
                                                                                             
 
 2011 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Τελωνείων 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ετήσια έκθεση του  
Τμήματος Τελωνείων   

Προςτατεύοντασ τουσ πολίτεσ 
και διευκολύνοντασ το εμπόριο 



2 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2011 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ  

ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2011 

 

 

1. ΑΠΟΣΟΛΗ ……………………………………………………………………………….…………………………………. 3 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ …………………………………………………………….……………………………………. 3 

3. ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ……………………………………….……………………………………………… 4 

4. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΚΑΣΑ ΣΟ 2011  

  4.1 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ……………………………………………………………………………………………………….……… 4-5 

  4.2 ΔΞΗΒΝΙΖ ΡΝ ΛΝΚΝ ………………………………………………………………………………………….….. 5-7 

  4.3 ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ……………………………………………………………………………………………. 7-9 

  4.4 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΓΝΚΔΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ………………………………………………………………….. 9 

  4.5 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ………………………………………………………………………. 9-11 

  4.6 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ, ΔΠΩΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΜΩΡΔΟΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ……….………………………………. 11-13 

  4.7 ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ……………………………………………………………………………………… 13 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2012 …………………………………….. 14-15 

6. ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΕΟΔΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2011 

7. ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

16 

17 

 

  

 

 
  



3 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2011 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

 

1. ΑΠΟΣΟΛΗ  

Ζ απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ είλαη:  

• ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ, φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άιισλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο.  

• ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ γηα ηα νπνία έρεη επζχλε, θαηαινγηζκφ θαη απφδνζε 

ησλ Ηδίσλ Ξφξσλ ζηα ηακεία ηεο Θνηλφηεηαο,  

• ν έιεγρνο ηεο ξνήο αγαζψλ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

θπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, κε βάζε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ.∙ 

• ε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη,  

• ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηειείηαη απφ 

ην Αξρηηεισλείν θαη ηα Δπαξρηαθά Ρεισλεία Ιεπθσζίαο, Ιεκεζνχ, Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ. Ρν 

ηεισλείν ηεο Ξάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ ηεισλείνπ Ιεκεζνχ. 

Πηειερψλεηαη απφ ηεισλεηαθφ, γξακκαηεηαθφ, δηνηθεηηθφ θαη ινγηζηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο επίζεο 

θαη κε αξηζκφ εξγαηψλ. Νη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο 

είλαη 446, ελψ ππεξεηνχλ θαη 5 έθηαθηνη Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ Ανξίζηνπ Σξφλνπ. 

Κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηειερσλφηαλ ζπλνιηθά κε 377 

ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο φπσο πην θάησ: 

Πίνακαρ: Καηάζηαζη Πποζωπικού ηος Σμήμαηορ Σελωνείων ανά επαπσία 

Πποζωπικό 
Γπαθεία Σμήμαηορ Σελωνείων 

ύνολο 
Απσιηελωνείο Λεςκωζίαρ Λεμεζού Λάπνακαρ Πάθος 

Ρεισλεηαθφ Ξξνζσπηθφ  108 52 123 71 17        371 

Ρεισλεηαθφ πξνζσπηθφ ζε 

απφζπαζε - - - - - 6 

ύνολο 108 52 123 71 17 377 
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3. ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεχνληαο : 

 ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο επεκεξίαο ηνπ πνιίηε, 

 ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ,  

 ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,   

 ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο,  

 ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο,  

 ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο,  

 ζηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκσλ πφξσλ θαη, 

 ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο,  

έρεη εθαξκφζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, κηα ζεηξά απφ βαζηθά κέηξα ηα νπνία έρνπλ 

ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.   

4. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ 2011 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ, επηδηψθνληαο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ, αλέπηπμε πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε νπνία εληάζζεηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο - πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ειζππάξειρ 

Θαηά ην 2011 ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαη ηεο πεξεζίαο Φ.Ξ.Α. αλήιζαλ 

ζην πνζφ ησλ €2.388,4 εθ. παξνπζηάδνληαο έηζη, κηα ειάρηζηε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 0,5% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2010 πνπ ήηαλ €2.376,9 εθ. Πε απφιπηνπο 

αξηζκνχο, ηα ζπλνιηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά €11,5 εθ.  

