ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Οι σύγχρονες µελέτες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποδέχονται τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης. Σε αυτό το πλαίσιο, διακρίνεται σαφώς η τάση θεσµοθέτησης της πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα
φαρµακευτικής κάνναβης και ο διάλογος για τη ρύθµιση
του πεδίου της παραγωγής των τελικών προϊόντων, του
ελέγχου και της αδειοδότησής τους, της διάθεσης τους
και της ιατρικής χρήσης παραµένει ανοιχτός και υπό εξέλιξη εντός της επιστηµονικής κοινότητας, δεδοµένου
των ιδιαιτεροτήτων τόσο της διαδικασίας παραγωγής, όσο και των τελικών προϊόντων, καθώς και των ανοιχτών
προοπτικών της ιατρικής χρήσης.
Τον Ιούλιο του 2016, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, συστήθηκε οµάδα εργασίας µε στόχο την αποτίµηση
της σύγχρονης εµπειρίας σχετικά µε τη χρήση της ιατρικής κάνναβης, τη µελέτη του υφιστάµενου νοµοθετικού
πλαισίου στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και τη διατύπωση και τεκµηρίωση προτάσεων αναφορικά µε το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρήση προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.
Στη βάση αυτού του πορίσµατος, ακολουθώντας τις επιστηµονικές υποδείξεις αναφορικά µε τις φαρµακολογικές ιδιότητες της κάνναβης, την οµοιότητα ή διαφοροποίηση της συγκριτικά µε άλλες ουσίες, καθώς και τις
διεθνείς σχετικές υποδείξεις όσον αφορά την ταξινόµηση των ναρκωτικών ουσιών, προκρίθηκε η µεταφορά της
κάνναβης και της ρητίνης της στον πίνακα Β΄, η οποία
πραγµατοποιήθηκε µε την υπ. αριθ. Γ5γ οικ. 49690/2017
(Β΄2238) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και σύµφωνα µε τον άρθρο 1 του ν. 4139/2013
(Α΄74).
Συνεπώς η κάνναβη και οι ουσίες της ταξινοµούνται
πλέον στο δεύτερο πίνακα ναρκωτικών ουσιών (Β), ο οποίος περιλαµβάνει ουσίες µε υψηλό κίνδυνο κατάχρησης. Οι ουσίες του πίνακα Β΄, αν και αξιοποιούνται για
θεραπευτικούς σκοπούς (κυρίως για την παυσίπονη δράση τους, π.χ. µορφίνη) βρίσκονται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο προµήθειας, κυκλοφορίας και διάθεσης του κράτους. Η Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών -υπηρεσία του Τµήµατος Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρµάκου του Υπουργείου Υγείας- διαχειρίζεται το κρατικό
µονοπώλιο στις ουσίες του πίνακα Β΄.
Με το άρθρο 1 της προτεινόµενης διάταξης, εισάγεται
εξαίρεση από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4139/2013
(Α΄ 74) «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», που αφορά στις ουσίες του πίνακα Β΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) σε ότι αφορά τις
ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2%. Με την εξαίρεση αυτή δίνεται υπό αυστηρά κριτήρια η δυνατότητα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα να παράγουν κάνναβη του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%,

µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης για την προµήθεια µε αυτά του κρατικού µονοπωλίου και τη διάθεση τους σε ασθενείς ή την εξαγωγή τους, για ιατρικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται ότι οι ποικιλίες κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L και περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) µέχρι 0,2%, βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης καθόσον µε την
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) δεν περιλαµβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες.
Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, στο βαθµό που η
κάνναβη παραµένει λόγω των φαρµακολογικών ιδιοτήτων της και του υψηλού -µε βάση τα σχετικά επιδηµιολογικά δεδοµένα- κινδύνου κατάχρησης, ειδικότερα στις
νεαρότερες ηλικίες, ταξινοµηµένη στο δεύτερο πίνακα
των ναρκωτικών ουσιών του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), όπως
αυτός τροποποίησε το ν. 3459/2006 (Α΄ 103), και άρα
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κρατικού µονοπωλίου. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής της κάνναβης
και των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης
δεν επιτρέπουν την ανάληψη σχετικών δραστηριοτήτων
από το κράτος, µέσω του κρατικού µονοπωλίου.
