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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µαζί µε 
εννέα άλλες χώρες. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπρόσθετα προς τις θετικές 
επιπτώσεις της, συνεπάγεται νέες ευθύνες και προκλήσεις τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για 
το δηµόσιο τοµέα. Το Τµήµα Τελωνείων έχει µια µοναδική και σηµαντική ευθύνη για να 
εκτελέσει τα καθήκοντά του τόσο στο εσωτερικό όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Για 
να ανταποκριθεί σ’ αυτή την πρόκληση, το Τµήµα Τελωνείων έχει καταρτίσει ένα νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.  

Ο αυξανόµενος εµπορικός όγκος αγαθών και υπηρεσιών και η εγκληµατική δράση, που 
συχνά συνδέεται µε την παγκόσµια τροµοκρατία, καθώς και το άνοιγµα των συνόρων µέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν ακόµη περισσότερο επιτηδευµένες, γρήγορες και µε 
προληπτική δράση τελωνειακές υπηρεσίες.  Η συνεργασία µε άλλες χώρες και διεθνείς 
οργανισµούς είναι επίσης κρίσιµης σηµασίας, λαµβανοµένων υπόψη της φύσης και του 
µεγέθους του έργου.  Η πρόσθετη ευθύνη της Κύπρου ως το πιο ανατολικό σύνορο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η είσπραξη εισαγωγικών δασµών εκ µέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτεί καλή οργάνωση και διεύθυνση των φοροσυλλεκτικών τµηµάτων.   

Η πρόκληση είναι ακόµη µεγαλύτερη µετά την πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά είµαι πεπεισµένος ότι το Τµήµα Τελωνείων θα εκτελεί τα καθήκοντά του µε 
επάρκεια και διαφάνεια, για να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες 
της Κύπρου και να ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό, βασικός στόχος  της νέας στρατηγικής, όπως καταγράφεται στο παρόν 
έντυπο, είναι να µεταµορφώσει εν τέλει το Τµήµα Τελωνείων σε ένα µοντέρνο και ικανό 
οργανισµό, που να επιτυγχάνει τα ψηλότερα επίπεδα υπηρεσίας µε επαγγελµατικό και 
ακριβοδίκαιο τρόπο.  

Είµαι πεπεισµένος ότι η παρούσα φιλόδοξη στρατηγική θα επιτύχει και εύχοµαι στο 
προσωπικό κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.  

 

Μιχάλης Σαρρής 
Υπουργός Οικονοµικών  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Το παρόν στρατηγικό σχέδιο καθορίζει τις κύριες προτεραιότητες για το Τµήµα 
Τελωνείων για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, µια κρίσιµη περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας η κύρια προτεραιότητα του θα είναι να διαδραµατίσει σωστά το ρόλο του κατά 
τη διάρκεια της κρίσιµης µετά-ενταξιακής περιόδου.  

1.2 Ο σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο βασίζεται σε µια λεπτοµερή ανάλυση 
του παρόντος και του αναµενόµενου µελλοντικού   περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα 
εργάζεται το Τµήµα, όπως καταδεικνύεται στο πιο κάτω σχεδιάγραµµα, θα έχει σαν  
σκοπό: 

• την επικέντρωση της προσοχής του προσωπικού του Τµήµατος Τελωνείων στο 
όραµα, στην αποστολή και στους στόχους του Τµήµατος και στο τι απαιτείται για 
την επίτευξή τους· 

• την επαναβεβαίωση των βασικών αξιών του Τµήµατος· 

• την επίτευξη δέσµευσης και υποστήριξης από βασικούς εξωτερικούς εργασιακούς 
εταίρους· και  

• την παροχή των µέσων µε τα οποία να µπορεί να µετρηθεί η πρόοδος και η 
επίτευξη στόχων. 

1.3 Το παρόν στρατηγικό σχέδιο τυγχάνει της πλήρους υποστήριξης και δέσµευσης της 
∆ιεύθυνσης και του προσωπικού του Τµήµατος του. Οι αξίες που υιοθετεί και οι 
προτεραιότητες που θέτει θα καθοδηγούν τις εργασίες του Τµήµατος κατά τη διάρκεια 
των επόµενων τεσσάρων χρόνων. Αναµένεται ότι το προσωπικό θα συνεισφέρει 
ενεργά στις αλλαγές που αφορούν την οργάνωση και νοοτροπία, οι οποίες  θα είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων και θα έχουν όλη την υποστήριξη 
που θα χρειαστούν για το σκοπό αυτό. 
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Οι Βασικοί Τοµείς της Αλλαγής στη διοικητική πρακτική                  
και  εργασιακό µας περιβάλλον 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Εθνικό, Κοινοτικό 
και ∆ιεθνές 
Νοµοθετικό  
πλαίσιο. 

