
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

 

 

Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:  

Ε.Ε. L 347, της 

 20. 12. 2013,  

σελ. 608. 

. 

Για σκοπούς εναρµόνισης µε: 

τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού  Kοινοβουλίου 

και του Συµβούλιου 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. και 

  

Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:  

 Ε.Ε. L 347, της 

 20. 12. 2013,  

σελ. 671. 

 

τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβούλιου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) 

αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συµβουλίου 

  

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής  και Εµπορίας 

της Βιοµηχανικής Κάνναβης Νόµος του 2015.  

  

Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια- 

  

 «Αρµόδια Αρχή» σηµαίνει το Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος� 

  

 «βιοµηχανική κάνναβη» σηµαίνει ολόκληρα φυτά ή µέρη φυτού 
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ακατέργαστα ή κατεργασµένα του είδους Cannabis sativa που η 

περιεκτικότητα τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει 

το 0,2%, και τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία της 

βιοµηχανικής κάνναβης µε περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη 

(THC) που δεν υπερβαίνει το 0,2%.  

 Κατά παρέκκλιση, κάνναβης που παράχθηκε µε βάση τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου και έχει βρεθεί µε περιεκτικότητα µέχρι 0,3% 

θεωρείται ως βιοµηχανική κάνναβη αλλά δεν δύναται να διατεθεί στο 

εµπόριο.  

  

 «δηµόσιος λειτουργός» σηµαίνει δηµόσιο υπάλληλο σύµφωνα µε τον 

περί ∆ηµόσιας υπηρεσίας Νόµο του 1990 ως 2006 ή µέλη του 

προσωπικού του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών. 

  

 «∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας, του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος� 

  

 «εγκατάσταση» σηµαίνει κάθε χώρο, θερµοκήπιο, δικτυοκήπιο, κτίριο, 

τεµάχιο γης, µεταφορικό µέσο ή οποιοδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο 

παράγεται ή εµπορεύεται ή επεξεργάζεται ή αποθηκεύεται ή 

µεταφέρεται η βιοµηχανική κάνναβη� 

  

 «εµπορία» σηµαίνει την εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση, κατοχή προς 

διάθεση ή σε απόθεµα, έκθεση ή προσφορά προς πώληση, τη 

διαφήµιση προς πώληση, πώληση ή/και παράδοση σε άλλο πρόσωπο 

δωρεάν ή αντί τιµήµατος, βιοµηχανικής κάνναβης� 

  

 «επίσηµος έλεγχος» σηµαίνει τον έλεγχο που διενεργείται από την 

Αρµόδια Αρχή� 

 

 «επιθεωρητής» σηµαίνει δηµόσιο λειτουργό ο οποίος διορίζεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 7· 
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 «παραγωγός ή/και προµηθευτής βιοµηχανικής κάνναβης» σηµαίνει 

κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον µία από τις 

κατωτέρω δραστηριότητες όσον αφορά τη βιοµηχανική κάνναβη: 

πολλαπλασιασµό, παραγωγή, αποθήκευση, διατήρηση, επεξεργασία 

και εµπορία� 

  

 «Υπουργός»  σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος� 

  

Πεδίο εφαρµογής. 3. Ο παρών Νόµος ρυθµίζει την παραγωγή και εµπορία της 

βιοµηχανικής κάνναβης.  

  

Αδειοδότηση 

παραγωγών ή/και 

προµηθευτών 

βιοµηχανικής 

κάνναβης.  

Έγγραφη 

εγκατάστασης.  

Τήρηση µητρώων 

από Αρµόδια 

Αρχή. 

4.(1) Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δύναται να είναι παραγωγός ή/και 

προµηθευτής βιοµηχανικής κάνναβης µόνο µετά από αδειοδότηση 

από την Αρµόδια Αρχή.  

  

 (2) Για τη χορήγηση άδειας παραγωγού ή/και προµηθευτή ο 

ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση σε έντυπο, η µορφή του οποίου 

καθορίζεται από την Αρµόδια Αρχή µε βάση τις δραστηριότητες που 

ασκεί. 

  

 (3) Η Άδεια παραγωγού ή/και προµηθευτή έχει ετήσια ισχύ και σε αυτή 

καθορίζονται συγκεκριµένες δραστηριότητες που δύναται να εκτελεί ο 

παραγωγός ή/και προµηθευτής βιοµηχανικής κάνναβης 

  

 (4) Οι παραγωγοί ή/και προµηθευτές καταχωρούνται σε µητρώο που 

τηρείται από την Αρµόδια Αρχή. 
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 (5) Για την εγγραφή εγκατάστασης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 

δήλωση σε έντυπο, η µορφή του οποίου καθορίζεται από την Αρµόδια 

Αρχή. 

