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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 

 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ο γεωργικός τομέας στη Βόρεια Μακεδονία υπήρξε ιστορικά ένας 

σημαντικός τομέας της οικονομίας της χώρας. Οι αγροτικές επιχειρήσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας) 

απασχολούν ένα μεγάλο τμήμα του συνόλου των εργαζομένων και 

αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. 

Η χώρα αποφάσισε να ακολουθήσει μια προσέγγιση ελεύθερης 

αγοράς για την καλλιέργεια, τη διανομή και την πώληση κάνναβης, 

επιτρέποντας σε ιδιωτικές εταιρείες να καλλιεργούν, να επεξεργάζονται και 

να διανέμουν υποπροϊόντα, όπως το έλαιο κάνναβης, για ιατρικούς και 

φαρμακευτικούς λόγους, στην τοπική αγορά και στο εξωτερικό. Η 

Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προέτρεψε δυνητικούς επενδυτές να 

επενδύσουν, με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Zoran Zaev, να 

υπογραμμίζει με δηλώσεις του στον Τύπο την κερδοφορία του κλάδου. 

Η κάνναβη είναι ένα είδος φυτού που περιέχει τρεις ποικιλίες: το 

Cannabis indica, το Cannabis sativa και το Cannabis ruderalis. Όπως 

καταγράφουν διάφορες μελέτες, πρόκειται για βότανο με ανθό που έχει 

μακρά ιστορία ιατρικής, ψυχαγωγικής, θρεπτικής και βιομηχανικής χρήσης 

σε όλο τον κόσμο.  

Πάντως, αρκετοί δείχνουν ενθουσιασμό για την εντατικοποίηση των 

ερευνών σχετικά με τις ιατρικές χρήσεις και την ασφάλεια της κάνναβης, 

που θα καθιστούσε πιο εύκολη τη  νομιμοποίηση, ενώ υπάρχουν και άλλοι 

που δείχνουν σκεπτικισμό για το εν λόγω προϊόν και τα παράγωγά του. 

Μετά τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας της κάνναβης στη Βόρεια 

Μακεδονία, νομικά και φυσικά πρόσωπα άρχισαν να επενδύουν στην 

αγορά, εκτιμώντας ίσως το γεγονός της μακράς παράδοσης της χώρας 

στη γεωργία. Ωστόσο, τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι πιο κοντά στη 

φαρμακευτική βιομηχανία παρά στη γεωργία. Σύμφωνα με ορισμένες 

μελέτες, ο κατάλογος των περιπτώσεων που υποτίθεται ότι θεραπεύει ή 

αντιμετωπίζει η κάνναβη είναι μεγάλος και συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά η 

έρευνα εξακολουθεί να λείπει σε πολλούς τομείς.  

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η καλλιέργεια της 

κάνναβης είναι ακόμη παράνομη στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. 

Αναμένεται ότι, η έρευνα θα αυξηθεί, καθώς η νομιμοποίηση γίνεται πιο 

συνηθισμένη και αρκετές χώρες αρχίζουν να συζητούν την πιθανότητα 

νομιμοποίησης χρήσης της κάνναβης για ιατρικούς ή βιομηχανικούς 

σκοπούς.  
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Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

Ιστορικά, η κάνναβη καλλιεργείτε στην περιοχή της σημερινής Βόρειας 

Μακεδονίας από την αρχαιότητα. Ωστόσο, η χώρα δεν είναι γνωστή ως 

καλλιεργητής του φυτού, καθώς έχει να ανταγωνιστεί την υπαίθρια 

κάνναβη στη γειτονική Αλβανία. 

Ορισμένες ποικιλίες κάνναβης που ευδοκιμούν στην περιοχή της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας χρησιμοποιούνται για την 

ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τον χρόνιο πόνο, να μειώνουν το άγχος 

και την κατάθλιψη και να αυξάνουν τη σεροτονίνη1 . 

Το 2016, η Επιτροπή Υγείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

ενέκρινε τροποποίηση των νόμων που διέπουν τον έλεγχο των 

ψυχοτρόπων ουσιών, επιτρέποντας τη χρήση της κάνναβης νόμιμα για 

ιατρικούς σκοπούς. Τόσο τα κυβερνώντα όσο και τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης τάχθηκαν τότε υπέρ της αλλαγής. Μέρος του σκεπτικού 

πίσω από την αναγκαιότητα του νόμου, ήταν να γίνει με τέτοιο τρόπο, 

ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν ήδη αυτά τα προϊόντα παράνομα για 

αυτοθεραπεία, να έχουν καλύτερα αποτελέσματα με ιατρική 

παρακολούθηση. 

