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Χαιρετισμός Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

To Τμήμα Τελωνείων ανταποκρινόμενο στο στόχο που θέτει το στρατηγικό του 
σχέδιο,  συνέχισε και το 2018 τη διενέργεια ελέγχων  σε πρόσωπα και αγαθά 

στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, παρακολούθησε την 

ενδοκοινοτική κυκλοφορία  προϊόντων  από άλλα κράτη μέλη και εισέπραξε 

εισαγωγικούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης και  Φ.Π.Α. 

Την 1η Ιουλίου  2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε την 50ή επέτειο της 

Τελωνειακής Ένωσης. Σε όλη την κλίμακα της Ε.Ε οργανώθηκαν εκδηλώσεις, δράσεις και 

συντονισμένες ενέργειες  για προβολή των πλεονεκτημάτων που επέφερε η Τελωνειακή Ένωση.  Με 

την ευκαιρία αυτή,  το  Τμήμα Τελωνείων  στα πλαίσια της επικοινωνιακής του δραστηριότητας, 

συμμετείχε ενεργά στις πιο πάνω εκδηλώσεις, ευαισθητοποιώντας το κοινό  και παράλληλα 
ενημερώνοντας το για τον  πολύπλευρο ρόλο που επιτελεί.  Έγινε σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα 

μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διοργανώθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη.  

Στις 12 Ιουλίου οι Υπουργοί Οικονομικών των Κρατών Μελών, στην παρουσία των Γ.Δ. των 

Τελωνειακών Διοικήσεων της Ε.Ε.  υπέγραψαν στις Βρυξέλλες τη Χάρτα  της Τελωνειακής Ένωσης με 

σύνθημα την από κοινού προστασία της κοινωνίας και τη διευκόλυνση του εμπορίου.  

 Το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Τμήματος απαμβλύνθηκε μερικώς με την πρόσληψη  22 

τελωνειακών  λειτουργών οι οποίοι έτυχαν σχετικής   επιμόρφωσης διάρκειας ενός μήνα σε όλο το 

φάσμα των εργασιών των τελωνείων. Οι λειτουργοί έχουν τοποθετηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του 

Τμήματος στο Αρχιτελωνείο και στις διάφορες επαρχίες και ανέλαβαν καθήκοντα.  

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης, του Απλικίου – Λεύκας και 

της Δερύνειας τα οποία έχουν εξοπλιστεί  κατάλληλα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Για την άσκηση 

των απαιτούμενων ελέγχων στα νέα σημεία διέλευσης,  το Τμήμα έχει ενδυναμωθεί με 9 άτομα 

ωρομίσθιο προσωπικό, το οποίο  έτυχε της ανάλογης επιμόρφωσης. 

 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα έχει προχωρήσει στη διαδικασία 

προσφορών για εκδήλωση ενδιαφέροντος από προσφοροδότες (οικονομικούς φορείς) για την 

υλοποίηση των Διευρωπαϊκών συστημάτων που απαιτούνται από την Ενωσιακή Τελωνειακή 

Νομοθεσία. Όλα τα πιο πάνω συστήματα, αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των 

τελωνείων στις δεκαετίες που ακολουθούν. Περαιτέρω, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στις 

πρωτοβουλίες της Βουλής και της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη των νέων Αποκεντρωμένων 

Τεχνολογιών (Blockchain) στο Δημόσιο Τομέα. 

 

Ενόψει της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. (BREXIT), συμμετέχουμε  

στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εν λόγω θέμα. Το 

Τμήμα, για σκοπούς ενημέρωσης του εμπορικού κόσμου και  του κοινού ευρύτερα, έχει προβεί σε  
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σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Παράλληλα γίνεται προετοιμασία για την έγκαιρη  επιμόρφωση 

του προσωπικού για αντιμετώπιση των αλλαγών που θα επιφέρει το BREXIT. 

Τον Οκτώβριο  πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη σεμινάριο σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών Τελωνείων 

των κρατών μελών της ΕΕ, των υπό ένταξη κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

Απόδοση της Τελωνειακής Ένωσης (Customs Union Performance) με τον τίτλο “Βαδίζοντας προς το 
μέλλον”. Σημειώνεται ότι το Τμήμα τηρεί στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα και την απόδοση του  και 

προβαίνει στην ανάλυση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων στοχεύοντας στην αναβάθμιση της 

κατάταξης του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
 

Το Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών υπό την εποπτεία  των αρμοδίων 

Υπουργείων, έχει μελετήσει το θέμα της κατάργησης των φόρων κατανάλωσης στα οχήματα και της 

τροποποίησης  των τελών κυκλοφορίας και έχει ετοιμασθεί  προς τούτο,  σχετικό νομοσχέδιο το οποίο 

κατατέθηκε  στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο του 2018.  

 
Στα πλαίσια του στόχου του,  το Τμήμα συνέχισε τη διενέργεια των εκ των υστέρων έλεγχων καθώς 

επίσης και του εσωτερικού ελέγχου για σκοπούς  συμμόρφωσης με την ισχύουσα  νομοθεσία και τις 

σχετικές διαδικασίες. Για τη διασφάλιση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του Κράτους, 

συνέχισε να ασκεί τους ενδεδειγμένους ελέγχους,  μέσω σύγχρονης τεχνολογίας και  απλοποιημένων 

διαδικασιών,  για  αποτελεσματική  είσπραξη των δασμών και φορών, διευκολύνοντας παράλληλα το 

νόμιμο εμπόριο. Πραγματοποιήθηκαν τόσο προληπτικοί όσο και κατασταλτικοί έλεγχοι για την πάταξη 

κάθε μορφής απάτης, παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, λαθρεμπορίου, σύλησης της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και άλλων απειλών ενάντια στη δημόσια υγεία και ασφάλεια 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου.  

Η συνεργασία του Τμήματος με όλους τους εργασιακούς του εταίρους, με διεθνείς οργανισμούς και την 

Ε.Ε θεωρείται δεδομένη και στόχος παραμένει η συνεχής ενδυνάμωση και ενίσχυση της. Προς τούτο 

έχουν υπογραφεί 4 Μνημόνια Κατανόησης.  

 
Το Τμήμα Τελωνείων,  με σταθερή επιδίωξη την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο προς στους 

πολίτες  της Δημοκρατίας όσο και στους εργασιακούς του εταίρους και με όπλα το ικανό ανθρώπινο 

δυναμικό του,  συνεχίζει να αφουγκράζεται και να αξιολογεί τις επερχόμενες προκλήσεις ούτως ώστε να 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και επάξια στο δυναμικό και καθοριστικό ρόλο του. 

 
 
  

Δημήτριος Χατζηκωστής 
Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

AEO Authorized Economic Operator 

AFIS Antifraud Information System 

ARCHEO Information exchange platform on cultural goods 

ASEM Asia Europe Meeting 

BALKAN INFO Information on drug trafficking through the Balkan route 

CEN Customs Enforcement Network 

CDS Customs Decision System 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species  

CRMS Customs Risk Management System 

CONTAINER-COMM WCO Container Control Program  

COPIS-Anti Counterfeit and Anti – Piracy Information System 

ECS  Export Control System 

EORI Economic Operator Registration and Identification 

EMCS Excise Movement Control System 

EPE Europol Platform of Experts 

ICS Import Control System  

IP Inward Processing 

OP Outward Processing 

MASP Multi Annual Strategic Plan 

MRAs Mutual Recognition Agreement  

NCTS New Computerized Transit System 

PCS Port Community System 

QUOTA Quota Tariff  

RILO Regional Intelligence Liaison Office  

TARIC Integrated Tariff of the European Community 

UCC Union Customs Code 

UCCWP Union Customs Code Work Program  

ΔΑΜ Διάγνωση Αναγκών Μάθησης  

ΔΔΙ Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

ΔΔΠ Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες 

ΚΑΠ Κυπριακή Αποθήκη Πληροφοριών 

ΚΔΠ Κανονιστική Διοικητική Πράξη 

ΚΚΕΕ/ΚΕΕ Κτηνιατρικά και Υγειονομικά πιστοποιητικά 

ΠΟΥ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

ΣΚΔ Σύστημα Κυπριακού Δασμολογίου 
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

1.1 Όραμα   

Το Τμήμα Τελωνείων λειτουργεί ως ένας οργανισμός, ο οποίος βελτιώνεται και εξελίσσεται σε 

συνεχή βάση με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης, προς όφελος της κοινωνίας γενικότερα, 

μέσα στα πλαίσια της αποστολής του. 

1.2 Αποστολή 
 

• Συνεισφορά στα δημόσια έσοδα με την αποτελεσματική είσπραξη των δασμών, φόρων και  

άλλων τελών, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

• Προστασία της κοινωνίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλεια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης και καταστολής. 

• Διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

• Αποτελεσματική αξιοποίηση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και χρήση των 

δυνατοτήτων που προφέρονται από τη σύγχρονη τεχνολογία για επίτευξη υψηλής ποιότητας 

αποτελεσμάτων. 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  
 
Κατά το επισκοπούμενο έτος, Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ήταν ο κος Δημήτριος 

Χατζηκωστής. 

Το Τμήμα Τελωνείων είναι οργανωμένο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Αποτελείται από το 

Αρχιτελωνείο και τα Επαρχιακά Τελωνεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (Παράρτημα 
Γ). Το Τελωνείο της Πάφου λειτουργεί ως υπομονάδα του Τελωνείου Λεμεσού. Το Τμήμα 

στελεχώνεται από τελωνειακό, γραμματειακό, διοικητικό, λογιστικό προσωπικό και με αριθμό 

εργατών. Οι εγκεκριμένες θέσεις του τελωνειακού προσωπικού κατά το έτος 2018 ήταν 385, όσες 

ακριβώς ήταν τον προηγούμενο χρόνο.  

Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, το τελωνειακό προσωπικό που υπηρετούσε κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 στο Τμήμα Τελωνείων ανερχόταν σε 303 άτομα, ενώ 82 θέσεις (ποσοστό 21,3% 

επί των εγκεκριμένων) παρέμειναν κενές. 
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Βαθμός 
Εγκεκριμένες 

θέσεις 
Συμπληρωμένες 

θέσεις 
Κενές θέσεις 

Επιστημονική Πυραμίδα 
Διευθυντής  1 1 - 
Πρώτοι Τελωνειακοί Λειτουργοί 4 0 4 
Ανώτεροι Τελωνειακοί Λειτουργοί 12 9 3 
Τελωνειακοί Λειτουργοί Α’ 40 38 2 
Τελωνειακοί Λειτουργοί 177 153 24 

 Τεχνική Πυραμίδα 
Τελώνες  13 12 1 
Βοηθοί Τελώνες 26 8 18 
Εξεταστές Τελωνείων 1ης τάξης 24 22 2 
Εξεταστές Τελωνείων 30 8 22 
Βοηθοί Τελωνείων 58 52 6 
ΣΥΝΟΛΟ 385 303 82 

Πίνακας 1: Διοικητική δομή του Τμήματος Τελωνείων κατά το 2018 

 
Αναλυτική κατάσταση κατανομής του τελωνειακού προσωπικού στο Αρχιτελωνείο και στα 
Επαρχιακά Τελωνεία: 
 

Προσωπικό Γραφεία Τμήματος Τελωνείων Σύνολο 
Αρχιτελωνείο Λευκωσίας Λεμεσού Λάρνακας Πάφου Αποσπάσεις  

Τελωνειακό 
Προσωπικό  89 38 96 56 18 6 303 

Τελωνειακοί 
Λειτουργοί με 
συμβόλαιο αορίστου 
χρόνου 

1 - - - - - 1 

Εξεταστές Τελωνείων 
με συμβόλαιο 
αορίστου χρόνου 

0 2 1 1 - - 4 

Βοηθοί Τελωνειακού 
(ωρομίσθιο 
προσωπικό) 

1 14 13 10 - - 38 

Σύνολο 91 54 110 67 18 6 346 

Πίνακας 2: Κατάσταση Προσωπικού του Τμήματος Τελωνείων ανά επαρχία 
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3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Στο Αρχιτελωνείο  λειτουργούν επιμέρους τομείς με κύριο  αντικείμενο τη χάραξη πολιτικής, την 

εφαρμογή της νομοθεσίας, τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό 

εκεί όπου απαιτείται ή όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν, τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού 

και το συντονισμό των επαρχιακών τελωνείων καθώς και την εκπροσώπηση του Τμήματος 

Τελωνείων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο. 

