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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Η Κππξηαθή Γεκνθξαηία δηαλχεη κία απφ ηηο θξηζηκφηεξεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε λα επεξεάδεη θαη λα δηαθνξνπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο θαη πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κε δεδνκέλν ην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, 

φπνπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, 

ην Τκήκα Τεισλείσλ δε ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη αλεπεξέαζην θαη σο εθ ηνχηνπ θαιείηαη 

λα αληαπνθξηζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο.  

Θέινληαο λα δηαθπιάμεη ηελ απνζηνιή ηνπ κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηα δεκφζηα έζνδα, ηελ 

πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη ηνπο πθηζηάκελνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν.  

Μέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα ην Τκήκα Τεισλείσλ έρεη θαηαξηίζεη λέν  Σηξαηεγηθφ  Σρέδην γηα 

ηα επφκελα ηξία ρξφληα (2014 – 2016) κε ηελ εηζαγσγή ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ, φπσο, κεηαμχ 

άιισλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πξνο φθεινο ηφζν ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ 

εηαίξσλ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ Τκήκαηνο.  

Δίκαη βέβαηνο φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ κε ηε ζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο ζα 

απνδείμεη γηα αθφκα κηα θνξά ην πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη δέζκεπζεο, ην νπνίν ην 

ραξαθηεξίδεη. Με ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ Σηξαηεγηθνχ ηνπ Σρεδίνπ θαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ε ππνζηήξημή κνπ είλαη δεδνκέλε. 

 

 

 

Φάξεο Γεσξγηάδεο 

Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
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1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΟΡΑΜΑ 

Τν Τκήκα Τεισλείσλ λα ιεηηνπξγεί σο έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ζα βειηηψλεηαη θαη ζα 

εμειίζζεηαη ζε ζπλερή βάζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ 
 Σπλεηζθνξά ζηα δεκφζηα έζνδα κε ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δαζκψλ, 

θφξσλ θαη άιισλ ηειψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο. 

 Πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη αζθάιεηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ 

πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο. 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα επίηεπμε πςειήο 

πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ. 

  



5 
 

2. ΕΤΘΤΝΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 
 

Τν Τκήκα Τεισλείσλ ππάγεηαη ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγεί γηα πεξηζζφηεξν 

απφ 100 ρξφληα. Τα  θαζήθνληα  θαη  νη  ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

 Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε 

ηεισλεηαθά ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβάζεσλ. 

 Ο έιεγρνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ εηζαγσγή, εμαγσγή ή ζε θαζεζηψο 

δηακεηαθφκηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφζν γηα 

δεκνζηνλνκηθνχο ζθνπνχο φζν θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

 Η δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ πνιηηψλ κε βάζε ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ 

εζληθή λνκνζεζία. 

 Η επηβνιή θαη είζπξαμε δαζκψλ, θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (ΦΠΑ) θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ε ζπκβνιή ζηελ είζπξαμε ησλ Ιδίσλ Πφξσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ο έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

θφξν θαηαλάισζεο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζηελ Κχπξν θαη ην αληίζεην, θαη ε 

επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ΦΠΑ γηα ηα ελ ιφγσ 

εκπνξεχκαηα. 

 Η επνπηεία ησλ επηηνπίσο παξαγνκέλσλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν 

θαηαλάισζεο θαη ε είζπξαμε ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ. 

 Ο έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ απφ πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ δε 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ 

ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε βάζε ην 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ.(Καλνληζκφο Πξάζηλεο Γξακκήο). 

 Η δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο 

Δ.Δ., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ απφδεημε 

ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. γηα εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη). 

 Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 
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 Η ειεθηξνληθή δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην Tεισλείν 

θνξέσλ (επξσπατθέο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νηθνλνκηθνί 

θνξείο). 

 Ο έιεγρνο ησλ επηβαηψλ. 

 Ο έιεγρνο ησλ ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε ζψκαηα θαη επηηξνπέο ηεο ΔΔ θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνχο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Η πεξηθξνχξεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ εκπνξεπκάησλ. 

 Η επηβνιή απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηελ εηζαγσγή, εμαγσγή θαη 

δηακεηαθφκηζε αγαζψλ. 

