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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Οη ηδηαίηεξεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο δνχκε, απαηηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη ην Σκήκα Σεισλείσλ απμεκέλε απφδνζε, δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ πξνο ηνπο πνιίηεο ππεξεζηψλ, ζπλδπάδνληαο ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζηηο αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Σν λέν ηξαηεγηθφ ρέδην 2017 – 2019  ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ, ζε επζπγξάκκηζε κε ην ηξαηεγηθφ 

ρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηα πιαίζηα ηνπ  λένπ ηνπ ξφινπ,  ζέηεη σο 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν  ηνπο ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο γηα ελίζρπζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ γηα  ηελ πάηαμε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο απάηεο, γηα  ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο. ην παξφλ ηξαηεγηθφ ρέδην απνηππψλνληαη νη αμίεο πνπ δηέπνπλ  ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο θαη πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο.  

πλαθψο ε εθαξκνγή ηνπ Οξάκαηνο θαη ηεο Απνζηνιήο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν 

θηινδνμεί θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. ην πιαίζην αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο δίλεηαη έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ 

εκπνξίνπ, θαηαπνιεκψληαο παξάιιεια νπνηαδήπνηε  θαηλφκελα  παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο θαη 

άιιεο λνκνζεζίαο, ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ  θαη ζηελ ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπηπξφζζεηα, ζε κηα επνρή ζηελ νπνία ε ηξνκνθξαηία  έρεη απνθηήζεη 

δηαζπλνξηαθφ θαη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα, επηβάιιεηαη  επαγξχπλεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ελίζρπζε ησλ 

ειέγρσλ ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.  

Πηζηεχσ  φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ, κε ηε ζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο, ζα ζπλερίζεη λα 

εξγάδεηαη κε ην ίδην πςειφ  αίζζεκα επζχλεο πνπ ην ραξαθηεξίδεη γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Με 

ζθνπφ  ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ηξαηεγηθνχ ηνπ ρεδίνπ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε 

ππνζηήξημή κνπ είλαη δεδνκέλε. 

 

 

 

 

Υάξεο Γεσξγηάδεο 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
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ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΟΡΑΜΑ 
 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ 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 

 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ επηδηψθεη λα: 

 ζπλεηζθέξεη ζηα δεκφζηα έζνδα κε ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δαζκψλ, θφξσλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, 

 πξνζηαηεχεη ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη αζθάιεηα 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ πξφιεςεο 

θαη θαηαζηνιήο, 

 πλεξγάδεηαη κε άιιεο Αξρέο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εηδηθά γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, 

 δηεπθνιχλεη ην λφκηκν εκπφξην θαη εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

 αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά θαη λα βειηηψλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, 

 ηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα έζνδα ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηηο ζηαηηζηηθέο 

εκπνξίνπ. 

ΑΞΙΔ 
 

Αθεξαηφηεηα: ιεηηνπξγνχκε απνθιεηζηηθά ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε επζχλε θαη 

επαγγεικαηηζκφ θαηαπνιεκψληαο αληηδενληνινγηθέο θαη παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο. 

Γηαθάλεηα:  κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο πνιίηεο/θνξνινγνχκελνπο εληζρχνπκε ηε δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ρηίδνπκε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο.  

Αληηθεηκεληθφηεηα: ελεξγνχκε αληηθεηκεληθά θαη αληηκεησπίδνπκε ηνπο πνιίηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν.   

Γηθαηνζχλε: Ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ εκπνξεπνκέλσλ ζ’ έλα δίθαην θαη αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ.  

Γλψζε:  πηζηεχνπκε ζηε ζεκαζία θαη ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γη’ απηφ θαη εθπαηδεχνπκε 

ζπλερψο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη αλαβαζκίδνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   
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Λνγνδνζία:  ππέρνπκε επζχλεο απέλαληη ζηνπο ζπκκέηνρνπο καο γηα ηηο πξάμεηο καο θαη ειεγρφκαζηε 

απφ ηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα.  

πλερήο βειηίσζε: πηνζέηεζε αιιαγψλ γηα απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

πνηφηεηα ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.  

