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• Σύγκρουση συμφερόντων: Καμία

• Οικονομική Υποστήριξη: Καμία

• Όλα για την επιστήμη. Science behind addictions



Κάνναβης: μια ιστορία 6.000 ετών. 

Eυφοριογόνος ουσία έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 4.000 χρόνια

Oι φαρμακευτικές της ιδιότητες περιγράφονται για πρώτη φορά σε περσικό

κείμενο το 600 π.Χ. 
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Κάνναβης
Η κάνναβης έχει χρησιμοποιηθεί, από́ Ινδούς και Κινέζους για νοσήματα, όπως

η ελονοσία, η επιληψία, η δυσκοιλιότητα, τα νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Αναφέρονται περιγραφές του Ηρόδοτου και του Πλούταρχου για τη χρήση της

κάνναβης από τους Σκύθες, περιγραφή των ευφορικών της ιδιοτήτων από τον

Γαληνό και αναφορά του Διοσκουρίδη σε θεραπευτικές ενδείξεις, όπως η

τόνωση της σεξουαλικής δραστηριότητας. Είχε χρησιμοποιηθεί αναμεμειγμένη

με οινόπνευμα ως αναλγητικό σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Στον δυτικό πολιτισμό οι θεραπευτικές της δράσεις δεν έτυχαν προσοχής μέχρι

τα μέσα του 19ου αιώνα όπου εντοπίσθηκαν οι αναλγητικές, αντιασθματικές,

αντιεμετικές, μυοχαλαρωτικές και αντιεπιληπτικές δράσεις της.

Το 1920 η κάνναβη θεωρήθηκε επικίνδυνη ουσία οδηγώντας στην ψήφιση

νόμων που καθιστούσαν τη χρήση της παράνομη με αποτέλεσμα και τον πλήρη

περιορισμό των ερευνών (Διεθνείς Συμβάσεις Ο.Η.Ε.).
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Το ιστορικό της θεσμικής μεταχείρισης της 

κάνναβης 

1300, πρώτη 

απαγόρευση 

της κάνναβης 

(Epmir of the 

Joneima) 

Arabia 

1787, απαγόρευση στη 

Μαδαγασκάρη (Βασιλιάς 

Andrianampoinimerina) 

Απαγόρευση
1800, στην Αίγυπτο από το 

Ναπολέοντα

1830, στο Rio de Janeiro

1840,  στο Mauritius

1861, Βρετανική Γουιάνα

1870, Natal Colony και 

Σιγκαπούρη,

1877, καταστροφή 

καλλιεργειών στην 

Αίγυπτο

1890, Μαρόκο και Ελλάδα

1894, Βρετανική Ινδία  

Απαγόρευση
1913, στη Jamaica

1914, East Africa Protectorate

1920, Sierra Leona, Mexico

1922, South Africa

1923, Καναδάς, Παναμάς

1924, Σουδάν 

1925, International Opium Convention

1925, Trinidad, Tobago

1926,Αυστραλία 

1927, Ινδονησία

1928 , Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία 

1934, Ιρλανδία 

1935, Ταϊλάνδη 

1937, ΗΠΑ

1951, Πολωνία

1953, Τυνησία , Ολλανδία

1956, Μαρόκο

1961, Single Convention on Narcotic Drugs 

1965, New Zeeland

1966, Finland 

1968, Βιετνάμ

1969, Ισλανδία 

1970, Controlled Substances ACT

1973, Νεπάλ, Αφγανιστάν 

1976, Ν. Κορέα

1989, Μπαγκλαντές

1992, Λίβανος 

1997, Πολωνία 

Νομιμοποίηση για ιατρική χρήση 

Καναδάς, 2001

Αυστρία 2008

Σουηδία, 2012

Ιταλία 2013

Κολομβία, Κροατία 2015

FYROM, Αυστραλία, Πολωνία, Νορβηγία 2016

Γερμανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μεξικό, Περού, Λουξεμβούργο, Λεσότο, 2017