  

 (6) Η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης µε σκοπό την 

παραγωγή ή/και εµπόρια βιοµηχανικής κάνναβης από οποιοδήποτε 

πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς την πρότερη εγγραφή της στο µητρώο 

εγκαταστάσεων βιοµηχανικής κάνναβης που τηρείται από την Αρµόδια 

Αρχή.  

  

 (7) Η Αρµόδια Αρχή έχει το δικαίωµα να ανακαλεί την οποιαδήποτε 

άδεια που έχει χορηγηθεί αν δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος 

Νόµου ή αν έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές 

πληροφορίες κατά την υποβολή της  αίτησης ή τη διαδικασία του 

ελέγχου. 

  

Όροι και 

υποχρεώσεις. 

Παράρτηµα  

5.-(1) Οι όροι για την παραχώρηση άδειας παραγωγού ή/και 

προµηθευτή βιοµηχανικής κάνναβης καθορίζονται στο Παράρτηµα. 

  

 (2) Οι παραγωγοί ή/και προµηθευτές είναι υπόχρεοι να τηρούν τους 

όρους και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα. 

  

 (3) Οι εγκαταστάσεις του αδειούχου παραγωγού ή/και προµηθευτή 

βιοµηχανικής κάνναβης τηρούν τις υποχρεώσεις και τους όρους 

λειτουργίας που καθορίζονται στο Παράρτηµα ή/και από την Αρµόδια 

Αρχή. 

  

 (4) Η µετακίνηση της βιοµηχανικής κάνναβης από το χώρο 

παραγωγής ή διατήρησης ή αποθήκευση τους απαγορεύεται, εκτός αν 

αυτό δηλωθεί εκ των προτέρων στην Αρµόδια Αρχή.  

  

 (5) Ο παραγωγός ή/και προµηθευτής εξασφαλίζει ότι, κατά την 
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παραγωγή ή εµπορία ή αποθήκευση, είναι δυνατός ο εντοπισµός 

των επιµέρους παρτίδων της βιοµηχανικής κάνναβης. 

  

 (6) Εάν από τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργεί ο 

παραγωγός ή/και προµηθευτής ή από πληροφορίες που διαθέτει 

αποδεικνύεται η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου 

οφείλει να ενηµερώνει αµέσως την Αρµόδια Αρχή και λαµβάνει τα 

µέτρα που του υποδεικνύονται. 

  

 (7) Επιθεωρητές διεξάγουν δειγµατοληπτικούς ελέγχους στην 

περίπτωση παραγωγής και λαµβάνουν δείγµατα στα κατάλληλα 

στάδια όπως θα καθορίζονται από την Αρµόδια Αρχή. ∆είγµατα που 

λήφθηκαν σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή άλλον 

Κανονισµό εκδιδόµενο βάσει των προνοιών του Κανονισµού 

1307/2013 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται δύναται να 

αναγνωρίζονται από την Αρµόδια Αρχή ότι λήφθηκαν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος νόµου. Η ανάλυση των δειγµάτων διεξάγεται 

σε στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλο κρατικό ή ιδιωτικό χηµείο 

υπό την ευθύνη του Γενικού Χηµείου του Κράτους   για εξακρίβωση 

της περιεκτικότητας τους σε THC σύµφωνα µε την µέθοδο που 

καθορίζεται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή σε άλλον 

Κανονισµό εκδιδόµενο βάσει των προνοιών του Κανονισµού 

1307/2013 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

 (8) Αιτητής για δηµόσια ενίσχυση για την παραγωγή ή/και εµπορία 

βιοµηχανικής κάνναβης υποχρεούνται να προσκοµίσει αποδεικτικά 

στοιχεία συµµόρφωσης του µε τις πρόνοιες της παρούσας 

νοµοθεσίας, εφόσον του ζητηθεί από την Αρµόδια Αρχή 

παραχώρησης της ενίσχυσης, για να δύναται να είναι δικαιούχος.   

  

Εξουσίες και 

αρµοδιότητες 

Αρµόδιας Αρχής. 

6.-(1) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε να διενεργείται τακτικός έλεγχος 

σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή εµπορίας της βιοµηχανικής 

κάνναβης. 
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 (2)   Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις και οι δηλώσεις των 

κατόχων άδειας µε βάση τον παρόντα νόµο θα δύναται να ελέγχονται 

από την  Αρµόδια Αρχή ανά πάσα στιγµή. 

  

 (3) Εξετάζει τις αιτήσεις και εκδίδει ή τροποποιεί τις άδειες παραγωγού 

ή/και προµηθευτή βιοµηχανικής κάνναβης και ελέγχει τη µετέπειτα 

λειτουργία των εγκαταστάσεων τους. 