Τα Επαρχιακά Τελωνεία λειτουργούν σε όλες τις πόλεις συνεισφέροντας σημαντικά στην 

υλοποίηση του οράματος και της αποστολής του Τμήματος Τελωνείων, μέσα στα πλαίσια της 

ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών του Τμήματος. 

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η γενική οργανωτική δομή του Τμήματος. 

 

 
 

Πίνακας 3: Οργανωτική δομή Αρχιτελωνείου 
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4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Στρατηγικού του Σχεδίου το Τμήμα κατά το 2018 ανέπτυξε δράση 

στους ακόλουθους βασικούς τομείς:  

4.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας  με την Ενωσιακή Τελωνειακή Νομοθεσία,  και 

συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αρ. 

2015/2446 και τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) με αρ. 2015/2447,  είναι σε εξέλιξη η  

νομοτεχνική επεξεργασία από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου  του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004. 

 

Επιπρόσθετα  τροποποιήθηκε ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος 91(Ι)/2004 ως ακολούθως: 
 
Νόμος  140(Ι)/2008 ΕΕ 4677 της 14.12.2018 (ενεργειακά προϊόντα) 

Τροποποιήθηκε το Πρώτο Παράρτημα του Νόμου: 

(α) Με την αντικατάσταση του συντελεστή «€479,00 τα 1000 λίτρα» έναντι των κλάσεων 1), 2), 3) 

και 4) με το συντελεστή «€429,00 τα 1000 λίτρα» 

(β) Με την αντικατάσταση του συντελεστή «€450,00 τα 1000 λίτρα» έναντι των κλάσεων 6) και 10) 

με το συντελεστή «€400,00 τα 1000 λίτρα» 

(γ) Με την αντικατάσταση του συντελεστή «€124,73 τα 1000 λίτρα» έναντι των κλάσεων 7), 9), 11) 

και 13) με το συντελεστή «€74,73 τα 1000 λίτρα» 

 
Δημοσιεύθηκαν ακόμη  οι ακόλουθες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, ως δευτερογενής 

Τελωνειακή και περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία: 

4.1.1   Κανονισμοί, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις με βάση τον περί Τελωνειακού Κώδικα 
Νόμο αρ. 94 (Ι) του 2004: 

• ΚΔΠ 142/2018 – (Ε.Ε. αρ. 5090, 1.6.2018) – Αναβολή πληρωμής τελωνειακής οφειλής 

4.1.2 Κανονισμοί, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις με βάση τον περί Φόρων             
Κατανάλωσης Νόμο αρ. 91 (Ι) του 2004 :  

• ΚΔΠ 353/2018 (Ε.Ε. αρ. 5126, 14/12/2018)  Το περί επιβολής συντελεστή Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης στα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων που έχουν τεθεί σε 

ανάλωση Διάταγμα του 2018 (Αντικατέστησε και κατάργησε το περί επιβολής 

συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων που 

έχουν τεθεί σε ανάλωση Διάταγμα του 2010, ΚΔΠ 256Α/2010)  
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4.1.3. Πρωτόκολλο για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων στη Σύμβαση 
Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC) 

Tο Πρωτόκολλο για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για 

τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας τέθηκε σε ισχύ στις 25/9/2018 

και μέχρι σήμερα έχει 48 Μέρη.  Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε το Πρωτόκολλο στις 29 

Αυγούστου 2017. Το Τμήμα Τελωνείων αντιπροσώπευσε την Κυπριακή Δημοκρατία στην 1η 

Διάσκεψη των Μερών του Πρωτοκόλλου (MOP1) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη μεταξύ 8-10 

Οκτωβρίου 2018.  Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας στο Προεδρείο της Διάσκεψης, 

εξελέγη Κύπριος Τελωνειακός Λειτουργός.  Το Τμήμα Τελωνείων συμμετέχει από το 2018 στη 

νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου. 

 

4.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Για την επίτευξη της εν λόγω στρατηγικής επιδίωξης, το Τμήμα Τελωνείων στοχεύει:  

• στη διασφάλιση των δημοσίων οικονομικών της Δημοκρατίας με την ανάπτυξη και εφαρμογή  

αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών για την έγκαιρη και την ορθή είσπραξη των οφειλών 

για τα οποία το Τμήμα έχει την ευθύνη είσπραξης τους (π.χ. εισαγωγικών δασμών, φόρων 

κατανάλωσης, ΦΠΑ στην εισαγωγή) και 

 
• στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου με την παροχή απλουστευμένων και  

αποτελεσματικότερων τελωνειακών διαδικασιών, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης 

ηλεκτρονικών συστημάτων.  

 
Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, κατά το 2018 το Τμήμα Τελωνείων προέβηκε μεταξύ άλλων στις πιο 

κάτω ενέργειες: 

4.2.1 Εισπράξεις Τμήματος Τελωνείων 

Κατά το 2018, το Τμήμα εισέπραξε €1.168,9εκ1., παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης 

του 2.3% (€26.2 εκ.) σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις κατά το 2017, που ήταν €1.142,7εκ.  

                                                
1   Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους €486,8 εκ. που εισπράχτηκε κατά την είσοδο/εισαγωγή εμπορευμάτων. 
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Οι εισπράξεις από εισαγωγικούς δασμούς, Φόρους Κατανάλωσης και Άλλα Έσοδα μειώθηκαν 

κατά €2,4 εκ. (0,4% μείωση), όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 4, φτάνοντας έτσι στα 

€682,1 εκ. σε σύγκριση με €684,5 εκ. κατά το 2017.  

Αναλυτικά αναφέρεται ότι τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης: 
 
(α) στα ενεργειακά προϊόντα (πετρελαιοειδή) ανήλθαν στα €406,9 εκ. σε σχέση με €409,5 εκ. 

κατά το 2017, σημειώνοντας μείωση 0,6%, 
 
(β) στα καπνικά προϊόντα ανήλθαν στα €188,1 εκ. σε σχέση με €190,6 εκ. κατά το 2017, 

σημειώνοντας μείωση 1,3%, 

(γ) στην αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά ανήλθαν στα €37,9 εκ. σε σχέση με €37,8 εκ. κατά το 

2017, σημειώνοντας αύξηση 0,3%, 

(δ) στα άλλα προϊόντα (π.χ. οχήματα, κρύσταλλα) ανήλθαν στα €14,6 εκ. σε σχέση με €14,2 εκ. 

κατά το 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.  

Όλα τα έσοδα για τα οποία το Τμήμα έχει την ευθύνη είσπραξης παρουσιάζονται συνοπτικά πιο 

κάτω και αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας έκθεσης.  

 

 

Εισπράξεις Τμήματος Τελωνείων για το έτος 2018 σε σχέση με το 2017  
 

Έτος 
  

2017 
   

2018 
  2017/2018      

               
         

Αύξηση/ Μείωση 
  

Μεταβολή  Έμμεσοι Φόροι   (€ εκ.)    (€ εκ.)      
         (€ εκ.)  (%)  
              
                  

 Εισαγωγικοί ∆ασμοί1    27,3   29,5   +2,2   +8,1  
                 

 Φόροι Κατανάλωσης(πετρελαιοειδή)  
    409,5 

  
406,9 

  
-2,6 

  
-0,6 

 
          
 Φόροι Κατανάλωσης (καπνικά                
 προϊόντα)  190,6    188,1    -2,5    -1,3  
                  

 Φόροι Κατανάλωσης (αλκοόλη και                
 αλκοολούχα ποτά)  37,8    37,9    +0,1    +0,3  
                  
 

Φόροι Κατανάλωσης (άλλα 
προϊόντα) 

 

14,2 

  

14,6 

  

+0,4 

  

+2,8 

 

        
          
             

 Σύνολο Φόρων Κατανάλωσης 652,1   647,4   -4,7   -0,7  
             
          

 Άλλα Έσοδα 5,1   5,2   0,1   +2,0  
             
          

 ΣΥΝΟΛΟ 684,5   682,1   -2,4   -0,4  
             
          

 ΦΠΑ Εισαγωγής/Εισόδου2 458,2   486,8   +28,6   +6,2  
             
          

 ΣΥΝΟΛΟ 1.142,7   1.168,9   +26,2   +2,3  
             
          

             
                    

Πίνακας 4: Έσοδα του Τμήματος Τελωνείων για την περίοδο 2017-2018 
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Tα εν λόγω στοιχεία έχουν εξασφαλισθεί από το Λογιστήριο του Τμήματος και έχουν συμφιλιωθεί 

τόσο μέσω του λογιστικού συστήματος «Θησέας» όσο και μέσω του συστήματος του Γενικού 

Λογιστηρίου FIMAS.  

Tο 2018 έχουν τελωνιστεί 46.487 επιβατικά οχήματα, 1.951 εμπορικά οχήματα και 3.184 

μοτοσυκλέτες και έχουν εισπραχθεί για τα είδη αυτά €14,0 εκ φόροι κατανάλωσης και €63,3 εκ. 

ΦΠΑ. Tο Τμήμα Τελωνείων εφαρμόζει τους κανόνες εκτίμησης της τελωνειακής αξίας και ρυθμίζει 

τη διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης των φόρων κατανάλωσης σε εμπορεύματα π.χ. 

μεταχειρισμένα οχήματα, σκάφη, μοτοσυκλέτες.   

4.2.2 Παροχή διευκολύνσεων για τον πολίτη και το νόμιμο εμπόριο 
 
Το Τμήμα συμβάλλει ενεργά στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και στην ενίσχυση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των παραγωγών και εμπορευομένων της ΕΕ. Στα πλαίσια αυτά 

το Τμήμα χορηγεί άδειες, επιταχύνει και απλοποιεί τις τελωνειακές διαδικασίες μέσω της 

ανάπτυξης και της αξιοποίησης διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων, τα περισσότερα εκ των 

οποίων αναλύονται στην παράγραφο 4.3.2. Τα Συστήματα Υποβολής Δηλωτικών Εισαγωγής, 

Εισαγωγών, Εξαγωγών, και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης εφαρμόζονται για την 

ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων ή και διαχείριση των τελωνειακών διαδικασιών που 

σχετίζονται με τα εμπορεύματα που εισέρχονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ή εξάγονται σε τρίτες χώρες. Η χρήση τους είναι καθολική (με 100% ηλεκτρονική 

υποβολή), εκτός εάν για τεχνικούς λόγους υπάρχει ανάγκη για χρήση μη μηχανογραφημένων 

διαδικασιών.   

Παρατίθενται πιο κάτω ενδεικτικά στοιχεία για τις διευκολύνσεις που δόθηκαν το 2018: 

• Όλες οι τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγής/εξαγωγής/διαμετακόμισης υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά. Το τρέχον έτος διεκπεραιώθηκαν συνολικά 140.450 τέτοιες τελωνειακές 

διασαφήσεις.  
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• Η διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων πραγματοποιείται συνήθως 

από πρόσωπα που κατέχουν άδεια τελωνειακού πράκτορα, χωρίς να περιορίζεται το 

δικαίωμα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου να ενεργεί από μόνο του  χωρίς 

τελωνειακό πράκτορα.  Το 2018 μετά από διαβούλευση με τον Σύνδεσμο Τελωνειακών 

Πρακτόρων Κύπρου, συνεχίστηκε η ολοκλήρωση των νέων κανονισμών για τη χορήγηση 

αδειών Τελωνειακών Πρακτόρων και βοηθών αυτών, για αντικατάσταση των υφιστάμενων 

που ισχύουν από το 1974. Οι νέοι κανονισμοί ευρίσκονται στο στάδιο του νομοτεχνικού 

έλεγχου. Στις  31 Δεκεμβρίου 2018 υπήρχαν σε ισχύ 329 άδειες Τελωνειακών Πρακτόρων.  