Δανία, Ζιμπάμπουε, 2018

Αντιαπαγορευτική διαφοροποίηση 

1939, Burma νομιμοποίηση 

1948, Ιαπωνία ρύθμιση διακίνησης 

1972, Ολλανδία: διαβάθμισή κινδύνου

1988, Παραγουάη αποποινικοποίηση 

Αποποινικοποίηση της χρήσης 

Λουξεμβούργο, Πορτογαλία  2001

Βέλγιο  2003

Χιλή, 2005

Βραζιλία 2006

Μεξικό, Αργεντινή  2009

Τσεχία 2010

Σουηδία, Κολομβία 2012

Κροατία 2013

Κολομβία, Κροατία, Μάλτα, 

Τζαμαίκα 2015

Αυστρία, Γεωργία, Belize 2016

Νομιμοποίηση

Ουρουγάη, 2013

Πολιτείες ΗΠΑ 2012-16

Νοτια Αφρική, 2018
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1. «Κάνναβη και τα παράγωγα της», προέρχονται από το φυτό. Τα άνθη (marijuana), η

ρητίνη (hashish), το λάδι, η συμπυκνωμένη μορφή (waxes) και τα φαγώσιμα (cookies,

chocolates).

2. Τα κανναβιδοειδή, οι ουσίες που υπάρχουν στο φυτό κάνναβης, είναι περίπου 104

διαφορετικές μεταξύ τους αλλά 2 έχουν κυρίως μελετηθεί, η THC και η CBD:

THC-Δ9-τετρα-υδρο-κανναβιδόλη με ψυχοδραστικές-ψυχομιμητικές ιδιότητες όπως,

ευφορία, χαλάρωση, αύξηση των αισθητηριακών εμπειριών, εθισμός

CBD-κανναβιδιόλη έχει μικρές ψυχοδραστικές ιδιότητες και μπορεί να μετριάσει τις

ψυχοδραστικές ιδιότητες της THC. Εχει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις,

νευροπροστατευτικές και άλλες θεραπευτικές δράσεις

3. Τα συνθετικά κανναβιδοειδή παρασκευάζονται εργαστηριακά και έχουν παρόμοια

δράση με την THC ή άλλα κανναβιδοειδή (e.g., nabilone).

4. Εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα κανναβιδιειδών, dronabinol, nabilone,

nabiximols and CBD. Η έρευνα αναζητά την πιθανή χρήση και άλλων κανναβιδοειδών.

Sources: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids:

The Current State of Evidence and Recommendations for Research (Washington, D.C., National Academies Press, 2017);

WHO, The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use (Geneva, 2016);

Leslie L. Iversen, The Science of Marijuana, 2nd ed. (Oxford, Oxford University Press, 2008).



Τρόποι χορήγησης

Smoked EatenVaporized

Joint

Blunt

Bong

Vape-pen

Vaporizer

Baked Goods

Candy

Artisanal





D.C.

Medical marijuana law Decriminalization only

Decriminalization 

& Medical marijuana law

Decriminalization, 

Medical marijuana law

& Legalization

Decriminalization 

& CBD only law

High CBD  

only law

Prohibition

Νομοθεσία για την μαριχουάνα στις ΗΠΑ, 2017



Πάνω από 50 χώρες έχουν εγκρίνει την ιατρική χρήση 

της κάνναβης σε διάφορες ασθένειες 

Ρύθμιση της 
ιατρικής κάνναβης

Πιλοτικά 
προγράμματα 
ιατρικής 
χρήσης

Έγκριση του 
Sativex



https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=7.729520736867932,0&z=2&mid=1xM7W2WTRMv9sUAPlmuLP87VN74NjHqhI


24 Κράτη Μέλη από τα 28 + Τουρκία + 
Νορβηγία  



Θεραπευτικές ενδείξεις για το FDA

Η κάνναβις αντιμετωπίζει:

