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Υαιπεηιζμόρ Γιεςθςνηή Σμήμαηορ Σελωνείων 

  

Σν Σκήκα Σεισλείσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ, θαηαβάιιεη θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οη 

ζπλερείο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ην εκπφξην θαη νη  

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεη ζήκεξα ε θππξηαθή θνηλσλία, 

ππαγνξεχνπλ κεηαμχ άιισλ φπσο ην Σκήκα Σεισλείσλ έρεη επειημία, απμεκέλε 

απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη δηαζθάιηζε ησλ 

εζφδσλ.  

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ είλαη ε δηεμαγσγή  ζηνρεπκέλσλ 

ειέγρσλ γηα ελίζρπζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, γηα πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο  απάηεο, γηα 

απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη γηα πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο.  Σν Σκήκα έρεη λα αληηκεησπίζεη 

πνιιέο πξνθιήζεηο φπσο ε αχμεζε ηεο εκπνξηθήο απάηεο, ε  παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, πξντφλησλ 

θαπλνχ θαη εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη άιιεο 

πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ Σεισλεηαθή λνκνζεζία. Αληηκεησπίδεη επίζεο ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Κχπξν, φπσο είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζηα ιηκάληα. Όια ηα πην πάλσ ζα πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνλνηψλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ 

έρεη αξρίζεη απφ ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 2016. 

 

Με ζηφρν ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ κεησκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη 

ησλ ζπλερψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη, ην Σκήκα έρεη εηζαγάγεη ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη 

κεζφδνπο ειέγρνπ κε βάζε ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ θαη  έρεη βειηηψζεη ηα ειεθηξνληθά ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα. 

Πξνρψξεζε επίζεο ζε  ελίζρπζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμάπισζεο ησλ λέσλ ηάζεσλ απάηεο, θάλνληαο ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. Έρεη αλαπηχμεη ζηελή επηθνηλσλία κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ηνπο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνιηηηθήο θαζψο θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ πνπ εθάζηνηε πξνθχπηνπλ.   

Καηά ην 2016, παξά ηε ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην 2015 παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ζηα έζνδα (εηζαγσγηθνί δαζκνί, θφξνη θαηαλάισζεο θαη ΦΠΑ εηζαγσγήο), ζε πνζνζηφ 1,2%.    

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, ε πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  

Σν Σκήκα Σεισλείσλ ζηνρεχεη ζηελ Αξηζηεία κέζσ ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. Μέζα 

ζηα πιαίζηα πηνζέηεζεο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο, έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο 

κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ.  

Με γλψκνλα ηα πην πάλσ θαζψο θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο  φπσο αλαιχνληαη ζηελ εηήζηα 

έθζεζε γηα ην 2016, δηαθαίλεηαη ην πνιχπιεπξν έξγν ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 

 

 

  

Γεκήηξηνο Υαηδεθσζηήο 
Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ  
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ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ 

1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ 

1.1 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. 

1.2 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, Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ήηαλ ν θνο Γεκήηξηνο 

Υαηδεθσζηήο. 

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

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

ηεο Πάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ Σεισλείνπ Λεκεζνχ. Σν Σκήκα ζηειερψλεηαη απφ 

ηεισλεηαθφ, γξακκαηεηαθφ, δηνηθεηηθφ, ινγηζηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε αξηζκφ εξγαηψλ. Οη 

εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ην έηνο 2016 ήηαλ 385, φζεο αθξηβψο ήηαλ 

ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ην ηεισλεηαθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2016 ζην Σκήκα Σεισλείσλ αλεξρφηαλ ζε 297 άηνκα, ελψ  88 ζέζεηο (πνζνζηφ 22,8% 

επί ησλ εγθεθξηκέλσλ) παξέκεηλαλ θελέο. 

  



  

5 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2016 
   

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 
177 156 21 

 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 385 297 88 

Πίνακας 1: Διοικηηική δομή ηοσ Τμήμαηος Τελωνείων καηά ηο 2016 

 

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  

80 41 93 60 17 6 297 

Δμεηαζηέο Σεισλείσλ 
κε ζπκβφιαην 
ανξίζηνπ ρξφλνπ* 

0 2 1 1 - - 4 

Βνεζνί Σεισλεηαθνχ 
(σξνκίζζην 
πξνζσπηθφ)* 

- 
10 14 6 - - 30 

ύνολο 80 53 108 67 17 6 331 

Πίνακας 2: Καηάζηαζη Προζωπικού ηοσ Τμήμαηος Τελωνείων ανά επαρτία 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

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

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηελ αιιαγή θαη ηνλ 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 ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

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

Σκήκαηνο (Αξρηηεισλείν) ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

 

 
 

Πίνακας 3: Οργανωηική δομή Αρτιηελωνείοσ 
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4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΑ ΣΟ 2016 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ηξαηεγηθνχ ηνπ ρεδίνπ  ην Σκήκα θαηά ην 2016 αλέπηπμε πινχζηα 

δξάζε ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο:  

4.1 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ηα πιαίζηα   ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο  κε ηελ Δλσζηαθή Σεισλεηαθή Ννκνζεζία θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ Γηεζλείο ζπκβάζεηο, ην Σκήκα Σεισλείσλ εηνίκαζε θαη 

απέζηεηιε ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα Ννκνζρέδην, κε ην νπνίν ζθνπείηαη ε ελαξκφληζε ηνπ πεξί 

Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκνπ αξ. 94(Η)/2004 κε ηνλ Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα - Καλνληζκφο 

(ΔΔ) αξ. 952/2013 - θαη ε θαιχηεξε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο.  

Ο Δλσζηαθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Μαΐνπ 2016 - καδί κε ηνλ 

Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξ. 2015/2446 θαη ηνλ Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξ. 

2015/2447 θαζψο θαη ηνλ Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξ. 2016/341, πνπ αθνξά ηηο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  κέρξη ηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ππφ αλαθνξά θαλνληζκψλ. 

 
Καηά ην έηνο 2016 δεκνζηεχζεθαλ νη αθφινπζεο Καλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο, σο 

δεπηεξνγελήο Σεισλεηαθή θαη πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Ννκνζεζία: 

4.1.1  Κανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού Κώδικα 

Νόμο απ. 94 (Η) ηος 2004  

 ΚΓΠ 178/2016 - (E.E. αξ. 4949, 3/6/2016) - Σέιε Δπίβιεςεο (θαηάξγεζε ηελ ΚΓΠ 

577/2007) 

 ΚΓΠ 179/2016 - (E.E. αξ. 4949, 3/6/2016) - Σέιε γηα απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ ζε 

δεκφζηεο πξνζσξηλέο απνζήθεο (θαηάξγεζε ηελ ΚΓΠ 435/2004) 

 ΚΓΠ 180/2016 - (E.E. αξ. 4949, 3/6/2016) - Σν πεξί Σεισλείσλ (Σέιε Τπεξσξίαο) - 

Γηάηαγκα ηνπ 2008 (θαηάξγεζε ηελ ΚΓΠ 311/2008). 

4.1.2  Κανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων           

Καηανάλωζηρ Νόμο απ. 91 (Η) ηος 2004 :  

 ΚΓΠ 184/2016 - (E.E. αξ. 4950, 10/6/2016) - Γηάηαγκα επηβνιήο θαη είζπξαμεο ηνπ 

θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα άιια θνηλνηηθά πξντφληα πνπ απνζηέιινληαη απφ άιια θξάηε 

κέιε (θαηάξγεζε ηελ ΚΓΠ 447/2004) 
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 ΚΓΠ 261/2016 - (E.E. αξ. 4964, 16/9/2016) - Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξαιαβήο, 

απνζήθεπζεο θαη παξάδνζεο πγξαεξίνπ θίλεζεο ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε αλάισζε ζηε 

Γεκνθξαηία (θαηάξγεζε ηελ ΚΓΠ 102/2016) - Γηακφξθσζε ζρεηηθψλ εληχπσλ.  

 ΚΓΠ 338/2016 - (E.E. αξ.4976, 18/11/2016) - Απψιεηεο (θχξεο) ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ (θαηάξγεζε ηελ ΚΓΠ 337/2014).  