Ρερλνινγία 
ηεο 

Ξιεξνθνξηθήο  
 

Δπηβνιή ηνπ 
Λφκνπ 

Δπηκφξθσζε, 

Δζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο 

 

Δηζπξάμεηο 

Λνκνζεηηθή 
Δξγαζία 

 

Γηνηθεηηθέο 
Γνκέο θαη 
πξνζσπηθφ 

Ρεισλεηαθέο 
Γηαδηθαζίεο 
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Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ είζπξαμε έκκεζσλ θφξσλ, κε ηελ είζπξαμε €669 

εθ., πνζφ ην νπνίν αλαιχεηαη ζε €31,9 εθ. εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, €632,1 εθ. θφξνπο 

θαηαλάισζεο, €5 εθ. άιια έζνδα θαζψο επίζεο θαη €405,7 εθ. Φ.Ξ.Α.* πνζφ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα Φ.Ξ.Α χςνπο €1719,4 εθ.  

 

Πίνακαρ: ύγκπιζη ζςνολικών εζόδων ηος Σμήμαηορ Σελωνείων   

για ηην πεπίοδο 2010-2011 

 

Έζοδα 2010                     
 

(€ ζε εκ.) 

2011 
 

(€ ζε εκ.) 

Διαθοπά 

(€ ζε εκ.) (%) 

Ειζαγωγικοί Δαζμοί 

 

36,5 31,9 -4.6 -12.6% 

Φόροι Καηανάλωζης 

 

600,3 632,1 +31.8 +5.3% 

Άλλα Έζοδα  

 

5,3 5,0 -0.3 -5.6% 

ύνολο Εζόδων 

Σμήμαηος Σελωνείων  

642,1 669,0 +26.9 +4.2% 

     

Φ.Π.Α* 404,3 405,7 +1,4 +0.3% 

 

*Ποζό Φ.Π.Α. που έχει ειζππάξει ηο Τμήμα Τελωνείων καηά ηην ειζαγωγή/είζοδο εμποπευμάηων και 

πεπιλαμβάνεηαι ζηο ζυνολικό ποζό Φ.Π.Α. 

 

Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηα κεληαία έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο απφ ην 2007 κέρξη 

ζήκεξα, κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.mof.gov.cy/ce.  

 

Πηνλ πίλαθα 2 ζην ηέινο ηεο παξνχζαο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρεισλείσλ γηα ηα έηη 2007-2011 αλά θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

4.2 Επιβολή ηος νόμος 

Πηνλ ηνκέα απηφ θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ήηαλ: 

 ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη ηεο ζπλαθνχο εγθιεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ άιισλ θφξσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ην Ρκήκα έρεη αξκνδηφηεηα θαη 

 ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαζψο θαη ε παξεκπφδηζε θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο 

http://www.mof.gov.cy/ce
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δηαθίλεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Καηά ηη διάπκεια ηος 2011 ηο Σμήμα Σελωνείων:  

 
 Σεηξίζζεθε 1132 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάπξαμε δηαθφξσλ αδηθεκάησλ θαη 

εηζπξάρζεθαλ € 0,05 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, € 0,44 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο θαη € 0,06 

εθ. ΦΞΑ πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζψο επίζεο € 0,37 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απφδνζεο, € 0,05 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο θαη € 0,02 εθ. ηφθνη.  

 Ξξνέβεθε ζε 12 θαηαζρέζεηο πνζνηήησλ λαξθσηηθψλ ηα νπνία εηζήιζαλ/εηζήρζεθαλ 

κέζσ αεξνδξνκίσλ, ηνπ ιηκαληνχ Ιεκεζνχ θαη ηαρπδξνκείσλ.  Θαηαζρέζεθαλ ζπλνιηθά 

62,7 θηιά θάλλαβεο, 288 ράπηα ακθεηακίλεο θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο πξντφλησλ 

(γιεηθηηδνχξηα, θαξακέιεο θαη κπηζθφηα) απφ θάλλαβε. Πε κία πεξίπησζε εληνπίζηεθαλ 

ζε απνζήθε ηαρπκεηαθνξψλ ζηελ Ιεκεζφ 497 ζπζθεπαζίεο κε αξσκαηηθά ρψξνπ πνπ 

πεξηείραλ απαγνξεπκέλεο λαξθσηηθέο νπζίεο. 

 Ξξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 1.000.000 ηεκαρίσλ ηζηγάξσλ θαη 180 kg θαπλνχ είηε ιφγσ 

παξάλνκεο εηζφδνπ / εηζαγσγήο κέζσ αεξνδξνκίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ ζηελ Θππξηαθή 

Γεκνθξαηία, είηε/θαη ιφγσ παξαβίαζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, είηε ιφγσ 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηηο κε ειεγρφκελεο απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο 

πξνο ηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε πεξηνρέο ζηα ζεκεία δηέιεπζεο.      

