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Θέµα: «Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 
347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 
31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa 
L µε περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη µέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής 
ενίσχυσης» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄74). 
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των 
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (A΄32).  
γ) Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης  και εποπτείας (ενσωµάτωση 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 Κυβέρνηση 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 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης
Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης 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. Τους Κανονισµούς (ΕΕ), όπως ισχύουν:

α) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
Δεκεµβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 



 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συµβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608). 
β) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
Δεκεµβρίου 2013, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, 
(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και 
(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συµβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 549).  
γ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συµπλήρωση του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
περί θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος X του εν λόγω κανονισµού (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1). 
δ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, τα µέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69). 

4. Την αριθµ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄2144/6-10-
2015). 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

1.Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για 
την εφαρµογή του άρθρου 32 παρ. 6 του Κανονισµού 1307/2013, των άρθρων 17 παρ. 7, 30 περ. 
ζ΄, 36 και 45 και του Παραρτήµατος του Κανονισµού 809/2014, καθώς και του άρθρου 9 του 
Κανονισµού 639/2014, σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών 
κάνναβης του είδους Cannabis sativa L µε περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (εφεξής 
THC) µέχρι 0,2% (εφεξής ποικιλίες βιοµηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της βασικής 
ενίσχυσης.  
2. Η χώρα καθιερώνει σύστηµα προέγκρισης για την καλλιέργεια κάνναβης 

Άρθρο 2  
 Αρµόδιες αρχές   
1. Η Διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την 
εποπτεία και τον συντονισµό των λοιπών αρµοδίων αρχών για την εφαρµογή των εθνικών και 
ενωσιακών διατάξεων για την καλλιέργεια των ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης.  
2. Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων 
Φυτικών Ειδών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως 
αρµόδια αρχή για: 



 

α) την κοινοποίηση στην Επιτροπή της απαγόρευσης της εµπορίας µιας συγκεκριµένης 
ποικιλίας βιοµηχανικής κάνναβης, αν ο µέσος όρος όλων των δειγµάτων της υπερβαίνει την 
περιεκτικότητα 0,2% σε THC για δύο συνεχόµενα έτη, σύµφωνα µε το τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο των παρ. 3 και 5 του άρθρου 45 του Κανονισµού 809/2014,  
β) την τήρηση του αρχείου της παρ. 2 του άρθρου 45 του Καν. 809/2014, ανά ποικιλία µε τα 
αποτελέσµατα των αναλύσεων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε THC, βάσει των στοιχείων 
που αποστέλλουν τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωµένων 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της περιοχής 
αρµοδιότητάς τους (εφεξής οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης).  

3. Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ορίζεται ως αρµόδια αρχή για: 

α) την παραλαβή και εξέταση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) της παρ. 7 του 
άρθρου 17 του Κανονισµού 809/2014,  
β) την ενηµέρωση της Διεύθυνσης Συστηµάτων Καλλιέργειας για την ακριβή θέση των 
καλλιεργειών ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
καλλιεργητή, σύµφωνα µε το χαρτογραφικό υπόβαθρο του αγροτεµαχίου της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης όπου έχει δηλωθεί ότι πρόκειται να καλλιεργηθούν οι ποικιλίες 
βιοµηχανικής κάνναβης. 

4. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ) ορίζεται ως αρµόδια 
αρχή για:  

α) την αξιολόγηση των ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της 
χώρας, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας,  
β) τη δηµιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης,  
γ) την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγµατοποιούν τη συλλογή των δειγµάτων.  

5. Τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ ορίζονται ως αρµόδιες αρχές για: 

α) τη χορήγηση της προέγκρισης καλλιέργειας ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης του 
άρθρου 4, 
β) τη διατύπωση γνώµης 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 καλλιεργητών ποικιλιών βιοµηχανικής 
κάνναβης, µε βάση τις δηλώσεις του ολοκληρωµένου συστήµατος (ΟΣ) του Τίτλου ΙΙ του 
Κανονισµού 809/2014 και τα στοιχεία της αίτησης προέγκρισης του άρθρου 4 της παρούσας,  
δ) τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και τη συλλογή του πρώτου και του δεύτερου, για 
επιβεβαιωτική ανάλυση, δείγµατος στις καλλιέργειες βιοµηχανικής κάνναβης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 8, και τη φύλαξή τους,  
ε) την αποστολή των δειγµάτων για ανάλυση σε δηµόσια ή ιδιωτικά διαπιστευµένα, από το 
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εργαστήρια 
επιλογής του παραγωγού,  
στ) την αποστολή της έκθεσης ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 8 στη Διεύθυνση Συστηµάτων 
Καλλιέργειας,  
ζ) την αποστολή των αποτελεσµάτων των αναλύσεων στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων 
και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών και στη Διεύθυνση 
Συστηµάτων Καλλιέργειας, καθώς και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E.. Αν η περιεκτικότητα των 
δειγµάτων σε THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το 0,2%, τα αποτελέσµατα 



 

των αναλύσεων αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 
 

Άρθρο 3 
Καλλιέργεια ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης για ερευνητικούς- πειραµατικούς σκοπούς 

Στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας επιτρέπεται για 
ερευνητικούς- πειραµατικούς σκοπούς, η καλλιέργεια ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης σε έκταση 
πέντε (5) στρεµµάτων το ανώτερο, ανά ποικιλία και καλλιεργητική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, 
δηλώνεται στη Διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
η διενέργεια πειραµατικών καλλιεργειών βιοµηχανικής κάνναβης (ιδίως τοποθεσία, ποικιλία/λίες) 
και γνωστοποιούνται τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών στη Διεύθυνση Συστηµάτων 
Καλλιέργειας. Για την απόκτηση, από τρίτες χώρες, των σπόρων προς σπορά ποικιλιών 
βιοµηχανικής κάνναβης για ερευνητικούς- πειραµατικούς σκοπούς χορηγείται σχετική έγκριση από 
τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών 
Ειδών, κατόπιν αίτησης του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της χώρας. 

 
 

Άρθρο 4 
Προέγκριση καλλιέργειας ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης 

1. Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης (ΕΑΕ) της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισµού 809/2014, ο ενδιαφερόµενος γεωργός, 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση προέγκρισης στα οικεία 
Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, 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 συγκεκριµένα µε βάση το σύστηµα που καταχωρείται για την Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης στο χαρτογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ) 
β) την άδεια χρήσης νερού, σύµφωνα µε την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση 
(Β΄2878/27.10.2014) και  

γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό 
πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί 
ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί   αµετάκλητα σε βαθµό κακουργήµατος 
για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα.. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, η 
παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να συντέχει ως εξής: 

αα) για τις Ανώνυµες Εταιρίες για το σύνολο των µελών του ΔΣ 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 
κοινοπρακτούντων µελών Υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης για την 
χορήγηση ποινικού µητρώου από την αρµόδια αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
κατατίθεται για τα ίδια ως άνω πρόσωπα υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 ν.1599/1986 ότι ο 
ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκηµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί 
ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί   αµετάκλητα σε βαθµό κακουργήµατος 
για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα.. 



 

2. α) Τα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου 
των δικαιολογητικών της παρ. 1 χορηγούν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή 
της αίτησης, την προέγκριση 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 διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού της περ. 
α΄ της παρ. 1 ενηµερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ενηµέρωσή 
του προσκοµίζει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτησή του απορρίπτεται. 

 

β) Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης 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 η αναλήθεια κάποιου από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.  η προέγκριση ανακαλείται άµεσα από το οικείο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και ενηµερώνεται σχετικά το µητρώο και ο ενδιαφερόµενος.  

3. Για την ανανέωση της προέγκρισης πέραν του έτους που αφορά την ενίσχυση, ο αιτών οφείλει 
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν άλλαξαν τα 
στοιχεία του και τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που προσκόµισε κατά την 
πρώτη προέγκριση. Αν άλλαξε κάποιο από τα δικαιολογητικά της παρ.1 ή αιτείται για νέα έκταση 
θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση προέγκρισης. Ισχύει η περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

3. Αν κατά την υποβολή της ΕΑΕ της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισµού 809/2014, στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν διαθέτει την προέγκριση του παρόντος άρθρου, ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απορρίπτει την ΕΑΕ και ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα.  

