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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την
εξαγωγή, διάθεση και κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της εξαγωγής των προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης, στα πρότυπα της διαδικασίας εξαγωγής που ισχύει για τα
γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, με την
νέα προτεινόμενη εξαγωγική διαδικασία ένα προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης
μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα εισαγωγής του με βάση απόφαση της
αλλοδαπής αρμόδιας αρχής χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση κυκλοφορίας
του στην Ελλάδα. Για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα παραμένει σε ισχύ το
υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που προβλέπει έκδοση ειδικής έγκρισης
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ πριν τη διάθεση του σε ασθενείς.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο στοχεύει στην απομάκρυνση μη αναγκαίων εμποδίων
για την εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στο εξωτερικό και τη
διασφάλιση του ομαλού και ασφαλούς εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με
προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης υπό συνθήκες υψίστης ασφάλειας και τον
έλεγχο του ΕΟΦ.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η ρύθμιση αφορά στους επενδυτές που σκοπεύουν να επενδύσουν στον τομέα της
φαρμακευτικής κάνναβης. Από την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας στον
τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης, αναμένεται να προκύψουν οφέλη για την
ελληνική οικονομία, με την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση του ισοζυγίου
πληρωμών και την εν γένει ευημερία, αφού με τα έσοδα που οι εξαγωγές
συνεπάγονται, αυτομάτως ενδυναμώνεται η εθνική οικονομία. Δεδομένου,
μάλιστα, του επενδυτικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση στην Ελλάδα
παραγωγικών μονάδων τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με στόχο
πρωτίστως την εξαγωγή των προϊόντων αυτών σε τρίτες χώρες, προβλέπονται
βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο προς διευκόλυνση και ανάπτυξη των εξαγωγών,
αφενός με τη δυνατότητα έκδοσης άδειας παραγωγής αποκλειστικά και μόνο για
εξαγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, αφετέρου με την παραγωγή και
εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του
αποξηραμένου ανθού αποκλειστικά για φαρμακευτικούς σκοπούς, δεδομένης της
ιατρικής και φαρμακευτικής ζήτησης.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 2α ν. 4139/2013
ΥΑ υπό στοιχεία Δ3(γ)52588 (ΦΕΚ Β’ 2840/2018)
ΚΥΑ υπό στοιχεία 51483/700/Φ.15 (ΦΕΚ Β’ 1692/2018)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για
τη διάθεση, κυκλοφορία και εξαγωγή των τελικών
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, απαιτείται οι
σχετικές διατάξεις να ενσωματωθούν στον ν.
4139/2013 (Α’ 74).
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Προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο
διάθεσης των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης, δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής
πρακτικής ή η επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των
διαδικασιών αδειοδότησης, διάθεσης και εξαγωγής
των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης,
απαιτείται παρέμβαση στο νομοθετικό επίπεδο. Η
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων,
εκτός από απρόσφορη, κρίνεται και ανεπιθύμητη
δεδομένου ότι στόχος είναι να καταργηθούν
παρωχημένες διαδικασίες και η γραφειοκρατία.

Συναφείς πρακτικές
6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

Έχουν μελετηθεί διεθνείς καλές πρακτικές από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως από την Δανία, την
Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Δεν υφίσταται ευρωπαϊκή
φαρμακευτική κάνναβη.

νομοθεσία

για

την

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση



























8.





Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διεύρυνση των
εξαγωγών με την παράλληλη επιτάχυνση της εξαγωγικής
δραστηριότητας, ώστε να σημειωθεί αύξηση του
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να τονωθεί η
εθνική οικονομία. Με την επιδιωκόμενη μείωση της
γραφειοκρατίας, στόχος είναι να επιτευχθεί η στήριξη της
ανάπτυξης με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
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ii) μακροπρόθεσμοι:

Επιπλέον, η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση έχει ως στόχο και
τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης διάθεσης
των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό τον έλεγχο
του ΕΟΦ για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών
ασθενών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας,
επιληψία και όσους υποφέρουν από τον νευροπαθητικό έως
και τον καρκινικό πόνο.
Απλές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες
εξαγωγής και αδειοδότησης, υπό τη στοχευμένη εποπτεία
του ΕΟΦ.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ 
ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων

Άρθρο 1

Στόχος
Προωθείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για την εξαγωγή των
τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, αλλά και για τη

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7
Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

διάθεση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην
εγχώρια αγορά χωρίς την παρέμβαση του κρατικού μονοπωλίου,
αλλά πάντοτε υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ, δεδομένης της διάθεσης
των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, αποκλειστικά
και μόνο για ιατρικούς σκοπούς.
Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
έγκρισης εγκατάστασης. Προβλέπεται ειδικότερα η δυνατότητα
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια ή με συμπαραγωγή με
τις ως άνω πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’
129), όπως ισχύει, για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της
μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
Προβλέπονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν χορηγείται
έγκριση παραγωγής και διάθεσης προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης, καθώς και τα κωλύματα που ισχύουν και για τους
εργαζόμενους και απασχολούμενους σε χώρους καλλιέργειας,
εγκαταστάσεις μεταποίησης, κατεργασίας και αποθήκευσης,
καθώς και για τους οδηγούς μεταφορικών μέσων.
Προβλέπεται διαδικασία ανάκλησης της έγκρισης και
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Αδειοδότησης
Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματίας
Βιομηχανίας κατά της απόφασης ανάκλησης.
Προστίθεται το πολλαπλασιαστικό υλικό στις ισχύουσες
προβλέψεις για την εισαγωγή και εξαγωγή κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L για ιατρικούς σκοπούς.
Προβλέπεται η διαδικασία εξαγωγής των τελικών προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, η οποία
πραγματοποιείται από κάθε εθνικό φορέα αρμόδιο για εξαγωγές.
Προβλέπεται το πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας παραγωγής
για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
Ρυθμίζεται η διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους
CannabisSativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
άνω του 0,2% ανεξαρτήτως μορφής. Ειδικά για τα προϊόντα που
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εξαγωγή δεν απαιτείται να
έχουν λάβει προηγουμένως την Ειδική Έγκριση Κυκλοφορίας από
τον ΕΟΦ.
Προβλέπεται η παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού συσκευασίας έως 30 γρ.
με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την εξαγωγή τους για ιατρικούς
σκοπούς, ανεξάρτητα από το εάν στην χώρα εισαγωγής
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή
πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Ορίζονται
τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίζει ο αιτών.
Εισάγονται ειδικοί όροι για την διαδικασία έκδοσης άδειας
παραγωγής των προϊόντων του άρθρου 9. Επιπλέον της έγκρισης
λειτουργίας ο αιτών οφείλει να προσκομίζει βεβαίωση
παραγωγικής δυνατότητας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με
τη μορφή του ξηρού ανθού. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
άρθρου.
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Άρθρο 11

Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16

Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, με την έγκριση
του ΕΟΦ. Τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
άνω του 0,2% μεταφέρονται στον πίνακα Δ’ του ν. 3459/2006.
Θεσπίζεται πλαίσιο για τη χωροθέτηση των μονάδων καλλιέργειας
και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης.
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Τροποποιούμενες διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις
Έναρξη ισχύος

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ
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ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
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Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο
9

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