 
 Ξξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 41.928 ηεκαρίσλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, 

δηακεηαθφκηζεο ή ελαπφζεζήο ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε ή απνζήθε θαζψο επίζεο 56.032 

ηεκαρίσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ θππξηαθή αγνξά.  

 Ξξαγκαηνπνίεζε 305 ινγηζηηθνχο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά 

εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ θαη έθδσζε 529 «Δθ ησλ πζηέξσλ 

βεβαηψζεηο» γηα ηελ είζπξαμε €2,8 εθ. δαζκνθνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ.  

 Θαηαρψξεζε 27 πνηληθέο δηψμεηο ζην πνηληθφ Γηθαζηήξην, απέζηεηιε ηα γεγνλφηα γηα ηελ 

έγεξζε αγσγήο πξνο είζπξαμε απαηηήζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε δαζκνχο, θφξνπο θαη άιια 

πνζά γηα 17 ππνζέζεηο θαη γηα έγεξζε αγσγήο δήκεπζεο γηα 1 ππφζεζε. Δλαληίνλ ηνπ 

Ρκήκαηνο έρνπλ θαηαρσξεζεί 13 πξνζθπγέο κε βάζε ην άξζξν 146 ηνπ Ππληάγκαηνο.   
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 Ππκκεηείρε ζε δηάθνξεο θνηλέο ηεισλεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο (φπσο π.ρ. κε ηνλ Ξαγθφζκην 

Νξγαληζκφ Ρεισλείσλ, ηελ Europol, ην Δπξσπατθφ Γξαθείν θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο-

OLAF), κε ζθνπφ ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θνξνινγεηέσλ εκπνξεπκάησλ, ηεο 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ηήξεζεο ηεο ηεισλεηαθήο 

Λνκνζεζίαο. 

 

4.3 Νομοθεηική Επγαζία  

 
Θαηά ην έηνο 2011 ηξνπνπνηήζεθε ν πεξί Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα Λφκνο αξ. 94 (Η) ηνπ 2004 απφ 

ην Νόμο απ. 9(Ι)/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4271, 25.2.2011). Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ηελ 

παξαγξαθή ηνπ αγψγηκνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ, γηα ηε 

δηεθδίθεζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ, κεηά ηελ πάξνδν έμη εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην 

νθεηιφκελν πνζφ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε.  

Δπηπξφζζεηα, ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ε δεπηεξνγελήο Ρεισλεηαθή θαη πεξί Φφξσλ 

Θαηαλάισζεο Λνκνζεζία κε ηηο αθφινπζεο Θαλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Ξξάμεηο : 

 
4.3.1 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού 

Κώδικα Νόμο απ. 94 (Ι) ηος 2004 και ηον πεπί Φόπων Καηανάλωζηρ Νόμο απ. 91 

(Ι)  ηος 2004: 

 Κ.Δ.Π. 529/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4538, 23.12.2011) - Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή 

Δκπνξεπκάησλ (Ρξνπνπνηεηηθφ) Γηάηαγκα ηνπ 2011 (ηξνπνπνηεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 380/2004), 

κε ζθνπφ ηελ ζπκκφξθσζε ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη 

δπλάκεη ηεο Ππλζήθεο ηεο ΔΔ. Κε ην ελ ιφγσ Γηάηαγκα, θαηαξγείηαη ε παξαρψξεζε 

απαιιαγήο απφ ην θφξν θαηαλάισζεο ζε νρήκαηα Θππξίσλ πνπ επαλέξρνληαη ή 

έξρνληαη γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε Γεκνθξαηία θαη ζε νρήκαηα αιινδαπψλ πνπ 

εγθαζίζηαληαη κφληκα ζηε Γεκνθξαηία ρσξίο λα αζθνχλ επάγγεικα. Κε ηελ θαηάξγεζε 

ηεο πην πάλσ απαιιαγήο έρεη δηαθνπεί ε δπζκελήο δηάθξηζε πνπ γηλφηαλ κεηαμχ ησλ 

Δπξσπαίσλ θαη Θχπξησλ πνιηηψλ. 

 

4.3.2 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού 

Κώδικα Νόμο απ. 94 (Ι) ηος 2004  

 Κ.Δ.Π. 34/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4474, 28.1.2011) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειψλ ππεξσξίαο.  

 Κ.Δ.Π. 77/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4481, 11.3.2011) – Γηάηαγκα πεξί ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο Ρεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο (Άδεηα Γηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ 

Απνζεθψλ Ρεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο) γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
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πεξί ηεο Διεπζεξίαο Δγθαηάζηαζεο Ξαξνρψλ πεξεζηψλ θαη ηεο Διεχζεξεο Θπθινθνξίαο 

ησλ πεξεζηψλ Λφκνπ 76(Η)/2010 θαη ηεο Νδεγίαο 2006/123/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 440/2004. 

