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Κοινωνικός ρόλος του Τμήματος Τελωνείων

➢ Έλεγχος διακίνησης ατόμων και εμπορευμάτων

➢ Διευκόλυνση και ασφάλεια του νόμιμου εμπορίου

➢ Προστασία

▪ δημόσιας υγείας

▪ περιβάλλοντος

▪ δημόσιας ηθικής τάξης

▪ πολιτιστικής κληρονομιάς

➢ Συνεργασία με διάφορα Τμήματα για εξασφάλιση 

άδειας / έγκρισης στην εισαγωγή ή εξαγωγή



Νομικό πλαίσιο

➢ Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας και κανονισμοί για τη 

συμπλήρωση και εφαρμογή του

➢ Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος του 2004

➢ Νόμοι και κανονισμοί στα πλαίσια αρμοδιοτήτων 

άλλων Υπηρεσιών



Σημεία ελέγχου

➢ Διασυνοριακοί έλεγχοι σε αεροδρόμια και λιμάνια

➢ Έλεγχοι στα σημεία διέλευσης

➢ Έλεγχοι σε ταχυδρομικά δέματα



Εργαλεία

➢ Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(TARIC): περιλαμβάνει μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο

➢ Ολοκληρωμένο Σύστημα Κυπριακού Δασμολογίου 

(Tariff)

➢ Εγκύκλιοι

➢ Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

➢ Σύστημα ανάλυσης κινδύνου



Είδη προϊόντων που ελέγχονται

➢ Προϊόντα πετρελαίου

➢ Χημικές ουσίες και παρασκευάσματα χημικής βιομηχανίας

➢ Παιχνίδια

➢ Πλαστικά

➢ Δερμάτινα είδη

➢ Σαπούνια και καθαριστικά, χλωρίνη

➢ Κάρβουνα

➢ Ψευδοκοσμήματα

➢ Μετασχηματιστές

➢ Ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 

➢ Διαχείριση αποβλήτων



Ενέργειες

➢ Έλεγχος TARIC ή Tariff για μέτρα

➢ Παρουσίαση Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας από τον 

εισαγωγέα

➢ Παρουσίαση αδειών/πιστοποιητικών

➢ Επικοινωνία με λειτουργούς του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας

➢ Αποστολή καταλόγου σχετικών εισαγωγών τέλος του 

χρόνου

➢ Κατακράτηση ύποπτων ή κατάσχεση μη 

συμμορφούμενων προϊόντων



Σημεία διέλευσης

Διακινούνται:

➢ εμπορεύματα τουρκοκυπριακά

➢ εμπορεύματα εισαγόμενα που έχουν υποστεί την 

τελευταία ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη 

μεταποίηση ή επεξεργασία στις περιοχές που 

βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας

εφόσον συνοδεύονται από έγκυρο Συνοδευτικό Έγγραφο

Κύρια προϊόντα:

➢ μπογιές

➢ θίνερ



Σημεία διέλευσης

΄Ελεγχοι:

➢ πιστοποιητικά καταχώρησης (REACH)

➢ ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία (CLP)

➢ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα

➢ πληροφορίες σύστασης σύμφωνα με τον CLP

➢ πρόνοιες του περί περιορισμού των εκπομπών

πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη 

χρήση οργανικών διαλυτών  

Επικοινωνία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας



Ταχυδρομείο

➢ Όχι ιδιαίτερη διακίνηση χημικών

➢ Αύξηση των εισαγωγών μέσων ατομικής προστασίας, 

ιδιαίτερα μασκών κατά την περίοδο της πανδημίας

➢ Επικοινωνία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας



Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(TARIC) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/

Ολοκληρωμένο Σύστημα Κυπριακού Δασμολογίου (Tariff)

http://tariff-prod.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-
web/#!/taric/measure/mcc/search

ECICS – European Customs Inventory of Chemical 
Substances – Ευρετήριο χημικών ουσιών

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemi
calsubstance_consultation.jsp?Lang=el

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
http://tariff-prod.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-web/#!/taric/measure/mcc/search
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp?Lang=el