● Γλαύκωμα

● Σπαστικότητα και πόνους MS

● Νευροπαθητικό πόνο

● AIDS

○ Καχεξία

○ Νευροπαθητικός πόνος

○ Φαρμακευτική ναυτία & εμέτους

● Καρκίνος

○ Καχεξία

○ Φαρμακευτική ναυτία & εμέτους

● Διαταραχή Μετα-τραυματικού Στρες



Στο Ην. Βασίλειο συμβάν με 12χρονο αγόρι, του οποίου η αντιεπιληπτική

θεραπεία (cannabidiol oil) κατασχέθηκε από τελωνειακούς σε αεροδρόμιο

του Λονδίνου έδειξε την κατεπείγουσα ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης. Το

αγὀρι τελικά έλαβε τη θεραπεία του με κατ’εξαίρεση ρύθμιση, ενώ σήμερα

επιτρέπεται η ιατρική χρήση της κάνναβης (μετακίνηση της κάνναβης στον

Πίνακα 2 του Κανονισμού για τις Απαγορευμένες Ουσίες).



• Η πλέον χρησιμοποιούμενη παράνομη 
ουσία στην Ευρώπη

• Μπορεί να είναι θεραπευτική, με 
αύξηση της ζήτησης για θεραπεία 
ασθενειών (ιατρική χρήση κάνναβης)

• Καινοτομίες στα, είδη, προϊόντα και 
συστήματα διακίνησης

.....ακόμη μια συζήτηση σε εξέλιξη...



• 88 εκ. (>25%) ενηλίκων ηλικίας 
15–64 ετών έχουν δοκιμάσει 
κάνναβη

• Περίπου 1% των ενηλίκων είναι 
καθημερινοί χρήστες

• Υπάρχουν διαφορές στα 
ποσοστά και στις τάσεις μεταξύ 
των Κρατών Μελών της ΕΕ

2016 Ετήσια χρήση κάνναβης σε νέους 15-34 ετών

Κάνναβη: η πλέον χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία 

στην Ευρώπη



17

Ο πίνακας καταγράφει τα πρόσφατα

ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ιατρική

χρήση της κάνναβης και των κανναβιδοειδών

και υπογραμμίζει τους περιορισμούς και τα

κενά των ερευνών αυτών.

Επιβάλλεται περισσότερη έρευνα και κλινικές

μελέτες, σε μεγαλύτερα δείγματα και

καλύτερα σχεδιασμένα έρευνες, που θα

εξετάζουν την δοσολογία, την αλληλεπίδραση

με τις άλλες φαρμακευτικές αγωγές, και τις

μακροχρόνιες επιπτώσεις στους ασθενείς



Γιατί τα άτομα χρησιμοποιούν ιατρική κάνναβη;

Αιτίες Χρήσης Ποσοστά % 

Ανακούφιση πόνου 82.6%

Αυπνία 70.6%

Χαλάρωση 55.6%

Σπαστικότητα 41.3%

Άγχος 38.1%

Αύξηση όρεξης 38.0%

Ναυτία 27.7%

Κατάθλιψη 26.1%

SOURCE: Reinarman et al., 2011 (reference list).



1. Alzheimer's Disease
2. Anorexia
3. Arnold-Chiari malformation 
4. Arthritis
5. Ataxia
6. Cachexia 
7. Cancer
8. Cardiopulmonary respiratory syndrome
9. Causalgia
10. Cervical dystonia
11. Crohn's disease
12. Decompensated cirrhosis
13. Dystonia
14. Epilepsy
15. Fibromyalgia
16. Glaucoma
17. Hepatitis C
18. HIV/AIDS
19. Huntington’s disease
20. Hydrocephalus
21. Inflammatory autoimmune-mediated arthritis
22. Inflammatory bowel disease (IBS)
23. Inflammatory demyelinating polyneuropathy
24. Interstitial cystitis
25. Lou Gehrig’s disease (amyotrophic lateral sclerosis, ALS)