 Κ.Δ.Π. 378/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4523, 14.10.2011) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ  

 

4.3.3 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων 

Καηανάλωζηρ Νόμο απ. 91 (Ι)  ηος 2004 : 

 Κ.Δ.Π. 152/2011 - (Δ.Δ. αξ. 4490, 21.4.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 

153/2010. Καηαπγήθηκε απφ ηελ Θ.Γ.Ξ. 254/2011.  

 Κ.Δ.Π. 168/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4492, 6.5.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Καηαπγήθηκε απφ ηελ 

Θ.Γ.Ξ. 268/2011.  

 Κ.Δ.Π. 254/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4503, 1.7.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 

152/2011. Ρξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Θ.Γ.Ξ. 298/2011. Ρέζεθε ζε ηζρχ απφ 1.9.2011.  

 Κ.Δ.Π. 268/2011 - (Δ.Δ. αξ. 4505, 8.7.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 

4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 168/2011. 

Καηαπγήθηκε απφ ηελ Θ.Γ.Ξ. 452/2011.  

 Κ.Δ.Π. 275/2011 - (Δ.Δ. αξ. 4506, 7.10.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 

168/2011. Καηαπγήθηκε απφ ηελ Θ.Γ.Ξ. 368/2011.  

 Κ.Δ.Π. 298/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4510, 29.7.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο Θ.Γ.Ξ. 254/2011.  

 Κ.Δ.Π. 309/2011 – (Δ.Δ. αξ. 4513, 26.8.2011) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ επηζηξνθή 

εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζε ελεξγεηαθά πξντφληα γηα ρξήζε ζηηο ζαιάζζηεο εγρψξηεο 

κεηαθνξέο επηβαηψλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 601/2005.  

 Κ.Δ.Π. 368/2011 - (Δ.Δ. αξ. 4521, 7.10.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 

275/2011.  

 Κ.Δ.Π. 452/2011 - (Δ.Δ. αξ. 4528, 27.10.2011) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ 

ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηψζεηο νρεκάησλ. Κε ηελ ελ ιφγσ 

Γλσζηνπνίεζε ξπζκίδεηαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εγγεγξακκέλσλ νρεκάησλ ηα 
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νπνία κεηαηξέπνληαη ζε άιιε θαηεγνξία γηα ηε κεηαθνξά κέρξη ελλέα επηβαηψλ 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ. π.ρ. ε κεηαηξνπή ζε φρεκα κεηαθνξάο πξνζψπσλ, 

εγγεγξακκέλνπ εκπνξηθνχ νρήκαηνο VAN. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 268/2011.  

 

Πεκεηψλεηαη φηη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 9 Ηνπλίνπ 2011, 

θαηαξγήζεθε ε Διεχζεξε Εψλε Ιάξλαθαο – Γηάηαγκα αλαθιήζεσο πνπ εθδφζεθε δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Διεπζέξσλ Εσλψλ Λφκνπ ηνπ 1975. 

 

4.4 Διοικηηικέρ Δομέρ και Πποζωπικό  

                                                                           

Θαηά ην 2011, ζπλερίζηεθε ε πινπνίεζε ηεο 

ζπκθσλίαο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πεξί Ππκπιεξσκαηηθνχ 

Ξξνυπνινγηζκνχ αξ.1 ηνπ 2007. Ππγθεθξηκέλα, 

έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πιήξσζεο 54 

λέσλ ζέζεσλ ηεισλεηαθνχ ιεηηνπξγνχ.  

 

 

 

 

4.5 Σεσνολογίαρ ηηρ Πληποθοπικήρ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ πηνζεηψληαο θαη ζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔ γηα ηα 

ειεθηξνληθά ηεισλεία, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κε πιήξε απεμάξηεζε απφ ην 

ραξηί, πξνσζεί ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

4.5.1. ςζηήμαηα Ειζαγωγών, Δηλωηικών, Πληπωμών  και Αποθηκών Αποηαμίεςζηρ. 

Δληφο ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2011 έρεη γίλεη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δηζαγσγψλ, ψζηε 

λα ζπλάδεη πιήξσο κε ηε πιαηθφξκα TARIC3. Δληφο ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα γίλεη 

δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Απνζεθψλ Απνηακίεπζεο κε ην ζχζηεκα Διέγρνπ Γηαθίλεζεο 

Φφξσλ Θαηαλάισζεο (EMCS), δεκηνπξγία ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ (Running Accounts) 

ζην ζχζηεκα Απνζεθψλ Απνηακίεπζεο θιπ. 