Το νέο νομικό πλαίσιο επέτρεψε την πώληση ελαίων και εκχυλισμάτων 

με περιεκτικότητα έως 0,2% τετραϋδροκανναβινόλης (THC) ή χαμηλότερης 

χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ εκείνα τα προϊόντα που περιέχουν 

περισσότερο από αυτό το ποσοστό της ουσίας απαιτούν ιατρική 

συνταγή. Σύμφωνα με τον νόμο, οι μόνοι γιατροί που μπορούν να 

συνταγογραφήσουν προϊόντα κάνναβης είναι: ακτινολόγοι, ογκολόγοι, 

νευρολόγοι και ειδικοί σε μολυσματικές ασθένειες. 

Εικόνα για την αποδοχή της νομιμοποίησης της κάνναβης για 

φαρμακευτική και ιατρική χρήση από τους πολίτες της χώρας, προτού 

αυτή συμβεί, δίνει μια δημοσκόπηση που δημοσίευσε το πρακτορείο “M-

Prosepekt” προ μίας διετίας, η οποία διαπίστωσε ότι το 70% των 

ερωτηθέντων συμφωνούσαν με τη νομιμοποίηση. Αυτός ο αριθμός 

αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με παρόμοια παλαιότερη δημοσκόπηση που 

έγινε το 2013. 

Η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας υποστήριξε τη νομιμοποίηση 

του προϊόντος για ιατρικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις 

του κοινού σχετικά με τα φαρμακευτικά οφέλη του φαρμάκου δεν ήταν 

επαρκείς πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας.  

                                                           
1
 (Χημική ουσία που ηρεμεί το σώμα. Χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης εμπλέκονται 

στην εμφάνιση κατάθλιψης). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7
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Η κοινή γνώμη, σχετικά με τη νομιμοποίηση του φυτού για ιατρική 

χρήση, άλλαξε μετά από μια σειρά εκδηλώσεων και δημόσιων εκστρατειών 

που συντονίστηκαν από ακτιβιστές υπέρ της κάνναβης. 

Παρόλο που η βιομηχανική καλλιέργεια και εξαγωγή είναι νόμιμη στη 

Βόρεια Μακεδονία, οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ιδιωτικά 

ιδρύματα δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν κάνναβη για 

ψυχαγωγικούς λόγους και η καλλιέργεια και η πώληση του φυτού για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς μπορεί να οδηγήσει τυχόν χρήστες σε φυλάκιση 

δέκα ετών. 

 

Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου 

Από τρέχουσες έρευνες φαίνεται να προκύπτει ότι ορισμένες 

συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτοί που νοσούν από συγκεκριμένες 

σοβαρές ασθένειες (φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, σκλήρυνση κατά 

πλάκας, νευροπαθητικός πόνος, κλπ), μπορεί να βελτιωθούν κλινικά από 

τη χρήση κάνναβης.  

Για να υπάρξουν οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους ασθενείς, θα 

πρέπει να προχωρήσει έτι περαιτέρω η κλινική έρευνα σχετικά με τη χρήση 

κάνναβης για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών και παθήσεων.  

Μέχρι στιγμής, οι ιατροί, με σπάνιες εξαιρέσεις, διστάζουν να 

συνταγογραφήσουν κάνναβη για θεραπεία σε ασθενείς, αν και ο νόμος 

στη Βόρεια Μακεδονία επιτρέπει σε ορισμένες ειδικότητες ιατρών να το 

πράττουν για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών (του HIV, την ανακούφιση 

από χρόνιο πόνο, πολλαπλή σκλήρυνση κλπ). 

Η Ένωση των εδώ παραγωγών κάνναβης (MAKKANABIS2) ξεκίνησε 

συνομιλίες με κυβερνητικά μέρη και νοσοκομεία προκειμένου να αναπτύξει 

σχέδια για κλινική έρευνα κάνναβης και έκανε κάποια βήματα για τη 

δημιουργία ενός ινστιτούτου έρευνας για την κάνναβη για ιατρική χρήση, 

με την ελπίδα πως σύντομα θα τεθούν τα θεμέλια αυτών των κλινικών 

μελετών και ερευνητικών έργων. 