4.2 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

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

 ζηε δηαζθάιηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή  απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ έγθαηξε θαη ηελ νξζή 

είζπξαμε ησλ νθεηιψλ γηα ηα νπνία ην Σκήκα έρεη ηελ επζχλε είζπξαμεο ηνπο (π.ρ. 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαηαλάισζεο, ΦΠΑ ζηελ εηζαγσγή) θαη 

 ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κε ηελ παξνρή απινπζηεπκέλσλ θαη  

απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα, θαηά ην 2016 ην Σκήκα Σεισλείσλ πξνέβεθε κεηαμχ άιισλ ζηηο πην 

θάησ ελέξγεηεο: 

4.2.1 Διζππάξειρ Σμήμαηορ Σελωνείων 

Καηά ην 2016, ην Σκήκα εηζέπξαμε €1.066,3 εκ1., παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 2,3% (€24,3 εθ.) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θαηά ην 2015 πνπ ήηαλ €1.042,0 εθ.  

Οη εηζπξάμεηο απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, Φφξνπο Καηαλάισζεο θαη Άιια Έζνδα απμήζεθαλ 

θαηά €19,1 εθ. (3% αχμεζε), φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ Πίνακα 4, θηάλνληαο έηζη ζηα 

€662,4 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €643,3 εθ. θαηά ην 2015.  

Αλαιπηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο: 

(α) ζηα ενεπγειακά πποϊόνηα (πεηπελαιοειδή) αλήιζαλ ζηα €396,2 εθ. ζε ζρέζε κε €379,0 εθ. 

θαηά ην 2015, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 4,5%,  

(β) ζηα καπνικά πποϊόνηα αλήιζαλ ζηα €188,9 εθ. ζε ζρέζε κε €191,8 εθ. θαηά ην 2015, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,5%, 

(γ) ζηελ αλκοόλη και αλκοολούσα ποηά αλήιζαλ ζηα €36,1 εθ. ζε ζρέζε κε €34,2 εθ.  θαηά ην 

2015, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,6%, 

                                                

1
 Στο ςφνολο αυτό περιλαμβάνεται ΦΠΑ φψουσ €403,9 εκ. που ειςπράχτθκε κατά τθν είςοδο/ειςαγωγι 

εμπορευμάτων, το οποίο εμφανίηεται ςτισ ςυνολικζσ ειςπράξεισ από ΦΠΑ του Τμιματοσ Φορολογίασ. 
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(δ) ζηα άλλα πποϊόνηα (π.ρ. νρήκαηα, θξχζηαιια) αλήιζαλ ζηα €10,4 εθ. ζε ζρέζε κε €8,7 εθ. 

θαηά ην 2015, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 19,5%.  

ην ζχλνιν ησλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ πεξηιακβάλνληαη θαη πνζά πνπ εηζπξάηηεη ην Σκήκα απφ ηηο 

Βξεηαληθέο Βάζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κχπξν κε βάζε ηελ πλζήθε Δγθαζίδξπζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. Σν 2016 έρεη εηζπξάμεη θαη θαηαινγίζεη ζην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο €247,000 πνπ 

αθνξνχζαλ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, θφξνπο θαηαλάισζεο (θαπληθψλ, νρεκάησλ), ΦΠΑ θαη ηέιε 

(απνζεθεπηηθά, παξάδνζεο). 

Όια ηα έζνδα γηα ηα νπνία ην Σκήκα έρεη ηελ επζχλε είζπξαμεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά πην 

θάησ θαη αλαιπηηθά ζην Παπάπηημα Α ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

Διζππάξειρ Σμήμαηορ Σελωνείων για ηο έηορ 2016 ζε ζσέζη με ηο 2015 

                       Έηορ 

Έμμεζοι Φόποι 

2015 

(€ εκ.) 

2016 

(€ εκ.) 

2015/2016 

Αύξηζη/ Μείωζη 

(€ εκ.) 

Μεηαβολή 

(%) 

Διζαγωγικοί Γαζμοί
2
 25,3 26,5 +1.2 +4,7 

Φόποι Καηανάλωζηρ 613,7 631,6 +17,9 +2,9 

Άλλα Έζοδα 4,3 4,3 0,0 0,0 

ΤΝΟΛΟ 643,3 662,4 +19,1 +3,0 

ΦΠΑ Διζαγωγήρ/Διζόδος
3
 398,7 403,9 +5,2 +1,3 

ΤΝΟΛΟ 1042,0 1066,3 +24,3 +2,3 

Δπιζηποθέρ Διζαγωγικών Γαζμών 0,23 0,41 +0,18 +78,3 

 

Πίνακας 4: Έζοδα ηοσ Τμήμαηος Τελωνείων για ηην περίοδο 2015-2016 

  

 

                                                
2
   Από το ςυνολικό αυτό ποςό, το οποίο αντιπροςωπεφει κυρίωσ τουσ δαςμοφσ  επί των ειςαγωγϊν από τρίτεσ 

χϊρεσ, θ Κυπριακι Δθμοκρατία κατακρατεί το 20% για κάλυψθ του διοικθτικοφ κόςτουσ είςπραξθσ και αποδίδει 
το 80% ςτον Προχπολογιςμό τθσ ΕΕ, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2014/335 (ΕΕ, Ευρατόμ). 

3
    Το ποςό αυτό περιλαμβάνεται ςτα ςυνολικά ζςοδα ΦΠΑ, όπωσ παρουςιάηονται από το Τμιμα Φορολογίασ. 

EΙΠΡΑΞΕΙ ΣΣ 2016
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Tν 2016 έρνπλ ηεισληζηεί  28.393 επηβαηηθά νρήκαηα, 1.238 εκπνξηθά νρήκαηα θαη 1.042 

κνηνζπθιέηεο θαη έρνπλ εηζπξαρζεί γηα ηα είδε απηά €10,1 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο θαη €50,3 εθ. 

ΦΠΑ. Tν Σκήκα Σεισλείσλ εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο εθηίκεζεο ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο θαη ξπζκίδεη 

ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ θαη είζπξαμεο ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζε εκπνξεχκαηα π.ρ. 

κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, ζθάθε, κνηνζπθιέηεο.  

Γηα ηελ επηβνιή ηνπ νξζνχ ζπληειεζηή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ θαη θφξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ην Σκήκα εθδίδεη  

«Γεζμεςηικέρ Γαζμολογικέρ Πληποθοπίερ-Binding Tariff Information (BTI)», ζηηο νπνίεο 

θαζνξίδεηαη ν νξζφο θσδηθφο θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ζθνπνχο θνξνιφγεζεο. Σν 2016 

εθδφζεθαλ  85 BTI.  

Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί ηα ςζηήμαηα Γαζμολογίος (TARIC) και Γαζμολογικών 

Ποζοζηώζεων (QUOTA). θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε δηαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο θαη 

ηεο ζπλάθεηαο ησλ δειψζεσλ δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ε ρνξήγεζε 

πνζνζηψζεσλ γηα κεησκέλνπο ή κεδεληθνχο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο. Ζ δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ 

γηα δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο (first come, first served).  Καηά ην 2016 ππνβιήζεθαλ 483 αηηήκαηα 

πνζνζηψζεσλ θαη ηθαλνπνηήζεθαλ ηα 479 κε πιήξε θαηαλνκή ηεο αηηεζείζαο πνζφηεηαο θαη ηα 4 

κε κεξηθή θαηαλνκή.  

4.2.2 Παποσή διεςκολύνζεων για ηον πολίηη και ηο νόμιμο εμπόπιο 

Σν Σκήκα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξαγσγψλ θαη εκπνξεπνκέλσλ ηεο ΔΔ. ηα πιαίζηα απηά 

ην Σκήκα ρνξεγεί άδεηεο, επηηαρχλεη θαη απινπνηεί ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ 

νπνίσλ αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2. Σα πζηήκαηα Τπνβνιήο Γεισηηθψλ Δηζαγσγήο, 

Δηζαγσγψλ θαη Απνζεθψλ Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο εθαξκφδνληαη 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 εάλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο γίλεηαη ρξήζε κε 

κεραλνγξαθεκέλσλ δηαδηθαζηψλ.   

Παξαηίζεληαη πην θάησ ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ δφζεθαλ ην 2016: 

 Όιεο νη ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο/εμαγσγήο/δηακεηαθφκηζεο ππνβάιινληαη 

ηλεκηπονικά. Σν ηξέρνλ έηνο δηεθπεξαηψζεθαλ ζπλνιηθά 120,907 ηέηνηεο ηεισλεηαθέο 

δηαζαθήζεηο. 

 Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαηππψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο 
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απφ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ άδεια ηελωνειακού ππάκηοπα. Σν 2016 κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηνλ χλδεζκν Σεισλεηαθψλ Πξαθηφξσλ Κχπξνπ, εηνηκάζηεθαλ λένη 

θαλνληζκνί γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ Σεισλεηαθψλ Πξαθηφξσλ θαη βνεζψλ απηψλ, γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πνπ ηζρχνπλ απφ ην 1974. Οη λένη θαλνληζκνί επξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ηνπ λνκνηερληθνχ έιεγρνπ. ηηο  31 Γεθεκβξίνπ 2016 ππήξραλ ζε ηζρχ 310 άδεηεο 

Σεισλεηαθψλ Πξαθηφξσλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 εθδφζεθαλ 55 λέεο άδεηεο Βνεζνχ 

Σεισλεηαθνχ Πξάθηνξα. 

 Γηα ηελ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ θαη γεληθά ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ αξηζκφ EORI. H 

εγγξαθή θαη αλαγλψξηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Δθνικού ςζηήμαηορ Δγγπαθήρ και 

Αναγνώπιζηρ Οικονομικών Φοπέων (Economic Operator Registration and 

Identification), ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην αληίζηνηρν χζηεκα ηεο ΔΔ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

2016 είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 34,798 εγγξαθέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη είραλ ηελ έδξα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Κχπξν, εθ ησλ νπνίσλ νη 34,319 βξίζθνληαλ ζε ηζρχ ηελ 

31/12/2016.  

 Με ηε ρνξήγεζε αδεηψλ Δγκεκπιμένων Οικονομικών Φοπέων (Authorised Economic 

Operators-AEO), παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηεζλή 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ (θαηαζθεπαζηέο, εμαγσγείο, κεηαθνξείο, δηαρεηξηζηέο απνζεθψλ, 

ηεισλεηαθνχο πξάθηνξεο, κεηαθνξείο, εηζαγσγείο) λα επσθεινχληαη απφ απινπζηεχζεηο ή 

θαη δηεπθνιχλζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο. Σελ 31
ε
   Γεθεκβξίνπ  2016 

ππήξραλ 19 άδεηεο ΑΔΟ. 

 Καηά ην 2016 αθίρζεθαλ ζηελ Κχπξν ελσζηαθά εκπνξεχκαηα αμίαο €4.671.109.277 απφ 

άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (65.8% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζεξρφκελνπ θνξηίνπ) 

θαη απνζηάιεθαλ ελσζηαθά εκπνξεχκαηα αμίαο €1.305.595.362 (48.2% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εμεξρφκελνπ θνξηίνπ). Σν Σκήκα Σεισλείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ππφ αλαθνξά δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκάησλ θαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ  

απνδέρηεθε 70.784 έγγξαθα T2L απφ άιιεο ρψξεο κέιε  ηεο ΔΔ θαη εμέδσζε ζηελ Κχπξν 

12.207 T2L. 

 Με ηε ρνξήγεζε απλοςζηεύζεων, ην Σκήκα δίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο 

λα ππαγάγεη εκπνξεχκαηα ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο (α) κε ηελ ππνβνιή απινπζηεπκέλεο 

δηαζάθεζεο ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαιείπνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ή (β) ηελ εγγξαθή ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή, ή (γ) ηελ θαηάζεζε δηαζάθεζεο ζην ηεισλείν πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξνζθνκίδνληαη ηα 

εκπνξεχκαηα (θεληξηθφο ηεισληζκφο) ή (δ) λα δηεθπεξαηψλεη νξηζκέλεο ηεισλεηαθέο 

δηαηππψζεηο, λα θαζνξίδεη ην θαηαβιεηέν πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ δαζκνχ, λα 
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πξνβαίλεη ζε νξηζκέλνπο ειέγρνπο ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε (απηναμηνιφγεζε). Μέρξη ηα 

ηέιε ηνπ 2016 ρνξεγήζεθαλ 32 άδεηεο απινπζηεχζεσλ ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

δηεθπεξαηψζεθαλ 639 απινπζηεπκέλεο δηαζαθήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 117 αθνξνχζαλ 

ελεξγεηαθά εκπνξεχκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε κε ηελ 

θαηαβνιή πεξίπνπ €0,08εθ. εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, €22 εθ. θφξσλ θαηαλάισζεο  θαη €35εθ. 

ΦΠΑ. 

 Με ηε ρνξήγεζε αδειών αναβολήρ καηαβολήρ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαηαλάισζεο 

θαη ΦΠΑ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο λα θαηαβάιεη ηνπο νθεηιφκελνπο 

δαζκνχο θαη  θφξνπο  κέρξη θαη δεθαπέληε κέξεο πνπ αθνινπζνχλ ην κήλα ππνβνιήο ηεο 

δηαζάθεζεο εηζαγσγήο. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2016 είραλ ρνξεγεζεί 11 άδεηεο αλαβνιήο 

πιεξσκήο θαη είραλ ππνβιεζεί πεξίπνπ 32,000 δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο πνπ αλαινγνχζαλ 

ζε  €259εθ. δαζκνχο θαη θφξνπο.  

 Τπνζηεξίδεηαη ε ηλεκηπονική είζππαξη ηων εζόδων πνπ επηηξέπεη ζηνπο Οηθνλνκηθνχο 

θνξείο λα θαηαβάινπλ δαζκνχο θαη θφξνπο ρσξίο ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηα Σεισλεία. Ζ 

πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, 

ζηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ, ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

Σν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ ειεθηξνληθά απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ θαηά ην 

2016 ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα αλέξρεηαη ζην 18,95%. 

 ηα πιαίζηα ηεο  δηεπθφιπλζεο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο πξνψζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ην Σκήκα ρνξεγεί άδειερ 

σπήζηρ ειδικών ηελωνειακών καθεζηώηων (πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή, ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, εηδηθνχ πξννξηζκνχ, απνζεθψλ 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο) κε ζθνπφ ηελ αλαζηνιή ή ηε κεησκέλε θαηαβνιή 

δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. Δληφο ηνπ 2016 ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 2,636 άδεηεο 

ρξήζεο ηέηνησλ θαζεζηψησλ. Αλαιπηηθά  ρνξεγήζεθαλ: 

-90 λέεο άδεηεο ρξήζεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή θαη ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεηζαγσγή  (επηπξφζζεηε ζπκκεηνρή ζε πέξαλ ησλ 40 αδεηψλ ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή πνπ είραλ εθδνζεί απφ άιια θξάηε κέιε),  

-7 άδεηεο ρξήζεο εηδηθνχ πξννξηζκνχ, 

-4 λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο (επηπξφζζεηεο ησλ 143 

απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαη 64 θνξνινγηθψλ απνζεθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

απφ πξνεγνχκελα ρξφληα),   
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-1,320 άδεηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο θαη επηπξφζζεηα 1,215 άδεηεο πνπ αθνξνχζαλ 

νρήκαηα ησλ κειψλ ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ.  

-144 απαιιαγέο απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ θαηαλάισζεο γηα νρήκαηα πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζηελ Κχπξν ζηα πιαίζηα κεηαθνξάο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ 

ηνπο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε Γεκνθξαηία.  

 Σν Σκήκα ζηεξίδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξνσζψληαο 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ άθημε/αλαρψξεζε πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ, ηελ 

επηβίβαζε/απνβίβαζε επηβαηψλ θαη ηε θφξησζε/εθθφξησζε εκπνξεπκάησλ ζηα εγθεθξηκέλα 

ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ Κχπξν. Σν 2016 ην Σκήκα ζπλέβαιε 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ Λεκεζνχ παξέρνληαο ζπλερή ππνζηήξημε ζηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο λένπο επελδπηέο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εκπιεθφκελεο 

Τπεξεζίεο/Σκήκαηα.  

 Μέρξη ηελ 1ε Μαΐνπ 2016 επηηεξείην ε ιεηηνπξγία ησλ Δλεςθέπων Εωνών νη νπνίεο 

ζπλέβαιαλ  ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο  παξέρνληαο ηηο 

αθφινπζεο δηεπθνιχλζεηο: 

- αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ είζνδν/έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ˙ 

- απνζήθεπζε ησλ ππφ δηακεηαθφκηζε εκπνξεπκάησλ κέρξη ηελ επαλεμαγσγή ηνπο˙ 

- απνζήθεπζε θαη ππνβνιή ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε απιέο εξγαζίεο˙ 

- πξνρξεκαηνδφηεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηηο εμαγσγηθέο επηζηξνθέο θαη  

- απεξηφξηζηε παξακνλή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα απφ ηελ  1
ε
 Μαΐνπ 2016, ν ηχπνο 

Διεχζεξσλ Εσλψλ «ειέγρνπ ηχπνπ ΗΗ» έρεη  θαηαξγεζεί θαη  έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην 

θαζεζηψο ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιεηηνπξγία ησλ δχν Διεχζεξσλ 

Εσλψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα ιηκάληα Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο έρεη  αλαθιεζεί απφ ηελ πην 

πάλσ εκεξνκελία.  