 

ΣΟΥΟ:  

ΣΟΥΔΤΜΔΝΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΙΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΠΑΣΑΞΗ ΣΟΤ 

ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΠΑΣΗ, ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΩΝ ΔΟΓΩΝ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ δηελεξγεί ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ πξφζσπα θαη αγαζά ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη παξαθνινπζεί ηελ ελδνθνηλνηηθή θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε. Δπίζεο δηελεξγεί ειέγρνπο θαηά ηελ εηζαγσγή/εμαγσγή ησλ 

πξντφλησλ, κε ζηφρν ηελ είζπξαμε εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαηαλάισζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξάζηλσλ θφξσλ) θαη ηνπ Φ.Π.Α. Διέγρεη ηε δηαθίλεζε ησλ επηηνπίσο 

παξαγνκέλσλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ, δηελεξγνχληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ έιεγρνη γηα ηε ζπκκφξθσζε. Σν Σκήκα ηεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα πην πάλσ θαη 

πξνβαίλεη ζηελ αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ πην θάησ γξαθηθή παξάζηαζε παξνπζηάδεη ηνλ φγθν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο γηα ηελ πεξίνδν 2011- 2016.  

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL REVENUE € 1,074,105,4 1,053,483,0 1,001,894,4 1,048,395,6 1,041,661,3 1,065,870,9

EXCISE DUTIES € 632,084,933 588,963,572 587,567,374 609,522,205 613,694,598 631,622,566
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Γπαζηηπιόηηηα 1 - Πποεηοιμαζία και εθαπμογή ππογπάμμαηορ 

ελέγσυν 
 

1.1. Γιαζθάλιζη ηηρ ππόλητηρ και καηαζηολήρ 

 
Σν Σκήκα Σεισλείσλ 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. Σν Σκήκα 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. 

πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ησλ πην ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πάηαμε ησλ αδηθεκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

1.1.1. Πποζαπμογή ηος ζςζηήμαηορ ηηρ διασείπιζηρ ηυν πληποθοπιών 

και ηηρ ανάλςζηρ κινδύνος με ζκοπό ηην αποηελεζμαηική διασείπιζη 

ηος κινδύνος 

 

Σν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην Σκήκα Σεισλείσλ. 

Μέζσ απηνχ, ην Σκήκα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ελδνθνηλνηηθήο 

θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

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. 

1.1.2. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη ηυν ζςζηημάηυν ανάλςζηρ 

κινδύνος 

 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξηθήο απάηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο, ζηνπο ηνκείο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ησλ λαξθσηηθψλ θαη ησλ 

θαπληθψλ, απνηειεί έλα απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο, παξακέλεη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ θαη απαηηεί ελίζρπζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ 

κέηξσλ. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη θαη  εζσηεξηθνί έιεγρνη. 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην Σκήκα Σεισλείσλ 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. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμάπισζεο ησλ λέσλ ηάζεσλ απάηεο 

δηαηεξψληαο ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ειέγρσλ θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ. 

  

1.1.3. Γιαζθάλιζη ηηρ αποηελεζμαηικήρ λειηοςπγίαρ ηος ζςζηήμαηορ 

ελέγσος 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηφζν ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη 

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

πξνζπάζεηεο γηα πεξηνξηζκφ 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.  

 

1.1.4 Παπακολούθηζη ηηρ ενδοκοινοηικήρ κςκλοθοπίαρ ηυν πποφόνηυν / 

απαγοπεύζειρ πεπιοπιζμοί  

 

Λφγσ ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο ζηα ζεκεία εηζφδνπ/εμφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ην Σκήκα εθαξκφδεη 

λνκνζεζία άιισλ Τπνπξγείσλ φπσο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (πγεία/ θαξκαθεπηηθά), ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο), ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο (Αζηπλνκία) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Σν Σκήκα έρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκκέηνρνπο ηνπ (π.ρ. Αζηπλνκία, ΜΟΚΑ, Τπνπξγεία, ζπλδέζκνπο ηεισλεηαθψλ θαη λαπηηθψλ 

πξαθηφξσλ, εκπνξηθνχο ζπλδέζκνπο, ηδηνθηήηεο θαη εθπξνζψπνπο ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, φξγαλα θαη θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σεισλείσλ) θαη εθαξκφδεη ηηο 

δηαηάμεηο Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα. 