26. Lupus
27. Migraines
28. Multiple Sclerosis
29. Muscle spasms
30. Muscular dystrophy
31. Myasthenia gravis
32. Myoclonus
33. Nail-patella syndrome
34. Nausea or vomiting
35. Neurofibromatosis
36. Neuropathy
37. Pain
38. Pancreatitis
39. Parkinson's disease
40. Peripheral neuropathy
41. Post-traumatic stress disorder (PTSD)
42. Reflex sympathetic dystrophy
43. Residual limb pain from amputation
44. Seizure disorders
45. Sjogren's syndrome
46. Spasticity
47. Spinal cord damage with intractable spasticity
48. Syringomyelia
49. Terminal illness
50. Tourette’s syndrome
51. Traumatic brain injury

51 Ιατρικές καταστάσεις για τις οποίες εγκρίνεται η μαριχουάνα στις ΗΠΑ

Sources: Marijuana Policy Project, 2014. Key Aspects of State and D.C. Medical Marijuana Laws, from National Conference of State Legislatures, 
“State Medical Marijuana Laws,” www.ncsl.org.;  
Rahn, B., 2014. Qualifying Conditions for Medical Marijuana by State, www.Leafly.com

http://www.ncsl.org/


Tι λέει η επιστήμη για την Κάνναβη 

National Academies Report – Jan 2017

Η έκθεση στοιχειοθετεί 4 ενδείξεις για τις οποίες 

θεωρεί ότι υπάρχει οριστική ή σημαντική 

εμπεριστατωμένη γνώση ότι η κάνναβη μπορεί να 

θεραπεύσει:

• Τον Χρόνιο πόνο

• Τη ναυτία λόγω χημειοθεραπείας

• Τον καρκίνο

• Τη σπαστικότητα λόγω πολλαπλής 

σκλήρυνσης

**Η έκθεση όμως υπογραμμίζει ότι η χρήση 

κάνναβης ενδέχεται να σχετιστεί με εμφάνιση 

σχιζοφρένειας ή άλλων ψυχώσεων, με 

μεγαλύτερο ρίσκο για όσους κάνουν συχνότερη 

χρήση



Εκχυλίσματα κάνναβης βοηθούν στην επαναφορά

της εγκεφαλικής λειτουργίας στη Ψύχωση

August 29, 2018 

King's College London Researchers have found that 

a single dose of the cannabis extract cannabidiol

can help reduce brain function abnormalities seen in 

people with psychosis. Results provide the first 

evidence of how cannabidiol acts in the brain to 

reduce psychotic symptoms. 



The Current State of Evidence and Recommendations for Research. 

Washington (DC): National Academies Press (US); 2017 Jan 12. 

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ναυτία-έμετοι). Οριστική τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή (από

του στόματος) είναι αποτελεσματική θεραπεία

2. ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ. Σημαντική τεκμηρίωση για το ότι η κάνναβη είναι αποτελεσματική

θεραπεία σε ενήλικες

3. ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΤΡΑΥΜΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ.

Σημαντική τεκμηρίωση ότι τα κανναβιδοειδή (από του στόματος) είναι αποτελεσματική

θεραπεία για την βελτίωση της σπαστικότητας που αναφέρει ο ασθενής αλλά περιορισμένα

ευρήματα στις μετρήσεις των ιατρών. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή

είναι αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με παράλυση λόγω τραυματισμού νωτιαίου μυελού

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι αποτελεσματική

θεραπεία για τον καρκίνο και το γλύωμα

5. ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΩ HIV/AIDS, ΚΑΡΚΙΝΟΥ, ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το ότι η κάνναβη και τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματικά για την αύξηση της όρεξης και τον περιορισμό της απώλειας βάρους που

σχετίζεται με HIV/AIDS. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματική θεραπεία για σχετιζόμενη με τον καρκίνο ανορεξία – σύνδρομο καχεξίας ή

νευρική ανορεξία



6. ΕΠΙΛΗΨΙΑ. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματική θεραπεία

7. ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το ότι οι κάψουλες τετρα-

ύδρο κανναβιδόλης είναι αποτελεσματική θεραπεία βελτίωσης των συμπτωμάτων

8. ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα

κανναβιδοειδή είναι αποτελεσματική θεραπεία των συμπτωμάτων

9. HUNTINGTON'S DISEASE. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή

είναι αποτελεσματική θεραπεία για την χορεία και τα κύρια νευρο-ψυχιατρικά

συμπτώματα της νόσου

10. PARKINSON'S DISEASE. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματική θεραπεία για τα κινητικά συμπτώματα στη Parkinson or the levodopa-

induced dyskinesia.

