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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Τν κέιινλ ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ δηακνξθψλεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο φπνπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, 

παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε.  

Τν άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ε ξαγδαία γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη  ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, 

ε θαηάζηαζε απηή, ειινρεχεη πνιιαπινχο θηλδχλνπο νη νπνίνη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ.  

Καηά θύξην ιόγν, ε πνηθηινκνξθία ηεο δξάζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ απαηηεί έλα πςειό επίπεδν ζπλερνύο θαη κόληκεο 

επαγξύπλεζεο.  

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη κεηαμχ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα 

θαη λνκηθφ ππφβαζξν.  

Οη πην πάλσ δηαθνξέο, δεκηνπξγνχλ ηελ άκεζε αλάγθε γηα ζπλερή θαη 

κφληκε επαγξχπλεζε κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιίηε εηδηθφηεξα. 

Καηά δεύηεξν ιόγν, ε αλάπηπμε ησλ ζπλαιιαγώλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε λέεο κνξθέο απάηεο.  

Η αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο 

αλάπηπμεο δηαθφξσλ κνξθψλ απάηεο. Δθκεηαιιεπφκελν ηηο λέεο «επθαηξίεο», 

ην «νξγαλσκέλν έγθιεκα», ςάρλεη ζπλερψο θαη βξίζθεη λέεο κνξθέο δξάζεο 

γηα λα δηνρεηεχζεη παξάλνκα πξντφληα ζηηο αγνξέο, λα μεπιχλεη ρξήκαηα πνπ 

έρνπλ πξνέιζεη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζέηνληαο ηειηθψο ηελ 

θνηλσλία καο ππφ ζπλερή απεηιή.  
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Καηά ηξίην ιόγν, αλαπηύζζνληαη λέεο κνξθώλ απεηιώλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ησλ εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε, ηελ πξνζηαζία απφ παλδεκίεο ή 

άιιεο επηθίλδπλεο αζζέλεηεο. 

Έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί, ην Τεισλείν έρεη θαηαξηίζεη ην 

λέν ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρέδην πνπ ζα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 2011-2013, κηα 

πεξίνδν γεκάηε πξνθιήζεηο γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ε νπνία, κεηαμχ 

πνιιψλ άιισλ, ζηνρεχεη, αθελφο, ζηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θη 

αθεηέξνπ, ζε κηα πεηπρεκέλε πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012.   

ΔΡΑΗ – ΑΛΛΑΓΗ – ΠΟΡΟΙ, είλαη νη ηξεηο ιέμεηο θιεηδηά, νη ηξεηο 

ζηξαηεγηθνί άμνλεο πνπ απνηεινχλ θαη ηα ηξία κεγάια Κεθάιαηα ηνπ λένπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ, ην νπνίν:  

 

i) πεξηγξάθεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηνπ Τεισλείνπ ελ δξάζεη 

(Κεθάιαην Ι), 

ii) πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο αιιαγήο πνπ ζα εληζρχζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο (Κεθάιαην ΙΙ)  

iii) ηνλίδεη ηελ θεθαιαηψδε ζεκαζία ησλ πόξσλ (Κεθάιαην ΙΙΙ) πνπ ζα 

δηαηεζνχλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο 

Απνζηνιήο ηνπ Τεισλείνπ 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη φπνηνη ζηφρνη, ζηε βάζε ησλ ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ 

αμφλσλ πην πάλσ, ην Τεισλείν έρεη ζέζεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο: 

Πξνηεξαηόηεηα πξώηε: ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.  

Λφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, έρεη απμεζεί θη απμάλεηαη κε 

γνξγφ ξπζκφ, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Ωο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο, ην Τεισλείν πξέπεη λα 
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βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο εληζρχνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο.  

Πξνηεξαηόηεηα δεύηεξε: πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη δηεπθόιπλζε 

ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ.  

Σηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, νη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο 

ηεο ΔΔ,  εξγάδνληαη ζθιεξά, βξηζθφκελεο ζηελ θαξδηά ηεο δηεζλνχο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη είλαη, θαηά κνλαδηθφ ηξφπν, εμνπιηζκέλεο κε ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία γηα λα δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε 

δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ζηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Τεισλεία δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηψδε ξφιν: (α) ζηε 

δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ, (β) ζηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηψλ - 

Μειψλ ηεο, (γ) ζηελ πξνζηαζία ηεο ΔΔ απφ ην αζέκηην θαη παξάλνκν 

εκπόξην, πξνζθέξνληαο ππνζηήξημε ζηε λφκηκε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, (δ) ζην λα θαηαζηνχλ νη Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο 

πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθέο, κέζσ ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ κεζφδσλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ έλα εχθνια πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ.  

   Με άιια ιφγηα, νη ππάιιεινη ηνπ Τεισλείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε 

ηδηαίηεξν δήιν θαη αγάπε γη’ απηφ πνπ θάλνπλ, επηηεινχλ επί θαζεκεξηλήο 

βάζεο ην θαζήθνλ ηνπο, πξνζηαηεχνληαο  ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πξνζηαζίαο 

ζηνλ θαηαλαισηή, απφ πξφδξνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο, απφ πξντφληα 

απνκίκεζεο, επηθίλδπλα παηρλίδηα θαη βιαβεξέο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία 

ηξνθέο. Ταπηφρξνλα, ηνπνζεηνχλ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ θαξδηά 

ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ηελ παξέκβαζε 

ηεο ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο, ζηε ξνή ησλ αγαζψλ - ζηα πιαίζηα πάληα ηνπ 

λφκηκνπ εκπνξίνπ - επηδξψληαο έηζη, ζεηηθά, ζην ζηφρν γηα αλαδσνγφλεζε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.    
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Πξνηεξαηόηεηα ηξίηε: επηζηξάηεπζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ γηα 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.  

To Τεισλείν νθείιεη θαη πξέπεη λα επηζηξαηεχεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Μέζσ ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο 

άιισλ ρσξψλ θαη ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ-κεζφδσλ εξγαζίαο, πνπ 

ελδπλακψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα, ν ζηφρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ 

ηξφπν.   

