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ΑΙΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙO 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ 

(ΤΗC, CBD) 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΔΟΣ:                                              ΑΡ.: 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 
ΠΟΛΗ: 
ΤΗΛ.:. 
E-MAIL: 

 
 
 
 
 
 

 
Προς 

 
Ημερομηνία, ……. / …… /………..

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΔΟΣ:                                              ΑΡ.: 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 
ΠΟΛΗ: 
E-MAIL: 
Α.Φ.Μ.: 
Δ.Ο.Υ.: 
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ                 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΣ: 
………………………………………………………………….. 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
 

(ΜΦΙ) 
 

Εκάλης 2, ΤΚ. 145 61 Κηφισιά 
 
Υπόψιν: Α. Τερμεντζή & Α. Τσακιράκη 

 
 

 
ΕΠΙΘΥΜΩ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ: 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
 

ONOM/MO ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:......................................................................................................................................................... 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Οδός-Αριθμός-Ταχυδρομικός Κώδικας-Πόλη): ………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..ΤΗΛ.:........................................................... 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ:..............................................................           ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ:……………………..................................... 
 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ (ή ΥΒΡΙΔΙΟ):...............................................          ΜΗΚΟΣ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑΣ (cm) ΚΑΤΑ Μ.Ο.: .......................... 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΑΝΘΙΩΝ: ……………………………………              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (g, κατά προσέγγιση):……………………. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : ΞΗΡΟ         ΧΛΩΡO         ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, % (εάν είναι γνωστό):.................. 
 
 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: …………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:………………………………………………………………..
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ΤΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (Περιφερειακή Ενότητα-Δήμος-Πόλη-Τοποθεσία/Τοπωνύμιο): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……. 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:  Υπαίθρια                                             Θερμοκηπιακή 
 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (αγροτεμάχιο συλλογής): ……………………………………………………………………………………………………... 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΛΛΛΟΓΗΣ (αν έχει αποδοθεί) : ………………………………………………………………………………….. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (αναφέρατε από πόσα και ποια σημεία του αγρού συλλέξατε φυτικό υλικό):………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ/ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:………………………………………………………………………..... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΛΙΠΑΝΣΗ: Nαι                         Όχι 
 

ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ (ανά φυτό ή στρέμμα): …………………………ΗΜ/ΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:…………………………... 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:        Nαι                                      Όχι 

Αν ναι, ποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα) εφαρμόστηκαν: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ/ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ (ΦΥΤΟΡΜΟΝΩΝ) ΟΥΣΙΩΝ: Ναι                  Όχι 
 

Αν ναι, ποια ζιζανιοκτόνα/φυτορρυθμιστικές ουσίες εφαρμόστηκαν: 
 

....................................................................................................................................................................................................... 
 

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ Ή ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (αναφέρατε άλλα πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην καλλιέργεια και δεν 

περιλαμβάνονται παραπάνω):………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Αποδέχομαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που αναγράφω στην παρούσα αίτησή μου, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το ΜΦΙ αποκλειστικά για το σκοπό της εξέτασης και της τιμολόγησης του δείγματός 

μου και είσπραξης της προβλεπόμενης αμοιβής του ΜΦΙ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Καν. 679/2016). / Αποδέχομαι τον τρόπο που έχει καθορίσει το Εργαστήριο** για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με το εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης του δείγματος είναι εντός ή εκτός των νομοθετημένων ορίων. 

 
Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 

*Όπου αποστολέας και κάτοχος δείγματος δεν ταυτίζονται, ο αποστολέας δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει τη συναίνεση του κατόχου του δείγματος 
για την αποστολή αυτού και τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
** Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της εκτίμησης και δήλωσης της αναλυτικής αβεβαιότητας που έχει προσδιοριστεί για την εν λόγω Αναλυτική Δοκιμή 
έχει παράλληλα θεσπίσει και ακολουθεί συγκεκριμένο κανόνα λήψης απόφασης σχετικά με το αν τα αποτελέσματα βρίσκονται εντός ή εκτός των 
εκάστοτε νομοθετικών ορίων τα οποία ισχύουν κατά την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος. Βάσει του ανωτέρω κανόνα ως κριτήριο για τη 
συμμόρφωση ή μη με τα νομοθετικά όρια λαμβάνεται πάντοτε η κεντρική τιμή του αποτελέσματος και μόνον αυτή, δηλ. το εύρος αβεβαιότητος 
εκατέρωθεν της κεντρικής αυτής τιμής δε λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση του αποτελέσματος με τα νομοθετικά όρια. Όταν η μετρηθείσα τιμή της 
THC είναι μεγαλύτερη του 0,2% (mg ανά 100mg ξ.β) αναγράφεται στην απάντηση ότι το δείγμα είναι εκτός των επιτρεπόμενων ορίων που ορίζονται 
από το ΦΕΚ 74/2013 ως προς την περιεκτικότητα της βιομηχανικής κάνναβης σε Δ9-THC. Αντίστοιχα, όταν η μετρηθείσα τιμή είναι μικρότερη ή ίση 
του 0,2% (mg ανά 100mg ξ.β) αναγράφεται στην απάντηση ότι το δείγμα είναι εντός των ορίων που ορίζονται από το ΦΕΚ 74/2013. 