Κατά τη διάρκεια του 2018 εκδόθηκαν 2 νέες  άδειες  Τελωνειακού Πράκτορα και 11 νέες 

άδειες Βοηθού Τελωνειακού Πράκτορα.  

• Για την υποβολή των ηλεκτρονικών τελωνειακών διασαφήσεων και γενικά τη διεκπεραίωση 

των τελωνειακών διαδικασιών, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να κατέχουν αριθμό EORI. H 

εγγραφή και αναγνώριση γίνεται με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Εγγραφής και 
Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (Economic Operator Registration and 
Identification), το οποίο συνδέεται με το αντίστοιχο Σύστημα της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 

2018 είχαν πραγματοποιηθεί 38.989 εγγραφές οικονομικών φορέων οι οποίοι είχαν την έδρα 

των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, εκ των οποίων οι 38.429 βρίσκονταν σε ισχύ την 31η 

Δεκεμβρίου 2018.  

 
• Με τη χορήγηση Αδειών Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Authorized Economic 

Operators-AEO) παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διεθνή 

αλυσίδα εφοδιασμού (κατασκευαστές, εξαγωγείς, μεταφορείς, διαχειριστές αποθηκών, 

τελωνειακούς πράκτορες, μεταφορείς, εισαγωγείς) να επωφελούνται από απλουστεύσεις ή 

και διευκολύνσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους. Την 31η  Δεκεμβρίου  2018 

υπήρχαν σε ισχύ 21 Άδειες ΑΕΟ (Κύπριοι AEOs).  

• Κατά το 2018 αφίχθηκαν στην Κύπρο ενωσιακά εμπορεύματα αξίας € 5.203.084.940 από 

άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (57.2% του συνόλου του εισερχόμενου φορτίου) 

και αποστάληκαν ενωσιακά εμπορεύματα αξίας € 1.194.515.996 (28.2% του συνόλου του 

εξερχόμενου φορτίου). Το Τμήμα Τελωνείων για τη διαχείριση της υπό αναφορά διακίνησης 

εμπορευμάτων και για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων  

αποδέχτηκε 81.747 έγγραφα T2L από άλλες χώρες μέλη  της ΕΕ και εξέδωσε στην Κύπρο 

13.118 T2L.  

• Με τη χορήγηση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών,   το Τμήμα παρέχει  τη 

δυνατότητα στο δικαιούχο της άδειας υπό προϋποθέσεις, να υπαγάγει εμπορεύματα σε 

τελωνειακό καθεστώς (α) με την υποβολή απλουστευμένης διασάφησης στην οποία μπορεί 

να παραλείπονται ορισμένα στοιχεία ή υποστηρικτικά έγγραφα ή (β) με την εγγραφή στις 

λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, ή (γ) με την κατάθεση διασάφησης στο τελωνείο 
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που είναι εγκατεστημένος το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που προσκομίζονται τα 

εμπορεύματα (κεντρικός τελωνισμός) ή (δ) να διεκπεραιώνει ορισμένες τελωνειακές 

διατυπώσεις, να καθορίζει το καταβλητέο ποσό του εισαγωγικού και εξαγωγικού δασμού και 

να προβαίνει σε ορισμένους ελέγχους υπό τελωνειακή επιτήρηση (αυτοαξιολόγηση). Με 

βάση τις υφιστάμενες 20 άδειες απλούστευσης, κατά το 2018 διεκπεραιώθηκαν 827 

απλουστευμένες διασαφήσεις. Όλες αφορούσαν ενεργειακά εμπορεύματα. Για τα 

εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή/και ανάλωση καταβλήθηκαν περίπου 

€102.882 εισαγωγικός δασμός, €52.558 φόρος κατανάλωσης και περίπου €38.800.000 

ΦΠΑ. Το Τμήμα βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης 2 νέων αιτήσεων για απλουστευμένες 

διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών. 

• Με τη χορήγηση αδειών αναβολής πληρωμής εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης 

και ΦΠΑ, δίδεται η δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας να καταβάλει τους οφειλόμενους 

δασμούς και  φόρους  μέχρι και δεκαπέντε μέρες που ακολουθούν το μήνα υποβολής της 

διασάφησης εισαγωγής. Κατά το 2018 λειτούργησαν 12 άδειες αναβολής πληρωμής για τις 

οποίες υποβλήθηκαν 45.439 διασαφήσεις εισαγωγής που αναλογούσαν σε  πάνω από  

€260.723.227 δασμούς και φόρους. 

• Υποστηρίζεται η ηλεκτρονική είσπραξη των εσόδων που επιτρέπει στους Οικονομικούς 

φορείς να καταβάλουν δασμούς και φόρους χωρίς τη φυσική τους παρουσία στα Τελωνεία. Η 

προώθηση της ηλεκτρονικής πληρωμής συμβάλλει στην ενίσχυση του νόμιμου εμπορίου, 

στην αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και στη μείωση του 

διοικητικού κόστους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  

Το ποσοστό των εσόδων που εισπράχθηκαν ηλεκτρονικά κατά το 2018 σε σχέση με τα 

συνολικά εισπραχθέντα έσοδα του Τμήματος ανέρχεται στο 18,15%. 

• Στα πλαίσια της  διευκόλυνσης του εμπορίου, της προώθησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, το Τμήμα χορηγεί άδειες 
χρήσης ειδικών τελωνειακών καθεστώτων (προσωρινής εισαγωγής, τελειοποίησης προς 

επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, ειδικού προορισμού, αποθηκών 

τελωνειακής αποταμίευσης) με σκοπό την αναστολή ή τη μειωμένη καταβολή 

δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Εντός του 2018 χορηγήθηκαν συνολικά 2.792 άδειες 

χρήσης τέτοιων καθεστώτων. Αναλυτικά  χορηγήθηκαν: 

• 162 νέες άδειες χρήσης τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ΙΡ) και τελειοποίησης προς 

επανεισαγωγή (ΟΡ) (περιλαμβάνονται 142 απλοποιημένες άδειες ΙΡ/ΟΡ, 13 συμμετοχή 

σε ενιαίες άδειες ΙΡ που  χορηγήθηκαν από άλλα κράτη μέλη. 
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• 2 άδειες χρήσης ειδικού προορισμού,  

• 2.391 άδειες προσωρινής εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων 1098 αδειών που 

αφορούσαν οχήματα μελών των Βρετανικών Βάσεων,  

• 237 απαλλαγές από την καταβολή φόρων κατανάλωσης για οχήματα που μεταφέρθηκαν 

στην Κύπρο στα πλαίσια μεταφοράς της συνήθους κατοικίας του κατόχου τους για 

μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία.  

• Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα κατά το 2018,  

επανεξετάστηκαν 112 άδειες λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης 

• Το Τμήμα στηρίζει και συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού προωθώντας 

απλοποιημένες διαδικασίες κατά την άφιξη/αναχώρηση πλοίων και αεροσκαφών, την 

επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών και τη φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων στα 

εγκεκριμένα λιμάνια και αεροδρόμια που λειτουργούν σε όλη την Κύπρο.  
 

• Μαρίνες - Το Τμήμα συμβάλλοντας στην προώθηση της ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού 

προσφέρει τις υπηρεσίες του και όλες τις νόμιμες διευκολύνσεις στις τέσσερις μαρίνες που 

λειτουργούν παγκύπρια. Κατά το 2018 έχουν αφιχθεί και ελεγχθεί 1.181 σκάφη (Επαρχία 

Πάφου 189, Λεμεσού 661, Λάρνακας 331) εκ των οποίων τα 63 έχουν ενταχθεί στο 

καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. 

 
• Σχετικά με τα θέματα ενέργειας, το Τμήμα έχει συνδράμει: 

1. στη χρήση υγραερίου στην αυτοκίνηση στην Κύπρο εκδίδοντας 2 νέες άδειες 

εγκεκριμένου πωλητή υγραερίου κίνησης και  

2. στην εκτέλεση των εργασιών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη 

υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου και τρίτων χωρών στην περιοχή της 

Μεσογείου.  

 
Κατά το 2018 στο λιμάνι Βασιλικού αφίχθηκαν 545 πλοία και στο τερματικό ενεργειακών 

προϊόντων στη Περιοχή Βασιλικού παραλήφθηκαν 2.359.753 ΜΤ ακαθάριστου βάρους 

ενεργειακών προϊόντων. 

 

Αριθμός λειτουργών στελεχώνουν τα γραφεία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε 

Παγκύπρια βάση και προβαίνουν σε ελέγχους για την τήρηση της τελωνειακής και άλλης 

Νομοθεσίας που αφορά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση των 

εμπορευμάτων. Υπήρξε σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία οδήγησε στη 

ραγδαία αύξηση του όγκου των εμπορευμάτων που εισάγονται μέσω ταχυδρομείου. Το 

Τμήμα  συμμετείχε στην ανάπτυξη συστήματος για την εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας 

παρακολούθησης της παράδοσης του  φορτίου,  και την απλοποίηση και επίσπευση όλων 
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των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο Ταχυδρομείο. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκε και 

σχεδιάστηκε λογισμικό διαχείρισης των ταχυδρομικών αντικειμένων που τέθηκε σε λειτουργία 

το 2017. Εφαρμόστηκε αρχικά στη Λευκωσία και ακολούθως στις άλλες πόλεις , εκτός από 

την Πάφο που αναμένεται να εφαρμοστεί στις αρχές του 2019. 

 

• Με σκοπό την προώθηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, το Τμήμα εφαρμόζει 

εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, σύμφωνα με 

τις οποίες εμπορεύματα καταγόμενα από τρίτες χώρες επιβαρύνονται με μειωμένους ή 

μηδενικούς συντελεστές εισαγωγικού δασμού. Επίσης, εμπορεύματα καταγόμενα στην ΕΕ 

απολαμβάνουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση κατά την εισαγωγή τους στις αγορές 

τρίτων χωρών. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα έχει εκδώσει 1.717 πιστοποιητικά προτιμησιακής 

μεταχείρισης (EUR1). 

 

• Για την επιβολή του ορθού συντελεστή εισαγωγικού δασμού και φόρων και την εφαρμογή 

των μέτρων εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το Τμήμα 

εκδίδει  «Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ)», στις οποίες καθορίζεται ο 

ορθός κωδικός κατάταξης των εμπορευμάτων. Η ορθή κωδικοποίηση, εκτός από τη 

διασφάλιση των εθνικών και ενωσιακών εσόδων,  διασφαλίζει επίσης την ορθή εφαρμογή 

των μέτρων εμπορικής και γεωργικής πολιτικής και  τα μέτρα εμπορικής άμυνας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός της απόφασης ΔΔΠ είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται κατά 

τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθής 

κωδικοποίησης. Το 2018 εκδόθηκαν  99 ΔΔΠ.   

• Το Τμήμα παρακολουθεί τους διάφορους τύπους εγγυήσεων που κατατίθενται για την 

παροχή διευκολύνσεων, τη χορήγηση αδειών χρήσης ανασταλτικών καθεστώτων  και  την 

εξασφάλιση των δημόσιων εσόδων, στις περιπτώσεις  αμφισβήτησης της ορθότητας των 

δηλώσεων κατά την είσοδο/εισαγωγή εμπορευμάτων.  

• Το Τμήμα διενεργεί πλειστηριασμούς με σκοπό την εκποίηση εμπορευμάτων, τα οποία 

είναι ή λογίζονται ως αζήτητα. Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν 8 συνολικά δημόσιοι 

πλειστηριασμοί από το Τμήμα Τελωνείων. Επίσης το Τμήμα προχώρησε στην προκήρυξη 

δύο προσφορών προς πώληση εμπορευμάτων τα οποία είχαν περιέλθει στην κυριότητα του 

Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 72 (2) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004. 

