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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 «Νό-

μος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32).

γ) Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’143).

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α’194), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

2. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ...Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4. Την 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκα-
λη» (3903/Β’/5-12-2016), όπως τροποποιήθηκε με την 
638/128269/30-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(4250/Β’/2017).

5. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

7. Την 2428/119952/6-9-2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(3936/Β’/2018).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

9. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων 
καλλιέργειας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός 
των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την καλ-
λιέργεια και την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 
ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού καταλόγου του 
είδους Cannabis sativa L. (εφεξής κάνναβη).

2. Καθιερώνεται σύστημα αδειοδότησης για την καλ-
λιέργεια κάνναβης.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

«Καλλιεργητής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
καλλιεργεί ποικιλίες κάνναβης.

Άρθρο 3 
Αρμόδιες αρχές

1. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την καλλιέργεια 
κάνναβης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιερ-
γούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια 
για την εποπτεία της εισαγωγής και ενδοκοινοτικής από-
κτησης πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης.

3. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός- ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι αρμόδιος για την εκπαίδευ-
ση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των 
δειγμάτων.

4. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων 
(ΤΑΑΕ) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:

α) τη διατύπωση εισήγησης στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή των κυρώσεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11,

β) την ηλεκτρονική τήρηση του Μητρώου, ηλεκτρονι-
κά, των καλλιεργητών ποικιλιών κάνναβης,

γ) τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και τη συλλογή 
του πρώτου και του δεύτερου δείγματος, για επιβεβαι-
ωτική ανάλυση, στις καλλιέργειες ποικιλιών κάνναβης 
σύμφωνα με το άρθρο 11,

δ) την αποστολή των δειγμάτων σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 9,

ε) την σύνταξη και αποστολή της έκθεσης ελέγχου 
της παρ. 3 του άρθρου 11 στη Διεύθυνση Συστημάτων 
Καλλιέργειας και ΠΦΠ,

στ) την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 6 της πα-
ρούσας, με τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανά ποι-
κιλία όσον αφορά την περιεκτικότητα σε τετραυδρο-
κανναβινόλη (THC) για τις καλλιέργειες που βρίσκονται 
εντός της περιοχής αρμοδιότητας τους καθώς και την 
αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων στον 
ενδιαφερόμενο καλλιεργητή,

ζ) την αποστολή στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλει-
ας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των 
αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών αναλύσεων όταν 
αυτά υπερβαίνουν το όριο ανοχής όπως τούτο ορίζεται 
στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013.

Άρθρο 4 
Αδειοδότηση καλλιέργειας κάνναβης

1. Για τη χορήγηση άδειας καλλιέργειας κάνναβης, 
ο καλλιεργητής υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, 
αίτηση αδειοδότησης στα οικεία ΤΑΑΕ, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι του άρθρου 12, συνοδευόμενη από:

α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την 
οποία πρόκειται να καλλιεργήσει με βάση το σύστημα 
που καταχωρείται στο ΟΣΔΕ (13ψήφιος κωδικός έκτα-
σης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή 
καλλιέργεια.. 

β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την 
οικ.146896/17-10-2014 απόφαση (2878/Β’/27-10-2014). 
Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια στις περιοχές 
όπου το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία τρία (3) 
έτη υπερβαίνει τα 750mm.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φυσικό 
πρόσωπο προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 

8 ν. 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που 
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν 
έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος 
για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, 
η προϋπόθεση του εδαφίου γ) πρέπει να συντρέχει ως 
εξής:

αα) για τις Ανώνυμες Εταιρείες για το σύνολο των με-
λών του Δ.Σ. ββ) για Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθ-
μη Εταιρεία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία για το 
σύνολο των εταίρων γγ) για Κοινοπραξία χωρίς νομική 
προσωπικότητα για το σύνολο των κοινοπρακτούντων 
μελών. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος και 
τα μέλη των ως άνω αναφερόμενων νομικών προσώπων 
ιθαγένειας χώρας εκτός Ελλάδος να προσκομίζουν με 
την αίτηση αδειοδότησης αντίγραφο ποινικού Μητρώου 
της χώρας μόνιμης κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο 
(apostlille).

Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο 
ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτού-
ντα,

ε) Σε περίπτωση αίτησης από νομικό πρόσωπο απαι-
τείται η προσκόμιση νομίμως συνταγμένου και δημοσι-
ευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού, 

στ) Αν το νομικό πρόσωπο που αιτείται έχει έδρα στην 
αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρό-
σωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση τα 
πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης οφείλουν να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

2. α) Τα οικεία ΤΑΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του διοικη-
τικού ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 1 χορηγούν, 
εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, 
την άδεια σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, και ενημερώ-
νουν το Μητρώο του άρθρου 6 ή απορρίπτουν την αί-
τηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν κατά τον 
έλεγχο, τα οικεία ΤΑΑΕ διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου 
δικαιολογητικού της παρ. 1 ενημερώνουν τον αιτούντα 
καλλιεργητή, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
ενημέρωση του προσκομίζει τα ελλείποντα δικαιολογη-
τικά, άλλως η αίτηση του απορρίπτεται.

β). Μετά την έναρξη της καλλιέργειας και εφόσον προ-
κύψει καταδίκη του αιτούντος καλλιεργητή για αδίκημα 
που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών ή για 
οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, 
ή αν διαπιστωθεί το αναληθές κάποιου από τα δικαιολο-
γητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνεται 
σχετικά το Μητρώο και ο ενδιαφερόμενος επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του άρθρου 11.

3. Η άδεια ισχύει μέχρι και τη λήξη του έτους κατά τη 
διάρκεια του οποίου χορηγήθηκε. Για την ανανέωση 
της άδειας πέραν του έτους, ο αιτών οφείλει να υποβά-
λει μαζί με τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1 α΄, γ΄ και 
δ’, την αίτηση υπεύθυνη δήλωση στα οικεία ΤΑΑΕ ότι 
δεν άλλαξαν τα στοιχεία του και τα δικαιολογητικά της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που προσκόμισε κατά την 
πρώτη άδεια. Αν άλλαξε κάποιο από τα δικαιολογητικά 
της παρ. 1 ή αιτείται για νέα έκταση ή ποικιλία πρέπει 
να υποβληθεί νέα αίτηση αδειοδότησης μαζί με όλα τα 
δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
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4. Η άδεια δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Στην πε-
ρίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, η άδεια κληρο-
νομείται από τους νόμιμους κληρονόμους, στο πρόσωπο 
των οποίων πρέπει να συντρέχει ατομικά στον καθένα η 
προϋπόθεση της μη καταδίκης για αδίκημα που προβλέ-
πεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και οι οποίοι έχουν 
τις υποχρεώσεις του άρθρου 7. Αν δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπο του κάθε κληρονόμου τότε ανακαλείται η έγκρι-
ση για το πρόσωπο αυτό και η καλλιέργεια καταστρέφεται.

5. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της παρ. 1, 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, απαιτεί-
ται η γνωστοποίηση των στοιχείων που άλλαξαν ώστε 
να τροποποιείται ή ανακαλείται η αρχική άδεια κατά 
περίπτωση.

6. Για τις περιπτώσεις περισσότερων της μίας καλλιέρ-
γειας, υπαίθριας ή θερμοκηπιακής, ανά έτος, απαιτείται 
πριν την καλλιέργεια η γνωστοποίηση προς το οικείο ΤΑΑΕ 
και τροποποίηση της άδειας. Για τις περιπτώσεις καλλιέρ-
γειας σε γλάστρες ή σε υδροπονική καλλιέργεια απαιτείται 
η δήλωσή τους κατά την αίτηση αδειοδότησης.

Άρθρο 5
Μητρώο καλλιεργητών κάνναβης 
και αρχείο αποτελεσμάτων αναλύσεων

1. α) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ δημιουργεί και 
συντηρεί το Μητρώο καλλιεργητών κάνναβης.

β) Το Μητρώο καλλιεργητών κάνναβης τηρείται και ενη-
μερώνεται από τα ΤΑΑΕ και περιλαμβάνει τα απαραίτητα 
στοιχεία και τα αποτελέσματα αναλύσεων ανά ποικιλία 
ως προς την περιεκτικότητα κάθε δείγματος σε τετραυδο-
νακκαβινόλη (THC), εκφραζόμενη σε ποσοστιαία μορφή 
με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τη διαδικασία που 
χρησιμοποιήθηκε και τα μέτρα που ελήφθησαν.