 ρεηηθά κε ηα θέμαηα ενέπγειαρ, ην Σκήκα έρεη ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εηνηκαζία 

ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ρξήζεο πγξαεξίνπ ζηελ απηνθίλεζε ζηελ Κχπξν, έρεη 

ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ ηεξκαηηθνχ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ γηα εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή θαπζίκσλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Βαζηιηθνχ θαη ζηε δηεπθφιπλζε θαη 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμφξπμε 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Καηά ην 2016 ζην ηεξκαηηθφ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Βαζηιηθνχ  

παξαιήθζεθαλ 1,688,016 ΜΣ αθαζάξηζηνπ βάξνπο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ζην ιηκάλη 
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Βαζηιηθνχ αθίρζεθαλ 95 πινία4. 

 Αξηζκφο ιεηηνπξγψλ ζηειερψλνπλ ηα γξαθεία ησλ Σασςδπομικών Τπηπεζιών ζε 

παγθχπξηα βάζε θαη πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο θαη άιιεο 

Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή, εμαγσγή θαη ελδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Με ηελ αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ε νπνία νδήγεζε ζηε ξαγδαία 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εηζάγνληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ, θξίζεθε αλαγθαία 

ε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε θαιχηεξε ιεηηνπξγία, απινπνίεζε θαη 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο, ειέγρνπ, βεβαίσζεο νθεηιψλ θαη παξάδνζεο. 

Δληφο ηνπ 2016 κειεηήζεθε θαη ζρεδηάζηεθε ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ε  ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ  αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017. 

 Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ην Σκήκα εθαξκφδεη 

εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο εκπνξεχκαηα θαηαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο επηβαξχλνληαη κε κεησκέλνπο ή 

κεδεληθνχο ζπληειεζηέο εηζαγσγηθνχ δαζκνχ. Δπίζεο, εκπνξεχκαηα θαηαγφκελα ζηελ ΔΔ 

απνιακβάλνπλ πξνηηκεζηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο αγνξέο 

ηξίησλ ρσξψλ. ηα πιαίζηα απηά ην Σκήκα έρεη εθδψζεη 1800 πεξίπνπ πιζηοποιηηικά 

πποηιμηζιακήρ μεηασείπιζηρ (EUR1) ελψ έρεη απνζηείιεη 45 ζπλνιηθά πηζηνπνηεηηθά θαη 

άιια έγγξαθα γηα έιεγρν ηεο απζεληηθφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ηνπο ζηηο εκπιεθφκελεο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ηξίησλ ρσξψλ. 

 Σν Σκήκα παξαθνινπζεί ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εγγςήζεων πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ 

παξνρή δηεπθνιχλζεσλ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ρξήζεο αλαζηαιηηθψλ θαζεζηψησλ  θαη ζε 

πεξηπηψζεηο  ακθηζβήηεζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ δειψζεσλ θαηά ηελ είζνδν/εηζαγσγή 

εκπνξεπκάησλ θ.α.  

 Σν Σκήκα δηελεξγεί πλειζηηπιαζμούρ κε ζθνπφ ηελ εθπνίεζε εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία 

είλαη ή ινγίδνληαη σο αδήηεηα θαη είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Απνζήθε Γεκνζίνπ. Καηά ην 2016 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 ζπλνιηθά δεκφζηνη πιεηζηεξηαζκνί απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ. Δπίζεο 

ην Σκήκα πξνρψξεζε ζηελ πξνθήξπμε δχν πξνζθνξψλ πξνο πψιεζε εκπνξεπκάησλ ηα 

νπνία είραλ ινγηζηεί σο εγθαηαιειεηκκέλα θαη είραλ πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Δπηηεξείηαη ε καηαζηποθή εμποπεςμάηων από αδειοδοηημένα ππόζωπα.  Καηά ην 2016 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηαζηξνθέο δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ, θπξίσο εηδψλ έλδπζεο θαη 

ππφδεζεο πνπ παξαβίαδαλ Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο, νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

θαη θαπληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία είραλ εηζαρζεί παξάλνκα, απηνθηλήησλ πνπ 

εγθαηαιείθζεθαλ  ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ιεγκέλσλ εηζαγνκέλσλ θαξκάθσλ.  

 

                                                
4
 Εκ των οποίων κάποια χωρίσ φορτίο εφόςον κα γινόταν φόρτωςθ από το χϊρο αυτό. 



  

15 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2016 
   

4.3 ΑΠΟΓΟΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ θαιείηαη, ιφγσ ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο ζηα εγθεθξηκέλα ζεκεία 

εηζφδνπ/εμφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, λα εθαξκφδεη φρη κφλν ηελ Σεισλεηαθή 

Ννκνζεζία αιιά θαη ηε λνκνζεζία άιισλ Τπνπξγείσλ θαζψο θαη ηηο 

δηαηάμεηο Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο ζε ηεισλεηαθά ζέκαηα. ε ζπλερή 

ζπλεξγαζία κε άιια Σκήκαηα (π.ρ. Αζηπλνκία, ΜΟΚΑ, εθπξνζψπνπο 

Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο) ζπκβάιιεη,  

 ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη ηεο 

ζπλαθνχο εγθιεκαηηθήο δξάζεο θαη, 

 ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

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 κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ. 

4.3.1 Γιεξαγωγή ελέγσων - Καηαζσέζειρ 

 
Οη ιεηηνπξγνί θαινχληαη επί 24ψξνπ βάζεσο λα ζηειερψλνπλ ηα ζεκεία εηζφδνπ/εμφδνπ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα), ηα ζεκεία δηέιεπζεο απφ θαη πξνο ηηο θαηερφκελεο 

πεξηνρέο θαη λα εθηεινχλ εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε 

ηεο ηεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο.  

 
ηα πιαίζηα απηά δηελεξγνχλ ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο:    
 
(α) επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο,  

(β) πξνζψπσλ θαη αγαζψλ απφ θαη πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ 

επξίζθνληαη εθηφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ηεο έιεγρνπ (εκεία Γηέιεπζεο), 

(γ) εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Γεκνθξαηία. 

 
Καηά ην 2016, ην Σκήκα Σεισλείσλ πξνέβεθε κεηαμχ άιισλ, ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο: 

 Δθάξκνζε κεζφδνπο ειέγρνπ ησλ εκπνξεπκάησλ κε βάζε ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ. ‘Όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο ησλ ηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.4, κε ζθνπφ ηε 

βεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ δειψζεσλ, επηιέρζεθαλ γηα έιεγρν (εκπνξεπκάησλ ή/θαη 

εγγξάθσλ) 38,174 δηαζαθήζεηο εηζαγσγήο απφ ζχλνιν 91,204 δηαζαθήζεσλ. 

 Γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην Σκήκα εθαξκφδεη 

εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο 

θαηά ηελ εηζαγσγή/είζνδν, δηέιεπζε/δηακεηαθφκηζε θαη εμαγσγή/έμνδν εκπνξεπκάησλ 

ζην/απφ ην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη πξνβαίλεη ζε ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο ζε 
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ζπλεξγαζία κε άιια Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο. Σν 2016 πξνέβεθε ζε έιεγρν 77,408 

ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ κέζσ ηνπ ςζηήμαηορ Δλέγσος Διζαγωγών (Import 

Control System-I.C.S.), ην νπνίν ιεηηνπξγεί γηα ηελ ππνβνιή ζην πξψην ηεισλείν εηζφδνπ 

ησλ απαηηνπκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ΔΔ.  

 Υεηξίζηεθε ζπλνιηθά 1.523 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάπξαμε δηαθφξσλ αδηθεκάησλ 

ζε ζρέζε κε παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο ή άιιεο λνκνζεζίαο ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο θαη 

κεηέπεηηα, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα θπξίσο ηελ απνθπγή 

θαηαβνιήο δαζκψλ θαη θφξσλ θαη εηζπξάρζεθαλ €0,03 εθ. 

εηζαγσγηθνί δαζκνί, €0,15 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο, €0,52 εθ. 

Φ.Π.Α. πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζψο θαη €0,57 εθ. ζπκβηβαζηηθά 

πνζά, €0,07 εθ. πνζά απφδνζεο, €0,59 εθ. ρξεκαηηθέο 

επηβαξχλζεηο θαη €0,02 εθ. ηφθνη. 

 πκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο παξαλφκσλ εζφδσλ, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ην Σκήκα ρεηξίζηεθε ζπλνιηθά 30 ππνζέζεηο αδήλωηων πεςζηών 

διαθεζίμων γηα πνζά ή ρξπζφ αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ €10.000 πνπ κεηαθέξζεθαλ 

απφ ηαμηδηψηεο πνπ εηζήιζαλ ή εμήιζαλ ζηελ/απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ρσξίο λα ηα 

έρνπλ δειψζεη ζην Σεισλείν θαηά ηελ είζνδν/έμνδν ηνπο. Καηαθξαηήζεθαλ ζπλνιηθά 

€1.140.714, ελψ εηζπξάρζεθε πνζφ ησλ €102.684 σο ζπκβηβαζηηθφ πνζφ γηα παξάιεηςε 

δήισζεο. Πνζφ χςνπο €281.868 απφ ππνζέζεηο παξάιεηςεο δήισζεο, κεηαθέξζεθε ζην 

Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, σο θεξπρζέλ ζε δήκεπζε. 

 Έρνληαο κεηψζεη ηνπο ειέγρνπο ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζηα 

πιαίζηα δηεπθφιπλζεο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηερληθψλ αλάιπζεο θηλδχλνπ, ην Σκήκα έρεη δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο εκ ηων ςζηέπων 

ελέγσοςρ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηφρνπ ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη 

ζηνπο ρψξνπο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ, κε ζθνπφ ηελ 

επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηηο 

δηαζαθήζεηο. Σν 2016 πξαγκαηνπνίεζε 202 ινγηζηηθνχο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ 

ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ πνπ 

παξνπζίαδαλ απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα αλαιεζείο δειψζεηο. Δθδφζεθαλ ζπλνιηθά 342 

«εθ ησλ πζηέξσλ βεβαηψζεηο ηεισλεηαθήο νθεηιήο» γηα ηελ είζπξαμε €2,44 εθ. 

δαζκνθνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ.  

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ζηελ 

πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο. ηα πιαίζηα απηά, ρεηξίζηεθε ζπλνιηθά 17 

ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ, αλαβνιηθψλ θαη άιισλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, κε 

ηζάξηζκεο θαηαζρέζεηο παξάλνκσλ νπζηψλ θαη πξνέβεθε ζε θαηάζρεζε 576.420 ηζηγάξσλ, 
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410 πνχξσλ θαη 742,048 γξ. θαπλνχ (πεξηιακβ. 348,058 γξ. θαπλνχ γηα λαξγηιέ), είηε ιφγσ 

παξάλνκεο εηζφδνπ/εηζαγσγήο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είηε ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

απφ ηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο. 

 Ζ παξάλνκε παξαγσγή θαη δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δικαιώμαηα 

διανοηηικήρ ιδιοκηηζίαρ (ΓΓΗ) έρεη πξνζιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο δηεζλψο θαη 

παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Ζ δηάζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ απνζηεξεί ηνπο 

δεκηνπξγνχο απφ ηελ αληακνηβή ηνπο γηα ην έξγν πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη, κεηψλεη ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα λέεο επελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, ζπληζηά θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη πξνσζεί άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα θαη ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο. Σν Σκήκα, ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηεο 

θνηλσλίαο θαη θαηαζηνιήο ηεο απάηεο θαη ηεο εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο, πξνέβεθε ζε 

θαηαζρέζεηο 254.379 ηεκαρίσλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ ΓΓΗ θαη αθνξνχζαλ 334 

ππνζέζεηο5. πγθεθξηκέλα,  

- 12,425 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, 

εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, δηακεηαθφκηζεο ή ελαπφζεζήο ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε ή 

απνζήθε,  

- 239,890 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ θππξηαθή αγνξά θαη, 

- 2.064 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα εγθεθξηκέλα 

εκεία Γηέιεπζεο, ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο. 

 Καηαρψξεζε 15 πνηληθέο δηψμεηο ζην πνηληθφ Γηθαζηήξην. Απέζηεηιε εθζέζεηο γεγνλφησλ γηα 

9 πεξηπηψζεηο ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έγεξζε αγσγψλ πξνο 

είζπξαμε νθεηινκέλσλ πξνο ην Σκήκα δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. Καηαρσξήζεθαλ 

7 πξνζθπγέο ελαληίνλ ηνπ Σκήκαηνο ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη έρνπλ ηχρεη ρεηξηζκνχ 1,051 ππνζέζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηφζν ηεο ελσζηαθήο φζν θαη ηεο εζληθήο ηεισλεηαθήο θαη άιιεο λνκνζεζίαο. 

4.3.2 Δθαπμογή Ζλεκηπονικών Γιαδικαζιών 

 
ην πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ, βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, απινπνίεζεο θαη επηηάρπλζεο 

ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγήζεθε έλα απιφ θαη ρσξίο ραξηί πεξηβάιινλ γηα ηα 

ηεισλεία θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ηεισλείσλ. Ζ ελ ιφγσ δξάζε πξνζβιέπεη ζε 

αζθαιή, νινθιεξσκέλα, δηαιεηηνπξγηθά θαη πξνζβάζηκα ειεθηξνληθά ηεισλεηαθά ζπζηήκαηα κε 

                                                
5
     ηα ζεκεία δηέιεπζεο, φιεο νη θαηαζρέζεηο ηεο εκέξαο ππνινγίδνληαη ζαλ κηα ππφζεζε 
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ζθνπφ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 

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 Πξφγξακκα Δξγαζίαο Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα - Union 

Customs Code Work Program (UCCWP) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα 

ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 

2016.  

Σν Σκήκα Σεισλείσλ θαηά ην 2016 ζπκκεηείρε ζε αξθεηέο απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 

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

Πξνγξάκκαηνο.  

χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ησλ Ζλεκηπονικών Σελωνείων, πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ηα πζηήκαηα Τπνβνιήο 

Γεισηηθψλ Δηζαγσγήο, Δηζαγσγψλ, Δμαγσγψλ, Απνζεθψλ Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο, 

Γαζκνινγίνπ, Γαζκνινγηθψλ Πνζνζηψζεσλ, ΔORI (Economic Operator Registration and 

Identification), ICS (Import Control System), Γηακεηαθφκηζεο NCTS (New Computerised Transit 

System) θιπ. Δηδηθφηεξα γηα ηα πάξα θάησ ζπζηήκαηα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 ύζηημα Δλέγσος Δξαγωγών  E.C.S (Export Control System ), γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαρψξεζε φισλ ησλ δηαζαθήζεσλ εμαγσγψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 είραλ 

θαηαρσξεζεί 26,764 δηαζαθήζεηο εμαγσγψλ. 

 E.M.C.S (Excise Movement Control System) - ύζηημα Παπακολούθηζηρ και Δλέγσος 

Δνδοκοινοηικήρ Γιακίνηζηρ Δναπμονιζμένων Πποϊόνηων, πος ηελούν ςπό καθεζηώρ 

αναζηολήρ ηηρ καηαβολήρ ηων ειδικών θόπων καηανάλωζηρ, γηα ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ φζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ 

πξντφλησλ (θαπληθψλ, αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πνηψλ θαη, ελεξγεηαθψλ).  Καηά ην 2016 

θαηαγξάθεθαλ 6,610 δηαθηλήζεηο απφ άιια Κξάηε Μέιε πξνο ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

255 δηαθηλήζεηο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνο άιια Κξάηε Μέιε θαη 5,005 δηαθηλήζεηο 

εληφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 Δςπωπαϊκό ζύζηημα COPIS (Anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System), γηα ηελ 

θαηαρψξεζε αηηήζεσλ παξέκβαζεο θαη ππνζέζεσλ γηα δηεξεχλεζε ππνςίαο πηζαλήο 

παξαβίαζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Καηά ην 2016 θαηαρσξήζεθαλ 13 αηηήζεηο 

παξέκβαζεο θαη 74 ππνζέζεηο γηα δηεξεχλεζε. 



  

19 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2016 
   

 Σο ύζηημα Δνιαίαρ Θςπίδαρ για ηο θαλάζζιο Φοπηίο (Maritime Single Window) ηέζεθε 

ζε ιεηηνπξγία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2010/65/EE, ζρεηηθά κε ηηο 

δηαηππψζεηο ππνβνιήο δειψζεσλ γηα ηα πινία θαηά ηνλ θαηάπινπ ή/θαη απφπινπ απφ 

ιηκέλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε 

ησλ πινίσλ θαη ηελ θαηάζεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ δειψζεσλ ειεθηξνληθά. Ζ θαηάζεζε 

γίλεηαη κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (Port Community System – 

PCS), ζην νπνίν εθηφο απφ ην Σεισλείν έρνπλ πξφζβαζε θαη φιεο νη άιιεο  Κπβεξλεηηθέο 

Τπεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ιηκάληα. 

