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Θέμα: Δημοσίευση νέου Κανονισμού (ΕΕ) για την 
κυκλοφορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών 

εκρηκτικών υλών 
 

Από 1 Φεβρουαρίου 2021 μπαίνει σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά 
και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών. 
 
Ο εν λόγω Κανονισμός τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και 
αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013.  

Στόχος είναι να περιοριστεί η διαθεσιμότητα των εν λόγω ουσιών ή μειγμάτων 
που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού σε μέλη του 
ευρύ κοινού και να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη αναφορά ύποπτων συναλλαγών σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται ουσίες όπως είναι το νιτρικό 
οξύ, το νιτρικό αμμώνιο, το θειικό οξύ, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το χλωρικό 
νάτριο κ.ά.    

Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται ουσίες που περιλαμβάνονται στα εν 
λόγω Παραρτήματα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές και να φροντίσουν 
όπως οι νέες διατάξεις της νομοθεσίας εφαρμόζονται σωστά.   

Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά από οικονομικούς φορείς, μέσω ή εκτός του διαδικτύου 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών. Οι οικονομικοί φορείς επιτρέπεται να 
διαθέτουν τις εν λόγω ουσίες μόνο σε άλλους οικονομικούς φορείς ή σε επαγγελματίες 
χρήστες. Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ο υποψήφιος πελάτης 
είναι επαγγελματίας χρήστης ή άλλος οικονομικός φορέας, θα πρέπει να ζητούν 
ορισμένες πληροφορίες για κάθε συναλλαγή και να συμπληρώνεται σχετική δήλωση. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να φυλάσσονται για περίοδο 18 μηνών από την ημερομηνία 
της συναλλαγής και να τηρείται επίσης μητρώο.  

Επίσης, προκειμένου να εξακριβωθεί η σκοπούμενη χρήση της πρόδρομης ουσίας 
εκρηκτικών υλών, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο συνάδει με την 
εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου πελάτη. Στην 
περίπτωση ύποπτων συναλλαγών, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ενημερώνουν το 
εθνικό σημείο επαφής που είναι η Αστυνομία.      
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Ακολουθεί ενημερωτικό έντυπο για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού της ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2019/1148, από τον Κλάδο Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ Εξαγωγής Εμπορίου, 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κυκλοφορήσει Κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148 όσον αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και 
τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Θα τις βρείτε ΕΔΩ.   

Για τυχόν απορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον Κλάδο Έκδοσης Αδειών 
Εισαγωγής/ Εξαγωγής Εμπορίου, στα τηλέφωνα 22867197 ή 22867332, ή μέσω email 
pevgeniou@meci.gov.cy, xxenopoulos@meci.gov.cy.  

 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός  
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης 
Για Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ  
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