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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΦΠ 

ΤΜΗΜΑ Β.2 

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22 

                    105 52 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Β. Λαϊνά, Ε. Δημοπούλου                          

Τηλέφωνο: 210 212 5041,  5038  

FAX          : 210 5245195 

E-mail : me22u150@minagric.gr                 

 

 Αθήνα,   29  / 11 /2018 

                  Αρ. Πρωτ.:  3349/165131   

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΔΑΟΚ 

             Έδρες τους 

              

ΚΟΙΝ: ως ΠΔ 

               

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης» 

 

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 929/Β/2016) «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». Η εν λόγω ΚΥΑ μαζί με όλες τις 

τροποποιήσεις καθώς και ενοποιημένο κείμενο και οδηγό καλλιέργειας είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (http://www.minagric.gr/index.php/el/) στη διαδρομή αγρότης–

επιχειρηματίας  γεωργία  κάνναβη  βιομηχανική κάνναβη. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της ανωτέρω ΚΥΑ, οι παραγωγοί προκειμένου να καλλιεργήσουν 

οφείλουν να λάβουν προέγκριση καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στα οικεία Τμήματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ): 

- αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσουν,  

- αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 

- άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ146896/17-10-2014 απόφαση (Β΄2878/27-

10-2014).  

Επίσης οφείλουν να δηλώσουν την καλλιεργούμενη έκταση στην ΕΑΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ (παρ. 7 του 

άρθρου 17 του Κανονισμού 809/2014). 

3. Ο έλεγχος των καλλιεργούμενων με βιομηχανική κάνναβη, εκτάσεων γίνονται από τα ΤΑΑΕ τα 

οποία γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία και μπορούν να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους.  

4. Επισημαίνεται ότι ήδη λειτουργεί μητρώο καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης το οποίο 

ενημερώνεται από τα οικεία ΤΑΑΕ.  

5. Οι ποικιλίες κάνναβης που δύνανται να καλλιεργηθούν περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο 

ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 

(http://www.minagric.gr/index.php/el/) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Αγρότης Επιχειρηματίας  
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→ Γεωργία → Πολλαπλασιαστικό Υλικό → Κατάλογοι Ποικιλιών. Ο κατάλογος αυτός 

επικαιροποιείται  από την αρμόδια Δ/νση Πολ/κού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και 

Φυτογενετικών Πόρων. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον διευκρινίσεις-πληροφορίες. 

   

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣκ.α.α 

  

 

 

Κ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. Υπουργού 

             2. Γρ. Υφυπουργού κ. Κόκκαλη (το από 29/10/2018 έγγραφό σας) 

             3. Γρ.  κκ Γεν. Γραμμ. 

             4. Γρ.  Γεν. Δ/ντή Γεωργίας 

             5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Αποκεντρ. Δομών 

             6. Δ/νση  Πολ/κού Υλ. Καλλ. Φ. Ειδών 

                 & Φυτ. Πόρων 

             7. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

             8. Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών  

                 Έδρες τους 

             9. ΤΑΑΕ  

                 Έδρες τους 
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