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ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 

ΣΕΛΩΝΕΙΟ 

1. Αποζηολή  

Η Απνζηνιή ηνπ Σεισλείνπ 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 θαζψο θαη ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.  

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

ησλ Ιδίσλ Πφξσλ ζηα ηακεία ηεο Κνηλφηεηαο,  

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

ειέγρνπ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 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. Οπγανωηική Δομή  

Σν Σεισλείν είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηειείηαη απφ ην 

Αξρηηεισλείν θαη ηα Δπαξρηαθά Σεισλεία Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. Σν 

Σεισλείν ηεο Πάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ Σεισλείνπ Λεκεζνχ. 

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

θαη κε αξηζκφ εξγαηψλ. Οη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ Σεισλεηαθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 

είλαη 458. 

Μέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ην Σεισλείν ζηειερσλφηαλ ζπλνιηθά κε 362 ηεισλεηαθνχο 

ππαιιήινπο φπσο πην θάησ: 

Πίνακας: Καηάζηαζη Προζωπικού Τελωνείοσ ανά επαρτία 

Πποζωπικό 
Γπαθεία Σελωνείος 

ύνολο 
Απσιηελωνείο Λεςκωζίαρ Λεμεζού Λάπνακαρ Πάθος 

Σεισλεηαθφ Πξνζσπηθφ  95 57 124 70 16   362 
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3. ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ 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,  

έρεη εθαξκφζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, κηα ζεηξά απφ βαζηθά κέηξα ηα νπνία έρνπλ 

ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.   

4. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ 2009 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 ην Σεισλείν, επηδηψθνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ  

ζηφρσλ, αλέπηπμε πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε νπνία εληάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο 

βαζηθνχο ηνκείο - πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ειζππάξειρ 

Καηά ην 2009 ην Σκήκα Σεισλείσλ (Σεισλείν θαη Τπεξεζία Φ.Π.Α.) εηζέπξαμε ζπλνιηθά 

€2.365.8 εθ. (ηα έζνδα απφ Φ.Π.Α. γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2009 είλαη πξνθαηαξθηηθά) ηα νπνία 

αλαιχνληαη ζε €39.9 εθ. εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, €575.2 εθ. θφξνπο θαηαλάισζεο, €6.1 εθ. 

άιια έζνδα θαη €1.744.6 εθ. Φ.Π.Α. πλνιηθά θαη ζε ζρέζε κε ην 2008 ηα έζνδα ηνπ 

Σερλνινγία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο  

 

Δπηβνιή ηνπ 

Νφκνπ 

Δπηκφξθσζε, 

Δζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο 
ζρέζεηο 

 

Δηζπξάμεηο 

Ννκνζεηηθή 

Δξγαζία 

 

Γηνηθεηηθέο 

Γνκέο θαη 

πξνζσπηθφ 

Σεισλεηαθέο 

Γηαδηθαζίεο 
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Σεισλείνπ παξνπζηάδνπλ κηα πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ -9,7%. ε απφιπηνπο αξηζκνχο 

ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Σεισλείνπ κεηψζεθαλ θαηά €66,4 εθ. 

 

Πίνακαρ: ύγκπιζη ζςνολικών εζόδων ηος Σμήμαηορ για ηην πεπίοδο 2008-2009 

 

 2008                     

 

(€) 

2009                     

 

(€) 

Διαθοπά 

(€) (%) 

Ειζαγωγικοί Δαζμοί 

 

56,7 39,9 -16.8 -29,6 

Φόροι Καηανάλωζης 

 

624,3 575,2 -49.1 -7,9 

Άλλα Έζοδα Τελωνείοσ 

 

6,6 6,1 -0.5 - 7,5 

Σύνολο Εζόδων 

Τελωνείοσ 

687,6 621,2 -66.4 -9,7 

     

Φ.Π.Α 1.943.7 1744,6 -199,1 -10,2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2631.3 2365.8 -265.5 -10,1 
 

     

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηα έζνδα ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζεο www.mof.gov.cy/ce.  

 

4.2 Επιβολή ηος νόμος 

ηνλ 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 Σκήκα 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 δηαθίλεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ 

αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ην Σεισλείν :  

 

 Υεηξίζζεθε 980 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάπξαμε δηαθφξσλ αδηθεκάησλ θαη 

εηζπξάρζεθαλ € 0,06 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, € 0,7 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο θαη € 0,6 εθ. 