4. Η προέγκριση δεν εκχωρείται ούτε µεταβιβάζεται. Στην περίπτωση θανάτου του κατόχου της 
προέγκρισης, η προέγκριση κληρονοµείται από τους νόµιµους κληρονόµους, στο πρόσωπο των 
οποίων πρέπει να συντρέχει ατοµικά στον καθένα η προϋπόθεση της µη καταδίκης για αδίκηµα 
που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών και οι οποίοι έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 
6. Αν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κάθε κληρονόµου τότε ανακαλείται η προέγκριση για το 
πρόσωπο αυτό και η ενίσχυση καθορίζεται κατά τους κανονισµούς του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ..  

5. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της παρ. 1 απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για τη 
χορήγηση της προέγκρισης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

 

 

Άρθρο 5 

Μητρώο βιοµηχανικής κάνναβης και αρχείο αποτελεσµάτων αναλύσεων  

1. α) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ δηµιουργεί και συντηρεί το µητρώο καλλιεργητών 
βιοµηχανικής κάνναβης. 

β) Το µητρώο καλλιεργητών βιοµηχανικής κάνναβης τηρείται και ενηµερώνεται από τα οικεία 
Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και περιλαµβάνει τα στοιχεία της προέγκρισης.  



 

2. Το αρχείο αποτελεσµάτων αναλύσεων ανά ποικιλία της παρ. 2 του άρθρου 45 του Καν. 
809/2014, τηρείται από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών.  

3. Το µητρώο της παρ. 1 και το αρχείο της παρ. 2 αποτελούν ενιαίο µητρώο στο οποίο έχουν 
πρόσβαση η Διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας και η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η 
Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις γεωργών βιοµηχανικής κάνναβης  

Οι παραγωγοί ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης υποχρεούνται: 
α) Να διαθέτουν την προέγκριση καλλιέργειας βιοµηχανικής 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 ειδών», σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 του Κανονισµού 639/2014. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο παραγωγός θα πρέπει να 
υποβάλλει, συµπληρωµατικά στην ΕΑΕ στοιχεία σχετικά µε τις χρησιµοποιηθείσες ποσότητες 
σπόρων (kg ανά στρέµµα) καθώς και τις επίσηµες ετικέτες που είχαν 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. 
δ) Να συνεργάζονται µε τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των 
προβλεπόµενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούµενα στοιχεία. 
ε) Να δηλώνουν στα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκοµιδής, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 7  

στ) Να γνωστοποιούν, στα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης,: 
αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους, εντός 

δέκα ηµέρων ,  
ββ) την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιµοποιήθηκε στην σπορά,  
γγ) την αποτυχία φυτρώµατος της καλλιέργειας και την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού,  
δδ) την καταστροφή της καλλιέργειας της βιοµηχανικής κάνναβης. 
Για τις υπόπεριπτώσεις ββ, και δδ,  η γνωστοποίηση θα πρέπει να λαµβάνει χώρα πριν την 
αντίστοιχη ενέργεια και αυτή να πραγµατοποιείται παρουσία αρµόδιου υπαλλήλου του 
οικείου Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης από τον οποίο συντάσσεται σχετική έκθεση. Για 
την υπόπεριπτώση γγ,  η γνωστοποίηση θα πρέπει να λαµβάνει χώρα πριν την καλλιέργεια 
άλλου είδους φυτού.	  

ζ)	   Να	   διατηρεί	   έντυπο	   ενημέρωσης	   περί	   καλλιέργειας	   βιομηχανικής	   κάνναβης	   στο	   οποίο	   θα	  
αναγράφεται	  ο	  αριθμός	  προέγκρισης	  που	  έχει	  λάβει.	  	  
η) Να προκαταβάλλουν το κόστος των αναλύσεων των δειγµάτων που λαµβάνονται από τους 
ελεγκτές των Τµηµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεµάχιο και ανά ποικιλία. Τα 
αποτελέσµατα αποστέλλονται από τα εργαστήρια στο οικείο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 

Άρθρο 7 
Συγκοµιδή και αποθήκευση των ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης  



 

1. α) Η συγκοµιδή των ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης πραγµατοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµέρες από το τέλος της ανθοφορίας, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 45 του 
Κανονισµού 809/2014. Οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον 
χρόνο συγκοµιδής, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την πραγµατοποίησή της. 

