
                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2015  2015 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Τελωνείων 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ετήςια έκθεςη του  
Τμήματοσ Τελωνείων 

Προςτατεύοντασ τουσ πολίτεσ και 
διευκολύνοντασ το νόμιμο εμπόριο 

Τμήμα Τελωνείων 
Υπουργείο Οικονομικών 



2 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2015 
   

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 2015 

 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ............................................................... 3 

1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ .................................................................................................................................. 4 

2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ-ΣΔΛΔΥΩΖ ................................................................................................................... 4 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ........................................................................................................................................ 6 

4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑTA ΣΟ 2015 ................................................................................................................ 7 

4.1 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ................................................................................................................................. 7 

4.2 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ.................................................... 8 

4.3 ΑΠΟΓΟΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ............................................................................................................11 

4.4 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ...........................................................................................................13 

4.5 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΕΩΝΔ .......................................................................................................................................15 

4.6 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ .....................................................................................................................................15 

4.7 ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ, ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΥΔΔΗ .......................................................................16 

4.8 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ...............................................................................................................................18 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 2016 ............................................................................21 

 
  



3 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2015 
   

Υαιπεηιζμόρ ηος Γιεςθςνηή ηος Σμήμαηορ Σελωνείων 

Ζ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2015 έρεη εηνηκαζηεί ζηε βάζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηνπ 
Σκήκαηνο Σεισλείσλ πνπ ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν 2014-2016, ην νπνίν είλαη 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα 
ηελ πην πάλσ πεξίνδν. 

ε φιν ηνλ θφζκν, ηα ζεκεξηλά Σεισλεία ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο αθνχ ζα 
πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κε ηε ξαγδαία 
αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπο απμεκέλνπο θίλδπλνπο ζε ζρέζε κε 
ηελ αζθάιεηα. Ο ξφινο ησλ Σεισλείσλ, πνπ παξαδνζηαθά ζρεηίδεηαη κε ηελ 
είζπξαμε ησλ εζφδσλ, έρεη επεθηαζεί γηα λα πεξηιάβεη ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο 
αξρέο, θπξίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο φζν 

θαη ηεο αιπζίδαο αλεθνδηαζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο άιισλ 
θπβεξλεηηθψλ Σκεκάησλ απαηηεί επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα θαη εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ιεηηνπξγψλ.  

Σν Σκήκα θαιείηαη λα γλσξίδεη ηηο αιιαγέο θαη λα είλαη επέιηθην θαη εππξνζάξκνζην πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη λα δηαηεξήζεη παξάιιεια ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ειέγρσλ θαη ηεο 
δηεπθφιπλζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ. 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο εκπνξηθήο απάηεο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, πξντφλησλ θαπλνχ θαη 
εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απαηηεί πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 
πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
εμάπισζεο ησλ λέσλ ηάζεσλ απάηεο. Με ζηφρν ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ κεησκέλνπ αλζξσπηλνχ 
δπλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ην Σκήκα έρεη εηζαγάγεη ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη 
κεζφδνπο ειέγρνπ κε βάζε ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ θαη έρεη βειηηψζεη ηα ειεθηξνληθά ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα 
θαη ηε δηθηχσζε ηνπ. 

Σα έζνδα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε εηζπξάμεηο απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, θφξνπο 
θαηαλάισζεο θαη ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ. Καηά ην 2015, παξά ηε ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ Σκήκαηνο, 
ππήξμε αχμεζε ζηα έζνδα θπξίσο απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη θφξνπο θαηαλάισζεο, ζε πνζνζηφ 0,8% 
ζε ζχγθξηζε κε ην 2014.   

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ξφινπ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε, δηελεξγήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο θαηαζρέζεσλ δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, θαπληθψλ, αιθννινχρσλ θαζψο θαη 
εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ε πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη 
ζπζηαζεί ζρεηηθή νκάδα ζην Σκήκα ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα αλάπηπμε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 
2017-2019, ηνπ Πιάλνπ Γξάζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ Γεηθηψλ Απφδνζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα 
νκάδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Κππξηαθήο Αθαδεκίαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.   

Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Γηα 
ην ζθνπφ απηφ ην Σκήκα Σεισλείσλ κεηέρεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα  αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε ηνπ Κνηλνχ 
Πιαηζίνπ Ηθαλνηήησλ ησλ Σεισλεηαθψλ Λεηηνπξγψλ, ζην πξφηππν ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ, πνπ ζηφρν 
έρεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα ηελ κεγαιχηεξε θαη νκνηφκνξθε απφδνζή ηνπο κέζα απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα πςεινχ επηπέδνπ αθεξαηφηεηαο, ζπλέπεηαο θαη δηαθάλεηαο.  

Ζ επίηεπμε ησλ πην πάλσ θαζψο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ επηζπλεκκέλε έθζεζε, αληαλαθινχλ 
ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ην Σκήκα Σεισλείσλ, ελψ ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
εκπνξηθφ θφζκν θαη ζπγρξφλσο ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, απνηεινχλ χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 

  

 

Γεκήηξηνο Υαηδεθσζηήο 
Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ  
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ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ 

1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΟΡΑΜΑ  

Σν Σκήκα Σεισλείσλ ιεηηνπξγεί σο έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο βειηηψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε 

ζπλερή βάζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

ΑΠΟΣΟΛΖ 

 πλεηζθνξά ζηα δεκφζηα έζνδα κε ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δαζκψλ, θφξσλ θαη 

άιισλ ηειψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 Πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο. 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνθέξνληαη απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα επίηεπμε πςειήο 

πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ. 

2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ - ΣΔΛΔΥΩΖ  

Καηά ην επηζθνπνχκελν έηνο, εθηεινχζε ρξέε Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ ν θνο Γεκήηξηνο 

Υαηδεθσζηήο, ν νπνίνο απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2015 δηνξίζηεθε Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο 

Σεισλείσλ. 

Σν Σκήκα είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηειείηαη απφ ην 

Αξρηηεισλείν θαη ηα Δπαξρηαθά Σεισλεία Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. Σν 

ηεισλείν ηεο Πάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ ηεισλείνπ Λεκεζνχ. ηειερψλεηαη απφ 

ηεισλεηαθφ, γξακκαηεηαθφ, δηνηθεηηθφ θαη ινγηζηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο επίζεο θαη κε αξηζκφ 

εξγαηψλ. Οη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ 385, 

δειαδή, 10 ιηγφηεξεο απφ ην 2014.  