Δεδοµένης της χρήσης διαφορετικής ορολογίας τόσο
στον αρχικό κατάλογο του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) («ινδική κάνναβη»), όσο στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4139/2013 (Α΄ 74) («ποικιλίες κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) µέχρι 0,2%») και την απόφαση Γ5γ οικ.
49690/28.6.2017 (Β΄ 2238) («κάνναβη» και η «ρητίνη»
της), σε συνδυασµό µε την ορολογία που επιλέγεται
στην παρούσα ρύθµιση («ποικιλίες κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%»), είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι, σύµφωνα µε τον κατάλογο ονοµατολογίας
των φυτών της Διεθνούς Ένωσης Δοκιµών Σπόρων
(ISTA) και τη διεθνή βιβλιογραφία, το είδος της κάνναβης
είναι ένα και µοναδικό, το Cannabis sativa L, της οικογένειας Cannabaceae (µονοτυπικό είδος) και δεν υπάρχει
διαχωρισµός σε ινδική κάνναβη ή κοινή κάνναβη ή βιοµηχανική ή φαρµακευτική.
Υπάρχουν, ωστόσο, ποικιλίες µε χαµηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ίνας, λαδιού ή άλλων προϊόντων
και ονοµάζονται για λόγους συντοµίας «ποικιλίες βιοµηχανικής κάνναβης», καθώς και ποικιλίες µε υψηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), που ονοµάζονται για λόγους συντοµίας «ποικιλίες φαρµακευτικής
κάνναβης». Συνεπώς η ορολογία που ακολουθείται ήδη
από το νοµοθέτη του εν ισχύ νόµου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών» (Cannabis Sativa L) είναι ορθότερη επιστηµονικά, ακολουθείται κατά την παρούσα ρύθµιση για την
ενότητα της νοµοθεσίας και καλύπτει εννοιολογικά όλους τους ανωτέρω αναφερόµενους όρους.
Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση τα οφέλη είναι αρκετά και περιλαµβάνουν τη δυνατότητα:
α) πρόσβασης των ασθενών της χώρας στα τελικά
προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης, δεδοµένων των θεραπευτικών ιδιοτήτων της κάνναβης σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις. Η πρόσβαση των ασθενών στα τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης θα γίνεται µε τρόπο σαφώς προσδιορισµένο (όπως αυτός ισχύει και για τις υπόλοιπες ουσίες του πίνακα Β΄), ελεγχόµενο -στο βαθµό
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που η κάνναβη παραµένει ναρκωτική ουσία και η πιο διαδεδοµένη παράνοµη ουσία- και συνάδων µε τις ιδιαιτερότητες της κάνναβης και της διαδικασίας παραγωγής
των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης,
β) φυσικά και νοµικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών
και γενικότερα των ουσιών αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής
κάνναβης στην Ελλάδα, επενδύοντας για την εξασφάλιση χώρου και τη δηµιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και µεταποίησης,
γ) να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες
θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας, σε έναν
τοµέα αιχµής που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά
πλεονεκτήµατα της χώρας,
δ) να υπάρξουν οικονοµικά οφέλη για το κράτος από
τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων
του κλάδου, δεδοµένου και ότι η παγκόσµια αγορά για
την καλλιέργεια και µεταποίηση της ιατρικής κάνναβης
βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σηµαντικά της παγκόσµιας ζήτησης.