β) Σε εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 45 του Κανονισµού 809/2014, 
δύνανται οι παραγωγοί, αν το επιθυµούν, να συγκοµίζουν τις ποικιλίες βιοµηχανικής κάνναβης 
µετά την έναρξη της ανθοφορίας, αλλά πριν τη λήξη της δεκαήµερης περιόδου από το τέλος της 
ανθοφορίας. Οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο 
συγκοµιδής, τουλάχιστον δέκα (10) 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 τουλάχιστον δέκα 
(10) ηµέρες µετά το τέλος της ανθοφορίας για τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8, σύµφωνα 
µε τη µέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτηµα του ιδίου ως άνω Κανονισµού. 

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

β) Η αποθήκευση της βιοµηχανικής κάνναβης γίνεται 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. .   

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 Κανονισµού 809/2014, o ετήσιος επιτόπιος έλεγχος από τα 
οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των 
χρησιµοποιούµενων ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης σε THC, καλύπτει το 30% των εκτάσεων 
που δηλώνονται για την παραγωγή ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης. Από το επόµενο έτος ο 
ετήσιος επιτόπιος έλεγχος καλύπτει το 20% των εκτάσεων που δηλώνονται, κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 του ως άνω Κανονισµού. 
β) Σε εφαρµογή του άρθρου 35 του Κανονισµού 809/2014, όταν από τους επιτόπιους ελέγχους 
αποκαλύπτονται σηµαντικές περιπτώσεις µη συµµόρφωσης στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης για 
την κάνναβη βιοµηχανικής χρήσης, τα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης αυξάνουν σε δέοντα 
βαθµό το ποσοστό των δικαιούχων που πρέπει να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόµενο έτος. 
2. α) Σε εφαρµογή του άρθρου 45 και του Παραρτήµατος του Κανονισµού 809/2014, η 
εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούµενων ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης σε THC 
διενεργείται από διαπιστευµένα από το ΕΣΥΔ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δηµόσια και 
ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής του γεωργού, επί των δειγµάτων που αποστέλλονται σε αυτά για 
ανάλυση από τα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. 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) Σε εφαρµογή της περ. 2.2 της παρ. 2 του Παραρτήµατος του Κανονισµού 809/2014, οι ελεγκτές 
των οικείων Τµηµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης συλλέγουν δεύτερο δείγµα για επιβεβαιωτική 
ανάλυση, το οποίο ξηραίνεται και φυλάσσεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο που καθορίζεται στο 
Παράρτηµα του Κανονισµού 809/2014, από το οικείο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, µέχρι τη λήξη 
της καλλιεργητικής περιόδου. 



 

γ) Σε εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κανονισµού 809/2014, τα οικεία 
Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης ενηµερώνουν τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών και τη Διεύθυνση Συστηµάτων 
Καλλιέργειας, για το ότι για δεύτερο έτος, ο µέσος όρος όλων των δειγµάτων µιας συγκεκριµένης 
ποικιλίας υπερβαίνει την περιεκτικότητα του 0,2% σε τετραϋδροκανναβινόλη, και εφαρµόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 17 της αριθ. 341561/2645/25.2.2000 απόφασης, καθώς και του τέταρτου 
και πέµπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του ιδίου ως άνω Κανονισµού. 
3. Οι ελεγκτές των οικείων Τµηµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά τη διενέργεια κάθε επιτόπιου 
ελέγχου συντάσσουν έκθεση έλεγχου, την οποία αποστέλλουν στη Διεύθυνση Συστηµάτων 
Καλλιέργειας.  
4. Τα οικεία Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλουν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του 
παρόντος άρθρου στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών και στη Διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας, καθώς και στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E. Αν η περιεκτικότητα των δειγµάτων σε THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, 
υπερβαίνει το 0,2%, τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αποστέλλονται και στη Διεύθυνση 
Δηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  
 

