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Ένας δυνατός Σύνδεσμος για όλους τους επαγγελματίες της κάνναβης
‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐
Μετά την νομιμοποίηση της καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης στην χώρα μας τον
Απρίλιο του 2016, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι πλέον δεκάδες προσφέροντας ήδη θέσεις εργασίας και οικονομικά
οφέλη στην χώρα. Επιπρόσθετα, η νομοθετική ρύθμιση παραγωγής σκευασμάτων
φαρμακευτικής κάνναβης το 2018, προσέλκυσε μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 50
επιχειρηματικά σχήματα και επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων.
Παρότι το βασικό νομικό πλαίσιο για την βιομηχανική και φαρμακευτική κάνναβη έχει
πλέον οριστεί, εκκρεμούν εδώ και αρκετό καιρό οι αποφάσεις εκείνες που θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον
τομέα μας. Βασικά θέματα που αφορούν στην παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση
ελληνικών προϊόντων δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της
βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης να είμαστε στον «αέρα».
Παγκοσμίως, η «οικονομία της κάνναβης» προβλέπεται να αυξηθεί ραγδαία τα αμέσως
επόμενα χρόνια. Ο κλάδος των τροφίμων αποτιμάται στα 200 εκ. € με σταθερά αυξητικές
τάσεις ενώ ο κλάδος των προϊόντων κανναβιδιόλης (CBD) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά
700% έως και το 2020 ξεπερνώντας τα 2 δις €.
Η Ελλάδα, αν πράγματι επιδιώκει ένα μέλλον δημιουργικό, καινοτόμο και βιώσιμο,
πρέπει να περιλάβει την βιομηχανική και φαρμακευτική κάνναβη στον αναπτυξιακό
σχεδιασμό της. Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι καινοτόμες και πρωτοπόρες, με
γνώμονα το γενικό συμφέρον και με προσανατολισμό την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισμούς και άτυπους αθέμιτους ανταγωνισμούς.
Ο «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» μπορεί να υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς θέτοντας τις κατάλληλες
βάσεις που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του κάθε κλάδου και να
επεξεργαστεί ρεαλιστικά στρατηγικά οράματα που, με την υλοποίησή τους, να
διασφαλίζεται η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης, η δημιουργία
καινοτόμων ελληνικών προϊόντων και η διεθνής προβολή και διάθεσή τους, η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής απασχόλησης και η δημόσια υγεία.
Η κάθετη οργάνωση του «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.», με μέλη επαγγελματίες από όλους τους
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» ολοκλήρωσε τις διαδικασίες
υπογραφής του καταστατικού του και επιλογής της Διοικούσας Επιτροπής. Τα μέλη που
απαρτίζουν την Δ.Ε. προέρχονται και από τους τρεις κλάδους και εκπροσωπούν ισότιμα
αγρότες, παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους. Συμμετέχουν πλέον περισσότεροι από 70
επαγγελματίες.
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κλάδους, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αγροδιατροφική αλυσίδα
καλύπτοντας όλο το φάσμα της, από τον παραγωγό μέχρι την αγορά και τον καταναλωτή,
γεγονός που ευνοεί ιδιαίτερα τους αγρότες και μεταποιητές καθώς δεν τους αποκόπτει
από τον εμπορικό κλάδο. Η ενότητα είναι στην παρούσα φάση αναγκαιότητα.
Αναμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν άμεσα τις απαραίτητες αποφάσεις
και ρυθμίσεις που θα προωθούν ισότιμα τον ανταγωνισμό σε αυτό το νέο διεθνές
περιβάλλον. Οι όποιες καθυστερήσεις θα απαξιώσουν σύντομα τα οφέλη που θα
μπορούσαν να υπάρξουν για την χώρα από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς.
Ο «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» έχει υποβάλει κατ’ επανάληψη το τελευταίο 6μηνο τις προτάσεις του
στις αρμόδιες υπηρεσίες, εκ των οποίων ορισμένες περιλήφθηκαν σε πρόσφατες
υπουργικές αποφάσεις. Παραμένουν όμως στον αέρα βασικά θέματα, με σημαντικότερα
τα ακόλουθα:
1. Ρύθμιση της περιεκτικότητας σε Δ‐9 τετραϋδροκανναβινόλη (THC) στα τρόφιμα που
προέρχονται από οποιοδήποτε μέρος του φυτού της βιομηχανικής κάνναβης.
Προτείνεται να ληφθεί υπόψη η πρόταση της European Industrial Hemp Association
“EIHA”.
2. Εκχυλίσματα πλήρους φάσματος και προϊόντα που περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD) σε
φυσικές αναλογίες. Προτείνεται να αναγνωριστούν ως παραδοσιακά τρόφιμα και
ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε CBD να εντάσσονται είτε στα τρόφιμα, είτε στα
συμπληρώματα διατροφής. Τονίζεται ότι ήδη η Βουλγαρία, με βασικό κριτήριο το
όφελος της χώρας (οικονομία, ανάπτυξη, δημόσια υγεία), ρύθμισε το συγκεκριμένο
θέμα, θέτοντας σε κίνδυνο τις επενδύσεις που έχουν γίνει ή προγραμματίζονται να
γίνουν στην Ελλάδα. Η απόφαση επομένως είναι δική μας και μόνον.
3. α) Καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης με THC έως 0,6% (αντί 0,2%). β) Αύξηση του
ορίου «μη άσκησης αυτεπάγγελτων διώξεων» από 0,6% THC σε 1% (ποσοστό εντός του
ορίου ασφαλείας χωρίς ναρκωτικές ή εφορικές επιδράσεις). Εφόσον η καλλιέργεια
υπερβεί το όριο THC 0,6% και έως 1%, η συγκομιδή να διατίθεται αποκλειστικά και
μόνον για παραγωγή εκχυλισμάτων. Η αύξηση των ορίων μόνον πλεονεκτήματα θα
προσφέρει καθώς θα δώσει ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη προϊόντων (κυρίως
διατροφικών) με υψηλή προστιθέμενη αξία και χαμηλότερο κόστος, καθιστώντας μας
ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο.
Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας είναι στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών
και αρχών.
Αθήνα, 18/06/2019
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