 Η εθαξκνγή θπξψζεσλ (εκπάξγθν).  

  Η πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ απφ εκπνξεχκαηα, πνπ δε 

ζπλάδνπλ κε ηα πξφηππα. 

 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Η εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Π). 

 Ο έιεγρνο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ απαιιαγψλ απφ δαζκνχο θαη θφξνπο. 

 Ο έιεγρνο ησλ ηεισλεηαθψλ θαζεζηψησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα ηεισλεηαθή λνκνζεζία. 

 Η ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα έζνδα θαη ην εκπφξην θαη ε 

ζπκβνιή ζηελ εηνηκαζία ζηαηηζηηθψλ εκπνξίνπ. 

 Η ζπλεξγαζία κε ηηο Βξεηαληθέο Βάζεηο ζηελ Κχπξν γηα εθαξκνγή ηεο Σπλζήθεο 

Δγθαζίδξπζεο. 

 Η δηαβνχιεπζε κε ηνπο εκπνξεπνκέλνπο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ε 

ππνζηήξημή ηνπο, φπνπ απηή απαηηείηαη.  

 Η ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Τκήκαηνο. 

 Η ρξήζε φισλ ησλ λφκηκσλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξσζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, π.ρ. ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε θηλδχλνπ, έιεγρνη 

(πξηλ απφ ηνλ ηεισληζκφ εκπνξεπκάησλ, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ηεισληζκνχ θαη κεηά απφ 

απηφλ), επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη πνηλψλ, δηεξεπλήζεηο, δηθαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ε ρξήζε ησλ Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο. 

 Η δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απνθάζεσλ. 
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 Η ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έρεη 

αλαιεθζεί απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 Η ζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ πξνεηνηκαζία θάζε λέαο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ζηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο. 

 Η ρξήζε απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 
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3. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
 

1. Βελτύωςη τησ ποιότητασ των προςφερόμενων υπηρεςιών 
Τα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη µηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα επξχ 

θάζκα ηνκέσλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Η αλαγλψξηζε φηη µηα 

πξνζέγγηζε πνηφηεηαο, ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εηαίξσλ ηνπ Τκήκαηνο, ζα 

αλαπηχζζεη ην αλζξψπηλν δπλαµηθφ θαη ζα βειηηψλεη ηηο θχξηεο εξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο, κπνξεί λα επηθέξεη νπζηαζηηθά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα. 

Ο φξνο «βειηίσζε πνηφηεηαο» εκπεξηέρεη ηηο αξρέο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, ηεο απινπνίεζεο 

θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ λφκηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ κε ηξφπν 

ηαρχηαην θαη αζθαιή. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ Τεισλείνπ απαηηείηαη 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ φισλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Δπηπξφζζεηα, ε εηζαγσγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ζπζηεκάησλ δηεπθνιχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ, δηαζθαιίδνληαο αθελφο ηε κέγηζηε δπλαηή ζπκκφξθσζε κε ηελ 

πθηζηάκελε ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαη αθεηέξνπ ηελ νξζή ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Η αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ην πξψην βήκα γηα 

θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Η ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο απηήο έξρεηαη ζηε 

κνξθή ελφο επηκέξνπο ζηφρνπ σο πξνο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε δηαξθή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τκήκαηνο. 

1.1. Απλοπούηςη και επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ τελωνιςμού 

Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηνλ εληνπηζκφ γξαθεηνθξαηηθψλ, 

αλαπνηειεζκαηηθψλ θαη αρξείαζηα ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

ηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ αιιά θαη ηηο άιιεο εξγαζίεο πνπ επηηειεί ην Τκήκα. Η 

απινπνίεζε θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ θαη ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζνληνχρνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη 

κεζφδσλ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

πξφλνηεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζηφρνο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ είλαη λα 

εθαξκφζεη, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ, ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηφλ 

απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο.  
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Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαη ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο 

γεληθφηεξα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο εμαηνκηθεπκέλεο, ηαρχηεξεο θαη αμηφπηζηεο 

εμππεξέηεζεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη εκπνξεπφκελνη, θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα, 

επσθεινχληαη απφ ρακειφηεξα θφζηε θαη ιηγφηεξε ηαιαηπσξία. 