11. ΔΥΣΤΟΝΙΑ. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματική θεραπεία

12. ΑΝΟΙΑ. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι αποτελεσματική

θεραπεία των συμπτωμάτων

13. ΓΛΑΥΚΩΜΑ. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ενδοφθάλμιας πίεσης



14. ΤΡΑΥΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Περιορισμένη

τεκμηρίωση στατιστικής σχέσης μεταξύ κανναβιδοειδών και καλύτερου αποτελέσματος

(π.χ. θνησιμότητα, αναπηρία) μετά από τραυματισμό εγκεφάλου ή ενδοκρανιακή

αιμορραγία

15. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ. Καμία τεκμηρίωση για το συμπέρασμα ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματικά στην αποθεραπεία-αποχή από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

16. ΑΓΧΟΣ. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι αποτελεσματική

θεραπεία για την βελτίωση του άγχους, όπως εκτιμήθηκε σε δοκιμασία δημόσιου λόγου σε

άτομα με διαταραχή κοινωνικού άγχους

17. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματική θεραπεία για τη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε άτομα με

χρόνιο πόνο ή πολλαπλή σκλήρυνση

18. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ. Μέτρια τεκμηρίωση για το ότι τα κανναβιδοειδή είναι

αποτελεσματική θεραπεία για τη βελτίωση διαταραχών ύπνου συνδεόμενων με άπνοια,

ινομυαλγία, χρόνιο πόνο ή πολλαπλή σκλήρυνση

19. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ. Περιορισμένη τεκμηρίωση για το (μια

μικρής ποιότητας έρευνα) ότι τα κανναβιδοειδή είναι αποτελεσματική θεραπεία για την

βελτίωση των συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες

20. ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ. Μη επαρκής τεκμηρίωση για το ότι τα

κανναβιδοειδή είναι αποτελεσματικά στη σχιζοφρένεια ή άλλες ψυχώσεις



Στην Ελλάδα το 13% μαθητών της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνουν

χρήση κάνναβης.

Το 12% των Αθηναίων κάνει χρήση

κάνναβης, σύμφωνα με ανάλυση των

λυμάτων στη Ψυττάλεια από έρευνα

στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ.

Τα έτη 2015-2017 καταναλώθηκαν

380-400 κιλά κάνναβης κάθε

εβδομάδα, στην Αθήνα.

Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος

για την ωρίμανση του εγκεφάλου,

ειδικά στις περιοχές που είναι

περισσότερο ευάλωτες στις συνέπειες

της κάνναβης. Μελέτη του 2016,

διαπίστωσε ότι χρήστες κάνναβης

ηλικίας κάτω των 16 είχαν δυσκολία

στην εκμάθηση νέων πληροφοριών,

πρόβλημα που δεν παρατηρήθηκε σε

ηλικίες 17 ετών και άνω.



Διαταραχή Χρήσης Κάνναβης

Ουσία Κίνδυνος Εξάρτησης 

Νικοτίνη 32%

Ηρωίνη 23%

Κοκαΐνη 17%

Αλκοόλ 15%

Μαριχουάνα 9%

SOURCE: Bostwick, 2012 (reference list).



Ελληνική Νομοθεσία 

29-6-2017

Μεταφορά της κάνναβης και της 

ρητίνης της από τον πίνακα Α στον 

πίνακα Β του Νόμου 4139/2013

(ο πίνακας Β περιλαμβάνει ουσίες με 

υψηλό κίνδυνο κατάχρησης οι οποίες 

χορηγούνται για θεραπευτικούς 

σκοπούς, κυρίως για την παυσίπονη 

δράση τους, π.χ. μορφίνη). 

