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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»
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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΄2144/6-102015).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
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.

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 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- πειραματιούς 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, 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
β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση
(Β΄2878/27.10.2014).
Για την πληρότητα του φακέλου απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το
οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. α) Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου
των δικαιολογητικών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 χορηγούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την υποβολή της αίτησης την προέγκριση και ενημερώνουν το μητρώο του άρθρου 5 ή
απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου.
β) Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης και εφόσον διαπιστωθεί από το ποινικό μητρώο του
αιτούντος ότι αυτός έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για αδίκημα που
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, η προέγκριση ανακαλείται άμεσα από το οικείο
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ενημερώνεται σχετικά το μητρώο και ο ενδιαφερόμενος.

3. Μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο γεωργός ο οποίος διαθέτει προέγκριση, δηλώνει στα οικεία
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, αν πρόκειται να συνεχίσει την καλλιέργεια ποικιλιών
βιομηχανικής κάνναβης και επιβεβαιώνει ή διορθώνει τα στοιχεία που δήλωσε κατά την υποβολή
της πρώτης αίτησης.
4. Η προέγκριση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Στην περίπτωση θανάτου του κατόχου της
προέγκρισης, η προέγκριση κληρονομείται από τους νόμιμους κληρονόμους, οι οποίοι έχουν τις
υποχρεώσεις του άρθρου 6.

Άρθρο 5
Μητρώο βιομηχανικής κάνναβης

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.
2. Το αρχείο, 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 ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με την 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.
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, εντός δέκα (10) ημερών:
αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους,
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.

ζ) Να καθαρίζουν προσεκτικά το μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την σπορά της
καλλιέργειας μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή της διασποράς της βιομηχανικής κάνναβης σε
άλλα αγροτεμάχια.
η) Να πληρώνουν 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.
θ) Να αναρτούν έντυπο ενημέρωσης, κατά τη σπορά της καλλιέργειας, σε εμφανή θέση σε κάθε
αγροτεμάχιο (ιδίως κολώνες, πασσάλους), σχετικά με την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 10.
Άρθρο 7
Συγκομιδή και αποθήκευση των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης
1. α) Οι γεωργοί υποχρεούνται να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο
συγκομιδής, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Μετά τη συγκομιδή
της, αν η βιομηχανική κάνναβη πρόκειται να αποθηκευτεί, στη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου
περιλαμβάνεται και ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος.
β) Η συγκομιδή των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες
από το τέλος της ανθοφορίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 45 του
Κανονισμού 809/2014.
γ) 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. Στην περίπτωση αυτή, τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης υποδεικνύουν ποια
αντιπροσωπευτικά τμήματα κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται επί
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας για λόγους ελέγχου, σύμφωνα με τη
μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα του ιδίου ως άνω Κανονισμού.
2. Η αποθήκευση της βιομηχανικής κάνναβης γίνεται αποκλειστικά στους αποθηκευτικούς χώρους
που έχει δηλώσει ο καλλιεργητής στη δήλωση της περ. α΄ της παρ. 1.
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 ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του
άρθρου 8, επιβάλλεται πρόστιμο:
α) χιλίων (1.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι από ένα έως δέκα (1-10) στρέμματα,
β) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι από έντεκα έως πενήντα
(11-50) στρέμματα και
γ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι πενήντα ένα (51) στρέμματα
και άνω.
β) Όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και
πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες κατά τον έλεγχο του άρθρου 8 ή/και κατά την
υποβολή της αίτησης προέγκρισης του άρθρου 4, τιμωρείται με ανάκληση της προέγκρισης του
ιδίου ως άνω άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης της περ. α΄ 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 του διοικητικού προστίμου, η προέγκριση του
άρθρου 4 ανακαλείται.
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) Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της και έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Για τη χορήγηση προέγκρισης καλλιέργειας βιομηχανικής

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

κάνναβης

και Τροφίμων

του ……………………………….

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

κατοίκου………………………….
με ΑΦΜ…………………………..
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε προέγκριση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης.
1. Τα αγροτεμάχια, τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθεί βιομηχανική κάνναβη θα δηλωθούν στο Ο.Σ. του τρέχοντος
έτους και είναι τα εξής:
Νομός

Κοινότητα

Στοιχεία

Στρέμματα

Αγροτεμαχίου

Σύνολο αγροτεμαχίων και
Στρεμμάτων:

Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα:

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

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

Ποικιλία

1) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και
2) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση (Β΄2878/27.10.2014).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έντυπο ενημέρωσης περί καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης
Warning for hemp cultivation
Στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο καλλιεργείται βιομηχανική κάνναβη
Αριθμός προέγκρισης
κάνναβης

καλλιέργειας

βιομηχανικής

Αρμόδια αρχή έκδοσης προέγκρισης

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

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Για το 2016, οι αιτήσεις χορήγησης της προέγκρισης του άρθρου 4 υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, μετά τη δημοσίευσή της ΚΥΑ στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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,

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

/

/2016