• Επιτηρείται η καταστροφή εμπορευμάτων από αδειοδοτημένα πρόσωπα.  Κατά το 2018 

πραγματοποιήθηκαν καταστροφές διαφόρων εμπορευμάτων, κυρίως ειδών ένδυσης και 

υπόδησης που παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, οινοπνευματωδών ποτών 

και καπνικών προϊόντων που είχαν εισαχθεί παράνομα, αυτοκινήτων που εγκαταλείφθηκαν  

υπέρ του Δημοσίου και ληγμένων εισαγομένων φαρμάκων.  
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4.3 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Το Τμήμα Τελωνείων λόγω της φυσικής του παρουσίας στα εγκεκριμένα σημεία εισόδου/εξόδου 

της Δημοκρατίας, καλείται να εφαρμόζει όχι μόνο την Τελωνειακή Νομοθεσία αλλά και τη 

νομοθεσία άλλων Υπουργείων καθώς και τις διατάξεις Μνημονίων Κατανόησης σε τελωνειακά 

θέματα. Σε συνεχή συνεργασία με άλλα Τμήματα (π.χ. Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ, εκπροσώπους 

Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας) συμβάλλει,  

• στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου, της απάτης και της συναφούς εγκληματικής 

δράσης και, 

• στην ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής καθώς και την παρεμπόδιση και πάταξη της παράνομης διακίνησης 

όπλων μαζικής καταστροφής, ναρκωτικών και άλλων αγαθών που υπόκεινται σε 

απαγορεύσεις και περιορισμούς μέσω της διαχείρισης των πληροφοριών και της ανάλυσης 

κινδύνου. 

4.3.1 Διεξαγωγή ελέγχων - Κατασχέσεις 
 
Οι λειτουργοί καλούνται επί 24ώρου βάσεως να στελεχώνουν τα σημεία 

εισόδου/εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας (αεροδρόμια, λιμάνια), τα 

σημεία διέλευσης από τις κατεχόμενες περιοχές και να εκτελούν εργασίες 

στα πλαίσια των καθηκόντων τους για την εφαρμογή και τήρηση της 

τελωνειακής Νομοθεσίας.  

 
Στα πλαίσια αυτά διενεργούν στοχευμένους ελέγχους:    
 
(α) επιβατών και εμπορευμάτων στα σημεία εισόδου και εξόδου της 

Δημοκρατίας,  

(β) προσώπων και αγαθών από τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που ευρίσκονται 

εκτός του αποτελεσματικού της έλεγχου (Σημεία Διέλευσης), 

(γ) εμπορευμάτων που βρίσκονται στη Δημοκρατία. 

 
Κατά το 2018, το Τμήμα Τελωνείων προέβηκε μεταξύ άλλων, στις πιο κάτω ενέργειες: 

 
• Εφάρμοσε μεθόδους ελέγχου των εμπορευμάτων με βάση την ανάλυση κινδύνου. ‘Όπως 

παρουσιάζεται στους πίνακες των Στατιστικών δεδομένων της παραγράφου 4.4, με σκοπό τη 

βεβαίωση της ορθότητας των δηλώσεων, επιλέχθηκαν για έλεγχο (εμπορευμάτων ή/και 

εγγράφων) 24.222 διασαφήσεις εισαγωγής από σύνολο 101.734 διασαφήσεων. 

 
• Για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Τμήμα εφαρμόζει 

εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν απαγορεύσεις και περιορισμούς 

κατά την εισαγωγή/είσοδο, διέλευση /διαμετακόμιση και εξαγωγή/έξοδο εμπορευμάτων 
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στο/από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προβαίνει σε στοχευμένους ελέγχους σε 

συνεργασία με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες.  

 
• Το 2018 προέβηκε σε έλεγχο 66.045 συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου μέσω του 

Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (Import Control System - I.C.S.), το οποίο λειτουργεί 

για την υποβολή στο πρώτο τελωνείο εισόδου των απαιτουμένων πληροφοριών που 

σχετίζονται με την ασφάλεια και προστασία της ΕΕ.  

 
• Χειρίστηκε συνολικά 1.656 υποθέσεις που αφορούσαν τη διάπραξη διαφόρων αδικημάτων 

σε σχέση με παραβάσεις της τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας στο στάδιο της εισαγωγής και 

μετέπειτα, που είχαν ως αποτέλεσμα κυρίως την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων και 

εισπράχθηκαν στο σύνολο περίπου €58.211 εισαγωγικοί δασμοί, €209.470 φόροι 

κατανάλωσης, €212.442 Φ.Π.Α. που είχαν αποφευχθεί, καθώς και €716.265 συμβιβαστικά 

ποσά, €60.000 ποσά απόδοσης, €39.350  χρηματικές επιβαρύνσεις και  €66.427 τόκοι.  

 
• Το Τμήμα χειρίστηκε συνολικά 98 αιτήματα  Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής που λήφθηκαν 

τόσο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Απάτης  (OLAF) και από κράτη 

μέλη της Ε.Ε. , με βάση  τους Κανονισμούς 515/97 και 389/2012 και της Σύμβασης της 

Νάπολης II, όσο και από τρίτες χώρες στη βάση των διμερών  συμφωνιών που 

υπεγράφησαν μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών.  Επίσης το Τμήμα χειρίστηκε και απάντησε   4  

αιτήματα  Δικαστικής Συνδρομής που στάλθηκαν μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης, από κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 
Ακόμη κατά το 2018  το Τμήμα Τελωνείων  απέστειλε 3 αιτήματα Αμοιβαίας Διοικητικής 

Συνδρομής προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. με βάση τη Σύμβαση της Νάπολης ΙΙ και 3 

αιτήματα συνδρομής προς τρίτες χώρες. 

 
• Συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στη βελτίωση της ασφάλειας 

μέσω της καταπολέμησης της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες  της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας, το Τμήμα χειρίστηκε συνολικά 6 

υποθέσεις αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων για ποσά ή χρυσό 

αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 που μεταφέρθηκαν από 

ταξιδιώτες που εισήλθαν ή εξήλθαν στην/από την Κυπριακή 

Δημοκρατία, χωρίς να τα έχουν δηλώσει στο Τελωνείο κατά την 

είσοδο/έξοδο τους.  

Κατασχέθηκαν συνολικά €200.772, ενώ εισπράχθηκε ποσό 

των €7.750 ως συμβιβαστικό ποσό για παράλειψη δήλωσης. Εκκρεμεί διαδικασία για την 

κήρυξη δικαστικώς σε δήμευση,  κατασχεθέντος  ποσού ύψους €113.600 για το οποίο 

υπάρχει μαρτυρία ότι σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.  
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• Το Τμήμα Τελωνείων παρέχει τεχνικό εξοπλισμό στα πλαίσιο διεξαγωγής των τελωνειακών 

ελέγχων για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, εκρηκτικών, ραδιενεργών υλικών, όπλων και 

καπνικών προϊόντων, καθώς και άλλων ειδών που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις και 

περιορισμούς (Παράρτημα Β).  
 

• Κατά το έτος 2018 διενεργήθηκαν από τον Τομέα Ελέγχου Πετρελαιοειδών συνολικά 72 

επιχειρήσεις για εντοπισμό παράνομης χρήσης και προμήθειας αφορολογήτου πετρελαίου 

και υγραερίου. Ελέχθησαν συνολικά 681 μηχανοκίνητα οχήματα. Κατασχέθηκαν 44 

μηχανοκίνητα οχήματα και έτυχαν χειρισμού συνολικά 41  υποθέσεις οι οποίες 

διευθετήθηκαν εξώδικα. Εισπράχθηκε το συνολικό ποσό €33.960. 

 

          Ναρκωτικές ουσίες 
 

• Κατά το 2018 σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ έχουν εντοπιστεί από το Τμήμα Τελωνείων 25          

υποθέσεις ναρκωτικών και άλλων ελεγχόμενων ουσιών και φαρμάκων. Συγκεκριμένα,  

κατασχέθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες: 

 

•           Cannabis: 14 cases – 77,5 kg 

•           Amphetamine: 1 case – 1 kg 

•           Crystal Methamphetamine: 1 case – 6 gr. 

•           Ecstasy: 1 case – 1000 pills 

•           Cannabis oil/ seeds: 7 cases - 240 ml / 566 gr / 18 seeds/ 960 pills 

•           Controlled Pharmaceuticals: 1 case - 2390 pills 

•           Anabolics/ Steroids: 2 cases – 1240 pills / 13 injections / 40 gr. 

 

Το Τμήμα Τελωνείων εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ελέγχου εμπορευμάτων βασισμένες 

στη διαχείριση των κινδύνων, με σκοπό την διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας 

των κατοίκων της ΕΕ, την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την 

ταυτόχρονη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. 

 

Μέσα στα πλαίσια αυτά συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες τελωνειακές   

αρχές, οργανισμούς και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

 

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των ικανοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση των 

κινδύνων και των τελωνειακών ελέγχων, το Τμήμα Τελωνείων συμβάλλει, μέσα από 

διάφορες δράσεις, στην υλοποίηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Διαχείριση Τελωνειακών 

Κινδύνων και του σχετικού Σχεδίου Δράσης.  
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Οι βασικοί στόχοι της Στρατηγικής είναι: 

- η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, 

- ανταλλαγή πληροφοριών, 

- αποτελεσματικοί έλεγχοι και μετριασμός του κινδύνου, 

- ανάπτυξη ικανοτήτων, 

- διυπηρεσιακή συνεργασία, 

- συνεργασία με εμπορικούς φορείς και  η 

- διεθνής τελωνειακή συνεργασία. 

 
Για σκοπούς ανάλυσης κινδύνου, κατά το 2018 το Τμήμα Τελωνείων επεξεργάστηκε, σε 

επίπεδο στοιχείων (item level), 155.597 συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, 19.916 συνοπτικές 

διασαφήσεις εξόδου, 153.500 διασαφήσεις εισαγωγής και 55.287 διασαφήσεις εξαγωγής.  

 
Επίσης έτυχαν επεξεργασίας 7.555 μηνύματα που προέρχονται από διάφορες πηγές και 

συστήματα πληροφοριών όπως CRMS, AFIS, CEN, CITES, EPE, SIENA, RILO, BALKAN 

INFO, ARCHEO και CONTAINER-COMM.   

 

• Έχοντας μειώσει τους ελέγχους στο στάδιο της εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων στα 

πλαίσια διευκόλυνσης του εμπορίου με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνικών 

ανάλυσης κινδύνου, το Τμήμα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις  ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

γίνονται μετά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων και καλύπτουν τα δυο πιο κάτω είδη ελέγχων: 

 

• Τους εκ των υστέρων ελέγχους που γίνονται σε συνοδευτικά έγγραφα τελωνειακών 

διασαφήσεων προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των σχετικών δηλώσεων που έγιναν για τον 

τελωνισμό εμπορευμάτων και 

• Τους λογιστικούς ελέγχους που γίνονται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και συνίστανται 

στην εξέταση λογιστικών καταχωρήσεων, των έλεγχο λογιστικών βιβλίων και αρχείων με 

σκοπό την ελεγκτική επαλήθευση και ακρίβεια των δηλώσεων που έγιναν σε τελωνειακές 

διασαφήσεις για εισαγωγή εμπορευμάτων.  

• Το 2018 πραγματοποίησε 211 λογιστικούς και άλλους εκ των υστέρων ελέγχους σε υποστατικά 

εισαγωγέων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που παρουσίαζαν αυξημένη επικινδυνότητα 

για αναληθείς δηλώσεις. Εκδόθηκαν συνολικά 407 «εκ των υστέρων βεβαιώσεις τελωνειακής 

οφειλής» για την είσπραξη €1.5 εκ. δασμοφορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων.  