ΦΠΑ πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζψο επίζεο € 0,4 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απφδνζεο, € 0,2 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο θαη € 0,06 εθ. ηφθνη.  

http://www.mof.gov.cy/ce
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 Οξγάλσζε επηρεηξήζεηο γηα ειέγρνπο ζηα ππνζηαηηθά εκπφξσλ κεηά ηνλ ηεισληζκφ πνπ 

νδήγεζαλ ζε πνιιέο θαηαζρέζεηο εκπνξεπκάησλ. 

 Πξνέβεθε ζε 12 θαηαζρέζεηο πνζνηήησλ λαξθσηηθψλ ηα νπνία εηζήιζαλ/εηζήρζεθαλ 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ 

θαη αεξνδξνκίσλ, 

ηέζζεξηο εθ ησλ 

νπνίσλ αθνξνχζαλ 

26,55 θηιά θάλλαβεο. 

 Καηάζρεζε 29.873.977 ηεκάρηα ηζηγάξα είηε ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ/εηζαγσγήο κέζσ 

αεξνδξνκίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, είηε/θαη ιφγσ παξαβίαζεο 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, είηε ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηηο κε 

ειεγρφκελεο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο πξνο ηηο ειεγρφκελεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε πεξηνρέο ζηα ζεκεία δηέιεπζεο. 

 Καηάζρεζε 53,900 ηεκάρηα εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο  ηδηνθηεζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο 

εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, δηακεηαθφκηζεο ή 

ελαπφζεζήο ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε ή απνζήθε.  

 Πξνέβεθε ζε ζπκβηβαζκνχο ηεισλεηαθψλ αδηθεκάησλ, 

δειαδή απνδέρζεθε απφ ηνπο παξαβάηεο ηελ πιεξσκή ελφο ζπκβηβαζηηθνχ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ αληί ηεο πνηληθήο δίσμεο ηνπο. 

 Καηαρψξεζε 31 πνηληθέο δηψμεηο ζην πνηληθφ Γηθαζηήξην θαη απέζηεηιε ηα γεγνλφηα γηα 

ηελ έγεξζε αγσγήο πξνο είζπξαμε απαηηήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε δαζκνχο, θφξνπο θαη 

άιια πνζά γηα 59 ππνζέζεηο θαη γηα έγεξζε αγσγήο δήκεπζεο γηα 6 ππνζέζεηο. Δλαληίνλ 

ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ θαηαρσξεζεί 129 πξνζθπγέο κε βάζε ην άξζξν 146 ηνπ 

πληάγκαηνο. 

 πκκεηείρε ζε δηάθνξεο θνηλέο ηεισλεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο 

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

Οξγαληζκφ Σεισλείσλ, ηελ Europol, ην Δπξσπατθφ Γξαθείν θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο-

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

πάηαμεο ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ηήξεζεο ηεο 

ηεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο. 

 

4.3 Νομοθεηική Επγαζία  

 

Καηά ην έηνο 2009 ηξνπνπνηήζεθε ν πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνο αξ. 91 (Ι) ηνπ 2004 κε ην 

Νφκν 119(Ι)/2009, ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 

4219 ζηηο 6.11.2009 θαη αθνξνχζε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 
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ζην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ζην θσηηζηηθφ πεηξέιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 

ζέξκαλζεο απφ €73 ζε €21 ηα ρίιηα ιίηξα γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν απφ 6/11/2009 κέρξη 

31/3/2010.  

Δπηπιένλ, θαηά ν 2009 άξρηζε ε κειέηε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ 

2004 σο 2009, ζηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο Οδεγίαο αξ. 

2008/118/ΔΚ ζρεηηθά κε ην γεληθφ θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 92/12/ΔΟΚ. Η ελ ιφγσ ηξνπνπνηεηηθή Ννκνζεζία θαζψο επίζεο θαη νη 

αλαγθαίεο λέεο ή ηξνπνπνηεηηθέο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη 

λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010. 

Δπηπξφζζεηα, ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ε δεπηεξνγελήο Σεισλεηαθή θαη πεξί Φφξσλ 

Καηαλάισζεο Ννκνζεζία κε ηηο αθφινπζεο Καλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο : 

 
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.Γ.Π. 162/2009 - Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή Δκπνξεπκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνί) 

Καλνληζκνί ηνπ 2009, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

αξ. 4350 ζηηο 16.4.2009 θαη ηξνπνπνηεί ηελ Κ.Γ.Π. 380/2004.. 

 Κ.Π.Γ. 247/2009 - Οη πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο Σαμηδησηψλ 

πνπ Πξνέξρνληαη απφ Σξίηεο Υψξεο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2009,  ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 4394 ζηηο 6.11.2009. 