 

4.5.2. ςζηήμαηα Δαζμολογίος και Κοινοηικών Ποζοζηώζεων 

Έρεη νινθιεξσζεί Ζ κεηάβαζε ζην TARIC3 εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011. Κέζα ζην 

2012 ζρεδηάδεηαη ε θαηαρψξεζε ζην TARIC  εζληθψλ απαγνξεπηηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ. 

Ρέινο, αλακέλεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012, ε δηαζχλδεζή ηνπ TARIC κε ην 

Πχζηεκα Δηζαγσγψλ γηα ζθνπνχο θαηαρψξεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.  

Διευθυντής

Πρώτοι Τελωνειακοί λειτουργοί (4)

Ανώτεροι Τελωνειακοί λειτουργοί (12)

Τελωνειακοί Λειτουργοί Α΄(40)

Τελώνες (13) 

Τελωνειακοί Λειτουργοί (220)

Βοηθοί Τελώνες (26)

Εξεταστές Τελωνείων 1ης τάξης (24)

Εξεταστές Τελωνείων (34)

Βοηθοί Τελωνείων (72)
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4.5.3. ύζηημα E.M.C.S. – ύζηημα παπακολούθηζηρ και ελέγσος ενδοκοινοηικήρ 

διακίνηζηρ εναπμονιζμένων πποϊόνηων, πος ηελούν ςπό καθεζηώρ αναζηολήρ ηηρ 

καηαβολήρ ηων ειδικών θόπων καηανάλωζηρ (Ε.Φ.Κ.). 

Θαηά ην έηνο 2011 θαηαγξάθεθαλ 9198 δηαθηλήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 3059, ζε πνζνζηφ 

33.26%, αθνξνχζαλ δηαθηλήζεηο κεηαμχ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Θχπξνπ θαη 

6139 δηαθηλήζεηο, ζε πνζνζηφ 66.74%, αθνξνχζαλ δηαθηλήζεηο/απνζηνιέο ελαξκνληζκέλσλ 

πξντφλησλ, κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Θχπξνπ.  Απφ ηελ Θχπξν μεθίλεζαλ 326 

δηαθηλήζεηο, κε πξννξηζκφ ηα θξάηε κέιε, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 3,54% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηήζησλ θηλήζεσλ. Απφ   ηελ   1ε    Ηαλνπαξίνπ   2012   ην   ζχζηεκα   E.M.C.S.   

αλαβαζκίδεηαη  ζε Ιεηηνπξγηθφ Πηάδην  2 (FS2). Ρέινο αλακέλεηαη, εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2012 ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην ζχζηεκα Απνζεθψλ Απνηακίεπζεο. 

 

4.5.4. ύζηημα EORI - ύζηημα εγγπαθήρ και αναγνώπιζηρ Οικονομικών Φοπέων. 

Mέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 έρνπλ εγγξαθεί ζηελ Θχπξν, 26500 πεξίπνπ νηθνλνκηθνί θνξείο 

δειαδή 3000 πεξηζζφηεξνη απφ φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. Αλακέλεηαη φηη θαη θαηά ην 2012 

ζα ζπλερηζηεί ν ίδηνο ξπζκφο εγγξαθψλ.  

 

4.5.5. ύζηημα Ελέγσος Ειζαγωγών (I.C.S.) και Ανάλςζηρ Κινδύνος (Risk 

Analysis). 

Ρν ζχζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγψλ επηηξέπεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέηνπλ ηηο 

Ππλνπηηθέο Γηαζαθήζεηο Δηζφδνπ (ENS).  

Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ 1.1.2011 ππνρξεσηηθά θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθή ζπλνπηηθή 

δηαζάθεζε εηζφδνπ γηα ηα θνξηία πνπ εηζέξρνληαη  ζην θνηλνηηθφ έδαθνο. Ξξέπεη λα ιερζεί 

φηη ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί απφιπηα θαη φινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηαζέηνπλ ηηο 

ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ ειεθηξνληθά. Ππγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2011 έρνπλ θαηαηεζεί 120.000 ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ αξηζκφο πνπ 

αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί θαη θαηά ην 2012.  

 

4.5.6. Άλλα ζςζηήμαηα. 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα πεξεζηψλ Ξιεξνθνξηθήο (ΡΞ), ζπλέρηζε  

ηελ αλάιπζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο Δμαγσγψλ (ΔCS) θαη ην 2011 

έρνπλ ηξνρνδξνκεζεί νη δηαδηθαζίεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληφο ηνπ  2012.  