 

 

• Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Τμήματος στην καταστολή του λαθρεμπορίου 

καπνικών και στην προστασία και βελτίωση της ζωής της κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά, έγινε  

κατάσχεση 801.535 τεμαχίων τσιγάρων, 713.363 γραμμαρίων καπνού για κάπνισμα, 810.034 
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γραμμαρίων καπνού για ναργιλέ, 19,340 γραμμαρίων καπνού για θερμαινόμενα καπνικά 

προϊόντα, 859 πούρων και 1.755 μικρών πούρων, είτε λόγω παράνομης εισόδου/εισαγωγής 

στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε λόγω παράνομης διακίνησης από τις κατεχόμενες περιοχές. 

• Η παράνομη παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς και παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις. Η διάθεση των εμπορευμάτων αυτών αποστερεί τους δημιουργούς από την 

ανταμοιβή τους για το έργο που έχουν δημιουργήσει, μειώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία για 

νέες επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την 

παραγωγή νέων προϊόντων, συνιστά κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και 

προωθεί άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος. Το Τμήμα, στα πλαίσια προστασίας της κοινωνίας και καταστολής της 

απάτης και της εγκληματικής ενέργειας, προέβηκε σε κατασχέσεις / κατακρατήσεις 202.819 

τεμαχίων εμπορευμάτων που παραβιάζουν ΔΔΙ και αφορούσαν 318 υποθέσεις. Συγκεκριμένα,  

- 13.860 τεμάχια κατασχέθηκαν / κατακρατήθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων το στάδιο 

της εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, διαμετακόμισης ή εναπόθεσής τους σε 

ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη,  

- 187.489 τεμάχια κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων στην κυπριακή αγορά και, 

- 1.470 τεμάχια κατασχέθηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στα εγκεκριμένα 

Σημεία Διέλευσης, λόγω παράνομης διακίνησης από τις κατεχόμενες περιοχές. 

• Καταχώρησε 17 ποινικές υποθέσεις στο ποινικό Δικαστήριο. Διαβίβασε στον Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 5 εκθέσεις γεγονότων αναφορικά με αγωγές. Εναντίον του 

Τμήματος καταχωρήθηκαν 23 προσφυγές. Περαιτέρω έτυχαν χειρισμού 928 υποθέσεις 

(π.χ. επιστολές, γνωμοδοτήσεις) οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή της τελωνειακής και 

της άλλης νομοθεσίας, ενωσιακής και εθνικής. 

4.3.2 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών   Διαδικασιών 
 
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνου, απλοποίησης και επιτάχυνσης 

των τελωνειακών διαδικασιών δημιουργήθηκε ένα απλό και χωρίς χαρτί περιβάλλον για τα 

τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση των 

τελωνειακών ελέγχων μέσω των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Η εν λόγω δράση προσβλέπει σε 

ασφαλή, ολοκληρωμένα, διαλειτουργικά και προσβάσιμα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα με 

σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ:  

-των οικονομικών φορέων  και   Κρατών Μελών, 

-των τελωνειακών  αρχών των κρατών μελών, 

-κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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Στα πιο πάνω πλαίσια το Τμήμα Τελωνείων συμμετέχει στη σταδιακή εφαρμογή του Πολυετούς 
Στρατηγικού Σχεδίου (ΜΑSP-Multi Annual Strategic Plan), το οποίο περιέχει τα έργα που θα 

αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2027, καθώς και του Προγράμματος 

Εργασίας του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Union Customs Code Work Program (UCCWP) 
για την ανάπτυξη των απαιτουμένων συστημάτων για υποστήριξη της εφαρμογής του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα - Union Customs Code (UCC), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016. 

Αναμένεται ακόμη η τροποποίηση του άρθρου 278 του UCC αφού πρώτα εγκριθεί από Επιτροπή, 

Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Το Τμήμα Τελωνείων κατά το 2018 συμμετείχε σε αρκετές από τις συναντήσεις που 

διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου και 

Προγράμματος.  

Σύμφωνα με τους στόχους των Ηλεκτρονικών Τελωνείων, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη και 

αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως είναι τα Συστήματα Υποβολής 

Δηλωτικών Εισαγωγής, Εισαγωγών, Εξαγωγών, Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, 

Δασμολογίου, Δασμολογικών Ποσοστώσεων, ΕORI (Economic Operator Registration and 

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

System) κλπ. Ειδικότερα για τα πάρα κάτω συστήματα ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών  E.C.S (Export Control System ), για την ηλεκτρονική 

καταχώρηση όλων των διασαφήσεων εξαγωγών. Κατά τη διάρκεια του 2018 είχαν 

καταχωρηθεί 36.638 διασαφήσεις εξαγωγών. 

• E.M.C.S (Excise Movement Control System) - Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Εναρμονισμένων Προϊόντων, που τελούν υπό καθεστώς 

αναστολής της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης (καπνικών, αλκοόλης και 

αλκοολούχων ποτών και, ενεργειακών):  Κατά το 2018 καταγράφηκαν 7.025 διακινήσεις από 

άλλα Κράτη Μέλη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, 212 διακινήσεις από την Κυπριακή 

Δημοκρατία προς άλλα Κράτη Μέλη και 1.636 διακινήσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

• Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων (Customs Decisions System-CDS) που τέθηκε σε 

λειτουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη τον Οκτώβριο 

2017 και χρησιμοποιείται από τους οικονομικούς φορείς για την ηλεκτρονική υποβολή των 

αιτήσεων τους για τελωνειακές αποφάσεις και από τις Τελωνειακές Αρχές των Κρατών 

Μελών για τη διαχείριση  των αιτήσεων αυτών και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

• Κατά το 2018, χορηγήθηκαν 7 νέες άδειες μέσω του συστήματος CDS (6 για χρήση του 

καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, 1 για χρήση του καθεστώτος προσωρινής 

εισαγωγής).   
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• Ευρωπαϊκό σύστημα COPIS (Anti-Counterfeit and Αnti-Piracy Information System), για την 

καταχώρηση αιτήσεων παρέμβασης και υποθέσεων για διερεύνηση υποψίας πιθανής 

παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά το 2018 καταχωρήθηκαν  9 αιτήσεις 

παρέμβασης και  150 υποθέσεις για διερεύνηση. 

• Σύστημα Ενιαίας Θυρίδας για το θαλάσσιο Φορτίο (Maritime Single Window) εφαρμόζει 

την Οδηγία 2010/65/EE, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά 

τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών. Οι διαδικασίες αυτές 

σχετίζονται με την άφιξη και αναχώρηση των πλοίων και την κατάθεση όλων των 

απαιτουμένων δηλώσεων ηλεκτρονικά. Η κατάθεση των δηλώσεων γίνεται μέσω του 

συστήματος της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Port Community System – PCS), στο οποίο εκτός 

από το Τελωνείο έχουν πρόσβαση και όλες οι άλλες  Κυβερνητικές Υπηρεσίες που 

εμπλέκονται με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα λιμάνια. 
 

• Το  ολοκληρωμένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης TARIC αποτελεί την βάση 

δεδομένων στην οποία ενσωματώνονται όλα τα μέτρα που αφορούν την τελωνειακή, 

εμπορική και γεωργοκτηνοτροφική νομοθεσία της ΕΕ. Το Σύστημα Κυπριακού Δασμολογίου 

(Σ.Κ.Δ), ως επέκταση του ΤARIC, ενσωματώνει και μέτρα Φορολογικής, Εμπορικής ή άλλης 

Εθνικής Πολιτικής. Με την ενσωμάτωση και την κωδικοποίηση αυτών των μέτρων, το TARIC 

εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας από όλα τα κράτη 

μέλη, παρέχει στους οικονομικούς φορείς σαφή εικόνα όλων των μέτρων και κανονισμών 

που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην ΕΕ ή την εξαγωγή αγαθών από την ΕΕ 

και λειτουργεί ως εργαλείο ανίχνευσης ταξινόμησης. 

 
Το TARIC λειτουργεί επίσης ως υποστηρικτικό εργαλείο για άλλα συστήματα, όπως τα 

Συστήματα Εισαγωγών/Εξαγωγών. Μέσω της διασύνδεσης τους, επιτυγχάνονται έλεγχοι για 

τη διακρίβωση της ορθότητας των δηλώσεων δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων  

και για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής και οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.  

 
• Σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων QUOTA,  μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των 

δασμολογικών ποσοστώσεων,  που παραχωρούνται σε εμπορεύματα τα οποία  μπορούν να 

εισαχθούν με μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή δασμού. Η διαχείριση των αιτημάτων για 

δασμολογικές ποσοστώσεις  πραγματοποιείται με συνεργασία των τελωνειακών διοικήσεων 

των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της αρχής της χρονικής 

προτεραιότητας (first come, first served). 

 
Κατά το 2018 υποβλήθηκαν στην Κύπρο 737 αιτήματα ποσοστώσεων,  εκ των οποίων τα 

735 έλαβαν πλήρη κατανομή της αιτηθείσας ποσότητας (100%) και 2 δεν ικανοποιήθηκαν 

λαμβάνοντας μηδενική κατανομή (0%). 
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• Ευρωπαϊκό Σύστημα για την ιχνηλασιμότητας και τα Χαρακτηριστικά Ασφαλείας των 
Καπνικών Προϊόντων 

H Οδηγία 2014/40/ΕΕ προβλέπει τη δημιουργία πανευρωπαϊκού συστήματος ιχνηλασιμότητας 

και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού με σκοπό την αντιμετώπιση του 

ζητήματος του παράνομου εμπορίου. 

Για τον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του 

συστήματος ιχνηλασιμότητας και των χαρακτηριστικών ασφαλείας των προϊόντων καπνού, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/573, τον 

Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/576 που 

δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16/4/2018. 

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 

στις 20 Μαΐου 2019 για τα τσιγάρα και καπνό και στις 20 Μαΐου 2024 για όλα τα άλλα προϊόντα 

καπνού. 

Το Τμήμα Τελωνείων ως η αρμόδια αρχή για το θέμα αυτό εργάζεται σκληρά για την έγκαιρη 

και ομαλή εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τα υπόλοιπα ΚΜ, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οικονομικούς εταίρους. Στα 

πλαίσια αυτά διοργανώθηκαν διάφορες συναντήσεις συμπεριλαμβανομένης σχετικής ημερίδας 

στα πλαίσια επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο στις 11 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

 

 

• Άλλα Εθνικά Συστήματα: 
- Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου e-OASIS, το Τμήμα συμμετέχει στην εφαρμογή 

ηλεκτρονικών διαδικασιών για την καταχώρηση, δημιουργία, αρχειοθέτηση, διακίνηση 

εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μείωση στη χρήση 

χαρτιού, επιταχύνοντας τις διαδικασίες χειρισμού, ανεύρεσης και διακίνησης εγγράφων 
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τόσο για διεκπεραίωση των εργασιών του Τμήματος, όσο και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

του κοινού. Κατά το 2018 παραλήφθηκαν 19.876 έγγραφα και αφορούσαν μεταξύ άλλων, 

αιτήματα κοινού και οικονομικών φορέων, ανακοινώσεις και εγκυκλίους άλλων Υπουργείων 

και άλλη αλληλογραφία. 

 Σύστημα Παρακολούθησης Υποθέσεων του Τμήματος Τελωνείων, με σκοπό την 

καταχώρηση, αναζήτηση, φύλαξη και ολοκλήρωση των υποθέσεων καθώς και τη 

δημιουργία και παρακολούθηση των οφειλών που προκύπτουν μέχρι και την εξόφλησή 

τους. Το 2018 καταχωρήθηκαν συνολικά 1.228 νέες υποθέσεις. 

- Σύστημα παρακολούθησης διακίνησης Χρωματισμένου (αφορολόγητου) Πετρελαίου, 
για τη διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων για την ηλεκτρονική κατάθεση των 

απαιτούμενων δηλώσεων τους καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση των διακινήσεων 

και αγοραπωλησιών χρωματισμένου πετρελαίου. Κατά το 2018 καταχωρήθηκαν 1.244 

μηνιαίες καταστάσεις παραλαβών και παραδόσεων χρωματισμένου (αφορολόγητου) 

πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς από τους μεταπωλητές και τις εταιρείες 

πετρελαιοειδών.  

