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Μια Συνοπτική Κριτική του προσχεδίου για τον 

Περί Παραγωγής  και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμο του 2015 

 

 

Το παρόν κείμενο συμπεριλαμβάνει μια Συνοπτική Κριτική του προσχεδίου, καθώς και επί 

μέρους σημειώσεις επί του κειμένου του προσχέδιου που  μας δόθηκε από το Υπουργείο 

Γεωργίας. 

 

Μας εντυπωσιάζει αρνητικά το ότι το μεγαλύτερο μέρος του προτεινόμενου Νόμου είναι 

αφιερωμένο σε περιορισμούς και διατάξεις που προβλέπουν τόσο δρακόντεια και ακραία, 

υπερβολικά μέτρα  ελέγχου των διαδικασιών και τιμωρίας που ορθώς κάποιοι ονόμασαν το 

παρόν προσχέδιο "τρομονόμο". 

 

Το αποτέλεσμα είναι ότι το σύνολο όλων αυτών των περιορισμών και τρομοκρατίας που 

επιφέρει το προσχέδιο, θα δράσουν περιοριστικά και απαγορευτικά: δεν θα μπορέσει η 

Κλωστική /Βιομηχανική Κάνναβις να ανθίσει και να επανεδραιωθεί στην Κύπρο με τέτοιο 

Νόμο. 

 

Τα στοιχεία που καθιστούν το παρόν προσχέδιο σε τρομονόμο είναι όλα βασισμένα σε  

άγνοια ή παραπληροφόρηση για τους λεγόμενους ή υποτιθέμενους "κινδύνους" για 

παράνομες καλλιέργειες ψυχοδραστικής Κάνναβης. Το Υπουργείο Γεωργίας θα πρέπει να 

λάβει πιο σοβαρά την Επιστήμη και να πληροφορήσει υπεύθυνα και χωρίς ασάφειες όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που συμβάλλονται στην συνδημιουργία αυτού του Νομοσχεδίου ότι 

ΔΕΝ υφίσταται κίνδυνος παραγωγής ψυχοδραστικής Κάνναβης από τις φυτείες Κλωστικής. 

 

Αυτό έπραξε έντιμα και καθαρά η αντιπρόσωπος του Κρατικού Χημείου κα. Τασούλα 

Κοζάκου στη Δημόσια Διαβούλευση που έγινε στο Υπουργείο στις 4 Φεβρουαρίου 2015. 

Ομιλώντας απευθυνόμενη σε όλους επιβεβαίωσε αυτό που λέει η Επιστήμη πεντακάθαρα, ότι 

ακόμα και αν κάποιος φυτέψει επίτηδες ή και κατά λάθος ψυχοδραστική Κάνναβη σε μια 

φυτεία Κλωστικής, τα φυτά δεν πρόκειται να αποδώσουν εμπορεύσιμα ή χρήσιμα ποσά 

τετραϋδροκανναβινόλης (THC, που είναι η απηγορευμένη ουσία στην ψυχοδραστική 

Κάνναβη), λόγω της πυκνότητας της καλλιέργειας των φυτών της Κλωστικής. Τα 
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ψυχοδραστικά φυτά απαιτούν αραιή φύτευση για να μεγιστοποιείται η ηλιοφάνεια, ενώ τα 

φυτά Κλωστικής απαιτούν πυκνή φύτευση για να μεγιστοποιείται η περιεκτικότητα και 

ποιότητα σε ίνες. Η δήλωση της κας Κοζάκου επιβεβαιώθηκε και από αυτά που είπε η 

αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Δρ. Διονυσία Φασούλα.  

 

Προσθέτουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τυχόν κατά λάθος ή και ηθελημένη γονιμοποίηση των 

φυτών Κλωστικής με γύρη από ψυχοδραστική Κάνναβη: ΔΕΝ πρόκειται να αποδώσουν THC. 

Επιπλέον, η καλλιέργεια της ψυχοδραστικής Κάνναβης απαιτεί σχεδόν ξηρικές συνθήκες 

διότι αυτές αυξάνουν την παραγωγή ρητίνης, και για αυτό τον λόγο το κάθε ένα φυτό 

χρειάζεται ειδική μεταχείρηση ατομικά, ενώ η Κλωστική Κάνναβις υφίσταται μαζική 

φροντίδα από τον αγρότη και οφελείται από αυτήν καλύτερα. Τα δύο διαφορετικά είδη 

Κάνναβης ΔΕΝ ευδοκιμούν μαζί στις ίδιες φυτείες. 

 

Τα πιό πάνω είναι επιβεβαιωμένα όχι μόνο θεωρητικά αλλά και από τις πρακτικές εμπειρίες 

της παραγωγής σε άλλες χώρες. ΔΕΝ υφίσταται "κίνδυνος" παράνομης καλλιέργειας και άρα 

η κινδυνολογία, η τρομολαγνεία και τα στοιχεία που καθιστούν το προσχέδιο τρομονόμο 

είναι απορριπτέα γιατί δρουν περιοριστικά και καταδικαστικά για την Κλωστική Κάνναβη. 

 

Στην σφυρηλάτηση του Νομοσχεδίου θα πρέπει να υπερισχύσει η Επιστήμη, καθώς και η 

αναγνώριση των αναγκών του αγρότη, του μικρού παραγωγού και των μικρών επιχειρήσεων, 

καθώς και οι αιμάσσουσες ανάγκες της Οικονομίας μας για αναζωογόνηση της εντόπιας 

παραγωγής και ανάπτυξης. Εάν αντ' αυτών υπερισχύσουν η άγνοια, η προκατάληψη και η 

έντεχνη, κακόβουλη δαιμονοποίηση της Κάνναβης, το Νομοσχέδιο θα παραμείνη έκνομο, 

όπως είναι τώρα, και σε παράβαση τόσο του Συντάγματος της Δημοκρατίας, όσον και των 

κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματα που εύκολα θα διαπιστώσει και η Νομική 

Υπηρεσία. 

 

Επιστρέφουμε σε αυτά που είπε η αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Δρ. 

Διονυσία Φασούλα στην Δημόσια Διαβούλευση: επεσήμανε την προσοχή μας εις το ότι το 

Νομοσχέδιο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τα περιοριστικά του στοιχεία διότι στο σύντομο 

μέλλον θα έχουμε ενώπιον μας ένα αντίστοιχο Νομοσχέδιο για την Ιατρική Κάνναβη, και θα 

πρέπει να αποφύγουμε να αρθρώσουμε τις διατάξεις στο παρόν Νομοσχέδιο με τρόπο που να 

χρειάζεται να τον αλλάξουμε και πάλιν όταν θα έλθει η σειρά της Ιατρικής Κάνναβης να 

νομιμοποιηθεί. 

 

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ως έχει περιέχει τόσα πολλά εμπόδια για τον απλό αγρότη ή 

παραγωγό, που δεν θα μπορεί να εμπλακεί στον κλάδο της Κλωστικής Κάνναβης παρά μόνο 

αν υπάρχει ένα συνεργείο δικηγόρων, γραφειάδων και επενδυτών οι οποίοι θα είναι διαρκώς 

απησχολημένοι να διεκπεραιώνουν τις υπερβολικές απαιτήσεις του Νόμου. Μόνο 

επιχειρήσεις που διαθέτουν Μεγάλο Κεφάλαιο θα μπορούν να ενεργοποιηθούν στον κλάδο με 

τέτοιες συνθήκες. Αλλά το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό: το Μεγάλο Κεφάλαιο είναι ήδη 

επενδυμένο σε αντίπαλες και ανταγωνιστικές βιομηχανίες (εισαγώμενα πλαστικά είδη, χαρτί 

από δένδρα, πετρελαιοειδή, συνθετικές ίνες, κλπ.) οπότε αυτό καταδικάζει εξ' αρχής την 

επιβιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της εντόπιας Βιομηχανικής Κάνναβης. Αυτό που 

χρειάζεται η Κύπρος είναι να ενεργοποιηθεί ξανά αυτός ο παραδοσιακός κλάδος της εντόπιας 

αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής Κάνναβης χωρίς εμπόδια και με τρόπο που να 

αναζωογονήσει την Οικονομία και την Άμυνα. 
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Το κείμενο μας αποτελείται από μια Συνοπτική Κριτική, Σημειώσεις (παραπομπές), και επί 

μέρους σημειώσεις επί του κειμένου του προσχεδίου, σε κυανούν χρώμα. Μαζί τους 

σημειώσαμε και κάποια ορθογραφικά και συντακτικά στοιχεία. 

 
Οι σκέψεις σας, απορίες, εισηγήσεις, ανατροφοδότηση και διάλογος παντός είδους είναι πολύ 

ευπρόσδεκτα! 