  

 (4) Καθορίζει µε γνωστοποίηση τις ελάχιστες προϋποθέσεις και του 

όρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων των παραγωγών ή/και 

προµηθευτών βιοµηχανικής κάνναβης.  

   

 (5) Η Αρµόδια Αρχή: 

 

 (α) ασκεί µέσω των Επιθεωρητών, έλεγχο στην εµπορία και 

παραγωγή της βιοµηχανικής κάνναβης . 

  

 (β) ρυθµίζει θέµατα που απαιτούν ή χρήζουν ρύθµισης σχετικά µε την 

εφαρµογή του Νόµου αυτού. 

  

 (6) Η Αρµόδια Αρχή δύναται όταν ζητηθεί  µε την κατάλληλη 

επεξήγηση να παρέχει πληροφορίες στην Αστυνοµία Κύπρου ή στον 

Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών για σκοπούς διεξαγωγής 

των αρµοδιοτήτων τους. 

 

 (7) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά σχετικά µε την 

βιοµηχανική κάνναβη όπου απαιτείται.  

  

Μέτρα 

διασφάλισης. 

7. Εάν διαπιστωθεί ότι η καλλιέργεια στη ∆ηµοκρατία οποιασδήποτε 

ποικιλίας της βιοµηχανικής κάνναβης, εγγεγραµµένης στον κοινό 

κατάλογο ποικιλιών, ενέχει κινδύνους για την διεξαγωγή παράνοµων 

ενεργειών, ο Υπουργός απαγορεύει την παραγωγή και εµπορία της εν 
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λόγω ποικιλίας στο σύνολο ή σε τµήµα της επικράτειας της 

∆ηµοκρατίας. Νοείται ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  

∆ιορισµός 

επιθεωρητών.  

8. Ο Υπουργός µετά από εισήγηση Αρµόδιας Αρχής ή νοµικού 

πρόσωπου ή Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας που εξουσιοδοτήθηκε 

σύµφωνα µε τον άρθρο 12, ορίζει Επιθεωρητές, για τους σκοπούς της 

εφαρµογής του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων 

Κανονισµών  

  

Εξουσίες και 

αρµοδιότητες 

Επιθεωρητή. 

9.-(1) Για σκοπούς ελέγχου της εφαρµογής του παρόντος Νόµου, ο 

Επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο- 

   

  (α)  να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε εγκατάσταση έχει 

δηλωθεί από τον αδειούχο παραγωγό ή/και προµηθευτή ή 

σε εγκαταστάσεις που δεν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 

ως κατοικίες στις οποίες έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

υπάρχει βιοµηχανική κάνναβη και να προβαίνει σε επίσηµο  

έλεγχο ή να λαµβάνει δείγµατα του υλικού αυτού·   

   

  (β)  σε συνεννόηση µε τις Αρµόδιες Αρχές της ∆ηµοκρατίας, να 

εισέρχεται σε λιµάνια, αεροδρόµια ή άλλους σταθµούς 

µεταφοράς εµπορευµάτων ή σε οποιοδήποτε µεταφορικό 

µέσο όπως πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα στα οποία 

υπάρχει υπόνοια για την ύπαρξη βιοµηχανικής κάνναβης και 

να διεξάγει επίσηµο έλεγχο ή να λαµβάνει δείγµατα του 

υλικού αυτού στην παρουσία των Αρµόδιων Αρχών.  

   

  (γ)  να προβαίνει σε έλεγχο βιβλίων ή  εγγράφων ή µητρώων και 

άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση κανόνων 

σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, και να παίρνει αντίγραφα 

τους, να τα δεσµεύει ή να τα κατάσχει. 
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  (δ)  να δεσµεύει ή να κατάσχει τη βιοµηχανική κάνναβη σε 

περίπτωση υπόνοιας παράβασης διατάξεων του παρόντος 

νόµου.  

   

  (ε)  να εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έντυπα που απαιτούνται 

δυνάµει του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που 

εκδίδονται δυνάµει αυτού.   

   

  (στ)    να λαµβάνει δείγµατα κατά την παραγωγή, αποθήκευση και  

εµπορία βιοµηχανικής κάνναβης. και 

   

  (ζ)     να διατάσει την συνέχιση της παραγωγής µέχρι το κατάλληλο 

στάδιο για δειγµατοληψία.  

 

  (η)   για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, δύναται εάν 

θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται είτε από την 

Αστυνοµία είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από 

τον ίδιο και ο κάτοχος της εγκατάστασης οφείλει σε τέτοια 

περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στις εγκαταστάσεις και 

του εν λόγω προσώπου. 