1.2. Μεταμόρφωςη ςε οργανιςμό προςανατολιςμϋνο προσ το χρόςτη 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληαηηθνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεη ηελ αμία ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηνλ θάζε επηκέξνπο ρξήζηε. Έρνληαο επηηχρεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, (π.ρ. εηζαγσγείο, εμαγσγείο, 

ηεισλεηαθνί πξάθηνξεο, ηδηψηεο), ην Τκήκα Τεισλείσλ έρεη ηξνρηνδξνκήζεη ηα κέηξα γηα 

πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα αλάπηπμε άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Η πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη λα 

εληαζεί κε ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή δηεπθφιπλζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην νηθνλνκηθφ θαη ην επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

1.3.  Μεταμόρφωςη ςε οργανιςμό με πολλαπλϊ ςημεύα πρόςβαςησ ςτην 

πληροφόρηςη 

Σηε βάζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ βξίζθεηαη ν ζθνπφο γηα κεηαηξνπή ηνπ Τκήκαηνο ζε έλα 

«πειαην-θεληξηθφ» αλνηθηφ νξγαληζκφ. Σε απηφ ηνλ ηνκέα έρεη ήδε επηηεπρζεί κεγάιε 

πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο ν ρξήζηεο έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ πξφζβαζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ην Τκήκα Τεισλείσλ επηβάιιεηαη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηε αλαδηακφξθσζε ηεο παξαδνζηαθήο 

ζηάζεο ηνπ πξνο ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κάζνπλ λα αμηνπνηνχλ 

ηηο δπλαηφηεηεο, πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε πιεξνθνξηθή. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπλερείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, επηβάιιεηαη ην Τκήκα Τεισλείσλ λα επελδχεη ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ αλαδήηεζε παξνρήο λέσλ 

ππεξεζηψλ. 

1.4. Διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ τησ αλυςύδασ παροχόσ υπηρεςιών 

Τν Τκήκα Τεισλείσλ επειπηζηεί λα ρηίζεη ην δηθφ ηνπ «Σπίηη Πνηφηεηαο», κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ κνληέινπ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ ηνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Τκήκα Τεισλείσλ νθείιεη λα 
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θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ρξήζε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ εξγαζίαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ κε 

παξάιιειε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο. 

 

2. Διαςφϊλιςη τησ πρόληψησ και καταςτολόσ 
Τν Τκήκα Τεισλείσλ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα πνιχπινθν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

εκθαλίδνληαη ζπλερψο θαηλνχξηεο κνξθέο απάηεο. Οη δηαδηθαζηηθνί έιεγρνη θαη νη απνθάζεηο, 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθνη θαη απαηηεηηθνί. Τν Τκήκα 

ζεσξεί απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή ηελ εηζαγσγή θαη ηε βειηηζηνπνίεζε κέηξσλ 

εθζπγρξνληζκνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο. Σπγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

ε πηνζέηεζε ησλ πην ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πάηαμε ηνπ εγθιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

2.1. Προςαρμογό του ςυςτόματοσ τησ διαχεύριςησ των πληροφοριών και τησ 

ανϊλυςησ κινδύνου με ςκοπό την αποτελεςματικό διαχεύριςη του 

κινδύνου 

Τν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην Τκήκα 

Τεισλείσλ. Μέζσ απηνχ, ην Τκήκα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζηνλ ηνκέα απηφ 

παξακέλεη ε ελδπλάκσζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζρεηηθνχο θνξείο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Δπηπιένλ γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη βέιηηζηεο δηαζέζηκεο πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ αληί ηεο απνθπγήο ηνπ. 

2.2. Εντατικοπούηςη τησ προςπϊθειασ για την καταπολϋμηςη τησ απϊτησ 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο, ζηνπο ηνκείο ησλ απνκηκήζεσλ, 

ησλ λαξθσηηθψλ θαη ησλ θαπληθψλ απνηειεί έλα απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

Τκήκαηνο θαη παξακέλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ην Τκήκα Τεισλείσλ επηβάιιεηαη λα επηζηξαηεχζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηνπο 

θαηάιιεινπο πφξνπο, κέζα θαη κεζφδνπο δξάζεο, έηζη ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνζπάζεηεο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.  
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2.3. Διαςφϊλιςη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ ελϋγχου 

Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ, φζν θαη ζηα ζεκεία δηέιεπζεο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

πάηαμε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο. 

Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα λα επηηπγράλνληαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

κε ιηγφηεξνπο αιιά ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο.  

 

3. Αποτελεςματικό ςυνειςφορϊ ςτα δημόςια οικονομικϊ 
Αλακθηζβήηεηα, ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά απαηηνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη έγθαηξε δξάζε. Τν Τκήκα Τεισλείσλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηφζν ζπλεηζθέξνληαο άκεζα κε ηελ είζπξαμε 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θνξνινγηψλ θαη κε ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, φζν θαη κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ Τκήκαηνο ζην κέγηζην εθηθηφ βαζκφ. 

Ο ζρεδηαζκφο ελεξγεηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηε βειηίσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ππφζρεηαη 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, εμνηθνλνκήζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Σηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θξίζεο ην Τκήκα αλαιακβάλεη ηε δηθή ηνπ επζχλε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο.  

3.1.  Αύξηςη των εςόδων μϋςα από τον αποτελεςματικό ϋλεγχο και την 

εύςπραξη όλων των οφειλών 

Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θξίζεο θαινχλ ην Τκήκα Τεισλείσλ λα εμαζθαιίζεη ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη είζπξαμε 

ησλ αλείζπξαθησλ νθεηιψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ζεσξείηαη αλαγθαία ε 

δηαηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο πεηζαξρίαο, ε επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ πξνο επλντθφηεξα 

ζπζηήκαηα θνξνινγίαο θαη παξνρψλ θαη καθξνρξφληα ε δηαζθάιηζε ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ.  

3.2. Μεύωςη των δαπανών μϋςα από την απλούςτευςη, απλοπούηςη και 

εκςυγχρονιςμό 

Μέζα απφ ηα κέηξα γηα εθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ θαη απινπνίεζε ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Τκήκαηνο, ε νπνία ζα επηθέξεη πνιιά νθέιε. Η απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
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θαη ε βειηησκέλε ξνή δηεξγαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ηε κείσζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ην Τκήκα Τεισλείσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο 

εξγαζηαθνχο εηαίξνπο. 

 

4. Σελωνεύο, η ςύγχρονη τελωνειακό/φορολογικό  αρχό 
Κχξηα  αξκνδηφηεηα ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ είλαη ε επηβνιή θαη ε είζπξαμε ησλ 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

αγαζψλ, φηαλ απηά ηίζεληαη ζε ζέζε αλάισζεο ή ζε ζέζε ειεχζεξεο θπθινθνξίαο κε 

ηαπηφρξνλε ζέζε αλάισζεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηείηαη 

ζπλερήο πξνζαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα δξάζεο ζε εζληθφ επίπεδν,  ελψ ηελ ίδηα ψξα απαηηείηαη ε δηεπθφιπλζε 

ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ. 

4.1. Προςαρμογό του φορολογικού ςυςτόματοσ ςτουσ νϋουσ κινδύνουσ και 

προκλόςεισ που αφορούν ςτο περιβϊλλον 

Αλακέλεηαη φηη ε πεξηβαιινληηθή θνξνινγία, ή αιιηψο «πξάζηλνη θφξνη» θαηά ηελ θνηλή 

έθθξαζε, είλαη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Απνηειψληαο έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ηνκείο ζηξαηεγηθήο, ε αεηθφξνο αλάπηπμε αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ επηθαηξνπνηνχλ θαη ξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αξρψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο 

απαηηήζεηο. Τν Τκήκα Τεισλείσλ νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη έγθαηξα ζε λέα δεδνκέλα ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

4.2. Παροχό ποιοτικών υπηρεςιών ςτουσ οικονομικούσ φορεύσ και μεύωςη του 

διοικητικού κόςτουσ 

Μέζα απφ ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, θαζψο θαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ην Τκήκα Τεισλείσλ ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

λφκηκνπ εκπνξίνπ, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο πνηνηηθήο, εμαηνκηθεπκέλεο, ηαρχηεξεο 