- Σύστημα Πινάκων Αναφοράς και Τελωνειακού Μητρώου, με σκοπό την  

αποτελεσματική αναζήτηση και επεξεργασία των δεδομένων αναφοράς που καταχωρούνται 

σε εθνικό επίπεδο.  

- το σύστημα τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής διασυνδέεται με την Ενιαία Θυρίδα της 
Ε.Ε μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά και επιβεβαιώνονται τα Κτηνιατρικά και 

Υγειονομικά πιστοποιητικά (ΚΚΕΕ και ΚΕΕ). 

- κατά το έτος 2018 δημιουργήθηκαν στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) 
για τις ανάγκες του Τμήματος Τελωνείων,  επιπρόσθετες αναφορές και έγιναν βελτιωτικές 

αλλαγές σε υφιστάμενες. 

 
- το Τμήμα Τελωνείων, κατά το έτος 2018, έχει προχωρήσει σε επικαιροποίηση υφιστάμενων 

καταγεγραμμένων διοικητικών διαδικασιών που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις, οι 

οποίες κοινοποιούνται στο κοινό για ενημέρωση είτε μέσω της Κυβερνητικής 
Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου το 

οποίο έχει δημιουργηθεί.   

 
- η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy) στοχεύει στην 

καταχώρηση στατιστικών στοιχείων σε διάφορες μορφές (xl, word doc, pdf) από 

κυβερνητικά τμήματα και τη μετέπειτα λήψη τους από ενδιαφερόμενα πρόσωπα για 

επεξεργασία και ανάλυση. Το Τμήμα Τελωνείων  καταχωρεί αρκετά στατιστικά δεδομένα 

όπως, τα ετήσια έσοδα, τις αφίξεις/αναχωρήσεις πλοίων και αεροσκαφών καθώς και τις 

ετήσιες εκθέσεις. 
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4.3.3 Επιμόρφωση, Ασφάλεια, Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχέσεις, Επικοινωνία. 

Με στόχο την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις συνεχείς προκλήσεις και εξελίξεις, την 

ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει, αλλά και την ευθυγράμμιση με τις 

δραστηριότητες που προβλέπει το Στρατηγικό του Σχέδιο,  το Τμήμα επενδύει σταθερά στην 

επιμόρφωση και εκπαίδευση. Διατηρεί ψηλό επίπεδο συνεργασίας με τους εργασιακούς του 

εταίρους, ενώ αναπτύσσει συνεχώς τη επικοινωνιακή του πολιτική.  

4.3.3.1 Επιμόρφωση προσωπικού – Εργασιακών εταίρων 
-  Η επιμόρφωση παρέχεται τόσο ενδοτμηματικά, όσο  και σε συνεργασία με άλλες 

κυβερνητικές υπηρεσίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς,  καθώς και μέσα 

στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων «Τελωνεία 2020» και 

«Fiscalis 2020».  

- Μέσω της διαδικασίας «Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης» (ΔΑΜ), 

εντοπίζονται οι  επιμορφωτικές ανάγκες όλων των λειτουργών οι 

οποίες καλύπτονται στη βάση προτεραιοτήτων με ανάλογο σχεδιασμό ετήσιου Μαθησιακού 

Πλάνου. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 12 εκπαιδεύσεις προς τους λειτουργούς του 

Τμήματος. Προσαρμοσμένη διαδικασία ΔΑΜ, απευθύνεται και προς τους εργασιακούς 

εταίρους του Τμήματος σύμφωνα με την οποία, εντός του 2018 πραγματοποιήθηκαν 4 

εκπαιδεύσεις. Όλες οι εκπαιδεύσεις αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες σε ειδικό 

έντυπο. 

- Εκτός των τεχνικών θεμάτων, το προσωπικό συμμετείχε σε 4 σεμινάρια της Ακαδημίας 

Δημόσιας Διοίκησης για διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές δεξιότητες, όπως επίλυση 

διενέξεων, ομαδική εργασία, διαχείριση του χρόνου και του άγχους. 

- Κατόπιν αιτήματος  του Συνδέσμου Καταναλωτών Πάφου,  οργανώθηκε ειδικό ενημερωτικό 

πρόγραμμα 3 ημερών σε τελωνειακά θέματα που ζητήθηκαν από το Σύνδεσμο. 

- Παράλληλα με τα ενδοτμηματικά, το Τμήμα καλείται να συμμετάσχει σε σεμινάρια που 

παρέχονται από φορείς και Υπηρεσίες σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. 

Ενδεικτικά,  λειτουργοί του Τμήματος,  συμμετείχαν σε 26 σεμινάρια της HERMES Airports, 

της Αστυνομίας, της Λιμενικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Γεωργίας, της Κυπριακής 

Αρχής Αντιντόπινγκ, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας  καθώς και 

εκπροσώπων εταιρειών  που  προστατεύουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Παράλληλα, το Τμήμα δέχτηκε  προσκλήσεις για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια του 

Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αστυνομίας (CEPOL), οι οποίες προωθήθηκαν  στους αρμόδιους 

λειτουργούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος.  

- Το 2018, προσλήφθηκαν 22 τελωνειακοί λειτουργοί, για τους οποίους καταρτίστηκε ειδικό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός μήνα, περιλάμβανε τα κυριότερα 

θέματα των τελωνείων, με έμφαση στα ηλεκτρονικά συστήματα, στην τελωνειακή ενωσιακή 

και εθνική νομοθεσία, στα ανακριτικά καθήκοντα καθώς και στις αρμοδιότητες στα σημεία 
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διέλευσης. Με το άνοιγμα των δύο νέων σημείων διέλευσης Δερύνειας και Λεύκας - 

Απλικίου, προσλήφθηκαν  παράλληλα 9 άτομα ωρομίσθιο προσωπικό, το οποίο επίσης 

επιμορφώθηκε ανάλογα.  

Δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας, το Τμήμα έχει καθορίσει Επιτροπές, οι οποίες τυγχάνουν  

συνεχούς ενημέρωσης. Οι λειτουργοί των Επιτροπών έχουν 

παρακολουθήσει  σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες και χρήση απινιδωτή. 

Εκδόθηκαν επίσης οδηγίες για ετοιμότητα του προσωπικού και  τις 

απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση σεισμού.    

Περαιτέρω το Τμήμα συνέχισε την υλοποίηση του Έργου «Τελωνειακό Πλαίσιο Ικανοτήτων» 

(EU Customs Competency Framework) με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού του. 

4.3.3.2 Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχέσεις  
 
Συνεχίστηκε η ανάπτυξη και διαχείριση των εξωτερικών και εσωτερικών σχέσεων του Τμήματος 

τόσο με διεθνείς Οργανισμούς, όπως  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και με τελωνειακές διοικήσεις άλλων χωρών, με σκοπό 

τον καθορισμό και την εφαρμογή ομοιόμορφης πολιτικής για τη στήριξη και ανάπτυξη του νόμιμου 

εμπορίου, συνεισφέροντας γενικότερα στην ευημερία του πολίτη. 

Στα πλαίσια της αποδοτικότερης συνεργασίας με τους εργασιακούς εταίρους καθώς και για 

ανάπτυξη κοινών μεθόδων για βελτίωση της  καταπολέμησης  όλων των αδικημάτων και 

παρατυπιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, το Τμήμα υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης, 

με την εταιρεία AIRTRANS, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και  την Κυπριακή Αρχή 

Αντιντόπινγκ.  

 

Υπεγράφη επίσης Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας στον 

Τελωνειακό τομέα μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ελλάδας, του Τμήματος Τελωνείων του 

Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Τελωνειακής Αρχής του Υπουργείου Οικονομικών της Αραβικής 

Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Το Μνημόνιο στοχεύει στην 

ανάπτυξη και συνεργασία των Μερών στο πεδίο της επιχειρισιακής ικανότητας και εκσυγχρονισμού 

των τελωνείων μέσω τεχνικής συνεργασίας και εκπαίδευσης.  

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων ως προς τη 

συμμετοχή της Κύπρου στη έκθεση Doing Business 2019 της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον 
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δείκτη Trading Across Borders, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής εικόνας της 

Κύπρου στην παγκόσμια αγορά και την υποβοήθηση στην προσέλκυση επενδύσεων.  

Το 2018 το Τμήμα εκπροσωπήθηκε από 75 λειτουργούς  σε 94 συναντήσεις του Προγράμματος 

Τελωνεία 2020.  Επιπρόσθετα εκπροσωπήθηκε από 86 λειτουργούς  σε 76 συναντήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου σε σχέση με την τελωνειακή νομοθεσία, τη συνεργασία, τα 

ηλεκτρονικά τελωνεία, το περιβάλλον, τις αρχαιότητες, την επιβολή του Νόμου και την διαχείριση 

κινδύνων. 

Το Τμήμα συμμετέχει σε συναντήσεις επιπέδου Γενικών Διευθυντών στην Επιτροπή Πολιτικής της 

Ε.Ε, στο Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, στη 

συνάντηση CLUB και στη συνάντηση Διευθυντών υπό την Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου 

της Ε.Ε.  

4.3.3.3 Επικοινωνία 

Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων – 26 Ιανουαρίου 2018: H 

παγκόσμια ημέρα Τελωνείων γιορτάζεται κάθε χρόνο κάτω από 

ένα θέμα το οποίο ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Το 

2018 αφορούσε την ασφάλεια του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος κάτω από το σύνθημα «Ένα ασφαλές 
επιχειρηματικό περιβάλλον για οικονομική ανάπτυξη» Το 

Τμήμα ετοίμασε σχετική ανακοίνωση τύπου για να προβάλει και 

να ενημερώσει για τον πολύπλευρο  ρόλο που επιτελεί. Η αφίσα 

η οποία ετοιμάζεται από τον ΠΟΤ, αναρτήθηκε σε όλους του 

τελωνειακούς σταθμούς. 

Η 1η Ιουλίου σηματοδοτήθηκε με τα  50χρονα της  Τελωνειακής  

Ένωσης.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα Κ.Μ. να δώσουν 

ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός, προτρέποντας τα να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις. Το Τμήμα 

στα πλαίσια της επικοινωνιακής του πολιτικής, οργάνωσε επισκέψεις σε σχολεία μέσης και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ενημέρωσε για το ρόλο του και παράλληλα ευαισθητοποίησε τους 

μαθητές και φοιτητές. Προχώρησε σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη. Αφίσες που απεικόνιζαν τη 

δράση των τελωνείων, τοποθετήθηκαν σε περίοπτα μέρη σε όλους τους τελωνειακούς  σταθμούς,  

ενώ παράλληλα  διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό που στάλθηκε από την Ε. Επιτροπή σε επιβάτες 

των αεροδρομίων. Οι Υπουργοί Οικονομικών των Κρατών Μελών, στην παρουσία των Γ.Δ. των 

Τελωνειακών Διοικήσεων της Ε.Ε.  υπέγραψαν στις Βρυξέλλες τη Χάρτα  της Τελωνειακής 

Ένωσης με σύνθημα την από κοινού προστασία της κοινωνίας και τη διευκόλυνση του εμπορίου. 

Τον Υπ. Οικονομικών της Κύπρου, εκπροσώπησε  ο Δ/ντής του Τμήματος.  
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Ετοιμάστηκε ο Προϋπολογισμός του 2018 στη βάση του Στρατηγικού Προγραμματισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών και διασυνδέθηκε με τις Δραστηριότητες του Τμήματος με την εμπλοκή 

της Ομάδας Στρατηγικού Προγραμματισμού του Τμήματος.  