 

 

Ευχαριστούμε, 

Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης 

https://www.facebook.com/FiloiTisKannabis 

 

Εκ μέρους του Σωματείου, 

 

Πέτρος Ευδόκας 

Σοφούλη 16 / Αρ. 207 

1096, Λευκωσία,          Τηλ. 22 67 52 50 
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Μια συνοπτική κριτική του προσχεδίου για τον 

Περί Παραγωγής  και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμο του 2015 

 

 

 

Στο παρόν κείμενο: 

ο- Α. Προσέγγιση ~ Φιλοσοφία του Νομοσχεδίου 

ο- Β. Κάλυψη ~ Ελλείμματα του Νομοσχεδίου 

 

 

Α. Προσέγγιση ~ Φιλοσοφία του Νομοσχεδίου 

 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει την εξής προσέγγιση: 

 

Η καλλιέργεια και παραγωγή (συν επεξεργασία, διανομή, κλπ.) της Κλωστικής/ 

Βιομηχανικής Κάνναβης ενθαρρύνεται, υποστηρίζεται και προστατεύεται από το Κράτος ως 

απαραίτητη για την αναζωογόνηση και αναθεμελίωση της εντόπιας παραγωγής, της 

οικονομικής αυτάρκειας της Κύπρου, της ενδυνάμωσης της στους κρίσιμους τομείς 

ανανεώσιμης ενέργειας και υλικών [Σημειώσεις,1] . Η Κλωστική/ Βιομηχανική Κάνναβις 

αναγνωρίζεται ως κρίσιμη στρατηγική πρώτη ύλη, και τυγχάνει της προστασίας του 

Κράτους δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα με την επιβίωση και ασφάλεια του πληθυσμού από 

πλήγματα που υφίσταται ως αποτέλεσμα οικονομικών ή στρατιωτικών επιχειρήσεων, ή 

καταστροφών μεγάλης κλίμακος. 

 

Ως εκ τούτου, αυτός ο κλάδος της παραγωγής θα υφίσταται στο ίδιο νομικό καθεστώς (status) 

που ισχύει για όλες τις άλλες καλλιέργειες και προϊόντα των όπως τις ελιές και τις πατάτες, 

με μόνη επιπρόσθετη πρόβλεψη ότι θα γίνονται συχνά και τακτικά έλεγχοι του προϊόντος για 

να εξακριβώνεται η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Οι έλεγχοι θα γίνονται 

με έξοδα του Κράτους και χωρίς να παρεμποδίζεται ή καθυστερείται με οποιονδήποτε τρόπο 

η παραγωγή. Θα υπάρχει σύστημα εγγραφής (Μητρώα) των ατόμων, αγροτεμαχίων, χώρων 

και εγκαταστάσεων που ασχολούνται εμπορικά με την Βιομηχανική Κάνναβη, ώστε το 

Κράτος να διευκολύνει τους παραγωγούς με προστασία και με επισκέψεις γεωπόνων και 

συμβούλων, όπως και για να διευκολύνεται το Κράτος για σκοπούς ελέγχου της THC.  

 

Προσωπική καλλιέργεια, επεξεργασία και διανομή εξαιρούνται των ελέγχων και περιορισμών 

που προβλέπει το Νομοσχέδιο. Οι σπόροι της Κάνναβης δεν υπόκεινται σε επιπρόσθετες 

ρυθμίσεις, περιορισμούς ή νόμους, εξόν όσους ήδη ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα 

υπάρχουν περιορισμοί της έκτασης (εμβαδού) της γης που αφιερώνεται για καλλιέργειες, 

ούτε στο μέγιστο ούτε στο ελάχιστο. 

 

 

Β. Κάλυψη ~ Ελλείμματα του Νομοσχεδίου 

 

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο θα έπρεπε να καλύπτει τα εξής: 

ο- Προσδιορισμός της Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης ως κρίσιμη στρατηγική 

πρώτη ύλη 
ο- Ειδικό Γραφείο Βιομηχανικής /Κλωστικής Κάνναβης 

ο- Πηγές χρηματοδότησης 

ο- Παιδεία. 
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Προσδιορισμός της Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης ως κρίσιμη στρατηγική πρώτη 

ύλη 

 

Το νομικό καθεστώς Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης θα πρέπει να είναι ισότιμο με το 

απόθεμα καυσίμων της ΕθνοΦρουράς, δηλ. θα θεωρείται άμεσα συνδεδεμένο με την 

ασφάλεια και συνοχή του Κράτους καθώς και την επιβίωση και προστασία του λαού, και θα 

υπόκειται σε ανάλογη προστασία και διαχείριση.  

 

Υπό κανονικάς συνθήκας η Αρμόδια Αρχή για την Βιομηχανική/ Κλωστική Κάνναβη είναι το 

Υπουργείο Γεωργίας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (βαθειάς κοινωνικής, οικονομικής ή 

στρατιωτικής κρίσης, ή μεγάλου μεγέθους καταστροφών), η Αρμόδια Αρχή υπάγεται στις 

ανάγκες της Άμυνας και προστασίας του πληθυσμού, ήτοι στις δυνάμεις ασφαλείας ανάλογα 

με την εκάστοτε κρίση (ΕθνοΦρουρά, Αστυνομία, ΕΜΑΚ, Πολιτική Άμυνα, κοκ.), δηλ. σε 

όποιαν κατέχει το γενικό πρόσταγμα στην εκάστοτε περίπτωση. Σκοπός αυτών των 

υπηρεσιών θα είναι η διαφύλαξη και προστασία της ομαλής και απρόσκοπτης ροής της 

καλλιέργειας, επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας της Βιομηχανικής/ Κλωστικής 

Κάνναβης ώστε να διαφυλάττονται οι ανάγκες του λαού και του Κράτους. Ειδικότερα, αυτό 

θα σημαίνει εκτός από την φύλαξη των μέσων παραγωγής, και επιπρόσθετη προστασία της 

κρίσιμης στρατηγικής πρώτης ύλης από περιοριστικές πράξεις Κρατικών Λειτουργών, 

Επιθεωρητών κλπ. που από υπερβάλλοντα ζήλο ή κατά υπέρβαση εξουσίας δυσχεραίνουν την  

ομαλή και απρόσκοπτη ροή της καλλιέργειας, επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας της 

Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης, καθώς και προστασία από τη μαύρη αγορά, το 

οργανωμένο έγκλημα, κοκ.  

 

Προς τούτο ήδη υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το ίδιο σε ευρεία κλίμακα: 

ο- Στο πλαίσιο των αναγκών της Άμυνας, η ΕθνοΦρουρά διαχειρίζεται η ίδια την 

εκπαίδευση και αδειοδότηση των οδηγών στρατιωτών, χωρίς να υπάγεται απευθείας 

στην Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Συγκοινωνιών). 

ο- Η ΕθνοΦρουρά διαχειρίζεται η ίδια την εκπαίδευση και αδειοδότηση οπλοφόρων, 

χωρίς να υπάγεται στην Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο 

Δικαιοσύνης). 

ο- Στο πλαίσιο προστασίας του πληθυσμού από καταστροφές ή εχθροπραξίες, η 

Πολιτική Άμυνα διαχειρίζεται η ίδια τα θέματα που προκύπτουν σε επιχειρήσεις 

διάσωσης και πρώτων βοηθειών, διαχείρησης πλήθους, διεύθυνσης τροχαίας, έγκυρης 

ενημέρωσης του πληθυσμού εκ μέρους του Κράτους, κοκ. χωρίς να υπάγεται στις 

εκάστοτε Αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Υγείας, Αστυνομία, Τροχαία, Γραφείο 

Κυβερνητικού Εκπροσώπου). 

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, είναι νομικά και γενικώς κοινωνικά αποδεκτό ότι η 

Αρμόδια Αρχή υπάγεται στις υπηρεσίες και δυνάμεις ασφαλείας ανάλογα με το περιστατικό ή 

το πλαίσιο πραγμάτων. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και σε ότι αφορά την Βιομηχανική 

Κάνναβη. 

 

 

Ειδικό Γραφείο Υποθέσεων Βιομηχανικής /Κλωστικής Κάνναβης 

 

Το νομοσχέδιο θα πρέπει να καθορίζει τον σχηματισμό ειδικού Γραφείου Υποθέσεων 

Βιομηχανικής Κάνναβης ως κλάδο της Αρμόδιας Αρχής με αποστολή να παρέχει όλες τις 

αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες  στο κοινό, σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για όλες τις πτυχές καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας, 

εμπορίας, κλπ. Στον βαθμό που χρειάζεται, αυτό το Γραφείο πρέπει να έχει αντίστοιχα 

Τμήματα ή Γραφεία σε όλα όσα άλλα Υπουργεία και Κρατικές οντότητες άπτονται του 

θέματος (Υπ. Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Αμύνης, Υπ. Υγείας, Κυπρ. 