Πξνηεξαηόηεηα ηέηαξηε: ζπλεηζθνξά ζηα δεκόζηα έζνδα. Η δξάζε 

ηνπ Τεισλείνπ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, αθνξά ηελ επηβνιή θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (Φ.Π.Α.) ζηα εηζαγφκελα αγαζά.  

Με ην βιέκκα ζηξακκέλν ζην κέιινλ  

Τν φξακα ηνπ Τεισλείνπ γηα ην κέιινλ θαη κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

21νπ αηψλα, ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο δηεπθφιπλζεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ. Σην παξφλ ζηάδην θαη γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα, έλαο απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ, είλαη ηα ειεθηξνληθά ηεισλεία, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ηεισλεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε 

πιήξε απεμάξηεζε απφ ην ραξηί. Η πξσηνβνπιία απηή, ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα 27 Κξάηε Μέιε θαη ζηνπο εκπφξνπο λα εξγαζηνχλ καδί κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη ζα επηηξέςεη ζηα Τεισλεία θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα εξγαζηνχλ 

θαιχηεξα, γξεγνξφηεξα θαη πην νηθνλνκηθά.  

Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Τεισλείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εξγάδεηαη θαζεκεξηλά, γηα λα 

δηεπθνιχλεη ην εκπφξην θαη λα βειηηψζεη ην επίπεδν δηαβίσζεο θαη αζθάιεηαο 

ζηελ ΔΔ. Με εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαη κέζα απφ έλα πςειφ επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ, ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη κε ηνλ ίδην δήιν θαη 

αθνζίσζε, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη, πάλσ ζε κφληκε θαη ζπλερή βάζε, ην 

πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο ζηνλ πνιίηε.   
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

2011-2013 
 

 

 

 

 

«Σο μόνο ςταθερό ςτον κόςμο είναι η αλλαγή»  

  

                                                    Ηράκλειτοσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι  
Σο Σελωνείο εν δράςει  

                   

                              ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 1                

                              Τελωνείο,  η διοίκηςη που προςφζρει ποιοτικζσ    

                          υπηρεςίεσ              

                                                                

                              ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ  2                    

                              Τελωνείο, η διοίκηςη που προςτατεφει  

 

                              ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 3                  

                              Τελωνείο, η ςφγχρονη φορολογική αρχή                

                                                  

                              ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 4                  

                              Να διαχειριςτεί τη θζςη τησ μζςα ςτο ευρφτερο διεθνζσ 

                          περιβάλλον και το περιβάλλον  τησ ΕΕ 



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 1  
 

Σελυνείο, η διοίκηζη πος πποζθέπει ποιοηικέρ 
ςπηπεζίερ  
 

Τν Τεισλείν, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπ ξφιν, 

ζηεξίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απαληψληαο ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο απινπνίεζεο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, θαηά ηξφπν 

πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε απξφζθνπηε αλάπηπμε ηεο λφκηκεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφο ν ξφινο, 

απαηηείηαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ φισλ φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Απαηηείηαη απζηεξφο έιεγρνο εθεί θη 

φπνπ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα επαιήζεπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ δηνηθεηηθφ θφξην εξγαζίαο 

θαη θφζηνο. Η κείσζε ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα επέιζεη ζηαδηαθά κέζσ ηεο 

απινπνίεζεο θαη ηεο απνυινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιφγσ ηεο εηζαγσγήο 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ, 

δηαζθαιίδνληαο, αθελφο, ηε κέγηζηε δπλαηή ζπκκφξθσζε κε ηελ πθηζηάκελε 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία θη αθεηέξνπ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.   

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο Κπβέξλεζεο γηα 

πηνζέηεζε, απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, κηαο θνπιηνχξαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα επίηεπμε 

ελφο πςεινχ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ην 

Τεισλείν ζα επηδηψμεη κε απνθαζηζηηθφηεηα:  

 

- Σελ αλαπξνζαξκνγή ησλ δνκώλ ηνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εληζρχνπλ ηελ πηνζέηεζε κηαο θνπιηνχξαο «πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην 

ρξήζηε», 
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- ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ 

πιεξνθόξεζε, πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα δηεθδηθήζεη ηνλ ηίηιν ελφο 

«αλνηθηνχ» νξγαληζκνχ,   

    

- ηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, σο πξνο ηελ αμία θαη ηε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο.  

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 1.1   

 

Απλοποίηζη και επιηάσςνζη ηηρ διαδικαζίαρ ηελυνιζμού    

 

Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ, 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη αλακεράλεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ πνπ είλαη 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο θαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο.  

Χξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κεζφδνπο εξγαζίαο, έλα άξηηα 

θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, κέζσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα δηαθξίλεη  ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε πεξίπησζεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε, κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία, ιηγφηεξε 

ηαιαηπσξία θαη ρακειφηεξν θφζηνο.  

Βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα παξνρήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θη 

ελδπλακψλνληαο ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο γεληθφηεξα, κπνξεί λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Τεισλείνπ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ πνιίηε.     

    

ηπαηηγικόρ ηόσορ 1.2 

  

Να μεηαμοπθυθεί ζε οπγανιζμό πποζαναηολιζμένο ππορ ηο 

σπήζηη  

 

Ωο ζχγρξνλε ηεισλεηαθή δηνίθεζε, ην Τεισλείν, ζα πξέπεη αλαπηχμεη κηα 

ηθαλφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ζηηο  
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αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σε θακία πεξίπησζε, δε 

ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην, δειαδή, ν ρξήζηεο λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

πνιχπινθεο θαη πνιιέο θνξέο δπζλφεηεο δηαδηθαζίεο. Σπλεπψο, γηα λα 

επηηεπρζεί ην δεηνχκελν, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

ρξεζηώλ ζε νκάδεο - ζηόρνπο θαη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη βειηίσζεο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα  θάζε κηα απφ απηέο ηηο νκάδεο ρσξηζηά, κε ηξφπν 

πνπ λα εληζρχεηαη ε έλλνηα ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα ην ρξήζηε.   