Οι ιστότοποι του Τμήματος (Τμήμα Τελωνείων και Συστημάτων ΘΗΣΕΑΣ)  είναι τα μέσα 

πληροφόρησης και ενημέρωσης των εργασιακών εταίρων και των πολιτών γενικότερα κι ως εκ 

τούτου η προσπάθεια εμπλουτισμού, επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού τους, έχει τεθεί πάνω 

σε μόνιμη και συστηματική βάση στοχεύοντας στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη και 

στην εύκολη πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες. Το ενδοδίκτυο «Ατλας» θεωρείται η 

«βιβλιοθήκη» του κάθε λειτουργού για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία 

εμπλουτίζεται καθημερινά  με νέα δεδομένα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον του Τμήματος 

Τελωνείων κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες εσωτερικής πληροφόρησης και 

επικοινωνίας. 

Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του «εικονικού κυπριακού τελωνειακού 
μουσείου» που σκοπό έχει την παρουσίαση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το Τμήμα 

στη διασφάλιση των δημοσίων οικονομικών και στην προστασία της κοινωνίας γενικότερα. Στόχος 

του είναι να φιλοξενεί ενημερωτικά κείμενα για την ιστορία των Τελωνείων και φωτογραφικό υλικό 

για διάφορα εκθέματα του Τμήματος, όπως για παράδειγμα κατασχεθέντα είδη, στολές, ιστορικά 

έγγραφα, εξοπλισμός, όργανα μέτρησης και ελέγχου, αρκετά εκ των οποίων είναι πέραν των 100 

χρόνων. 

4.3.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Ο Τομέας Εσωτερικού Έλεγχου, μέσα στα πλαίσια του πεδίου δράσης του, που καλύπτει όλο το 

φάσμα των τελωνειακών εργασιών, έχει υλοποιήσει με την διενέργεια διευρυμένων εσωτερικών 

ελέγχων, το συμφωνημένο σχέδιο δράσης όπως είχε εγκριθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος 

Τελωνείων για το 2018.  

4.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Το 2018 συνεχίστηκε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των τελωνειακών 

διαδικασιών και επιτάχυνση της διαδικασίας τελωνισμού, με στόχο τη μείωση του διοικητικού 

κόστους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των οικονομικών φορέων. 
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Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τον όγκο εργασιών του Τμήματος Τελωνείων σε 

διάφορους τομείς. 

               Α. ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ        
                            

 
Επαρχία 

     Αριθμός 
πλοίων 

    
Αριθμός επιβατών 

   Εισαγωγές Ακαθάριστου 
             Βάρους Φορτίου (ΜΤ)  /Έτος                      
                           
                           

    ΛΕΜΕΣΟΣ   ΛΑΡΝΑΚΑ  ΠΑΦΟΣ   ΣΥΝΟΛΟ   ΛΕΜΕΣΟΣ  ΛΑΡΝΑΚΑ  ΣΥΝΟΛΟ    ΛΕΜΕΣΟΣ  ΛΑΡΝΑΚΑ  ΣΥΝΟΛΟ 
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  1.048  196   3.630  104.174 33.061  137.235   2.397.868  4.339.686  6.737.554 
                       

2016   2.149  1.1184  182   3.449  82.312 24.460  106.772   3.009.943  4.234.259  7.244.202 
                       

2017   2.300  1.3679  190   3.857  63.831 21.951  85.782   2.908.035  4.899.174  7.807.209 
                       

2018   2.133  1.3659  217   3.715  39.670 23.729  63.399   3.127.410  4.923.006  8.050.416                     
Πίνακας 6 - Αφίξεις Πλοίων            

Σημειώνεται ότι η Λεμεσός περιλαμβάνει την Μονή και το Ακρωτήρι και η Λάρνακα 
περιλαμβάνει το Βασιλικό, το Ζύγι και την ∆εκέλεια 
 

 
 
Πίνακας 7 - Αναχωρήσεις Πλοίων 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Β. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ         
                            
                    

 

       

 
Επαρχία 

     Αριθμός 
πλοίων 

    
Αριθμός Επιβατών 

  Εξαγωγές Ακαθάριστου  
             Βάρους Φορτίου (ΜΤ)  
 /Έτος                      
                           

    ΛΕΜΕΣΟΣ   ΛΑΡΝΑΚΑ  ΠΑΦΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ   ΛΕΜΕΣΟΣ5  ΛΑΡΝΑΚΑ6  ΣΥΝΟΛΟ    ΛΕΜΕΣΟΣ
7  ΛΑΡΝΑΚΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

       

 

             

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   1.041  193  3.544  103.374  33.061  136.435   1.691.755  4.140.706  5.832.461  
                           

2016   2.099   1.1238  174  3.396  83.512  24.460  107.972   1.850.169  3.007.783  4.857.952  
                           

2017   2.130   1.3668  186  3.682  68.269  21.951  90.220   1.424.886  3.530.899  4.955.785  
2018   1.998   1.3668  253  3.617  41.581  23.729  65.310   963.336  3.318.469  4.281.805  



28 
 

 
Πίνακας 8 - Αφίξεις Αεροσκαφών 

 

 

 
 

Πίνακας 9 -  Αναχωρήσεις Αεροσκαφών 
 

Τα εν λόγω στοιχεία έχουν εξασφαλισθεί από τις καταστάσεις που αφορούν τον Όγκο Εργασίας και το 
Μικτό Βάρος Εμπορευμάτων και οι οποίες αποστέλλονται σε μηνιαία βάση στον Τομέα Στατιστικής 
από τα Επαρχιακά Τελωνεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επαρχία/ 

Έτος 

Γ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

Αριθμός Αεροσκαφών Αριθμός Επιβατών 
Εισαγωγές Ακαθάριστου 

Βάρους Φορτίου (ΜΤ) 
ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

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 

2017 35.137 8.785 43.922 3.959.591 1.266.227 5.225.818 17.741 177 17.918 

2018 35.466 9.621 45.087 4.139.941 1.437.018 5.576.959 18.838 149 18.987 

 
Επαρχία/ 

Έτος 

Δ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

Αριθμός Αεροσκαφών Αριθμός Επιβατών 
Εξαγωγές Ακαθάριστου 
Βάρους Φορτίου (ΜΤ) 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

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 

2017 35.107 8.779 43.886 3.948.363 1.262.812 5.211.175 12.942 276 13.218 

2018 35.480 9.631 45.111 4.121.584 1.439.996 5.561.580 13.442 152 13.594 
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Πίνακας 10 - Εγγραφές στο Τελωνειακό Μητρώο 
 
*Η μείωση στον αριθμό των αδειών οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέες άδειες που χορηγούνται από την 
01/05/2016, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια (από 6 μήνες/ 3 χρόνια σε 3 χρόνια / 5 χρόνια) 

 

 
Πίνακας 11 -  Σύνολο τελωνειακών διασαφήσεων  

 

         Η. ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   
για την περίοδο 2012-2018 

 

Περιγραφή 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Αρ. Διασαφήσεων εισαγωγής 97.202 91.021 86.974 81.846 91.204 97.484 101.734 

Αρ. ειδών 146.993 132.744 131.202 126.611 140.506 144.996 153.500 
Αρ. Διασαφήσεων που 
επιλέγηκαν για έλεγχο 
(φυσικό ή εγγράφων) 

23.561 22.499 24.219 27.208 38.174 27.396 24.222 

 
Πίνακας 11 -Σύνολο τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής και εμπορευμάτων εισαγωγής  

Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  
 Άδειες σε ισχύ κατά την περίοδο 2012-2018  

 

Περιγραφή 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Αρ. εγγεγραμμένων στο τελωνειακό 
μητρώο προσώπων 27,000 27,925 30,063 32,796 34,798 36.824 38.989 

Αρ. αδειών απλουστευμένων 
διαδικασιών  22 22 29 31 32 20 20 

Αρ. αδειών καθεστώτων 
τελειοποίησης  39 49 46 49 36 29 19* 

Αρ. αδειών αποθηκών τελωνειακής 
αποταμίευσης  186 163 147 147 143 140 130 

Αρ. φορολογικών αποθηκών  60 62 61 64 64 63 63 

Αρ. αποθ. Προσωρινής Εναπόθεσης 4 4 4 4 4 9 9 

Ζ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2018 

Τύπος 
Έτος Εισαγωγών Εξαγωγών Διαμετακόμισης ΣΥΝΟΛΟ 

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 

2017 97.484 31.231 1.780 130.495 

2018 101.734 36.730 1.986 140.450 
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Θ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2018 

 
Επαρχία / 
Έτος 

Διασαφήσεις Εξαγωγής  

EUA (με χώρες της ΕΖΕΣ) EXA (εκτός ΕΕ) ΣΥΝΟΛΟ 
A+B 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
A 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
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 

2017 443 895 723 27 2.088 7.168 19.704 14.227 373 41.472 43.560 

2018 554 703 877 37 2.171 10.398 21.061 18.952 409 50.820 52.991 

 
Πίνακας 12 -Σύνολο τελωνειακών διασαφήσεων εξαγωγής 

 
 
 
 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

Το Τμήμα Τελωνείων βασιζόμενο στο Όραμα και στην Αποστολή του, στοχεύει στη μόνιμη και 

συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του, έτσι ώστε το προσωπικό να 

καταστεί πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό προς όφελος του Κύπριου πολίτη αλλά και των πολιτών 

της ΕΕ γενικότερα. Καλούμενο να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του σύγχρονου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θέτει στο επίκεντρο των προσπαθειών του τον πολίτη και τη 

συνεργασία με τους εργασιακούς του εταίρους.   

Σε αυτά τα πλαίσια, οι βασικοί άξονες στους οποίους αναμένεται να δραστηριοποιηθεί  κατά τη 

διάρκεια του 2019 είναι οι ακόλουθοι:  

• εντατικοποίηση της προσπάθειας για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σε όλους τους  

τομείς των δραστηριοτήτων του και μείωση των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας 

και άλλης νομοθεσίας που έχει εξουσία, ευθύνη ή αρμοδιότητα για την εφαρμογή των 

διατάξεών της. 

• τροποποίηση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004 στα πλαίσια  της 

εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Μαΐου 2016. 

• συνέχιση των διαβουλεύσεων για την τροποποίηση των Κανονισμών που αφορούν τον 

Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, τις Διατάξεις Εφαρμογής αυτού καθώς επίσης και για τη 

θέσπιση Κανονισμών που διέπουν τον νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. 

• ενδυνάμωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας για αύξηση των εσόδων.  
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• επίτευξη σωστής ισορροπίας ανάμεσα στον αποτελεσματικό τελωνειακό έλεγχο και τη 

διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, με στόχο την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη διακίνηση 

επιβατών και εμπορευμάτων.  

• εντατικοποίηση των ελέγχων με επιχειρήσεις στην αγορά, με στόχο την πάταξη του 

λαθρεμπορίου εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Δημοκρατίας και της Ε.Ε, 

καθώς και την προάσπιση των απαγορευτικών και περιοριστικών διατάξεων. 

• αναβάθμιση και περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους εργασιακούς εταίρους και τις 

τελωνειακές διοικήσεις άλλων χωρών. 

• βελτίωση του κοινωνικού του ρόλου με την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των ελέγχων στους 

τομείς που αφορούν την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον, σε στενή συνεργασία με τις κατά 

περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές. 

• αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Τμήματος.  

• εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. 

• συνέχιση της προσπάθειας για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

• ανάπτυξη και Προσαρμογή του Τελωνειακού Πλαισίου Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EU Customs Competency Framework), με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 

Τελωνειακής Νομοθεσίας και των διαδικασιών από όλα τα κράτη μέλη, μέσω της 

εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των δεξιοτήτων και γνώσεων των τελωνειακών 

λειτουργών και της ανάπτυξης του επιπέδου των γνώσεων τους. 

• περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

εστιάζοντας στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου που αφορά στα «Ηλεκτρονικά 

Τελωνεία». Αναβάθμιση διαφόρων συστημάτων και ανάπτυξη νέων για πρόσθετη 

παραχώρηση διευκολύνσεων στους Οικονομικούς Φορείς καθώς και για την προστασία και 

ασφάλεια στην Ευρώπη. 

. 