 

1.2. Αποηελεζμαηική ζςνειζθοπά ζηα δημόζια οικονομικά 
 

Αλακθηζβήηεηα, ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά απαηηνχλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη έγθαηξε δξάζε. Σν Σκήκα Σεισλείσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηφζν άκεζα κε ηελ είζπξαμε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θνξνινγηψλ θαη κε ηελ 

πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, φζν θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ Σκήκαηνο ζην κέγηζην 

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

δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιιεη, ζηε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζε εμνηθνλνκήζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Σν Σκήκα αλαιακβάλεη ηε δηθή ηνπ 

επζχλε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο ζηε γεληθή πξνζπάζεηα γηα αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 

1.2.1 Δνίζσςζη και παπακολούθηζη ενόρ ππογπάμμαηορ για ηιρ 

ανείζππακηερ οθειλέρ 

 

Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαινχλ ην Σκήκα Σεισλείσλ 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.  

1.3 Αποηελεζμαηική διασείπιζη ηηρ θέζηρ ηος Σμήμαηορ μέζα ζηο 

εςπύηεπο διεθνέρ πεπιβάλλον και ηο πεπιβάλλον ηηρ Δςπυπαφκήρ 

Ένυζηρ. 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ν ξφινο ηνπ Σκήκαηνο 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. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα θηλείηαη εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηφζν 

ε Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ.   

1.3.1 ςμμόπθυζη με ηιρ ςποσπεώζειρ ηος εςπύηεπος διεθνούρ 

πεπιβάλλονηορ  

 

Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζηελήο παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο κεραληζκψλ πξφβιεςεο θαη έγθαηξεο ελέξγεηαο. 

1.3.2 Δνηοπιζμόρ και αξιοποίηζη ηυν εςκαιπιών ηος εςπύηεπος διεθνούρ 

πεπιβάλλονηορ 

 

Σν Σεισλείν 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 
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θαη εκπεηξηψλ, ηεο ζχλαςεο δηαηκεκαηηθψλ ζπκθσληψλ 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 Σκήκα Σεισλείσλ έρεη θνηλνχο ζηφρνπο. 

 

1.3.3 Δνίζσςζη ηος κύποςρ ηος Σελυνείος ζε παγκόζμια κλίμακα 

 

Σν Σεισλείν ζα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σεισλείσλ θαη ηεο δηεζλνχο ηεισλεηαθήο 

νηθνγέλεηαο.  

Γπαζηηπιόηηηα 2 - Απλούζηεςζη ηυν διαδικαζιών και 

εκζςγσπονιζμόρ ηυν ςποδομών για ηη διεςκόλςνζη ηος 

εμποπίος. 

 

2.1 Βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηυν πποζθεπόμενυν ςπηπεζιών 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη µηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα επξχ θάζκα 

ηνκέσλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ αλαγλψξηζε φηη µηα πξνζέγγηζε πνηφηεηαο, 

ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εηαίξσλ ηνπ Σκήκαηνο, ζα αλαπηχζζεη ην αλζξψπηλν δπλαµηθφ 

θαη ζα βειηηψλεη ηηο θχξηεο εξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, κπνξεί λα επηθέξεη νπζηαζηηθά νθέιε 

θαη πιενλεθηήκαηα. 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ην Σκήκα Σεισλείσλ πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο ε νπνία, είλαη 

ην πξψην βήκα γηα ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, έηζη ψζηε ην Σκήκα λα θαηαζηεί 

πξφηππν αξηζηείαο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. Ζ 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 Σκήκαηνο. 