Αναγκαιότητα για εκπαίδευση και 

πιστοποίηση των ιατρών στη 

χορήγηση και συνταγογράφηση. 

Να επιτραπεί η ιατρική χρήση των 

κανναβινοειδών, δεδομένου ότι άλλα 

ισχυρότερα φάρμακα που επιδρούν 

στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 

όπως η μορφίνη, η πεθιδίνη, η 

κωδεΐνη, τα βαρβιτουρικά

χρησιμοποιούνται βοηθώντας τους 

ασθενείς εδώ και χρόνια.   



Οι πρώτες επενδύσεις, ύψους 32 εκατ. ευρώ για 

Φαρμακευτική Κάνναβη
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Υπουργική Απόφαση, που συντάσσεται από τον ΕΟΦ, λαμβάνει υπόψη το

πλαίσιο που υπάρχει σε άλλες χώρες και επιτρέπει -κατά παρέκκλιση του

νόμου περί ναρκωτικών- να προσεγγίσουμε αυτό το φάρμακο, με ευαισθησία

και με γνώμονα τη διασφάλιση μιας προσιτής πρόσβασης των ασθενών στις

θεραπείες. H Επιτροπή είναι στην τελική φάση διαμόρφωσης της πρότασης

που αφορά μεταξύ άλλων τις φαρμακοτεχνικές μορφές και τις ιατρικές

ειδικότητες που θα μπορούν να συνταγογραφούν. Θα δοθεί η δυνατότητα

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μέσω της ΗΔΙΚΑ, των τελικών προϊόντων

φαρμακευτικής κάνναβης όσο και δημιουργίας μητρώων ασθενών.

Υλοποιείται ένας νόμος αυστηρός, αλλά ευέλικτος και φιλικός προς τους

επενδυτές.



Την 1η Μαρτίου 2018 ψηφίστηκε ο Νόμος «Διατάξεις για την 

Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης»

α) πρόσβασης των ασθενών στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής 

κάνναβης. Η συνταγογράφηση θα γίνεται προσδιορισμένα (όπως 

αυτός ισχύει και για τις υπόλοιπες ουσίες του πίνακα Β ́) και 

ελεγχόμενα δεδομένου ότι η κάνναβη παραμένει ναρκωτική ουσία

β) φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να καλλιεργούν ποικιλίες 

κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων 

φαρμακευτικής κάνναβης 

γ) δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της οικονομίας

δ) να υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές 

τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία, 

δεδομένου και ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και 

μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται σε αρχικά στάδια 

ανάπτυξης και η προσφορά υστερεί σημαντικά της ζήτησης. 
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4-7-Ιουνίου 2018 40η Συνάντηση της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την 

Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά-ΕCDD της ΠΟΥ 
23 Ιουλίου 2018 Επιστολή προς τον Γενικό 

Γραμματέα των ΗΕ
Νοέμβριος 2018 41η Συνάντηση της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων



The WHO Expert Committee on

Drug Dependence-ECDD released in

January 2019 the first-ever critical

review of cannabis recommending a

series of changes in the current

scheduling of cannabis-related

substances under the UN drug

control conventions.

Recommendations contain some

clearly positive points, such as

acknowledging the medicinal

usefulness of cannabis by removing

it from Schedule IV of the 1961

Single Convention on Narcotics

Drugs; clarifying that cannabidiol

(CBD) is not under international

control; and addressing some long-

standing scheduling inconsistencies.



Who are we? 

We are a group of european activists from France, Germany and Italy, preparing an 

ECI on cannabis legalization.
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The next step 

A successful ECI needs to collect 1 million signatures within the EU, reached in at 

least 7 counties.   