θαη πην αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζα νδεγήζεη ζε κεησκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξείηαη ε αλαγθαία 

ηζνξξνπία κεηαμχ δηεπθφιπλζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ θαη ησλ ειέγρσλ. 
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5. Αποτελεςματικό διαχεύριςη τησ θϋςησ του Σμόματοσ μϋςα ςτο ευρύτερο 

διεθνϋσ περιβϊλλον και το περιβϊλλον τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ν ξφινο ηνπ Τκήκαηνο μεπεξλά ηα 

εζληθά ζχλνξα κε επαθφινπζν ηελ αλάγθε νξζήο δηαρείξηζεο ηεο ζέζεο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ. 

Καιείηαη ζε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ θαη κε άιιεο 

δηεζλείο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα ζπκβάιεη ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα ζηελ 

θαηαπνιέκεζε θαη παξεκπφδηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο απάηεο, ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πνιηηψλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ. Η πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα 

θηλείηαη εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τεισλείσλ.  

 Τν Τκήκα Τεισλείσλ θαιείηαη λα επηηχρεη ηνπο πην θάησ ζηφρνπο: 

5.1. υμμόρφωςη με τισ υποχρεώςεισ του ευρύτερου διεθνούσ περιβϊλλοντοσ  

Απηφ επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ ζηελήο παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ, 

ελεξγνπνίεζεο κεραληζκψλ πξφβιεςεο θαη έγθαηξεο ελέξγεηαο. 

5.2. Κεφαλαιοπούηςη των εμπειριών από την ανϊληψη τησ Προεδρύασ – 

αξιοπούηςη τησ γνώςησ 

Η εκπεηξία ηφζν ηνπ νξγαλσηηθνχ, φζν θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ κέξνπο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ απφ ηελ Κχπξν ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 πξέπεη λα απνηεινχλ 

άμνλεο γηα ην ρεηξηζκφ αλάινγσλ δεζκεχζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ ζα θιεζεί ην Τκήκα λα 

αλαιάβεη.  

5.3. Εντοπιςμόσ και αξιοπούηςη των ευκαιριών του ευρύτερου διεθνούσ 

περιβϊλλοντοσ  

Τν Τεισλείν ζα πξέπεη λα εληνπίδεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ηφζν 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν δηα κέζνπ ηεο αληαιιαγήο 

ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηψλ, ηεο ζχλαςεο Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο γηα αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, ηεο δηεμαγσγήο θνηλψλ επηρεηξήζεσλ κε άιιεο ρψξεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε ζπλαληήζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ κε ηνπο 

νπνίνπο ην Τκήκα Τεισλείσλ έρεη θνηλνχο ζηφρνπο. 

5.4. Ενύςχυςη του κύρουσ του Σελωνεύου ςε παγκόςμια κλύμακα 

Τν Τεισλείν ζα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τεισλείσλ θαη ηεο δηεζλνχο 

ηεισλεηαθήο νηθνγέλεηαο.  
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6. Βελτύωςη των ικανοτότων του ανθρώπινου δυναμικού 
Η ςπρή θάζε νξγαληζκνχ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα 

εμειίζζεηαη θαη λα βειηηψλεηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ 

απνηειεζκάησλ γηα ην Τκήκα Τεισλείσλ.  

 Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηεί: 

6.1. Σην καταγραφό τησ γνώςησ και των εμπειριών 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επέλδπζεο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απνηειεί ε 

γλψζε, ε νπνία αλακθηζβήηεηα επηδξά ζεηηθά ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ελφο 

νξγαληζκνχ. Η γλψζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ: 

 Τελ αθαδεκατθή κφξθσζε. 

 Τα επαγγεικαηηθά πξνζφληα.  

 Τελ έξεπλα ζηα αξρεία ηνπ Τκήκαηνο. 