    

ηπαηηγικόρ ηόσορ 1.3 

 

Να γίνει έναρ οπγανιζμόρ με πολλαπλά ζημεία ππόζβαζηρ 

ζηην πληποθόπηζη  

 

Η πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, είλαη κεγάινο. Ο 

ρξήζηεο, πιένλ, κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ.   Γηα 

λα δηεθδηθήζεη, φκσο, ην Τεισλείν, ηνλ ηίηιν ηνπ «αλνηθηνύ» νξγαληζκνύ, 

ζα πξέπεη λα κεηξήζεη θαη λα δηακνξθψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, έηζη 

ψζηε απηφο, λα κάζεη λα αμηνπνηεί πξνο φθειφο ηνπ, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ζήκεξα ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Θα πξέπεη, επίζεο, κέζσ κηαο 

ζπλερνχο δηαδηθαζίαο έξεπλαο, λ’ αλαδεηεζνχλ θαη λέεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ κε ηε βνήζεηα θαη ηε ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο, παξά κέζσ απαξραησκέλσλ κεζφδσλ πνπ απμάλνπλ ην 

θφζηνο, ηφζν γηα ηε δηνίθεζε φζν θαη γηα ηνλ πνιίηε γεληθφηεξα.  

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 1.4 

 

Να διαζθαλιζηεί η ποιόηηηα ηηρ αλςζίδαρ παποσήρ ςπηπεζιών 

  

Μέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο ζα γίλεη πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα 

θπξηαξρήζεη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ην ζχλζεκα «πνηόηεηα παληνύ». Έλα 
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ηέηνην ζχλζεκα, ζα εληζρχζεη ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ θη εμσηεξηθνχ 

πειάηε ή ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Γηα λα κπνξέζεη ν ηειηθφο ρξήζηεο, λ’ 

απνιαχζεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα κεηξεζεί ε ηθαλνπνίεζε 

ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ, ελψ ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηα παξάπνλα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε. Μέζα απφ έλα κνληέιν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο,  ην 

Τεισλείν, επειπηζηεί λα ρηίζεη ην δηθφ ηνπ «πίηη Πνηόηεηαο»                            

θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη φινπο γχξσ απφ ην φιν ζέκα. 



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2 

Σελυνείο, η διοίκηζη πος πποζηαηεύει  

Τν Τεισλείν ιεηηνπξγεί κέζα ζ’ έλα πνιχπινθν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

φπνπ, ζπλερψο, εκθαλίδνληαη λέεο κνξθέο απάηεο. Σε απηά ηα πιαίζηα, 

απαηηείηαη επαγξχπλεζε θαη πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο 

θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

«νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο» λα είλαη απνηειεζκαηηθή.  

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 2.1 

  

Πποζαπμογή ηος ζςζηήμαηορ ηηρ διασείπιζηρ ηυν 

πληποθοπιών και ηηρ ανάλςζηρ κινδύνος ζηιρ εκάζηοηε 

επισειπηζιακέρ ανάγκερ  

 

Τν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

θαηά ηξφπν πνπ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο ζηφρεπζεο ηεο δξάζεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ελδπλάκσζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, εληαηηθνπνίεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ελίζρπζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλνπ ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

άκεζεο εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

ειέγρσλ.  
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 2.2 

 

Ενηαηικοποίηζη ηηρ πποζπάθειαρ για ηην καηαπολέμηζη ηηρ 

απάηηρ 

 

Τν Τεισλείν πξέπεη λα επηζηξαηεχζεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο θαη ηα 

θαηάιιεια κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηνπο ηξεηο                           

ηνκείο- θιεηδηά: ηα λαξθσηηθά, ηηο απνκηκήζεηο θαη ηα ηζηγάξα.   

Γηα λα επηηεπρζεί ν πην πάλσ ζηφρνο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα πξνζαξκνγή 

ησλ πφξσλ θαη ησλ κεζφδσλ δξάζεο ηνπ, ζηνλ πνηθηιφκνξθν ραξαθηήξα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ «νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο» ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο.   

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 2.3 

 

Διαζθάλιζη ηηρ αποηελεζμαηικήρ λειηοςπγίαρ ηος ζςζηήμαηορ 

ελέγσος 

  

Σηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηφζν ζηα ζεκεία εηζφδνπ 

θαη εμφδνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 3 

Σελυνείο, η ζύγσπονη θοπολογική απσή  

Τν Τεισλείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη αξκφδην γηα ηελ επηβνιή θαη 

ηελ είζπξαμε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηνπ 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα εηζαγφκελα αγαζά. Η άζθεζε ηνπ 

θνξνεηζπξαθηηθνχ ξφινπ ηνπ, πξέπεη λα δηαπλέεηαη απφ κία ζχγρξνλε 

θηινζνθία βάζεη ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο 

ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο ζηνπο λένπο θηλδχλνπο πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο ζρέζεο κε ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο.    

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 3.1 

  

Πποζαπμογή ηος θοπολογικού ζςζηήμαηορ ζηοςρ νέοςρ 

κινδύνοςρ και πποκλήζειρ πος αθοπούν ηο πεπιβάλλον 

 

Ο ζηφρνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο έρεη επηθέξεη θαη ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο 

απαηηήζεηο. Τν Τεισλείν νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηηο 

«πξάζηλεο» θνξνινγίεο νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη 

εγθαίξσο ζε λέα δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ.    

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 3.2  

 

Παποσή ποιοηικών ςπηπεζιών ζηοςρ οικονομικούρ θοπείρ και 

μείυζη ηος διοικηηικού κόζηοςρ 

 

Μέζσ ηεο απνυινπνίεζεο θαη ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο 

θαιχηεξεο ζηφρεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 
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θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο παξνρήο 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε κεησκέλν δηνηθεηηθφ 

θφζηνο, απμεκέλε αζθάιεηα θαη νπζηαζηηθή πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπο, 

δηαηεξψληαο ηελ αλαγθαία ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δηεπθφιπλζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ.  
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 4 

Να διασειπιζηεί ηη θέζη ηος μέζα ζηο εςπύηεπο 

διεθνέρ πεπιβάλλον και ηο πεπιβάλλον ηηρ ΕΕ 

 Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο, ηεο ζκίθξπλζεο 

ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκκαρηψλ, ην Τεισλείν απνηειεί 

κέξνο ηεο παγθφζκηαο πξνζπάζεηαο, γηα θαηαζηνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πιαλήηε. 

