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Θέμα: «Παροχή στοιχείων κίνησης προδρόμων ουσιών ναρκωτικών για το έτος 2022»

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί πρόδρομων ουσιών και ναρκωτικών», κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διάθεση διαβαθμισμένων ουσιών στην αγορά (περίπτ. δ άρθρου
2 ίδιου Κανονισμού) (επιχείρηση), παρέχει στις αρμόδιες αρχές συνοπτικές πληροφορίες όσον αφορά
στις συναλλαγές του με αντικείμενο διαβαθμισμένες ουσίες, όπως ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής που
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου Κανονισμού.
Με την παράγραφο 1 του  άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1011 της
Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
111/2005…»,  εξειδικεύεται  ότι  οι  προαναφερόμενες  επιχειρήσεις  οφείλουν  να  ενημερώνουν
συνοπτικά τις αρμόδιες αρχές για:
α) τις ποσότητες  διαβαθμισμένων ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν ή παραδόθηκαν  και 
β) σε περίπτωση παράδοσης, για την ποσότητα που παραδόθηκε σε κάθε τρίτο μέρος.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του
Συμβουλίου  «σχετικά  με  τη  θέσπιση  κανόνων  για  την  παρακολούθηση  του  εμπορίου  πρόδρομων
ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
συμμετέχει  στην  εισαγωγή  ή  την  εξαγωγή διαβαθμισμένων  ουσιών  ή σε  σχετικές  δραστηριότητες
μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν, ως μη μισθωτοί, τη δραστηριότητα
της κατάρτισης τελωνειακών διασαφήσεων για πελάτες (επιχείρηση),  παρέχει  στις αρμόδιες  αρχές
συνοπτικές πληροφορίες όσον αφορά στις εξαγωγές του, στις εισαγωγές του η στις δραστηριότητες
μεσαζόντων που διενεργεί.  
Με την παράγραφο 2 του  άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1011 της
Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
111/2005…»,  εξειδικεύεται  ότι  οι  προαναφερόμενες  επιχειρήσεις,  οφείλουν  να  παρέχουν  στις
αρμόδιες αρχές, συνοπτική ενημέρωση σχετικά με: 
α) Τις εξαγωγές διαβαθμισμένων ουσιών για τις οποίες απαιτείται άδεια εξαγωγής (ανάλογα με την

περίπτωση, αναφορά στις χώρες προορισμού, στις εξαγόμενες ποσότητες και στους αριθμούς που
φέρουν οι άδειες εξαγωγής).
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β) Τις   εξαγωγές   φαρμάκων   και  κτηνιατρικών  φαρμάκων  («φάρμακα»)  που  περιέχονται  στην
κατηγορία 4  του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον
Καν. (ΕΕ) αριθ. 1259/2013,σύμφωνα με τις οποίες  θα πρέπει να προηγείται: 
 άδεια εξαγωγής και 
 γνωστοποίηση πριν από την εξαγωγή (PEN=Pre Export Notificationi), η οποία θα αποστέλλεται

από τις αρμόδιες αρχές στην Ένωση στις αρμόδιες αρχές της χώρας  προορισμού. 
γ) Όλες τις εισαγωγές διαβαθμισμένων ουσιών κατηγορίας 1 του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 111/2005, για τις οποίες απαιτείται άδεια εισαγωγής ή όλες τις περιπτώσεις στις οποίες οι
διαβαθμισμένες  ουσίες  κατηγορίας  2 εισέρχονται  σε  Ελεύθερη Ζώνη,  υπόκεινται  σε  καθεστώς
αναστολής διαφορετικό από την διαμετακόμιση ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

δ)  Όλες τις δραστηριότητες μεσαζόντων που αφορούν στις διαβαθμισμένες ουσίες των κατηγοριών 1
και 2 του Παρατήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005.