Γνωσιολογική 
βάση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 ανθρώπινου 
δυναµικού  

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1. Το Τµήµα Τελωνείων υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικών και υπάρχει εδώ και 
πάνω από 100 χρόνια.  

2.2. Όπως συµβαίνει και µε τα Τελωνεία όλου του κόσµου, οι κύριες ευθύνες και 
λειτουργίες του είναι: 

• η επιβολή και η είσπραξη εισαγωγικών δασµών, φόρων κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ στα εισαγόµενα αγαθά· 

• ο έλεγχος της διακίνησης εναρµονισµένων προϊόντων από άλλα κράτη-µέλη προς 
την Κύπρο και αντίστροφα και η επιβολή και είσπραξη φόρων κατανάλωσης και 
ΦΠΑ σε τέτοια εµπορεύµατα· 

• ο έλεγχος της ροής αγαθών από περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που δε 
βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας προς τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που βρίσκονται 
κάτω από τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο της Ε.Ε.· 

• η ενεργητική συµµετοχή σε σώµατα και επιτροπές της Ε.Ε.· 

• η περιφρούρηση της ασφάλειας της αλυσίδας προµηθειών των εµπορευµάτων· 

• η επιβολή απαγορεύσεων και περιορισµών στην εισαγωγή, εξαγωγή και 
διαµετακόµιση ορισµένων αγαθών, όπως ναρκωτικών, πρόδροµων χηµικών 
ουσιών, πυροβόλων και άλλων όπλων, ειδών διπλής χρήσης και η εφαρµογή 
κυρώσεων (εµπάργκο)·  

• η επιβολή απαγορεύσεων και περιορισµών στην εισαγωγή, εξαγωγή και 
διαµετακόµιση ειδών χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται µε αφανισµό, ειδών 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, πνευµατικών δικαιωµάτων, πειρατικών προϊόντων και 
υλικού αισχρού περιεχοµένου· 

• η προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών από εµπορεύµατα που 
δε συνάδουν µε τα πρότυπα· 

• η παρακολούθηση της διακίνησης βαρυτελών εµπορευµάτων και κυρίως 
τσιγάρων· 

• ο έλεγχος των εξαγωγικών επιστροφών, σύµφωνα µε την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΑΠ)· 

• η εξουσιοδότηση και έλεγχος απλουστευµένων τελωνειακών καθεστώτων και 
διαδικασιών, σύµφωνα µε την Κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία και κυρίως τον 
Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και των εφαρµοστικών του διατάξεων· 

• η ενεργητική συµµετοχή στο ρόλο του νησιού στην περιοχή, ως σηµείου 
διαµετακόµισης εµπορευµάτων· 

• η αντιπροσώπευση άλλων Υπουργείων και Τµηµάτων ή ανεξάρτητων 
Υπηρεσιών, όπως π.χ. στην περίπτωση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής και 
ορισµένων πτυχών του ελέγχου συναλλάγµατος· 
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• η συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων των δηµοσίων εσόδων  και του 
εµπορίου· 

• η συνεργασία µε άλλες Τελωνειακές ∆ιοικήσεις και άλλα εθνικά και διεθνή 
σώµατα και οργανισµούς·  

• η συνεργασία µε τις Κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο για εµπορεύµατα 
που εκφορτώνονται σ’ αυτές τις περιοχές. 

2.3. Το Αρχιτελωνείο βρίσκεται στη Λευκωσία. Έχει την ευθύνη για τη χάραξη της 
πολιτικής του Τµήµατος και τη διεύθυνση των τεχνικής φύσεως εργασιών του. 
Υπάρχουν τρία Επαρχιακά Τελωνεία, στη Λευκωσία, στη Λεµεσό και στη Λάρνακα. 
Το Τελωνείο της Πάφου λειτουργεί ως υποµονάδα του Τελωνείου Λεµεσού. Οι 
οργανικές θέσεις του Τµήµατος είναι περίπου 400. Το προσωπικό του Τµήµατος 
είναι κατανεµηµένο  στα διάφορα σηµεία εισόδου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.  