Δπηπξφζζεηα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πνιχπινθνπ πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ, 

θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο άιιεο ρψξεο - κέιε,  έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

δηεπθφιπλζεο ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ.  

Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ, φηη ην Τεισλείν, ζήκεξα, έρεη έλα ξφιν πνπ μεπεξλά 

ηα εζληθά ζχλνξα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζπλεπψο κηα ζέζε, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα ηχρεη θαηάιιειεο δηαρείξηζεο.   

 

Καηάιιειε δηαρείξηζε ηεο ζέζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ελφο λένπ, αλνηθηνχ, 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεκαίλεη θηλεηνπνίεζε κε βάζε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο κνρινχο δξάζεο:   

 

Μνριόο 1νο  

Σπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο  

 

Μνριόο 2νο  

Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο    

 

Μνριόο 3νο  

Δλίζρπζε ηνπ θχξνπο Τεισλείνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα   
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 4.1 

  

ςμμόπθυζη με ηιρ ςποσπεώζειρ ηος εςπύηεπος διεθνούρ 

πεπιβάλλονηορ  

 

Τν Τεισλείν ζα πξέπεη λ’ αλαιχεη θαη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο 

ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε, λα κπνξεί λα ελεξγεί 

έγθαηξα θαη λα ιακβάλεη ηα φπνηα κέηξα απαηηνχληαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

νπνησλδήπνηε ππνρξεψζεψλ ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ θαη δηεζλψο. 

Σπλεπψο, επηβάιιεηαη, φπσο δνζεί πξνηεξαηφηεηα, αθελφο, ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπκκφξθσζε κε ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο θη αθεηέξνπ, 

ζηελ ελεξγνπνίεζε  ελφο κεραληζκνχ πξφβιεςεο εθείλσλ ησλ κειινληηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ ή λα επεξεάζνπλ, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ.   

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 4.1.1  

 

Ανάλητη ηηρ Πποεδπίαρ ηηρ ΕΕ από ηην Κςππιακή Δημοκπαηία 

ηο δεύηεπο εξάμηνο ηος 2012  

 

Τν Τεισλείν, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα ζπλεηζθέξεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία ζηνρεχεη 

ζε κηα πεηπρεκέλε πξνεδξία ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012.  
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 4.2  

 

Ενηοπιζμόρ κι αξιοποίηζη ηυν εςκαιπιών ηος εςπύηεπος 

διεθνούρ πεπιβάλλονηορ 

 

Τν Τεισλείν, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ζα πξνζπαζήζεη λ’ 

αμηνπνηήζεη επνηθνδνκεηηθά ην πεξηβάιινλ ηεο ΔΔ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ, είηε:  

 

- κέζσ ηεο ιήςεο νηθνλνκηθήο θαη/ή ηερληθήο βνήζεηαο, 

- κέζσ αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θη εκπεηξηψλ κε άιια θξάηε - κέιε, 

- κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο,  

- κέζσ νπνηαζδήπνηε άιιεο πξσηνβνπιίαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

αμία γηα ην Τεισλείν.       

 

ηραηηγικός ηότος 4.3  

 

Ενίζσςζη ηος κύποςρ ηος Σελυνείος ζε παγκόζμια κλίμακα   

 

Θα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζεκεία επαθήο ηνπ Τεισλείνπ κε ην 

επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ. Κάζε ζεκείν επαθήο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

θξίζηκν θαη λα αληηκεησπηζηεί σο επθαηξία γηα ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ κέζσ 

βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ. Παξάιιεια, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λ’ 

αλαιεθζνχλ εθείλεο νη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ.  



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙI  
Οι άξονεσ αλλαγήσ  

                   

                             ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 5 

 

                             Να γίνει ζνασ οργανιςμόσ που μαθαίνει  

                                                    

                         ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ  6    

               

                             Να εξαςφαλίςει τη ροή τησ αμφίδρομησ πληροφόρηςησ   

 

                             ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 7         

          

                             Να βελτιωθεί ςτον τομζα τησ ςτρατηγικήσ διοίκηςησ  



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 5 

Να γίνει έναρ Οπγανιζμόρ πος μαθαίνει   

 Γηα λα γίλεη ην Τεισλείν έλαο νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη, ζα πξέπεη λα 

εκπεδψζεη ην γεγνλφο φηη ε γλψζε, απνηειεί, ίζσο, ην ζεκαληηθφηεξν πφξν 

πνπ δηαζέηεη θαη ζπλεπψο, εάλ απηή, ηχρεη ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο, κπνξεί 

λα πξνζδψζεη ζηνλ νξγαληζκφ πνιχ ζεκαληηθά νθέιε. Η επίηεπμε ηνπ πην 

πάλσ ζηφρνπ, πξνυπνζέηεη φηη ζα θαηαζθεπαζηνχλ νη θαηάιιειεο απνζήθεο 

γλψζεο, νχησο ψζηε, ην Τεισλείν λ’ απνθηήζεη έλα ζεκαληηθφ δηαρεηξίζηκν 

απφζεκα γλψζεο. Απηφ ην απφζεκα, κέζσ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο, ζ’ 

απνηειέζεη ηελ πξψηε χιε γηα ηελ εηνηκαζία νινθιεξσκέλσλ παθέησλ 

γλψζεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηε ιήςε 

ζεκαληηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.  

Ωο αλεμάξηεηε νληφηεηα, ην Τεισλείν, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαη λα 

απνθηήζεη κηα ηθαλφηεηα ηαρχηαηεο απνξξφθεζεο ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη. 

Ιθαλφηεηα θαηαγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, ζεκαίλεη 

κείσζε ηεο ζπαηάιεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θη απμεκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζώο, ν νξγαληζκόο, κπνξεί λα επηθεληξώλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε λέα ζέκαηα, παξά λ’ αλαθαιύπηεη ζπλερώο ηνλ 

ηξνρό.    