Οργανισμός Τουρισμού, κοκ.) 

 

Για παράδειγμα, το αντίστοιχο Γραφείο Υποθέσεων Βιομηχανικής Κάνναβης που θα 

εδράζεται στο Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει ως ευθύνη την υποστήριξη της ανάπτυξης της 

υποδομής για βιομηχανική επεξεργασία της Κλωστικής Κάνναβης. Για τις εργασίες αυτών 

των Γραφείων Υποθέσεων Βιομηχανικής Κάνναβης θα αξιοποιούνται οι πόροι και τα ποσά 

που αναφέρονται πιο κάτω στις Πηγές Χρηματοδότησης. 

 

 

Πηγές χρηματοδότησης 

 

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο θα έπρεπε να προσδιορίσει πόρους και πηγές από τους οποίους 

να αντλούνται τα ποσά τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις καλλιέργειας, 

επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας της Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης. Αυτό 

σημαίνει να προκαθοριστούν διά νόμου:  

α) πηγές και ποσά για τα Κρατικά έξοδα (μισθοί προσωπικού, Επιθεωρητών, 

Λειτουργών, κλπ, έξοδα για χημικές αναλύσεις για προσδιορισμό του THC, έξοδα για 

εκστρατείες διαφώτισης και αποδαιμονοποίησης της Κάνναβης {σεμινάρια, 

εκπαίδευση, έρευνα, διαφημίσεις στη ραδιοτηλεόραση και τον τύπο, φυλλάδια, 

βιβλιάρια, ιστοσελίδες} κοκ.) 

και, 

β) πηγές και ποσά για θα επενδυθούν σε επιχειρήσεις ιδιωτών αγροτών ή και 

συνεργατικών ή και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που θα ασχοληθούν με την 

καλλιέργεια, επεξεργασία, διανομή και εμπορία της Βιομηχανικής/ Κλωστικής 

Κάνναβης (όπως γίνεται με τις ανάγκες των προσφύγων {προσφυγικό 

γραμματόσημο}, την κατασκευή και συντήρηση της υποδομής της χώρας, για 

παράδειγμα νοσοκομεία, αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, ποδοσφαιρικά γήπεδα, 

κλπ.). 

 

Ο προσδιορισμός αυτών των πηγών θα πρέπει να είναι της μορφής που έχει  

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009, ο οποίος επιβάλλει ότι: 

"Kατά το στάδιο της ετοιμασίας προϋπολογισμού για την ανέγερση οποιουδήποτε  

δημόσιου κτιρίου λαμβάνεται από το φορέα πρόνοια ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο 

προς το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου να 

διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργο τέχνης." [2]. 

 

Με τον ίδιο τρόπο δια του Περί Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης Νόμου μπορούν να 

προσδιοριστούν τα εξής: 

α) όσα ποσά από εκείνα που εισπράττονται για την Άμυνα μέσω του  

Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου του 2002 

(N.117(I)/2002), που ΔΕΝ αξιοποιούνται από το Κράτος για την Άμυνα να 

διοχετεύονται στα Κρατικά έξοδα για την Βιομηχανική/ Κλωστική Κάνναβη, ή και σε 

Κρατικές επενδύσεις στον κλάδο [3]. Ή, εναλλακτικά, να προσδιοριστεί ποσοστιαίως 

αυτό το ποσό ως 1% ή 3% του συνόλου που εισπράττει το Κράτος για την Άμυνα. 
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β) 1% των ποσών που εισπράττονται από τους φόρους στα στοιχήματα ποδοσφαίρου, 

στοιχήματα ιπποδρομίων, καζίνο, λόττο, λαχεία, και άλλες επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με "τυχερά" παιγνίδια. Παρομοίως, για όσους πελάτες κερδίζουν πάνω 

από χίλια Ευρώ από τέτοιες επιχειρήσεις, στοιχήματα, λαχεία, κλπ. το 1% των ποσών 

που κερδίζονται θα τα παίρνει το Κράτος για την Βιομηχανική Κάνναβη.  

 

γ) να επιβληθεί επιπρόσθετη φορολογία επί των κερδών (πχ. 1%) όλων των κοινωνικά 

βλαβερών επιχειρήσεων όπως το αλκοόλ, το ταμπάκο, κοκ. Ή να προσδιοριστεί ότι 

το Κράτος θα αξιοποιεί για την Κλωστική/ Βιομηχανική Κάνναβη ένα 3% των 

εισπράξεων από τους φόρους από αυτές τις επιχειρήσεις. 

 

δ) να επιβληθεί ότι όσες επιχειρήσεις οφελούνται οικονομικά από συναλλαγές με το 

Κράτος (πχ. πελάτες του Κράτους), θα επενδύουν 1% έκαστου ποσού στην Κλωστική/ 

Βιομηχανική Κάνναβη. Για διαχρονικές τέτοιες συναλλαγές (επαναλαμβανόμενες) το 

ποσοστό θα υπολογίζεται κατά έτος, ή αν πρόκειται για μοναδικές συναλλαγές (χωρίς 

επανάληψη) τότε θα υπολογίζεται με βάση το συνολικό πακέτο πληρωμών. Ή 

εναλλακτικά, το 1% των Κρατικών πληρωμών σε αυτούς τους πελάτες να είναι σε 

μετοχές εταιρειών ή συνεταιρισμών αγροτών ή παραγωγών Κλωστικής Κάνναβης.  

 

Με τέτοιες προδιαγραφές θα είναι πανεύκολο να χρηματοδοτηθεί η επανεγκαθίδρυση της 

Κλωστικής/ Βιομηχανικής Κάνναβης ξανά στη χώρα μας. 

 

 

Παιδεία 

 

Το Κράτος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο (σε 

όλους τους βαθμούς παιδείας) την ιστορία της παραδοσιακής σχέσης του λαού μας με την 

Κάνναβη (ονόματα χωριών, παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής και επεξεργασίας, αρχαία και 

σύγχρονη ιστορία), καθώς και τα οφέλη της, τα Κρατικά προγράμματα υποστήριξης του 

προϊόντος, κλπ., όπως γίνεται σήμερα στην Παιδεία για την ελιά, το αμπέλι, τα χαρούπια, κλπ. 

 

Το Κράτος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για εκστρατεία αποδαιμονοποίησης της 

Κάνναβης, με πρώτιστο στόχο να ξεφοβηθούν και ενημερωθούν οι γεωργοί και κάτοικοι της 

υπαίθρου το προϊόν που καλούνται να αγκαλιάσουν. Και σε δεύτερο στάδιο, εκστρατεία 

αποδαιμονοποίησης και ενημέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας για την Κάνναβη, μέσα από το 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα μέσα, τα σχολεία, δημόσιες παρουσιάσεις, εκθέσεις, κλπ. 

 

Όσον αφορά την διδαχή στα σχολεία, ιδίως στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, το θέμα της 

Κλωστικής Κάνναβης πρέπει να ενταχθεί μέσα στην διδακταία ύλη μέσω του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Ο Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

Κανονισμοί του 1997 99  (Κ.Δ.Π. 223/97) καθορίζει ότι:  

"«Αναλυτικό πρόγραμμα » σημαίνει τους σκοπούς και τους στόχους της Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως , την ύλη , τα μέσα και τις μεθόδους , καθώς και τους τρόπους και τα 

μέσα αξιολόγησης." 

Επίσης ότι: 

"Tο αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν 

σχετικής πρότασης του Υπουργείου" [4].     
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Με άλλα λόγια το Αναλυτικό Πρόγραμμα έχει ισχύ Νόμου, και επιβάλλει τα συγκεκριμένα 

μαθήματα που θα διδαχθούν. Για παράδειγμα το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2010 καθορίζει 

ότι στο μάθημα της ιστορίας της Δ' Τάξης του Δημοτικού θα διδαχθούν τα εξής: 

"• Διδακτική Ενότητα 

Αρχαϊκή εποχή: Νέοι ελληνικοί εποικισμοί. Πόλεις, αρχαία ελληνικά πολιτεύματα και 

σταδιακή εξέλιξη προς την ανάπτυξη της αθηναϊκής δημοκρατίας. Τέχνες, γράμματα 

και καθημερινή ζωή. Οι Πέρσες και η Κύπρος. 

• Διδακτικός Στόχος 

Εξοικείωση με τα βασικά πολιτικά συστήματα της αρχαιότητας. Αντιπαραβολές με τα 

συστήματα Σπάρτης και Αθήνας. Η Κύπρος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της 

εποχής (διαδοχικές κατακτήσεις από Ασσύριους, Αιγύπτιους, Πέρσες), ο ρόλος της 

γεωπολιτικής θέσης του νησιού στην ανατολική Μεσόγειο και η πολιτική, οικονομική 

και πολιτιστική της ανάπτυξη στο πλαίσιο του ελληνικού κόσμου." [5] 

 

Με τον ίδιο τρόπο, εις τον Περί Κλωστικής Κάνναβης Νόμο θα πρέπει να καθορίζεται και η 

διδακταία ύλη για την Κάνναβη από αρχαιότητος μέχρι σήμερα, ανάλογα με τις ηλικίες και 

τάξεις των μαθητών .  

