ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 26 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΑΠΟ : Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή Τμήματος Εκπαίδευσης &
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΘΕΜΑ: Νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC – Union Customs Code
Κύριοι,
Το Τμήμα Τελωνείων μας έχει πληροφορήσει ότι, ενόψει της εφαρμογής από την 1η Μαΐου
2016, του Νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC – Union Customs Code), έχει
ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (elearning module), το οποίο δίνει μια γενική εικόνα (overview) για τα κύρια χαρακτηριστικά
του Νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, την επίδραση του στις τελωνειακές αρχές και
στο εμπόριο, ως επίσης και για τα μέτρα κατά τη μεταβατική περίοδο από τον Κοινοτικό
Τελωνειακό Κώδικα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 105’. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του
Τμήματος Τελωνείων ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο. Ακολουθούν οι οδηγίες για
το κατέβασμα και λειτουργία του e-learning module.
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/BED542E4F36F77ACC2257C060025
37CF?OpenDocument
Για απορίες σχετικά με τη λειτουργία του μπορείτε να αποτείνεστε στο Τμήμα Τελωνείων,
κ. Ιωάννη Γιάγκου στο τηλέφωνο 22601859.
Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Ανώτερος Διευθυντής Τμήματος Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
/ΜΚων.
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Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων
ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/BED542E4F36F77ACC2257C06
002537CF?OpenDocument

Όταν ανοίξει η πιο πάνω ιστοσελίδα μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας πάνω στο
αρχείο με όνομα Union Custom Code (UCC) overview elearning.
Όταν εμφανιστούν οι πιο κάτω επιλογές επιλέξετε την επιλογή Save as

Μπορείτε να επιλέξετε να κατεβεί στα documents όπως το πιο κάτω παράδειγμα ή
σε οποιοδήποτε folder στον υπολογιστή σας.

Αφού κατέβει όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε
ένα νέο folder στην ίδια τοποθεσία και να το ονομάσετε όπως θέλετε.

Στο πιο κάτω παράδειγμα έχουμε ονομάσει το folder UCC OVERVIEW

Ακολούθως αντιγράφουμε το αρχείο στο folder το οποίο έχουμε δημιουργήσει.

Αφού αντιγράψουμε το αρχείο, τότε κάνουμε extract τα περιεχόμενα του στο folder.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδιακασία το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να
ξεκινήσουμε elearning πατώντας (double click) στο εικονίδιο story (εάν ο default
browser σας είναι ο Internet Explorer version 8,9,10) ή στο εικονίδιο story_html5 (εάν
ο default browser σας είναι ο Internet Explorer version 11, ο Google Chrome ή ο
Firefox).

