
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Το Τελωνείο έχει ως αποστολή του την προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και 

τη διευκόλυνση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής µέσα από την παρεµπόδιση της 

παράνοµης διακίνησης των ναρκωτικών  και άλλων ειδών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις 

και περιορισµούς, την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων για τα οποία έχει ευθύνη το Τµήµα, 

τη διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  και τη συλλογή 

και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του εµπορίου που αφορούν τη δραστηριότητά του. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

Το Τελωνείο είναι οργανωµένο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή αποτελείται 

από το Αρχιτελωνείο και τα Επαρχιακά Τελωνεία Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεµεσού και 

Πάφου. Στελεχώνεται από  το τελωνειακό προσωπικό, αλλά και γραµµατειακό και λογιστικό 

προσωπικό και αριθµό εργατών.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 

Κατά το 2007 το Τελωνείο λειτούργησε ως Τελωνείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκοντας 

την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, ως εξής: 

1. Επιβολή του νόµου 

Στο θέµα αυτό κύριες προτεραιότητες ήταν: 

• η πάταξη του λαθρεµπορίου, της απάτης και της συναφούς εγκληµατικής δράσης 

για τη διασφάλιση της είσπραξης εισαγωγικών δασµών και των άλλων φόρων για 

τους οποίους το Τµήµα έχει αρµοδιότητα· και 

• η ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, η συµβολή στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής καθώς και η παρεµπόδιση και πάταξη της 

παράνοµης διακίνησης όπλων µαζικής καταστροφής, ναρκωτικών  και άλλων 

αγαθών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισµούς.  

Για την επίτευξη των πιο πάνω το Τελωνείο χρησιµοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και µεθόδους 

εργασίας, όπως π.χ. την ανάλυση κινδύνου που επιτρέπει την επικέντρωση των ελέγχων σε 

ύποπτα άτοµα και  εµπορεύµατα.  



 

 

2

Κατά τη διάρκεια του 2007 το Τελωνείο χειρίσθηκε 889 υποθέσεις που αφορούσαν τη 

διάπραξη διαφόρων τελωνειακών αδικηµάτων και εισπράχθηκαν £420 χιλ. δασµοί και φόροι 

που είχαν αποφευχθεί και £233 χιλ. συµβιβαστικά ποσά,  χρηµατική επιβάρυνση και τόκοι. 

Χάρις στις εξουσίες που του παρέχει η εθνική και η κοινοτική νοµοθεσία η εµπλοκή του 

Τελωνείου στην καταπολέµηση της παραβίασης των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

(αποµιµήσεις-πειρατικά προϊόντα) είναι σηµαντική και δραστική. Κατά το 2007 έγιναν 69 

κατασχέσεις 90.778 τεµαχίων ειδών που παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας 

κατά το στάδιο της εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, διαµετακόµισης  ή εναπόθεσής 

τους σε ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη. Επίσης οργανώθηκαν επιχειρήσεις για ελέγχους στα 

υποστατικά εµπόρων που οδήγησαν σε πολλές κατασχέσεις εµπορευµάτων µε βάση τον 

περί Ελέγχου της ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων που Παραβιάζουν ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής 

Ιδιοκτησίας Νόµο αρ. 133(Ι) του 2006 και τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο αρ. 94(Ι) του 

2004. 

Κατά το 2007 το Τελωνείο προέβη σε συµβιβασµούς τελωνειακών αδικηµάτων, δηλαδή 

πρότεινε στους παραβάτες την πληρωµή ενός συµβιβαστικού ποσού, αντί της ποινικής 

δίωξής τους. Επιπρόσθετα καταχώρησε 36 ποινικές διώξεις στο ποινικό δικαστήριο και 

απέστειλε τα γεγονότα για την έγερση αγωγής προς είσπραξη απαιτήσεων του Τµήµατος σε 

δασµούς, φόρους και άλλα ποσά για 107 υποθέσεις και για την έγερση αγωγής δήµευσης για 

15 υποθέσεις. Εναντίον του Τµήµατος έχουν καταχωρηθεί 146 προσφυγές µε βάση το άρθρο 

146 του Συντάγµατος.  

