
                                       
     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ                                                                                                                    

Έντυπο Τελ. 59 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 

Κανονισμός 5 των “περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας 
Κανονισμούς του 1974” 
 
(Να υποβληθεί σε δύο αντίγραφα στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων μέσω του οικείου Ανώτερου 
Τελωνειακού Λειτουργού)  

_________________________________________________________________ 

Α. ΑΙΤΗΣΗ 
1. Όνομα αιτητή (με κεφαλαία γράμματα): ……………………………………………..............…… 
         (Να επισυναφθεί μια πρόσφατη φωτογραφία ή αντίγραφο πιστοποιητικού σύστασης ή εγγραφής, 
         αν πρόκειται για εταιρεία, ή άλλο οργανισμό, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα)  
 

2.  Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………….……….. 
 

3.  Ημερομηνία γέννησης: …………….…….……. Αριθμός Δελτ. Ταυτ. .………………………… 
             (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό γέννησης)  
 

4.  Μόρφωση: ……………………………………………………….………………………………….. 
             (Να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό)  
 

5.  Πείρα σε θέματα που αφορούν την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών (Δηλώστε το είδος των 
εμπειριών σας και τη χρονική διάρκεια – να επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό εργοδότη) 
…………………………………………………………………………………..…………….………..… 
………………………………………….…………….……………………………..………….………… 
…………………………………………………….……………………………….………..……………. 
 

6.  Ημερομηνία επιτυχίας στις εξετάσεις για τελωνειακούς πράκτορες ……….……………..…… 
 

7.  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία ή άλλο οργανισμό, η εισαγωγή ή 
εξαγωγή ή ο τελωνισμός αγαθών είναι μέσα στους σκοπούς της/του; …………………………… 
 

8.  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία ή άλλο οργανισμό, να δηλωθεί το 
όνομα του διευθυντή, αξιωματούχου, ή υπαλλήλου μέσω του οποίου θα διενεργούνται όλες οι 
πράξεις με βάση την άδεια που πιθανό να παραχωρηθεί και που είναι εγγεγραμμένος ως 
τελωνειακός πράκτορας.……………………………………………………………………………….. 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς και ότι είμαι 
πρόσωπο καλού χαρακτήρα. (Επισυνάπτεται σχετικό πιστοποιητικό).  
 

Πόλη: …………………..………….…... 
 

Ημερομηνία: …………………..…….…                Υπογραφή: …………………….……………….. 
_________________________________________________________________ 

Β.  ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
 

Ι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Πιστοποιώ ότι ο/η ………………………………………………………………………….,εξ’ όσων 
γνωρίζω/απ’ ότι συμπέρανα από προσωπική συνέντευξη του/της οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές 
και αληθείς.  

 
Τελωνείο: ……………….……………. 
 
Ημερομηνία: ………………………….   Αν. Τελωνειακός Λειτουργός: ………………...………….. 

 

II. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
 

Η αίτηση εγκρίνεται/απορρίπτεται επειδή .………………….……………………………………….. 
 
Καταχωρήθηκε στο Μητρώο με Α/Α: …………………….  
Ημερομηνία: …………………..  
 
 Διευθύντρια  
 Τμήμα Τελωνείων 