   

  (Θ)    Να διατάσσει ή να συστήνει στο πρόσωπο, όπως µέσα σε 

τακτή προθεσµία τερµατίσει την παράβαση και αποφύγει την 

επανάληψη της στο µέλλον.  

   

  

      (2) Όταν εκκρεµεί η εξέταση δείγµατος που λήφθηκε ή για θεραπεία 

οιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόµου ή  των Κανονισµών που 

εκδίδονται βάσει αυτού ή επιβεβαίωσης των δηλώσεων ή για αποφυγή 

διεξαγωγής παράνοµων πράξεων, ο Επιθεωρητής έχει την εξουσία µε 

την έκδοση γραπτής ειδοποίησης να - 

  

  (α)  απαγορεύει τη µεταφορά ή τη επεξεργασία της βιοµηχανικής 



 

 

9 

 

κάνναβης ή των προϊόντων της ·   

   

  (β)  απαγορεύει την πώληση ή έκθεση προς πώληση ή την 

αγορά βιοµηχανικής κάνναβης · 

   

 

 

 (γ)  διατάσσει την καταστροφή της βιοµηχανικής κάνναβης,  

   

  (δ)  κατάσχει βιοµηχανική κάνναβη και τη συσκευασία της · 

   

  (ε)  απαγορεύει την παραγωγή ή/και διατάσει την καταστροφή 

της ή διατάσσει τον περιορισµό της εφόσον δεν πληρούνται 

οι πρόνοιες του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που 

εκδίδονται δυνάµει αυτού. Τα έξοδα καταστροφής και η αξία 

του υλικού επιβαρύνουν τον παραγωγό ή/και προµηθευτή 

του οποίου είναι στην κατοχή· 

   

  (στ)  διατάσει τον παραβάτη όπως µέσα σε τακτή προθεσµία 

τερµατίσει την παράβαση. 

 

  (3)  Νοείται ότι τηρείται ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµος 

94(Ι)/2004 · 

   

∆ιευκολύνσεις 

κατά τον έλεγχο.         

10. Κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε 

δραστηριότητα σχετική µε τη βιοµηχανική κάνναβη, παρέχει όλες τις 

αναγκαίες διευκολύνσεις, µέσα και πληροφορίες στην Αρµόδια Αρχή 

και τους Επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

  

∆ικαίωµα 

ένστασης. 

11.Παραγωγός ή/και Προµηθευτής, ο οποίος επηρεάζεται από 

οποιαδήποτε απόφαση ή µέτρο που λήφθηκε από Επιθεωρητή, 

δύναται να προσβάλει την απόφαση αυτή µε ένστασή του προς την 

Αρµόδια Αρχή  εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης σε αυτόν.  
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 (2)Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ∆ιευθυντής αφού 

εξετάσει την ένσταση έχει εξουσία να εκδώσει µια από τις ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση 

 β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της 

προσβληθείσας. 

 το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα ηµερών και 

κοινοποιεί αµέσως την απόφαση του στο επηρεαζόµενο πρόσωπο.  

  

 Μεταβίβαση 

εξουσιών.  

12. (1) Η Αρµόδια Αρχή δύναται, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που καθορίζει, να εξουσιοδοτεί γραπτώς, οποιοδήποτε Τµήµα ή 

οποιαδήποτε Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, να ασκεί εκ µέρους της 

οποιαδήποτε εξουσία ασκείται από αυτή βάσει του παρόντος Νόµου ή 

των εκδιδοµένων δυνάµει αυτού Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων, είτε 

ολικώς είτε ως προς µέρος αυτής, µετά από διαβούλευση και 

συνοµολόγηση έγγραφης συµφωνίας µε το εν λόγω τµήµα ή υπηρεσία 

της ∆ηµοκρατίας.   

  

  Νοείται ότι, στην πιο πάνω συµφωνία καθορίζεται ρητά η 

συγκεκριµένη εξουσία, η οποία ανατίθεται σε δηµόσιο λειτουργό, 

τµήµα ή υπηρεσία και η έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη 

της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή θα ασκείται: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, ο εν λόγω δηµόσιος λειτουργός, το εν λόγω 

τµήµα ή η εν λόγω υπηρεσία, τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες 

εφαρµόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών της Αρµόδιας Αρχής, 

όπως και τις επί τούτω οδηγίες αυτής. 

  

 (2) Σε περίπτωση που, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

δηµόσιος λειτουργός ή τµήµα ή υπηρεσία ασκεί εξουσία ή εκτελεί 
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καθήκον, που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού 

Κανονισµοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο  δηµόσιο 

λειτουργό, τµήµα ή υπηρεσία, ο παρών Νόµος και οι εκδιδόµενοι 

δυνάµει αυτού Κανονισµοί εφαρµόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά 

την εν λόγω εξουσία ή καθήκον στο ασκών αυτή λειτουργό, τµήµα ή 

υπηρεσία. 

