
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 982/88573 
   Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, 

σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 

(ΕΕ L 227 της 31-7-2014, σ.  69) και 639/2014 

(ΕΕ L 181 της 20-6-2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχε-

τικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλι-

έργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους 

Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋ-

δροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση 

της βασικής ενίσχυσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

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» 
(ΦΕΚ 74 Α΄).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τρο-
φίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 32 Α΄).

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» (ΦΕΚ 143 Α΄).

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄), 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» (ΦΕΚ 98 Α΄).

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» (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ), όπως ισχύουν:
α) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπί-
σεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βά-
σει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 608),

β) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, 
(ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 549),

γ) αριθμ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτί-
ου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις 
στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαί-
σιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροπο-
ποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού 
(ΕΕ L 181 της 20-6-2014, σ. 1),

δ) αριθμ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης  Ιουλί-
ου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 
της 31-7-2014, σ. 69).

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

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

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

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

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

10. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων καλ-
λιέργειας.

11. Την αριθμ. 25498/12-3-2019 εισήγηση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

12. Το από 25-2-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων 
Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

13. Τα από 25-2-2019 και 1-3-2019 ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών.

14. 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 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο-
γή του άρθρου 32 παρ. 6 του Κανονισμού 1307/2013, 
του άρθρου 17 παρ. 7 του Κανονισμού 809/2014, καθώς 
και των άρθρων 9, 37, καθώς και του παραρτήματος III 
του Κανονισμού 639/2014, σχετικά με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης 
του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τε-
τραϋδροκανναβινόλη (εφεξής THC) μέχρι 0,2% (εφεξής 
ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της 
βασικής ενίσχυσης. 

2. Η χώρα καθιερώνει σύστημα αδειοδότησης για την 
καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης.

Άρθρο 2 
Αρμόδιες αρχές

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

2. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιερ-
γούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδια 
για την κοινοποίηση στην Επιτροπή της απαγόρευσης 
της εμπορίας μιας συγκεκριμένης ποικιλίας βιομηχανι-
κής κάνναβης, αν ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων 
της υπερβαίνει την περιεκτικότητα 0,2% σε THC για δύο 
συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 
του Κανονισμού 639/2014.

3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι-
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι αρμόδιος για:

α) την παραλαβή και εξέταση των Ενιαίων Αιτήσεων 
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονι-
σμού 809/2014,

β) την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλι-
έργειας και ΠΦΠ για την ακριβή θέση των καλλιεργειών 
ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και καλλιεργητή, σύμφωνα με το χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του αγροτεμαχίου της ενιαίας αίτησης ενίσχυ-
σης όπου έχει δηλωθεί ότι πρόκειται να καλλιεργηθούν 
οι ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης.

4. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι αρμόδιος για:

α) την αξιολόγηση των ποικιλιών βιομηχανικής κάννα-
βης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, με σκοπό 
την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας,

β) τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών βιο-
μηχανικής κάνναβης,

γ) την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν 
τη συλλογή των δειγμάτων.

5. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων 
(ΤΑΑΕ) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδια για:

α) τη χορήγηση της προέγκρισης καλλιέργειας ποικι-
λιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4,

β) τη διατύπωση εισήγησης στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή των κυρώσεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9,

γ) την τήρηση του Μητρώου, ηλεκτρονικά, των καλ-
λιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, με βάση 
τις δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος (ΟΣ) του 
Τίτλου II του Κανονισμού 809/2014 με τα στοιχεία της 
αίτησης προέγκρισης του άρθρου 4 της παρούσας, 

δ) τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και τη συλλογή 
του πρώτου και του δεύτερου δείγματος για επιβεβαιω-
τική ανάλυση, στις καλλιέργειες βιομηχανικής κάνναβης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8,

ε) την αποστολή των δειγμάτων σύμφωνα με την 
παρ. 2(α) του άρθρου 8, 

στ) την σύνταξη και αποστολή της έκθεσης ελέγχου 
της παρ. 3 του άρθρου 8 στη Διεύθυνση Συστημάτων 
Καλλιέργειας και ΠΦΠ,

ζ) την τήρηση του αρχείου της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Καν. 639/2014, ανά ποικιλία με τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε THC 
για τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους, καθώς και την αποστολή των αποτε-
λεσμάτων των αναλύσεων στον ενδιαφερόμενο. Αν η πε-
ριεκτικότητα των δειγμάτων σε THC, υπερβαίνει το όριο 
ανοχής, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 4139/2013, τα αποτελέσματα των αναλύσεων απο-
στέλλονται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 3 
Καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής 
κάνναβης για ερευνητικούς - πειραματικούς - 
ελεγκτικούς σκοπούς.

1. Στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και 
στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται, 
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για ερευνητικούς  - πειραματικούς σκοπούς, η καλλι-
έργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε έκταση 
δέκα (10) στρ. το ανώτερο, ανά ποικιλία και καλλιεργη-
τική περίοδο. Για την απόκτηση, από τρίτες χώρες, των 
σπόρων προς σπορά ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
για ερευνητικούς - πειραματικούς σκοπούς χορηγείται 
σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενε-
τικών Πόρων και κατόπιν αίτησης των δημόσιων ερευ-
νητικών ιδρυμάτων της χώρας (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, κ.ά.) 
και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας.

2. Στο τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυ-
τών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλι-
εργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών πόρων, 
επιτρέπεται για ερευνητικούς - πειραματικούς σκοπούς, 
η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης με σκο-
πό την εφαρμογή των διατάξεων:

α) της 341561/2645/25-02-2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 443 Β΄): «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός 
Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ει-
δών», στο πλαίσιο των επίσημων εξετάσεων που διενερ-
γούνται για την εγγραφή νέων ποικιλιών κάνναβης στον 
εθνικό κατάλογο και

β) της 225021/31-03-2003 κοινής υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 478 Β΄): «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και 
Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και 
κλωστικών φυτών», στο πλαίσιο των επίσημων εξετά-
σεων που διενεργούνται σε συγκριτικούς αγρούς μετε-
λέγχων, για τον έλεγχο της πιστοποίησης σπόρων προς 
σπορά ποικιλιών κάνναβης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δηλώνεται στη Διεύθυνση 
Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ και στη Διεύθυνση 
Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-
μίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, η διενέργεια των ερευνητικών - πειραμα-
τικών καλλιεργειών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
(ιδίως τοποθεσία, ποικιλία/λίες). Τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων της πρώτης παραγράφου γνωστοποιούνται 
στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

Άρθρο 4 
Άδεια καλλιέργειας ποικιλιών 
βιομηχανικής κάνναβης

1. Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάννα-
βης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) 
της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισμού 809/2014, 
ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση αδει-
οδότησης στα οικεία ΤΑΑΕ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
του άρθρου 10, συνοδευόμενη από:

α) Αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση 
την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκεκριμέ-
να με βάση το σύστημα που καταχωρείται για την Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης με 
βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), 
είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή καλ-
λιέργεια. Σε περίπτωση που οι καλλιεργητές δεν διαθέ-
τουν 13ψήφιο κωδικό στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι θα τον καταθέσουν εκ των υστέρων, ενδε-

χομένως μετά την έκδοση της άδειας και σε κάθε περί-
πτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του ΟΣΔΕ. Σε περίπτωση 
μη υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού μέχρι και την 
ως άνω προθεσμία, η άδεια ανακαλείται.

β) Την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την 
οικ146896/17-10-2014 απόφαση (ΦΕΚ  2878/τ.Β΄/
27-10-2014). Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια 
στις περιοχές όπου το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τε-
λευταία τρία (3) έτη υπερβαίνει τα 750 mm.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει 
να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει κα-
ταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία 
περί ναρκωτικών, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε 
άλλο αδίκημα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εί-
ναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικασθεί 
για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρ-
κωτικών και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε 
βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. 
Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποι-
νικού Μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτούντα.

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

αα) για τις Ανώνυμες Εταιρίες για το σύνολο των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου, ββ) για Ομόρρυθμη 
Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία για το σύνολο των εταίρων, γγ) για Κοινοπραξία 
χωρίς νομική προσωπικότητα για το σύνολο των κοινο-
πρακτούντων μελών.

Σε κάθε περίπτωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα 
μέλη των ως άνω αναφερόμενων νομικών προσώπων, 
ιθαγένειας χώρας εκτός Ελλάδας, να προσκομίζουν με 
την αίτηση αδειοδότησης, αντίγραφο ποινικού Μητρώου 
της χώρας μόνιμης κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο 
(apostille).