Πρόκειται για έναν νεοεισερχόμενο κλάδο στην τοπική οικονομία, για 

τον οποίο δεν μπορούν να γίνουν, προς το παρόν, συγκρίσεις ως προς 

τη σπουδαιότητά του σε σχέση με άλλους κλάδους.  

                                                           
2
Στις 03.04.2019 ιδρύθηκε η ένωση MAKKANABIS, που αποτελεί τον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης των 

παραγωγών ιατρικής κάνναβης στη Βόρεια Μακεδονία. Η αποστολή του συλλόγου είναι να ενώσει όλα τα νομικά 
πρόσωπα που παράγουν ιατρική κάνναβη για την προώθηση αυτού του επιχειρηματικού κλάδου, να συμβάλει 
ενεργά στην αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, να έχει στενή και διαφανή συνεργασία 
με τα κυβερνητικά όργανα που καλύπτουν αυτόν το τομέα. Επιπλέον, επιδιώκει να ενταχθεί ως μέλος των σχετικών 
διεθνών οργανισμών και ενώσεων.  
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β.1 Δομή και προϋποθέσεις παραγωγής 

 

Η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει δομή ελεύθερης αγοράς στη βιομηχανία 

κάνναβης, που επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να αναπτύξουν και να 

πωλήσουν το προϊόν τους. Μαζί με την τροποποίηση των νόμων που 

επιτρέπουν στους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε ιατρική κάνναβη, η 

Βόρεια Μακεδονία νομιμοποίησε την καλλιέργεια, την παραγωγή και την 

εξαγωγή προϊόντων κάνναβης. 

Από τον Δεκέμβριο του 2016, αρκετές ιδιωτικές εταιρείες έχουν 

υποβάλει αιτήσεις αδειοδότησης και 55 έχουν λάβει άδειες για την 

καλλιέργεια κάνναβης, ενώ, εντωμεταξύ, έχουν ανακληθεί οι άδειες τριών εξ 

αυτών, οι οποίες δεν συμμορφώθηκαν με τον νόμο. 

Οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία εισήγαγαν, επιπλέον, μια σημαντική 

αλλαγή που επιτρέπει τη μεταβίβαση μετοχών μόνο με προηγούμενη 

κυβερνητική συγκατάθεση.  

Ωστόσο, η απόκτηση πρόσβασης στη βιομηχανία κάνναβης της 

Βόρειας Μακεδονίας δεν είναι ούτε απλό, ούτε φθηνό εγχείρημα. Χρειάζεται 

σημαντική επένδυση και τεχνογνωσία, ενώ η διαδικασία αδειοδότησης είναι 

πολλαπλών βημάτων.  

Ο σημερινός νόμος προβλέπει τα ακόλουθα κριτήρια για την 

αδειοδότηση: 

 Να παρέχεται επαρκής χώρος, επιφάνειες ή γη, όπου η κάνναβη θα 

καλλιεργείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους · 

 Να υπάρχει χώρος για ξήρανση, κοπή και αποθήκευση, 

εξοπλισμένος σύμφωνα με την ικανότητα επεξεργασίας του 

εξουσιοδοτημένου φορέα, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο 

παραγωγής · 

 Η καλλιεργήσιμη γη / επιφάνεια, είτε σε εσωτερικούς είτε σε 

εξωτερικούς χώρους, πρέπει να προστατεύεται με φράχτη ύψους 

τουλάχιστον 4 μέτρων και συρματοπλέγματα πάνω από τον 

φράχτη, παρέχοντας 24ωρη παρακολούθηση βίντεο σε ολόκληρο 

τον χώρο · 

 24ώρη παρακολούθηση με φυσική παρουσία υπεύθυνων 

ασφαλείας. 

 Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δεκαπέντε 

εργαζόμενους εκ των οποίων τουλάχιστον ένας να είναι απόφοιτος 

φαρμακοποιός με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας 

στον τομέα της φαρμακευτικής και ένας υπάλληλος – γεωπόνος με 

τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον αντίστοιχο 

τομέα. 



Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια  ΙΑΤΡΙΚΗ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

Σελίδα 7 από 32 

 

Η αίτηση για άδεια υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και πρέπει να 

συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας που εκδίδεται από το Κεντρικό 

Μητρώο της Βόρειας Μακεδονίας· 

 απόδειξη ιδιοκτησίας της γης / επιφανείας, ή συμβόλαιο μίσθωσης · 

 απόδειξη φυσικής παρουσίας προσωπικού ασφάλειας (ως 

απασχολούμενο προσωπικό ή ως υπηρεσία εξωτερικής ανάθεσης)· 

 απόδειξη προσληφθέντος προσωπικού · 

 σχέδιο καλλιέργειας κάνναβης για ιατρικούς ή / και επιστημονικούς 

σκοπούς · 

 τραπεζική εγγύηση ύψους 1 (ενός) εκατ. ευρώ σε αντίστοιχη αξία 

δηναρίων. 

Αφού χορηγηθεί η αρχική άδεια, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις καλλιέργειας, ένας υποψήφιος καλλιεργητής πρέπει επίσης 

να λάβει έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Οικονομίας 

των Υδάτων για την καλλιέργεια των σπόρων κάνναβης. 

Εν τούτοις, εκκρεμεί σύνολο θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από το 

ισχύον νομικό πλαίσιο και υπάρχουν σκέψεις για εκ νέου τροποποιήσεις 

του νόμου για την κάνναβη. Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας 

Μακεδονίας σκόπευε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές μετά την 

ολοκλήρωση των προεδρικών εκλογών, στα μέσα Μαΐου του 2019.  

Το θέμα παραπέμφθηκε στις καλένδες και παρέμεινε σε εκκρεμότητα 

μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές στις 15.7.2020. Η Κυβέρνηση που 

προέκυψε τον Σεπτέμβριο 2020, υπέβαλε σχέδιο νόμου,  που τροποποιεί το 

θεσμικό πλαίσιο, τον Δεκέμβριο 2020. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του νόμου. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές σηματοδοτούν το επόμενο βήμα της 

επίσημης άδειας καλλιέργειας παπαρούνας, κάνναβης ή / και κάνναβης 

για ιατρικούς και / ή επιστημονικούς σκοπούς. Η καλλιέργεια κάνναβης 

καθώς και η παραγωγή σπόρων και υλικού φύτευσης για κάνναβη θα 

επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο 

Υγείας μετά από προηγούμενη συγκατάθεση της Κυβέρνησης.  

Μεταξύ των αλλαγών που συζητούνται είναι, η άδεια που εκδίδεται 

σύμφωνα με τον νόμο να έχει περίοδο ισχύος όχι μεγαλύτερη από πέντε 

χρόνια από την ημερομηνία λήψης της κυβερνητικής συγκατάθεσης και να 

μπορεί να ανανεωθεί. Επίσης, η άδεια να ανακαλείται εάν η επιχειρηματική 

οντότητα δεν ξεκινήσει την επεξεργασία κάνναβης εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία λήψης της κυβερνητικής συγκατάθεσης. 
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Άλλες σημαντικές αλλαγές που προτείνονται είναι ότι, η ξηρή μάζα 

(άνθος κάνναβης) που προέρχεται από το αποξηραμένο φυτό κάνναβης 

να μπορεί να εξαχθεί ως προϊόν από τους εγκεκριμένους καλλιεργητές 

κάνναβης. Επίσης, εξετάζεται να επιτρέπεται η παραγωγή, η εξαγωγή και η 

εισαγωγή σπόρων, φυτικών υλών, φυτικών πρώτων υλών (άνθη 

κάνναβης), κάνναβης και βιομηχανικής κάνναβης. Τέλος, συζητείται να 

επιτρέπεται η χρήση ολόκληρου του φυτού κάνναβης για βιομηχανικούς 

σκοπούς (πχ βιομάζα) - σήμερα ο νόμος προβλέπει την καταστροφή του 

υπολοίπου φυτού, εκτός του ανθού.  

Η Υπηρεσία για τα ναρκωτικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της 

Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και η πρόσφατα συσταθείσα Υπηρεσία για 

την κάνναβη για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς της Δημοκρατίας 

της Βόρειας Μακεδονίας, έχει δικαιοδοσία για την έκδοση αδειών για 

παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή. Αυτές οι άδειες δεν είναι μεταβιβάσιμες.  

Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές μπορούν να εκτελούν αυτές τις 

δραστηριότητες μόνο μέσω εδραιωμένων εταιρειών / υποκαταστημάτων 

στη Βόρεια Μακεδονία σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού εταιρικού 

νόμου. Με άλλα λόγια, στη διαδικασία αδειοδότησης και εποπτείας θα 

συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Γεωργίας, 

Δασοκομίας και Οικονομίας των Υδάτων, Υπουργείο Οικονομίας, 

Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, 

Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσία για τα ναρκωτικά και τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η πρόσφατα ιδρυθείσα Υπηρεσία για την 

κάνναβη για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς της Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας και άλλοι σχετικοί δημόσιοι και κρατικοί φορείς. 

 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

 

Μετά τη νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης αρκετές εταιρείες έχουν 

επιδιώξει να εισέλθουν στην αγορά.  

Στη Βόρεια Μακεδονία σήμερα υπάρχουν 53 αδειοδοτημένες 

επιχειρήσεις άδειες για την ανάπτυξη και παραγωγή ελαίου κάνναβης. 

Ενδεικτικά, παραθέτουμε, ως ακολούθως κατάλογο με στοιχεία των 

επιχειρήσεων του κλάδου στη χώρα. Ωστόσο, εν αναμονή της βελτίωσης 

του νομικού πλαισίου, η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων 

είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

 Legal name Location of 
legal entity  

Location of 
the facility  

Reshenie / 
Decision  

Odluka/ 
Resolution 

1. NYSK Skopje  Skopje 19-767/3 from 
05.12.2016 

42-8634/1-16 
from 
17.02.2017 

2. Kaba herbal Skopje  Kochani  19-46/6 from 
11.08.2017 

44-3181/1 from 
05.09.2017 

3.  Oaza alkaloidi Shtip Karbinci 19-58/6 from 
09.08.2017 

44-4664/1 from 
05.09.2017 

4. 5 Leters  Kruhsevo  Krushevo 19-497/4 from 
05.09.2017 

44-5693/1 from 
19.09.2017 

5. Mam Sveti Nikole  Sveti Nikole  19-85/4 from  
25.04.2017 

44-1597/1 from 
25.04.2017 

6. ACPV Gostivar Gostivar 19-33/3 from 
28.03.2018 
 

44-4189/1 from 
24.04.2018 

7. Farma Medika 
Kanabis 

Valandovo Valandovo 19-32/5 from 
16.04.2018 

44-5081/1 from 
29.05.2018 

8. F & M 2017 Gostivar Gostivar 19-340/3 from 
01.06.2018 

44-5732/1 from 
17.07.2018 

9. Farmarolli  Skopje  Skopje  19-418/6 from 
04.07.2018 

44-6838/1 from 
31.07.2018 

10. Green life  Valandovo Valandovo  19-400/13 from 
05.09.2018 

44-8329/1 from 
11.09.2018 
 

11. Kanabis pro Strumica Strumica 19-538/3 from 
04.07.2018 

44-7459/1 from 
29.08.2018 

12. Helth medical 
solutions 

Gevgerlija  Gevgelija  19-545/7 from 
07.09.2018 

44-8675/1 from 
04.12.2018 

13. Bul-bilding Probishtip Strumica 19-724/5 from 
11.12.2018 

44-10946/1 
from 
11.12.2018 

14. RSB solutions Skopje Skopje Karbinci 19-15/2 from 
08.01.2019 

45-169/1 from 
15.01.2019 

15.  Mikesi Doo 
Zelenikovo 

Skopje Skopje, 
Zelenikovo 

19-61/7 from 
09.04.2019 

45-2799/1 from 
09.04.2019 

16. King Fild Ohrid Ohrid Debarca 19-860/3 from 
08.04.2019 

45-2803/1 from 
09.04.2019 

17. Herb industri doo 
Valandovo 

Strumica  Valandovo 19-477/1 from 
11.04.2019 

45-2883/1 from 
08.05.2019 

18. Makkan helt Kumanovo Kumanovo 19-127/3 from 
05.03.2019 

45-1918/1 from 
08.05.2019 

19. Euromedikus 
Krivogashtani  

Krivogashtani 
s.Slavej 

Krivogashtani 19-124/1 from 
05.02.2019 

45-3973/1 from 
03.06.2019 
 

20. Green&bio Struga Struga Struga 19-177/2 from 
23.05.2019 

45-3974/1 from 
03.06.2019 
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21. Kanabinoid 
Kumanovo 