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ην Σκήκα Σεισλείσλ ζηειερσλφηαλ ζπλνιηθά κε 298 

ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο, κε πνζνζηφ κείσζεο 2,7% (8 ιηγφηεξνη) ζε ζρέζε κε ην 2014, 

απμάλνληαο ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ζέζεσλ ζε 22,6% (ζχλνιν 87) επί ησλ εγθεθξηκέλσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Βαθμόρ 

Δγκεκπιμένερ 
θέζειρ 

ςμπληπωμένερ 
θέζειρ 

Κενέρ 
θέζειρ 

Δπιζηημονική Πςπαμίδα 

Γηεπζπληήο  
1 1 - 

Πξψηνη Σεισλεηαθνί Λεηηνπξγνί 
4 0 4 

Αλψηεξνη Σεισλεηαθνί Λεηηνπξγνί 
12 8 4 

Σεισλεηαθνί Λεηηνπξγνί Α’ 
40 22 18 

Σεισλεηαθνί Λεηηνπξγνί 
177 157 20 

 Σεσνική Πςπαμίδα 

Σειψλεο  
13 7 6 

Βνεζνί Σειψλεο 
26 16 10 

Δμεηαζηέο Σεισλείσλ 1εο ηάμεο 
24 2 22 

Δμεηαζηέο Σεισλείσλ 
30 30 0 

Βνεζνί Σεισλείσλ 
58 55 3 

ΤΝΟΛΟ 385 298 87 

Πίνακαρ 1: Διοικηηική δομή ηος Τμήμαηορ Τελωνείων καηά ηο 2015 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαλνκήο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζην Αξρηηεισλείν θαη ζηα 
επαξρηαθά ηεισλεία: 

Πποζωπικό Γπαθεία Σμήμαηορ Σελωνείων ύνολο 

Απσιηελωνείο Λεςκωζίαρ Λεμεζού Λάπνακαρ Πάθος Αποζπάζειρ  

Σεισλεηαθφ 
Πξνζσπηθφ  

84 40 93 60 17 4 298 

Δμεηαζηέο ηεισλείσλ 
κε ζπκβφιαην 
ανξίζηνπ ρξφλνπ* 

0 2 1 1 - - 4 

Βνεζνί ηεισλεηαθνχ 
(σξνκίζζην 
πξνζσπηθφ)* 

- 
11 14 6 - - 31 

ύνολο 84 53 108 67 17 4 333 

Πίνακαρ 2: Καηάζηαζη Πποζωπικού ηος Τμήμαηορ Τελωνείων ανά επαπσία 

* Στο Τμήμα ςπηπετούν 4 Εξεταστέρ Τελωνείων Αοπίστος Χπόνος καθώρ επίσηρ και 31 άτομα 
ωπομίσθιος πποσωπικού, ωρ βοηθοί τελωνειακού. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

ην 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 Σκήκα θξίλεη φηη απαηηείηαη ή φπνπ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, ηε 

ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ επαξρηαθψλ ηεισλείσλ. 

Σα επαξρηαθά ηεισλεία ιεηηνχξγεζαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο επηηειψληαο ην έξγν ηνπο, 

δηεπθνιχλνληαο  ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην θαη ηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπο απνζηέιινληαη. 

ην πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ 

Σκήκαηνο (Αξρηηεισλείν) κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην 2012, 

(ζειίδεο 6-12). 

 

 

Πίνακαρ 3: Οπγανωηική δομή Απσιηελωνείος 
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4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑ ΣΟ 2015 

ηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηα έηε 2015 - 2017 

έρεη ζρεδηαζηεί ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ 2014 - 2016, ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη σο πην θάησ:  

 δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο 

αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο βειηίσζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο ελδνηκεκαηηθά θαη κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, 

 πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ,  

 αχμεζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά κέζσ απμεκέλσλ απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ηεο 

είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ, ηεο είζπξαμεο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαηαλάισζεο, ΦΠΑ 

θαη ηεο πξάζηλεο θνξνινγίαο, 

 ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

θαη θνηλνηηθέο λνκνζεζίεο θαη, 

 ζπλερήο επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο απφδνζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ην Σκήκα αλέπηπμε πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε 

νπνία εληάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο: 

4.1 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Ζ λνκνζεηηθή εξγαζία ε νπνία έρεη γίλεη γηα ην 2015 θαιχπηεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο  

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζηνλ Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 952/2013 

πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2013 (κε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα πνπ ηίζεληαη 

ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Μαΐνπ 2016) θαηαξγψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ Δθζπγρξνληζκέλν Σεισλεηαθφ 

Κψδηθα. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2015, ην Σκήκα ζπκκεηείρε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ εθηειεζηηθψλ θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ 

πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα, νη νπνίεο ςεθίζηεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2015. Οη ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ΔΔ κε ηελ εκπινθή 

εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ψζηε λα ζπληαρζεί, ππφ κνξθή θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεο, έγγξαθν κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα, κε εθαξκνγή 

ηελ 1ε Μαΐνπ 2016. 

Καηά ην έηνο 2015 δεκνζηεχζεθαλ νη αθφινπζεο Καλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο, σο 

δεπηεξνγελήο Σεισλεηαθή θαη πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Ννκνζεζία: 
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4.1.1 Κανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού Κώδικα 

Νόμο απ. 94 (Η) ηος 2004  

 ΚΓΠ 21/2015 - (E.E. αξ. ΔΔ 4847, 23.1.2015) - Φνξνινγία νρεκάησλ θαη νηθνζθεπήο 

Κχπξησλ Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηε Γεκνθξαηία - (ηξνπνπνηεί ηελ 

παξάγξαθν 2 ηεο ΚΓΠ 354/2013) 

 ΚΓΠ 263/2015 - (E.E. αξ. 4885, 30.7.2015) - Σέιε παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ απφ 

δεκφζηεο πξνζσξηλέο απνζήθεο – (θαηαξγεί ηελ ΚΓΠ 381/2006) 

4.1.2 Κανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων Καηανάλωζηρ 

Νόμο απ. 91 (Η) ηος 2004 : 

 ΚΓΠ 254/2015 - (E.E. αξ. 4884, 27.7.2015) - Καηακεηξήζεηο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη 

ππνθαηάζηαησλ απηψλ πγξήο, ρχκα (in bulk) κνξθήο ζε δεμακελέο ή δνρεία (ηξνπνπνηεί 

ηελ ΚΓΠ 409/2004) 

 ΚΓΠ 287/2015 - (E.E. αξ. 4890, 4.9.2015) - Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο  γηα άδεηα θαηαζθεπήο 

κπχξαο εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο ζε κηθξφ δπζνπνηείν κε εηήζηα παξαγσγή κπχξαο 

θάησ απφ 1000 εθαηφιηηξα (ηξνπνπνηεί ηελ ΚΓΠ 263/2014) 

 ΚΓΠ 288/2015 - (E.E. αξ. 4890, 4.9.2015) - Απψιεηεο (θχξεο) ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

(ηξνπνπνηεί ηελ ΚΓΠ 337/2014) 

4.2 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

(ηξαηεγηθή επηδίσμε 2- ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2015 - 2017) 

Μέζα ζηα πιαίζηα επίηεπμεο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο επηδίσμεο, ην Σκήκα Σεισλείσλ έρεη 

ζέζεη σο πξψην ηξαηεγηθφ ηνπ ηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηεο Γεκνθξαηίαο κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ θαζψο επίζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λνκίκνπ εκπνξίνπ, 

θαζνξίδνληαο σο επηρεηξεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο: 

(α) ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ηελ έγθαηξε είζπξαμε εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, 

θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ΦΠΑ θαη, 

(β) ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ 

εκπνξίνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ. 

Μέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα, θαηά ην 2015 ην Σκήκα Σεισλείσλ πξνέβεθε κεηαμχ άιισλ, ζηηο 

πην θάησ ελέξγεηεο: 
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4.2.1 Διζππάξειρ Σμήμαηορ Σελωνείων 

Καηά ην έηνο 2015, ηα έζνδα απφ Δηζαγσγηθνχο Γαζκνχο, Φφξνπο Καηαλάισζεο θαη Άιια 

Έζνδα απμήζεθαλ θαηά 0,8% (€5,4 εθ. ζε απφιπηνπο αξηζκνχο), θζάλνληαο έηζη ηα €643,3 εκ. 

ζε ζχγθξηζε κε €637,9 εθ. πνπ ήηαλ ην 2014. Δπηπιένλ, ην Σκήκα Σεισλείσλ έρεη εηζπξάμεη 

πνζφ ΦΠΑ χςνπο €398,7 εθ. θαηά ηελ είζνδν/εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ.  

ηνλ Πίνακα 4 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ έρεη εηζπξάμεη ην Σκήκα 

Σεισλείσλ, ηα νπνία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €1.042,0 εκ., παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,7% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2014 πνπ ήηαλ €1.048,9 εθ. (€6,9 εθ. 

ζε απφιπηνπο αξηζκνχο).  

Οη εηζπξάμεηο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζηα πεηξειαηνεηδή αλήιζαλ ζηα €379,0 εθ. ζε 

ζρέζε κε €368,3 εθ. θαηά ην 2014, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 10,7 εθ. (ζε πνζνζηφ 2,9%), ελψ νη 

εηζπξάμεηο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζηα θαπληθά ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

6,3 εθ. (ζε πνζνζηφ 3,2%), θηάλνληαο ηα €189,5 εθ. ζε ζρέζε κε €195,8 εθ. ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν. Δπίζεο, νη εηζπξάμεηο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ζηελ αιθνφιε θαη αιθννινχρα 

πνηά αλήιζαλ ζηα €21,9 εθ. ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θαηά ην 2014 πνπ ήηαλ 

€21,1 εθ., ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,5%. 

 

                       Έηορ 

Έμμεζοι Φόποι 

2014 

(€ εκ.) 

2015 

(€ εκ.) 

2014/2015 

(€ εκ.) (%) 

Διζαγωγικοί Γαζμοί1 23,8 25,3 +1,5 +6,3 

Φόποι Καηανάλωζηρ 609,5 613,7 +4,2 +0,7 

Άλλα Έζοδα 4,6 4,3 -0,3 -6,5 

ΤΝΟΛΟ 637,9 643,3 +5,4 +0,8 

ΦΠΑ καηά ηην ειζαγωγή2 411 398,7 -12,3 -3,0 

ΤΝΟΛΟ 1048,9 1042,0 -6,9 -0,7 

     

Δπιζηποθέρ Διζαγωγικών 

Γαζμών 

0,18 0,23 +0,05 +27,8 

 

Πίνακαρ 4: Έζοδα ηος Τμήμαηορ Τελωνείων για ηην πεπίοδο 2014-2015 

 

 

                                                
1
 Από το ςυνολικό αυτό ποςό, θ Κυπριακι Δθμοκρατία κατακρατεί το 25% ωσ αντιςτάκμιςμα των διοικθτικών εξόδων 

είςπραξθσ και αποδίδει το 75% ςτο Ευρωπαϊκό Ταμείο ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2007/436 (ΕΚ, Ευρατόμ). 
2
 Το ποςό αυτό περιλαμβάνεται ςτα ςυνολικά ζςοδα ΦΠΑ, όπωσ παρουςιάηονται από το Τμιμα Φορολογίασ 
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Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ην 2015 σο πξνο ηελ πεγή ησλ εζφδσλ θαζψο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα 5 

έηε, παξνπζηάδεηαη ζην Παπάπηημα Α ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

4.2.2 Γιεςκόλςνζη νόμιμος εμποπίος 

 Πξαγκαηνπνίεζε έιεγρν (εκπνξεπκάησλ θαη εγγξάθσλ) πνπ αθνξνχζαλ 34.252 

δηαζαθήζεηο (πνζνζηφ 20,7%), ζε ζχλνιν 112.922 ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ 

εηζαγσγήο/εμαγσγήο/ δηακεηαθφκηζεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ην ηξέρνλ έηνο, φπσο 

αλαιχνληαη ζην πην θάησ πίλαθα. Οη δηαζαθήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.  

ΔΗΓΟ 

ΔΣΟ 

Απιθμόρ Γιαζαθήζεων 

Διζαγωγών Δξαγωγών Γιαμεηακόμιζηρ ΤΝΟΛΟ 

2014 86.974 23.267 4.757 114.998 

2015 81,846 24.994 4,179 112.922 

Πίνακαρ 5: Καηανομή Διαζαθήζεων 

 Γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνέβεθε ζε έιεγρν 

104.394 ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ θαη 13.545 ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εμφδνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο αλάιπζεο θηλδχλνπ.  

 Δμέδσζε 59 «Γεζκεπηηθέο Γαζκνινγηθέο Πιεξνθνξίεο» γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξζνχ 

θσδηθνχ θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ νξζή επηβνιή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη 

θφξσλ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηπρφλ κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο. 

 Υνξήγεζε 20 λέεο άδεηεο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ζε 

κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, ψζηε απηέο λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζην δηεζλή εκπνξηθφ 

αληαγσληζκφ κε ηε παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. πκκεηείρε ζε 50 θαη πιένλ λέεο 

άδεηεο άιισλ θξαηψλ κειψλ, ελψ ρνξήγεζε πέξαλ ησλ 330 αδεηψλ ππαγσγήο ζην θαζεζηψο 

EΙΠΡΑΞΕΙ ΣΣ 2015

Ειςαγωγικοί 
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Κατανάλωςθσ
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ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή (απινπνηεκέλε δηαδηθαζία), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 115% 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Με ζθνπφ ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε εκπνξεχκαηα 

κέρξη απηά λα ιάβνπλ άιιν ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ, φπσο ζέζε ζε αλάισζε ή επαλεμαγσγή, 

επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία 147 απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαη 64 θνξνινγηθψλ 

απνζεθψλ. 

 Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ πνιηηψλ εληφο 

ηεο ΔΔ, ρνξήγεζε 108 άδεηεο απαιιαγήο απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο γηα νρήκαηα πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεκνθξαηία ζηα πιαίζηα κεηαθνξάο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ 

ηνπο απφ άιιν θξάηνο κέινο θαη 17 άδεηεο γηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ρψξα εθηφο 

ηεο ΔΔ. Πξφζζεηα ελέθξηλε 4 αηηήζεηο γηα παξαρψξεζε απαιιαγήο γηα πξνζσπηθά είδε 

(εθηφο νρεκάησλ). 

 ηα πιαίζηα αλαβνιήο θαηαβνιήο δαζκψλ θαη θφξσλ γηα είδε ηα νπνία εηζάγνληαη 

πξνζσξηλά γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο απφ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, ρνξήγεζε 1,262 

άδεηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο. Δπηπιένλ, δηεθπεξαίσζε 1,355 άδεηεο πξνζσξηλήο 

εηζαγσγήο γηα νρήκαηα ησλ κειψλ ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ. 

4.3 ΑΠΟΓΟΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

(ηξαηεγηθή επηδίσμε 5 ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2015-2017) 

Μέζα ζηα πιαίζηα επίηεπμεο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο επηδίσμεο, ην Σκήκα Σεισλείσλ έρεη 

ζέζεη σο δεχηεξν ηξαηεγηθφ ηνπ ηφρν: 

 ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη 

ηεο ζπλαθνχο εγθιεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

είζπξαμεο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ άιισλ θφξσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο ην Σκήκα έρεη αξκνδηφηεηα θαζψο θαη, 

 

 ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο θαζψο θαη ηελ παξεκπφδηζε θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ 

αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

ηα πιαίζηα απηά δηελεξγνχληαη:  

(α) ζηνρεπκέλνη έιεγρνη επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη  

(β) έιεγρνη γηα ηε δηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη αγαζψλ απφ θαη πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ επξίζθνληαη εθηφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ηεο έιεγρνπ. 
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Καηά ην 2015, ην Σκήκα Σεισλείσλ πξνέβεθε κεηαμχ άιισλ ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο: 

 Υεηξίζηεθε ζπλνιηθά 1.417 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάπξαμε 

δηαθφξσλ αδηθεκάησλ θαη εηζπξάρζεθαλ €0,018 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, 

€0,15 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο θαη €0,42 εθ. Φ.Π.Α. πνπ είραλ 

απνθεπρζεί, θαζψο επίζεο €0,68 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απφδνζεο, €0,05 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο θαη €0,017 εθ. ηφθνη.  

 Υεηξίζηεθε 33 ππνζέζεηο αδήισησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ 

αθνξνχζαλ πνζά άλσ ησλ €10.000 θαη θαηαθξαηήζεθαλ ζπλνιηθά €1.419.472, ελψ 

εηζπξάρζεθε κέρξη ζήκεξα πνζφ πέξαλ ησλ €139.640 σο ζπκβηβαζηηθά πνζά γηα 

παξάιεηςε δήισζεο (ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ησλ πην πάλσ 

ζπκβηβαζηηθψλ πνζψλ). Πνζφ χςνπο €17.732 ζε κηα ππφζεζε παξάιεηςεο δήισζεο, 

κεηαθέξζεθε ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, σο θεξπρζέλ ζε δήκεπζε. 

 Καηαρψξεζε 18 πνηληθέο δηψμεηο ζην πνηληθφ Γηθαζηήξην.  Απέζηεηιε εθζέζεηο γεγνλφησλ 

γηα 24 πεξηπηψζεηο ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έγεξζε πνιηηηθψλ 

αγσγψλ πξνο είζπξαμε νθεηινκέλσλ πξνο ην Σκήκα πνζψλ ζε δαζκνχο, θφξνπο θαη 

άιισλ πνζψλ.  Δλαληίνλ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ θαηαρσξεζεί 11 πξνζθπγέο ζηε βάζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο. Σν Σκήκα επηιήθζεθε 978 ππνζέζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηφζν ηεο επξσπατθήο φζνλ θαη ηεο εζληθήο ηεισλεηαθήο θαη 

άιιεο λνκνζεζίαο.   

 Πξαγκαηνπνίεζε 268 ινγηζηηθνχο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά 

εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ. Δθδφζεθαλ ζπλνιηθά 495 «Δθ ησλ 

πζηέξσλ βεβαηψζεηο» γηα ηελ είζπξαμε €2,18 εθ. δαζκνθνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

επηβαξχλζεσλ.  

 Υεηξίζηεθε ζπλνιηθά 12 ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ, αλαβνιηθψλ θαη άιισλ ζθεπαζκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζε ηζάξηζκεο θαηαζρέζεηο παξάλνκσλ νπζηψλ. 

 Πξνέβεθε ζε θαηάζρεζε 25.969.357 ηζηγάξσλ, 12.629 kg 

αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, 7.262 kg θαηεξγαζκέλνπ θαπλνχ (γηα 

θάπληζκα), 119 kg θαηεξγαζκέλνπ θαπλνχ (γηα λαξγηιέ) θαη 377 

πνχξα, είηε ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ / εηζαγσγήο ζηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, είηε θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα 

εγθεθξηκέλα εκεία Γηέιεπζεο, ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ 

ηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο.  

 Πξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 56.297 ηεκαρίσλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αθνξνχζαλ 441 ππνζέζεηο (17.200 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά 

ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, δηακεηαθφκηζεο ή ελαπφζεζήο ηνπο ζε 
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ειεχζεξε δψλε ή απνζήθε, 36.439 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ 

θππξηαθή αγνξά θαη 2.658 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηα εγθεθξηκέλα εκεία Γηέιεπζεο, ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηηο θαηερφκελεο 

πεξηνρέο). 

4.4 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  

Αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ, είλαη 

ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ γίλνληαη ζε ραξηί κε ηελ εθαξκνγή  

ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 

«ηλεκηπονικών ηελωνείων», δεκηνπξγείηαη έλα πην απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πεηπραίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

ηα πην πάλσ πιαίζηα πξνσζείηαη ην πολςεηέρ ηπαηηγικό σέδιο (ΜΑSP-Multi Annual 

Strategic Plan), ην νπνίν πεξηέρεη ηα έξγα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν κέρξη ην 2023. Παξάιιεια, ην 2013 εηνηκάζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κέρξη ην 2020 ην Ππόγπαμμα εθαπμογήρ Δνωζιακού 

Σελωνειακού Κώδικα -Union Customs Code Work Program (UCCWP) γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα, πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 2016.  

Σν Σκήκα Σεισλείσλ θαηά ην 2015 ζπκκεηείρε ζε αξθεηέο απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 

δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ θαη 

Πξνγξάκκαηνο.  