2.4. Ενώ το Τµήµα έχει µια ισχυρή παράδοση ως φοροσυλλεκτική Αρχή και 
περηφανεύεται για τον επαγγελµατισµό του προσωπικού του, αναγνωρίζει ότι οι 
δραστηριότητες του βασίζονται σε νοµοθεσία και εργασιακές πρακτικές που πρέπει 
να εκσυγχρονίζονται συστηµατικά και συνεχώς, για να µπορούν να αντιµετωπίζουν 
τις προκλήσεις της νέας εποχής µέσα σε παν–Ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

2.5. Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο του Τµήµατος λαµβάνει υπόψη του αυτή την 
αναπόφευκτη συνεχή αλλαγή στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό 
αγωνίζεται να πετύχει την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα σε µια καλά 
κατευθυνόµενη και σχεδιασµένη προσπάθεια για συνεχή προσαρµογή του βασικού 
ρόλου του Τµήµατος σύµφωνα µε τις πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες του και 
σε αυτές των πελατών και εργασιακών του εταίρων, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

3.1. Το όραµα του Τµήµατος Τελωνείων είναι να συνεχίσει την προσπάθειά του για 
µεταµόρφωσή του σε ένα σύγχρονο οργανισµό που θα διαδραµατίζει πλήρη ρόλο 
ως τελωνειακή υπηρεσία κράτους-µέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελεί 
παράδειγµα που και άλλοι θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Θα είναι ευέλικτο, 
αποτελεσµατικό και αξιόπιστο και θα προσφέρει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους 
ταξιδιώτες και στον εµπορικό κόσµο. Ταυτόχρονα θα διευρύνει το ρόλο του ως 
προστάτη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Πάνω απ’ όλα το προσωπικό του 
θα τυγχάνει σεβασµού για τον επαγγελµατισµό, την ακεραιότητα, το ήθος, την 
ευπρέπεια και την άψογη συµπεριφορά του.  

3.2. Το Τµήµα στοχεύει στη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του συνόλου του 
προσωπικού του,  στην υιοθέτηση προοδευτικών µεθόδων εργασίας και στη χρήση 
της τελευταίας τεχνολογίας στην επιδίωξη του για υλοποίηση του οράµατός του. 

 

Αυτή η µέθοδος της διεύθυνσης ολικής ποιότητας θα καλύψει όλες τις σηµαντικές 
παραµέτρους, που είναι κρίσιµες για µακρόχρονη και επιτυχηµένη επιχειρησιακή 
ανάπτυξη των σύγχρονων Τελωνειακών διοικήσεων.  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ  2005/2008 

  

 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

   Εργασιακοί ∆
∆Π Ηεταίροι Ι Ρ Ε Γ ΑΟ Σ Ε ΚΟ Μ ΣΕργασιακή Υ∆ Ε Ιδιαδικασία ΒΟ Υ Α ΕΣ Σ Ρ
ΗΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ  ΝΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η< ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ > 
Σ
Η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

4.1. Η αποστολή του Τµήµατος Τελωνείων είναι:   

• η προστασία της διεθνούς κοινωνίας και του περιβάλλοντος και η διευκόλυνση 
της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής µέσα από την παρεµπόδιση της 
παράνοµης διακίνησης των ναρκωτικών  και άλλων ειδών που υπόκεινται σε 
απαγορεύσεις και περιορισµούς· 

• η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων για τα οποία έχει ευθύνη· 

• η διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων· και  

• η συλλογή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του εµπορίου που αφορούν τη 
δραστηριότητα του Τµήµατος. 

4.2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τµήµα Τελωνείων θα σέβεται το νόµο και 
τα δικαιώµατα και ελευθερίες των ατόµων, θα εφαρµόζει την εθνική νοµοθεσία και 
εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σωστά και µε συνέπεια και θα σέβεται τις διεθνείς 
συµφωνίες και συµβάσεις. Θα διευκολύνει τη γρήγορη διακίνηση επιβατών και 
εµπορευµάτων, το προσωπικό του θα είναι αµερόληπτο και τίµιο και θα  υπάρχει 
πλήρης διαφάνεια στις σχέσεις του µε το κοινό. 