   

 (3) Η Αρµόδια Αρχή δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιµο, υπό τις 

περιστάσεις, να τροποποιεί µε τη σύµφωνη γνώµη του τµήµατος ή της 

Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, ή να ανακαλεί απόφασή της για 

εκχώρηση εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε µε βάση το 

εδάφιο (1). 

  

Τέλη. 13.-(1) Για την εξέταση της αίτησης για παροχή άδειας σύµφωνα µε το 

εδάφιο (2) του άρθρου 4 καταβάλλεται τέλος εκατό ευρώ (€100). 

 

(2) Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται και το καθορισµένο 

τέλος. 

 

(3) Το κόστος διεξαγωγής των εργαστηριακών ελέγχων της 

βιοµηχανικής κάνναβης ή των προϊόντων της, που θα καθορίζεται από 

το εργαστήριο διεξαγωγής του έλεγχου, όπως και το κόστος του 

δείγµατος, βαρύνουν τον παραγωγό ή/και προµηθευτή της 

βιοµηχανικής κάνναβης. Στους εργαστηριακούς ελέγχους 

περιλαµβάνεται και ο έλεγχος βλαστικότητας των σπόρων για 

οιαδήποτε χρήση.  

 

 (4) Το κόστος διεξαγωγής των εργαστηριακών ελέγχων καταβάλλεται 

µε την δήλωση πρόθεσης φύτευσης βιοµηχανικής κάνναβης ή µε την 

γνωστοποίηση άφιξης βιοµηχανικής κάνναβης στην ∆ηµοκρατία. 

 

 (5) Για την Έκδοση πιστοποιητικών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόµου καταβάλλεται τέλος 10 ευρώ.  
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∆ιοικητικό 

πρόστιµο.  

14.-(1) Σε περίπτωση που, διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε 

διάταξης του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων 

που εκδίδονται δυνάµει το παρόντος Νόµου, η Αρµόδια Αρχή έχει 

εξουσία να επιβάλλει, ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα και τη 

διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες 

ευρώ (€5,000). 

  

 (2) Άνευ βλάβης της γενικότητας του εδαφίου (1), η Αρµόδια Αρχή 

δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα µε το εδάφιο (1) 

στις περιπτώσεις που: 

(α) ο παραγωγός ή/και προµηθευτής βιοµηχανικής κάνναβης 

παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε οπουδήποτε από τους 

όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ΄αυτόν. 

(β) οι εγκαταστάσεις του παραγωγού ή/και προµηθευτή δεν είναι 

σύµφωνες µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή 

αποφάσεων της Αρµόδιας Αρχής. 

(γ) οποιοσδήποτε αρνείται να προσκοµίσει προς επιθεώρηση ή να 

συµπληρώσει οποιοδήποτε έγγραφο ή µητρώο που είναι απαραίτητο 

σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 

(δ) οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε το 

άρθρο 5 ή 10. 

(ε) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές υποδείξεις του Επιθεωρητή.  

  

 (3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, επιβάλλει διοικητικό 

πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (€1000) για κάθε µέρα συνέχισης της 

παράβασης ανάλογα µε τη βαρύτητά της. 

  

 (4) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από τον 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας, όταν περάσει άπρακτη η 

προθεσµία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 

ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, µετά την έκδοση µη 
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ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.  

  

 (5) Η Αρµόδια Αρχή επιβάλλει το διοικητικό πρόστιµο, µε 

αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόµενο 

πρόσωπο. 

  

 (6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωµής διοικητικού 

προστίµου το οποίο επιβλήθηκε δυνάµει του παρόντος άρθρου, η 

Αρµόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά µέτρα µε σκοπό την 

είσπραξη του οφειλοµένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόµενου 

στη ∆ηµοκρατία. 

  

Ιεραρχική 

προσφυγή 

15.-(1) Πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο 

δυνάµει του άρθρου 14 ή ανάκληση άδειας δυνάµει του εδάφιου (7) 

του άρθρου 4,  έχει το δικαίωµα να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή 

στον Υπουργό, εντός 7 ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης 

της. 

  

 (2)Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός αφού 

εξετάσει την προσφυγή έχει εξουσία να εκδώσει µια από τις 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση 

 β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της 

προσβληθείσας. 

 το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα ηµερών και 

κοινοποιεί αµέσως την απόφαση του στο επηρεαζόµενο πρόσωπο.  

  

Αδικήµατα και 

ποινές. 