2. Νοµοθετική εργασία 

Κατά το έτος 2007 ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµος αρ. 91 (Ι) του 2004 τροποποιήθηκε 

σε πέντε περιπτώσεις µε τους Νόµους 6(Ι)/2007, 61(Ι)/2007, 139(Ι)/2007, 140(Ι)/2007 και 

156(Ι)/2007. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούσαν κυρίως διαγραφή κλάσεων και 

αντικατάσταση συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης.    

Επιπρόσθετα κατά το έτος 2007 τροποποιήθηκε και/ή συµπληρώθηκε η δευτερογενής 

τελωνειακή και περί φόρων κατανάλωσης νοµοθεσία µε Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις 

(Κ∆Π). Με τις Κ∆Π αυτές αναθεωρήθηκαν τέλη που εισπράττει το Τµήµα, ώστε να 

προκύψουν εύχρηστα ποσά κατά τη µετατροπή τους σε ευρώ και ρυθµίστηκαν άλλα θέµατα 

της τελωνειακής νοµοθεσίας, όπως π.χ.  υπερωρίες, βιοκαύσιµα, αποµειώσεις φόρων 

κατανάλωσης για µεταχειρισµένα οχήµατα, φορολογικές αποθήκες κλπ.  

3. ∆ιοικητικές δοµές και τελωνειακές διαδικασίες 

Κατά το 2007 σηµειώθηκε µια σηµαντική διαφοροποίηση στη δοµή του προσωπικού του 

Τµήµατος. Συγκεκριµένα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί 
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Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος,  Αρ.1 του 2007, µε τον οποίο έχουν αυξηθεί οι 

οργανικές θέσεις του Τµήµατος από 377 σε 444.  Ο εν λόγω νόµος προνοεί τη µεταφορά 

στην επιστηµονική δοµή των λειτουργών της τεχνικής δοµής οι οποίοι στις 7.12.2006, 

ηµεροµηνία της συµφωνίας της αναδιοργάνωσης στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού, κατείχαν 

κατάλληλο πανεπιστηµιακό προσόν, καθώς και την αναπροσαρµογή της θέσης Βοηθού 

Τελωνείων από την µισθολογική κλίµακα Α1, 2 και 5+2 στη µισθολογική κλίµακα Α2, 5, 7+2.  

Προνοεί επίσης τη δηµιουργία των πιο κάτω θέσεων προαγωγής: 

1  θέσης Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού 

4  θέσεων Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού 

22  θέσεων Τελωνειακού Λειτουργού Α΄ 

5  θέσεων Τελώνη 

7  θέσεων Βοηθού Τελώνη 

4. Τεχνολογία της πληροφορικής 

Το 2007 το µηχανογραφηµένο σύστηµα του Τελωνείου ΘΗΣΕΑΣ λειτούργησε για τον έλεγχο 

όλων των διασαφήσεων εισαγωγών, οι οποίες από την ηµέρα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατατίθενται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά, για τη διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων 

που εισπράττονται από το Τελωνείο καθώς και για την επικοινωνία µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εκεί όπου η νοµοθεσία και οι διαδικασίες το απαιτούν.  

Άρχισε να λειτουργεί εν µέρει και το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα των προσωρινών 

εισαγωγών σε αντικατάσταση του παλιού συστήµατος που έκλεισε τον κύκλο ζωής του. Κατά 

το 2008 θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του συστήµατος µε την ηλεκτρονική έκδοση των 

εντύπων Τελ.104Ο και Τελ.104Ε.  

