ΕΤΚ – Επιςκόπθςθ
Ενότθτα θλεκτρονικισ
μάκθςθσ
Αυτι θ εφχρθςτθ ενότθτα θλεκτρονικισ
μάκθςθσ παρζχει επιςκόπθςθ ςχετικά με τον
Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (ΕΤΚ).
Επικεντρϊνεται ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά, τον
αντίκτυπο ςτο ζργο των τελωνειακϊν αρχϊν και
των ςυναλλαςςόμενων και ςτα βαςικά οφζλθ για
τα δφο μζρθ.

Για να ωφελθκείτε ςτο ζπακρο από τισ
δυνατότθτεσ αυτοφ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ, ςυνιςτοφμε να εντάξετε τα
μακιματα ςτο δικό ςασ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
και να αναπτφξετε ζνα πλιρωσ ςυνδυαςμζνο
πρόγραμμα εκμάκθςθσ.

Κοινό-ςτόχοσ
Όλοι οι τελωνειακοί υπάλλθλοι και οι
ςυναλλαςςόμενοι, οι οποίοι χρειάηεται να
προχωριςουν ςε γριγορθ επιςκόπθςθ τθσ
νομοκεςίασ του ΕΤΚ και των οφελϊν του.

Διακζςιμεσ γλϊςςεσ
Αυτι θ ενότθτα είναι διακζςιμθ ςτισ 22 γλϊςςεσ
τθσ ΕΕ. Για τθν τρζχουςα κατάςταςθ, ανατρζξτε
ςτον πίνακα ςτον
ιςτότοπο Europa.

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι
Μόλισ ολοκλθρϊςετε αυτό το πρόγραμμα διάρκειασ 105
λεπτϊν, κα ζχετε μάκει για:
-

-

τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (ΕΤΚ) εν γζνει:
το πλαίςιο του ΕΤΚ και τα βαςικά
κακεςτϊτα του και τα οφζλθ από κάκε
τελωνειακό κζμα,
τθν επίδραςθ του ΕΤΚ τόςο ςτο δθμόςιο
όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα,
το χρονοδιάγραμμα τθσ μετάβαςθσ ςτον
ΕΤΚ,
τισ διάφορεσ νομικζσ πράξεισ του πακζτου
του ΕΤΚ: κατ' εξουςιοδότθςθ πράξθ (ΚΕΠ),
εκτελεςτικι πράξθ (ΕΠ) και μεταβατικι
κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξθ (ΜΚΠ).

Ιδιαιτερότθτεσ τθσ παροφςασ ενότθτασ
Τα βαςικά χαρακτθριςτικά και οφζλθ του
ΕΤΚ
εξετάηονται
λεπτομερϊσ
ανά
τελωνειακι δραςτθριότθτα.
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ, είςτε
ελεφκεροι να ανατρζξετε ςε
οποιονδιποτε τομζα ςασ ενδιαφζρει με
τθ ςειρά που επικυμείτε, κάνοντασ κλικ
ςτο αντίςτοιχο ςθμείο.

Γενικά χαρακτθριςτικά
Μπορείτε να διακόψετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όταν
το ανοίξετε ξανά, μπορείτε να ςυνεχίςετε από το ςθμείο
που ςταματιςατε. Οι ολοκλθρωμζνεσ ενότθτεσ
ςθμειϊνονται με κίτρινο χρϊμα ςτο μενοφ.
Μια ςφνοψθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τισ πιο
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ διατίκεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι
ςτθ βιβλιοκικθ του προγράμματοσ.

Πϊσ να αρχίςω και να χρθςιμοποιιςω τα
μακιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ;
-

-

-

Πραγματοποιιςτε δωρεάν λιψθ τθσ ενότθτασ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ
φόρμα λήψησ.
Για τισ επιλογζσ .iso, .exe, .html και .html5 επιλζξτε τον
ςυνικθ ςυμπιεςμζνο φάκελο.
Για τθν ζκδοςθ .scorm που κα ενςωματωκεί ςτο
ςφςτθμά ςασ LMS, επιλζξτε τον ςυμπιεςμζνο φάκελο
(scorm).
Διαβάςτε τον οδθγό γριγορθσ εκκίνθςθσ που είναι
διακζςιμοσ ςτον ςυμπιεςμζνο φάκελο που ζχετε
λάβει. Εξθγεί πϊσ να εγκαταςτιςετε τα μακιματα ςτο
ςφςτθμά ςασ.
Η χριςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ δεν απαιτεί
υψθλό βακμό δεξιοτιτων πλθροφορικισ εκ μζρουσ των
εκπαιδευόμενων.
Σε περίπτωςθ τεχνικϊν ηθτθμάτων, επικοινωνιςτε πρϊτα
με τον τοπικό διαχειριςτι ςασ. Εάν εξακολουκεί να
παρουςιάηεται πρόβλθμα, αποςτείλτε τθν περιγραφι
(ςυμπεριλαμβανομζνων ςτιγμιότυπων οκόνθσ) ςτθ
διεφκυνςθ taxud - elearning@ec.europa.eu

Πϊσ αναπτφχκθκαν τα μακιματα;
Αυτό το πρόγραμμα είναι μια από τισ ενότθτεσ ενόσ
εκτεταμζνου προγράμματοσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ τθσ ΕΕ για
τον ΕΤΚ (δείτε τον ιςτότοποEUROPA).
Μπορείτε να παρακολουκιςετε αυτό το πρόγραμμα
θλεκτρονικισ μάκθςθσ τθσ ΕΕ για τον ΕΤΚ ςυνολικά.
Ωςτόςο, οι ενότθτεσ ζχουν ςχεδιαςτεί κατά τρόπο ϊςτε να
επιτρζπεται θ επιλογι μίασ ενότθτασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ
των επαγγελματικϊν ικανοτιτων ςασ.
Τα μακιματα αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
Τελωνεία 2020. Το περιεχόμενο του προγράμματοσ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ του ΕΤΚ δθμιουργικθκε από μια
ομάδα ζργου που περιλαμβάνει μια ομάδα ειδικϊν ςτα
τελωνεία από εκνικζσ διοικθτικζσ αρχζσ και τον ιδιωτικό τομζα
ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ και
Τελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
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Φορολογίασ και Τελωνειακισ Ζνωςθσ / E3
Διαχείριςθ προγραμμάτων και
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