 

Πεκεηψλεηαη φηη εληφο ηνπ 2011 έρεη ιεηηνπξγήζεη δνθηκαζηηθά ην ζχζηεκα θαηάζεζεο 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εμφδνπ (EXS), ην νπνίν κπήθε ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. Δληφο ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί, ζηηο ζπλνπηηθέο 
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δηαζαθήζεηο εμφδνπ, αλάιπζε θίλδπλνπ κε βάζε ηα Θνηλά Θξηηήξηα Θηλδχλνπ ηεο Δ.Δ γηα 

ζθνπνχο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη αληαιιαγήο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα  άιια Θξάηε 

Κέιε ηεο Δ.Δ.  

 

Δπίζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί απηφλνκε εθαξκνγή γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη  παξαθνινχζεζε 

ησλ Λνκηθψλ πνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ην Ρκήκα θαη αλακέλεηαη λα κπεη ζε πιήξε εθαξκνγή 

ζηηο αξρέο ηνπ 2012.   

 

4.5.7. Οι ιζηόηοποι ηος Σμήμαηορ και ηο ενδοδίκηςο «ΑΣΛΑ» 

Ν ηζηφηνπνο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ παξακέλεη ην θαηεμνρήλ κέζν πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα θη σο εθ ηνχηνπ ε 

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ, επηθαηξνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ, έρεη ηεζεί πάλσ ζε 

κφληκε θαη ζπζηεκαηηθή βάζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ην έηνο 2011 ππήξμε αθφκε 

πην πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηζηφηνπνπ, ηφζν ηερληθά φζν θαη επηρεηξεζηαθά, έρνπλ 

εκπινπηηζηεί αξθεηά νη πιείζηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε λέν πιηθφ, ζηνρεχνληαο ζηελ έγθπξε 

θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε, απνθεχγνληαο παξάιιεια ρξνλνβφξεο θαη πεξίπινθεο 

δηαδηθαζίεο ζηελ αλεχξεζε ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

Πε φ,ηη αθνξά ην ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ», ζπλερίζηεθε ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

Δληφο ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ν λένο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ησλ 

κεραλνγξαθεκέλσλ Ππζηεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο – ΘΖΠΔΑΠ, κε πεξηζζφηεξν ελεκεξσηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ, ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 

εηαίξσλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

Δπίζεο εγθαηαζηάζεθε ε πεξεζία Έγθαηξεο Δηδνπνίεζεο (Alert System) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Ρκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ ακεζφηεξε ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηαρπδξνκείν γηα θάζε λέα θαηαρψξεζε ζε επηιεγκέλα απφ 

απηφλ ζέκαηα.  

4.6 Επιμόπθωζη, Εζωηεπικέρ και Εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

4.6.1. Επιμόπθωζη πποζωπικού 

Κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή  ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο, ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ έρεη θαζηεξψζεη ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγψλ φζν θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ εηαίξσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο 

απνδνηηθφηεηαο κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελδνηκεκαηηθψλ ή ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιινπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο επίζεο θαη ζηα 
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πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ «Customs 2013» θαη «Fiscalis 2013». Πηα 

πξνγξάκκαηα απηά ιεηηνπξγνί ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο κε άιια θξάηε κέιε επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

4.6.2. Ηλεκηπονική Μάθηζη (e-learning) 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εληάμεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε κε ηελ 

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζε φια ηα θξάηε 

κέιε, ζηα πιαίζηα ηεο νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ζπλαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ρα πξνγξάκκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν 

θαη απφ ηνλ εκπνξηθφ θφζκν. 

Ζ ρξήζε ηεο θαηλνηφκνπ κεζφδνπ επηκφξθσζεο «e-learning» απνηειεί ην θπξίσο εξγαιείν 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ επηκνξθσηηθψλ ζηφρσλ ηφζν ζε θνηλνηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν κε ιηγφηεξν δηνηθεηηθφ θφζηνο. Πηα πξνγξάκκαηα θνηλήο επηκφξθσζεο, ν ππξήλαο 

πξνζέγγηζεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε ηεισλεηαθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα είλαη ηα 

ειεθηξνληθά modules (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ηα νπνία εηνηκάδνληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή θαη ππνρξενχληαη ηα θξάηε κέιε λα ηα εληάμνπλ ζηα εζληθά επηκνξθσηηθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα. 

Κέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ έρεη πξνσζήζεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε 

ζηα πην θάησ ζέκαηα: 

 Δγγξαθή ζην ζχζηεκα EORI 

 Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο SASP 

 Πχζηεκα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ΑΔΝ 

 Έιεγρνο απηνθηλήησλ (Car search) 

 Έιεγρνο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container Examination) 

 Έιεγρνο λαξθσηηθψλ (Drug Precursor control for customs officials). 

 

4.6.3. Εζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

Ππλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Κέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγψλ ζηηο 

Δπηηξνπέο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε Ππλέδξηα, ην Ρκήκα εθπξνζσπήζεθε απφ 

αξηζκφ ιεηηνπξγψλ. Δπηπξφζζεηα ζπλερίζηεθαλ νη επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ είρε ηελ επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνχο άιισλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ 

ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ 

ηνκέσλ ελψ ιεηηνπξγνί επηζθέθζεθαλ αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ ΔΔ θαη έηπραλ 

ελεκέξσζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θη ζε ζέκαηα 

αλάιεςεο ηεο πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. ελφςεη ηεο επηθείκελεο αλάιεςεο ηεο πξνεδξίαο απφ ηελ 

Θππξηαθή Γεκνθξαηία. 
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4.7 Σελωνειακέρ Διαδικαζίερ 

Ππλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

Κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ππήξραλ εγγεγξακκέλνη ζην ηεισλεηαθφ κεηξψν 26,500 

πξφζσπα θαη εθδφζεθαλ 10 άδεηεο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 

πεπιγπαθή 2008 2009 2010 2011 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ πξνζψπσλ 19,081 21,276 22,914 26,500 

Αξ. πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 

άδεηεο απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ 

12 10 10 10 

 

Ν ηεισληζκφο εκπνξεπκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ 

Ρεισλείσλ. Tν ζχλνιν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο θαη ησλ πξντφλησλ θαηά 

ηελ πεξίνδν 2008-2011 θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

Πεπιγπαθή 2008 2009 2010 2011 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο 122,903 107,126 107,561 101,448 

Αξ. εηδψλ 207,947 177,298 176,374 159,974 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ επηιέγεθαλ γηα 
έιεγρν (θπζηθφ ή εγγξάθσλ)  

48,094 33,569 31,000 
26,687 

 
 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, ην Ρκήκα εθάξκνζε ηνπο θαλνληζκνχο Ξξνζηαζίαο θαη 

Αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο ζπλνπηηθήο 

δηαζάθεζεο εηζφδνπ (ENS) θαη εμφδνπ (EXS). 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2012 

 
Πηεξηδφκελνη ζην Όξακα θαη ηελ Απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεχεη κεηαμχ 

άιισλ, ζηε κφληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ έηζη 

ψζηε ην πξνζσπηθφ λα θαηαζηεί πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ πξνο φθεινο ηνπ Θχπξηνπ 

πνιίηε αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ γεληθφηεξα. Ρν Ρκήκα, θαινχκελν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ ηνλ πνιίηε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ εηαίξνπο. Πε απηά ηα 

πιαίζηα νη βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ην 

Ρκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 είλαη νη αθφινπζνη :  

 

 Δληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο  

ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη κείσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

 Βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ.  

 Δπίηεπμε ζσζηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ηεισλεηαθφ έιεγρν θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ απξφζθνπηε δηαθίλεζε 

επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

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

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ ρσξψλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη ζηφρεπζε ησλ ειέγρσλ ζε ηνκείο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (εθπαίδεπζε, εμνπιηζκφο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ξεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ζιεθηξνληθά 

Ρεισλεία», γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ηεισλεηαθνχ πεξηβάιινληνο κε πιήξε 

απεμάξηεζε απφ ην ραξηί. Αλαβάζκηζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμε λέσλ γηα 

πξφζζεηε παξαρψξεζε δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε,  αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο TARIC, ηνπ E.M.C.S. 

 Ππλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κφληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 Γηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ Ξξφηαζε ΝΓΖΓΗΑΠ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ γηα ηε ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2003/96/ΔΘ αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ 

θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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 Ξξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίσλ 

Θαηαλφεζεο, ελψ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη θαη λα δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ ε ελεκέξσζε κέζα 

ζηα πιαίζηα αλάιεςεο ηεο Ξξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 Θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηεο 

Θπβέξλεζεο ε νπνία ζηνρεχεη ζε κηα πεηπρεκέλε πξνεδξία ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012.  
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Πίνακας 1 - Έζοδα Σμήμαηος Σελωνείων (εκηός ηης Τπηρεζίας Φ.Π.Α.) για ηα έηη 2007- 2011 

