπ Ρκήκαηνο 



24 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2012 

Ρεισλείσλ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Πηφρνο ηνπ ελ ιφγσ Κλεκνλίνπ ήηαλ ε πξνψζεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ δχν θξαηψλ 

κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία, αιιεινβνήζεηα θαη δηεξεχλεζε ησλ ηεισλεηαθψλ αδηθεκάησλ. 

 

4.7 ΑΦΗΜΔΗΠ/ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ -ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ (ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ-ΞΗΛΑΘΔΠ) 

Ππλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

  

Πίνακαρ 5: ΑΦΙΞΕΙ/ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ ΠΛΟΙΩΝ 

 

 

Έηνο/    

Δπαξρία 

ΑΦΗΜΔΗΠ ΞΙΝΗΩΛ 

Αξηζκόο πινίωλ Αξηζκόο Δπηβαηώλ Φνξηίν (Κ/Ρ) 

ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ
1
 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ

2
 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ 

2011 3106 0 271 45883 0 0 2,802,698 3,039,644 0 

2012 2929 0 310 44279 0 0 2,412,956 2,958,902 0 

 

(1) Υπό διαμεηακόμιζη Επιβάηερ ζηο λιμάνι Λεμεζού για ηο 2011: 57,213 και για ηο 2012: 113,093  

(2) Πεπιλαμβάνεηαι διαμεηακομιζηικό θοπηίο για ηο 2011: 359,521ΜΤ και για ηο 2012: 307,009ΜΤ 

 

 

 

 

 

Έηνο/    

Δπαξρία 

ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΞΙΝΗΩΛ 

Αξηζκόο πινίωλ Αξηζκόο Δπηβαηώλ Φνξηίν (Κ/Ρ) 

ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ
3
 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ 

2011 3118 0 250 45341 0 0 1,222,492 470,827 0 

2012 2906 0 268 44244 0 0 1,129,024 591,199 0 

(3) Διαμεηακομιζηικό θοπηίο πος πεπιλαμβάνεηαι ζηιρ εξαγωγέρ για ηο 2011: 242,587 ΜΤ και για ηο 

2012: 243,458 ΜΤ. 

 

Πεκ. Ζ Ιεκεζφο ζπκπεξηιακβάλεη ηε Κνλή θαη ην Αθξσηήξη θαη ε Ιάξλαθα πεξηιακβάλεη ην 

Βαζηιηθφ, ην Εχγη θαη ηε Γεθέιεηα. 

 

Πίνακαρ 6: ΑΦΙΞΕΙ/ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 

Έηνο/  

   

Δπαξρία 

ΑΦΗΜΔΗΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ 

Αξηζκόο Αεξνζθαθώλ Αξηζκόο Δπηβαηώλ Φνξηίν (Κ/Ρ) 

ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ
1
 ΞΑΦΝΠ

2
 ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2011 25920 6145 32065 96708 889702 3686410 23578 268 23846 

2012 30230 7363 37593 3625249 1118111 4743360 14867 302 15169 

 

(1) Υπό διαμεηακόμιζη Επιβάηερ ζηο αεποδπόμιο Λάπνακαρ για ηο 2011: 287,859 και για ηο 2012: 130,847 

(2)  Υπό διαμεηακόμιζη Επιβάηερ ζηο αεποδπόμιο Πάθος για ηο 2011: 38,366 και για ηο 2012: 24,551 
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Έηνο/  

   

Δπαξρία 

ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ 

Αξηζκόο Αεξνζθαθώλ Αξηζκόο Δπηβαηώλ Φνξηίν (Κ/Ρ) 

ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ
1
 ΞΑΦΝΠ

2
 ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2011 25940 6149 32089 2743194 892360 3635554 14442 215 14657 

2012 30056 7353 37409 3570891 1123140 4694031 14002 250 14252 

 

 

Κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ππήξραλ εγγεγξακκέλνη ζην ηεισλεηαθφ κεηξψν 27,000 

πξφζσπα θαη εθδφζεθαλ 10 άδεηεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Πίνακαρ 7: Καηάζηαζη εγγεγπαμμένων ζηο ηελωνειακό μηηπώο πποζώπων – 

πποζώπων πος καηέσοςν άδειερ απλοςζηεςμένων διαδικαζιών 

πεξηγξαθή 2008 2009 2010 2011 2012 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ ζην 
ηεισλεηαθφ κεηξψν 

πξνζψπσλ 

19,081 21,276 22,914 26,500 27,000 

Αξ. πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 
άδεηεο απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ 

12 10 10 10 10 

 

Ν ηεισληζκφο εκπνξεπκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ 

Ρεισλείσλ.  