 Κ.Π.Γ. 248/2009 - Οη πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο Σαμηδησηψλ 

πνπ Πξνέξρνληαη απφ Σξίηεο Υψξεο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2009,  ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 4394 ζηηο 6.11.2009 θαη 

αληηθαζηζηά ηελ Κ.Γ.Π. 379/2004. 

 Κ.Π.Γ. 365/2009 - Οη πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο Δηζαγσγέο απφ Κξάηνο Μέινο Πξνζσπηθψλ Δηδψλ πνπ Αλήθνπλ ζε 

Ιδηψηεο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2009,  ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 4394 ζηηο 6.11.2009 θαη ηξνπνπνηεί ηελ Κ.Γ.Π. 

376/2004. 

 

4.3.2 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού 

Κώδικα Νόμο απ. 94 (Ι) ηος 2004  

 Κ.Γ.Π. 60/2009 – Γηάηαγκα (Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή Δκπνξεπκάησλ), ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 4332 ζηηο 30.1.2009 θαη 

ηξνπνπνηεί ηελ Κ.Γ.Π. 380/2004. 
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 Κ.Γ.Π. 75/2009 - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ ππεξσξίαο, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 4333 ζηηο 6.2.2009. 

 

4.3.3 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων 

Καηανάλωζηρ Νόμο απ. 91 (Ι)  ηος 2004 : 

 Κ.Γ.Π. 7/2009 - Γλσζηνπνίεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πιένλ δεηνχκελεο ηηκήο ιηαληθήο 

πψιεζεο ηζηγάξσλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 

4394 ζηηο 6.11.2009. 

 

4.4 Διοικηηικέρ Δομέρ και Πποζωπικό 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζπλερίζηεθε ε πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Σεισλείνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πεξί πκπιεξσκαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν Αξ. 1 ηνπ 2007. πγθεθξηκέλα, είραλ πιεξσζεί νη 22 θελέο ζέζεηο 

πξναγσγήο ζηε ζέζε Σεισλεηαθνχ Λεηηνπξγνχ Α΄ θαη νη 7 ζέζεηο Βνεζνχ Σειψλε.  

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ Αξ. 1 ηνπ 2007 ππνιείπεηαη ε 

πιήξσζε 54 θελψλ ζέζεσλ Σεισλεηαθνχ Λεηηνπξγνχ. Η ζέζε απηή είλαη ζέζε πξψηνπ 

δηνξηζκνχ. Οη 54 θελέο ζέζεηο έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί γηα πιήξσζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2009 φπσο δηαιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Η 

ζρεηηθή δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη 

αλακέλεηαη λα ζπκπιεξσζεί ζχληνκα. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πην πάλσ Ννκνζεζίαο, ην Σεισλείν ζα ιεηηνπξγήζεη κε 

πιήξε ζχλζεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θέξεη εηο πέξαο ηελ Απνζηνιή ηνπ ρσξίο ηα έληνλα πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα. εκεηψλεηαη φηη ε πιήξσζε ησλ 54 θελψλ ζέζεσλ Σεισλεηαθνχ 

Λεηηνπξγνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην λέν ρέδην Τπεξεζίαο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ  

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ κε άηνκα ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην Σεισλείν.  

 

4.5 Σεσνολογίαρ ηηρ Πληποθοπικήρ  

 

4.5.1. ύζηημα Ειζαγωγών ΘΗΕΑ 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 ην Σεισλείν πξνέβεθε ζε εγθαηάζηαζε ηεο αλαβαζκηζκέλεο 

έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Δηζαγσγψλ ΘΗΔΑ ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρσξψλ 

κειψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ 2286/2003/ΔΚ. Η λέα απηή έθδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Δηζαγσγψλ ΘΗΔΑ αλαβάζκηζε ζεκαληηθά ηηο παξερφκελεο ηεισλεηαθέο 

ππεξεζίεο παξέρνληαο λέεο δπλαηφηεηεο ηφζν ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο (π.ρ. δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο) φζν θαη ζηνπο ηεισλεηαθνχο ιεηηνπξγνχο (π.ρ. 

θαιχηεξε δηαρείξηζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο θηλδχλνπ).   
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Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα φπσο ην ζχζηεκα Γεισηηθψλ, 

Απνζεθψλ Απνηακίεπζεο θαη Πιεξσκψλ, ζπλερίζηεθε επίζεο ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. 