ε) 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 
ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

στ) Καταστατικό λειτουργίας σε περίπτωση αίτησης 
από νομικό πρόσωπο.

ζ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση 
άδειας από συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών ή οργά-
νωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών 
υποβάλλεται συνημμένα και λίστα παραγωγών-μελών, 
καθώς και τα δικαιολογητικά των σημείων α, β, γ ανω-
τέρω για καθένα από αυτούς.

2. α) Τα οικεία ΤΑΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του διοι-
κητικού ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 1 χορη-
γούν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 
της αίτησης, την άδεια σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, και 
ενημερώνουν το Μητρώο του άρθρου 5 ή απορρίπτουν 
την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν κατά 
τον έλεγχο, τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης δια-
πιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού της παρ. 1 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17278 Τεύχος B’ 1444/24.04.2019

ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ενημέρωσή του προσκομίζει τα ελλεί-
ποντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτησή του απορρίπτε-
ται. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση της άδειας γίνεται το 
αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έκαστου έτους.

β) Μετά τη χορήγηση της άδειας και εφόσον προκύψει 
καταδίκη του αιτούντος για αδίκημα που προβλέπεται 
στη νομοθεσία περί ναρκωτικών ή για οποιοδήποτε άλλο 
αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, ή αν διαπιστωθεί 
το αναληθές κάποιου από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου, η άδεια ανακαλείται άμεσα από 
το οικείο ΤΑΑΕ και ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο και 
ο ενδιαφερόμενος.

3. Η άδεια ισχύει μέχρι και τη λήξη του έτους κατά τη 
διάρκεια του οποίου χορηγήθηκε. Για την ανανέωση της 
άδειας πέραν του έτους που αφορά την ενίσχυση, ο αιτών 
οφείλει να υποβάλει αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση 
και τα δικαιολογητικά της παρ. 1 α, γ, δ 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 δικαιολο-
γητικά της παρ. 1 ή αιτείται για νέα έκταση ή ποικιλία 
πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση προέγκρισης μαζί με 
όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Αν κατά την υποβολή της ΕΑΕ της παρ.  7 του άρ-
θρου 17 του Κανονισμού 809/2014, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν διαθέτει την άδεια του πα-
ρόντος άρθρου, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απορρίπτει την ΕΑΕ και 
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, καθώς και τη Διεύ-
θυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Η άδεια δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Στην 
περίπτωση θανάτου του κατόχου της προέγκρισης, η 
προέγκριση κληρονομείται από τους νόμιμους κληρο-
νόμους, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να συντρέχει 
ατομικά στον καθένα η προϋπόθεση της μη καταδίκης 
για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρ-
κωτικών, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλη-
τα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδί-
κημα και καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 6. Αν δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του κάθε κληρονόμου τότε 
ανακαλείται η άδεια για το πρόσωπο αυτό και η ενίσχυση 
καθορίζεται κατά τους κανονισμούς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

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

6. Στην περίπτωση περισσότερων της μίας καλλιέργει-
ας, υπαίθριας ή θερμοκηπιακής, ανά έτος συμπεριλαμ-
βανομένης και της επίσπορης καλλιέργειας κάνναβης, 
απαιτείται η γνωστοποίηση προς το οικείο ΤΑΑΕ, πριν 
την καλλιέργεια και τροποποίηση της άδειας. Επιτρέπε-
ται η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε 
γλάστρες. Επιτρέπεται η δημιουργία σπορείων σε γλα-
στράκια ή δίσκους σπορείων (προφυτρωτική διαδικα-
σία) και μετά η μεταφύτευση στο αγροτεμάχιο και μόνο 
για ιδία χρήση. Επιτρέπεται η καλλιέργεια σε θαλάμους 
καλλιέργειας.