 
3. Ως αρμόδια  Αρχή,  για  την  παροχή  των  αναφερόμενων  πληροφοριών  στις  ανωτέρω

παραγράφους  1  και  2 ,  έχει  οριστεί  η  Διεύθυνση  Στρατηγικής  Τελωνειακών  Ελέγχων  και
Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ.
Ως προθεσμία παροχής των πληροφοριών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως
και 31.12.2022, ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2023.
Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ακόλουθες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dstepdrugs@aade.gr και d  .  chalkia  @  aade  .  gr   

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι:
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 7β του άρθρου 5 του  νόμου 3583/2007 περί «Αναμόρφωσης του

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλων Διατάξεων», με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις
του άρθρου 4  του  νόμου 1729/1987,  στις  επιχειρήσεις  οι  οποίες  δεν  αποστέλλουν εντός  των
τασσόμενων  από  τις  αρμόδιες  αρχές  τις  πληροφορίες  και  τα  στοιχεία  που  ορίζονται  στους
Κανονισμούς  (ΕΚ)  αριθ.  273/2004  και  111/2005,  επιβάλλεται  πρόστιμο  πεντακοσίων  (500,00)
ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας.

β) Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν σχετική Έκθεση στην αρμόδια Αρχή, ακόμη και στην
περίπτωση μη διενέργειας συναλλαγών εντός του έτους αναφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν αρμοδίως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με
κοινοποίηση του παρόντος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 Αποδέκτες προς ενέργεια     

1. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
3. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαίας
4. Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ-Αυτοτελες Τμήμα  Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
5. Γενικό Επιτελείο Στρατού-411 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού-Φαρμακευτικά Εργαστήρια, 

Πειραιώς 174, Ταύρος, Τ.Κ. 17778,  abyy.fe@gmail.com
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ακαδημίας 7, Αθήνα, 106 71, e-mail: inifo  @  acci  .  gr  .
7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,  Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη,  546 24, e-mail:

root  @  ebeth  .  gr  .
8. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ομονοίας 44, Αθήνα, 106 79, e-mail:  presspubl  @  eea  .  gr  .
9. Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  Θεσσαλονίκης,  Αριστοτέλους  27,  Θεσσαλονίκη,  546  24,  e-mail:

grammateia  @  epepthe  .  gr  .
10. Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  Πειραιώς,  Αγίου  Κωνσταντίνου  3,  Πειραιάς,  185  31,  e-mail:

eepir  @  oteniet  .  gr  .  
11. Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  Πειραιώς,  Γεωργίου  Κασιμάτη-Πλατεία  Οδησσού,  e-mail:

evep  @  pcci  .  gr  
12. Ε.Ο.Φ-Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, e-mail: ddimas  @  eof  .  gr  
13. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας, Καραϊσκου 82,4ος όροφος, Πειραιάς, 185 32, e-mail: 

oete  @  oete  .  gr  
14. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, Χρήστου Λαδά 5-7, Αθήνα, 105 61, e-mail: pef  @  pef  .  gr  
15. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, Σ.Ε.Β, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, 105 57, e-mail: inifo  @  sev  .  org  .  gr  .
16. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, ΣΕΧΒ, Πατησίων 56,3ος όροφος, Αθήνα, 106 82,  e-mail:

haci  @  oteniet  .  gr  .
17. Πανελλήνιος  Σύλλογος  Χημικών  Βιομηχανίας  & Επιχειρήσεων,  Κάνιγγος  27,Αθήνα,  106  82,  e-mail:

psxbe  .  official  @  gmail  .  com  .
18. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας  6, Αθήνα,  106 71, e-mail: keeuhcci  @  uhc  .  gr  .
19. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Λεωφ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, Χαλάνδρι, 152

32,  e-mail: inifo  @  sfee  .  gr  .
20. Σύνδεσμος Παραγωγών και  Εμπόρων Λιπασμάτων, Πανόρμου 62, Αθήνα, 115 23, e-mail: inifo  @  spel  .  gr  .
21. Ένωση Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27, Αθήνα, 106 82, e-mail: inifo  @  eex  .  gr  .
22. Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων, Μενάνδρου 54, Αθήνα, 104 31, e-mail: spee  @  otreniet  .  gr  .
23. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών, Μητροπόλεως 60, Καστοριά, 52 100, e-mail: inifo  @  greekfur  .  gr  .
24. Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων, Βερανζέρου 34, Αθήνα, 104 32, 

e-mail: papw-gr@oteniet.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητού Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης  Γεν. Δ/σης  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων – Τμήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’
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