ΚΑΛΛΙΣΤ Σ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

µε  

ΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΧΟΙ  

5.1. Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της τετράχρονης 
περιόδου που καλύπτεται από το στρατηγικό σχέδιο: 

• η αύξηση της ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων του 
Τµήµατος στο επίπεδο που απαιτείται για την εκτέλεση της αποστολής του· 

• η επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάµεσα στον αποτελεσµατικό τελωνειακό 
έλεγχο από τη µια και στη διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου και της διακίνησης 
επιβατών και φορτίων  από την άλλη· 

• η διεύθυνση του Τµήµατος µε τρόπο που να καθιστά τις δραστηριότητές του όσο 
το δυνατό πιο ανοικτές και διάφανες σε όλα τα νόµιµα ενδιαφερόµενα µέρη· 

• η ενίσχυση της επαγγελµατικής φήµης του Τµήµατος, τόσο  ενδοτµηµατικά όσο 
και προς τα έξω·  

• η µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και των πόρων 
του Τµήµατος· και 

• η ενεργή δραστηριότητά του µέσα στην οικογένεια των Τελωνείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

6.1. Το Τµήµα έχει εντοπίσει αριθµό στρατηγικών στόχων που πρέπει να επιτύχει για να 
εκτελέσει την αποστολή του και να πετύχει τους διακηρυγµένους στόχους του. Αυτοί 
καταγράφονται κάτω από τις ακόλουθες 6 κατηγορίες:  

Επιβολή του Νόµου 

∆εδοµένης της µοναδικής ευθύνης του για έλεγχο των εισαγωγών και εξαγωγών, το Τµήµα 
έχει να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση των παραβιάσεων της 
νοµοθεσίας για την οποία έχει δικαιοδοσία, ιδιαίτερα της παράνοµης διακίνησης 
ναρκωτικών, πρόδροµων χηµικών ουσιών και άλλων απαγορευµένων ουσιών. Είναι 
αποφασισµένο να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη δίωξη ναρκωτικών και έχει θέσει 
τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους  στον τοµέα αυτό: 

• να συνεχίσει να θεωρεί τον εντοπισµό, διερεύνηση και καταστολή του 
λαθρεµπορίου ναρκωτικών ως ένα από τους κύριους στόχους του ελέγχου που 
ασκεί το Τµήµα· 

• να βελτιώσει και να αυξήσει την εφαρµογή µεθόδων ελέγχου µε βάση τη  µέθοδο 
ανάλυσης κινδύνου και επιλογής· 

• να ενδυναµώσει την ικανότητά του να περιφρουρήσει την ασφάλεια της αλυσίδας 
διακίνησης αγαθών· και  

• να επαυξήσει τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλα Τελωνεία και 
σώµατα επιβολής του νόµου.  

Εναρµόνιση της Νοµοθεσίας  

Το Τµήµα αναγνωρίζει ότι έχει σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει εκ µέρους της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ξεκινά από την 
πρακτική εφαρµογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου, δηλαδή του µέρους της 
Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας µε την οποία η Κύπρος πρέπει να συµµορφωθεί ως πλήρες 
κράτος-µέλος. Επίσης συνεπάγεται την υιοθέτηση συστηµάτων και διαδικασιών που θα 
επιτρέψουν την εφαρµογή της εναρµονισµένης νοµοθεσίας µε τρόπους συµβατούς µε την 
πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Συναφώς το Τµήµα έχει θέσει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: 

• να εφαρµόσει αυστηρά τη σχετική νοµοθεσία του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου και να 
το υλοποιήσει µέσα από την επιχειρησιακή πρακτική· 

• να αναθεωρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία του τρίτου πυλώνα που σχετίζεται µε το 
τελωνείο και να την αναπροσαρµόσει και εφαρµόσει σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο· 

• να αναθεωρήσει τη δευτερογενή νοµοθεσία για τους φόρους κατανάλωσης µε 
τρόπο που να είναι συµβατή µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα· και  

• να ακολουθήσει µια διάφανη και δίκαιη διοικητική πρακτική στη βάση γενικά 
αποδεκτών αρχών χρηστής διοίκησης στα πλαίσια ισότιµης µεταχείρισης σε παν-
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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∆ιοικητικές και Επιχειρησιακές Αλλαγές  

