
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΦΠ 
Ταχ. Δ/νση: Mενάνδρου 22           Αχαρνών 2 

                     105 52  ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Β. Λαϊνά   

Τηλ. : 210 2125041  

FAX : 210 5245195  

Ε-mail: me22u150@minagric.gr 

 

 

Αθήνα,            -  10 -  2018 

Αριθ. Πρωτ.:      

  

 

 

 

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ «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» (ΦΕΚ 929/Β/2016) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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.Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ….Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

5.Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄3903/5-12-2016), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 638/128269/30-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 4250/2017). 

6.Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Το Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160). 

8.Την αριθμ. 2428/119952/6-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄3936/2018). 

9. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ  

 

1. Στο άρθρο 4 η παρ. 1α) και β) αντικαθίσταται ως εξής: 

«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), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για 

θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν διαθέτουν 13ψήφιο κωδικό, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα τον καταθέσουν εκ των υστέρων και 

ενδεχομένως μετά τη χορήγηση της προέγκρισης,  αφού την παραλάβουν από την αρμόδια αρχή 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) και όχι αργότερα από 15 Οκτωβρίου του έτους καλλιέργειας.  

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

2014). Στις περιοχές υπαίθριας καλλιέργειας που το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία 3 έτη 

υπερβαίνει τα 750mm, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, δεν απαιτείται η 

προαναφερόμενη άδεια» 

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο  ως εξής: 

«δ) Στην περίπτωση που στο αγροτεμάχιο στο οποίο καλλιεργείται βιομηχανική κάνναβη θα 

απασχολούνται άλλα φυσικά πρόσωπα εκτός του αιτούντος, απαιτείται η προσκόμιση του 

δικαιολογητικού του σημείου γ) για καθένα από αυτά» 

3. Οι δύο παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Η προέγκριση ισχύει για ένα έτος. 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.  

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, καθώς και τη Δ/νση 

Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ του ΥΠΑΑΤ» 

4. Στο άρθρο 4 οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής: 

«5. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της παρ. 1, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, 

απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για τη χορήγηση της προέγκρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

ενώ η αρχική προέγκριση ανακαλείται. Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας ή μη σποράς η 

προέγκριση ανακαλείται. Σε περίπτωση δήλωσης  του παραγωγού για καταστροφή της καλλιέργειας στο 
στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος του άρθρου 8, πραγματοποιείται υποχρεωτικά, 
δειγματοληψία και ανάλυση για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών 

βιομηχανικής κάνναβης σε THC, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 

 6. Στην περίπτωση περισσότερων της μίας καλλιέργειας, υπαίθριας ή θερμοκηπιακής, ανά έτος 

συμπεριλαμβανομένης και της επίσπορης καλλιέργειας κάνναβης, απαιτείται η υποβολή αίτησης 



 

προς το οικείο ΤΑΑΕ, όπου θα αναφέρεται σαφώς ο αριθμός αυτών καθώς και η επίσπορη για 

χορήγηση συνολικής προέγκρισης. Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης σε 

γλάστρες.» 

5. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 

«7. Οι αιτήσεις για χορήγηση προέγκρισης ξεκινούν από 2 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και 10 

εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία  των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Η εν λόγω 

προθεσμία ισχύει για όλες τις καλλιέργειες ανά έτος συμπεριλαμβανομένης και της επίσπορης. Το 

μητρώο του άρθρου 5 θα κλείνει με την λήξη των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και δεν θα επιτρέπεται 

οποιαδήποτε καταχώρηση μετά. Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της προέγκρισης θα 

καταχωρείται στο μητρώο από 10 Σεπτεμβρίου και για ένα μήνα. Μετά τη χορήγηση της 

προέγκρισης ή την ανάκληση ήδη χορηγηθείσας, τα ΤΑΑΕ θα ενημερώνουν εγγράφως και  τις 

οικείες αστυνομικές υπηρεσίες.» 

 

6. Στην παρ στ) του άρθρου 6 μετά την υποπερ. δδ) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«εε) την ημερομηνία σποράς τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της.» 

 

7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«γ) Μετά τη συγκομιδή της, οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ την συνολική συγκομιζόμενη 

ποσότητα. Επίσης καταθέτουν σύμβαση με μεταποιητική μονάδα ή υπεύθυνη δήλωση περί μετέπειτα 

χρήσης του συγκομιζόμενου προϊόντος, σε περίπτωση μεταποίησης από τους ίδιους. Στην περίπτωση 

μη σύναψης σύμβασης με εταιρεία, στην οποία παραδίδουν το προϊόν τους,  υποχρεούνται να 

δηλώνουν στο οικείο ΤΑΑΕ τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία παρέδωσαν το συγκομιζόμενο 

προϊόν, αμέσως μετά την πώληση αυτού.» 

