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Ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή του 3ου Regional Workshop για την εφαρμογή 

του Κανονισμού ΕΕ/98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών 

εκρηκτικών υλών. 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Regional Workshop σχετικά με την εφαρμογή του 

Κανονισμού ΕΕ/98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Το 

Workshop διεξήχθη στην Αθήνα στις 9 & 10 Φεβρουαρίου 2017, στο Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,  

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Home Office του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στο Workshop συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής 

Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  καθώς και εκπρόσωποι από τις αρμόδιες 

αρχές  της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Βελγίου, Ολλανδίας και Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

Σκοπός του Workshop ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των 

αρμοδίων αρχών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του  Κανονισμού ΕΕ/98/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην 

αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την αποτελεσματική  

αντιμετώπιση του φαινομένου της πιθανής παράνομης χρησιμοποίησης προδρόμων 

ουσιών εκρηκτικών υλών για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών και γενικότερα για 

τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. 

Φωτογραφίες από το “3ο Regional Workshop για την υποστήριξη  

εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ/98/2013 
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Σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία, ο Κανονισμός ΕΕ/98/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποσκοπώντας στην κατοχύρωση και τη 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας ασφάλειας με παράλληλη 

επίτευξη της μικρότερης δυνατής διαταραχής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

της άρσης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, 

εισαγωγή, κατοχή ή χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών από μέλη του 

ευρέος κοινού. Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης αυτής ένα κράτος μέλος διατηρεί το 

δικαίωμα θέσπισης καθεστώτος χορήγησης άδειας σε μέλη του ευρέος κοινού που 

έχουν έννομο συμφέρον να αποκτούν, να εισάγουν, να έχουν στην κατοχή τους ή να 

χρησιμοποιούν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών. 

Στη χώρα μας, σε εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, εκδόθηκε με μέριμνα της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας / Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας η αριθμ. 
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οικ. 23056/ΔΤΒΝ464/Τμ. Δ/Φ.14.4 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία απαγορεύει τη 

διαθεσιμότητα στα μέλη του ευρέος κοινού των οριζόμενων σύμφωνα με τον Κανονισμό 

«πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς», του παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και την εισαγωγή, κατοχή ή χρήση από 

τα μέλη του ευρέος κοινού των ουσιών αυτών (παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του 

Κανονισμού).   

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θεσπίζονται δύο κατηγορίες προδρόμων ουσιών 

εκρηκτικών υλών, για τις οποίες οι πωλητές έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Πρόδρομες ουσίες που επιτρέπονται για χρήση από το ευρύ κοινό μόνον σε 

συγκεντρώσεις ίσες ή μικρότερες από τα αναγραφόμενα όρια 

 

ΟΥΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Υπεροξείδιο 

του υδρογόνου 

12% κ.β. Βαφές Μαλλιών, Λευκαντικά και 

καθαριστικά μέσα, εντομοκτόνα 

Νιτρομεθάνιο 30% κ.β. Καύσιμο 

Νιτρικό οξύ 3% κ.β. Καθαριστικά μέσα, επεξεργασία 

μετάλλων 

Χλωρικό και 

υπερχλωρικό νάτριο 

και κάλιο 

40% κ.β. Πυροτεχνήματα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Πρόδρομες ουσίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό και για τις οποίες αναφέρονται οι 

ύποπτες συναλλαγές 

 

ΟΥΣΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Εξαμίνη Στερεό καύσιμο 

Θειικό οξύ Καθαριστικό μέσο,  

οξύ για μπαταρίες αυτοκινήτων 

Ακετόνη Διαλυτικό για βερνίκια νυχιών 

Νιτρικό κάλιο, ασβέστιο και νάτριο Λιπάσματα, συντηρητικά τροφίμων 

Νιτρικό άλας ασβεστίου - αμμωνίου Λιπάσματα 

Νιτρικό αμμώνιο Λιπάσματα, ψυκτικά μέσα 

Σκόνη αλουμινίου Πυροτεχνήματα, πιγμέντα βαφών 

Σκόνη μαγνησίου Πυροτεχνήματα 

Εξαϋδρικό Νιτρικό μαγνήσιο  Λιπάσματα 

 

 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

και σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού 98/2013/ΕΕ, ως 

Εθνικό Σημείο Επαφής για την αναφορά υπόπτων συναλλαγών, σημαντικών 

εξαφανίσεων και κλοπών ουσιών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και  2 ορίζεται 

το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ως άνω αναφορές υποβάλλονται στο τηλέφωνο +30210 
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6914916 ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

dka_opla@police.gr.  