Σν Σκήκα κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε γηα ηα Ζλεκηπονικά Σελωνεία πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ηα αθφινπζα: 

4.4.1. ςζηήμαηα ςποβολήρ Γηλωηικών Διζαγωγήρ, Διζαγωγών και Αποθηκών 

Σελωνειακήρ Αποηαμίεςζηρ, γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δηαζαθήζεσλ ή θαη δηαρείξηζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη εληφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη θαζνιηθή (κε 100% 

ειεθηξνληθή ππνβνιή), εθηφο απφ ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηερληθνχο θπξίσο 

ιφγνπο ππάξρεη αλάγθε εηζαγσγήο κε κεραλνγξαθεκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  

4.4.2. ςζηήμαηα Γαζμολογίος (TARIC) και δαζμολογικών Ποζοζηώζεων (QUOTA) ωρ 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ηφζν γηα ην Σεισλείν φζν θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ηελ νξζή 

θαη έγθαηξε εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, κέζσ θαη ηεο εθαξκνγήο θαηά ην 

2014 ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο (λέα θνηλνηηθά κέηξα), γηα δηαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

ζπλάθεηαο ησλ δειψζεσλ δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη γηα 

ρνξήγεζε πνζνζηψζεσλ. Καηά ην 2015 ππνβιήζεθαλ 540 αηηήκαηα πνζνζηψζεσλ θαη 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα 536 κε πιήξε θαη 2 κε κεξηθή θαηαλνκή. 
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4.4.3. ύζηημα παπακολούθηζηρ και ελέγσος ενδοκοινοηικήρ διακίνηζηρ εναπμονιζμένων 

πποϊόνηων, πος ηελούν ςπό καθεζηώρ αναζηολήρ ηηρ καηαβολήρ ηων ειδικών θόπων 

καηανάλωζηρ -E.M.C.S. (Excise Movement Control System),  κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ φζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ 

πξντφλησλ (θαπληθψλ, αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πνηψλ, ελεξγεηαθψλ).  Καηά ην 2015 

θαηαγξάθεθαλ 6,576 δηαθηλήζεηο απφ άιια θξάηε κέιε πξνο ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 228 

δηαθηλήζεηο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνο άιια θξάηε κέιε θαη 4,371 δηαθηλήζεηο εληφο 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

4.4.4. ύζηημα Δγγπαθήρ και Αναγνώπιζηρ Οικονομικών Φοπέων (EORI) πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ ηελ έδξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Κχπξν. Μέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2015 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 32,796 εγγξαθέο εθ ησλ νπνίσλ νη 32,376 βξίζθνληαλ 

ζε ηζρχ.  

4.4.5. ύζηημα Δλέγσος Διζαγωγών (I.C.S.), κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή, ζην ηεισλείν εηζφδνπ, 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 είραλ θαηαηεζεί ζηα 

δηάθνξα ηεισλεηαθά γξαθεία ηεο Κχπξνπ 104,394 ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ.  

4.4.6. ύζηημα Δλέγσος Δξαγωγών (Δ.C.S.), γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φισλ ησλ 

δηαζαθήζεσλ εμαγσγψλ. Σν ζχζηεκα ηέζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή ην 2014 θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2015 έρνπλ θαηαρσξεζεί 24,994 δηαζαθήζεηο εμαγσγψλ. 

4.4.7. ύζηημα Παπακολούθηζηρ Τποθέζεων ηος Σμήμαηορ Σελωνείων, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαρψξεζε, αλαδήηεζε, θχιαμε θαη νινθιήξσζε ησλ ππνζέζεσλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ νθεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέρξη θαη ηελ εμφθιεζή ηνπο.  

4.4.8. ύζηημα παπακολούθηζηρ διακίνηζηρ Υπωμαηιζμένος (αθοπολόγηηος) Πεηπελαίος, 

ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2014 κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ γηα 

ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δειψζεσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαθηλήζεσλ θαη αγνξαπσιεζηψλ ρξσκαηηζκέλνπ πεηξειαίνπ. Έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ παξαιαβψλ θαη 

παξαδφζεσλ ρξσκαηηζκέλνπ (αθνξνιφγεηνπ) πεηξειαίνπ γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο απφ ηνπο 

κεηαπσιεηέο θαη ηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ, νη νπνίεο αλέξρνληαλ ζηηο 1200 πεξίπνπ. 

4.4.9. Νέο ύζηημα Πινάκων Αναθοπάρ και Σελωνειακού Μηηπώος, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

4.4.10. Άλλα ςζηήμαηα 

Σν 2014 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην χζηεκα γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή άιισλ δειψζεσλ κε 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη άξρηζε ε πινπνίεζε ηεο Κπβεξλεηηθήο 

Απνζήθεο Πιεξνθνξηψλ (ΚΑΠ). 
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4.4.11 ύζηημα Αςηομαηοποίηζηρ Γπαθείος e-OASIS, γηα ηελ θαηαρψξεζε, δεκηνπξγία, 

αξρεηνζέηεζε, δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, επηηπγράλνληαο έηζη ζεκαληηθή 

κείσζε ζηε ρξήζε ραξηηνχ, επηηαρχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ, αλεχξεζεο θαη δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ γηα γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Καηά ην 2015 παξαιήθζεθαλ 8,756 έγγξαθα ζε ζχγθξηζε κε 8,656 

πνπ είραλ παξαιεθζεί ην 2014 θαη αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ, αηηήκαηα θνηλνχ θαη νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, αλαθνηλψζεηο θαη εγθπθιίνπο άιισλ Τπνπξγείσλ. 

4.4.12. Οι ιζηόηοποι ηος Σμήμαηορ και ηο ενδοδίκηςο «ΑΣΛΑ» 

Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ 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.  Καηά ην έηνο 2015 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. 

ε φηη αθνξά ην ελδνδίθηπν «ΑΣΛΑ», ζπλερίζηεθε ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

4.4.13 Κςβεπνηηική Γιαδικηςακή Γίοδορ Αζθάλειαρ 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ, θαηά ην έηνο 2015, έρεη πξνρσξήζεη ζε επηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

θαηαγεγξακκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα 

θνηλνπνηνχληαη ζην θνηλφ γηα ελεκέξσζε είηε κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ 

Αζθαιείαο (Αξηάδλε), είηε κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί.   

4.5 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΕΩΝΔ 

ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ιεηηνπξγνχλ δχν Διεχζεξεο Εψλεο ζηα ιηκάληα Λεκεζνχ θαη 

Λάξλαθαο κε εγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηή/επηρεηξεκαηία ηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ, σο Διεχζεξεο 

Εψλεο «ειέγρνπ ηχπνπ ΗΗ», δεδνκέλεο ηεο δνκήο ηνπ ιηκεληθνχ ρψξνπ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

δηαθηλνπκέλσλ εκπνξεπκάησλ κε θνηλνηηθφ ραξαθηήξα.  Ζ ζχζηαζε ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζε νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο.  