Σε ότι αφορά το ίδιο το περιεχόµενο της προτεινόµενης διάταξης, µε το άρθρο 1 προστίθεται µετά το άρθρο
2 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) άρθρο 2Α µε το οποίο προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:
Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74), δίνεται σε µεταποιητικές µονάδες η δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L
περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω
του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία µεταποιητικής µονάδας κατεργασίας και παραγωγής τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Τα τελευταία αυτά
προϊόντα είτε θα διατίθενται στο κρατικό µονοπώλιο για
ιατρικούς σκοπούς, είτε θα εξάγονται. Προβλέπεται εποµένως η ενιαία έγκριση, δηλαδή η έγκριση λειτουργίας
καθετοποιηµένης παραγωγικής µονάδας, η οποία θα
προβαίνει υποχρεωτικά τόσο στην παραγωγή, µέσω της
καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης, όσο και στην επεξεργασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της «πρώτης ύλης» (άνθη, ταξιανθίες, φύλλα κ.λπ.) για την παρασκευή του τελικού προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης πρέπει να αντιδιαστέλλεται από το πολλαπλασιαστικό υλικό του φυτού της κάνναβης, που εν προκειµένω είναι ο σπόρος προς σπορά
ή/και το φυτάριο προς φύτευση. Έτσι, επιτρέπεται µεν η
παραγωγή πρώτης ύλης για την παρασκευή του τελικού
προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης, δεν επιτρέπεται όµως η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, ούτε βεβαίως η διάθεση ή/και η εµπορία αυτού. Το προς διάθεση
προϊόν δύναται να είναι µόνο το τελικό προϊόν φαρµακευτικής κάνναβης, ενώ δεν επιτρέπεται η διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων προς σπορά ή/και φυταρίων προς φύτευση), πρώτων υλών και εν γένει η διάθεση οποιουδήποτε άλλου προϊόντος προκύψει από κάποιο
ενδιάµεσο στάδιο της επεξεργασίας, όπως ειδικότερα
προβλέπεται στην παράγραφο 7.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74),
παρέχεται από κοινού στους Υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων η αρµοδιότητα χορήγησης της έγκρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και ιδίως της
περίπτωσης θ΄ του άρθρου 43 παρ. 1, του ν. 4442/2016
(Α΄ 230), και την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε υπ’ αρίθµ. οικ.483/35/ Φ.15/2012 (Β΄ 158), πλην αν άλλως
ρυθµίζεται στο παρόν άρθρο υπό συγκεκριµένους όρους
και προϋποθέσεις. Ρητά αναφέρεται στο νόµο ότι η εν
λόγω έγκριση είναι αµεταβίβαστη αποκλειόµενης της ανάθεσης και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγράφου 1, σε τρίτους. Εποµένως, οι δραστηριότητες στο σύνολο τους ασκούνται ενιαία από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση.
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21o) έτος της ηλικίας τους και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν
τα κωλύµατα της παραγράφου 5 ή σε νοµικά πρόσωπα
στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συµπληρώσει το εικοστό
πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και στο πρόσωπο των
οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύµατα της παραγράφου
5, κατόπιν υποβολής αίτησης και κατάθεσης παραβόλου,
που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των εποµένων
εδαφίων. Αν το νοµικό πρόσωπο έχει έδρα στην αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και
αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ οφείλουν να
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην
Ελλάδα.
Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι η έκταση, εντός της οποίας λαµβάνει χώρα το σύνολο
των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 για τις οποίες
χορηγείται η έγκριση, είναι ενιαία και είναι κατ΄ ελάχιστον εµβαδού 4 στρεµµάτων και αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση επικυρωµένου τίτλου κυριότητας ή σύµβασης µίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης θεωρηµένης από
την αρµόδια ΔΟΥ. Η έκταση των ανωτέρω δραστηριοτήτων θα είναι ενιαία, δηλαδή θα περιλαµβάνει το χώρο
καλλιέργειας, το χώρο µεταποίησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο χώρο υποστηρικτικό της µονάδας (ανοιχτοί
χώροι, όπως διάδροµοι, περιβάλλοντες χώροι εγκαταστάσεων, υπόστεγα, χώροι αποθήκευσης, φόρτωσης, εκφόρτωσης, καταστροφής κ.ά.), για λόγους ασφαλείας,
ώστε να µην δηµιουργείται η ανάγκη µεταφοράς των
προϊόντων της καλλιέργειας προς τη µονάδα επεξεργασίας µε την έξοδό τους από την εκµετάλλευση. Με τον
τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται καλύτερη και αποτελεσµατικότερη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, αλλά και θα
καθίσταται ευχερέστερη η διενέργεια ουσιαστικών και
καθολικών επιτόπιων ελέγχων, από όλους τους αρµόδιους φορείς και αρχές.
Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 προβλέπεται
ειδικότερα η ασφάλεια του χώρου της εκµετάλλευσης,
πέραν των όποιων άλλων µέτρων ασφαλείας της µονάδας που θα οριστούν µε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση
της τέταρτης παραγράφου. Η περίκλειστη έκταση της
εκµετάλλευσης επιβάλλεται για τη σαφή οριοθέτηση του
χώρου της δραστηριότητας και τη διευκόλυνση λήψης
µέτρων ασφαλούς φύλαξης, ενώ η καλλιεργούµενη περιοχή είναι κλειστή και µε τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
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αποτροπή διαφυγής οσµών ή γύρης.
Για τον έλεγχο της εγκεκριµένης επένδυσης προβλέπεται στην παράγραφο 3 της προτεινόµενης διάταξης
του άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄
74), η υποβολή ετησίως επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών, µε σκοπό την τακτική ενηµέρωση τους σχετικά µε
την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης και
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, και παρέχεται το δικαίωµα στους αρµόδιους Υπουργούς να ανακαλούν την έγκριση σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της µετά την εντός τριάντα (30) ηµερών αποτυχία συµµόρφωσης της ελεγχόµενης εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν την ασφαλή φύλαξη όπως περιγράφεται στην περίπτωση ζ΄
της παραγράφου 2 η ανάκληση, η οποία ανάγεται σε λόγους αναγκαστικού δικαίου, και δηµοσίου συµφέροντος,
λαµβάνει χώρα δίχως να ταχθεί η σχετική προθεσµία.
Με την παράγραφο 4 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74) παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης µε την οποία καθορίζονται περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις που αφορούν ιδίως τη χορήγηση της έγκρισης, την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, τις προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των περιοχών καλλιέργειας, των σηµείων αποθήκευσης και των µεταποιητικών µονάδων, τις
διαδικασίες µεταφοράς, το χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5)
έτη, τον τρόπο έγκρισης εισαγωγής σπόρων προς σπορά, τη διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των όρων και
προϋποθέσεων παροχής έγκρισης, τη διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιεργητικής και µεταποιητικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Στην παράγραφο 5 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74)
προβλέπονται τα κωλύµατα έγκρισης για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης. Συγκεκριµένα, δεδοµένων των αυξηµένων απαιτήσεων τήρησης όρων ασφάλειας και ιδιαίτερης επιµέλειας σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, µεταποίησης και µεταφοράς όλων των παραγόµενων και
διακινούµενων προϊόντων, καθώς και της ανάγκης περιβολής των σχετικών διαδικασιών µε εγγυήσεις νοµιµότητας, ασφάλειας συναλλαγών και τήρησης αυστηρών
µέτρων, κρίθηκε σκόπιµο να ισχύσουν τουλάχιστον, τα
κωλύµατα που προβλέπονται για τον διορισµό των δηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Αυτά εν προκειµένω αφορούν τόσο την ποινική κατάσταση όσο και τη δικαιοπρακτική ικανότητα των
φυσικών προσώπων τα οποία, είτε αιτούνται έγκρισης ατοµικά είτε ασκούν µε οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση ή
διαχείριση των αιτούντων νοµικών προσώπων, καθώς και
των εργαζοµένων σε χώρους καλλιέργειας και σε εγκα-

ταστάσεις µεταποίησης, κατεργασίας και αποθήκευσης
των πρώτων υλών, των ουσιών, των τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης και των οδηγών µεταφορικών
µέσων που πραγµατοποιούν τη µεταφορά. Τα κωλύµατα
ελέγχονται κατά τον χρόνο πρόσληψης ή διορισµού των
ανωτέρω προσώπων, καθώς και σε οποιοδήποτε µετέπειτα χρονικό σηµείο.