16. -(1)Οποιοδήποτε πρόσωπο-  

   
  (α)  παράγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή διαθέτει δωρεάν ή 

επεξεργάζεται ή κατέχει βιοµηχανική κάνναβη, γνωρίζοντας 
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ότι δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ή 

   

  (β)  παρεµποδίζει οποιοδήποτε επιθεωρητή ή πρόσωπο που 

ενεργεί εκ µέρους της αρµόδιας αρχής στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, ή 

   

  (γ)  παράγει ή επεξεργάζεται ή εµπορεύεται βιοµηχανική 

κάνναβη ή των προϊόντων της χωρίς άδεια, ή 

   

  (δ)  διευκολύνει τρίτο πρόσωπο στην παραβίαση των διατάξεων 

του Νόµου, ή 

   

  (ε)  αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί οποιοδήποτε βιβλίο ή 

έγγραφο ή µητρώο, ή 

   

  (στ)  παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη 

των Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται βάσει του 

παρόντος Νόµου ή Κοινοτικών Κανονισµών ή Αποφάσεων, 

ή    

   

  (ζ)  παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε 

διάταξη του παρόντος Νόµου, 

   

 είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του,  

 σε χρηµατική ποινή όχι µεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ ή σε 

φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές 

ποινές ή σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης σε 

χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 100 χιλιάδες ευρώ ή σε πέντε 

χρόνια φυλάκιση ή/και στις δύο ποινές. Το δε εκδικάζον δικαστήριο 

δύναται, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε ποινή να διατάξει τη δήµευση ή 

καταστροφή µε έξοδα του καλλιεργητή ή προµηθευτή της βιοµηχανικής 

κάνναβης, σε σχέση µε την οποία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη. 
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Εξουσία έκδοσης 

Κανονισµών. 

17.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς οι 

οποίοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για 

τον καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος το οποίο, χρήζει ή 

είναι δεκτικό καθορισµού για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων 

του παρόντος Νόµου. 

  

      (2)  Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου 

(1), µε τους εν λόγω Κανονισµούς δύναται να καθορίζονται- 

  

  (α)  ο τρόπος και οι διαδικασίες ελέγχου για σκοπούς ελέγχου,  

πιστοποίησης και σήµανσης της βιοµηχανικής κάνναβης· 

   

  (β)  οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως για εγγραφή στο Μητρώο 

καλλιεργητών και προµηθευτών κάνναβης 

   

  (γ)   οι διαδικασίες καλλιέργειας, συγκοµιδής ,µεταφοράς και  
      αποθήκευσης. 
 
 

  

Έκδοση 

∆ιαταγµάτων. 

18.-(1)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει ∆ιατάγµατα τα οποία 

δύνανται να: 

  

  

  (α)  τροποποιούν τα παραρτήµατα του παρόντος νόµου και των 

κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού µε βάση το 

άρθρο 16 

   

  (β)  για τον καθορισµό διαδικασιών εφαρµογής Κοινοτικών 

Αποφάσεων και Κανονισµών. 

  

Έναρξη ισχύος. 19. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

(Άρθρο 5) 
 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Το πρόσωπο που αιτείται άδειας συµφώνα µε το εδάφιο (2) του 

άρθρου 4 θα πρέπει να υποβάλει ταυτόχρονα και βεβαίωση για 

Λευκό Ποινικό Μητρώο. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου θα 

πρέπει να καθορίζεται υπεύθυνο πρόσωπο για τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόµου µε τους ίδιους όρους.  

2. Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται η πρόθεση για τον τρόπο 

διάθεσης και της κάθε χρήσης της βιοµηχανικής κάνναβης. 

Μελλοντικές αλλαγές στην χρήση θα πρέπει να δηλώνονται στην 

Αρµόδια Αρχή πριν την διάθεση του.  

3. ∆ήλωση χώρου αποθήκευσης και υποβολή στοιχειών για την 

µορφή, ποσότητα και προέλευση της βιοµηχανικής κάνναβης.  

4. Στην περίπτωση πρόθεσης παραγωγής της βιοµηχανικής 

κάνναβης παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

αναγνώριση των αγροτεµαχίων που θα χρησιµοποιηθούν για την 

παραγωγή κάνναβης καθώς και µνεία των ποικιλιών σπόρου που 

θα χρησιµοποιηθούν. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να 

γνωστοποιηθεί πριν την σπορά ή πριν την αίτηση για δηµόσια 

ενίσχυση όποιο προηγείται στην Αρµόδια Αρχή. 

5. Για κάθε αγροτεµάχιο που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 

βιοµηχανικής κάνναβης ο αήττητης καταβάλει τέλος για διεξαγωγή 

εργαστηριακών αναλύσεων ταυτόχρονα µε την δήλωση πρόθεσης 

παραγωγής. 