  

 

Καταληκτικά 

 

Αυτές οι τέσσερεις συνιστώσες: 

ο- Ο προσδιορισμός της Βιομηχανικής/ Κλωστικής Κάνναβης ως κρίσιμη 

στρατηγική πρώτη ύλη 

ο- Ειδικό Γραφείο Βιομηχανικής /Κλωστικής Κάνναβης 

ο- Πηγές χρηματοδότησης 

ο- Παιδεία 

απουσιάζουν παντελώς από το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ως έχει σήμερα.  

 

Ακολουθούν Σημειώσεις (δηλ. αριθμημένες παραπομπές από το πιο πάνω κείμενο), και μετά 

ακολουθεί το προτεινόμενο Νομοσχέδιο με επιπλέον σημειώσεις δικές μας ενσωματωμένες 

μέσα στο κείμενο, χρωματισμένες με κυανούν και εντός αγκυλών. 

 

 

Σημειώσεις 

 

[1]. 

Η Βιομηχανική/ Κλωστική Κάνναβις ως πρώτη ύλη για την εγχώρια παραγωγή: 

 

ο- Αποτελεί πρώτη ύλη για την κατασκευή σχοινιών, υφασμάτων και χαρτιού, για την 

κατασκευή υφασμάτων, ρούχων, παπουτσιών, καταλυμάτων, βιβλίων, κουτιών, υλικών 

πακεταρίσματος, πανιών για σκάφη και για την ζωγραφική ("κανναβάτσο"), και όλα όσα ο 

στρατός ονομάζει "καννάβινα είδη", δηλαδή ιμάντες, ζώνες, καλύμματα, αντίσκοινα, 

ατομικές εξαρτήσεις, θήκες, δίκτυα παραλλαγής, κοκ. 

 

ο- Το Κανναβινέλαιο είναι ανανεώσιμη πρώτη ύλη με χρήση στην παρασκευή μπογιάς, 

βερνικιών, και στη παρασκευή λιπαντικών υλικών που, επιφέροντας ελάττωση των τριβών σε 

μηχανές, μειώνουν τη φθορά και την σπατάλη ενέργειας. 
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ο- Η Κάνναβις είναι ανανεώσιμη πηγή για 2 καύσιμα τα οποία εύκολα παρασκευάζονται με 

απλή τεχνολογία: 

 

α) Η ζύμωση και απόσταξη του φυτού προσδίδει εύκολα μεγάλες ποσότητες 

αλκοόλης για χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσεως (οχήματα, γεννήτριες, κλπ.) 

αντικαθιστώντας σε τεράστιο βαθμό τα ρυπαντικά καύσιμα πετρελαιοειδών (έχει 

επίσης μεγάλη χρησιμότητα ως ψυκτικόν και απολυμαντικόν, και εξέχουσα θέση ως 

χημικός διαλύτης για κάθε εργαστήριο). Στην παραγωγή εκλύεται 3 φορές 

περισσότερο οξυγόνο από αυτό που καίει στη χρήση της, και δεσμεύεται διοξείδιο του 

άνθρακος, επιφέροντας εξισορρόπηση στην τοξική κατάσταση της ατμόσφαιρας της 

χώρας και του πλανήτη μας. Ως "απόβλητον" της διεργασίας, δημιουργείται γλυκόζη 

που είναι φαγώσιμη.  

 

β) Το κανναβινέλαιο είναι καύσιμο πρώτης ποιότητος της τάξεως του ντήζελ (η 

μηχανή Diesel είναι απόγονος της μηχανής πού αρχικά είχε σχεδιαστεί για να 

λειτουργεί με κανναβινέλαιο). 

 

ο- Η Κάνναβις είναι εξαιρετικό λίπασμα για βιο-καλλιέργειες, και καλή πηγή νιτρικού καλίου, 

που είναι πρώτη ύλη γιά ήπιες εκρηκτικές ύλες. 

 

ο- Οι σπόροι της κάνναβης δεν είναι ψυχοδραστικοί και αποτελούν φαγώσιμο τεραστίας 

θρεπτικής αξίας. H περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι της τάξεως της σόγιας (πού είναι 

τροφή εκατομμυρίων ανθρώπων). Ως φαγώσιμον, οι σπόροι της κάνναβης (το "κανναούριν") 

παρέχουν τη δυνατότητα να τραφεί ολόκληρη η ανθρωπότητα με τροφές ποιότητος οι οποίες 

συμφωνούν με το περιβάλλον, αντί να καλλιεργούνται σε αντιδιάσταση με τη φύση. 

 

ο- Η Κλωστική Κάνναβις εμπεριέχει φαρμακευτικές ουσίες (πχ. την ουσία Κανναβιδιόλη και 

άλλες), αναγνωρισμένες από την επιστήμη ότι έχουν χρήση ως αντισπασμωδικά, 

αντιφλεγμονώδη, ηρεμιστικά και αντιψυχωτικά φυτικά φάρμακα. 

 

Πηγές: 

Η Κάνναβις... το κατ' εξοχήν οικολογικό φυτό 

http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html 

 

[2]. 

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2009_1_57.pdf 

 

[3]. 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 (N. 117(I)/2002) 

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2002_1_117.html 

 

[4]. 

Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 

1997 99  (Κ.Δ.Π. 223/97) 

http://www.paideia.org.cy/upload/ShedioAxiologisis/pdf3/KDP223.97.pdf 

 

[5]. 

http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2009_1_57.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2002_1_117.html
http://www.paideia.org.cy/upload/ShedioAxiologisis/pdf3/KDP223.97.pdf
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_programmata_2010/0.siniptikaanalitikaprogram

mata.pdf 

 

 

* * * 

 

  

http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_programmata_2010/0.siniptikaanalitikaprogrammata.pdf
http://www.paideia.org.cy/upload/analytika_programmata_2010/0.siniptikaanalitikaprogrammata.pdf
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 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 [ίσως "με 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 
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Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος· 

  

 «βιομηχανική κάνναβη» σημαίνει ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού 

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 [κάνναβις] 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 Δημόσιας υπηρεσίας Νόμο του 1990 ως 2006 ή μέλη του 

προσωπικού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. 

  

 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή 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· ["στον οποίο παράγεται ή  

αποθηκεύεται ή μεταφέρεται η υπόκειται επεξεργασία ή εμπορία 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 
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Αρμόδια Αρχή· 

 

 «επιθεωρητής» σημαίνει δημόσιο λειτουργό ο οποίος διορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 7· 

  

 «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· [όσον αφορά τον προσδιορισμό της έννοιας 

"παραγωγός" σε σχέση με την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων 

Βιομηχανικής Κάνναβης: μέχρι σε πόσο βαθμό εμπλοκής στο προϊόν 

θα ισχύει αυτός ο νόμος. Μετά από την καλλιέργεια και πρωτοβάθμια 

επεξεργασία της Κάνναβης, το προϊόν θα έχει ήδη κάποια μορφή 

όπως ίνες, καρπούς, ζωοτροφή, ύφασμα, κλπ. και θα είναι απολύτως 

νόμιμο και επιβεβαιωμένα ελεύθερο από THC. Μετά από αυτή την 

δευτεροβάθμια επεξεργασία, σε τριτοβάθμια επεξεργασία το προϊόν 

μπορεί να έχει μεταποιηθεί σε κουρτίνες, υποδήματα, συσκευασμένο 

Κανναβινέλαιο για τροφή ή καύσιμο, συσκευασμένο πρόγευμα για 

εξαγωγή, ζωστήρες για όπλα, πλίνθους για κτίσματα, ή και νέες 

μορφές σκυροδέματος. Σε ποιό στάδιο επεξεργασίας σταματά να 

ισχύει ο Νόμος; Προτείνουμε ότι μετά από την πρωτοβάθμια 

καλλιέργεια και πρώτη επεξεργασία (ό,τι μορφή και αν αυτή έχει), ο 

παρόν Νόμος να μην έχει πλέον ουδεμία ισχύ. Ακριβώς το ίδιο θα 

πρέπει να ισχύει και για την εμπορία, αποθήκευση, μεταφορά, κλπ.] 

  

 «Υπουργός»  σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος· 

  

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

βιομηχανικής κάνναβης.  