2. Στο Μητρώο της παρ. 1 έχουν πρόσβαση η Διεύ-
θυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ, η Διεύθυνση 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών 
Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων και η Διεύθυνση Δημό-
σιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και τα ΤΑΑΕ.

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις καλλιεργητών

Οι καλλιεργητές υποχρεούνται:
α) Να διαθέτουν την άδεια καλλιέργειας κάνναβης του 

άρθρου 4.
β) Να συνεργάζονται με τα εθνικά ελεγκτικά όργανα 

κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων καινά 
παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

γ) Να δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, την ημερομηνία 
σποράς - φύτευσης εντός τριών (3) ημερών από την 
πραγματοποίησή της και την ημερομηνία συγκομιδής 
τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν πραγμα-
τοποίησή της.

δ) Να γνωστοποιούν, στα οικεία ΤΑΑΕ:
αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των 

στοιχείων επικοινωνίας τους, εντός δέκα η μέρων,

ββ) την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και 
επανασπορά ή επαναφύτευση ή την καλλιέργεια άλλου 
είδους φυτού,

γγ) τη μη σπορά ή φύτευση της καλλιέργειας,
δδ) την καταστροφή της καλλιέργειας.
Για τις υποπεριπτώσεις γγ και ββ η γνωστοποίηση θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την αντίστοιχη ενέργεια. 
Η ενέργεια της υποπερίπτωσης δδ πραγματοποιείται 
παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου του οικείου ΤΑΑΕ από 
τον οποίο συντάσσεται σχετική έκθεση. Η γνωστοποίηση 
της υποπερίπτωσης δδ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν 
την επανασπορά ή την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού, 

ε) Να αναρτούν έντυπο ενημέρωσης περί καλλιέργειας 
βιομηχανικής κάνναβης σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙΙ 
του άρθρου 10. Η ανάρτηση του έντυπου ενημέρωσης 
πραγματοποιείται κατά την σπορά ή φύτευση της καλ-
λιέργειας σε εμφανή θέση σε κάθε αγροτεμάχιο,

στ) Οι καλλιεργητές διατηρούν όλα τα παραστατικά, 
όπως δελτίο αποστολής, τιμολόγιο πώλησης, σύμβαση 
με μεταποιητική μονάδα (σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα V), άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας, 
σε περίπτωση μεταποίησης από τον ίδιο, που αποδει-
κνύουν το είδος (στέλεχος, σπόρος, ταξιανθία) και την 
ποσότητα του συγκομιζόμενου - νωπού ή/και ξηρού - 
προϊόντος παραθέτοντας και συνοπτική περιγραφή της 
μορφής του προϊόντος (όπως νωπό ή ξηρό, ταξιανθία 
με σπόρο και τμήμα στελέχους, ταξιανθία χωρίς σπό-
ρο) και τον παραλήπτη των προϊόντων, τρία έτη μετά 
την ολοκλήρωση της πώλησης/διάθεσής του. Σε περί-
πτωση που η πώληση/διάθεση γίνεται τμηματικά, ως 
χρόνος ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιείται η τελευταία πώληση/ διάθεση. 
Σε περίπτωση μεταποίησης από τον ίδιο τα παραστα-
τικά διατηρούνται τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της 
συγκομιδής,

ζ) Να προκαταβάλουν το κόστος των αναλύσεων των 
δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των 
ΤΑΑΕ, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία,

η) Να καθαρίζουν προσεκτικά το μηχανολογικό εξο-
πλισμό που χρησιμοποιείται για την σπορά της καλ-
λιέργειας μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή της 
διασποράς των σπόρων προς σπορά κάνναβης σε άλλα 
αγροτεμάχια.

Άρθρο 7 
Ειδικές Διατάξεις Καλλιέργειας

1) Οι καλλιεργητές κάνναβης δύναται να χρησιμοποι-
ούν γλάστρες για την καλλιέργεια εντός θερμοκηπίων και 
θαλάμων καλλιέργειας και για την προβλάστηση σπόρου 
για την ανάπτυξη φυταρίων με σκοπό την μεταφύτευση.