Kumanovo Kumanovo 19-248/3 from 
06.06.2019 

45-4320/1 from 
09.07.2019 

22. Tetra – hip Kochani Kochani Kochani 19-626/1 from  
31.05.2019 

45-4186/1 from 
09.07.2019 

23. Agrocentar  Kochani  Kochani 19-292/8 from 
10.07.2019 

45-5269/1 from 
23.07.2019 

24. KannafieldDooel Skopje  Skopje, 
Gorce Petrov 

19-2/8 from 
12.07.2019 

45-5367/1 from 
23.07.2019 

25. Eurokan Zemjodelie Skopje  s.Spanchevo 
Kochani 

19-527/4 from  
15.08.2019 

45-6390/1 from 
20.08.2019 

26.  Rej Green doo 
Skopje 

Volkovo, 
Skopje  

Volkovo, 
Skopje 

19-443/1 from 
29.03.2019 

45-6808/1 from 
10.09.2019 

27.  Anderson Leonard 
Farmaceutikal 

Skopje Kjojlija, 
Skopje 

19-636/1 from 
03.06.2019 

45-6832/1 from 
17.09.2019 

28. Cannobi Skopje Skopje  Skopje, 
Kjojlija 

19-212/8 from 
26.08.2019 

45-6589/1 from 
02.10.2019 

29. Agroprolife  Strumica  Strumica, 
Petralinci 

19-640/5 from 
30.09.2019 

45-7440/1 from  
02.10.2019 

30. Bellandz Bitola Bitola Bitola, 
Kravari  

19-213/6 from 
04.09.2019 

45-6833/1 from 
08.10.2019 

31. Sea of green dooel Vrapchishte  Vrapchishte 19-546/1 from 
08.05.2019 

45-6834/1 from 
08.10.2019 

32. Greengo 2018 Doo 
Struga 

Struga Draslajca 19-832/1 from 
26.07.2019 

45-8130/1 from 
05.11.2019 

33. Grin Medikals MKD 
Doo Kochani 

Kochani Kochani 19-1045/2 from 
11.11.2019 

45-8932/1 from 
19.11.2019 

34. Canna life Mogila Mogila Mogila 19-211/5 from 
19.11.2019 

45-9217/1 from 
19.11.2019 

35. Krushevo Veed Int 
DOO Skopje 

Skopje Krushevo 19-818/6 from  
25.12.2019 

45-11002/1 
from  
28.12.2019 

36. Frst Medikal Kanabis 
Dooel Bitola  

Bitola  Kavadarci, Ko 
Sopot 

19-48/6  from 
25.12.2019  

19-48/11 from 
31.12.2019 

37. Endo Kana Doo Staro 
Nagorichane  

Staro 
Nagorichane 

19-871/5 from 
17.12.2019 

45-10327/1 
from 
24.12.2019 

38. Nju garden farma 
dooel Skopje 

Skopje  Kjojlija, 
Skopje 

19-1002/3 from 
16.12.2019 

19-1002/8 from  
31.12.2019 

39. Life plant doo Strumica Gradsko 
Baldovci 

19-998/5 from 
17.12.2019 

18-998/12 from  
31.12.2019 

40. Solidis Herbal Strumica  Turnovo 
o.Bosilovo 

19-872/4 from 
05.11.2019 

19-872/9 from  
31.12.2019 

41.  Green –Medikal 
DOO eksport-import  

Prilep Varosh, 
Prilep 

19-601/4 from 
10.12.2019 

19-601/10  from 
27.12.2019 

42. Kanbio medikal  Skopje  Demir Kapija  19-469/6 from 
29.11.2019 

19-469/11 from 
19.12.2019 

43. Mar Medika  Kumanovo  Gorno 
Konjare 

19-1104/3 from  
10.12.2019 

19-114/8 from  
20.12.2019 

44. CBD Medplan doo Strumica  Borisovo 19-954/4 from 
17.12.2019 

19-954/8 from  
27.12.2019 
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45. GM LAJT MEDIKAL 
DOO 