Η εναρµόνιση της τελωνειακής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και η εισαγωγή 
συστηµάτων και διαδικασιών συµβατών µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί 
µόνο ένα µέρος της εικόνας. Εξίσου σηµαντική είναι και η ικανότητα του Τµήµατος να 
εφαρµόσει την αναθεωρηµένη νοµοθεσία, κανονισµούς και πρακτικές διαδικασίες  µε τρόπο 
αποτελεσµατικό. Για να αποκτήσει αυτή την «επιχειρησιακή ικανότητα» του, το Τµήµα έχει 
θέσει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:  

• να αναδιοργανώσει το Τµήµα για να µεγιστοποιήσει την ικανότητα και 
αποτελεσµατικότητά του και να καταστήσει τον εαυτό του ικανό να αντιµετωπίσει 
τις νέες προκλήσεις· 

• να βελτιώσει και αυξήσει την εφαρµογή µεθόδων ελέγχου που να βασίζονται στην 
ανάλυση κινδύνου· 

• να βελτιώσει και να αυξήσει την εφαρµογή µεθοδολογίας ελέγχου που να 
βασίζεται στον λογιστικό έλεγχο, αρχείων και άλλων στοιχείων µετά τον 
τελωνισµό· και  

• να διατηρεί τα µέγιστα επαγγελµατικά επίπεδα εσωτερικού ελέγχου, που να 
βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως π.χ. τα επίπεδα INTOSAI1 και 
EUROSAI2. 

Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

Τα συστήµατα πληροφορικής είναι σήµερα ζωτικής σηµασίας για τον αποτελεσµατικό 
τελωνειακό έλεγχο σε συνδυασµό µε την παροχή διευκολύνσεων στο νόµιµο εµπόριο. Το 
Τµήµα Τελωνείων, σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στοχεύει 
να πετύχει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:  

• να συνεχίσει την ενεργητική εµπλοκή του στα µηχανογραφηµένα συστήµατα της 
Ε.Ε.· 

• να αναθεωρεί και να εκσυγχρονίζει συνεχώς το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα 
ελέγχου διασαφήσεων και άλλα συστήµατα ελέγχου, σύµφωνα µε τις εθνικές 
απαιτήσεις διασύνδεσης και µε αυτές της Ε.Ε· 

• να αναπτύξει περαιτέρω µηχανογραφηµένα συστήµατα για τους φόρους 
κατανάλωσης· 

• να συµµετάσχει στις προσπάθειες για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τελωνείου·  

• να εισαγάγει αυτοµατοποίηση γραφείου σ’ όλο το Τµήµα και να βελτιώσει το 
επίπεδο δεξιοτήτων και την επίδοση του προσωπικού σε θέµατα 
µηχανογράφησης· 

• να παρέχει µια “ζωντανή” (on line) υπηρεσία πληροφόρησης του προσωπικού και 
του εµπορικού κόσµου µαζί µε βελτιωµένη ανταλλαγή πληροφοριών και 
δεδοµένων µε τρίτα µέρη· 

                                                 

1 International Supreme Audit Offices 

2 European Supreme Audit Offices 
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• να ενισχύσει τη δυνατότητα διασύνδεσης των εθνικών συστηµάτων µε τα 
συστήµατα της Ε.Ε.· 

• να δηµιουργήσει και εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών και 
επιβολής του νόµου για τον έλεγχο της διακίνησης επιβατών και φορτίων· 

• να επιµορφώσει και υποστηρίξει το προσωπικό στην εφαρµογή τεχνικών 
λογιστικού ελέγχου µε τη βοήθεια της πληροφορικής· και  

• να σχεδιάσει και εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Πληροφοριών.  

Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχέσεις 

Για να λειτουργεί µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, το Τµήµα πρέπει να κατανοεί τις 
ανάγκες των πολλών του εργασιακών εταίρων, όπως των άλλων κυβερνητικών τµηµάτων, 
των εµπόρων και εµπορικών σωµάτων, του κοινού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να 
αναφέρουµε ορισµένους µόνο. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να στείλει τα δικά του 
µηνύµατα. Την ίδια στιγµή είναι σηµαντικό το Τµήµα να εµπλέκει ενεργά και να κρατεί 
ενήµερους το διευθυντικό και λοιπό προσωπικό του για τις στρατηγικές αλλαγές στις οποίες 
προβαίνει. Αναγνωρίζοντας αυτές τις ευρύτερες απαιτήσεις, το Τµήµα έχει θέσει τους 
ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:  