   

ηπαηηγικόρ ηόσορ 5.1  

 

Αποθήκεςζη ηηρ γνώζηρ  

   

Ο πην πάλσ ζηφρνο, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη, ζηαδηαθά, λ’ απνζεθεπηεί ζε 

θαηάιιειε θαη ρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή, φιε ε γλψζε, αλεμαξηήησο πεγήο 

πξνέιεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί.  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο αλεμάληιεηεο πεγέο γλψζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε ην Τεισλείν λ’ αμηνπνηήζεη, κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, γηα λα 

εληνπηζηνύλ ζεκαληηθά απνζέκαηα γλσζηαθήο πξώηεο ύιεο:  
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o Αθαδεκατθή κφξθσζε  

o Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα  

o Δπηκφξθσζε  

o Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο  

o Παξάπνλα  

o Πξνβιήκαηα  

o Σπγθξηηηθή Πξνηππνπνίεζε (Benchmarking) 

o Γεμακελέο ζθέςεο  

o Έγγξαθα  

  

ηπαηηγικόρ ηόσορ 5.2  

 

Διασείπιζη ηηρ γνώζηρ  

 

Σηαδηαθά θη αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τεισλείνπ, θάζε θαηεγνξία 

γλψζεο ζα πξέπεη λα ηπγράλεη επεμεξγαζίαο θαη λα εκπινπηίδεηαη αλάινγα. Τν 

πξντφλ κηαο ηέηνηαο επεμεξγαζίαο, ζα είλαη ε παξαγσγή έηνηκσλ παθέησλ 

γλώζεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ’ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

   

ηπαηηγικόρ ηόσορ 5.3  

 

Λειηοςπγία ηος θεζμού ηηρ Δεξαμενήρ κέτηρ 

  

Τν Τεισλείν αλαγλσξίδνληαο αθελφο, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ επξχηεξνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θη 

αθεηέξνπ, ηελ αλάγθε γηα αλάιεςε πην ελεξγνχ ξφινπ ζηα ηεισλεηαθά  

δξψκελα ηεο ΔΔ θη επξχηεξα, πξνγξακκαηίδεη ηελ άκεζε ζπγθξφηεζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηερλνθξαηψλ, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Γεμακελήο Σθέςεο. 



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 6 

Να δηαζθαιίζεη ηε ξνή ηεο ακθίδξνκεο πιεξνθόξεζεο 

  Γξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζηελ επνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε 

αλάγθε γηα επηθνηλσλία δηπιήο θαηεχζπλζεο, παξνπζηάδεηαη, πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ, επηηαθηηθή γηα ηε βησζηκφηεηα νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ. Δπηθνηλσλία 

ππάξρεη φηαλ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά νη δίαπινη επηθνηλσλίαο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ δηεπθνιχλεηαη ε απξφζθνπηε ξνή πιεξνθφξεζεο, δηπιήο 

θαηεχζπλζεο.  

Η κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ δίαπισλ επηθνηλσλίαο θαη ε ελδερφκελε 

αλάπηπμε λέσλ, ζα βνεζήζεη ην Τεισλείν, λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί 

απνηειεζκαηηθά, γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Η 

απξφζθνπηε ξνή ακθίδξνκεο πιεξνθφξεζεο ζ’ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο λα εξκελεχεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα 

εθαξκφδεη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα  βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε παξά 

ζηε ζεξαπεία.   

Δληνπίδνληαο έγθαηξα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ θη αλαπηχζζνληαο, 

ηαπηφρξνλα, κηα ηθαλφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο ζ’ απηέο ηηο αλάγθεο, ην 

Τεισλείν ζα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ πειαηεία ηνπ. Η βειηίσζε απηή, 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα:  

 

i) ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ Τεισλείνπ, 

ii) ηελ αιιαγή ζηάζεο σο πξνο ην ξφιν ηνπ.   

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 6.1  

 

Ανάλςζη ηος δικηύος επικοινυνίαρ ηος Σελυνείος    

 

Τν Τεισλείν ζα πξέπεη λ’ αλαιχζεη ην δίθηπν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηε ιήςε θαη απνζηνιή κελπκάησλ, είηε ελδνεπηρεηξεκαηηθά, είηε 

εμσεπηρεηξεκαηηθά θαη λα εληνπηζηνύλ νη θξίζηκνη ζύλδεζκνη 

επηθνηλσλίαο.  Θα πξέπεη πξνσζεζεί, ε ρξήζε κηαο θνηλήο θη εχθνιεο 
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γιψζζαο επηθνηλσλίαο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζα ζην επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 6.2  

 

Εθαπμογή ενόρ ολοκληπυμένος ππογπάμμαηορ δημοζίυν 

ζσέζευν  

 

Η εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζα 

βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ Τεισλείνπ κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

πειάηεο ηνπ, ελψ, παξάιιεια, ζα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηνπ, κέζσ ηεο 

πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηεο αιιαγήο ζηάζεο σο πξνο ην ξφιν ηνπ.  Έλα 

ηέηνην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα  επηβξαβεύζεη ην δηάινγν θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνύξαο έθθξαζεο θη 

επηθνηλσλίαο.  



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 7 

Να βεληιυθεί ζηον ηομέα ηηρ ζηπαηηγικήρ διοίκηζηρ  

Βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ζεκαίλεη ηθαλφηεηα άκεζεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σεκαίλεη ηθαλφηεηα πξφβιεςεο θη εθαξκνγήο ελφο ζηπι 

δηνίθεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ζεκαίλεη 

ηθαλφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηφρσλ θαη ζπλερνχο κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ φπνησλ απνθιίζεσλ θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ εθεί θη φπνπ επηβάιιεηαη.    

Τν Τεισλείν έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ζ’ απηφλ ην 

λεπξαιγηθφ ηνκέα θη επηζπκεί λα θαηαζηεί, κε ην ηέινο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο, 

κηα δηνίθεζε «πξφηππν» γηα ηα δεδνκέλα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  Γηα λα 

πεηχρεη ηνλ πην πάλσ ζηφρν ζα πξέπεη: 

 

i) λ’ αλαπηχμεη κηα ηθαλφηεηα αλάιπζεο, πάλσ ζε ζπλερή βάζε, ηνπ 

ελδνεπηρεηξεκαηηθνχ θαη εμσεπηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο,    

ii) λα επηλνήζεη κεηξήζηκνπο δείθηεο γηα φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Τεισλείνπ,  

iii) λα ρξεζηκνπνηήζεη αλεπηπγκέλα εξγαιεία ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θαη 

λα κνληεινπνηήζεη, κε ηε βνήζεηα ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ.          