6. Πριν την έκδοση της άδειας η Αρµόδια Αρχή εξετάζει ότι οι 

δηλώσεις και οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή 

συνάδουν µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου. 

ΤΜΗΜΑ Β 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Θα πρέπει να τηρείται µητρώο παραγωγής ή/και προµήθειας και 

πώλησης των προϊόντων της κάνναβης.  
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Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 

Ε.Ε. L 193, 

20. 07. 2002,  

σελ. 1. 

 

63 (Ι) του 1998 

173 (Ι) του 2002 

173(Ι) του 2007 

61(Ι) του 2012 

2. Ο παραγωγός ή/ και προµηθευτής βιοµηχανικής κάνναβης είναι 

υπόχρεος ανά πάσα στιγµή να προσκοµίσει στην Αρµόδια Αρχή 

απόδειξη διάθεσης της βιοµηχανικής κάνναβης µε τα πλήρη 

στοιχεία του αγοραστή και της ποσότητας που διατέθηκε όταν του 

ζητηθεί από την Αρµόδια Αρχή.  

3. Ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλλει οποιεσδήποτε σχετικές 

πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία η Αρµόδια Αρχή ήθελε ζητήσει.  

4. Κάθε µεταβολή στα στοιχεία που υπόβαλλε στην Αρµόδια Αρχή θα 

πρέπει να κοινοποιείται αµέσως.  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

1. Μετά την σπορά ο αδειούχος παραγωγός υποβάλει στην Αρµόδια 

Αρχή πλήρη στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

την αναγνώριση των αγροτεµαχίων που είναι σπαρµένα µε 

βιοµηχανική κάνναβη. 

2. Υποβολή στοιχείων σχετικά µε τις χρησιµοποιηθείσες ποσότητες 

σπόρων (kg ανά δεκάριο)·   

3. Μόνο σπόροι των ποικιλιών που περιλαµβάνονται στον «Κοινό 

κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» σύµφωνα µε 

το άρθρο 17 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συµβουλίου στις 15 

Μαρτίου δύναται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

κάνναβης. 

4.  Επιτρέπεται η χρήση µόνο πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά.  

5. Ο παραγωγός υποχρεούται να φυλάσσει τις επίσηµες ετικέτες που 

είχαν οι συσκευασίες των σπόρων για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών 

εκτός των περιπτώσεων που οι ετικέτες υποβλήθηκαν στον ΚΟΑΠ, 

βάσει των προνοιών του Άρθρου 17, παραγρ. 7  του Εκτελεστικού 

Κανονσιµού (ΕΕ) αριθµ. 809/2014 της Επιτροπής όπως εκάστοτε 

τροποποιείται.  

6. Υποβολή αµέσως µετά την σπορά στοιχείων σχετικά µε τις 

ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν. 



 

 

18 

 

7. Η συγκοµιδή της βιοµηχανικής κάνναβης δύναται να 

πραγµατοποιηθεί µόνο µετά την έναρξη της ανθοφορίας µετά από 

άδεια από την Αρµόδια Αρχή τηρούµενων των προνοιών του 

Άρθρου 45, παραγρ. 4 του Εκτελεστικού Κανονσιµού (ΕΕ) αριθµ. 

809/2014 της Επιτροπής.  

8. Η ελάχιστη έκταση που καλύπτει ένα αγροτεµάχιο σπαρµένο µε 

βιοµηχανική κάνναβη για να επιτρέπεται η καλλιέργεια της δεν 

πρέπει να είναι λιγότερη από την έκταση που εκάστοτε καθορίζεται 

ως ελάχιστή έκταση µεµονωµένου αγροτεµαχίου για σκοπούς 

άµεσων πληρωµών.  

9. ∆ήλωση της παραγόµενης ποσότητας ανά υλικό και χρήση. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

1. Σπόροι κάνναβης του κωδικού ΣΟ 1207 99 91 εκτός των 

προοριζόµενων για σπορά εισάγονται ή τίθενται προς εµπορία 

µόνο από εγκεκριµένους εισαγωγείς σύµφωνα µε τον παρόντα 

νόµο.  

