
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 103057/1342/Φ15 
  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 51483/3700/Φ.15/

2018 (Β' 1692) κοινής υπουργικής απόφασης 

«Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και 

επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 74) και ειδικότερα το άρθρο 2Α, 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/2018 
«Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α΄41).

2. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

3. Το ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-
ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α' 230).

4. To v. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οι-
κονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και 
ειδικότερα το μέρος Δ' του τμήματος Β αυτού.

5. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).

6. Το ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61) και ειδικότερα το 
άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο 
Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

7. Το ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Α' 32) και ειδικότερα την παρ. 1 
του άρθρου 62.

8. Το ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ-
μίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολε-
οδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και 
ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.

9. Το ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρω-
ση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 75).

10. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

11. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

12. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 159/Α΄).

13. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).

14. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138).

15. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148).

16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

18. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

19. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
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20. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

21. Την απόφαση οικ. 483/35/Φ. 15/2012 του Αναπληρω-
τή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), την τρο-
ποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία 
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158).

22. Την απόφαση οικ. 5540/71/Φ15/2018 «Τροποποί-
ηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ. οικ. 
483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαι-
ολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), την τροποποίηση και την 
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφο-
ρά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β΄ 1061) 
"Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συ-
ναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυ-
ποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
λειτουργίας"» (Β΄ 60).

23. Την απόφαση 484/36/Φ. 15/2012 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής 
προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 143)» (Β΄ 230).

24. Την αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 (Β΄ 2804) Υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
484/36/Φ. 15/2012 (Β΄ 230) “Καθορισμός, κλιμάκωση και 
διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)”».

25. Την απόφαση 8004/21-2-2012 των Υπουργών Οικο-
νομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσι-
ών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή 
ανταλλάγματος» (Β' 888).

26. Την αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 3818)

27. Την απόφαση 2428/119952/2018 του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β' 3936).

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση Α) 2 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 
51483/700/Φ.15/2018 (ΦΕΚ Β' 1692) κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπου 
απαιτείται.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Β) 2 του άρ-
θρου 1 της υπ' αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης 
51483/700/Φ.15/2018 (ΦΕΚ Β' 1692), αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το δικαιολογητικό υπό A 13 δεν προσκομίζεται από 
τον φορέα, αλλά αναζητείται υπηρεσιακώς από τη Διεύ-
θυνση Αδειοδότησης της ΓΓΒ.»

3. Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης Δ του 
άρθρου 1 της αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης 
51483/700/Φ.15/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1692), διαγράφεται το 
τρίτο εδάφιο και η διάταξη τροποποιείται ως εξής:

«Για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας ο φορέας 
οφείλει να καταθέσει στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, 
τα δικαιολογητικά που του έχουν προσδιοριστεί στο 
απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού δικαιολογητικών, 
που του απεστάλη μετά την υποβολή του ερωτηματο-
λογίου στο στάδιο της εγκατάστασης. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα, 
εκ των οποίων το ένα (1) σε έντυπη μορφή και τα υπό-
λοιπα τέσσερα (4) σε ψηφιακή.»

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Προστασίας
Οικονομίας και Ανάπτυξης  του Πολίτη

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  

*02044260510180002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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