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 7.1  

 

Ικανόηηηα ανάλςζηρ ηος ενδοεπισειπημαηικού και 

εξυεπισειπημαηικού  πεπιβάλλονηορ πάνυ ζε ζςνεσή βάζη 

    

Τν Τεισλείν θηλείηαη πιένλ ζ’ έλα δηεπξπκέλν ρψξν, κεηά θαη ηελ έληαμε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ, ελψ, ε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, θάλεη ηα 

πάληα γχξσ καο λ’ αιιάδνπλ, κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα.   
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Αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ θαη ρακειφ επίπεδν απηνγλσζίαο, 

ζεκαίλεη, απηνκάησο, αδπλακία πξνζαξκνγήο θη αλάιεςε ξφινπ παζεηηθνχ 

ζεαηή.  Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

θαηάιιειεο ππνδνκήο.    

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 7.2  

 

Μεηπήζιμοι δείκηερ για όλοςρ ηοςρ ηομείρ δπάζηρ ηος 

Σελυνείος 

 

Απηφο είλαη έλαο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίνλ αμίδεη λ’ αθηεξσζεί αξθεηή θαηά νπζία 

απ’ φινπο, νχησο ψζηε, ν θάζε ηνκέαο δξάζεο ηνπ Τεισλείνπ, λα ζπλδέεηαη 

κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δείθηε, πνζνηηθφ θαη/ή πνηνηηθφ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ φζνη δείθηεο ππάξρνπλ θαη ζηαδηαθά λα επηλνεζνχλ λένη δείθηεο.     

Δλλνείηαη φηη ζα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δεηθηψλ θαη ησλ πηζαλψλ απνθιίζεσλ, ελψ, παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ, 

λα δηεξεπλάηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη, ε ύπαξμε ζρέζεο αηηίνπ θαη 

αηηηαηνύ όηαλ ππάξρνπλ ζεηηθέο θαη/ή αξλεηηθέο απνθιίζεηο.       

 

 ηπαηηγικόρ ηόσορ 7.3 

 

Χπήζη επγαλείυν ζηπαηηγικήρ διοίκηζηρ και μονηελοποίηζη 

ηηρ διαδικαζίαρ ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού   

 

Θα πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα λα κνληεινπνηεζεί ε δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα απμεζεί ην φθεινο απφ ηε ρξήζε 

αλεπηπγκέλσλ εξγαιείσλ ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο.    



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙII  
Οι πόροι   

                   

                                 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 8 

 

                              Να διαςφαλίςει την ορατότητα και την άριςτη 

                          κατανομή των διαθζςιμων ανθρώπινων πόρων    

                                                

                                            ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 9 

 

               Να αξιοποιήςει την κοινωνία τησ πληροφορίασ   

                                 

                                 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 10         

            

                                            Να αυξήςει τα κζρδη από την παραγωγικότητα 

 

                         ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 11 

 

                              Να καταςτήςει την αλλαγή ευεργετική για όλουσ τουσ  

                          υπαλλήλουσ          



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΓΙΩΞΗ 8 

Να διαζθαλίζει ηην οραηόηηηα και ηην άριζηη 

καηανομή ηων διαθέζιμων ανθρώπινων πόρων    

Tν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ Τεισλείνπ.  Ωο ην 

δσηηθφηεξν, ινηπφλ, φξγαλν ηνπ νξγαληζκνχ, επηβάιιεηαη λα ην γλσξίζνπκε 

θαιχηεξα θαη λα ην πξνζηαηεχζνπκε σο θφξε νθζαικνχ. Γηφηη φηαλ ε θαξδηά 

λνζεί, ηφηε, λνζεί καδί ηνπ νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο θη ν,ηηδήπνηε βαζίδεηαη ζ’ 

απηφλ.  

Τν Τεισλείν ζέιεη λα θηάζεη ζε πςειά επίπεδα γλψζεο ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ 

πνπ δηαζέηεη ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο. Πηζηεχεη φηη, φζα πεξηζζφηεξα γλσξίδεη 

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηφζν επθνιφηεξν ζα γίλεη ην έξγν ηνπ, ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα ηεο άξηζηεο θαηαλνκήο ησλ δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 8.1 

 

Ποζοηική και ποιοηική παπακολούθηζη ηος αποθέμαηορ 

ανθπώπινυν πόπυν  

 

Τν Τεισλείν ζα πξέπεη λ’ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηα κέζα γηα λα 

παξαθνινπζεί ηε ζηάζκε ηνπ απνζέκαηφο ηνπ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο. Η 

παξαθνινχζεζε απηή ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

παξακέηξνπο. Η δηνίθεζε ζα πξέπεη, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν, λα έρεη 

πξφζβαζε ζε έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο, ζε θάπνηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, έηζη ψζηε, 

απηνί, λα κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ νξζνινγηθά, ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πέξα απφ ηε ζηάζκε ηνπ απνζέκαηνο ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, απηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

θαηαγξαθή ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ πφξσλ απφ ηε κηα επηρεηξεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε.          
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 8.2 

   

Ανάλςζη επγαζίαρ, πεπιγπαθή και καηαγπαθή ηυν 

ζςγκεκπιμένυν θέζευν επγαζίαρ  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο άξηζηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ζα πξέπεη, ην 

Τεισλείν, λα γλσξίδεη, πέξα απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα ζρέδηα ππεξεζίαο, ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, λα ηηο 

ζπλδέζεη κε ζπγθεθξηκέλα πξνθίι αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λ’ αλαιάβνπλ κε 

επηηπρία ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο θαη ην θπξηφηεξν, λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο 

αλάγθεο ηνπ έηζη ψζηε λα απνθιείζεη, γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην θαηλφκελν 

ηεο ζπαηάιεο ησλ πφξσλ θαη γηα θάπνηεο άιιεο, ην θαηλφκελν ηεο δηάζεζεο 

ιηγφηεξσλ πφξσλ, απ’ απηνχο πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.   