• να υιοθετήσει µια πολιτική συνεχούς επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των 
εργασιακών του εταίρων· 

• να αυξήσει τη συνεργασία (π.χ. µέσω µνηµονίων κατανόησης) µε τους συναφείς 
οργανισµούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· 

• να δηµιουργήσει πλαίσιο εξωτερικών σχέσεων ώστε να αυξηθεί η κατανόηση του 
κοινού για τους σκοπούς, τη στρατηγική και επιτεύγµατα του Τµήµατος· 

• να αναπτύξει και εισαγάγει µια σειρά από τεχνικές εσωτερικής επικοινωνίας που 
θα διευκολύνουν την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου. 

Προσωπικό και Επιµόρφωση 

Το παρόν στρατηγικό σχέδιο δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τις προσπάθειες του 
διευθυντικού και λοιπού προσωπικού του, που πολύ εύκολα µπορεί να χαρακτηριστεί ως το 
πιο σηµαντικό ενεργητικό του. Το Τµήµα αντιλαµβάνεται ότι πρέπει να επενδύσει σοβαρά 
στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού του ώστε το τελευταίο να 
αντιληφθεί τις σηµαντικές δυνατότητές του και να φτάσει στα επίπεδα επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς που απαιτεί  το στρατηγικό σχέδιο.  Το Τµήµα πρέπει να ενισχύσει αυτή την 
αναπτυξιακή εργασία, επανεξετάζοντας τα συστήµατα προσωπικού του και, όπου έχει την 
εξουσία, αναπροσαρµόζοντάς τα ή εισάγοντας νέους θεσµούς, ώστε να υποστηριχθεί η 
συνολική ώθηση για επαγγελµατισµό και να αναγνωρισθεί η σηµασία της συνεισφοράς που 
πρέπει να κάνει το διευθυντικό και άλλο προσωπικό. Ως εκ τούτου έχουν τεθεί οι πιο κάτω 
στρατηγικοί στόχοι:  

• να βελτιώσει τις αλληλένδετες στρατηγικές, πολιτικές, συστήµατα και διαδικασίες 
για το προσωπικό, την επιµόρφωση και την ανάπτυξη που µεγιστοποιούν τις 
ανθρώπινες δυνατότητες και µε τον τρόπο αυτό διευκολύνουν την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του Τµήµατος· 
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• να διατηρήσει και εφαρµόσει την πολιτική δεοντολογίας, η οποία έχει 
κωδικοποιηθεί στον Κώδικα ∆εοντολογίας του Τµήµατος· 

• να αναπτύξει και εφαρµόσει µια πολιτική για την υγεία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Τµήµατος. 

Το Τµήµα επίσης αντιλαµβάνεται ότι πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες των εργασιακών 
του εταίρων για ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και ως εκ τούτου σκοπεύει να 
συνεχίσει να οργανώνει επιµορφωτικά προγράµµατα για αυτούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (BENCHMARKS)  

7. 1.  Η επιτυχία στην εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου του Τµήµατος εξαρτάται από 
τους ακόλουθους κρίσιµης σηµασίας συντελεστές, οι οποίοι αποτελούν κριτήριο 
αξιολόγησης της συνεχούς αναθεώρησης και ελέγχου των γενικά αποδεκτών 
εσωτερικών επιπέδων ποιότητας:  

• τη δέσµευση του συνόλου του προσωπικού του Τµήµατος· 

• την ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή του διευθυντικού και λοιπού προσωπικού του 
Τµήµατος· 

• την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού του Τµήµατος· 

• τη συνεχή επιµόρφωση µέσα στο Τµήµα· 

• την ενδυνάµωση των συνεργασιών µε τους εργασιακούς εταίρους· 

• την παροχή τεχνικής βοήθειας· και  

• επαρκείς  οικονοµικούς πόρους. 

7. 2   Το Τµήµα αντιλαµβάνεται βεβαίως ότι στηρίζεται στη συνεχή υποστήριξη του 
Υπουργείου Οικονοµικών για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους του. Ως εκ τούτου 
θα κάνει κάθε τι το δυνατό στο µέλλον ώστε να κτίσει στους ισχυρούς δεσµούς του 
µε το Υπουργείο στο οποίο υπάγεται. 