Once that the text of our new ECI will be defined, we must extend our network, 

involving organizations from all over Europe. We need partners who are strongly 

motivated by cannabis legalization, ready to help us to collect signatures!
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ – ΜΥΘΟΙ

1. Αύξηση της ψυχαγωγικής χρήσης. Έρευνες, που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες,

σε ενήλικες άνω την 21 ετών έδειξαν ότι στο διάστημα 2004-2012 που έγιναν οι

περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιατρική χρήση της κάνναβης σε διάφορες

πολιτείες η χρήση της ψυχαγωγικής κάνναβης ίσως έχει κάπως αυξηθεί. (Wen et al.,

2015). Δεν υπήρχαν διαφορές στα συνολικά ποσοστά χρήσης από τους ενήλικες μεταξύ

πολιτειών που επέτρεπαν ή όχι την ιατρική χρήση της κάνναβης, αλλά τα άτομα που

κατοικούσαν σε πολιτείες που επιτρεπόταν η ιατρική χρήση δήλωναν συχνότερη χρήση

τις τελευταίες 30 ημέρες, ήταν καθημερινού χρήστες και ανέφεραν συμπτώματα

κατάχρησης/εξάρτησης συγκριτικά με τα άτομα που κατοικούσαν σε πολιτείες που δεν

επιτρέπεται η ιατρική χρήση.

2. Χρήση από νεαρά άτομα. Υπάρχει ανησυχία ότι η νομιμοποίηση ιατρικής χρήσης

της κάνναβης την καθιστά ποιο διαθέσιμη και σηματοδοτεί μειωμένη επικινδυνότητα

γεγονός που μπορεί να αυξήσει την χρήση της στα νεαρά άτομα. Εντούτοις έρευνες σε

έφηβους δεν καταγράφουν κάποια διαφορά στα ποσοστά χρήσης από νεαρά άτομα που

κατοικούν σε πολιτείες με έχουν ή δεν έχουν νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση της

κάνναβης (Ammerman et al., 2015; Cerda et al., 2012; Choo et al., 2014; Harper et al.,

2012; Lynne-Landsman et al., 2013).
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3. Θανατηφόρα ατυχήματα που σχετίζονται με χρήση κάνναβης. Υπάρχουν

αντιφατικά αποτελέσματα στις έρευνες σχετικά με την επίδραση της νομιμοποίησης

ιατρικής χρήσης κάνναβης και των θανατηφόρων ατυχημάτων που συνδέονται με

την χρήση της. Κάποιες έρευνες έχουν βρει θετική συσχέτιση θανατηφόρων

ατυχημάτων και χρήσης σε πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση

(Masten and Guenzburger, 2014), ενώ κάποιες άλλες όχι (Anderson et al., 2013).

4. Αυτοκτονίες. Και σε αυτό το σημείο οι έρευνες είναι αντιφατικές μεταξύ

ερευνητών που αναφέρουν μείωση αυτοκτονιών σε άνδρες ηλικίας 20-30 σε

πολιτείες με νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης κάνναβης (Anderson et al. 2014)

συγκριτικά με τις αυτοκτονίες σε πολιτείες που δεν έχουν σχετική νομοθεσία

(Grucza et al., 2015).

5. Υπερ δοσολογίες κάνναβης. Έρευνες για υπερ δοσολογία χρήσης κάνναβης σε

νεαρά άτομα και προσαγωγές στα επείγοντα υπηρεσιών υγείας αναφέρουν τις

ανησυχίες για σχετικά ατυχήματα. (Wang et al., 2016, 2017). Για ασφαλή

συμπεράσματα απαιτούνται περισσότερες έρευνες και σχετική σήμανση στα

προϊόντα κάνναβης.
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Πέρα όμως από τις παραπάνω διαφορετικές εθνικές πρακτικές πολλά ερωτήματα χρήζουν

επιστημονικών απαντήσεων και σχετικών διεθνών ρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλισθεί η

υγεία και η ασφάλεια των πολιτών με αποφάσεις που βασίζονται στην έρευνα, δεν περιέχουν

προκαταλήψεις και δεν σηματοδοτούν διακριτική μεταχείριση πολιτών ανάλογα με την χώρα που

ζουν. Ερωτήματα και προκλήσεις για επιστήμονες, πολιτικούς και πολίτες.