2. Σπόροι που δεν προορίζονται για σπορά διατίθενται προς εµπορία 

νοούµενου ότι αποδεικνύεται πως δεν δύναται να 

χρησιµοποιηθούν για σπορά λόγω ειδικής µεταχείρισης που έχουν 

υποστεί. Η βλαστικότητα σπόρων κάνναβης που δεν προορίζονται 

για σπορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Στην περίπτωση που 

µετά από εργαστηριακό έλεγχο διαπιστωθεί µη συµµόρφωση 

συγκεκριµένης παρτίδας µε την πιο πάνω προϋπόθεση ο κάτοχος 

δύναται µετά από έγκριση από την Αρµόδια Αρχή να την:  

α.  καταστρέψει  στη παρουσία της Αρµόδιας Αρχής, 

β. επεξεργαστεί την συγκεκριµένη παρτίδα για καταστροφή της 

βλαστικότητας 

γ. επανεξάξει σε περίπτωση εισαγωγής 

Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχο των σπόρων της βιοµηχανικής 
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κάνναβης  

3. Οι σπόροι κάνναβης πρέπει να προέρχονται από ποικιλίες µε 

περιεκτικότητα σε THC χαµηλότερη του 0,2%. Οι σπόροι της 

βιοµηχανικής κάνναβης πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό 

από το οποίο προκύπτει ότι η περιεκτικότητα της ποικιλίας από την 

οποία προέρχονται σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν 

υπερβαίνει το 0,2%. Τα έγγραφα που δύναται να γίνονται αποδεκτά 

για το σκοπό αυτό καθορίζονται από την Αρµόδια Αρχή. Στα 

έγγραφα αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχουν: 

i) τις εγγυήσεις ως προς το είδος και ποικιλία, την προέλευση και 

την καταγωγή του προϊόντος· 

ii) τον προορισµό και τη χρήση των προϊόντων· 

4. Μόνο πιστοποιηµένοι σπόροι προς σπορα δύναται να τίθενται 

προς εµπορία. 

5. Εµπορία κάνναβης και των προϊόντων αυτής πραγµατοποιείται 

µετά την προσκόµιση στοιχείων προς την Αρµόδια Αρχή στοιχείων 

πως προέρχεται από κάνναβη  µε περιεκτικότητα σε THC 

χαµηλότερη του 0,2%.  

6. Ο Παραγωγός ή/και προµηθευτής βιοµηχανικής κάνναβης πρέπει 

να υποβάλει γνωστοποίηση άφιξης βιοµηχανικής κάνναβης στην 

∆ηµοκρατία τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την άφιξη. 

7. Εισαγωγές κάνναβης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον 

Κανονισµός ΕΕ 1308/2013 και τον Κανονισµό ΕΚ 507/2008.  

8. Εισαγόµενη κάνναβη πρέπει συνοδεύεται από πιστοποιητικό που 

εκδίδεται  σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού ΕΚ 507/2008 

που εκδίδεται από την Αρµόδια Αρχή. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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1. Να διατηρούν τις πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή ή 

εισαγωγή ή αγορά της βιοµηχανικής κάνναβης όπως καθορίζονται 

στο παρόν Παράρτηµα για 2 χρόνια. 

2. Επεξεργαστής βιοµηχανικής κάνναβης και των προϊόντων της 

αποδεικνύει µε την κατάθεση σύµβασης, την προµήθεια 

βιοµηχανικής κάνναβης από αδειοδοτηµένο παραγωγό.   

3. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή στην περίπτωση 

διακίνησης οι επεξεργαστές θα πρέπει να προσκοµίζουν στην 

Αρµόδια Αρχή τα κατάλληλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 

πρόκειται για ποικιλία βιοµηχανικής κάνναβης.  

4. Θα πρέπει να υποβάλει στην Αρµόδια Αρχή την περιγραφή της 

επιχείρησης και την πλήρη σειρά των προϊόντων που προκύπτουν 

από τη µεταποίηση της βιοµηχανικής κάνναβης. 

5. Θα πρέπει να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για τις µέγιστες 

ποσότητες βιοµηχανικής κάνναβης που µπορούν να υποστούν 

µεταποίηση ανά ώρα και κατ’ ετός. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

1. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα ή στην περίπτωση 

διακίνησης θα πρέπει να προσκοµίζουν στην Αρµόδια Αρχή τα 

κατάλληλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ποικιλία 

βιοµηχανικής κάνναβης.  

2. 2.Θα καθορίζεται υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης της 

βιοµηχανικής κάνναβης.   

3. Θα τηρείται µητρώο εισροών και εκροών από την αποθήκη για 

κάθε παρτίδα.  

4. Κάθε παρτίδα θα πρέπει να διατηρείται ξεχωριστά.  

5. Θα λαµβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις για να µην υπάρχει η 

δυνατότητα εισόδου στην αποθήκη σε µη καθοριζόµενα άτοµα από 

τον αδειούχο παραγωγό ή/και προµηθευτή βιοµηχανικής κάνναβης.  
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6. Απαγορεύεται η φύλαξη της βιοµηχανική κάνναβης σε κατοικίες.  

7. Θα υποβάλλει σχέδιο και περιγραφή της αποθήκης. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