[Εδώ θα έπρεπε να είναι τα τμήματα όπου ο Νόμος:  

1. Κατονομάζει την Κλωστική ως στρατηγική ουσία. 
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2. Καθορίζει την δημιουργία του ειδικού Γραφείου Υποθέσεων 

Βιομηχανικής Κάνναβης με όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του. 

3. Προσδιορίζει τις πηγές και πόρους για Κρατικά έξοδα και 

Επενδύσεις. 

4. Καθορίζει παραμέτρους για την Παιδεία.] 

 

 

 

  

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. [Θα ήταν πιο ορθό να γίνεται απλή εγγραφή 

κάθε παραγωγού, προμηθευτή, αγροτεμαχίου και εγκαταστάσεων σε 

αντίστοιχα Μητρώα. Να καταγράφονται όλες όσες πληροφορίες είναι 

απαραίτητες, αλλά να μην τίθεται θέμα "αίτησης", "αδειοδότησης" 

και πιθανής έγκρισης ή απόρριψης αιτήσεων. Όστις θέλει να είναι 

παραγωγός ή προμηθευτής να εγγράφεται. Μόνο αν προκύψουν 

εγκλήματα από κατάχρηση της εγγραφής στο Μητρώο, μπορεί το 

Δικαστήριο να αποφανθεί ότι ως τιμωρία, κάποιο συγκεκριμένο άτομο 

να  απαγορεύεται να εργαστεί σε αυτόν τον τομέα για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα.] 

  

 (2) Για τη χορήγηση άδειας παραγωγού ή/και προμηθευτή [για την 

εγγραφή στο Μητρώο] ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση [υποβάλλει 

τις απαιτούμενες πληροφορίες] σε έντυπο, η μορφή του οποίου 

καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με βάση τις δραστηριότητες που 

ασκεί.  

  

 (3) Η Άδεια παραγωγού ή/και προμηθευτή [Η εγγραφή στο Μητρώο] 

έχει ετήσια ισχύ και σε αυτή καθορίζονται συγκεκριμένες 

δραστηριότητες που δύναται [επιλέγει] να εκτελεί ο παραγωγός ή/και 

προμηθευτής βιομηχανικής κάνναβης. [Πιστεύουμε ότι αν δεν 

συντρέχει κάποιο έγκλημα, δεν υπάρχει λόγος να απαιτείται η 
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ανανέωση εγγραφής του παραγωγού ή προμηθευτή. Ας κατέχει 

διαχρονική ισχύ η εγγραφή στο Μητρώο μέχρι ο ίδιος να θελήσει να 

αλλάξει αυτή την εγγραφή, ή εκτός αν την διατάξει Δικαστήριο.] 

  

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

τηρείται από την Αρμόδια Αρχή. 

  

 

 

 (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. [Ποιός θα κρίνει την εγκυρότητα ή όχι; Με βάση ποιές 

παραμέτρους θα κρίνεται το ψεύδος ή η παραπλάνηση; Τι θα ισχύει 

ως αποδεικτικό στοιχείο; Εδώ παρακάμπτονται οι Αστυνομικές και  

Δικαστικές Αρχές. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν πρέπει να μετατραπεί 

σε όργανο επιβολής του νόμου - υπάρχουν ήδη θεσμοί για αυτό. Και η 

ανάληψη τέτοιων καθηκόντων θα επιβαρύνει το Υπ. Γεωργίας με 

τρόπους ώστε να μην μπορεί να αντεπεξέλθει.] 

  

Όροι και 

υποχρεώσεις. 

Παράρτημα  

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

προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης καθορίζονται στο Παράρτημα. 

[Απορρίπτουμε την έννοια αδειοδότησης, και αντιπροτείνουμε την 
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έγγραφή σε Μητρώα.] 

  

 (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. [Μετά από την 

πιστοποίηση ότι ΔΕΝ περιέχει THC, είναι αδιανόητο να συνεχίζει να 

ισχύει αυτός ο περιορισμός.] 

  

 (5) Ο παραγωγός ή/και προμηθευτής εξασφαλίζει ότι, κατά την 

παραγωγή ή εμπορία ή αποθήκευση, είναι δυνατός ο εντοπισμός 

των επιμέρους παρτίδων της βιομηχανικής κάνναβης. [Πρέπει να 

προσδιοριστεί νομικά και με τεχνικές-διαδικαστικές παραμέτρους η 

έννοια "παρτίδα".] 

  

 (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. Δείγματα που 

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

Κανονισμό εκδιδόμενο βάσει των προνοιών του Κανονισμού 
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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. 

  

 (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. [Όχι. Μιλούμε για νόμιμη 

επιχείρηση - υπάρχουν οι συνήθεις ώρες και μέρες εργασίας. Το "ανά 

πάσα στιγμή" απορρίπτεται, όπως και απορρίπτεται το δικαίωμα του 

Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε άλλου να μπαίνει μεσάνυκτα ή αργίες 

στις εγκαταστάσεις ή χώρους του παραγωγού ή αγρότη και να ζητά 

πιστοποιητικά. Για τέτοιες "έκτακτες" απαιτήσεις θα πρέπει να πάρει 

Δικαστικό Ένταλμα.] 

  

 (3) Εξετάζει τις αιτήσεις [εγγραφές στα Μητρώα] και εκδίδει ή 

τροποποιεί τις άδειες [πιστοποιητικά, όχι άδειες] παραγωγού ή/και 

προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης και ελέγχει τη μετέπειτα 
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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. [Στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 

Πληρωμών (ΚΟΑΠ) θα παρέχονται πληροφορίες από την Αρμόδια 

Αρχή μόνο αν ο συγκεκριμένος αγρότης έχει υποβάλει αίτηση στον 

ΚΟΑΠ. Στην Αστυνομία θα παρέχονται πληροφορίες μόνο αν υπάρχει 

εύλογος υποψία εγκληματικής πράξης - για να αξιολογηθεί αυτό (το αν 

είναι εύλογες οι υποψίες) θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη η Αστυνομία 

και όχι η Αρμόδια Αρχή.] 

 

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

βιομηχανική κάνναβη όπου απαιτείται.  

  

Μέτρα 

διασφάλισης. 

7. Εάν διαπιστωθεί ότι η καλλιέργεια στη Δημοκρατία 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 

λόγω ποικιλίας στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειας της 
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Δημοκρατίας. Νοείται ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

[Τελείως απαράδεκτο. Δεν μπορεί να περάσει έτσι αόριστα μια 

παράγραφος που προσδίδει τόσο μεγάλη απαγορευτική ισχύ. Πρέπει 

να καθοριστεί εκ των προτέρων το ποιές ενδείξεις, παράμετροι, 

τεκμήρια, μαρτυρίες κλπ. συνιστούν αρκετή ένδειξη για «κινδύνους για 

την διεξαγωγή παράνομων ενεργειών». Επίσης μια τέτοια δυνατότητα 

απαγόρευσης: 

α) πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένες και ελάχιστες 

γεωγραφικές περιοχές ανάλογα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες 

και τα τεκμήρια του εγκλήματος,  

και, 

β) πρέπει να έχει χρονικά όρια, 

και, 

γ) πρέπει στην νομοθεσία να αρθρώνεται καθαρά ότι 

δεσμεύεται το Κράτος σε υποχρέωση αποζημιώσεων προς 

όλους τους επηρεασθέντες παραγωγούς, εμπόρους, 

προμηθευτές κ.ο.κ. που θα ύποστούν ζημιές από τέτοια 

απαγόρευση. ] 

  

Διορισμός 

επιθεωρητών.  

8. Ο Υπουργός μετά από εισήγηση Αρμόδιας Αρχής ή νομικού 

πρόσωπου ή Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που εξουσιοδοτήθηκε 

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

εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

Κανονισμών.  [Οι Επιθεωρητές δεν αρκεί μόνο να ορίζονται, αλλά 

πρέπει να υπόκεινται κατάλληλη εκπαίδευση.] 

  

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 
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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 Δημοκρατίας, 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 [πρέπει να αρθρωθεί 

πεντακάθαρα το ποιές ενδείξεις μπορεί να οδηγήσουν σε 

κατάσχεση.] 

   

  (δ)  να δεσμεύει ή να κατάσχει τη βιομηχανική κάνναβη σε 

περίπτωση υπόνοιας παράβασης διατάξεων του παρόντος 

νόμου.  

[Η δέσμευση ή κατάσχεση είναι τιμωρητική πράξη: δεν μπορεί να 

επιβάλλεται τιμωρία με μόνο βάση την υπόνοια. 

Απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής:  

α) εύλογες υποψίες που τεκμηριώνονται, 

β) αποδείξεις, μαρτυρίες, κλπ. 

γ) τυχόν δέσμευση ή κατάσχεση να γίνεται με τρόπο που 

διασφαλίζει ότι αν ο ύποπτος αποδειχθεί αθώος, τα 

προϊόντα του δεν θα υποστούν ζημιές.  