2) Σε περίπτωση καλλιέργειας εντός θερμοκηπίων δύ-
ναται να πραγματοποιήσουν υδροπονική καλλιέργεια.

Άρθρο 8 
Απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού 
ποικιλιών κάνναβης

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 
ποικιλιών κάνναβης που δεν είναι εγγεγραμμένες στον 
«κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών 
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ειδών βάση της οδηγίας 2002/57/EC που δεν υπερβαί-
νουν τα 4 κιλά ανά καλλιεργούμενο στρ. ή χίλια (1.000) 
φυτά και ανά καλλιεργητική περίοδο από καλλιεργητές 
που έχουν λάβει την αδειοδότηση του άρθρου 4.

2. Οι συσκευασίες του εισαγόμενου πολλαπλασιαστι-
κού υλικού πρέπει να είναι σφραγισμένες. Οι εν λόγω 
συσκευασίες πρέπει να φέρουν επισήμανση με υποχρε-
ωτικά τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

• Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία της επιχείρησης 
παραγωγής/εμπορίας

• Το φυτικό είδος
• Την ποικιλία
• Περιεκτικότητα της ποικιλίας σε τετραδροκανναβι-

νόλη (THC) %
• Το καθαρό βάρος (σε κιλά) σπόρου ή των αριθμό 

φυταρίων
• Αριθμό σπορομερίδας (Lot number)
• Την χώρα παραγωγής
3. Το εισαγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό κάννα-

βης απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείμενο εμπο-
ρίας ή διάθεσης σε τρίτους από επαχθή ή χαριστική 
αιτία. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι κυρώσεις του 
άρθρου 11.

4. Οι καλλιεργητές κάνναβης μετά τη λήψη της άδειας 
καλλιέργειας γνωστοποιούν στο αρμόδιο ΤΑΑΕ βεβαί-
ωση από δημόσια αρμόδια αρχή της χώρας εισαγωγής 
ότι ο προμηθευτής ασκεί νόμιμα την δραστηριότητα της 
σποροπαραγωγής/εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 
κάνναβης και ανάλυσης διαπιστευμένου εργαστηρίου 
ότι η ποικιλία έχει περιεκτικότητα σε τετραυδροκαννα-
βινόλη (TCH) εντός του οριζομένου ορίου ανοχής της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013.

5. Τα έγγραφα της παραγράφου 4 προσκομίζονται σε 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

6. Για την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κάννα-
βης οι καλλιεργητές, αμέσως μετά την άφιξη του φορτίου 
στο σημείο εισόδου της χώρας, οφείλουν να δηλώσουν 
στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, που φέρει θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, την άφιξη του φορτίου και να 
προσκομίσουν: α) αντίγραφο της σχετικής άδειας του 
άρθρου 5 β) επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς 
και του δελτίου αποστολής και γ) τα έγγραφα των παρ. 
4 και 5 του παρόντος άρθρου,

Άρθρο 9 
Δειγματοληψία, συγκομιδή, αποθήκευση 
και μεταφορά ακατέργαστης κάνναβης

1. α) Η δειγματοληψία της καλλιέργειας ποικιλιών 
κάνναβης πραγματοποιείται μετά την έναρξη της αν-
θοφορίας. Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, 
την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες (συνεχόμενες ή/και 
τμηματικές) συγκομιδής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 
πριν από την πραγματοποίησή τους. Σε περίπτωση ανα-
βολής της, ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ για την νέα 
ημερομηνία ή τις νέες ημερομηνίες.

2. Η αποθήκευση της ακατέργαστης βιομηχανικής 
κάνναβης στους αποθηκευτικούς χώρους που δηλώνει 
ο καλλιεργητής.

3. Κατά τη μεταφορά ακατέργαστης βιομηχανικής 
κάνναβης οι εκτελούντες τη μεταφορά υποχρεούνται 
να φέρουν:

α) φωτοαντίγραφο της άδειας του καλλιεργητή του άρ-
θρου 4 καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης από την οποία 
προέρχονται τα μεταφερόμενα προϊόντα 

β) τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής
γ) αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για 

εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών κάννα-
βης σε τετραυδροκανναβινόλη (THC).