2.1.1 Απλοποίηζη και επιηάσςνζη ηηρ διαδικαζίαρ ηελυνιζμού 

 

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

αλαζρεδηαζκφ θαη απινπνίεζε ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, αλακέλεηαη κείσζε ησλ δαπαλψλ 

ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ζα επηθέξεη πνιιά νθέιε. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ε 

απινπνίεζε θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε βειηησκέλε ξνή δηεξγαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
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αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ην Σκήκα Σεισλείσλ θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο 

Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ 

επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαη ηνπο ζπκκέηνρνπο 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. 

2.1.2 Μεηαμόπθυζη ζε οπγανιζμό πποζαναηολιζμένο ππορ ηο σπήζηη 

 

Σα 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 ρξήζηε. Με 

βάζε ηελ αλάιπζε ζπκκεηφρσλ, έρεη επηηχρεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, (π.ρ. εηζαγσγείο, εμαγσγείο, ηεισλεηαθνί πξάθηνξεο, ηδηψηεο), ην 

Σκήκα Σεισλείσλ έρεη ηξνρνδξνκήζεη ηα κέηξα γηα πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

γηα αλάπηπμε άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ κέζσ ηεο βειηίσζεο 

ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο (Customs Helpdesk). Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη λα 

εληαζεί κε ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή δηεπθφιπλζε πξνο ηνλ εκπνξηθφ θφζκν θαη ηνλ πνιίηε. 

2.1.3 Μεηαμόπθυζη ζε οπγανιζμό με πολλαπλά ζημεία ππόζβαζηρ 

ζηην πληποθόπηζη 

 

ηε βάζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ βξίζθεηαη ν ζθνπφο γηα κεηαηξνπή ηνπ Σκήκαηνο ζε έλα «πειαην-

θεληξηθφ» αλνηθηφ νξγαληζκφ. ε 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. Σέζεθε ζε εθαξκνγή 

πηινηηθφ πξφγξακκα, ζε ζπλεξγαζία κε εμνπζηνδνηεκέλνπο παξνρείο ππεξεζηψλ επηζηξνθήο ΦΠΑ, 

γηα ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε ηεο εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο αλαρσξνχληεο πξνο ηξίηεο 

ρψξεο επηβάηεο. 

Σν Σκήκα έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο θάζεο ηεο Κπβεξλεηηθήο 

Απνζήθεο Πιεξνθνξηψλ θαη ηεο Κπβεξλεηηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο Αξηάδλε. Ζ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα νξηδφληηα γηα ηνλ θπβεξλεηηθφ ηνκέα απηά είλαη δπλαηφλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηφζνλ ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ φζνλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ. 
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2.2 Βεληίυζη ηυν ικανοηήηυν ηος ανθπώπινος δςναμικού 
 

Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν θάζε νξγαληζκνχ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα 

εμειίζζεηαη θαη λα βειηηψλεηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηφλ απνηειεζκάησλ γηα ην 

Σκήκα Σεισλείσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζην επίθεληξν φισλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Σεισλείνπ κε δεδνκέλν ηελ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηεί: 

2.2.1 Σην καηαγπαθή ηηρ γνώζηρ και ηυν εμπειπιών 

 

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

νπνία αλακθηζβήηεηα επηδξά ζεηηθά ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ελφο νξγαληζκνχ. Ζ γλψζε 

κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ αθαδεκατθή κφξθσζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηελ έξεπλα ζηα 

αξρεία ηνπ Σκήκαηνο, ηελ επηκφξθσζε/εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη 

ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

2.2.2 Γιασείπιζη και διάσςζη ηηρ γνώζηρ, έηζι ώζηε αςηή να παπαμένει 

ζηο Σμήμα 

 

Ζ θαηαγξαθή ηεο γλψζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπο, 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. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα ηε δεκηνπξγία δηάδνρεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ Σκήκαηνο. 

2.2.3 Τιοθέηηζη ηος Σελυνειακού Πλαιζίος Ικανοηήηυν (“EU - Customs  

Competency Framework”)  

 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ πξνρσξά ζηελ πηνζέηεζε  ηνπ Πιαηζίνπ Ηθαλνηήησλ ησλ ηεισλεηαθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζηε βάζε ηνπ αληίζηνηρνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

Σκήκαηνο καο.  