δ) δέσμευση ή κατάσχεση του προϊόντος δεν μπορεί να γίνεται 

αόριστα βάση «υπόνοιας παράβασης διατάξεων». Πρέπει 

να αρθρωθεί ο βαμθός παράβασης στον οποίο θα 
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αντιστοιχεί μια τόσο δραστική τιμωρία: θα εφαρμόζεται 

κατάσχεση αν ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο έχασε το δικό του αντίγραφο της Άδειας 

Παραγωγής και δεν το έχει να το δείξει στον Επιθεωρητή;  

Ποιά ακριβώς «υπόνοια παράβασης» αξίζει την κατάσχεση;]   

   

  (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 [Όχι! Κατ’ ουδένα λόγω δεν μπορεί να επιτραπεί ο 

θεσμός της στιγμιαίας εμβάπτισης «άλλου προσώπου» με 

κρατικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι έμμεση θεσμοθέτηση του 

παρακράτους. Απολύτως ανεπίτρεπτη.] και ο κάτοχος της 

εγκατάστασης οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την 

είσοδο στις εγκαταστάσεις και του εν λόγω προσώπου. 

[Ουδεμίαν υποχρέωσην έχει ο παραγωγός ή κάτοχος 

εγκατάστασης να υποχρεωθεί σε εντολές από - ή καν στην 

παρουσία του - «άλλου προσώπου». Μόνο η Αστυνομία και 

ο Επιθεωρητής μπορούν να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Το 

άρθρο 12, άλλωστε (πιο κάτω), προσφέρει πολλές 

δυνατότητες για έννομο χειρισμό αναγκών προσωπικού, 

αντί να καταφεύγουμε σε παρακρατικές διαδικασίες.] 
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  (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 [Αν το Χημείο 

έχει υπερβολικό φόρτο εργασίας και εκκρεμεί η εξέταση δείγματος, 

είναι απαράδεκτο να τιμωρείται ο παραγωγός] 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 - [δεν είναι δεκτό το "για θεραπεία 

οιασδήποτε παράβασης" - πρέπει να υπάρχει προδιαγεγραμμένη 

κλίμακα μέτρων τιμωρίας με τις ανάλογες παραβιάσεις, από τις πιο 

ελαφριές στις πιο βαρετές. Δεν μπορεί να δεκτούμε ότι ο Επιθεωρητής 

θα επιβάλλει τιμωρητικά μέτρα κατά το δοκούν.] 

  

  (α)  απαγορεύει τη μεταφορά ή τη επεξεργασία της βιομηχανικής 

κάνναβης ή των προϊόντων της ∙  [για τα πιο κάτω θα πρέπει 

να αρθρωθεί και περιγραφεί ΠΟΙΑ ακριβώς συγκεκριμένη 

παράβαση θα τιμωρείται με έκαστον από τα τιμωρητικά 

μέτρα – δεν μπορεί το ίδιο το Κράτος να παραβιάζει την 

αρχή της Δικαιοσύνης που λέει ότι ο βαθμός τιμωρίας 

πρέπει να ταιριάζει με το βαθμό της παράβασης. Αν ο 

προτεινόμενος νόμος αφήσει αυτό το θέμα σε ασάφεια θα 

είναι έκνομος και θα είναι πηγή διαρκούς σύγκρουσης 

μεταξύ της κοινότητας μας και του Κράτους.] 

   

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

αγορά [συγκεκριμένης παρτίδας] βιομηχανικής κάνναβης ∙ 

   

 

 

 (γ)  διατάσσει την καταστροφή της [συγκεκριμένης παρτίδας] 

βιομηχανικής κάνναβης,  
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  (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∙ 

  [Σημειώνουμε ότι όλα τα πιο πάνω μέτρα αφορούν βιομηχανική 

κάνναβη, ήτοι ένα προϊόν απόλυτα ΝΟΜΙΜΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ 

που δεν αποτελεί κίνδυνο ή απειλή σε κανένα άτομο ή ζώο 

ή προς το περιβάλλον. Σε ποιά άλλη βιομηχανία ή κλάδο 

γεωργίας ή εμπορίου ισχύουν τόσο δρακόντεια μέτρα όπως 

κατάσχεση, καταστροφή και απαγόρευση; Ποιός κοινωνικός 

κίνδυνος ή ζημιά ενέχονται εδώ που να απαιτούν τόσο 

τρομερή αντίδραση από το Κράτος; Αν τα μέτρα αυτά 

προτείνονται σε περίπτωση που μια παρτίδα κάνναβης 

αποδειχθεί να είναι παράνομων προδιαγραφών 

(περιεκτικότητα THC πάνω από 0.3 τοις εκατόν), τότε δεν 

μιλούμε πλέον για βιομηχανική κάνναβη, και ούτε έχει πλέον 

ο παρόν νόμος οποιαδήποτε εφαρμογή επί του θέματος: το 

θέμα θα αφορά την δίωξη μιας ελεγχόμενης ουσίας για το 

οποίο ήδη υπάρχουν διαδικασίες.] 

  (στ)  διατάσει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία 

τερματίσει την παράβαση. 

 

  (3)  Νοείται ότι τηρείται ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος 

94(Ι)/2004 ∙  

[Αν αυτό το εδάφιο {παράγραφος (3)} εννοεί πως ο συγκεκριμένος 

νόμος Περί Κλωστικής δεν αναιρεί οποιοδήποτε στοιχείο του 

Περί Τελωνειακού Κώδικα, είναι αχρείαστη και συγχύζει, 

καλύτερα να αφαιρεθεί. 
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Αν εννοεί ότι δια ταύτης ο Επιθεωρητής περιβάλλεται με τις 

εξουσίες Εξουσιοδοτημένου Τελωνειακού Λειτουργού, όπως 

τις καθορίζει ο Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος 2004 (N. 

94(I)/2004), τότε αυτό πρέπει να λεχθεί ολογράφως, και όχι 

να αποδίδεται μόνο ως υπονοούμενο με τη φράση «Νοείται 

ότι τηρείται ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος». Επίσης 

πρέπει να αναγραφούν εδώ οι συγκεκριμένες αυτές 

εξουσίες καθώς και τα όρια των.] 

   

Διευκολύνσεις 

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.  

[Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί καλύτερα. Αν είμαι ακαδημαϊκός 

μελετητής και ερευνητής κειμένων επί του θέματος, έχω υποχρέωση 

να παρέχω «όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες 

στην Αρμόδια Αρχή και τους Επιθεωρητές»;  

Επίσης απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε αναφορά σε αντίστοιχη 

υπευθυνότητα του Κράτους: πρέπει να δημιουργηθεί από την Αρμόδια 

Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας) ένα ειδικό Γραφείο Υποθέσεων 

Βιομηχανικής Κάνναβης με αποστολή να παρέχει «όλες τις 

αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες»  στο κοινό, σε κάθε 

ενδιαφερόμενο άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για όλες τις πτυχές 

καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας, κλπ. Στον βαθμό 

που χρειάζεται, αυτό το Γραφείο πρέπει να έχει αντίστοιχα τμήματα ή 

γραφεία σε όλα όσα άλλα Υπουργεία και Κρατικές οντότητες άπτονται 

του θέματος (Υπ. Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπ. Οικονομικών, Υπ. 

Αμύνης, Υπ. Υγείας, Κυπρ. Οργανισμός Τουρισμού, κοκ.] 

  

Δικαίωμα 

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 
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της απόφασης σε αυτόν. [Οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να 

περιορίζουν το δικαίωμα προσβολής μιας άδικης απόφασης ή μέτρου 

σε μόνο πέντε μέρες. Δεδομένου ότι μια τέτοια άδικη απόφαση ή μέτρο 

ενέχει την πιθανότητα να καταστραφεί ολοσχερώς οικονομικά ο 

αγρότης ή παραγωγός, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μια περίοδος 

συγκρίσημη ή ανάλογη με το περιθώριο παραγραφής δικαιώματος 

αγωγής που ισχύει στο αστικό δίκαιο. Για αντιδικίες που αφορούν 

αγοραπωλησίες ο χρόνος παραγραφής που ισχύει σήμερα είναι δύο 

έτη.]  

  

 (2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής 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. 

[Το χρονικό όριο είναι απαράδεκτα μεγάλο, δεδομένης της ευαίσθητης 

φύσης του προϊόντος και του εποχιακού χαρακτήρα της αγοράς. 

Πέντε μέρες θα ήταν πιο ορθό.] 

  

 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 Δημοκρατίας, να ασκεί εκ μέρους της 

οποιαδήποτε εξουσία ασκείται από αυτή βάσει του παρόντος Νόμου ή 

των εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων, είτε 

ολικώς είτε ως προς μέρος αυτής, μετά από διαβούλευση και 

συνομολόγηση έγγραφης συμφωνίας με το εν λόγω τμήμα ή υπηρεσία 

της Δημοκρατίας.   
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  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. 