7. Οι αιτήσεις για χορήγηση αδειοδότησης ξεκινούν 
από 2 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του ΟΣΔΕ. Η εν λόγω προ-
θεσμία ισχύει για όλες τις καλλιέργειες ανά έτος συμπε-
ριλαμβανομένης και της επίσπορης. Τροποποιήσεις επί 
των ήδη εγκεκριμένων αδειών καλλιέργειας ποικιλιών 
βιομηχανικής κάνναβης (διορθώσεις προφανών λαθών) 
επιτρέπονται έως και 25 ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. 
Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
ως επίσπορης η προθεσμία τροποποίησης είναι η 1η Σε-
πτεμβρίου. Η ενημέρωση του Μητρώου του άρθρου 5 
γίνεται άμεσα μέχρι και τις παραπάνω καταληκτικές 
ημερομηνίες. Μετά τη χορήγηση της άδειας για τυχόν 
τροποποίηση ή ανάκλησή της, τα ΤΑΑΕ ενημερώνουν 
εγγράφως και τις οικείες αστυνομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 5
Μητρώο ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
και αρχείο αποτελεσμάτων αναλύσεων

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

β) Το Μητρώο καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής 
κάνναβης τηρείται και ενημερώνεται από τα οικεία ΤΑΑΕ 
και περιλαμβάνει τα στοιχεία της άδειας και τα αποτελέ-
σματα αναλύσεων ανά ποικιλία της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Καν. 639/2014.

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, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η Δι-
εύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και τα ΤΑΑΕ.

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις καλλιεργητών 
βιομηχανικής κάνναβης

Οι καλλιεργητές ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
υποχρεούνται:

α) Να διαθέτουν την άδεια καλλιέργειας ποικιλιών βι-
ομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4. 

β) Να υποβάλλουν την ΕΑΕ της παρ. 7 του άρθρου 17 
του Κανονισμού 809/2014. 

γ) Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους 
προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον 
«Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ει-
δών», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 639/2014. 
Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο καλλιεργητής θα πρέ-
πει να υποβάλλει, συμπληρωματικά στην ΕΑΕ στοιχεία 
σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων 
(kg ανά στρέμμα), καθώς και τις επίσημες ετικέτες που εί-
χαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων σύμφωνα 
με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου ή το σχετικό 
τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία. 
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Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται 
ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγ-
ματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι ετικέτες 
υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

δ) Να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελε-
γκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων 
ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ε) Να δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, τον χρόνο συγκομι-
δής και τον τόπο αποθήκευσης σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 7 καθώς και το χρόνο σποράς.

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

στοιχείων επικοινωνίας τους, εντός δέκα η μέρων,
ββ) την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε 

στην σπορά,
γγ) την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και 

επανασπορά ή την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού,
δδ) τη μη σπορά της καλλιέργειας,
εε) την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχα-

νικής κάνναβης. Για τις υποπεριπτώσεις ββ, γγ και εε, 
η γνωστοποίηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την 
αντίστοιχη ενέργεια. Για τις υποπεριπτώσεις ββ και εε, 
η ενέργεια πραγματοποιείται παρουσία αρμόδιου υπαλ-
λήλου του οικείου ΤΑΑΕ από τον οποίο συντάσσεται σχε-
τική έκθεση. Για την υποπερίπτωση γγ, η γνωστοποίηση 
θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την επανασπορά ή την 
καλλιέργεια άλλου είδους φυτού. Για τις περιπτώσεις ββ, 
γγ, δδ και εε γίνεται κοινοποίηση και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

ζ) Να διατηρεί έντυπο ενημέρωσης περί καλλιέργειας 
ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στο οποίο θα αναγρά-
φεται ο αριθμός άδειας που έχει λάβει. Η ανάρτηση του 
εντύπου ενημέρωσης πραγματοποιείται κατά την σπορά 
της καλλιέργειας σε εμφανή θέση σε κάθε αγροτεμάχιο.

η) Να προκαταβάλουν το κόστος των αναλύσεων των 
δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των 
ΤΑΑΕ, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία. Τα αποτελέσμα-
τα αποστέλλονται από τα εργαστήρια στο οικείο ΤΑΑΕ. 

θ) Να διατηρούν τα παραστατικά του εδ. γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 7.

Άρθρο 7 
Συγκομιδή, αποθήκευση και 
μεταφορά προϊόντων καλλιέργειας 
ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης

1. α) Η συγκομιδή της καλλιέργειας των ποικιλιών βι-
ομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον 
δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας, σύμ-
φωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του 
Κανονισμού 639/2014. Η καλλιέργεια της κάνναβης ως 
επίσπορης καλλιέργειας συνεχίζεται υπό συνήθεις καλλι-
εργητικές συνθήκες τουλάχιστον έως το τέλος της περι-
όδου βλάστησης. Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία 
ΤΑΑΕ, την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες (συνεχόμενες ή/
και τμηματικές) συγκομιδής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέ-
ρες πριν από την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση 
αναβολής της, ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ για την 
νέα ημερομηνία ή νέες ημερομηνίες και την αιτία της 
αναβολής.

β) Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 
του άρθρου 9 του Κανονισμού 639/2014, δύνανται οι 
καλλιεργητές, αν το επιθυμούν, να συγκομίζουν τις καλ-
λιέργειες των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης μετά 
την έναρξη της ανθοφορίας, αλλά πριν τη λήξη της 
δεκαήμερης περιόδου από το τέλος της ανθοφορίας. 
Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, τον χρόνο 
συγκομιδής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της, προκειμένου οι ελεγκτές να είναι 
παρόντες κατά τη συγκομιδή, ώστε να υποδεικνύουν 
ποια αντιπροσωπευτικά τμήματα κάθε αγροτεμαχίου 
πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται επί του-
λάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας 
για τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8, σύμφωνα 
με τη μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα III του 
ιδίου ως άνω Κανονισμού. Σε περίπτωση αναβολής της, 
ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ για την νέα ημερομηνία 
ή νέες ημερομηνίες και την αιτία της αναβολής.

γ) 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 σπόρο) 
και τον παραλήπτη των προϊόντων, τρία έτη μετά την 
ολοκλήρωση της πώλησης/διάθεσής του. Σε περίπτωση 
που η πώληση/διάθεση γίνεται τμηματικά, ως χρόνος 
ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιείται η τελευταία πώληση/διάθεση. Σε περί-
πτωση μεταποίησης από τον ίδιο τα παραστατικά διατη-
ρούνται τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής.

2. α) Μετά τη συγκομιδή της, αν η βιομηχανική κάν-
ναβη πρόκειται να αποθηκευτεί, στη δήλωση της παρ. 1 
περιλαμβάνεται και ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος.

β) Η αποθήκευση της βιομηχανικής κάνναβης γίνε-
ται αποκλειστικά στους αποθηκευτικούς χώρους που 
έχει δηλώσει ο καλλιεργητής στη δήλωση της περ. α΄ 
της παρ. 1, σε συνδυασμό με την παρ. 2 α του παρόντος 
άρθρου.

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

α) φωτοαντίγραφο της άδειας καλλιέργειας ποικιλιών 
βιομηχανικής κάνναβης από την οποία προέρχονται τα 
μεταφερόμενα προϊόντα,

β) τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή παραστατικό αγο-
ράς, το οποίο κοινοποιείται στο οικείο ΤΑΑΕ,

γ) φωτοαντίγραφο της δήλωσης του καλλιεργητή προς 
τα ΤΑΑΕ όπου αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης της 
βιομηχανικής κάνναβης σε περίπτωση μεταφοράς σε 
αποθηκευτικό χώρο, και

δ) αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για 
εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών βιομη-
χανικής κάνναβης σε THC, εφόσον έχει πραγματοποιη-
θεί δειγματοληψία στην καλλιέργεια του καλλιεργητή ή 
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πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 
μόνο η δειγματοληψία και δεν έχουν εκδοθεί τα αποτε-
λέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης. Σε περίπτωση 
που η καλλιέργεια του καλλιεργητή δεν έχει επιλεγεί 
για δειγματοληψία ή έχει προηγηθεί η συγκομιδή της 
δειγματοληψίας, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από 
τα ΤΑΑΕ.

Άρθρο 8 
Επιτόπιος έλεγχος καλλιεργειών βιομηχανικής 
κάνναβης και εξακρίβωση της περιεκτικότητας 
των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC

1. α) Σε εφαρμογή του άρθρου  30 του Κανονι-
σμού 809/2014, ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος από τα οι-
κεία ΤΑΑΕ, για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των 
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
σε THC, καλύπτει το 20% των εκτάσεων που δηλώνονται 
για την παραγωγή ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης. 
Ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
τουλάχιστον δείγμα από κάθε καλλιεργούμενη ποικι-
λία βιομηχανικής κάνναβης και από κάθε ΠΕ. 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.