 Τελ επηκφξθσζε/εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Τε ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

6.2. Διαχεύριςη και διϊχυςη τησ γνώςησ, ϋτςι ώςτε αυτό να παραμϋνει ςτο 

Σμόμα 

Η θαηαγξαθή ηεο γλψζεο θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ παθέησλ γλψζεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ιήςε ησλ 

θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ  θαη ζα απνηειέζνπλ πεξαηηέξσ έλα ηζρπξφ απφζεκα θεθαιαίνπ 

γηα ρξήζε απφ φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

6.3. Αποτελεςματικό αξιολόγηςη των δυνατοτότων και εφαρμογό του 

Πλαιςύου Ικανοτότων των Σελωνεύων τησ Ευρωπαώκόσ Ενωςησ (“EU - 

Customs  Competency Framework”)  

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ιθαλνηήησλ, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ηεο ΔΔ  κε ζηφρν ηελ 

παξνρή άκεζεο θαη θαζαξήο εηθφλα ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα 

ηνπο ηεισλεηαθνχο ιεηηνπξγνχο ζε φια ηα επίπεδα, ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε επηζηεκνληθφ  

επίπεδν. 

Οη επξχηεξνη ζηφρνη ηνπ Πιαηζίνπ Ιθαλνηήησλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Η ελαξκφληζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηεισλεηαθψλ ιεηηνπξγψλ κε ηελ θνηλή ζεψξεζε 

ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ θάζε 

ηεισλεηαθφ ιεηηνπξγφ αλάινγα κε ην επίπεδν απφ ην νπνίν θαιείηαη λα εξγαζηεί.  
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  Μέζα απφ ηελ θνηλή πξνζέγγηζε ησλ επηπέδσλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε 

ηνκέα, παξέρνληαη βάζεηο, ψζηε λα αμηνινγεζεί θαη λα επηβεβαησζεί φηη ην πξνζσπηθφ 

κπνξεί λα θηάζεη απηά ηα επίπεδα. 

 Ο ηνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη ν ηνκέαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζα 

πξνζαξκφζνπλ ην Πιαίζην Ιθαλνηήησλ ζηηο αλάγθεο ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο. 

 

7. Ενθϊρρυνςη τησ ανϊπτυξησ επιχειρηματικών δραςτηριοτότων  

7.1. Βελτύωςη του δικτύου επικοινωνύασ του Σελωνεύου  

Τν δίθηπν επηθνηλσλίαο ηνπ Τεισλείνπ απαηηεί ζπλερή εμέιημε, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ε ρξήζε απνηειεζκαηηθήο θαη εχθνιεο επηθνηλσλίαο, ηφζν ζε ελδνεπηρεηξεζηαθφ φζν θαη ζε 

εμσεπηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

 Σηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ην Τκήκα Τεισλείσλ θαιείηαη  λα 

ελεξγνπνηήζεη ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο, φπσο Facebook, Twitter, ΥouΤube, 

linked in., λα πξνσζήζεη ην λφκηκν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) κε 

παξάιιειε αλάπηπμε/βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηνπο πνιίηεο/ρξήζηεο.  

 Θεσξείηαη επίζεο ρξήζηκε ε δεκηνπξγία γξακκήο πξφζβαζεο («hot line»), κέζσ 

ηεο νπνίαο ν θάζε θνξνινγνχκελνο ζα κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα 

πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο. 

7.2. Εφαρμογό ενόσ ολοκληρωμϋνου προγρϊμματοσ δημοςύων ςχϋςεων 

και θεςμοθϋτηςη τησ ςυςτηματικόσ επικοινωνύασ με τουσ κύριουσ 

ςυμμϋτοχουσ 

Γηα λα εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ηνπ ην Τκήκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί έλα 

πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ δηα κέζνπ: 

 Μίαο πνιηηηθήο ζπλερνχο επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ 

εηαίξσλ. 

  Αχμεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. κέζσ Memoranda Of Unerstanding) κε εηαίξνπο 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

  Γεκηνπξγίαο πιαηζίνπ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ κε ζηφρν, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θαηαλφεζεο απφ ην θνηλφ ηνπ έξγνπ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ, έηζη ψζηε ν 

πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο λα βιέπνπλ ην δηθφ ηνπο φθεινο απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ.  
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8. Εμπϋδωςη και διϊχυςη ενόσ αποτελεςματικού μηχανιςμού διαχεύριςησ 

ςτρατηγικόσ και προγραμματιςμού 

8.1. Ικανότητα ανϊλυςησ του ενδοεπιχειρηςιακού και εξωεπιχειρηςιακού 

περιβϊλλοντοσ πϊνω ςε ςυνεχό βϊςη 

Τν Τκήκα ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο, πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Η δηαρείξηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηφρσλ, κέζα απφ ηε κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

8.2. Μετρόςιμοι δεύκτεσ για όλουσ τουσ τομεύσ δρϊςησ του Σελωνεύου 

Ο θάζε ηνκέαο δξάζεο ηνπ Τεισλείνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη 

πνζνηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν δείθηε. Οη πθηζηάκελνη δείθηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη λέσλ δεηθηψλ, ελψ παξάιιεια λα ηεξείηαη ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεηθηψλ ή απφθιηζεο απφ απηνχο.  

8.3. Αποτελεςματικό εφαρμογό του ϋργου «Στρατηγεσία» και διϊχυςη τησ 

γνώςησ που ϋχει αντληθεύ  

Ο βαζκφο πινπνίεζεο ελφο έξγνπ ζηξαηεγεζίαο ραξαθηεξίδεη ηελ επηηπρία ηνπ. Κχξην άμνλα 

απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Τκήκαηνο. Η δέζκεπζε θαη ε ελεξγφο εκπινθή ηφζν 

ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ηεο δηεχζπλζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά θαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα αξρή, ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ. 

 

9. Αποτελεςματικό αξιοπούηςη των ικανοτότων του ανθρώπινου 

κεφαλαύου του Σμόματοσ 
Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην θπξηφηεξν θεθάιαην γηα ην Τκήκα. Η θαιχηεξε γλψζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αμηνπνίεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ηεο 

εξγαζίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη πνιιέο  αθππεξεηήζεηο. 
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9.1. Ποςοτικό και ποιοτικό παρακολούθηςη του αποθϋματοσ των ανθρώπινων 

πόρων με ςκοπό τη βϋλτιςτη κατανομό τουσ 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε επηθαηξνπνηεκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο θαη λα γλσξίδεη ηηο 

δεμηφηεηεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο λα 

ζπλδένληαη κε ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα ηηο αλαιάβνπλ κε επηηπρία. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ζπαηάιεο πφξσλ ή δηάζεζεο ιηγφηεξσλ απφ απηνχο 

πνπ απαηηνχληαη. 

9.2. Δυνατότητα κϊλυψησ των ϊμεςων αναγκών ςε ανθρώπινο δυναμικό μϋςα 

από βελτιώςεισ ςτην παραγωγικότητα και τη βϋλτιςτη αξιοπούηςό τουσ 

Τν Τεισλείν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεζκεχεη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη λα ηνπο 

δηαζέηεη εθεί φπνπ ππάξρεη αλάγθε. 

 

10. Ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ και των τεχνολογικών 

εξελύξεων  
Τν Τεισλείν πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαη ηεο ρξήζεο ηεο επηθνηλσλίαο. Η πηνζέηεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government) ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 

Τκήκαηνο κε ηνπο πνιίηεο θαη ζα κεηψζεη ζπγρξφλσο ην δηνηθεηηθφ θφζηνο κε ηελ αληίζηνηρε 

κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Σηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη ε ππνρξέσζε πινπνίεζεο γηα 

αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη 

απφ θνηλνχ κε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα, ελψ νη θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

γίλνληαη ιηγφηεξν πεξίπινθεο γηα ηνλ πνιίηε.  

10.1. Ηλεκτρονικϊ Σελωνεύα με ςκοπό την απλοπούηςη των ςυναλλαγών 

Η δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, κε πιήξε απεμάξηεζε απφ ην ραξηί 

εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ απινπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζηα 

πιαίζηα πνπ απηφ είλαη εθηθηφ απφ ηε λνκνζεζία.  

Τν Τεισλείν ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο ηεο 

αιιεινγξαθίαο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο γηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
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Η πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη αλαγθαία γηα θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε 

δηεθπεξαίσζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο.  