ΔΟΓΑ ΔΣΟ 2007 ΔΣΟ 2008 ΔΣΟ 2009 ΔΣΟ 2010 ΔΣΟ 2011 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ     

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 52.589.407,37 56569843,42 39.717.758,06 36.349.788,12 31.804.645,24 

ΔΗΑΓ. ΓΑΜΟΗ ΣΜ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

118.182,23 156.702,04 111.544,96 105.261,10 116.206,09 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ ΚΤΡ. ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΒΑΔΧΝ 12.952,21 15.751,62 100,81 7.805,88 1.607,18 

Α. ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ  52.720.541,81 56.742.297,08 39.829.403,83 36.462.855,10 31.922.458,51 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΠΔΣΡΔΛAIΟΔΗΓΖ  269.587.811,85 261.483.411,40 263.383.965,5 308.059.745.72 337.206.678,40 

ΚΑΠΝΟ 184.820.043,01 196.326.184,48 193.203.960,52 196.948.727,17 218.642.203,18 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ 17.457.652,58 17.323.594,20 16.769.727,70 17.474.104,65 15.292.210,45 

ΕΤΘΟ  10.259.673,25 10.971.158,78 10.535.692,30 11.092.984,45 10.894.457,10 

ΑΔΡΗΟΤΥΑ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΠΟΣΑ  6.283.103,29 2.245,69 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ & ΜΖΥΑΝΔ ΣΟΤ  16.060,86 173 0,00 77,66 0,00 

ΠΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΤΡΑΚΗΑ  2.653.858,48 2.734.211,98 2.513.363,14 2.377.981,68 2.556.983,79 

ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑ 15.213,39 0,00 175,99 269,95 0,00 

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ 292.184,53 259.617,00 167.568,58 144.380,00 142.934.60 

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 287.152,41 210.633,88 245.827,73 281.944,52 475.679,69 

ΟΥΖΜΑΣΑ 88.955.229,86 79.608.409,75 50.473.347,70 60.369.343.81 44.423.054,89 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΧΠΧΝ 0,00 0,00 231,00 8.475,41 2.028,16 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "ΣΕΗΠ" 34.795.393,66 50.463.500,58 33.990.849,42 265.238,89 202.228,80 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΑ 963.036,12 1.308.792,23 1.331.763,02 1.146.932,22 548.705,77 
 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΣΔ 994.394,08 1.371.270,23 1.074.134,42 656.670,32 575.687,36 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "VAN" 356.996,88 258.304,00 171.868,35 209.625,91 96.496,61 

ΠΡΟΘ. ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛ. ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 1.699.829,64 2.012.751,16 1.396.676,03 1.229.500,64 1.025.584,01 

Β. ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  619.437.633,9 624.334.258,4 575.259.151,4 600.266.003,00 632.084.932,81 

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ 
 

ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ  894.876,15 946.753,69 857.083,34 831.465,35 789.295,18 

ΑΛΛΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ  164.205,86 72.964,62 62.823,11 68.551,03 60.138,91 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΧΡΗΧΝ  2.299.606,46 2.592.812,74 2.175.598,64 1.909.406,79 1.543.710,62 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  931,19 926,83 774,63 953,48 1.013,25 

ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΑΘΡΧΝ  240.799,85 83.892,01 151.909,85 132.276,36 122.951,04 

ΔΠΗΒ. ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΤΣΔΡ. ΦΟΡΟΤ  540.389,70 622.506,93 496.976,32 725.260,87 587.125,87 

ΥΡΖΜ. ΠΟΗΝΔ ΔΞΧΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  572.747,27 595.613,64 449.224,04 362.069,50 425.927,65 

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, ΟΦΔΗΛΔ  547.077,75 547.911,55 589.801,67 426.113,76 432.914,42 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.  292.594,15 453.695,80 336.885,33 431.496,29 264.601,90 

ΥΟΡHΓΗΑ ΑΠO ΗΓΗΧΣΔ  0,00 439.846,91 314.260,93 235.679,51 362.107,71 

ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 254.564,95 245.217,66 201.832,18 223.590,37 421.606,97 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΩΝ  5.807.793,33 6.602.142,38 6.137.170,04 5.346.863,31 5.011.393,52 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  
ΔΚΣΟ Φ.Π.Α. (Α+Β+Γ) 

677.965.969,03 687.678.697,82 621.225.725,27 642.075.721,41 669.018.784,84 
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Γπαθεία Σμήμαηορ Σελωνείων - ηοισεία Επικοινωνίαρ 

Αρχιτελωνείο 

Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία  

Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία  

Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +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  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +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  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +357 25 802400 

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  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24 801440 

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  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 804634 

  Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 26 306110 
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