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Επιστολή διαμαρτυρίας για τα διατροφικά προϊόντα  

και τον κλάδο της βιομηχανικής κάνναβης 

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε ως εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων 

βιομηχανικής κάνναβης για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος από 

την ανεπαρκή και αποσπασματική νομοθεσία στην Ελλάδα. 

Παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές των παραγωγών στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την ανάγκη της άμεσης υιοθέτησης της Υπουργικής Απόφασης 

για τα ανώτερα όρια Τετραϋδροκανναβινόλης (THC) στα τρόφιμα, αλλά και για την προώθηση 

μέτρων που θα θωρακίσουν τον κλάδο και θα του δώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι άλλων χωρών στην Ευρώπη, δεν έχουμε δει ακόμα καμιά ανταπόκριση και πρόοδο με 

αποτέλεσμα την συνεχιζόμενη ομηρία των Ελλήνων παραγωγών και τον περιορισμό του 

κλάδου. Οι εκκλήσεις μας για συνάντηση παραγωγών με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας 

του Υπουργείου επίσης αγνοήθηκαν. 

Αντίθετα, ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου στην Ελληνική Βουλή συζήτηση για ένα 

νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τροπολογία που θα 

περιορίσει περαιτέρω τις προοπτικές του κλάδου της βιομηχανικής κάνναβης και θα 

αποθαρρύνει τους αγρότες από το να ασχοληθούν με αυτή τη πολλά υποσχόμενη νέα 

καλλιέργεια.  

Πιο συγκεκριμένα, ενώ ως παραγωγοί ζητάμε την αύξηση του ελάχιστου ορίου THC στα 

ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα στο 0.3% (από 0.2%) THC, καθώς και την αξιοποίηση 

των αναπτυξιακών, μεταποιητικών και εμπορικών δυνατοτήτων που έδινε το όριο ανοχής του 

0.6% THC, βλέπουμε ότι ουσιαστικά με την τροπολογία που προτείνει το Υπουργείο 

καταργείται το όριο ανοχής του 0.6% και αποκλείεται κάθε αξιοποίηση των συγκομιζόμενων 

προϊόντων που υπερβαίνουν το 0.2% αλλά δεν ξεπερνούν το 0.6%, αφού αυτά θα 

καταστρέφονται. Όπως έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα και στις επιστολές μας, στην Ελλάδα 

λόγω των κλιματολογικών συνθηκών είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί το όριο του 0.2% χωρίς 

την υπαιτιότητα του καλλιεργητή, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην μπορούν να 

αξιοποιήσουν την παραγωγή τους. Αν αυτή καταστρέφεται επειδή λόγω κλίματος ανέβηκε η 

THC πάνω από το 0.2% (και κάτω από 0.6%), τότε οι παραγωγοί θα αντιμετωπίζουν πλήρη 

απώλεια της παραγωγής και του εισοδήματος, ενώ θα μπορούσαν να την αξιοποιούν μέσω της 

μεταποίησης. Και αυτό με ποικιλίες ενταγμένες στον Ευρωπαϊκό κατάλογο σπόρων, που 

ελέγχονται από το Υπουργείο.  

Το όριο του 0.6% ισχύει και στην Ιταλία, όπου οι παραγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν 

εμπορικά ποικιλίες πιο αποδοτικές και κερδοφόρες, αλλά και να μην αντιμετωπίζουν διαρκώς 
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τις διωκτικές αρχές. Η Ελβετία που έχει το αντίστοιχο όριο στο 1% THC, αξιοποιεί με πολύ 

πετυχημένο τρόπο τις εμπορικές και μεταποιητικές δυνατότητες της βιομηχανικής κάνναβης 

και έχει μπει στην πρωτοπορία του κλάδου Πανευρωπαϊκά. 