Tν ζχλνιν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2008-2012 θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ 8: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων ειζαγωγήρ και πποϊόνηων  

για ηην πεπίοδο 2008-2012  

Ξεξηγξαθή 2008 2009 2010 2011 2012 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο 122,903 107,126 107,561 101,448 97,202 

Αξ. εηδψλ 207,947 177,298 176,374 159,974 146,993 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ 
επηιέγεθαλ γηα έιεγρν (θπζηθφ 
ή εγγξάθσλ)  

48,094 33,569 31,000 26,687 23,561 

 

Πίνακαρ 9: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων εξαγωγήρ  

για ηην πεπίοδο 2011-2012  

Έηνο/  

   

Δπαξρία 

Γηαζαθήζεηο Δμαγωγήο 

EUA (κε ρώξεο ηεο ΔΕΔΠ) EXA (εθηόο ΔΔ) 

ΙΔΘΩΠΗΑ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ  ΙΔΘΩΠΗΑ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ  

2011 116 0 94 0 210 4016 16419 5750 162 26347 

2012 76 0 331 0 407 4827 18384 6181 198 29590 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2013 

 
Πηεξηδφκελνη ζην Όξακα θαη ηελ Απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεχεη κεηαμχ 

άιισλ, ζηε κφληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ έηζη 

ψζηε ην πξνζσπηθφ λα θαηαζηεί πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ πξνο φθεινο ηνπ Θχπξηνπ 

πνιίηε αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ γεληθφηεξα. Ρν Ρκήκα, θαινχκελν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ ηνλ πνιίηε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ εηαίξνπο. Πε απηά ηα 

πιαίζηα νη βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ην 

Ρκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 είλαη νη αθφινπζνη :  

 

 Δληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο  

ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη κείσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

 Βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ.  

 Δπίηεπμε ζσζηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ηεισλεηαθφ έιεγρν θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ απξφζθνπηε δηαθίλεζε 

επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο θαη ηηο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ ρσξψλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη ζηφρεπζε ησλ ειέγρσλ ζε ηνκείο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (εθπαίδεπζε, εμνπιηζκφο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ξεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ζιεθηξνληθά 

Ρεισλεία. Αλαβάζκηζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμε λέσλ γηα πξφζζεηε 

παξαρψξεζε δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. 

 Ππλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κφληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 Γηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ Ξξφηαζε ΝΓΖΓΗΑΠ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ γηα ηε ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2003/96/ΔΘ αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ 

θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Γηαβνπιεχζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Θνηλνηηθφ 

Ρεισλεηαθφ Θψδηθα, ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο απηνχ θαζψο επίζεο θαη ηνλ λέν ελσζηαθφ 

Ρεισλεηαθφ Θψδηθα. 
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 Ξξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίσλ 

Θαηαλφεζεο. 

 Ξξνψζεζε ζπκθσληψλ Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Mutual Recognition Agreements – MRAs) 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζε πξνγξάκκαηα ΑΔΝ (Authorised Economic Operators) 

θαζψο επίζεο θαη ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο (εθ κέξνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ) ησλ MRAs κε Ηαπσλία θαη Ζ.Ξ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 

  



28 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2012 

Παπάπηημα Α - Έζοδα Σμήμαηορ Σελωνείων (εκηόρ ηηρ Τπηπεζίαρ Φ.Π.Α.) για ηα έηη 2008- 2011 

ΔΟΓΑ ΔΣΟ 2008 ΔΣΟ 2009 ΔΣΟ 2010 ΔΣΟ 2011 ΔΣΟ 2012 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ      

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 56569843,42 39.717.758,06 36.349.788,12 31.804.645,24 25.812.035,98 

ΔΗΑΓ. ΓΑΜΟΗ ΣΜ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

156.702,04 111.544,96 105.261,10 116.206,09 118.021,63 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ ΚΤΡ. ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΒΑΔΧΝ 15.751,62 100,81 7.805,88 1.607,18 63,00 

Α. ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ  56.742.297,08 39.829.403,83 36.462.855,10 31.922.458,51 25.930.120,61 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

ΠΔΣΡΔΛAIΟΔΗΓΖ  261.483.411,40 263.383.965,5 308.059.745.72 337.206.678,40 317.157.288,72 

ΚΑΠΝΟ 196.326.184,48 193.203.960,52 196.948.727,17 218.642.203,18 213.029.403,67 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ 17.323.594,20 16.769.727,70 17.474.104,65 15.292.210,45 16.675.168,57 