1. Για ποιες ιατρικές παθήσεις θα επιτρέπεται η ιατρική χρήση κάνναβης. Θα εγκρίνεται για την

θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών ή σε κάποιες περιπτώσεις για κάθε κατάσταση για την οποία

οι ασθενείς δηλώνουν βελτίωση? Θα είναι θεραπεία πρώτης επιλογής ή όπου οι άλλες θεραπείες

έχουν περιορισμένα αποτελέσματα?

2. Είδος φαρμακευτικών προιόντων και σκευασμάτων κάνναβης-Ρύθμιση της αγοράς.

Φαρμακευτικά προιόντα που ακολουθούν τις προυποθέσεις ασφάλειας, ποιότητας και

αποτελεσματικότητας για έγκριση κυκλοφορίας. Διάθεση άλλων σκευασμάτων (βότανα, λάδι,

διατροφικά προιόντα) με υποχρεωτική αναγραφή συστατικών με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

3. Τρόπος χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων (στοματική σε χάπια ή κάψουλες, λάδι,

εισπνεόμενα)

4. Διαδικασία προμήθειας των προιόντων. Μέσω συνταγογράφησης? Αν ναι ποιος έχει το

δικαίωμα συνταγογράφησης, πως θα καταγράφεται η χρήση για έλεγχο προώθησης στην αγορά

δεδομένου ότι η χρήση είναι μόνο για ιατρικούς λόγους, πως θα αντιμετωπισθεί η

επιφυλακτικότητα των ιατρών (ηθικοί ή νομικοί λόγοι) ή και ο προβληματισμός τους λόγω

αβεβαιότητας για τις κλινικές ενδείξεις, την δοσολογία, θα καθιερωθούν κατευθυντήριες οδηγίες

και σχετική εκπαίδευση?
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5. Θα υπάρχει ταμειακή κάλυψη των φαρμάκων στις περιπτώσεις ιατρικής χρήσης 

κάνναβης. Τα κρατικά ή τα ιδιωτικά ταμεία θα καλύπτουν τα σχετικά έξοδα?  

6. Ποια θα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καλλιέργειας, παραγωγής και διανομής 

της κάνναβης για ιατρική χρήση. Θα μπορούν οι ασθενείς να καλλιεργούν ποσότητα 

για προσωπική ιατρική χρήση. Θα χορηγείτε από φαρμακεία (όλα ή είδικά) ή από άλλα 

κανάλια διανομής?  

7. Ποια θα είναι η διαδικασία φαρμακοεπαργύπνησης και η συλλογή των στοιχείων για 

τις ετήσιες εθνικές, Ευρωπαικές ή διεθνείς εκθέσεις? 

8. Θα επενδυθούν πόροι για αξιόπιστες μοκροχρόνιες έρευνες και για συστήματα 

καταγραφής και παρακολούθησης ασθενών?   

9. Πως θα αντιμετωπισθεί η μετακίνηση ασθενών ή και πολιτών μεταξύ των κρατών με 

διαφορετικ΄ρε νομοθεσίες για την ιατρική ή και ψυχαγωγική κάνναβη? Μεταξύ των 

κρατών μελών τι θα γίνει με την διακρατική μετακίνηση ασθενών?

Η συζήτηση για την ιατρική χρήση της κάνναβης είναι πράγματι επίκαιρη και 

πολύπλοκη. 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

• Η κάνναβη έχει μακρύ παρελθόν αλλά μακρύτερο μέλλον

• Η χρήση κάνναβης συνδέεται με σημαντικές παρενέργειες

• Οι δυνατότητες της ιατρικής κάνναβης είναι τεράστιες

• Πρόληψη για μη χρήση πριν την ηλικία των 21 ετών και

ελεγχόμενη χρήση για την αποφυγή εξάρτησης



Τα αποτελέσματα για την ιατρική χρήση της κάνναβης είναι ακόμα 

ρευστά, αλλά για κάποιες παθήσεις είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένα. Οι έρευνες θα αναδείξουν νέα δεδομένα.  

40ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