Άρθρο 10 
Επιτόπιος έλεγχος καλλιεργειών κάνναβης

1. Ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος από τα οικεία ΤΑΑΕ, 
για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας σε τετραυδρο-
κανναβιόλη (THC) καλύπτει το 100% των εκτάσεων που 
καλλιεργήθηκαν. Κατά την δειγματοληψία συντάσσεται 
πρακτικό δειγματοληψίας σύμφωνα με το υπόδειγμα IV 
της παρούσας απόφασης, το οποίο συνοδεύει το δείγμα 
κατά την μεταφορά του στο εργαστήριο στο οποίο θα 
γίνουν οι αναλύσεις.

2 α) η εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιερ-
γούμενων ποικιλιών κάνναβης διενεργείται από διαπι-
στευμένα από το ΕΣΥΔ, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, 
επιλογής του καλλιεργητή ή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ή από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επί των 
δειγμάτων που αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυση από 
τα οικεία ΤΑΑΕ. Αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται 
δύο (2) ή περισσότερες ποικιλίες, η δειγματοληψία και 
η ανάλυση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια 
από τις ποικιλίες αυτές,

β) οι ελεγκτές των οικείων ΤΑΑΕ συλλέγουν και δεύ-
τερο δείγμα για επιβεβαιωτική ανάλυση, το οποίο απο-
στέλλεται από το οικείο ΤΑΑΕ, προς το εργαστήριο από 
το οποίο θα γίνει η ανάλυση, σύμφωνα με τη μέθοδο 
που καθορίζεται στο Παράρτημα VI της παρούσας από-
φασης,

γ) Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ανοχής όπως 
τούτο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/
2013 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αποφασίζει αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης της 
συγκεκριμένης ποικιλίας στη χώρα την επόμενη καλλι-
εργητική περίοδο κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών και φυτογενετικών πόρων.

3. Οι ελεγκτές των οικείων ΤΑΑΕ, μετά τη διενέργεια 
κάθε επιτόπιου ελέγχου συντάσσουν έκθεση έλεγχου, 
την οποία αποστέλλουν στη Διεύθυνση Συστημάτων 
Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

4. Τα οικεία ΤΑΑΕ αποστέλλουν τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων του παρόντος άρθρου στον ενδιαφε-
ρόμενο. Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε THC, 
όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το όριο 
ανοχής όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 
1 του ν. 4139/2013, τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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Άρθρο 11 
Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις

1. α) Σε όποιον ασκεί εμπορία ή διαθέτει σε τρίτους 
από επαχθή ή χαριστική αιτία, αρνείται την παροχή 
στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία 
ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύει 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγ-
χων του άρθρου 8, ή παραλείπει να γνωστοποιήσει το 
χρόνο συγκομιδής ή το χρόνο σποράς/ φύτευσης ή να 
δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης ή να διατηρήσει τα 
παραστατικά του άρθρου 6 εδάφιο στ’, ανακαλείται η 
έγκριση, καταστρέφεται η καλλιέργεια και επιβάλλεται 
πρόστιμο:

αα) από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι έως και δέκα 
(≤10)στρέμματα,

ββ) από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ μέχρι εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι άνω 
των δέκα και έως και πενήντα (>10-50≥) στρέμματα και

γγ) από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001) μέχρι δια-
κόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000), αν η υπό έλεγχο έκταση 
είναι άνω των πενήντα στρεμμάτων (>50).

Η καταστροφή της καλλιέργειας πραγματοποιείται 
με έξοδα του καλλιεργητή, παρουσία εκπροσώπου του 
οικείου ΤΑΑΕ.

2. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παρ. 
1, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδιας παράβασης 
από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών 
από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επιβολής 
της διοικητικής κύρωσης τα πρόστιμα διπλασιάζονται

3. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί 
εγγράφως με απόδειξη, τη διαπίστωση παράβασης των 
παρ. 1 και 2 στον καλλιεργητή, ο οποίος καλείται μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίησή της 
σε αυτόν, να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Στην 
ειδοποίηση του προηγούμενου εδαφίου αναφέρεται 
και το δικαίωμα άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την 
παρ. 5.

4. Οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται με από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, μετά από εισήγηση των οικείων ΤΑΑΕ.