Στην παράγραφο 6 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και
στο πλαίσιο του εξαιρετικού καθεστώτος που εισάγεται
µε τη διάταξη του παρόντος άρθρου, δεν κρίνεται αναγκαία η υποβολή γνώµης από την Επιτροπή Ναρκωτικών
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
Στην παράγραφο 7 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74)
ρυθµίζονται οι εισαγωγές και εξαγωγές και η διάθεση
κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 4139/2013
(Α΄ 74). Επιτρέπεται λοιπόν, στο πλαίσιο της έγκρισης
της παραγράφου 2, η εισαγωγή σπόρου προς σπορά από
άλλα κράτη - µέλη ή τρίτες χώρες µόνον για την κάλυψη
των αναγκών της εγκεκριµένης καλλιεργούµενης έκτασης, καθώς και η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis sativa L, περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2 % για ιατρικούς σκοπούς. Η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών,
καθώς και η διάθεση και εξαγωγή σπόρου προς σπορά,
ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2% απαγορεύεται.
Με την παράγραφο 8 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74)
ρυθµίζεται η εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και ο εκτελωνισµός αυτών. Το Τελωνείο Πειραιά και η Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης ορίζονται ως υπηρεσίες που αναλαµβάνουν και επιβλέπουν
την εξαγωγή, και ρυθµίζονται τα σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα στοιχεία της άδειας εξαγωγής.
Με την παράγραφο 9 της προτεινόµενης διάταξης του
άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74), δίνεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας,
να εκδώσει απόφαση, µετά από πρόταση του ΕΟΦ, µε
την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις δυνάµει των οποίων ο ΕΟΦ εγκρίνει την παραγωγή και την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1316/1983 (Α΄3) και της
υπ΄ αριθµ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1049), και ιδίως από τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983
(Α΄3), των άρθρων 57 έως 76 και των άρθρων 133 έως
159 της υπ΄ αριθµ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1049), εφαρµοζοµένων αναλόγως.
Με την παράγραφο 10 της προτεινόµενης διάταξης
του άρθρου 2Α που προστίθεται στο ν. 4139/2013 (Α΄ 74)
προβλέπονται ρητά οι ειδικές εξαιρέσεις από τα γενικώς
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ισχύοντα για τις ουσίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο
του κρατικού µονοπωλίου.
Τέλος, µε το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), έτσι
ώστε να προστεθεί στις εξαιρέσεις του ορισµού του εγκλήµατος διακίνησης ναρκωτικών και η νέα διάταξη του
άρθρου 2Α.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων
Φαρµακευτικής Κάνναβης
Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 2 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) προστίθεται
άρθρο 2A ως εξής:
«Άρθρο 2A
1. Κατ΄ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση
και λειτουργία µεταποιητικής µονάδας επεξεργασίας και
παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε αποκλειστικό σκοπό είτε την προµήθεια του κρατικού µονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς
σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.
2. Η έγκριση είναι αµεταβίβαστη, αποκλειόµενης της
ανάθεσης και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγράφου 1, σε
τρίτους, και παρέχεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1 σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/
2011 (Α΄ 143) και ιδίως της περίπτωσης θ΄ του άρθρου
43 παρ. 1 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), και την απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αριθµ. οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄
158), πλην αν άλλως ρυθµίζεται στο παρόν άρθρο, υπό
τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία
έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21o) έτος της ηλικίας τους και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύµατα της παραγράφου 5 ή σε νοµικά πρόσωπα στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συµπληρώσει το
εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύµατα της παραγράφου 5, κατόπιν υποβολής αίτησης και κατάθεσης
παραβόλου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των
εποµένων εδαφίων. Αν το νοµικό πρόσωπο έχει έδρα
στην αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό
εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός
Ε.Ε. οφείλουν να διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα.