2.3  Δθαπμογή ππογπάμμαηορ για ηα Ηλεκηπονικά Σελυνεία  
 

Σν Σεισλείν πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο 

κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαη ηεο ρξήζεο ηεο επηθνηλσλίαο. ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη ε 

ππνρξέσζε πινπνίεζεο γηα αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο 
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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.  

Σα Σεισλεία ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλαδπφκελεο αλάπηπμεο ζε εκπνξηθέο πξαθηηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ην Σκήκα θαιείηαη λα γλσξίδεη ηηο αιιαγέο, λα είλαη επέιηθην θαη εππξνζάξκνζην, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ Δλσζηαθνχ Κψδηθα 

ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηψλ, ζηελ 

απινπνίεζε ηνπο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε, ζηελ πηνζέηεζε  ελφο πεξηβάιινληνο ρσξίο ραξηί. Μέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαζαθήζεσλ θαη ην Σκήκα έρεη πηνζεηήζεη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηελ 

ειεθηξνληθή είζπξαμε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ. ήκεξα, ν ξφινο ησλ Σεισλείσλ, ν 

νπνίνο παξαδνζηαθά ζρεηίδεηαη κε ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, έρεη επεθηαζεί γηα λα πεξηιάβεη ηε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο Αξρέο (φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ), θπξίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηεο αιπζίδαο αλεθνδηαζκνχ. 

 

2.3.1 Ηλεκηπονικά Σελυνεία με ζκοπό ηην απλοποίηζη ηυν ζςναλλαγών 

 

Σν Σεισλείν ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο θαηαβάιινληαο 

πξνζπάζεηεο γηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

ηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σεισλεία 2020 αιιά θαη κε εζληθνχο πφξνπο αλακέλεηαη 

λα αλαπηπρζνχλ λέα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα  ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ  Πνιπεηέο 

ηξαηεγηθφ ρέδην MASP θαη ην Πξφγξακκα Δξγαζίαο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεζίαο 

ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε φισλ ησλ 

ηεισλεηαθψλ δειψζεσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ( νηθνλνκηθνί θνξείο - ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ – 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή – άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο). 

Οινθιεξψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ θαη φινπο ηνπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ είζνδν/έμνδν  εκπνξεπκάησλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ην ζαιάζζην θνξηίν ε πξψηε 

θάζε ηεο Δληαίαο Θπξίδαο  γηα ηηο δηαηππψζεηο πνπ απαηηείηαη λα γίλνληαη απφ ηα πινία (Maritime 

Single Window). Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ θνξηίνπ. Σν ζχζηεκα αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξαηηέξσ γηα ηελ εθαξκνγή κέξνπο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ψζηε νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο λα θαηαηίζεληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κφλνλ κία θνξά θαη λα 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαθίλεζε ησλ πινίσλ θαη ηνπ 

ζαιάζζηνπ θνξηίνπ . 

ε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε  Φνξνινγίαο ηεο Δ.Δ  (DG TAXUD) νινθιεξψζεθε ε 

δηαζχλδεζε  κε ηελ Δληαία ζπξίδα (EU Single Window) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  γηα ηεισλεηαθά 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά. ηελ παξνχζα θάζε ην έξγν πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε 

γηα ηα Κνηλά Έγγξαθα Δηζφδνπ, είηε απηά αθνξνχλ ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ή ην Σκήκα γεσξγίαο ή 

ηηο πγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Αλακέλεηαη ην έξγν λα επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη αξθεηά άιια 

πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ. 

2.3.2 Δπιμόπθυζη ηος πποζυπικού με ζηόσο ηην εμπέδυζη ηηρ 

βεληίυζηρ  

 

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

αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, 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 Ηθαλνηήησλ 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. 

2.3.3 Να βεληιυθεί ηο επγαζιακό πεπιβάλλον  

 

Σν 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.  