Στην Ελλάδα θα επιχειρήσουμε μια οπισθοδρόμηση με την καταστροφή των προϊόντων που θα 

είναι μεταξύ 0.2%-0.6% THC, ενώ θα αγνοηθούν εντελώς οι προτάσεις των παραγωγών που 

μεταφέρουν καλές πρακτικές δοκιμασμένες στην Ευρώπη. Επίσης όσο δεν θεσπίζονται τα 

ανώτερα όρια THC στα τρόφιμα, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία, τότε τα διατροφικά 

προϊόντα κάνναβης που παρασκευάζονται στην Ελλάδα θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα 

ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας και αρνητικής διάκρισης έναντι των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών, ενώ 

θα συνεχίζονται άδικες διώξεις επαγγελματιών και κατασχέσεις προϊόντων όπως συμβαίνει 

συχνά το τελευταίο διάστημα στην περιφέρεια.  

Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κυκλοφορούν χιλιάδες διατροφικά προϊόντα κάνναβης και πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη διασφαλίσει τη νόμιμη κυκλοφορία τους μέσα από αντίστοιχες 

ρυθμίσεις που θέτουν ανώτερα όρια της THC, με αποτέλεσμα να εισάγονται και να πωλούνται 

νόμιμα στην Ελλάδα ενώ τα αντίστοιχα ελληνικά να μην λαμβάνουν τις απαιτούμενες 

πιστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις εν ελλείψει του νόμου. Γι’ αυτό τον λόγο μάλιστα οι 

βιολογικοί πιστοποιητικοί φορείς, κατ’ εντολή του Υπουργείου, δεν πιστοποιούν τα τελικά 

προϊόντα ελληνικής παραγωγής, αλλά πιστοποιούν τα εισαγόμενα και όσα χρησιμοποιούν 

πιστοποιημένες εισαγόμενες πρώτες ύλες εφαρμόζοντας δυο μέτρα και δυο σταθμά που έχουν 

σαν αποτέλεσμα εμπόδια εισόδου στην αγορά και διαφυγόντα κέρδη για τους Έλληνες 

παραγωγούς.  

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει άμεσα γιατί είναι εις βάρος του Έλληνα παραγωγού. Η 

Πολιτεία, ιδιαίτερα στην μετα-κορωνοϊό εποχή, οφείλει να παρέχει ένα σύγχρονο θεσμικό 

πλαίσιο για να θωρακίσει και να ενισχύσει ένα παραγωγικό κλάδο που όχι μόνο προσφέρει 

δουλειές, εισόδημα και χιλιάδες οικολογικά προϊόντα, αλλά και συμβάλλει με αποδεδειγμένα 

πολύ θετικό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, στην καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και στην προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η Κάνναβη μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις για την υγειονομική, κοινωνική, οικονομική 

και περιβαλλοντική κρίση που διανύουμε, αν εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία για να 

αξιοποιήσουμε πλήρως αυτό το πολυχρηστικό φυτό. Είναι ένας κλάδος που μπορεί να 

προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία και να απασχολήσει 

χιλιάδες άτομα σε αγροτικές, μεταποιητικές και εμπορικές εργασίες. 

Καλούμε να αποσυρθεί η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που καταργεί 

ουσιαστικά το όριο ανοχής του 0.6% THC, να υιοθετηθεί άμεσα η ΚΥΑ για τα ανώτερα όρια THC 

στα τρόφιμα και να εισακουστούν οι προτάσεις των παραγωγών για την θωράκιση του κλάδου.  

Ζητάμε μια άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 

να παραθέσουμε τις θέσεις των παραγωγών βιομηχανικής κάνναβης και τις προτάσεις μας για 

την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.  

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα να μην επαναλάβουμε τα λάθη, τις προκαταλήψεις και 

τις παραλήψεις του παρελθόντος και να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για 

την αξιοποίηση της κάνναβης προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, αλλά μια ευκαιρία για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας και την κάλυψη χιλιάδων θέσεων εργασίας.  
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