10.2. Χρηςιμοπούηςη τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών ςε όλο το 

φϊςμα δραςτηριοτότων 

Τν Τεισλείν ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

11. υνεχόσ βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των εργαςιών του Σμόματοσ 
Η βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο κπνξεί λα αμηνινγείηαη κέζα απφ ηε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Τκήκαηνο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλά απνδεθηψλ δεηθηψλ απφδνζεο.  

11.1. Ενύςχυςη τησ πολιτικόσ απλοπούηςησ των διεργαςιών 

Μέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα κεησζεί πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

Ο πην πάλσ ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πνιηηηθήο απινπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ 

θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Τκήκαηνο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλά 

απνδεθηνχο δείθηεο απφδνζεο. 

11.2. Βελτύωςη τησ απόδοςησ του Σελωνεύου ςε ςχϋςη με ςυγκεκριμϋνουσ 

δεύκτεσ 

Ο πην πάλσ ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο, ε 

νπνία ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ήδε ηξνρηνδξνκείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηεο 

επαλεμέηαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ απινπνίεζε θαη γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

απφδνζε. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο ζην Τκήκα, ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηφλ λα ηεζνχλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο.  
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12. Δημιουργύα ενόσ ευϋλικτου οργανιςμού, ο οπούοσ θα αλλϊζει προσ 

όφελοσ των εργαςιακών του εταύρων αλλϊ και των ύδιων των μελών του 

12.1. Να εμπεδωθεύ η ϋννοια ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεύ τον 

κεντρικό ϊξονα τησ αλλαγόσ 

Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο αιιαγήο, ε νπνία ζπληζηά επθαηξία 

γηα πξφνδν ζηνλ νξγαληζκφ. Η δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζην 

επίθεληξν φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Τεισλείνπ κε δεδνκέλν ηελ ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

12.2. Επιμόρφωςη του προςωπικού με ςτόχο την εμπϋδωςη τησ βελτύωςησ  

Η αιιαγή ησλ λνκνζεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ε πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο θαη νη 

ζπλερείο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο, 

επηβάιινπλ ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ 

αλακέλεηαη λα αλαιακβάλνληαη δξάζεηο φπνηε απηφ απαηηείηαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ιθαλνηήησλ γηα ηνπο ηεισλεηαθνχο ιεηηνπξγνχο, πνπ έρεη πξνηαζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Με βάζε απηφ ζα θαηαγξάθνληαη νη ξφινη θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο ζε ζέκαηα ηθαλνηήησλ γηα θάζε ηνκέα, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη, φπνπ 

εληνπίδνληαη θελά, λα θαηαξηίδεηαη πξφγξακκα επηκφξθσζεο, ην νπνίν λα είλαη ζπλερέο θαη 

ζηνρεπκέλν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

12.3. Να βελτιωθεύ το εργαςιακό περιβϊλλον  

Τν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, εθεί φπνπ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα βειηηψλεηαη θαη λα 

εθζπγρξνλίδεηαη, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο, κε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

12.4. Να εμπλουτιςτεύ ο διϊλογοσ μεταξύ όλων των μελών του Οργανιςμού 

μϋςα από θεςμοθετημϋνεσ διεργαςύεσ   

Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ κελπκάησλ κέζα ζηνλ Οξγαληζκφ, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη, ψζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη λα βξίζθνπλ 

άκεζε ιχζε θαη λα απνθεχγνληαη αρξείαζηεο θαζπζηεξήζεηο.           
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4. ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Η επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ λένπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ ζπλίζηαηαη ζηε δέζκεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Σηε 

ζπλέρεηα, κε ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εκπινθή θαη ζηήξημε ηεο 

Γηεχζπλζεο, ην Τκήκα Τεισλείσλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ, ελψ νη ζπλέξγεηεο κε ηα ππφινηπα ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο ζα ελδπλακσζνχλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν.  

Τν Σηξαηεγηθφ Σρέδην απνηειεί ηελ ππμίδα, ε νπνία δείρλεη ηελ πνξεία, πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ην Τκήκα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Γη’ απηφ δελ απνηειεί έλα 

ζηαηηθφ έγγξαθν, αιιά εκπεξηέρεη ηε δπλακηθή θαη ηελ επειημία, ψζηε αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο λα πξνζαξκφδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ην Τκήκα 

Τεισλείσλ. 
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