β. Η έκταση, εντός της οποίας λαµβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 για τις οποίες χορηγείται η έγκριση, είναι ενιαία, είναι κατ΄ ελάχιστον εµβαδού 4 στρεµµάτων και αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση επικυρωµένου τίτλου κυριότητας ή σύµβασης µίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης θεωρηµένης από
την αρµόδια ΔΟΥ.
γ. Η ενιαία έκταση της δραστηριότητας είναι περίκλειστη και η καλλιεργούµενη περιοχή είναι κλειστή.
δ. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, πιστοποι-

ητικό περί µη θέσης σε δικαστική συµπαράσταση, αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης και υπεύθυνη
δήλωση περί µη έκδοσης τελεσίδικου παραπεµπτικού
βουλεύµατος για τα αδικήµατα της παραγράφου 5 περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄, των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συµµετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νοµικών προσώπων.
ε. Η αίτηση συνοδεύεται και από πιστοποιητικό περί µη
πτώχευσης, µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, µη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, µη κατάθεσης αίτησης για λύση και µη λύσης του νοµικού προσώπου.
στ. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του υποβάλλοντος
φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκαν το αργότερο έναν µήνα πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
ζ. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης σχετικά µε τις περιοχές
καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις της µεταποιητικής µονάδας, τα σηµεία αποθήκευσης των πρώτων υλών, των
ουσιών και των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis
Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη
(THC) άνω του 0,2% και της διαδικασίας µεταφοράς, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4.
3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται επικαιροποιηµένα ετησίως, και ελέγχεται τουλάχιστον µια φορά
το χρόνο η συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης, οι αρµόδιοι Υπουργοί της παραγράφου 2 την ανακαλούν, αφού προηγουµένως ταχθεί προθεσµία συµµόρφωσης κατά µέγιστο τριάντα (30) ηµερών. Η έγκριση ανακαλείται χωρίς να ταχθεί προθεσµία συµµόρφωσης σε
περίπτωση παραβίασης των όρων ασφαλούς φύλαξης,
όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ΄ και στην απόφαση της
εποµένης παραγράφου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις που αφορούν ιδίως τη χορήγηση της έγκρισης,
την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, τις προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των
περιοχών καλλιέργειας, των σηµείων αποθήκευσης και
των µεταποιητικών µονάδων, τις διαδικασίες µεταφοράς,
το χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, τον τρόπο έγκρισης
εισαγωγής σπόρων προς σπορά, τη διαδικασία ελέγχου
για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης, τη διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο
της καλλιεργητικής και µεταποιητικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Η έγκριση της παραγράφου 2 δεν παρέχεται σε φυσικά ή σε νοµικά πρόσωπα στη διοίκηση ή διαχείριση των
οποίων συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία:
α) Καταδικάσθηκαν για κακούργηµα, και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρε-

7
σία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Παραπέµπονται µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή έχουν παραπεµφθεί για πληµµέληµα της περίπτωσης α΄.
γ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Τα κωλύµατα της περίπτωσης α΄ αίρονται µόνο µε την
έκδοση του κατά το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγµατος διατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Τα κωλύµατα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν
και για τους εργαζόµενους και απασχολούµενους σε χώρους καλλιέργειας και σε εγκαταστάσεις µεταποίησης,
κατεργασίας και αποθήκευσης, καθώς και για τους οδηγούς µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά. Τα κωλύµατα ισχύουν ιδίως για τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύµβουλο στις περιπτώσεις ανωνύµων
εταιρειών, τον διαχειριστή στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και στο πρόσωπο όλων των οµορρύθµων εταίρων
στις περιπτώσεις οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών. Τα κωλύµατα ελέγχονται κατά το χρόνο πρόσληψης ή διορισµού των ανωτέρω προσώπων, καθώς και σε
οποιοδήποτε µετέπειτα χρονικό σηµείο.
6. Για την έκδοση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων δεν απαιτείται η γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών.