β) Σε εφαρμογή του άρθρου  35 του Κανονι-
σμού 809/2014, όταν από τους επιτόπιους ελέγχους απο-
καλύπτονται σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης για την κάνναβη βιο-
μηχανικής χρήσης, τα οικεία ΤΑΑΕ αυξάνουν σε δέοντα 
βαθμό το ποσοστό των δικαιούχων που πρέπει να υπο-
βληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα ΤΑΑΕ 
δύναται να πραγματοποιούν έκτακτους και αιφνιδιαστι-
κούς ελέγχους και δειγματοληψία πέραν των ανωτέρω 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

2. α) Σε εφαρμογή του άρθρου 9 και του Παραρτήμα-
τος III του Κανονισμού 639/2014, η εξακρίβωση της πε-
ριεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχα-
νικής κάνναβης σε THC διενεργείται από διαπιστευμένα 
από το ΕΣΥΔ, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής 
του καλλιεργητή ή από τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ή από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Εθνικό Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επί των δειγμάτων που 
αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυση από τα οικεία ΤΑΑΕ.

β) Αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο (2) ή 
περισσότερες ποικιλίες, η δειγματοληψία και η ανάλυ-
ση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις 
ποικιλίες αυτές. 

γ) Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Κανονι-
σμού 639/2014, η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών 
Πόρων σε περίπτωση που για δεύτερο έτος, ο μέσος 
όρος όλων των δειγμάτων μιας συγκεκριμένης ποικιλίας 
υπερβαίνει την περιεκτικότητα του 0,2% σε τετραϋδρο-
κανναβινόλη, εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 17 
της 341561/2645/25-2-2000 απόφασης, καθώς και της 
παρ. 5 του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.

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 ενδιαφερόμενο. 
Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε THC, όπως προ-
κύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το 0,2%, τα αποτε-
λέσματα των αναλύσεων αποστέλλονται και στη Διεύ-
θυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων 
σε THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, κυμαίνεται 
από 0,2% έως και 0,3% τότε εφαρμόζεται η παρ. 3 του 
άρθρου 1 του ν. 4139/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με 
το ν. 4509/2017.

5. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά, δειγματοληψία και 
ανάλυση για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των 
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης 
σε THC, σε περίπτωση δήλωσης του καλλιεργητή για κα-
ταστροφή της καλλιέργειας στο στάδιο κατά το οποίο 
πραγματοποιείται ο έλεγχος του παρόντος άρθρου.

6. Σε εφαρμογή της περίπτωσης 2.2 της παρ. 2 του 
παραρτήματος 3 του Καν. 639/2014, οι ελεγκτές των οι-
κίων ΤΑΑΕ συλλέγουν δεύτερο δείγμα για επιβεβαιωτική 
ανάλυση το οποίο αποστέλλεται στα εργαστήρια της 
παρ. 2α αυθημερόν με έξοδα του ενδιαφερόμενου. Το 
δείγμα αυτό αναλύεται σε περίπτωση που η περιεκτικό-
τητα σε THC του πρώτου δείγματος υπερβαίνει το 0,2%.

Άρθρο 9 
Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις

1. α) Σε όποιον αρνείται την παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει 
στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύει με οποιονδήπο-
τε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8, 
ή παραλείπει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής ή 
να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης ή να διατηρήσει τα 
παραστατικά του άρθρου 7 παρ. γ, ανακαλείται η προ-
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) στρεμ-
μάτων και

γγ) από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001) μέχρι και 
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000), αν η υπό έλεγχο έκτα-
ση είναι άνω των πενήντα (>50) στρεμμάτων.

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 παρά-
βασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επι-
βολής της διοικητικής κύρωσης τα πρόστιμα διπλασιά-
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ζονται – και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός 
τόσο από την προέγκριση της καλλιέργειας όσο και από 
την ενίσχυση.

3. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί 
εγγράφως με απόδειξη, τη διαπίστωση παράβασης των 
παρ. 1 και 2 στον ενδιαφερόμενο, 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 αναφέ-
ρεται 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 προέγκρισης του άρθρου 4, ο ενδια-
φερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της 
απόφασης 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 8 της 
παρούσας, διαπιστωθούν παραβάσεις του ν. 4139/2013, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι ποινές 
του ιδίου ως άνω νόμου.

Άρθρο 10 
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται πέντε (5) Πα-
ραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της και έχει ως εξής:
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Άρθρο 11 
Γενικές διατάξεις

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
104/7056/21-1-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 147/τ.Β΄/22-1-2015). 
Η 1750/39224/31-3-2016 απόφαση (ΦΕΚ 929/τ.Β΄/2016) καταργείται.

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Τροφίμων

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   
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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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