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 8.3    

 

Δςναηόηηηα ππόβλετηρ αποδέζμεςζηρ ανθπώπινυν πόπυν 

λόγυ ύπαπξηρ «κέπδοςρ» από ηην παπαγυγικόηηηα 

  

Όηαλ ππάξρνπλ «θέξδε» απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα, π.ρ. ιφγσ ηεο εηζαγσγήο 

ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ή ηεο βειηίσζε κηαο δηαδηθαζίαο, ην 

Τεισλείν, ζα πξέπεη λ’ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λ’ απνδεζκεχεη άκεζα ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ θαη λα ηνπο δηαζέηεη ρσξίο θαζπζηέξεζε εθεί φπνπ 

εκθαλίδεηαη ε αλάγθε. 



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 9 

Να αξιοποιήζει ηην κοινυνία ηηρ πληποθοπίαρ   

Τν Τεισλείν, πξέπεη λ’ αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

πθηζηάκελσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θη επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), ζε 

φιν ην θάζκα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Μέζσ ηεο πηνζέηεζεο, ζηαδηαθά, κηαο 

γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο επηγξακκηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο [«ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε» («eGovernment)], είλαη δπλαηφλ λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πνιηηψλ θαη λα κεησζεί ην 

δηνηθεηηθφ θφξην εξγαζίαο, άξα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ 

Τεισλείνπ φζν θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε ηεο πην πάλσ 

θηινζνθίαο-θνπιηνχξαο, ζπκβάιιεη ζην κεγαιχηεξν άλνηγκα θαη ζηε 

δηαθάλεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζε θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ιηγφηεξν πεξίπινθεο θαη πην ζπλεπείο έλαληη ησλ πνιηηψλ. 

Βεβαίσο, ζην παξφλ ζηάδην θαη γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ, είλαη ηα ειεθηξνληθά ηεισλεία, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ηεισλεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε πιήξε 

απεμάξηεζε απφ ην ραξηί.  

Δθηφο απφ ηα πην πάλσ, επηβάιιεηαη φπσο ην Τεισλείν πξνσζήζεη, κε θάζε 

δπλαηφ κέζν, ηελ επηθξάηεζε θαη δηαηήξεζε, εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, κηαο 

θηινζνθίαο ηνπ ηχπνπ «επηρεηξείηε ειεθηξνληθά», θαζψο, κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν,  κπνξεί λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα, λα 

ππάξμεη ηαρχηεξε επζπγξάκκηζε κε ηηο φπνηεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

πνιχπινθνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν, επί θαζεκεξηλήο βάζεο, 

αιιάδεη πξφζσπν.    
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 9.1  

 

Ηλεκηρονικά Σελωνεία  

 

Τν Τεισλείν πηνζεηεί θαη ζηεξίδεη πιήξσο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔ 

γηα ηα ειεθηξνληθά ηεισλεία ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ηεισλεηαθνχ πεξηβάιινληνο κε πιήξε απεμάξηεζε απφ ην ραξηί.   

Η απνυινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, δηακνξθψλνπλ έλα ζχγρξνλν θη 

απνηειεζκαηηθφ ηεισλεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο θαη λα δηεπθνιχλεη ην λφκηκν εκπφξην.  

 

Η εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ηεισλεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

απνζθνπεί ζηνπο πην θάησ ζηφρνπο: 

α) δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, 

 

β) κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη 

επίζπεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεισληζκνχ, 

 

γ) πηνζέηεζε θνηλήο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ, 

 

δ) δένπζα είζπξαμε φισλ ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, 

 

ε) ηαρεία δηαβίβαζε θαη ιήςε ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά 

ηε δηεζλή εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

 

ζη) απξφζθνπηε ξνή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Αξρψλ ησλ ρσξψλ εμαγσγήο 

θαη εηζαγσγήο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ Τεισλεηαθψλ Αξρψλ θαη ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ράξε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα. 
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 9.2  

 

Χρηζιμοποίηζη ηετνολογιών πληροθορικής κι επικοινωνιών, 

ζε όλο ηο θάζμα δραζηηριόηηηάς ηοσ    

 

Τν Τεισλείν πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θη επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), ζε φιν ην θάζκα 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Γεληθά, ε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ ηερλνινγηψλ, επηβάιιεηαη 

φπσο εληζρπζεί θαη επεθηαζεί: 

 

 θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, 

 ζε φιν ην θάζκα ησλ επηηειηθψλ εξγαζηψλ,  

 ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ,  

 ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,  

 ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια θπβεξλεηηθά ηκήκαηα θαη 

νξγαληζκνχο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.   



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 10 

Να απμήζεη ηα «θέξδε» από ηελ παξαγσγηθόηεηα    

Τν Τεισλείν, επηζπκεί, κέζα απφ ηελ επίδεημε βνχιεζεο γηα ζπλερή  

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, λ’ απμήζεη ηα «θέξδε» απφ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Βειηηψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα κεησζεί, πξνο φθεινο ηνπ 

πνιίηε θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Γηα λα επηηεπρζεί ν πην πάλσ ζηφρνο,  ην 

Τεισλείν πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ πνιηηηθή απινπνίεζεο, λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη λα επηλνήζεη ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.   

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 10.1  

 

Ενίζσςζη ηηρ πολιηικήρ απλοποίηζηρ 

   

Τν Τεισλείν ζα εληζρχζεη ηελ πνιηηηθή απινπνίεζεο, ηφζν πξνο φθεινο ηνπ 

εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρξήζηε. Πξνηάζεηο γηα απινπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο, επαλεμέηαζε δηαδηθαζηψλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

εηζεγήζεσλ απφ ην πξνζσπηθφ, ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ απινπνίεζε, εληάζζνληαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ. 

 

ηραηηγικός ηότος 10.2  

 

Βεληίωζη ηης απόδοζης ηοσ Σελωνείοσ ζε ζτέζη με ηο κόζηος 

 

Σηαδηαθά, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ε έλλνηα ηνπ 

θφζηνπο θαη λα επηλνεζνχλ θαηάιιεινη δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο.     
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ηραηηγικός ηότος 10.2.1  

 

Πραγμαηοποίηζη «κέρδοσς» από ηην παραγωγικόηηηα  

 

Τν θέξδνο απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζα πξέπεη λα κεηξεζεί αλεμαξηήησο 

πεγήο πξνέιεπζεο.  