2.3.4 Να εμπλοςηιζηεί ο διάλογορ μεηαξύ όλυν ηυν μελών ηος 

Οπγανιζμού μέζα από θεζμοθεηημένερ διεπγαζίερ   

 

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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2.4 ςνεσήρ βεληίυζη ηηρ παπαγυγικόηηηαρ ηυν επγαζιών ηος Σμήμαηορ 
 

Ζ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα αμηνινγείηαη κέζα απφ ηε κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλά απνδεθηψλ 

δεηθηψλ επίδνζεο / απφδνζεο.  

2.4.1 Δνίζσςζη ηηρ πολιηικήρ απλοποίηζηρ ηυν διεπγαζιών 

 

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 Σκήκαηνο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλά απνδεθηνχο δείθηεο απφδνζεο, νη νπνίνη 

ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, λα αμηνινγνχληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

2.4.2 Βεληίυζη ηηρ απόδοζηρ ηος Σελυνείος ζε ζσέζη με 

ζςγκεκπιμένοςρ δείκηερ 

 

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

θνηλνηηθφ επίπεδν ήδε ηξνρνδξνκείηαη 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 Σκήκα, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφλ 

λα ηεζνχλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο επίδνζεο / απφδνζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ην ζηφρν ηνπ Σκήκαηνο 

φζν θαη ζε φηη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ φπσο πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

Γείκηερ Δπίδοζηρ ηόσος ()  

 () 1: πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηα νπνία εηζπξάηηνληαη ειεθηξνληθά 

 () 2: πνζνζηφ ησλ ειέγρσλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε κε ζπκκφξθσζε 

Γείκηηρ Απόδοζηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 1:  πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ /εμαγσγψλ /δηακεηαθφκηζεο πνπ 

έρνπλ ειεγρζεί  

Γείκηηρ Απόδοζηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 2:  πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνδεζκεχνληαη εληφο 1 

ψξαο.  
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Γείκηηρ Απόδοζηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 3:  πνζνζηφ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο κε έλδεημε «πνιχ 

θαιή» γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο. 

Γπαζηηπιόηηηα 3 - Δκπαίδεςζη- Δπικοινυνία με επγαζιακούρ 

εηαίποςρ 
 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ ζα ζπλερίζεη  ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ ζπκκέηνρσλ ηνπ, ηδηαίηεξα ιφγσ 

ηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάζηεθε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Δλσζηαθνχ Κψδηθα. Ζ επηκφξθσζε 

παξέρεηαη ελδνηκεκαηηθά  θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ( e-learning): Σν Σκήκα Σεισλείσλ έρεη πξνρσξήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ ζηελ αλάπηπμε ελφο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηβάιινληνο Μάζεζεο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο δνθηκήο. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ην Σκήκα Σεισλείσλ, ζα 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζθνξάο κεγάιεο γθάκαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία 

αλαπηχζζνληαη θπξίσο απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σεισλείσλ, ζε 

κνξθή πνπ λα ζπλδπάδεη ηε δηα δψζεο αιιά θαη ηελ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 

ην πεξηβάιινλ απηφ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη ζηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ 

εηαίξνπο. Δπίζεο ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαη εθπαηδεπηέο.  

 

3.1 Δνθάππςνζη ηηρ ανάπηςξηρ επισειπημαηικών δπαζηηπιοηήηυν  
 

3.1.1 Βεληίυζη ηος δικηύος επικοινυνίαρ ηος Σελυνείος  

 

Σν δίθηπν επηθνηλσλίαο ηνπ Σεισλείνπ απαηηεί ζπλερή εμέιημε, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθήο θαη εχθνιεο επηθνηλσλίαο, ηφζν ζε ελδνεπηρεηξεζηαθφ φζν θαη ζε εμσεπηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν. 

 ηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ην Σκήκα Σεισλείσλ πξνηίζεηαη   λα 

ελεξγνπνηήζεη θάπνηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη λα πξνσζήζεη ην λφκηκν 

ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) κε παξάιιειε αλάπηπμε/βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ  πξνο ηνπο πνιίηεο/ρξήζηεο.  
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 Θεσξείηαη επίζεο ρξήζηκε ε δεκηνπξγία γξακκήο πξφζβαζεο («hot line»), κέζσ ηεο 

νπνίαο ν θάζε θνξνινγνχκελνο ζα κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα πεξηπηψζεηο 

θνξνδηαθπγήο. 