 Άλλα Δθνικά ςζηήμαηα: 

- ζύζηημα Αςηομαηοποίηζηρ Γπαθείος e-OASIS, ην Σκήκα ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή 

ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ 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 2016 παξαιήθζεθαλ 9,411 έγγξαθα θαη αθνξνχζαλ 

κεηαμχ άιισλ, αηηήκαηα θνηλνχ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαθνηλψζεηο θαη εγθπθιίνπο 

άιισλ Τπνπξγείσλ θαη άιιε αιιεινγξαθία∙ 

- ζύζηημα 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. Σν 2016, θαηαρσξήζεθαλ ζπλνιηθά 1180 λέεο ππνζέζεηο. 

- ζύζηημα παπακολούθηζηρ διακίνηζηρ Υπωμαηιζμένος (αθοπολόγηηος) 

Πεηπελαίος, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ δειψζεσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαθηλήζεσλ θαη αγνξαπσιεζηψλ ρξσκαηηζκέλνπ πεηξειαίνπ. Καηά ην 2016 

θαηαρσξήζεθαλ 1,300 κεληαίεο θαηαζηάζεηο παξαιαβψλ θαη παξαδφζεσλ 

ρξσκαηηζκέλνπ (αθνξνιφγεηνπ) πεηξειαίνπ γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο απφ ηνπο 

κεηαπσιεηέο θαη ηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ. 

- νέο ύζηημα Πινάκων Αναθοπάρ και Σελωνειακού Μηηπώος, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

- ε πξψηε θάζε ηεο Δνιαίαρ Θςπίδαρ ηηρ ΔΔ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη 

επηβεβαίσζε ησλ Κηεληαηξηθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ (ΚΚΔΔ θαη ΚΔΔ), ηέζεθε 

ζε εθαξκνγή ην 2016 Σν Σκήκα Σεισλείσλ έρεη αλαπηχμεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

ηεισλεηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο κε ηελ Δληαία Θπξίδα ηεο Δ.Δ. 
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Αλακέλεηαη φηη ζην ζχζηεκα απηφ ζα εληαρζνχλ θαηά ην 2017 πηζηνπνηεηηθά θαη άιισλ 

Τπεξεζηψλ.  

- ε πξψηε θάζε ηεο Κςβεπνηηικήρ Αποθήκηρ Πληποθοπιών (ΚΑΠ) ζηελ νπνία ην 

Σκήκα Σεισλείσλ ζπκκεηέρεη σο δφηεο θαη ιήπηεο πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο Κπβεξλεηηθέο 

Τπεξεζίεο νινθιεξψζεθε ην 2016.  

- ην Σκήκα Σεισλείσλ, θαηά ην έηνο 2016, έρεη πξνρσξήζεη ζε επηθαηξνπνίεζε 

πθηζηάκελσλ θαηαγεγξακκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζην θνηλφ γηα ελεκέξσζε είηε κέζσ ηεο 

Κςβεπνηηικήρ Γιαδικηςακήρ Γιόδος Αζθαλείαρ (Απιάδνη), είηε κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ 

θέληξνπ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί.  

- η Δθνική Γιαδικηςακή Πύλη Ανοικηών Γεδομένων (data.gov.cy) ε νπνία έρεη ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία ην 2016 κε ζθνπφ ηελ θαηαρψξεζε, δηάθνξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

δηάθνξεο κνξθέο (xls, word doc, pdf) απφ θπβεξλεηηθά ηκήκαηα θαη ηε κεηέπεηηα ιήςε 

ηνπο απφ ελδηαθεξφκελα πξφζσπα γηα επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Σν Σκήκα Σεισλείσλ 

πξνρψξεζε ζηελ θαηαρψξεζε αξθεηψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο, ηα εηήζηα έζνδα, 

νη αθίμεηο/αλαρσξήζεηο πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ. 

4.3.3 Δπιμόπθωζη, Αζθάλεια, Δζωηεπικέρ και Δξωηεπικέρ σέζειρ 

Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ παξνρή  πνηνηηθψλ  ππεξεζηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ. 

4.3.3.1 Δπιμόπθωζη πποζωπικού 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ ζπλέρηζε ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ  φζνλ θαη 

ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ εηαίξσλ, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάζηεθε κε ηελ πηνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. Ζ επηκφξθσζε παξέρεηαη ελδνηκεκαηηθά θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο επίζεο θαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ «Customs 2020» και «Fiscalis 2020».  

Καηά ην  2016 ην Σκήκα έρεη δηεμάγεη  ζεκηλάξηα ζε παγθχπξηα βάζε αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο 

ζηηο Απνζήθεο Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο θαη έρεη εθδψζεη αξηζκφ εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ πξνο 

φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, ελ φςεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα απφ 1ε  Μαΐνπ 2016.  

Σν Σκήκα Σεισλείσλ ζπκκεηείρε ην 2016 ζε εθπαηδεπηηθή εκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ ζην  

Κππξηαθφ Μνπζείν ζηε Λεπθσζία κε ηε ζςμμεηοσή μελών Αζηςνομίαρ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ, γηα ηελ πάηαμε ηεο ζχιεζεο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο πολιηιζηικήρ 

κληπονομιάρ. ηελ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηήξηα αλαγλψξηζεο αξραηνινγηθψλ θαη 
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εθθιεζηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Γηα ην ίδην ζέκα, ιεηηνπξγνί ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία έγηλε κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γίδνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ζέκαηα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, ην Σκήκα έρεη θαζνξίζεη Δπηηξνπέο, έρεη εθπαηδεχζεη 

ιεηηνπξγνχο ζε ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

επηρεηξήζεηο παξνρήο άκεζεο βνήζεηαο (π.ρ. πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ), έρεη 

εμνπιίζεη ηα επαξρηαθά γξαθεία κε απηδηλσηέο θαη έρεη θαζνξίζεη ρέδην 

Γξάζεο θαη Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θαιχηεξσλ 

δπλαηψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Σκήκαηνο.  

Πεξαηηέξσ ην Σκήκα ζπλέρηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Σελωνειακό Πλαίζιο Ηκανοηήηων» 

(EU Customs Competency Framework) κε ζηφρν ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ. 

ηα πιαίζηα αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ πνιίηε, ην Σκήκα 

Σεισλείσλ έρεη απνθαζίζεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ Κοινού Πλαιζίος Αξιολόγηζηρ (ΚΠΑ) σο 

εξγαιείνπ απηναμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο 

ιεηηνπξγνχο/ππξήλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

Δηνηκάζηεθε ν Πποϋπολογιζμόρ ηος 2016 ζηε βάζε ηνπ ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη δηαζπλδέζεθε κε ηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ εκπινθή 

ηεο Οκάδαο ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο. 

Οι ιζηόηοποι ηος Σμήμαηορ (Σμήμα Σελωνείων και ςζηημάηων ΘΖΔΑ)  είλαη ηα κέζα 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα θη σο εθ 

ηνχηνπ ε πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ, επηθαηξνπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπο, έρεη ηεζεί πάλσ 

ζε κφληκε θαη ζπζηεκαηηθή βάζε ζηνρεχνληαο ζηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε θαη 

ζηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Σν ελδνδίθηπν «ΑΣΛΑ» ζεσξείηαη ε 

«βηβιηνζήθε» ηνπ θάζε ιεηηνπξγνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε νπνία 

εκπινπηίδεηαη θαζεκεξηλά  κε λέα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Σκήκαηνο 

Σεισλείσλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο.  

Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «εικονικού κςππιακού ηελωνειακού μοςζείος» πνπ ζθνπφ 

έρεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ην Σκήκα ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα έρεη  νινθιεξσζεί  εληφο ηνπ 

2016 ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο. ηφρνο ηνπ είλαη λα θηινμελεί 

ελεκεξσηηθά θείκελα γηα ηελ ηζηνξία ησλ Σεισλείσλ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα δηάθνξα εθζέκαηα 
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ηνπ Σκήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζρεζέληα είδε, ζηνιέο, ηζηνξηθά έγγξαθα, εμνπιηζκφο, 

φξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ είλαη πέξαλ ησλ 100 ρξφλσλ.  