[Σε περίπτωση που δημόσιος λειτουργός από άλλη Υπηρεσία ή 

Τμήμα της Δημοκρατίας εξουσιοδοτημένος από την Αρμόδια Αρχή με 

τον πιο πάνω τρόπο έρχεται σε επαφή με παραγωγούς, καλλιεργητές, 

εμπόρους, κλπ. της βιομηχανικής κάνναβης, πρέπει να κατέχει 

έγκυρα και νόμιμα πιστοποιητικά που να τον εξουσιοδοτούν 

ονομαστικά (όχι ex officcio) να ασκεί τις όποιες εξουσίες, και τα 

οποία πιστοποιητικά θα έχει υποχρέωση να παρουσιάζει στους 

παραγωγούς ή προμηθευτές μαζί με την πολιτική του ταυτότητα, και 

θα έχει την υποχρέωση να επεξηγεί αυτές τις εξουσίες και καθήκοντα 

του προτού καν αρχίσει οποιαδήποτε επαφή ή δραστηριότητα μαζί 

τους. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια 

ισχύος, πχ. τρεις μήνες, με συγκεκριμένη ημερομηνία αρχής και 

λήξης. Προς τούτο θα πρέπει να τηρείται Μητρώο αυτών των ειδικά 

εξουσιοδοτημένων λειτουργών, με τις ημερομηνίες του ενεργού 

status, καθώς και ημερομηνίες λήξης αυτού.Ο Νόμος θα πρέπει να 

καθορίζει ότι αυτά τα άτομα θα υπόκεινται εκπαίδευση πριν ασκήσουν 

οποιαδήποτε καθήκοντα.]  

  

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

δημόσιος λειτουργός ή τμήμα ή υπηρεσία ασκεί εξουσία ή εκτελεί 

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

υπηρεσία. [Πρέπει να τηρούνται τα βασικά της ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης αυτών των ατόμων εις τα καθήκοντα των, καθώς και της 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης των για τα δικαιώματα των παραγωγών 

και προμηθευτών, όπως και το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς που 

συμπεριλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της βιομηχανικής 

κάνναβης. Προς τούτο θα πρέπει να τηρείται Μητρώο των 

εκπαιδευμένων αυτών ατόμων. Η εκπαίδευση πρέπει να ανανεώνεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδ’ άλλως η ανάθεση εξουσιών και 

καθηκόντων σε αυτούς από την Αρμόδια Αρχή θα είναι άκυρη, ή θα 

εκπνέει αν δεν ανανεωθεί η εκπαίδευση. Η οποιαδήποτε άσκηση 

τέτοιας εξουσίας από εξουσιοδοτημένα άτομα που δεν έχουν 

εκπαιδευθεί ή ανανεώσει την εκπαίδευση τους θα θεωρείται 

τουλάχιστον παράνομη άσκηση εξουσίας καθώς και εξαπάτηση. Αν δε 

το άτομο προσποιούμενο ότι κατέχει τέτοια άκυρη ή ληγμένη 

εξουσιοδότηση προβεί σε κατάσχεση, δέσμευση ή καταστροφή 

βιομηχανικής κάνναβης θα τιμωρείται με φυλάκιση. Η Αστυνομία θα 

έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται αμέσως σε κλήση βοήθειας από 

παραγωγούς και προμηθευτές που υπόκεινται σε παράνομη άσκηση 

βοηθείας. Σε περίπτωση που η Αστυνομία δεν προστατεύει επαρκώς 

τους παραγωγούς και προμηθευτές αυτοί θα νομιμοποιούνται να 

προβαίνουν οι ίδιοι σε σύλληψη του παραβάτη και παράδοση του στις 

αρχές. Υπάρχει πολύ ισχυρή νομική κατοχύρωση του δικαιώματος και 

καθήκοντος σύλληψης από πολίτη (citizen’s arrest) εντοιχισμένο μες 

το φυσικό, εθιμικό και κοινό Δίκαιο. 

 

Τα ίδια θα ισχύουν αν Επιθεωρητές ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι 

λειτουργεί επιδίδονται σε υπέρβαση εξουσίας που οδηγεί σε 

δέσμευση, κατάσχεση ή καταστροφή μερίδας ή μερίδων της 

βιομηχανικής κάνναβης για μηδαμινούς, έκνομους, προσωπικούς ή 

παράνομους λόγους προβάλλοντας ως πρόφαση κατ’ ισχυρισμόν 

«παρατυπίες» στις άδειες ή πιστοποιητικά, ή άλλες αληθινές ή 

ψεύτικές παρατυπίες. Η καταστροφή ενός κρίσιμου για την χώρα μας 
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προϊόντος δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση ενός ατόμου που θα 

πράττει κατά το δοκούν. Σε περίπτωση τέτοιας υπέρβασης εξουσίας 

είτε η Αστυνομία είτε η οι ίδιοι οι παραγωγοί και προμηθευτές θα 

συλλαμβάνουν τους παραβάτες για παράδοση στις αρχές.] 

   

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

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

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ή να ανακαλεί απόφασή της για 

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

εδάφιο (1). [Η οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει αμέσως να 

αντικατοπτρίζεται εγγράφως με διόρθωση των πιστοποιητικών που θα 

φέρουν οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, και με κατάσχεση των 

άκυρων πιστοποιητικών.] 

  

Τέλη. 13.-(1) Για την εξέταση της αίτησης για παροχή άδειας [εγγραφής] 

σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 καταβάλλεται τέλος εκατό 

ευρώ (€100).  

[1. Όλα τα έξοδα για την διαχείρηση υποθέσεων που αφορούν την 

Κλωστική Κάνναβη θα πρέπει να τα επωμιστεί το Κράτος, αντλώντας 

πόρούς όπως εξηγήσαμε στην Συνοπτική Κριτική. 

 

2. Το ποσό είναι απαράδεκτα υψηλό. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να 

τεθούν αφ’ ενός ελάχιστα όρια (πχ. το τέλος θα ισούται με μηδέν για 

όλες τις εκτάσεις κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα), και αναλογικά 

τέλη ανά έκταση (πχ. για κάθε έκταση πάνω από 200 τ.μ. είκοσι Ευρώ 

ανά 100 τ.μ.). Αυτά για τους παραγωγούς. Για τους προμηθευτές ή 

άλλους επαγγελματίες το τέλος της εγγραφής μπορεί να αξιολογείται 

με βάση το ετήσιο εισόδημα του ατόμου. Για νομικά πρόσωπα 

(εταιρείες, κλπ.) να αξιολογείται με βάση το εταιρικό ετήσιο εισόδημα. 

Μη-κερδοσκοπικές εταιρείες και συνεργατικές οντότητες θα 

εξαιρούνται από τα τέλη, δηλ. θα λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά 

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

τέλος [Δεν θα υπάρχουν αιτήσεις αλλά εγγραφές. Το τέλος θα 

χρεώνεται από την Αρμόδια Αρχή για λόγους λογιστικής, και θα 

πληρώνεται από το ίδιο το Κράτος σύμφωνα με την άντληση πόρων 

που εξηγήσαμε.] 

 

(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. [Το κόστος θα βαρύνει το Κράτος.] Στους 

εργαστηριακούς ελέγχους περιλαμβάνεται και ο έλεγχος βλαστικότητας 

των σπόρων για οιαδήποτε χρήση. [Είμαστε κάθετα ενάντιοι σε 

οποιουσδήποτε περιορισμούς στους σπόρους, είτε με βάση την 

βλαστικότητα είτε με την "υποτιθέμενη μελλοντική περιεκτικότητα" σε 

THC. Οι σπόροι της Κάνναβης δεν περιέχουν καθόλου THC. Οι 

κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν ότι: 

α) η Κλωστική Κάνναβις θα καλλιεργείται μόνον από εγκεκριμένους 

σπόρους, 

και, 

β) η εμπορία, επεξεργασία, και οποιαδήποτε άλλη χρήση όλων των 

ειδών σπόρων Κάνναβης επιτρέπεται, εκτός από την καλλιέργεια 

Κάνναβης που αποφέρει περιεκτικότητα περισσότερη από 0.2% σε 

THC. Δεν δεχόμαστε το προτεινόμενο Νομοσχέδιο να περιορίσει το 

νομικό κεκτημένο της Ε.Ε.] 

 

 (4) Το κόστος διεξαγωγής των εργαστηριακών ελέγχων καταβάλλεται 

με την δήλωση πρόθεσης φύτευσης βιομηχανικής κάνναβης ή με την 

γνωστοποίηση άφιξης βιομηχανικής κάνναβης στην Δημοκρατία. [Το 

κόστος θα καταγράφεται για λόγους εσωτερικής λογιστικής, αλλά θα 

πληρώνεται από το Κράτος.] 