ΕΤΘΟ  10.971.158,78 10.535.692,30 11.092.984,45 10.894.457,10 10.732.446,66 

ΑΔΡΗΟΤΥΑ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΠΟΣΑ  2.245,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ & ΜΖΥΑΝΔ ΣΟΤ  173 0,00 77,66 0,00 0,00 

ΠΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΤΡΑΚΗΑ  2.734.211,98 2.513.363,14 2.377.981,68 2.556.983,79 2.577.799,02 

ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑ 0,00 175,99 269,95 0,00 0,00 

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ 259.617,00 167.568,58 144.380,00 142.934.60 79.805,60 

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 210.633,88 245.827,73 281.944,52 475.679,69 206.532,18 

ΟΥΖΜΑΣΑ 79.608.409,75 50.473.347,70 60.369.343.81 44.423.054,89 27.114.250,88 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΧΠΧΝ 0,00 231,00 8.475,41 2.028,16 0,00 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "ΣΕΗΠ" 50.463.500,58 33.990.849,42 265.238,89 202.228,80 147.388,81 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΑ 1.308.792,23 1.331.763,02 1.146.932,22 548.705,77 
 

141.246,59 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΣΔ 1.371.270,23 1.074.134,42 656.670,32 575.687,36 
 

312.564,46 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "VAN" 258.304,00 171.868,35 209.625,91 96.496,61 96.556,26 

ΠΡΟΘ. ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛ. ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 2.012.751,16 1.396.676,03 1.229.500,64 1.025.584,01 693.120,59 

Β. ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  624.334.258,4 575.259.151,4 600.266.003,00 632.084.932,81 588.963.572,01 

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  

ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ  946.753,69 857.083,34 831.465,35 789.295,18 760.380,11 

ΑΛΛΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ  72.964,62 62.823,11 68.551,03 60.138,91 54.732,63 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΧΡΗΧΝ  2.592.812,74 2.175.598,64 1.909.406,79 1.543.710,62 1.205.168,55 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  926,83 774,63 953,48 1.013,25 974,70 

ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΑΘΡΧΝ  83.892,01 151.909,85 132.276,36 122.951,04 140.476,51 

ΔΠΗΒ. ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΤΣΔΡ. ΦΟΡΟΤ  622.506,93 496.976,32 725.260,87 587.125,87 387.675,74 

ΥΡΖΜ. ΠΟΗΝΔ ΔΞΧΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  595.613,64 449.224,04 362.069,50 425.927,65 738.685,33 

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, ΟΦΔΗΛΔ  547.911,55 589.801,67 426.113,76 432.914,42 412.761,64 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  0,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.  453.695,80 336.885,33 431.496,29 264.601,90 274.297,18 

ΥΟΡHΓΗΑ ΑΠO ΗΓΗΧΣΔ  439.846,91 314.260,93 235.679,51 362.107,71 97.150,22 

ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 245.217,66 201.832,18 223.590,37 421.606,97 119.033,60 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΩΝ  6.602.142,38 6.137.170,04 5.346.863,31 5.011.393,52 4.191.336,21 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  
ΔΚΣΟ Φ.Π.Α. (Α+Β+Γ) 

687.678.697,82 621.225.725,27 642.075.721,41 669.018.784,84 619.085.028,83 
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Γξαθεία Ρκήκαηνο Ρειωλείωλ - Πηνηρεία Δπηθνηλωλίαο 

Αρχιτελωνείο 

Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία  

Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία  

Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 601713 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 302031  

 

Τελωνείο Λευκωσίας 

Διεύθυνση: Αντρέα Κάρυου 1, Βιομηχ. Περιοχή Έγκωμης, 2409 Λευκωσία 

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο  Λευκωσίας, Ταχ. Θυρ. 24539, 1300 Λευκωσία 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: nicosia@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 407509 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 407506 

 

Τελωνείο Λεμεσού 

Λιμάνι Λεμεσού  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λεμεσού, Ταχ. Θυρ. 56054, 3304 Λεμεσός 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: limassol@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +357 25 802400 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 25 306597 

 

Τελωνείο Λάρνακας 

Λιμάνι Λάρνακας  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λάρνακας, Ταχ. Θυρ. 40105, 6301 Λάρνακα 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: larnaca@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24 801440 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 24 304356 

 

 

Τελωνείο Πάφου 

Διεύθυνση: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Πολυκατοικία Ε, 1ος όροφος, 8011 Πάφος 

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Πάφου, Ταχ. Θυρ. 62198, 8061 Πάφος 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: paphos@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 804634 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 26 306110 
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