Επιπρόσθετα το Τμήμα Τελωνείων προγραμματίζει κατά το 2019 να κινηθεί στις ακόλουθες 

δράσεις:  

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση Μαθησιακού Πλάνου στη βάση της ΔΑΜ 2019. Μέρος των 

σεμιναρίων του Μαθησιακού Πλάνου, απευθύνεται και στους εργασιακούς εταίρους του 

Τμήματος, αφού συμμετέχουν σε ανάλογη ΔΑΜ.   

• Ετοιμότητα του Τμήματος να ενεργήσει ανάλογα, ενόψει της εξόδου του Η.Β. από την Ε.Ε και  

δεδομένης της  αναμενόμενης αύξησης του όγκου εργασίας του. 

• Αξιοποίηση και διοχέτευση στην ειδική πλατφόρμα των e-learning modules. 
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• Ετοιμασία ηλεκτρονικού εντύπου αξιολόγησης σε ότι αφορά τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

• Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής, σχετικού σχεδίου δράσης και εφαρμογή μέτρων για την 

αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων μέσα στα πλαίσια των διεθνών 

και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως την εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας, των Άρθρων 15 και 16 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και των 

σχετικών εκτελεστικών πράξεων που αφορούν τη δημιουργία πανευρωπαϊκού συστήματος 0 

και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού. 

• από την 1η Ιανουαρίου 2018, η διαδικασία εισαγωγής πολιτικών αεροσκαφών σε καθεστώς 

ελεύθερης κυκλοφορίας/θέση ανάλωσης πραγματοποιείται με τη χρήση του πιστοποιητικού 

νηολόγησης στην τελωνειακή διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί σε 

μητρώο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. 
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Πίνακας 13 - Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης του Τμήματος Τελωνείων - Στρατηγικός 
Σχεδιασμός του Τμήματος Τελωνείων 

Μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών έχει καθοριστεί ο 
στόχος του Τμήματος Τελωνείων ο οποίος είναι η διενέργεια στοχευμένων ελέγχων για ενίσχυση 
του νόμιμου εμπορίου, πάταξη του λαθρεμπορίου και της απάτης, αποτελεσματική είσπραξη των 
εσόδων και προστασία της κοινωνίας. 
 
Τα αποτελέσματα για εφαρμογή του στόχου καταμετρούνται με τους Δείκτες Επίδοσης (ΔΕ):  

- ΔΕ01: ποσοστό των εσόδων που εισπράττονται ηλεκτρονικά και    
- ΔΕ02: ποσοστό των ελέγχων που είχαν ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση. 

 
Βάσει του Στρατηγικού Στόχου απορρέουν οι ακόλουθες Δραστηριότητες: 

1. Προετοιμασία και εφαρμογή προγράμματος ελέγχων 
2. Απλούστευση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμός  των υποδομών για τη διευκόλυνση 

του εμπορίου. 
3. Εκπαίδευση των εργασιακών εταίρων του Τμήματος 

 
Για καταμέτρηση των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω Δείκτες Απόδοσης (ΔΑ): 

- ΔΑ01: %  των εισαγωγών/εξαγωγών /διαμετακόμισης που έχουν ελεγχθεί 
- ΔΑ02: % των εμπορευμάτων που αποδεσμεύονται εντός 1 ώρας 
- ΔΑ03: % του επιπέδου ικανοποίησης με ένδειξη τουλάχιστο «πολύ καλή» για την 

εκπαίδευση που παρέχεται στους εργασιακούς εταίρους. 
 
Παρατίθεται πιο κάτω συγκριτικός πίνακας με τις τάσεις σε ότι αφορά τους ΔΕ και ΔΑ για τα έτη 
2017 και 2018.  
 

Δείκτες  Επίδοσης/ 
Απόδοσης 

Έτος 2017 Έτος 2018 Σύγκριση 

ΔΕ01 19,13% 18.15% - 0.98% 
 

ΔΕ02 3% 3.5% +0,50% 
 

ΔΑ01 32% 24.04% -7,96% 
 

ΔΑ02 60% 45% -15,00% 
 

ΔΑ03 85% 90% +5,00% 
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Πίνακας 14 - Στατιστικά Στοιχεία για Μηχανοκίνητα Οχήματα για το Έτος 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβατικά οχήματα που έχουν τελωνιστεί 46.487 

Εμπορικά οχήματα που έχουν τελωνιστεί 1.951 

Μοτοσυκλέτες που έχουν τελωνιστεί 3.184 

Φόροι Κατανάλωσης που έχουν εισπραχθεί €14.0 εκατομμύρια 

Φ.Π.Α. που έχει εισπραχθεί €62.3 εκατομμύρια 

Επιβατικά οχήματα που έχουν τελωνιστεί 

Εμπορικά οχήματα που έχουν τελωνιστεί 

Μοτοσυκλέτες που έχουν τελωνιστεί 

Φόροι Κατανάλωσης που έχουν εισπραχθεί 

Φ.Π.Α. που έχει εισπραχθεί 
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Παράρτημα Α - Έσοδα Τμήματος Τελωνείων για τα έτη 2015- 2018 

 ΕΣΟ∆Α   ΕΤΟΣ 2015   ΕΤΟΣ 2016   ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018 
              

 

 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ           
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ 25.209.595,91 26.448.174,63  27.213.961,91  29.469.380,40 

 ΑΠΟ ΤΜ. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 81.066,89 63.172,85  63.097,42  62.046,84 
          

 ΑΠΟ ΚΥΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 12.675,78 22,41  44.683,30  4.765,89 
          
 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ   25.303.338,58   

 
  27.321.742,63  29.536.193,13  

               

 Β. ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ            

 ΠΕΤΡΕΛAIΟΕΙ∆Η   378.966.157,34   396.187.134,83   409.479.955,82  406.925.248,75 

 ΚΑΠΝΟΣ   189.536.785,59   186.563.100,30   187.896.075,87  185.161.379,09 
               

 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η   21.863.321,84   22.821.332,32   23.839.199,96  23.240.649,49 

 ΖΥΘΟΣ 12.349.364,89 13.296.277,24  13.979.003,92  14.633.389,70 
         

 
 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥΣ 0,00 0,00  0,00  0,00 

 ΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΡΑΚΙΑ 2.273.386,27 2.351.617,21  2.753.337,22  2.899.925,08 
         

 
 ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟ∆ΕΡΜΑ 0.00 0.00  1.771,82  0.00 
         

 

 ΕΙ∆Η ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 46.925,20 45.085,80  42.926,60  34.184,80 
         

 

 ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 269.763,26 250.876.69  269.365,06  260.276,09 
         

 

 ΟΧΗΜΑΤΑ 7.257.871,21 8.576.554.41  11.840.641,71  12.126.393,94 
         

 

 ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0.00 0,00  0,00  0,00 
          

 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ "ΤΖΙΠ" 80.622,74 28.799,75  19.119,13  32.610,64 
         

 
 ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ 53.640,12 106.599,15  162.325,64  110.890,92 
         

 

 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ 274.190,75 417.831,22  537.420,20  546.653,31 
         

 
 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ "VAN" 103,44 0,00  92,50  46,50 
         

 

 ΠΡΟΣΘ. ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 722.465,74 976.643,11  1.330.237,46  1.449.573,86 
          

 Β. ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ   613.694.598,39   631.621.852,03   652.151.472,91  647.421.222,17 
               

 Γ. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α           
          

 Α∆ΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 867.506,81 843.882,06  758.333,29  767.661,84 
          
 ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 67.625,92 54.940,04  54.277,86  55.793,03 
        

 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1.122.792,87 1.146.478,34  1.240.896,11               1.365.501,20  
          

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 7.436,87 7.279,47  2.780,23  2.320,06 
         

 

 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ 80.817,10 103.982,63  155.079,42  124.792,88 
          

 ΕΠΙΒ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ. ΦΟΡΟΥΣ 345.180,79 331.599,21  418.447,85  378.087,55 
         

 
 ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΕΞΩ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 746.391,46 671.708,22  877.708,83  810.959,20 
         

 

 ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΦΕΙΛΕΣ 594.671,39 629.244,37  486.501,49  930.904,35 
         

 
 ΤΕΛ. ΚΑΤΟΧ. Δ.Π.Ι. 0,00 0,00  0,00  35,62 
 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 158.992,09 192.406,69  191.355,97  154.548,63 
         

 
 ΧΟΡHΓΙΑ ΑΠO Ι∆ΙΩΤΕΣ 170.047,95 194.513,44  184.667,62  505.854,25 
         

 

 ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 128.141,30 109.779,30  695.454,92  58.610,42 
         

 

 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ   4.289.604,55   4.285.813,77   5.065.503,59  5.155.015,03 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ Α+Β+Γ   643.287.541,52   662.419.035,69   684.538.719,13  682.112.430,33 
               

 ∆. ΦΠΑ Εισόδου/Εισαγωγής   398.702.821,00   403.838.122.54   458.162.831,00  486.833.251,00 

 Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (περιλαμβανομένου   
1.041.990.363,52 

  
1.066.257.159,12 

  
1.142.701.550,13 

  
     

   

 

 

 

 

 

του ΦΠΑ εισόδου/εισαγωγής) 
   1.168.945.681,33 
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Παράρτημα Β - Τεχνικός Εξοπλισμός του Τμήματος Τελωνείων 

 

 Κινητή Μονάδα Ελέγχου Εμπορευματοκιβωτίων – M4507 RAPISCAN   

 Κινητή ακτινοδιαγνωστική Μονάδα (Mobile X-ray vans)  

 Σταθερές ακτινοδιαγνωστικές Μονάδες (Stationary X-Ray units)  

 Ακτινοδιαγνωστική μονάδα χειρός ( Hand-held X-Ray system)  

 Inspection kits CT30 and CT40 contraband teams consisting of  

o electronic measurement instruments 

o fiber optic type endoscopes 

o buster contraband detector 

 Explosive and Narcotics Trace Detection ( Rapiscan ( Morpho) Itemizer)  

 Φορητή μονάδα ανίχνευσης χημικών ουσιών (Raman RT 6000 Handheld Chemical 

Identifier) 

 Φορητές συσκευές ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών  

 Αντιδραστήρια Ναρκωτικών (Narcotics reagent kits) 

 6 ανιχνευτικοί σκύλοι για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών και καπνικών  
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Παράρτημα Γ - Γραφεία Τμήματος Τελωνείων - Στοιχεία Επικοινωνίας 

 Αρχιτελωνείο 

Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 
Λευκωσία  
Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 

Ταχ. θυρίδα 1440 Λευκωσία  
Ηλεκτρ. διεύθυνση: 
headquarters@customs.mof.gov.cy 
Τηλ. επικοιν.: +357 22 601713, 
Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 302031  

 Τελωνείο Λευκωσίας 

Διεύθυνση: Αντρέα Κάρυου 1, Βιομηχ. Περιοχή 
Έγκωμης, 2409 Λευκωσία 
Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο  Λευκωσίας,  

Ταχ. Θυρ. 24539, 1300 Λευκωσία 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: nicosia@customs.mof.gov.cy 
 Τηλ. επικοιν: +357 22 407509,  
Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 407506 

 Τελωνείο Λεμεσού 

Λιμάνι Λεμεσού  
Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λεμεσού, 

Ταχ. Θυρ. 56054, 3304 Λεμεσός 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: limassol@customs.mof.gov.cy  
Τηλ. επικοιν.:  +357 25 802401, 
Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 25 306597 
 

 Τελωνείο Λάρνακας 

Λιμάνι Λάρνακας  
Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λάρνακας,  
Ταχ. Θυρ. 40105, 6301 Λάρνακα 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: larnaca@customs.mof.gov.cy  
Τηλ. επικοιν.:  +357 24 801407/8, 
Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 24 304356 
 

 Τελωνείο Πάφου 

Διεύθυνση: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Πολυκατοικία Ε, 
1ος όροφος, 8011 Πάφος 
Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Πάφου, 
Ταχ. Θυρ. 62198, 8061 Πάφος 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: paphos@customs.mof.gov.cy  
Τηλ. επικοιν.:  +357 26 804634,  
Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 26306110 

 

mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
mailto:nicosia@customs.mof.gov.cy
mailto:limassol@customs.mof.gov.cy
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