 

 (5) Για την Έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
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παρόντος Νόμου καταβάλλεται τέλος 10 ευρώ. [Πολύ ψηλό κόστος για 

την συμπλήρωση μιας φόρμας και εκτύπωση μιας ή μερικών σελίδων 

χαρτιού. Το κόστος θα πρέπει να το επωμίζεται το Κράτος.] 

  

Διοικητικό 

πρόστιμο.  

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

διάταξης του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και Διαταγμάτων 

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). [Απαράδεκτο να στηρίζεται σε φράση που αναφέρεται 

σε «οποιαδήποτε» παράβαση. Πρέπει να αρθρωθεί ρητά το είδος της 

συγκεκριμένης παραβίασης που θα είναι τιμωρητέα με τόσο υψηλό 

πρόστιμο.] 

  

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

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

εδάφιο (1) είναι απαράδεκτο.] 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. 

[Αδιανόητο το πρόστιμο 5.000 Ευρώ για αυτές τις παραβάσεις.]  

  

 (3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, επιβάλλει διοικητικό 
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πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ (€1000) για κάθε μέρα συνέχισης της 

παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της. [Αδιανόητο το πρόστιμο 

χίλια ευρώ (€1000) για κάθε μέρα για αυτές τις παραβάσεις που 

προαναφέρθησαν. Σε ποιό άλλο κλάδο της βιομηχανίας που 

επεξεργάζεται ή παράγει μιά καθ’ όλα ΝΟΜΙΜΗ και ΑΒΛΑΒΗ ουσία 

προβλέπονται τέτοιες τιμωρίες; Παραβιάζεται το άρθρο του 

Συντάγματος που αφορά την ισότητα: 

ΑΡΘΡΟΝ 28 

 

1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της 

δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και 

μεταχειρίσεως.] 

  

 (4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον 

Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, όταν περάσει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη 

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 Δημοκρατία. 

  

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 



 

 

32 

 

της. [Προτείνουμε το "εντός 7 ημερών" να γίνει "εντός 2 ετών".] 

  

 (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. 

[Όχι αργότερα των 7 ημερών.] 

  

Αδικήματα και 

ποινές. 

16. -(1)Οποιοδήποτε πρόσωπο-  

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

επεξεργάζεται ή κατέχει βιομηχανική κάνναβη, γνωρίζοντας 

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 
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  (στ)  παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη 

των Κανονισμών ή Διαταγμάτων 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. [Τα 

πιο πάνω καθιστούν τον Περί Κλωστικής Κάνναβης Νόμο σε 

τρομονόμο. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά και την νοοτροπία που 

διέπει αυτές τις διατάξεις, καθώς και έκαστη πρόνοια επί μέρους.] 

  

Εξουσία έκδοσης 

Κανονισμών. 

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

οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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· 
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  (β)  οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως για εγγραφή στο Μητρώο 

καλλιεργητών και προμηθευτών κάνναβης 

   

  (γ)   οι διαδικασίες καλλιέργειας, συγκομιδής ,μεταφοράς και  
      αποθήκευσης. [Είναι απαράδεκτο να υπάρχει μηχανισμός για 
καθορισμό αυτών των παραμέτρων που θα έχουν ισχύν νόμου 
αλλά ο μηχανισμός να μην είναι ανοικτός σε διαβούλευση με το 
κοινό, και να μην είναι υπόλογος στους νομοθέτες ή στα 
Δικαστήρια.] 
 
 

  

Έκδοση 

Διαταγμάτων. 

18.-(1)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα 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. [Απαράδεκτο. Οι όποιες 

τροποποιήσεις θα πρέπει να περνούν από την νομοθετική 

διαδικασία όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα.] 

  

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

του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

(Άρθρο 5) 
 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 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. [Η πρόνοια για Λευκό 

Ποινικό Μητρώο είναι απαράδεκτη. Επισημαίνουμε ότι δεν θα 

πρέπει να υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης αλλά εγγραφής σε 

Μητρώα.] 

2. Με την υποβολή της αίτησης [εγγραφής] 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. 

[Απαράδεκτο. Σε ποιό άλλο γεωργικό προϊόν απαιτείται εκ των 

προτέρων δήλωση του τρόπου διάθεσης και χρήσης που θα γίνει 

μετά την παραγωγή; Μήπως ο παραγωγός σιταριού υποχρεώνεται 

δια νόμου να δηλώνει εκ των προτέρων αν το προϊόν του θα γίνει 

ζωοτροφή, ψωμί, ζυμαρικά; Υπάρχει παραβίαση του θεμελιώδους 

άρθρου του Συντάγματος που αφορά την βάση όλων των νόμων 

που προστατεύουν και διέπουν όλες τις συναλλαγές και 

επιχειρήσεις, ήτοι, "ΑΡΘΡΟΝ 26: 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα του 

συμβάλλεσθαι ελευθέρως."] 

3. Δήλωση 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 



 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

παραγωγής. [Τα τέλη πρέπει να επιβαρύνουν το Κράτος. Οι πόροι 

μπορούν να αντληθούν από τις πηγές που αναγνωρίστηκαν στις 

σημειώσεις μας στο Άρθρο 1.] 

6. Πριν την έκδοση της άδειας [Πριν την επιβεβαίωση της εγγραφής 

στο Μητρώο] η Αρμόδια Αρχή εξετάζει ότι οι δηλώσεις και οι 

πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή [εγγραφόμενο] 

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.  

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. [Όχι "ανά πάσα στιγμή".] 

3. Ο αιτητής [εγγεγραμένος παραγωγός] 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)·  [μήπως "κιλό 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 
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Μαρτίου δύναται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

[Βιομηχανικής] κάνναβης. 

4. Επιτρέπεται η χρήση μόνο πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά. 

[Παραβαίνει το Ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο. Όλες οι μορφές 

σπόρων είναι νόμιμοι: εκείνο που απαγορεύεται είναι η καλλιέργεια 

φυτών που παράγουν περισσότερο από 0.3% THC.]  

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. 

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. [Δεν είναι σωστό, ούτε και νόμιμο, να 

περιορίζεται ή προσδιορίζεται η έκταση με οποιονδήποτε τρόπο. 

Επίσης, άλλο η νομιμότητα καλλιέργειας, άλλο οι 

χρηματοδοτήσεις.] 

9. Δήλωση της παραγόμενης ποσότητας ανά υλικό και χρήση. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

1. Σπόροι κάνναβης του κωδικού ΣΟ 1207 99 91 εκτός των 
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προοριζόμενων για σπορά εισάγονται ή τίθενται προς εμπορία 

μόνο από εγκεκριμένους [εγγεγραμμένους] 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%. [Το απορρίπτουμε.] 

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 [επανεξαγάγει] σε περίπτωση εισαγωγής 

Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον κάτοχο των σπόρων της βιομηχανικής 

κάνναβης [Όχι. Οι σπόροι κάνναβης δεν περιέχουν THC. Αυτό ισχύει 

για όλες, ανεξαρτήτως τις ποικιλίες της κάνναβης. Δεν δεχόμαστε να 

υπάγονται σε ειδικό νόμο. Υπάρχει ήδη νόμος που καθορίζει ως 

παράνομα οποιαδήποτε φυτά κάνναβης περιέχουν πάνω από 0.3 % 

THC: απαγορεύεται η καλλιέργεια των. Οι σπόροι όμως ΟΛΩΝ των 

μορφών κάνναβης είναι απόλυτα νόμιμο να κυκλοφορούν στο 

εμπόριο για οποιαδήποτε άλλη χρήση.] 

3. Οι σπόροι [βιομηχανικής] 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 
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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. [Όχι. Το απορρίπτουμε.] 

5. Εμπορία [βιομηχανικής] 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 

Δημοκρατία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την άφιξη. 

7. Εισαγωγές [βιομηχανικής] κάνναβης πραγματοποιούνται σύμφωνα 

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

8. Εισαγόμενη [βιομηχανική] 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 

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 [εγγεγραμμένο] 

παραγωγό.   
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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. 

[Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνονται από το Γραφείο 

Βιομηχανικής Κάνναβης του Υπουργείου Γεωργίας, και να ΜΗΝ 

επιβαρύνεται ο παραγωγός ή επεξεργαστής διαρκώς με 

γραφειοκρατικές διαδικασίες.] 

 

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.  

6. Απαγορεύεται η φύλαξη της βιομηχανική κάνναβης σε κατοικίες. 

[Απαράδεκτο.] 

7. Θα υποβάλλει σχέδιο και περιγραφή της αποθήκης. 



 

 

41 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