 

4.5.2. Δαζμολόγιο και Κοινοηικέρ Ποζοζηώζειρ 

Σν 2009 ιεηηνχξγεζαλ ηα λέα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα ηνπ Σεισλείνπ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ Κνηλνηηθψλ Πνζνζηψζεσλ (Quota system) θαη ηνπ λένπ Οινθιεξσκέλνπ Γαζκνινγίνπ 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (TARIC system). Η ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν πην πάλσ ζπζηεκάησλ 

έγηλε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα αλαβάζκηζε ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Quota 2 θαη TARIC 3 

πνπ πηνζέηεζε ε Κνηλφηεηα. 

Σνλίδεηαη εηδηθά φηη ην λέν ζχζηεκα TARIC αλαβάζκηζε ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν θαηαρψξεζεο 

ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ κέηξσλ, φπσο είλαη νη Φφξνη Καηαλάισζεο θαη ν Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

Σν ινγηζκηθφ απηφ, ζην νπνίν ν εκπνξηθφο θφζκνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο, παξέρεη γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο ελεκέξσζεο ηνπ γηα ηα ηζρχνληα κέηξα εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 

 

4.5.3. E.M.C.S. 

Σν Σεισλείν έρεη μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο E.M.C.S. (Excise Movement 

Control System), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. 1152/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο, 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ ελαξκνληζκέλσλ θνηλνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο.  

Η Κχπξνο ζπκκεηείρε ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010 ζε φια ηα Κξάηε 

κέιε. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη κεηαμχ αξρψλ Κξαηψλ Μειψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ. 

 

4.5.4. EORI 

Γεκηνπξγήζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 ην ζχζηεκα EORI 

(Economic Operator and Identification System), κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο πνπ εηζήγαγε ν Καλνληζκφο 2913/92. To ΔΟRI είλαη ην Κνηλνηηθφ ζχζηεκα 

θαηαρψξηζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κέζσ ελφο αξηζκνχ (αξηζκφο EORI)  

πνπ είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε Οηθνλνκηθφ θνξέα.  
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4.5.5. Άλλα ζςζηήμαηα 

Σν Σεισλείν ζπλέρηζε ηελ αλάιπζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. 648/2005/ΔΚ γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε, φπσο ην χζηεκα 

εμαγσγψλ, ηα πζηήκαηα ειέγρνπ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην Νέν 

ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ. Δλεκεξψζεθαλ ζρεηηθά νη εξγαζηαθνί εηαίξνη κε δεκνζίεπζε 

ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην ζχζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγψλ ICS.  εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ 1ε 

Ινπιίνπ 2009, ηέζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ην θνηλνηηθφ κεραλνγξαθεκέλν 

ζχζηεκα EOS-AEO Management IT System, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε πιήξε εθαξκνγή θαη 

ιεηηνπξγία ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009. 

Σέινο, ην Σεισλείν θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγρξφλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ αμία ηεο κεραλνγξάθεζεο, έρεη ηξνρηνδξνκήζεη ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ζεκαληηθψλ απηφλνκσλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο νθεηιψλ.  

 

4.5.6. Η ιζηοζελίδα ηος Σμήμαηορ  και ηο ενδοδίκηςο «ΑΣΛΑ» 

Η ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ παξακέλεη ην θαηεμνρήλ κέζν πιεξνθφξεζεο θαη 

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

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ θαη επηθαηξνπνίεζή ηεο έρεη ηεζεί πάλσ ζε κφληκε θαη ζπζηεκαηηθή 

βάζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ην έηνο 2009 ππήξμε αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηφζν 

ηερληθά φζν θαη επηρεηξεζηαθά κε ηελ παξνρή πεξηζζνηέξσλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ην θνηλφ 

φπσο θαη κε ηελ δεκνζίεπζε ησλ εζφδσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ηαθηηθή κεληαία βάζε. 

Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ην ελδνδίθηπν ηνπ Σεισλείνπ «ΑΣΛΑ», ζπλερίζηεθε ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Σεισλείνπ θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο.  