4.6 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Σν Σκήκα έρεη ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εηνηκαζία ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

ρξήζεο πγξαεξίνπ ζηελ απηνθίλεζε ζηελ Κχπξν θαη έρεη ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ 

ηεξκαηηθνχ γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή θαπζίκσλ ζηελ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Βαζηιηθνχ φπσο 
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επίζεο ζηελ επηηπρή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ζηελ 

ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ. 

4.7 ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ, ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

4.7.1. Δπιμόπθωζη πποζωπικού 

Με ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ην Σκήκα 

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

εξγαζηαθψλ εηαίξσλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ επηκφξθσζε παξέρεηαη κέζσ ελδνηκεκαηηθψλ θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαζψο επίζεο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ «Customs 2020» θαη 

«Fiscalis 2020».  Καηά ην 2015 ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο κε 

άιια θξάηε κέιε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ. 

ηα πην πάλσ πιαίζηα ην Σκήκα έρεη πηνζεηήζεη ην Έξγν «Σεισλεηαθφ Πιαίζην Ηθαλνηήησλ» (EU 

Customs Competency Framework) θαη έρεη δεζκεπηεί λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έξγν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ζηφρν έρεη ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ ζηελ Δ.Δ. θάησ απφ κηα θνηλή άπνςε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ, ηφζν θαηά ηελ παξνχζα θάζε, φζν θαη 

ζην κέιινλ. 

Με αθνξκή ηε κεηαξξχζκηζε πνπ αθνξά ηελ εηνηκαζία θαη εθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ ζηε βάζε 

ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 2014 - 2016, ζπζηάζεθε νκάδα απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο 

Σεισλείσλ ε νπνία έηπρε αλάινγεο επηκφξθσζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΑΓΓ, κε ζηφρν ηελ εηνηκαζία εληφο ηνπ 2016 

Πιάλνπ Γξάζεο, ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε πηινηηθή βάζε απφ ην Σκήκα.  

4.7.2 Δζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

πλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.  

Μέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγψλ ζηηο Δπηηξνπέο θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε ζπλέδξηα, ην Σκήκα εθπξνζσπήζεθε απφ αξηζκφ 

ιεηηνπξγψλ.  Δπηπξφζζεηα ζπλερίζηεθαλ νη επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ην Σκήκα Σεισλείσλ είρε 

ηελ επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνχο άιισλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ηνπο νπνίνπο 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ αληίζηνηρα 

ιεηηνπξγνί επηζθέθζεθαλ ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ ΔΔ θαη έηπραλ ελεκέξσζεο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηηο πκθσλίεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη 

ηξίησλ ρσξψλ φπσο ε Κίλα, νη Ζ.Π.Α., νη Βαιθαληθέο θαη νη ππφ έληαμε ρψξεο.  Σν Σκήκα 

Σεισλείσλ ζπλερίδεη επίζεο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ εηαίξνπο (θπβεξλεηηθά 

ηκήκαηα θαη ηδηψηεο), ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλά πξνγξάκκαηα θαη παξέρνληαο ηε ζπλδξνκή ηνπ 
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φπνπ ρξεηάδεηαη.  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζην MEDNET θαζψο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Κχπξνπ ζηε έθζεζε Doing Business κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηεο Κχπξνπ   ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά.  

Δπηπξφζζεηα ην Σκήκα παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα φιεο ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σεισλείσλ ελψ πξνρσξεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο φπνπ ππάξρεη 

πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πνπ δηέπεη ηνπο 

Δμνπζηνδνηεκέλνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο θαζψο θαη ηεο αεξνπνξηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηα Δγθεθξηκέλα Μεηαθνξηθά Γξαθεία θαη ηνπο 

Γλσζηνχο Απνζηνιείο, ππνγξάθεθε ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ζαθψλ 

δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα πνπ ρνξεγεί ην Σκήκα Σεισλείσλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο αζθάιεηαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ θαη γλσζηνχ απνζηνιέα πνπ εθδίδεη ην Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

4.7.3 Παγκόζμια Ζμέπα Σελωνείων – 26 Ηανοςαπίος 2015 

H παγθφζκηα εκέξα ηεισλείσλ γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν θάησ απφ έλα 

ζέκα ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ ΠΟΣ.  Γηα ην 2015 ην ζέκα ην νπνίν 

επηιέγεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ ήηαλ «πληνληζκέλε Γηαρείξηζε 

πλφξσλ – Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ζπλεξγαζία  ησλ 

εξγαζηαθψλ εηαίξσλ» 

Σν Σκήκα εηνίκαζε θαη δεκνζίεπζε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Σχπνπ γηα λα 

πξνβάιεη ην ζέκα.  ηε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Σχπνπ αλαθέξεηαη φηη ε 

θαζεκεξηλή δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, θεθαιαίσλ θαη αηφκσλ ζηα 

ζχλνξα, ηφζν ζε Δπξσπατθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, επηβάιιεη 

φπσο φιεο νη αξκφδηεο αξρέο επαγξππλνχλ γηα ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο απάηεο, 

κε παξάιιειε δηαθχιαμε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε νξζά 

θαη λφκηκα πιαίζηα.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, επηζεκαίλνληαο ηε δηαξθή πξνζθνξά θαη ζπκβνιή ησλ Σεισλείσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ, ζηε πξνζηαζία ηνπ εκπνξίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ, ζηε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ζηε δεκφζηα αζθάιεηα 

θαη πγεία.   
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4.8 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σν 2015, ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

Αθίξειρ/Ανασωπήζειρ Πλοίων 

 

Δπαπσία 

/ Έηορ 

Α. ΑΦΗΞΔΗ ΠΛΟΗΩΝ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ επιβαηών Φοπηίο (Μ/Σ) 

ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ
3
 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ

4
 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΝΟΛΟ 

2013 3.014 886 284 4.184 50.662 53.982 104.644 2.421.347 2.629.174 5.371.858 

2014 2.441 980 220 3.641 37.115 43.392 80.507 2.275.625 2.986.565 5.262.190 

2015 2.386 1048 196 3.630 34.625 33.061 67.686 2.397.868 4.339.686 6.737.554 

 

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Β. ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ ΠΛΟΗΩΝ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Μ/Σ) 

ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ
5
 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΝΟΛΟ 

2013 2.880 891 255 4.026 49.901 0 49.901 1.243.378 1.316.600 2.559.978 

2014 2.378 975 220 3.573 37.947 0 37.947 1.264.217 1.884.510 3.148.727 

2015 2.310 1041 193 3.544 33.825 0 33.825 1.691.755 4.140.706 5.832.461 

 

  

                                                
3
 Τπφ δηακεηαθφκηζε επηβάηεο ζην ιηκάλη Λεκεζνχ γηα ην 2015: 69.549 ελψ γηα ην 2014: 63.299 

4
 Γηακεηαθνκηζηηθφ θνξηίν ζην ιηκάλη Λεκεζνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εηζαγσγέο γηα ην 2015: 405.076ΜΣ 

