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Δασμοφορολογικές Απαλλαγές_ Καθεστώτα Αναστολής/
Πρόδρομες Ουσίες
1.

Ε

Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι πρόδρομες ουσίες;

Α

Κατηγορία 1:
Εφεδρίνη
Εργομετρίνη
Εργοταμίνη
Λυσεργικό οξύ
1-φαινυλο-2-προπανόνη
Ψευδοεφεδρίνη
Ακετυλανθρανυλικό οξύ
3,4 μεθυλενοδιοξυφινυλο-προπαν-2-ονη
Ισοσαφρόλη
Πιπερονάλη
Σαφρόλη
Νορεφεδρίνη
Κατηγορία 2:
Οξικός ανυδρίτης
Ανθρανιλικό Οξύ
Φαινυλοξικό οξύ
Πιπεριδίνη
Υπερμαγγανικό κάλιο
Κατηγορία 3:
Ακετόνη
Αιθυλαιθέρας
Μεθυλαιθυλκετόνη
Τολουόλη
Θειικό Οξύ
Υδροχλωρικό οξύ

2.

Ε

Τι απαιτείται για τις Εισαγωγές προδρόμων ουσιών;

Α

Για τις εισαγωγές προδρόμων ουσιών της 1ης κατηγορίας απαιτείται άδεια εισαγωγής η
οποία εκδίδεται από την 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων κατόπιν σχετικής αιτήσεως του
ενδιαφερομένου.
Οι εισαγωγές προδρόμων ουσιών της 2ης και 3ης κατηγορίας πραγματοποιούνται χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις.
‘Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν την ονομασία της ουσίας και τον
Κ.Σ.Ο., την ποσότητα και το βάρος της, το όνομα και την διεύθυνση του εξαγωγέα, του
εισαγωγέα του τελικού παραλήπτη και, κατά περίπτωση, του μεσάζοντος.
Όλα τα στοιχεία των εισαγωγών τηρούνται από τον επιχειρηματία για μία τριετία και
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τηρείται βιβλίο κίνησης προδρόμων ουσιών.

3.

Ε

Τι υποχρεώσεις έχει ο επιχειρηματίας που συμμετέχει σε εισαγωγή, εξαγωγή,
δραστηριότητες μεσαζόντων, κατοχή, αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή,
επεξεργασία, εμπορία, διανομή και διάθεση στην αγορά προδρόμων ουσιών
κατηγορίας 1;

Α

Κατηγορία 1



Έκδοση έγκρισης από την 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων
Κατάθεση αιτήσεως νομίμου εκπροσώπου και απαιτούμενων δικαιολογητικών
στην 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων

Αίτηση & απαιτούμενα Δικαιολογητικά

















4.

πλήρες όνομα και πλήρη δ/νση αιτούντος
πλήρες όνομα αρμοδίου υπαλλήλου
περιγραφή της θέσης και των καθηκόντων του αρμοδίου υπαλλήλου
Πλήρη Δ/νση εγκαταστάσεων της επιχείρησης
Περιγραφή όλων των χώρων αποθήκευσης, παραγωγής, παρασκευής και
μεταποίησης προδρόμων ουσιών
Μέτρα ασφάλειας έναντι αντικανονικής αφαίρεσης των προδρόμων ουσιών
Ονομασία πρόδρομης ουσίας και Κ.Σ.Ο.
Σε περίπτωση μείγματος ή φυσικού προϊόντος
ονομασία μείγματος ή φυσικού προϊόντος
ονομασία και Κ.Σ.Ο. των προδρόμων ουσιών στο μείγμα ή το φυσικό προϊόν
ανώτατο ποσοστό των προδρόμων ουσιών στο μείγμα ή το φυσικό προϊόν
Περιγραφή πράξεων
Επικυρωμένο μητρώο επιχείρησης
Ποινικό μητρώο αιτούντος και αρμοδίου υπαλλήλου
Άδεια δυνατότητας του Ε.Ο.Φ. τριετούς ισχύος
Παράβολο των 50 Ευρώ

Ε

Ποιες οι υποχρεώσεις επιχειρηματιών κατηγορίας 2 και 3;

Α

Κατηγορίες 2 & 3
Όλοι οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στην εισαγωγή, εξαγωγή, δραστηριότητες
μεσαζόντων, κατοχή, αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία,
διανομή και διάθεση στην αγορά πρόδρομων ουσιών της Κατηγορίας 2 ¨η σε εξαγωγές
της Κατηγορίας 3 θα πρέπει να καταχωρούνται σε μηχανογραφημένο Αρχείο της 33ης
Δ/νσης Ελέγχου Τελωνείων καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά δηλ.
- Αίτηση όπου δηλώνονται :




Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, η διεύθυνση της έδρας της και των
εγκαταστάσεων της
Τα στοιχεία του υπευθύνου υπαλλήλου όταν πρόκειται για ουσίες της 2ης
κατηγορίας
Η ονομασία της πρόδρομης ουσίας ή των προδρόμων ουσιών για τις οποίες
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ζητείται η καταχώρηση
- Άδεια Δυνατότητας του Γ.Χ.Κ.
- Παράβολο των 10 Ευρώ
Όλοι οι επιχειρηματίες τηρούν τα στοιχεία κίνησης των προδρόμων ουσιών της
κατηγορίας 2 και 3 σε θεωρημένο βιβλίο από το Γενικό Χημείο του Κράτους και την
αρμόδια χωρικά τελωνειακή αρχή.

5.

Ε

Τι απαιτείται για τις Εξαγωγές Προδρόμων ουσιών κατηγορίας 1;

Α

Κατηγορία 1
Έκδοση Άδειας Εξαγωγής η οποία εκδίδεται από την 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων
κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγής ουσιών Κατηγορίας 1 πραγματοποιείται
γνωστοποίηση πριν την εξαγωγή στην χώρα προορισμού. (Καν.111/2005 L.22/1/26-12005).

6.

Ε

Τι απαιτείται για τις Εξαγωγές Προδρόμων ουσιών κατηγορίας 2;

Α

Κατηγορία 2
Έκδοση Άδειας Εξαγωγής η οποία εκδίδεται από την 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων
κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Για τις εξαγωγές οξικού ανυδρίτη, υπερμαγγανικού καλίου και φαινυλοξικού οξέος
απαιτείται γνωστοποίηση πριν την εξαγωγή σε όλες τις περιπτώσεις ενώ για τις
υπόλοιπες ουσίες απαιτείται γνωστοποίηση πριν την εξαγωγή για ορισμένες μόνο χώρες
προορισμού (παράρτημα IV Καν. 1277/2005 L. 202/7/3-8-2005).

7.

Ε

Τι απαιτείται για τις Εξαγωγές Προδρόμων ουσιών κατηγορίας 3;

Α

Κατηγορία 3
Δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Εξαγωγής παρά μόνο όταν προορίζονται για χώρες που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του Καν. 1277/2005 L. 202/7/3-8-2005

8.

Ε

Από ποια τελωνεία πραγματοποιούνται εισαγωγές/εξαγωγές προδρόμων ουσιών;

Α

Από τα τελωνεία Α’ Τάξης.
Στη Νομαρχία Πειραιά αρμόδιο το Ε’ Τελωνείο .
Στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης αρμόδιο το Α’ Τελωνείο

Τελευταία Ενημέρωση: 28/2/2020 2:00 μμ

σελ. 3/3

Πρόδρομες Ουσίες