7. Για την εισαγωγή σπόρου προς σπορά ποικιλιών
κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας
σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για την εξαγωγή τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% αρκεί η έγκριση της παραγράφου 2. Η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών, καθώς και η διάθεση και
εξαγωγή σπόρου προς σπορά, ποικιλιών κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% απαγορεύεται.
8. Η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis
Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη
(THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς γίνεται από
το Τελωνείο Πειραιά και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης µε την προσκόµιση άδειας των αρµοδίων αρχών της
χώρας στην οποία πρόκειται να αποσταλούν, θεωρηµένης από τις ελληνικές προξενικές αρχές, η οποία αναφέρει ότι επιτρέπεται η εισαγωγή τους σε αυτή τη χώρα, ότι αυτά πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνοµα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα αυτών και την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να γίνει η εισαγωγή.
9. Ο Ε.Ο.Φ. εγκρίνει την παραγωγή και την κυκλοφορία
των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης των
ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του

0,2% για ιατρικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) και της υπ’ αριθµ. Δ.ΥΓ3α/
Γ.Π. 32221/2013 κ.υ.α. (Β΄ 1049), και ιδίως από τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.
1316/1983 (Α΄3), των άρθρων 57 έως 76 και των άρθρων
133 έως 159 της υπ’ αριθµ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013
κ.υ.α. (Β΄ 1049), εφαρµοζοµένων αναλόγως, όπως ειδικότερα θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του Ε.Ο.Φ..
10.Τα άρθρα 11, 17, 18 και 19 του παρόντος νόµου δεν
εφαρµόζονται στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί η έγκριση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 2Α του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 2
Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α
και 29, ως έγκληµα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε
πράξη µε την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδροµων ουσιών που αναφέρονται
στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως
η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαµετακόµιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανοµή, η διάθεση, η αποστολή, η
παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η µεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευµένων ειδών µονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκοµιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους
της κάνναβης, του φυτού της µήκωνος της υπνοφόρου,
οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση
ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήµατος το οποίο γίνεται εν
γνώσει του δράστη συστηµατική διακίνηση ναρκωτικών,
η χρηµατοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η
κατάρτιση ή η χρησιµοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών µε σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η µεσολάβηση σε κάποια από τις
πράξεις αυτές.»
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Δ. Παπαδηµητρίου
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αν. Ξανθός

Ευάγ. Αποστόλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Τόσκας

Γ. Χουλιαράκης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αικ. Παπανάτσιου

Αριθµ. 29/6/2018
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου των Υπουργείων Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου και κατ’ εξαίρεση κείµενων διατάξεων εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή,
µεταφορά, αποθήκευση, προµήθεια των πρώτων υλών
και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση
και λειτουργία µεταποιητικής µονάδας επεξεργασίας και
παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε αποκλειστικό σκοπό είτε την προµήθεια του κρατικού µονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς
σκοπούς είτε την εξαγωγή τους. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
Η εν λόγω έγκριση είναι αµεταβίβαστη και παρέχεται
σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τις ειδικώς
οριζόµενες προϋποθέσεις, κατόπιν υποβολής αίτησης
και κατάθεσης παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση.
Απαγορεύεται η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών, καθώς και η διάθεση και εξαγωγή
σπόρου προς σπορά, των ανωτέρω ποικιλιών, για την εκπλήρωση σκοπών που δε συνάδουν µε αυτούς για τους
οποίους θεσπίζεται η εν λόγω ρύθµιση.
Ρυθµίζεται ο τρόπος εξαγωγής των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και προβλέπεται ότι εκτελωνισµός αυτών πραγµατοποιείται από το Τελωνείο
Πειραιά και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.
(άρθρα 1 και 2)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις ενδέχεται να επέλθει αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού από την καταβολή του ανωτέρω παραβόλου, το ύψος των οποίων δεν µπορεί να εκτιµηθεί καθόσον εξαρτάται από τον αριθµό των υποβαλλόµενων αιτήσεων και
το ύψος του παραβόλου.
(άρθρο 1)
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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