ελψ γηα ην γηα ην 2014: 311.925ΜΣ 
5
 Γηακεηαθνκηζηηθφ θνξηίν ζην ιηκάλη Λεκεζνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαγσγέο γηα ην 2015: 836.134ΜΣ 

ελψ γηα ην γηα ην 2014: 406.238ΜΣ. 
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Αθίξειρ/Ανασωπήζειρ Αεποζκαθών 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Α. ΑΦΗΞΔΗ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Μ/Σ) 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ
6
 ΠΑΦΟ

7
 ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ 

2013 24.991 7.006 31.997 2.941.381 1.083.435 4.024.816 13.640 212 13.852 

2014 24.685 6.824 31.509 2.621.285 1.048.887 3.670.172 14.841 222 15.063 

2015 24.637 7.587 32.224 2.664.283 1.141.319 3.805.602 14.173 281 14.454 

 

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Β. ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Μ/Σ) 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ 

2013 25.008 7.004 32.012 2.905.168 1.090.147 3.995.315 13.609 157 13.766 

2014 24.677 6.818 31.495 2.626.008 1.048.001 3.674.009 12.994 226 13.220 

2015 24.641 7.590 32.231 2.366.631 1.136.422 3.503.053 13.187 92 13.279 

 

εκεηψλεηαη φηη ε Λεκεζφο πεξηιακβάλεη ηε Μνλή θαη ην Αθξσηήξη θαη ε Λάξλαθα πεξηιακβάλεη ην Βαζηιηθφ, ην Εχγη θαη ηε 

Γεθέιεηα. 

 

Δγγπαθέρ ζηο Σελωνειακό Μηηπώο  

 Άδειερ ζε ιζσύ καηά ηην πεπίοδο 2009-2015  

 

Πεπιγπαθή 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ ζην 

ηεισλεηαθφ κεηξψν πξνζψπσλ 
21,276 22,914 26,500 27,000 27,925 30,063 32,796 

Αξ. αδεηψλ απινπζηεπκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ  
21 23 22 22 22 29 31 

Αξ. αδεηψλ θαζεζηψησλ 

ηειεηνπνίεζεο8  
29 38 34 39 49 46 49 

Αξ. αδεηψλ απνζεθψλ 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο  
303 238 215 186 163 147 147 

Αξ. θνξνινγηθψλ απνζεθψλ  61 58 59 60 62 61 64 

  
                                                
6
 Τπφ δηακεηαθφκηζε Δπηβάηεο ζην αεξνδξφκην Λάξλαθαο γηα ην 2015: 85.379 θαη γηα ην 2014: 79.653 

7
 Τπφ δηακεηαθφκηζε Δπηβάηεο ζην αεξνδξφκην Πάθνπ γηα ην 2015: 4.343 θαη γηα ην 2014: 2.669. 

8
 Καζεζηψηα Σειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, Σειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, Μεηαπνίεζεο ππφ 

ηεισλεηαθφ έιεγρν. 
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Ο έιεγρνο δηαζαθήζεσλ (θπζηθφο θαη ινγηζηηθφο) απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο ησλ 

ιεηηνπξγψλ ησλ Σεισλείσλ. Tν ζχλνιν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο/εμαγσγήο/ 

δηακεηαθφκηζεο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2015 θαίλνληαη ζηνπο πην θάησ 

πίλαθεο: 

 

Σύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων και εμποπεςμάηων ειζαγωγήρ  
καηά ηην πεπίοδο 2009-2015 

 

Πεπιγπαθή 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ 

εηζαγσγήο 
107.126 107.561 101.448 97.202 91.021 86.974 81.846 

Αξ. εηδψλ 177.298 176.374 159.974 146.993 132.744 131.202 126.611 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ 

επηιέγεθαλ γηα έιεγρν 

(θπζηθφ ή εγγξάθσλ) 

33.569 31.000 26.687 23.561 22.499 24.219 27.208 

 

Σύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων εξαγωγήρ καηά ηην πεπίοδο 2013-2015 

 

 

 

Δπαπσία 

/ Έηορ 

Γιαζαθήζειρ Δξαγωγήρ 

EUA (με σώπερ ηηρ ΔΕΔ) EXA (εκηόρ ΔΔ) ΤΝΟΛΟ 
A+B 

ΛΔΤΚΩΗΑ ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ 
A 

ΛΔΤΚΩΗΑ ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ 
B 

2013 89 0 398 0 487 5.020 20.273 6.253 201 31.747 32.234 

2014 188 644 419 29 1280 5.744 8.223
9
 8.970 234 23.171 24.451 

2015 266 982 655 21 1924 6652 19.096 9.444 491 35.683 37.607 

 

 
  

                                                
9
 Ζ κεγάιε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα νθείιεηαη ζην φηη πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγψλ, θάζε έληππε δηαζάθεζε πεξηιάκβαλε έλα 
κφλν είδνο εκπνξεχκαηνο, ελψ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ην 2014, θάζε δηαζάθεζε κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε (ζχλνιν: 18,462 είδε). 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 2016 

ηεξηδφκελν ζην Όξακα θαη ζηελ Απνζηνιή, ην Σκήκα Σεισλείσλ 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 Κχπξηνπ πνιίηε 

αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ γεληθφηεξα.  Σν Σκήκα, 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.  ε απηά ηα 

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

Σκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 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 Σκήκαηνο (εθπαίδεπζε, εμνπιηζκφο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ζιεθηξνληθά 

Σεισλεία». Αλαβάζκηζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμε λέσλ γηα πξφζζεηε 

παξαρψξεζε δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. 

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

 πλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Κνηλνηηθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα, ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο απηνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

ζέζπηζε Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ λέν Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα. 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίσλ 

Καηαλφεζεο. 

 Πξνψζεζε ζπκθσληψλ Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Mutual Recognition Agreements – MRAs) 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζε πξνγξάκκαηα ΑΔΟ (Authorised Economic Operators) 
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θαζψο επίζεο θαη ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο (εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο 

Σεισλείσλ) ησλ MRAs κε Ηαπσλία θαη Ζ.Π.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 

 



23 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2015 
   

Παπάπηημα Α-Έζοδα Σμήμαηορ Σελωνείων (εκηόρ ηηρ Τπηπεζίαρ Φ.Π.Α.) για ηα έηη 2010- 2015 

ΔΟΓΑ ΔΣΟ 2010 ΔΣΟ 2011 ΔΣΟ 2012 ΔΣΟ 2013 ΔΣΟ 2014 ΔΣΟ 2015 

ΔΗΑΓΩΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ   

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 36.349.788,12 31.804.645,24 25.812.035,98 20.467.236,21 23,671,840,20 25.209.595,91 

ΑΠΟ ΣΜ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ  105.261,10 116.206,09 118.021,63 100.037,10 92,321,08 81.066,89 

ΑΠΟ  ΚΤΡ. ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΒΑΔΧΝ 7.805,88 1.607,18 63,00 0,00 1,458,60 12.675,78 