Skopje  Debreshte 19-1162/1 from 
18.12.2019 

19-22/4 from 
15.01.2020 

46. Chilam doo Skopje  Skopje  Probishtip 19-106/4 from  
14.02.2020 

19-106/5 from 
19.02.2020 

47. Sejf farma dooel Demir Kapija  s.Bistrenci 
Demir Kapija 

19-977/1 from  
15.10.2019 

19-103/5 from 
19.02.2020 

48. Marijupharma Bogdanci Bogdanci  19-157/2 from 
07.02.2020 

19-157/4 from 
13.02.2020 

49. MB Biocintrum 
Skopje 

Skopje  Pehchevo 19-69/4 from 
07.02.2020 

19-69/6 from 
13.02.2020 

50. Eko enerdzi Kosmos Novo Selo s.Zubovo  19-209/6 from 
13.04.2020 

19-209/4 from  
18.05.2020 

51. Launtin Luks  Strumica   19-216/4 from  
14.04.2020 

19-216/8 from  
18.05.2020 

52. Sinceritas  Skopje  Rosoman 19-703/3 from 
19.06.2020 

44-6080/1 from 
19.06.2020 

53. Nedcann Ohrid  Ohrid 19-251/6 from 
21.09.2020 

44-8613/1 from 
06.10.2020 

Πηγή: Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων της Βόρειας Μακεδονίας 

 

Β.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου/προϊόντος 

 

Ενδεικτικά παρατίθενται, ως ακολούθως, περισσότερα στοιχεία που 

προκύπτουν από εγχώρια δημοσιεύματα, για ορισμένες επιχειρήσεις του 

κλάδου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα του εν λόγω 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

-Η εταιρεία “NYSK Holdings”, είναι από τις πρώτες που 

δραστηριοποιήθηκαν στον εν λόγω κλάδο και δημιούργησε μια 

υπερσύγχρονη εγκατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία για να καλλιεργήσει 

όχι μόνο το φυτό αλλά και να διεξάγει έρευνα παγκόσμιας κλάσης σχετικά 

με τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Η εταιρεία ανέφερε ότι ένα μέρος των 

εσόδων που αποκτήθηκαν από την πώληση των προϊόντων τους θα 

επενδυθεί σε έρευνες. Διαθέτει έκταση 1.000 τ.μ. όπου τα φυτά 

καλλιεργούνται εσωτερικά. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα παραγωγής 

ελαίου κάνναβης και παράγει ήδη μαζικά τελικό προϊόν. Η συνολική 

επένδυση αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 5,5 εκατ. δολ. Για την 

καλλιέργεια της κάνναβης χρησιμοποιούνται οι αίθουσες ενός παλιού 

εργοστασίου χημικών έξω από τα Σκόπια. Χρειάστηκε να καθαριστούν ο 

αέρας, το νερό και το έδαφος, έτσι ώστε τα φυτά να μπορούν να 

αναπτυχθούν σε αποστειρωμένες συνθήκες και να παράγουν μια 

καλλιέργεια ποιότητας για φάρμακα.  
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Σύμφωνα με τον κ. Sasho Sefanoski, Διευθύνοντα Σύμβουλο της NYSK, 

η βιομηχανία είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει πολλά «μυστικά». Εκτιμά ότι η 

Βόρεια Μακεδονία είναι μια καλή χώρα για να επενδύσει κανείς, δεδομένου 

ότι οι πόροι δεν είναι τόσο ακριβοί, όσο σε άλλες χώρες. 

Η εταιρεία MΑM, στο Sveti Nikole λειτουργεί στην τοπική αγορά από 

τον Απρίλιο του 2017. Καλλιεργεί κάνναβη σε θερμοκήπια, έκτασης 20.000 

τ.μ. Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, και επί 

του παρόντος απασχολεί 30 υπάλληλους από την περιοχή Sveti Nikole.  

Η επιχείρηση «5 Letters, Resen» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. 

Διαθέτει εγκαταστάσεις έκτασης 5.200 τ.μ. για εσωτερική καλλιέργεια 

κάνναβης. 

Η «Farma Medica Cannabis», στο Valandovo αρχισε να λειτουργεί το 

Μάιο του 2018 με συνιδρυτές τους Katerina Bojovik Zaeva και Boban 

Zaev.  

