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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Ένας δυνατός Σύνδεσμος για όλους τους επαγγελματίες της κάνναβης
--- --- --- --- --Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.», με αφορμή τις πρόσφατες
προσαγωγές και συλλήψεις επαγγελματιών του κλάδου μας, τονίζει ότι ο χαρακτηρισμός
προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης ως ναρκωτικά, χωρίς οποιαδήποτε σχετική
τεκμηρίωση, είναι δυσφημιστικός και ανυπόστατος και οι σχετικές κατηγορίες
παράνομες και καταχρηστικές.
Η βιομηχανική κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό, ούτε τα προϊόντα που προέρχονται από
αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι «Στις παραπάνω ουσίες (σ.σ. που
υπάγονται στα ναρκωτικά) δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα
προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis
Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC) μέχρι 0,2%. Επίσης, με
εξαίρεση τις παιδικές τροφές, δεν περιλαμβάνονται τα τρόφιμα …, τα καλλυντικά και τα
διατροφικά συμπληρώματα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC), και τα οποία
θα οριστούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις …. Αν, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής
εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα
της καλλιέργειας και των ακατέργαστων προϊόντων της σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
υπερβαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου του 0,6%, ποινική
δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον
έλεγχο …. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι: α) η
υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές
περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και
β) ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί
ψυχική ή σωματική εξάρτηση. Πριν από την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόμενος
προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων ….».
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» έχει υποβάλλει το καταστατικό και τα
συνοδά έγγραφα στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο προς έγκριση. Διοικείται προσωρινά από 7μελής
Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται και από τους τρεις κλάδους
εκπροσωπώντας ισότιμα αγρότες, παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους. Συμμετέχουν
περισσότεροι από 80 επαγγελματίες.
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Οι διωκτικές και ελεγκτικές αρχές δεν επιτρέπεται να αγνοούν την ισχύουσα
Νομοθεσία, χαρακτηρίζοντας ως ναρκωτικά όσα προϊόντα προέρχονται από βιομηχανική
κάνναβη χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικός έλεγχος, ενώ εγείρονται ερωτήματα ως προς
την αμερόληπτη εφαρμογή του Νόμου και την έγκυρη πληροφόρηση / εκπαίδευση που
οφείλουν να έχουν. Τονίζεται ότι η μοναδική ουσία της κάνναβης με ευφορική επίδραση
είναι η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η οποία περιέχεται στην βιομηχανική κάνναβη
σε πολλή μικρές μη δραστικές συγκεντρώσεις (< 0,2%).
Ο «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» δεν επικροτεί και ούτε στηρίζει την παραβατικότητα. Εφόσον
προκύπτουν αποδεδειγμένες παραβάσεις, ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Η διενέργεια
αμερόληπτων και σύννομων ελέγχων, στο πλαίσιο προστασίας των επαγγελματιών του
κλάδου μας, των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, είναι θεμιτή και μας βρίσκει
απολύτως σύμφωνους. Η σύνταξη ενός πρωτοκόλλου ελέγχου από το Συντονιστικό
Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) με την συμβολή του «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» μπορεί να
διευκολύνει καθοριστικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η βιομηχανική κάνναβη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο για
τον τόπο μας. Αν η χώρα μας επιδιώκει ένα μέλλον δημιουργικό, καινοτόμο και
βιώσιμο, θα πρέπει να περιλάβει την βιομηχανική κάνναβη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
της. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να λάβουν άμεσα τις απαραίτητες αποφάσεις και
ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του κλάδου μας και θα
προωθούν ισότιμα τον ανταγωνισμό σε αυτό το νέο-αναπτυσσόμενο διεθνές
περιβάλλον.
Η «οικονομία της κάνναβης» προβλέπεται να παρουσιάσει τα επόμενα χρόνια ραγδαία
αύξηση διεθνώς. 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 Ασία, ο Καναδάς και οι
ΗΠΑ έχουν μπει πλέον δυναμικά στη νέα αυτή αγορά. Οι όποιες καθυστερήσεις
ρύθμισης του κλάδου μας θα απαξιώσουν σύντομα τα οφέλη που θα μπορούσαν να
υπάρξουν για την χώρα μας από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς.
Ο «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» θέλει και μπορεί να υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς ώστε να τεθούν
οι κατάλληλες βάσεις που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του κάθε κλάδου,
συνδέοντας την έρευνα με την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και να
Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα το γενικό συμφέρον και την προστασία της δημόσιας
υγείας, ο «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας και αρχής.
Αθήνα, 31/07/2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.»
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