Α. ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΑΜΩΝ  36.462.855,10 31.922.458,51 25.930.120,61 20,567,273,31 23,765,619,88 25.303.338,58 

ΦΟΡΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

ΠΔΣΡΔΛAIΟΔΗΓΖ  308.059.745.72 337.206.678,40 317.157.288,72 340.058.210,34 368,297,249,30 378.966.157,34 

ΚΑΠΝΟ 196.948.727,17 218.642.203,18 213.029.403,67 198.520.263,13 195,840,251,99 189.536.785,59 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ 17.474.104,65 15.292.210,45 16.675.168,57 19.023.519,42 21,126,109,92 21.863.321,84 

ΕΤΘΟ  11.092.984,45 10.894.457,10 10.732.446,66 12.767.934,68 12,229,191,38 12.349.364,89 

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

ΠΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΤΡΑΚΗΑ  2.377.981,68 2.556.983,79 2.577.799,02 2.132.606,96 2,278,208,63 2.273.386,27 

ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑ 269,95 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ 144.380,00 142.934.60 79.805,60 52.350,69 57,229,60 46.925,20 

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 281.944,52 475.679,69 206.532,18 179.539,28 293,303,59 269.763,26 

ΟΥΖΜΑΣΑ 60.369.343.81 44.423.054,89 27.114.250,88 14.027.527,49 8,417,177,13 7.257.871,21 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΧΠΧΝ 8.475,41 2.028,16 0,00 3.599,11 0.00 0.00 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "ΣΕΗΠ" 265.238,89 202.228,80 147.388,81 53.772,73 31,602,32 80.622,74 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΑ 1.146.932,22 548.705,77 
 

141.246,59 73.304,10 55,394,95 53.640,12 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΣΔ 656.670,32 575.687,36 
 

312.564,46 181.762,37 257,639,88 274.190,75 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "VAN" 209.625,91 96.496,61 96.556,26 13.098,42 0.00 103,44 

ΠΡΟΘ. ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛ. ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 1.229.500,64 1.025.584,01 693.120,59 477.948,89 640,361,69 722.465,74 

Β. ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  600.266.003,00 632.084.932,81 588.963.572,01 587.565.437,61 609,523,720,38 613.694.598,39 

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ  
 

ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ  831.465,35 789.295,18 760.380,11 712.331,50 724,861,75 867.506,81 

ΑΛΛΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ  68.551,03 60.138,91 54.732,63 66.534,28 61,733,92 67.625,92 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΧΡΗΧΝ  1.909.406,79 1.543.710,62 1.205.168,55 1.208.137,39 1,167,635,01 1.122.792,87 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  953,48 1.013,25 974,70 1.816,02 2,311,26 7.436,87 

ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΑΘΡΧΝ  132.276,36 122.951,04 140.476,51 137.355,03 89,303,89 80.817,10 

ΔΠΗΒ. ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΤΣΔΡ. ΦΟΡΟΤ  725.260,87 587.125,87 387.675,74 542.096,66 567,823,33 345.180,79 

ΥΡΖΜ. ΠΟΗΝΔ ΔΞΧΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  362.069,50 425.927,65 738.685,33 541.748,02 536,448,67 746.391,46 

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, ΟΦΔΗΛΔ  426.113,76 432.914,42 412.761,64 426.038,53 409,022,57 594.671,39 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.  431.496,29 264.601,90 274.297,18 303.769,94 262,149,40 158.992,09 

ΥΟΡHΓΗΑ ΑΠO ΗΓΗΧΣΔ  235.679,51 362.107,71 97.150,22 57.430,89 242,608,30 170.047,95 

ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 223.590,37 421.606,97 119.033,60 259.107,93 559,398,60 128.141,30 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΩΝ  5.346.863,31 5.011.393,52 4.191.336,21 4.256.366,19 4.623.296,70 4.289.604,55 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ 
ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΔΚΣΟ Φ.Π.Α.(Α+Β+Γ) 

642.075.721,41 669.018.784,84 619.085.028,83 612.389.077,11 637.912.636,96 643.287.541,52 

Δ. ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΩΓΗΚΟΤ ΦΠΑ 404.318.142,77 405.705.520,83 434.762.524,95 389.903.827,84 410.784.601,61 398.702.821,00 

Σ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΟΤ ΔΗΠΡΑΞΔ ΣΟ 
ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΜΔ ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΦΠΑ 

1.046.393.864,18 1.074.724.305,67 1.053.847.553,78 1.002.292.904,95 1.048.697.238,57 1.041.990.363,52 
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Παπάπηημα Β - Γπαθεία Σμήμαηορ Σελωνείων - ηοισεία Δπικοινωνίαρ 

 
Απσιηελωνείο 

Γιεύθςνζη: Γσλία Μ. Καξανιή & Γξ. Απμεληίνπ, 

Λεπθσζία  

Σαρ. δηεχζπλζε: Αξρηηεισλείν, 

Σαρ. ζπξίδα 1440 Λεπθσζία  

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: headquarters@customs.mof.gov.cy  

Σει. επηθνηλ.: +357 22 601713, 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ:  +357 22 302031  

 
Σελωνείο Λεςκωζίαρ 

Γιεύθςνζη: Αληξέα Κάξπνπ 1, Βηνκερ. Πεξηνρή 

Έγθσκεο, 2409 Λεπθσζία 

Σαρ. δηεχζπλζε: Σεισλείν  Λεπθσζίαο,  

Σαρ. Θπξ. 24539, 1300 Λεπθσζία 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: nicosia@customs.mof.gov.cy  

Σει. επηθνηλσλίαο: +357 22 407509,  

Αξ. ηειενκνηφηππνπ:  +357 22 407506 

 
Σελωνείο Λεμεζού 

Λιμάνι Λεκεζνχ  

Σαρ. δηεχζπλζε: Σεισλείν Λεκεζνχ, 

Σαρ. Θπξ. 56054, 3304 Λεκεζφο 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: limassol@customs.mof.gov.cy 

Σει. Δπηθνηλ.:  +357 25 802401, 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 25 306597 

 

 
Σελωνείο Λάπνακαρ 

Ληκάλη Λάξλαθαο  

Σαρ. δηεχζπλζε: Σεισλείν Λάξλαθαο,  

Σαρ. Θπξ. 40105, 6301 Λάξλαθα 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: larnaca@customs.mof.gov.cy  

Σει. Δπηθνηλ.:  +357 24 801407/8, 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 24 304356 

 

 
Σελωνείο Πάθος 

Γηεχζπλζε: Νεφθπηνπ Νηθνιαΐδε, Πνιπθαηνηθία Δ, 

1νο φξνθνο, 8011 Πάθνο 

Σαρ. δηεχζπλζε: Σεισλείν Πάθνπ, 

Σαρ. Θπξ. 62198, 8061 Πάθνο 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: paphos@customs.mof.gov.cy  

Σει. Δπηθνηλ.:  +357 26 804634,  

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 26306110 
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