 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Κατά τη μεταφορά προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης, οι εκτελούντες τη μεταφορά 

υποχρεούνται να φέρουν: 

α) φωτοαντίγραφο της προέγκρισης καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης από την οποία 

προέρχονται τα μεταφερόμενα προϊόντα  

β) τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή παραστατικό αγοράς, το οποίο κοινοποιείται στο οικείο ΤΑΑΕ 

γ) φωτοαντίγραφο της δήλωσης του γεωργού προς τα ΤΑΑ όπου αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης 

της βιομηχανικής κάνναβης και 

δ) αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για εξακρίβωση της  περιεκτικότητας των 

ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία στην 

καλλιέργεια του γεωργού ή πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μόνο η 

δειγματοληψία και δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης. Σε περίπτωση 

που η καλλιέργεια του γεωργού δεν έχει επιλεγεί για δειγματοληψία ή έχει προηγηθεί η συγκομιδή 

της δειγματοληψίας, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από τα ΤΑΑΕ.  

ε) βεβαίωση από το οικείο ΤΑΑΕ όπου θα αναγράφεται σαφώς: 

- Η μεταφερόμενη ποσότητα (σε κιλά) και το είδος του μεταφερόμενου προϊόντος (ταξιανθία, 

στελέχη κλπ)  

- Ο τρόπος μεταφοράς (στοιχεία οχήματος μεταφοράς, μεταφορικής, μεταφορέας κλπ) 

- Ο αποστολέας και ο παραλήπτης (στοιχεία εταιρείας και τοποθεσία). » 



 

 

9. Η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του 

παρόντος άρθρου στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας,  στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E 

καθώς και τον ενδιαφερόμενο. 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. 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. 4509/2018.» 

 

10. Στο τέλος του άρθρου 10 προστίθενται δύο νέα παραρτήματα ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

   Πρακτικό Ελέγχου 

Σήμερα στις   /  /201  , η Επιτροπή Ελέγχου, του Τμήματος  Αγροτικής Ανάπτυξης…………………. 

αποτελούμενη από τους: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3.       …………………………. 

διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στον παρακάτω παραγωγό βιομηχανικής κάνναβης: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ :……………………………. 

ΑΦΜ :………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ:…………………………… 

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1750/39224/31-3-2016 σχετικά με τον «Καθορισμό των 

αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 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 CannabissativaL με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 

0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  διαπιστώθηκαν τα 

παρακάτω: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΡΑΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ (σύμφωνα με τα στοιχεία της 

αίτησης του παραγωγού) 

Α/Α ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

    

    

    

    

 



 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΠΟΡΑΣ: 

Α/Α ΕΚΤΑΣΗ 

(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΠΟΡΑΣ 

    

    

    

    

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΚΙΛΑ: 

Α/Α ΕΚΤΑΣΗ 

(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ 

(ΚΙΛΑ) 

    

    

    

    

 

ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝNΑΒΗΣ 

(ΑΡ.6 ΠΑΡ Ζ ΤΗΣ ΚΥΑ1750/39224/31-3-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ: 

A/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

    

    

    

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ: 

A/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΕΛΟΥΣ 

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

    

    

    

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: 

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 



 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΗΜΕΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

     

     

     

     

 

H ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ/ΠΡΙΝ (διαγράφεται κατά περίπτωση) ΤΟ 

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΖΕΤΑΙ-ΧΡΗΣΗ: 

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΦΥΤΟΥ ΠΟΥ 

ΣΥΓΚΟΜΙΖΕΤΑΙ 

ΧΡΗΣΗ 

     

     

     

     

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

 

 

 

 

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ……………..(σημειώνεται ναι ή όχι) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ο πίνακας συμπληρώνεται εφόσον η καλλιέργεια έχει 

επιλεγεί για δειγματοληψία): 

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

    

    

    

    

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

 

 

 

 

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΧΩΡΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (σε περίπτωση αποθήκευσης): 

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 



 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

    

    

    

    

 

5. ΧΡΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΝΘΟΥΣ/ΣΠΟΡΟΥ/ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ) 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

(ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΠ.)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

 

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 

 

ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:  

 

 

ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 

ΤΗΣ 1750/39224/31-3-2016 ΚΥΑ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ: 

 

 

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

 

 

 

 

Συμφωνώ/δεν συμφωνώ με ευρήματα του ελέγχου 

(Σε περίπτωση διαφωνίας αναγράφονται οι λόγοι)  

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ονοματεπώνυμο και 

υπογραφή) 

 

1.  

 

2.  

 

3. 

 

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(ΚΙΛΑ) 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(ΑΝΘΟΣ/ΣΠΟΡΟΣ/

ΣΤΕΛΕΧΟΣ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 

     

     

     

     

     



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

……………….» 

 

 

 

 

 

Άρθρο 2 

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. 

 

  

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

 

   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ  

 

 

 