 

4.6 Επιμόπθωζη,  Εζωηεπικέρ και Εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

 

4.6.1. Επιμόπθωζη πποζωπικού 

Πάγηα πνιηηηθή ηνπ Σεισλείνπ είλαη φηη ε επηκφξθσζε ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

εηαίξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο. ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο θαηά 

ην 2009, ην Σεισλείν νξγάλσζε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε απφ κφλν ηνπ είηε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία. πγθεθξηκέλα, δηνξγαλψζεθαλ 59 επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα 23 δηαθνξεηηθέο ζεκαηνινγίεο. ηα πξνγξάκκαηα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 

1168 ιεηηνπξγνί. Παξάιιεια θαη κέζα ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. φπσο ηα 

«Σεισλεία 2013» θαη «Fiscalis 2013» , ιεηηνπξγνί ηνπ Σεισλείνπ, ζπκκεηείραλ ζε επηζθέςεηο 

εξγαζίαο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο ζην εμσηεξηθφ.  
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4.6.2. Ηλεκηπονική Μάθηζη (e-learning). ηα πιαίζηα ηεο νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε φιν ην εχξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

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

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζε φια ηα θξάηε 

κέιε. Σα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο φζν θαη απφ ηνλ 

εκπνξηθφ θφζκν. 

Η ειεθηξνληθή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επξχηεξεο κάζεζεο κε ιηγφηεξν θφζηνο 

θαη απνηειεί παξάδεηγκα ηεο έκπξαθηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. 

Μέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα ην Σεισλείν έρεη πξνσζήζεη ηελ ειεθηξνληθή πξνζέγγηζε 

κάζεζεο ηφζν ζηνπο ιεηηνπξγνχο φζν θαη ζηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο ζηα πην θάησ ζέκαηα:  

 Δγγξαθή ζην ζχζηεκα EORI 

 Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο SASP 

 χζηεκα ΑΔΟ 

 Έιεγρνο απηνθηλήησλ (Car search) 

 Έιεγρνο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container search) 

 

4.6.3. Εζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

πλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

Σεισλείνπ. Λεηηνπξγνί ηνπ Σεισλείνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπλαληήζεηο Δπηηξνπψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. Μέζα ζηα πιαίζηα επηζθέςεσλ εξγαζίαο, 

ην Σεισλείν είρε ηελ επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνχο άιισλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ, 

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

ηνκέσλ, ελψ παξάιιεια, ιεηηνπξγνί επηζθέθζεθαλ αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ 

Δ.Δ. 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 Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο ηνπ Σεισλείνπ, δφζεθε έκθαζε ζηνλ 

έιεγρν θαη δηαθίλεζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηφζν ησλ επηβαηψλ 

φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. 

 

4.7 Tελωνειακέρ Διαδικαζίερ 

πλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

εζηηάδνληαο ζηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε.  
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ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2010 

 
ηεξηδφκελνη ζην Όξακα θαη ηελ Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο, ην Σκήκα Σεισλείσλ 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 Κχπξηνπ 

πνιίηε αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ γεληθφηεξα. Σν Σεισλείν, 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. ε απηά ηα 

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

Σεισλείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 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 ξνή θνξηίσλ. 

 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 Σκήκαηνο (εμνπιηζκφο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

εζηηάδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ηιεθηξνληθά 

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

απεμάξηεζε απφ ην ραξηί.   

 Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο E.M.C.S. (Excise Movement Control System), 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο, κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ ελαξκνληζκέλσλ 

θνηλνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο.  

 Αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. 648/2005/ΔΚ γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε, 

φπσο ηα πζηήκαηα ειέγρνπ εμαγσγψλ (ECS) θαη εηζαγσγψλ (ICS), ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ζπλνπηηθψλ δηαζαθήζεσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην Νέν ζχζηεκα αλάιπζεο 



13 

 

Σεισλείν: Δηήζηα Έθζεζε 2009  

θηλδχλνπ, ην Νέν Μεραλνγξαθεκέλν χζηεκα Γηακεηαθφκηζεο (NCTS) θαη ζηελ 

ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ.   

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

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίσλ 

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

ζηα πιαίζηα αλάιεςεο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 Οινθιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο θάζεο πνπ αθνξά ηελ Πχιε Πιεξνθφξεζεο ησλ 

Σεισλείσλ ηεο Δ.Δ. (European Customs Information Portal). ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σεισλείνπ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ εηαίξσλ.  
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Γπαθεία Σελωνείος- 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 22601713 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22302031  

 

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 22407509 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22407506 

 

Τελωνείο Λεμεσού 

Λιμάνι Λεμεσού  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λεμεσού, Ταχ. Θυρ. 56054, 3304 Λεμεσός 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +357 25802400 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 25306597 

 

Τελωνείο Λάρνακας 

Λιμάνι Λάρνακας  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λάρνακας, Ταχ. Θυρ. 40105, 6301 Λάρνακα 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24801440 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 24304356 

 

 

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 26804634 

  Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 26306110 
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