Κατά το 2007 πρωτολειτούργησε το ενδοδίκτυο «Άτλας» του Τµήµατος, στο οποίο 

πρόσβαση έχει µόνο το προσωπικό του και στο οποίο εισάγονται όλες οι επιστολές, 

εγκύκλιοι κλπ που το αφορούν αποκλειστικά. Παράλληλα συνεχίστηκε η ηλεκτρονική 

διακίνηση της αλληλογραφίας από το Αρχιτελωνείο και τους Τελωνειακούς Σταθµούς.  

Η ιστοσελίδα του Τµήµατος που είχε εγκαινιαστεί το 2002 αντικαταστάθηκε από νέα πιο 

σύγχρονη έκδοση, πιο φιλική προς το χρήστη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πολύτιµη 

πληροφόρηση στο κοινό στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία για 

την αντικατάσταση της ιστοσελίδας για το ΘΗΣΕΑ.  
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Άρχισε η µηχανογράφηση διαδικασιών που µέχρι σήµερα ήταν µη µηχανογραφηµένες, όπως 

π.χ. το σύστηµα εξαγωγών και η τήρηση αρχείου αφίξεων και αναχωρήσεων αεροσκαφών. 

5. Προσωπικό και επιµόρφωση 

Πάγια πολιτική του Τελωνείου είναι ότι η επιµόρφωση των λειτουργών  και των εργασιακών 

του εταίρων πρέπει να είναι συνεχής. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κατά το 2007 

οργάνωσε σειρά επιµορφωτικών προγραµµάτων από µόνο του ή σε συνεργασία µε την 

Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την Αστυνοµία. Επίσης στα πλαίσια κοινοτικών 

προγραµµάτων λειτουργοί του Τµήµατος παρακολούθησαν  προγράµµατα επιµόρφωσης στο 

εξωτερικό. 

6. Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις 

Κατά το 2007 υπογράφτηκε το αναθεωρηµένο κείµενο της συµφωνίας αµοιβαίας διοικητικής 

συνεργασίας Κύπρου – Ιταλίας. Επίσης υπογράφτηκε το αναθεωρηµένο µνηµόνιο 

κατανόησης µε την Αστυνοµία. 

Εισπράξεις 

Κατά το 2007 το Τµήµα εισέπραξε £397 εκ., τα οποία αναλύονται σε £31 εκ. εισαγωγικούς 

δασµούς, £363 εκ. φόρους κατανάλωσης και £3 εκ. άλλους έµµεσους φόρους και διάφορα 

έσοδα.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Για το 2008 το Τελωνείο, πέραν από τις συνηθισµένες δραστηριότητές του και την 

προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των µεθόδων εργασίας του, προγραµµατίζει τα 

ακόλουθα µε σκοπό την υλοποίηση του Στρατηγικού του Σχεδίου:  

• Για το 2008 προγραµµατίζεται ανάπτυξη των συστηµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο Κοινοτικό πρόγραµµα  «Ηλεκτρονικά Τελωνεία», όπως το 

Σύστηµα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) και το Σύστηµα Ελέγχου Εξαγωγών 

(ECS).  Προγραµµατίζεται επίσης ανάπτυξη συστήµατος EMCS για την 

παρακολούθηση της διακίνησης των εναρµονισµένων εµπορευµάτων που 

υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης. Τα προς ανάπτυξη συστήµατα αναµένεται να 

λειτουργήσουν περί τα µέσα του 2009.  

• Θα συνεχίσει την προσπάθεια που άρχισε για επανέκδοση του συνόλου των 

ενδοτµηµατικών του οδηγιών. 

• Θα συνοµολογήσει αριθµό Μνηµονίων Κατανόησης µε ιδιωτικές εταιρείες στην 

Κύπρο µε σκοπό την καλύτερη συνεργασία. Επίσης αναµένεται η συνοµολόγηση 
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συµφωνίας αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής µε τη Τσεχία και συµφωνία που να 

προβλέπει κάποιας µορφής συνεργασία µε τα Τελωνεία της Ρωσίας. 

 