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 10.2.2  

 

Πποζπάθεια μείυζηρ ηηρ δαπανών   

   

Δθεί φπνπ ππάξρνπλ πεξηζψξηα, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα γηα 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη απνδέζκεπζε πφξσλ γηα άιιεο, πεξηζζφηεξν 

παξαγσγηθέο, δξαζηεξηφηεηεο.  



Τελωνείο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2011- 2013 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 11 

Να καηαζηήζει ηην αλλαγή «εςεπγεηική» για όλοςρ 

ηοςρ ςπαλλήλοςρ   

O ζηφρνο ηεο επηηάρπλζεο ηεο αιιαγήο, ζπληζηά επθαηξία γηα πξφνδν θαη 

θαξπνχο γηα φινπο, κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην 

Τεισλείν επηζπκεί λα εκπεδψζεη ηελ έλλνηα φηη: ε θαξδηά ηνπ είλαη ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ.  Καλέλαο ζηφρνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ρσξίο 

απηφ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη:  

 

α) ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ λα ηεζεί ζην επίθεληξν φισλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Τεισλείνπ,    

β) λα σθειεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ηνπο θαξπνχο ηεο νπνηαδήπνηε 

αιιαγήο,    

γ) λα εληζρπζεί ν δηάινγνο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.   

     

ηπαηηγικόρ ηόσορ 11.1  

 

Να εμπεδυθεί η έννοια όηι ηο ανθπώπινο δςναμικό αποηελεί 

ηον κενηπικό άξονα ηηρ αλλαγήρ  

 

Θα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κέρξη ζηηγκήο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ θη εθεί φπνπ ππάξρνπλ αδπλακίεο, λα 

εμαιεηθζνχλ.  
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ηπαηηγικόρ ηόσορ 11.2  

 

Να «εςεπγεηηθούν» οι ςπάλληλοι από ηην ππόοδο ηος 

Σελυνείος   

 

Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζπλερνύο επηκόξθσζεο ησλ ππαιιήισλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπληζηά 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε.  

 

ηπαηηγικόρ ηόσορ 11.3  

 

Να βεληιυθεί ηο επγαζιακό πεπιβάλλον 

  

Γίλεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κέζα ζηα πιαίζηα 

κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηφζν ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο φζν θαη ηεο παξνρήο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

επηηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο. Η πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί κε ακείσηνπο ξπζκνχο.    

    

ηπαηηγικόρ ηόσορ 11.4  

 

Να εμπλοςηιζηεί ο διάλογορ μεηαξύ όλυν ηυν μελών ηος 

οπγανιζμού  

 

Θα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη γηα λα βειηησζεί ε ξνή ησλ κελπκάησλ κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, θαζψο, κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, βνεζά ζηελ άκεζε επίιπζε ησλ 

φπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθχπηνπλ, κε ηαρχηεηα θαη ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνζηξηβέο θαη αρξείαζηεο αληηπαξαζέζεηο πνπ δηαησλίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Τεισλείνπ.     
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Γηα λα πεηχρεη ην Τεισλείν ηνπο πςεινχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ, ζα πξέπεη λ’ αλαπηχμεη κηα ηθαλφηεηα 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηφρσλ, κέηξεζεο ησλ απνθιίζεσλ, αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

ζηφρσλ ζηηο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θη 

άκεζεο αληαπφθξηζεο εθεί θη φπνπ απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ.   

Θα πξέπεη ινηπφλ, λα γίλεη ζθιεξή δνπιεηά θαη λα επηηεπρζεί πξόνδνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηλόεζεο κεηξήζηκσλ δεηθηώλ (πνζνηηθώλ θαη 

πνηνηηθώλ), έηζη ψζηε λ’ αλαπηπρζεί κηα ηθαλφηεηα εθηίκεζεο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν, ηεο πνξείαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ α ή β θαηεχζπλζε, ε νπνία αθνινπζείηαη.  

Τν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απ’ φινπο σο έλα πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ oξγαληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε σο έλα ζηαηηθφ θη άςπρν 

έγγξαθν. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ν κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε, ην επίζεκν απηφ έγγξαθν ηνπ Τεισλείνπ, λα 

απνθηήζεη πλνή θαη λα γίλεη ειαζηηθφ, επηηξέπνληαο ηελ νπνηαδήπνηε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ, κέζσ ηεο ιήςεο ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζ’ απηφ.     

Σν ζηξαηεγηθό ζρέδην είλαη ην έγγξαθν ην νπνίν «ραξίδεη» ζην 

Σεισλείν ηελ ππόζηαζή ηνπ.  Γίλεη ην κήλπκα φηη φινη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, γλσξίδνπλ ηη ζα πξέπεη, πφηε θαη πψο ζα ην πεηχρνπλ.  Καη θάηη 

αθφκε πην ζεκαληηθφ, επεμεγεί θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ νη φπνηνη ζηφρνη.   

Απνηειεί έλα δεκνζηεπκέλν πιάλν, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην Τεισλείν ζα 

θηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο ηξηεηίαο, γηα λα εθπιεξψζεη ηελ 

Απνζηνιή ηνπ. Η ιέμε πιάλν δελ ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε θάηη 

ζηαηηθό, αληηζέησο κάιηζηα, ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε θάηη 

δπλακηθό. Η χπαξμε ζρεδίνπ, πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ησλ 

κειινληηθψλ εμειίμεσλ θαη δηάζεζε γηα αιιαγή θαη ε αιιαγή γηα λα επέιζεη ζα 

πξέπεη λα ζρεδηαζηεί.  
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 Από κόλν ηνπ ην πιάλν δελ έρεη θακία αμία. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία, 

είλαη ε νινθιήξσζή ηνπ θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίνη δειψλνπλ έηνηκνη θαη απνθαζηζκέλνη λα πεηχρνπλ 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηα φζα, ην Τεισλείν, ηνπο έρεη αλαζέζεη λα 

πξάμνπλ.   

Τν Τεισλείν ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηε δέζκεπζε φισλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ, ζεσξεί ζθφπηκν φπσο ε πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, 

εληαρζεί κέζα ζ’ έλα πιαίζην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ ζηφρνπ.   

      

 

 

 

                                         