7.3.  Το πιο κάτω παράδειγµα εµπεριέχει τις κρίσιµες επιχειρησιακές προοπτικές της 
αποστολής του Τµήµατος σε συνοπτική µορφή.  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

   
Αναλογία  ΝοµοθετικήΚόστος συµµόρφωσης Κόστους-Οφέλους υποστήριξη 

 

 

 

 

Εσωτερική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Παράρτηµα Ι 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

  
ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΕΙΟ  

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ  

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΛΕΜΕΣΟΥ  

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΠΑΦΟΥ

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ

 

ΛΙΜΑΝΙ

ΛΙΜΑΝΙ

Λιµανάκι ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ
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Παράρτηµα ΙΙ 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  

  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

     

∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

     

ΑΡΧΕΙΟ     

     

 ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ    ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 
  ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΤΕΛ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ    

 

∆ΙΑΜΕΤΑ-
ΚΟΜΙΣΗ – 

TIR 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΑ 

∆ΑΣΜΟ-
ΛΟΓΙΟ, 
ΠΡΟΕ-
ΛΕΥΣΗ, 
ΚΑΠ 

ΦΟΡΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ, 

ΕΛΕΥΘ. ΖΩΝΕΣ  

ΝΟΜΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ, 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΜΕΤΕΛΕΓ-
ΧΟΣ  

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ  
& ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ     ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ  

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 
 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  
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Παράρτηµα III  

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός  Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός 

 
ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ  

Λιµάνι Σταθµός  ∆ιοίκηση ΠΑΦΟΣ 
∆ιοίκηση ∆ιοίκηση Αρχείο ∆ιοίκηση 
Αρχείο Αρχείο Λογιστήριο  Αρχείο 
Λογιστήριο  Λογιστήριο  Ταµείο  Λογιστήριο  
Ταµείο  Ταµείο  ∆ίωξη Ταµείο  
∆ίωξη ∆ίωξη Μετέλεγχος ∆ίωξη 
Μετέλεγχος Μετέλεγχος Υποστήριξη ΘΗΣΕΑ Μετέλεγχος 
Υποστήριξη ΘΗΣΕΑ Υποστήριξη ΘΗΣΕΑ Υποστήριξη ΘΗΣΕΑ Αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης/ 

Έλεγχος εµπορευµάτων  Αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης/ 
Έλεγχος εµπορευµάτων  

Αποθήκες Αποταµίευσης και 
Φορολογικές Αποθήκες  Εξαγωγές 

Αποθήκες Αποταµίευσης και 
Φορολογικές Αποθήκες  

Εξαγωγές Αποθήκες Αποταµίευσης και Αποθήκες του ∆ηµοσίου  Φόροι κατανάλωσης (καπνεργοστάσιο, 
εργοστάσιο µπίρας, αναψυκτικά)  Φορολογικές Αποθήκες  Αποθήκες Αποταµίευσης και 

Φορολογικές Αποθήκες Απαλλαγές Φόροι κατανάλωσης 
Άλλα τελωνειακά καθεστώτα και 
διαδικασίες  

Φόροι κατανάλωσης (πετρελαιοειδή) Προσωρινές εισαγωγές  Αποθήκες του ∆ηµοσίου  Ταχυδροµικά δέµατα  
Αποθήκες του ∆ηµοσίου Αποθήκες του ∆ηµοσίου  Άλλα τελωνειακά καθεστώτα και 

διαδικασίες  
 

Άλλα τελωνειακά καθεστώτα και 
διαδικασίες 

Άλλα τελωνειακά καθεστώτα και 
διαδικασίες  Ταχυδροµικά δέµατα  Αεροδρόµιο 

Ελεύθερες ζώνες Ταχυδροµικά δέµατα  Έλεγχος επιβατών ∆ιοίκηση 
Ταχυδροµικά δέµατα  Παλιό λιµάνι  Ταµείο  
Μαρίνα   Μαρίνα – Ξενοδοχείο St. Rafael Έλεγχος επιβατών  
Βασιλικό – Ζύγι    Αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης/  
Αεροδρόµιο    
∆ιοίκηση     

Έλεγχος εµπορευµάτων 
Εξαγωγές 

Ταµείο     
Αφορολόγητα     
Αναφορές και εξαγωγές     
Έλεγχος επιβατών     
Έλεγχος εµπορευµάτων     
Αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης     
Κοινή Κοινοτική διαµετακόµιση     
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