4.3.3.2 Δζωηεπικέρ και Δξωηεπικέρ σέζειρ  

 

 πλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο ηφζν κε δηεζλείο Οξγαληζκνχο, φπσο  ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ, θαζψο θαη κε ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ 

ρσξψλ, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή νκνηφκνξθεο πνιηηηθήο γηα ηε ζηήξημε 

θαη αλάπηπμε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, ζπλεηζθέξνληαο γεληθφηεξα ζηελ επεκεξία ηνπ πνιίηε. 

 Σν 2016 ην Σκήκα εθπξνζσπήζεθε απφ 66 ιεηηνπξγνχο  θαη απφ ηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία 

ζηηο Βξπμέιιεο ζε 58 ζπλαληήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πκβνπιίνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ηε ζπλεξγαζία, ηα ειεθηξνληθά ηεισλεία, ην πεξηβάιινλ, ηηο 

αξραηφηεηεο θαη ηελ επηβνιή ηνπ Νφκνπ.  

 Σν Σκήκα κειεηά θαη εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

κεηαμχ ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ θαη ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ εηαίξνπο 

(θπβεξλεηηθά ηκήκαηα θαη ηδηψηεο), ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλά πξνγξάκκαηα θαη παξέρνληαο ηε 

ζπλδξνκή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνλ 

Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζηε 

έθζεζε Doing Business γηα ηνλ δείθηε Trading across borders, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εηθφλαο ηεο Κχπξνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  

 Σν Σκήκα, φπνπ απαηηείηαη, πξνβαίλεη ζε ζχλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, Αξ. 73(Η)/2016. 

 πκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν Γηεπζπληψλ ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη ζην 

πκβνχιην Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σεισλείσλ, ηα κέιε ηνπ 

νπνίνπ αλέξρνληαη ζε 181 θαη ρεηξίδνληαη ην 98% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. 

 πλεξγάδεηαη κε δηάθνξα Τπνπξγεία, εξγαζηαθνχο εηαίξνπο θαη Δπξσπατθνχο Φνξείο 

παξέρνληαο ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο π.ρ. κε ηε ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία.  

 Λακβάλεη ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη πξνβαίλεη, φπνπ ρξεηάδεηαη,  ζηηο απαηηνχκελεο βειηηψζεηο. 

 Παγθφζκηα Ζκέξα Σεισλείσλ – 26 Ηαλνπαξίνπ 2016 

H παγθφζκηα εκέξα ηεισλείσλ γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν θάησ απφ έλα ζέκα ην νπνίν νξίδεηαη 

απφ ηνλ ΠΟΣ.  Γηα ην 2016 ην ζέκα ην νπνίν επηιέγεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ ήηαλ: 

«Ζλεκηπονικά Σελωνεία: Πποοδεςηική Δμπλοκή».  
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Σν Σκήκα εηνίκαζε θαη δεκνζίεπζε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Σχπνπ 

γηα λα πξνβάιεη ην ζέκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη  ζηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο «Πξννδεπηηθήο Δκπινθήο» εθ κέξνπο ησλ Σεισλεηαθψλ 

Γηνηθήζεσλ, δει. ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο γηα 

εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπο 

εηαίξνπο, γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ, 

γηα ιήςε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, γηα δηαρείξηζε ησλ 

ζπλφξσλ, γηα ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

θαη γηα λα πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα.  
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4.4 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 
Σν 2016, 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. 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηνλ φγθν εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. 

 

Δπαπσία

/Έηορ 

Α. ΑΦΗΞΔΗ ΠΛΟΗΩΝ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ επιβαηών 
Διζαγωγέρ Ακαθάπιζηος 

Βάποςρ Φοπηίος (Μ/Σ) 

ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ
6
 ΛΑΡΝΑΚΑ

7
 ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ

8
 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΝΟΛΟ 

2013 3.014 886 284 4.184 166.068 53.982 220.050 2.421.347 2.629.174 5.371.858 

2014 2.441 980 220 3.641 100.414 43.392 143.806 2.275.625 2.986.565 5.262.190 

2015 2.386 1048 196 3.630 104.174 33.061 137.235 2.397.868 4.339.686 6.737.554 

2016 2.149 1118
9
 182 3.449 82.312 24.460 106.772 3.009.943 4.234.259 7.244.202 

 

 

 

Δπαπσία 

/Έηορ 

Β. ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ ΠΛΟΗΩΝ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ Δπιβαηών 
Δξαγωγέρ Ακαθάπιζηος 

Βάποςρ Φοπηίος (Μ/Σ) 

ΛΔΜΔΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ
10

 ΛΑΡΝΑΚΑ
11

 ΤΝΟΛΟ ΛΔΜΔΟ
12

 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΝΟΛΟ 

2013 2.880 891 255 4.026 165.307 53.982 219.289 1.243.378 1.316.600 2.559.978 

2014 2.378 975 220 3.573 101.246 43.392 144.638 1.264.217 1.884.510 3.148.727 

2015 2.310 1041 193 3.544 103.374 33.061 136.435 1.691.755 4.140.706 5.832.461 

2016 2.099 1123
13

 174 3.396 83.512 24.460 107.972 1.850.169 3.007.783 4.857.952 

 
 

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

ην Εχγη θαη ηελ Γεθέιεηα. 

  

                                                
6
 Πεξηιακβάλνληαη ππφ κεηεπηβίβαζε επηβάηεο: 2013: 115.406, 2014: 63.299, 2015: 69.549, 2016: 53.973 

7
 Όινη νη επηβάηεο ήηαλ ππφ κεηεπηβίβαζε 

8
 Πεξηιακβάλεη δηακεηαθνκηζηηθφ θνξηίν: 2013: 615.190ΜΣ, 2014: 311,925ΜΣ, 2015: 405.076ΜΣ, 2016: 

685.708 ΜΣ 
9
 Πεξηιακβάλνληαη 484 πινία πνπ έρνπλ αθηρζεί/αλαρσξήζεη ζην/απφ ην ιηκάλη ηνπ Βαζηιηθνχ. 

10
 Χο ε ππνζεκείσζε 6 

11
 Χο ε ππνζεκείσζε 7 

12
 Πεξηιακβάλεη δηακεηαθνκηζηηθφ θνξηίν: 2013: 387,231ΜΣ, 2014: 406,238ΜΣ, 2015: 836.134ΜΣ, 2016: 

960.275 ΜΣ. 
13

 Χο ε ππνζεκείσζε 9 
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Δπαπσία/ 

Έηορ 

Γ. ΑΦΗΞΔΗ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Διζαγωγέρ Ακαθάπιζηος 

Βάποςρ Φοπηίος (Μ/Σ) 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ
14

 ΠΑΦΟ
15

 ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ 

2013 24.991 7.006 31.997 3.026.594 1.093.202 4.119.796 13.640 212 13.852 

2014 24.685 6.824 31.509 2.700.938 1.051.556 3.752.494 14.841 222 15.063 

2015 24.637 7.587 32.224 2.749.662 1.145.662 3.895.324 14.173 281 14.454 

2016 30.490 8.110 38.600 3.408.370 1.175.584 4.583.954 15.804 326 16.130 

 

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Γ. ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών 
Δξαγωγέρ Ακαθάπιζηος 

Βάποςρ Φοπηίος (Μ/Σ) 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ
16

 ΠΑΦΟ
17

 ΤΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΤΝΟΛΟ 

2013 25.008 7.004 32.012 2.990.381 1.099.914 4.090.295 13.609 157 13.766 

2014 24.677 6.818 31.495 2.705.661 1.050.670 3.756.331 12.994 226 13.220 

2015 24.641 7.590 32.231 2.452.010 1.140.765 3.592.775 13.187 92 13.279 

2016 30.482 8.106 38.588 3.398.076 1.169.674 4.567.750 12.280 181 12.461 

 

 

 

Δ. Δγγπαθέρ ζηο Σελωνειακό Μηηπώο  

 Άδειερ ζε ιζσύ καηά ηην πεπίοδο 2011-2016  

Πεπιγπαθή 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ ζην ηεισλεηαθφ 

κεηξψν πξνζψπσλ 
26,500 27,000 27,925 30,063 32,796 34,798 

Αξ. αδεηψλ απινπζηεπκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ  
22 22 22 29 31 32 

Αξ. αδεηψλ θαζεζηψησλ 

ηειεηνπνίεζεο
18

  
34 39 49 46 49 36 

Αξ. αδεηψλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο  
215 186 163 147 147 143 

Αξ. θνξνινγηθψλ απνζεθψλ  59 60 62 61 64 64 

       

                                                
14

 Πεξηιακβάλνληαη ππφ κεηεπηβίβαζε επηβάηεο ζην αεξνδξφκην Λάξλαθαο: 2013: 85.213, 2014: 79,653, 
2015: 85.379, 2016: 84.423 
15

 Πεξηιακβάλνληαη ππφ κεηεπηβίβαζε επηβάηεο ζην αεξνδξφκην Πάθνπ: 2013: 9.767, 2014: 2.669, 2015: 
4.343, 2016: 4.449 
16

 Χο ε ππνζεκείσζε 14 
17

 Χο ε ππνζεκείσζε 15 
18

 Αθνξά ηα θαζεζηψηα Σειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, Σειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή θαη 
Μεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν. 