3.1.2 Δθαπμογή ενόρ ολοκληπυμένος ππογπάμμαηορ δημοζίυν ζσέζευν 

και θεζμοθέηηζη ηηρ ζςζηημαηικήρ επικοινυνίαρ με ηοςρ κύπιοςρ 

ζςμμέηοσοςρ 

 

Γηα λα εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ηνπ ην Σκήκα 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 MOUs  SLAs) 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 Σκήκαηνο Σεισλείσλ, 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.  

3.2 Ανάπηςξη ηηρ κοινυνίαρ ηηρ πληποθοπίαρ και ηυν ηεσνολογικών 

εξελίξευν  
 

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

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

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

3.2.1 Υπηζιμοποίηζη ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και επικοινυνιών ζε 

όλο ηο θάζμα δπαζηηπιοηήηυν 

 

Σν Σεισλείν ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 
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                                 ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα ην Σκήκα Σεισλείσλ θαη ε 

επηηπρία ηνπ  ζπλίζηαηαη ζηε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ 

ζηφρνπ. Ζ εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ πξνυπνζέηεη ηελ δηαξθή θαη αδηάθνπε 

πξνζπάζεηα φισλ καο ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη εληαηηθή ζπλεξγαζία ηφζν ελδν-

ππεξεζηαθά φζν θαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  Παξάιιεια, κε ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ εκπινθή θαη ζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο, ην Σκήκα Σεισλείσλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ελψ νη ζπλέξγεηεο κε ηα ππφινηπα ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο 

ζα ελδπλακσζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν.  

Δπειπηζηνχκε φηη ην λέν ηξαηεγηθφ ρέδην ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ πνπ ζα δείρλεη ηελ πνξεία  πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ην Σκήκα Σεισλείσλ γηα πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ, θαζηζηψληαο ην παξάιιεια 

πξφηππν ηκήκα αξηζηείαο ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΙΣΔΛΩΝΔΙΟ 

ΠΡΩΣΟΗ  

ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΑΡΥΔΗΟ

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ 

ΛΔΤΚΩΗΑ

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ 

ΠΑΦΟΤ

ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ

ΣΟΜΔΑ ΑΞΗΩΝ / ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ

ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ  ΗΓΗΩΝ 

ΠΟΡΩΝ/ΔΔ/ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ

ΣΟΜΔΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ/ ΑΠΟΘ. 

ΣΔΛ. ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ / ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΑΠΟΘΖΚΩΝ/ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ/ΚΑΠΝΗΚΑ/ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ/ EMCS

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ / T.I.R./ ΘΔΜΑΣΑ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΖ/ ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΔΣΩΣΑ  

ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ/ΣΔΛΩΝΔΗΑ 

2020/ΣΟΜΔΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ

ΘΔΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ

ΣΟΜΔΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ 

ΔΗΑΓΩΓΩΝ     

ΣΟΜΔΑ ΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΣΟΜΔΑ ΓΑΜΟΛΟΓΗΟΤ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΑ 

ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Φ.Π.Α

ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ

ΘΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΣΖ ΠΡΑΗΝΖ ΓΡΑΜΜΖ
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΟΤ. ΟΗΚΟΝ. ΦΟΡΔΩΝ/ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ/ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ/ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ/ 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΖΡΗΩΝ

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ 

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ

ΣΟΜΔΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΔΩΝ/ΘΔΜΑΣΑ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ

ΘΔΜΑΣΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΩΝ  

ΓΔΜΑΣΩΝ

ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΔΡΩΡΗΩΝ

ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΣΔΛΩΝΔΗΟ 

ΛΔΜΔΟΤ

ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΘΔMΑΣΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΩΝ/ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ/ 

ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΔΝΑΠΟΘΔΖ/ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ 

ΕΩΝΩΝ/ΚΤΡΩΔΗ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΉ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (ΆΣΛΑΝΣΑ)

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ  ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ ΘΔΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ

ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΣΟΜΔΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

 


