
ΑΝΝΑ  ΦΟΥΛΙΔΗ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
ΑΘΗΝΑ 7-5-2016 

  

 

 

 

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΝΝΑΒΗΣ 



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

 Καν (ΕΕ) 1307/13  
 Ν. 4109/13 
 ΚΥΑ 1750/39224/31-3-2016 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

 Υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 
 
 Υποβολή αίτησης προέγκρισης στα ΤΑΑ 
 
 Αποδεικτικό για την ακριβή θέση και έκταση 

    (13 ψήφιος κωδικός έκτασης του χαρτογραφικού συστήματος του   

      ΟΠΕΚΕΠΕ) 
 

 Άδεια χρήσης νερού ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης 
εγγραφής ή κωδικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Σημείων Υδροληψίας  

 
     

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου  

    Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών  

      Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα  σε βαθμό κακουργήματος για 
οποιοδήποτε κακούργημα  

 

 Χρησιμοποίηση σπόρων των ποικιλιών που 
περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο ποικιλιών 
 

 Υποβολή των τιμολογίων αγοράς του σπόρου ή των 
επίσημων ετικετών στην ΕΑΕ 
 

 Να διατηρούν έντυπο ενημέρωσης (αρ. προέγκρισης) 

 
 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

 Να γνωστοποιούν στο ΤΑΑ  
    αλλαγή των προσωπικών στοιχείων  
     αλλαγή ποικιλίας  
     αποτυχία φυτρώματος  
     καταστροφή καλλιέργειας 
 

 Το χρόνο συγκομιδής  
 

 Καταβολή κόστους αναλύσεων  
 

 Δήλωση αποθηκευτικών χώρων 
 

 Καλλιέργεια  ως καλλωπιστικό φυτό 

 



ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ   

 Υποβολή αίτησης στα ΤΑΑ πριν την σπορά 
 Συμπλήρωση στοιχείων εντός 10 ημερών  
 Ολοκλήρωση διοικητικού ελέγχου 
 Ανάκληση προέγκρισης   

    εφόσον διαπιστωθεί αναλήθεια ενός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ή καταδίκη  

 

Η προέγκριση δεν εκχωρείται και δεν μεταβιβάζεται  



ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

 

 

 

 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν αλλάξει 
τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά  

 



ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

 Τα ΤΑΑ ελέγχουν το 30% των εκτάσεων κάθε ποικιλίας 
( 20% των εκτάσεων τον επόμενο χρόνο)  
 

 Αύξηση ποσοστού ελέγχου σε περίπτωση σημαντικών 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης 
 

 Αποστολή δειγμάτων σε διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ 
εργαστήρια 
 

 Σύνταξη έκθεσης ελέγχου  



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Άρνηση παροχής ή απόκρυψη στοιχείων 
  
 Παροχή ψευδών στοιχείων   

 
 Παρακώλυση ελέγχων 

 
 Μη γνωστοποίηση του χρόνου συγκομιδής   

 
 Μη δήλωση του τόπου αποθήκευσης  

 
Γνωστοποίηση παραβάσεων   
Ο παραγωγός υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του εντός 5 

ημερών   



ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

 1- 10 στρ.                 1.000 έως 10.000 € 
 10- 50 στρ.              10.001 έως 50.000 €  
 > 50 στρ.                  50.001 έως 100.000€ 

 
 Υποτροπή παραβάσεων εντός 3 ετών  
    διπλασιασμός προστίμων και διετής αποκλεισμός  



ΑΛΛΕΣ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 

 

 

 Παράβαση των διατάξεων του ν. 4139/13, επιβολή 
των αντίστοιχων ποινών  



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

 Άμεσες ενισχύσεις   

 Συνδεδεμένη  

 

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας  