5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου και της 
ανάκλησης της έγκρισης του άρθρου 4, ο ενδιαφερό-
μενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπι-
ον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφα-
σης επιβολής της κύρωσης σε αυτόν. Η απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής είναι οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή.

6. Αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 
11 της παρούσας, διαπιστωθούν παραβάσεις του 
ν. 4139/2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλο-
νται οι ποινές του ιδίου ως άνω νόμου.

Άρθρο 12 
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται έξι (6) Παραρ-
τήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
και έχει ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Μέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Δ9- τε-

τραϋδροκανναβινόλης στις ποικιλίες κάνναβης

1. Πεδίο
Σκοπός της μεθόδου που περιγράφεται στο παρόν 

παράρτημα είναι ο προσδιορισμός της περιεκτικότη-
τας των ποικιλιών κάνναβης (Cannabis sativa L.) σε Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλη (εφεξής καλούμενη «THC»).

Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στον ποσοτικό προσ-
διορισμό της THC με αεριοχρωματογραφία (GC) μετά 
από εκχύλιση με κατάλληλο διαλύτη.

1. Η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζεται για τους ελέγ-
χους του άρθρου 11 της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης.

2. Δειγματοληψία
2.1. Δείγματα
Τα δείγματα συλλέγονται στη διάρκεια της ημέρας, 

με βάση συστηματικό σχήμα, ώστε το δείγμα να είναι 
αντιπροσωπευτικό του αγρού, αποκλείοντας τα άκρα 
της καλλιέργειας.

Από κάθε επιλεγόμενο φυτό του πληθυσμού δεδο-
μένης ποικιλίας κάνναβης λαμβάνεται τμήμα μήκους 
30 cm, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θηλυκή 
ταξιανθία. Τα δείγματα συλλέγονται κατά την περίοδο 
μεταξύ 20 ημερών μετά την έναρξη της ανθοφορίας και 
10 ημερών μετά το τέλος της ανθοφορίας. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή 
της δειγματοληψίας κατά την περίοδο μεταξύ της ημέρας 
έναρξης της ανθοφορίας και 20 ημερών μετά την έναρξη 
της, υπό τον όρο ότι, για κάθε καλλιεργούμενη ποικιλία, 
συλλέγονται αντιπροσωπευτικά δείγματα σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο, κατά την περίοδο μεταξύ 20 ημερών 
μετά την έναρξη της ανθοφορίας και 10 ημερών μετά το 
τέλος της. 

Για την κάνναβη που καλλιεργείται ως δευτερεύουσα 
καλλιέργεια, ελλείψει θηλυκής ταξιανθίας, λαμβάνο-
νται τα πρώτα 30 cm από την κορυφή του στελέχους 
του φυτού. Στην περίπτωση αυτή η δειγματοληψία 
πραγματοποιείται αμέσως πριν από το τέλος της πε-
ριόδου βλάστησης, μόλις αρχίσουν τα φύλλα να πα-
ρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια κιτρινίσματος, ωστό-
σο το αργότερο κατά την έναρξη της προβλεπόμενης 
περιόδου παγετού.

2.2. Μέγεθος δείγματος
Το δείγμα περιλαμβάνει μέρη 50 φυτών ανά αγρό.
Κάθε δείγμα τοποθετείται, χωρίς να συνθλίβεται, σε 

υφασμάτινο ή χάρτινο σάκο και αποστέλλεται στο ερ-
γαστήριο για ανάλυση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη συλ-
λογή δεύτερου δείγματος για επιβεβαιωτική ανάλυ-
ση, εάν χρειαστεί, το οποίο φυλάσσεται είτε από τον 
παραγωγό είτε από τον υπεύθυνο για την ανάλυση 
φορέα.

2.3. Ξήρανση και αποθήκευση του δείγματος
Τα δείγματα ξηραίνονται το ταχύτερο δυνατό και, 

οπωσδήποτε, εντός 48 ωρών σε θερμοκρασία κάτω των 
70 °C με οποιαδήποτε μέθοδο.

Τα δείγματα ξηραίνονται μέχρι σταθερού βάρους και 
υγρασίας μεταξύ 8 % και 13 %. Τα ξηρά δείγματα διατη-
ρούνται, χωρίς να συνθλίβονται, σε θερμοκρασία κάτω 
των 25 °C σε σκοτεινό χώρο.

3. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε THC 
3.1. Παρασκευή δείγματος προς ανάλυση
Από τα ξηρά δείγματα αφαιρούνται οι βλαστοί και τα 

σπέρματα μεγέθους άνω των 2 mm.
Τα ξηρά δείγματα λειοτριβούνται μέχρι να ληφθεί ημι-

λεπτόκοκκη σκόνη (διέλευση από κόσκινο με βροχίδες 
διαμέτρου 1 mm).

Η σκόνη μπορεί να διατηρηθεί για 10 εβδομάδες 
σε θερμοκρασία κάτω των 25 °C σε σκοτεινό και ξηρό 
χώρο.

3.2. Αντιδραστήρια και διάλυμα εκχύλισης 
Αντιδραστήρια
– Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη χρωματογραφικής κα-

θαρότητας,
– σκουαλάνιο χρωματογραφικής καθαρότητας, ως 

εσωτερικό πρότυπο. 
Διάλυμα εκχύλισης
– 35 mg σκουαλανίου ανά 100 ml εξανίου.
3.3. Εκχύλιση THC
Ζυγίζονται 100 mg του κονιοποιημένου δείγματος 

ανάλυσης, φέρονται σε φυγοκεντρικό σωλήνα και προ-
στίθενται 5 ml του εκχυλιστικού διαλύματος που περιέχει 
το εσωτερικό πρότυπο.

Το σύνολο τοποθετείται για είκοσι λεπτά σε λουτρό 
υπερήχων. Ακολουθεί φυγόκεντρηση για πέντε λεπτά 
στις 3.000 περιστροφές ανά λεπτό και, κατόπιν, απομα-
κρύνεται το υπερκείμενο διάλυμα THC. To διάλυμα αυτό 
εισάγεται στον χρωματογράφο και εκτελείται ποσοτικός 
προσδιορισμός.

3.4. Αέρια χρωματογραφία
α) Εργαστηριακά σκεύη και όργανα
– αεριοχρωματογράφος, εξοπλισμένος με ανιχνευτή ιονι-

σμού φλόγας και με σύστημα εισόδου δείγματος με δυνα-
τότητα διαχωρισμού του ρεύματος αερίου (split/splitless),

– στήλη που επιτρέπει καλό διαχωρισμό των κανναβι-
νοειδών, π.χ. γυάλινη τριχοειδής στήλη μήκους 25 m και 
διαμέτρου 0,72 mm, με μη πολικό φαινυλ-μεθυλ-σιλοξά-
νιο συγκεντρώσεως 5 % ως στατική φάση.

β) Καμπύλη βαθμονόμησης Τουλάχιστον τρία σημεία, 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων 0,04 και 0,50 mg/
ml THC σε εκχυλιστικό διάλυμα.

γ) Πειραματικές συνθήκες Δίδονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθες συνθήκες για τη στήλη που αναφέρεται στο 
στοιχείο α):

– θερμοκρασία κλιβάνου 260 °C
– θερμοκρασία συστήματος εισόδου δείγματος 300 °C
– θερμοκρασία ανιχνευτή 300 °C. 
δ) Εισαγόμενος όγκος: 1 μΙ 4. 
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα εκφράζονται με ακρίβεια δύο δεκα-

δικών ψηφίων σε γραμμάρια THC ανά 100 γραμμάρια 
δείγματος ανάλυσης που έχει ξηρανθεί μέχρι σταθερού 
βάρους. Εφαρμόζεται ανοχή 0,03 g/100 g.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17311Τεύχος B’ 1445/24.04.2019

– ένας προσδιορισμός ανά δείγμα ανάλυσης. Ωστόσο, εάν 
το προκύπτον αποτέλεσμα υπερβαίνει την οριακή τιμή που 
προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, διεξάγεται δεύτερος προσδιορισμός 
για κάθε δείγμα ανάλυσης και ως αποτέλεσμα λαμβάνεται ο 
μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δύο προσδιορισμών.

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Υφυπουργός
και Ανθρωπινών  Αγροτικής Ανάπτυξης
Δικαιωμάτων και Τρόφιμων

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   
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*02014452404190020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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