  

26 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2016 
   

Ε. ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων για ηην πεπίοδο 2014-2016 

Σύπορ 

Έηορ 
Διζαγωγών Δξαγωγών Γιαμεηακόμιζηρ ΤΝΟΛΟ 

2014 86.974 23.267 4.757 114.998 

2015 81.846 24.994 4,179 112.922 

2016 91.204 26.764 2.939 120.907 

 

 

Ζ. ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων ειζαγωγήρ και εμποπεςμάηων ειζαγωγήρ  

για ηην πεπίοδο 2011-2016 

Πεπιγπαθή 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο 101.448 97.202 91.021 86.974 81.846 91.204 

Αξ. εηδψλ 159.974 146.993 132.744 131.202 126.611 140.506 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ 

επηιέγεθαλ γηα έιεγρν 

(θπζηθφ ή εγγξάθσλ) 

26.687 23.561 22.499 24.219 27.208 38.174 

 

 

Θ. ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων εξαγωγήρ για ηην πεπίοδο 2014-2016 

 

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 

2014 188 644 419 29 1.280 5.744 8.223 8.970 234 23.171 24.451 

2015 266 982 655 21 1.924 6.652 19.096 9.444 491 35.683 37.607 

2016 436 745 1116 19 2.316 6.797 11.057 19.399 422  37.675 39.991 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 2017 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ ζηεξηδφκελν ζην Όξακα θαη ζηελ Απνζηνιή ηνπ 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 2017 είλαη νη αθφινπζνη:  

 εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο  

ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη κείσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη άιιεο λνκνζεζίαο πνπ έρεη εμνπζία, επζχλε ή αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεψλ ηεο. 

 ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκνπ αξ. 94(Η)/2004 ζηα πιαίζηα  ηεο 

ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ κε ηελ ελσζηαθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 2016. 

 ζπλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα, ηηο Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο απηνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

ζέζπηζε Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ λέν Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα. 

 ελδπλάκσζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ.  

 επίηεπμε 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 ζηφρεπζε ησλ ειέγρσλ ζε ηνκείο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο. 

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

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ ρσξψλ. 

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

Καηαλφεζεο. 

 βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ κε ηελ ελδπλάκσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο 

ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε θαζ’ χιελ αξκφδηεο αξρέο. 

 αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο.  

 εθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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 ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 αλάπηπμε θαη Πξνζαξκνγή ηνπ Σεισλεηαθνχ Πιαηζίνπ Ηθαλνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(EU Customs Competency Framework), κε ζθνπφ ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο 

Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απφ φια ηα θξάηε κέιε, κέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ ηεισλεηαθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ ηνπο. 

 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. 

 πξνψζεζε πκθσληψλ Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Mutual Recognition Agreements – MRAs) 

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

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. 

 



  

29 
Σκήκα Σεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2016 
   

Παπάπηημα Α-Έζοδα Σμήμαηορ Σελωνείων για ηα έηη 2011- 2016 

ΔΟΓΑ ΔΣΟ 2011 ΔΣΟ 2012 ΔΣΟ 2013 ΔΣΟ 2014 ΔΣΟ 2015 ΔΣΟ 2016 

Α. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 31.804.645,24 25.812.035,98 20.467.236,21 23,671,840,20 25.209.595,91 26.448.174,63 

ΑΠΟ ΣΜ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ  116.206,09 118.021,63 100.037,10 92,321,08 81.066,89 63.172,85 

ΑΠΟ  ΚΤΡ. ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΒΑΔΧΝ 1.607,18 63,00 0,00 1,458,60 12.675,78 22,41 

Α. ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΑΜΩΝ  31.922.458,51 25.930.120,61 20,567,273,31 23,765,619,88 25.303.338,58 26.511.369,89 

Β. ΦΟΡΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

ΠΔΣΡΔΛAIΟΔΗΓΖ  337.206.678,40 317.157.288,72 340.058.210,3
4 

368,297,249,30 378.966.157,34 396.187.134,83 

ΚΑΠΝΟ 218.642.203,18 213.029.403,67 198.520.263,1
3 

195,840,251,99 189.536.785,59 186.563.100,30 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ 15.292.210,45 16.675.168,57 19.023.519,42 21,126,109,92 21.863.321,84 22.821.332,32 

ΕΤΘΟ  10.894.457,10 10.732.446,66 12.767.934,68 12,229,191,38 12.349.364,89 13.296.277,24 

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

ΠΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΤΡΑΚΗΑ  2.556.983,79 2.577.799,02 2.132.606,96 2,278,208,63 2.273.386,27 2.351.617,21 

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

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ 142.934.60 79.805,60 52.350,69 57,229,60 46.925,20 45.085,80 

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 475.679,69 206.532,18 179.539,28 293,303,59 269.763,26 250.876.69 

ΟΥΖΜΑΣΑ 44.423.054,89 27.114.250,88 14.027.527,49 8,417,177,13 7.257.871,21 8.576.554.41 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 10 
ΠΡΟΧΠΧΝ 

2.028,16 0,00 3.599,11 0.00 0.00 0,00 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "ΣΕΗΠ" 202.228,80 147.388,81 53.772,73 31,602,32 80.622,74 28.799,75 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΑ 548.705,77 
 

141.246,59 73.304,10 55,394,95 53.640,12 106.599,15 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΣΔ 575.687,36 
 

312.564,46 181.762,37 257,639,88 274.190,75 417.831,22 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "VAN" 96.496,61 96.556,26 13.098,42 0.00 103,44 0,00 

ΠΡΟΘ. ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛ. ΣΑ 
ΟΥΖΜΑΣΑ 

1.025.584,01 693.120,59 477.948,89 640,361,69 722.465,74 976.643,11 

Β. ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  632.084.932,81 588.963.572,01 587.565.437,61 609,523,720,38 613.694.598,39 631.621.852,03 

Γ. ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ  

ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ  789.295,18 760.380,11 712.331,50 724,861,75 867.506,81 843.882,06 

ΑΛΛΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ  60.138,91 54.732,63 66.534,28 61,733,92 67.625,92 54.940,04 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΧΡΗΧΝ  1.543.710,62 1.205.168,55 1.208.137,39 1,167,635,01 1.122.792,87 1.146.478,34 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  1.013,25 974,70 1.816,02 2,311,26 7.436,87 7.279,47 

ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΑΘΡΧΝ  122.951,04 140.476,51 137.355,03 89,303,89 80.817,10 103.982,63 

ΔΠΗΒ. ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΤΣΔΡ. ΦΟΡΟΤ  587.125,87 387.675,74 542.096,66 567,823,33 345.180,79 331.599,21 

ΥΡΖΜ. ΠΟΗΝΔ ΔΞΧΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  425.927,65 738.685,33 541.748,02 536,448,67 746.391,46 671.708,22 

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, ΟΦΔΗΛΔ  432.914,42 412.761,64 426.038,53 409,022,57 594.671,39 629.244,37 

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

ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.  264.601,90 274.297,18 303.769,94 262,149,40 158.992,09 192.406,69 

ΥΟΡHΓΗΑ ΑΠO ΗΓΗΧΣΔ  362.107,71 97.150,22 57.430,89 242,608,30 170.047,95 194.513,44 

ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 421.606,97 119.033,60 259.107,93 559,398,60 128.141,30 109.779,30 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΩΝ  5.011.393,52 4.191.336,21 4.256.366,19 4.623.296,70 4.289.604,55 4.285.813,77 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ Α+Β+Γ   669.018.784,84 619.085.028,83 612.389.077,11 637.912.636,96 643.287.541,52 662.419.035,69 

Γ. ΦΠΑ Διζόδος/Διζαγωγήρ 405.705.520,83 434.762.524,95 389.903.827,84 410.784.601,61 398.702.821,00 403.838.122.54 

Δ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ 

(πεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 

ειζόδος/ειζαγωγήρ) 

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 1.066.257.159,12 
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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. επηθνηλ: +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. επηθνηλ.:  +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. επηθνηλ.:  +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. επηθνηλ.:  +357 26 804634,  

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 26306110 
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