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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια 
των ελέγχων του άρθρου 8, ή παραλείπει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκοµιδής ή να δηλώσει τον 
τόπο αποθήκευσης , ανακαλείται η προέγκριση και επιβάλλεται πρόστιµο: 

αα) από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ , αν η υπό έλεγχο έκταση 
είναι από ένα έως και δέκα (>1 -10≥) στρέµµατα,  

    ββ) από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ , αν η 
υπό έλεγχο έκταση είναι από  δέκα  έως πενήντα (>10-50≥) στρέµµατα και 

γγ) από πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001) µέχρι εκάτο χιλιάδες ευρώ (100.000)  , αν η 
υπό έλεγχο έκταση είναι πενήντα (>50) στρέµµατα και άνω. 
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	   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 αναφέρεται και το δικαίωµα άσκησης ένστασης, σύµφωνα 
µε την παρ. 5.  
4. Οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται µε απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από γνώµη των οικείων Τµηµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.  
5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου και της ανάκλησης της προέγκρισης του άρθρου 4, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, 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 δύο (2) Παράρτηµατα, τα οποία αποτελεουν αναπόσπαστο 
µέρος της και έχει ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ  

Για τη χορήγηση προέγκρισης καλλιέργειας  

βιοµηχανικής κάνναβης  

του ………………………………. 
κατοίκου …………………………. 
µε ΑΦΜ ………………………….. 

ΠΡΟΣ 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων  
Το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης  
 
Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε προέγκριση 
καλλιέργειας βιοµηχανικής κάνναβης,  

Τα αγροτεµάχια, τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθεί βιοµηχανική κάνναβη θα δηλωθούν στο 
Ο.Σ. του τρέχοντος έτους και είναι τα εξής: 

 
Νοµός Κοινότητα Στοιχεία Αγροτεµαχίου (ΧΨ)  Στρέµµατα Ποικιλία 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Σύνολο αγροτεµαχίων και 
Στρεµµάτων: 

------------------ ------------  

Συνηµµένα υποβάλλω: 
- Την άδεια χρήσης νερού, σύµφωνα µε την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση 
(Β΄2878/27.10.2014).  
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ 
Προέγκριση καλλιέργειας βιοµηχανικής κάνναβης 



 

Χορηγείται προέγκριση καλλιέργειας ποικιλιών βιοµηχανικής κάνναβης, στον/στην ...... κάτοικο 
....... µε ΑΦΜ ...... για τα αγροτεµάχια που έχουν ως εξής: 
Νοµός Κοινότητα Στοιχεία Αγροτεµαχίου (ΧΨ)  Στρέµµατα Ποικιλία 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Σύνολο αγροτεµαχίων και 
Στρεµµάτων: 

------------------ ------------  

 
......., ......../...../20... 

Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Έντυπο ενηµέρωσης περί καλλιέργειας βιοµηχανικής κάνναβης 

Warning for hemp cultivation 
Στο συγκεκριµένο αγροτεµάχιο καλλιεργείται βιοµηχανική κάνναβη 

 
Αριθµός αδείας καλλιέργειας βιοµηχανικής κάνναβης  

Αρµόδια αρχή έκδοσης αδείας  

Χαρτογραφικό υπόβαθρο αγροτεµαχίου µε βάση την 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης 

 



 

Έκταση καλλιέργειας µε βάση την ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης σε ha (1 ha=10 στρέµµατα) 

 

Καλλιεργούµενη ποικιλία βιοµηχανικής κάνναβης  

 
 

 
 

 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΩΝ 

 
DO NOT REMOVE PLANTS 

 
 

 
Άρθρο 11 

Γενικές διατάξεις 
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
της αριθ. 104/7056/21.1.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
(Β΄147/22.1.2015).  
 

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,          /          /2016 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 

Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
  



 

 
 

 