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι πρόσφατα ανακλήθηκαν οι 

άδειες δύο εταιρειών για παραγωγή ιατρικής κάνναβης, από τις περιοχές 

Μοναστήρι (Bitola) και Prilep, διότι δεν συμμορφώθηκαν με το νομικό 

πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε στις 26.05.2021 σε ηλεκτρονικά και έντυπα 

μέσα της χώρας (Μάιος 2021) ενώ μια τρίτη εταιρεία δεν προχώρησε την 

επένδυση εγκαίρως και ως εκ τούτου ανακάλεσαν και αυτήν την άδεια.  

Η Κυβέρνηση έλαβε την εν λόγω απόφαση όταν διαπίστωσε ότι οι 

εταιρείες  λειτουργούσαν αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου για τον έλεγχο 

των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών, όπως σχετικά με τη μη 

παροχή λειτουργιών εικοσιτετράωρης παρακολούθησης βίντεο σε όλους 

τους χώρους και τις εγκαταστάσεις όπου καλλιεργείται κάνναβη, καθώς 

και μη ορθή καταγραφή, σήμανση και συσκευασίας αποξηραμένων 

λουλουδιών, σύμφωνα με το νόμο.  

Β.3.1 Προϊόντα κλάδου και υποκατηγορίες προϊόντων 

Διαφορές ανάμεσα σε φαρμακευτική/ιατρική και βιομηχανική κάνναβη 

Στη φαρμακευτική/ιατρική κάνναβη η περιεκτικότητα σε THC 

(ψυχοτρόπο ουσία του φυτού) είναι μεγαλύτερη από 0,2%. Τα προϊόντα 

που προέρχονται από την επεξεργασία της είναι φαρμακευτικά και 

ακολουθούν κατ' αναλογία τη φαρμακευτική νομοθεσία και αντίστοιχο 

πλαίσιο συνταγογράφησης.  
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Ο όρος «ψυχαγωγική κάνναβη» περιλαμβάνει ένα σύνολο 

προϊόντων, συνήθως με υψηλή περιεκτικότητα σε THC, που 

χρησιμοποιούνται για τις ευφοριογόνες δράσεις που διαθέτουν και 

ανήκουν στις εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Στη βιομηχανική κάνναβη η περιεκτικότητα σε THC είναι μικρότερη 

από 0,2%. Η βιομηχανική κάνναβη είναι πολυχρηστικό φυτό. Τα στελέχη 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ινών στην υφαντουργία (κυρίως οι 

ίνες ανώτερης ποιότητας), ενώ μεγάλο μέρος των υπόλοιπων ινών 

χρησιμοποιούνται από τη χαρτοβιομηχανία για παραγωγή χαρτιού ειδικής 

ποιότητας. Από κοντές και σπασμένες, κατώτερης ποιότητας ίνες 

αποτελείται το «καννάβι» που χρησιμοποιείται από τους υδραυλικούς για τη 

σύνδεση των σωλήνων ύδρευσης. Οι ίνες της κάνναβης χρησιμεύουν 

στην κατασκευή υλικών μόνωσης και οικοδομών, στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, ως μονωτικό και στεγανωτικό επίστρωμα των 

αυτοκινήτων, αλλά στη Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή 

μονάδα μεταποίησης ινών. Η εντεριώνη, το εσωτερικό του στελέχους μετά 

την απομάκρυνση των ινών, χρησιμοποιείται ως υλικό στρωμνής ζώων 

και είναι άριστο βελτιωτικό του εδάφους. Οι σπόροι της κάνναβης είναι 

υψηλής θρεπτικής αξίας λόγω της περιεκτικότητάς τους σε Ω3 και Ω6 

λιπαρά οξέα και, εκτός από τη νωπή κατανάλωση, χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή κανναβέλαιου και αλεύρου που προστίθεται σε διάφορα 

τρόφιμα.  

Γενικότερα, χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, οι σπόροι 

κάνναβης για τρόφιμα και ίνες για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως για τη 

δημιουργία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και οικοδομικών υλικών, ή 

για την εξαγωγή CBD για φάρμακα.  

Τα φύλλα του φυτού και τα λουλούδια που είναι υψηλά σε 

κανναβινοειδή, χρησιμοποιούνται, και κυρίως, τα μπουμπούκια ανθών, για 

ιατρικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.  

Τυπικά, το Cannabis ruderalis είναι πολύ χαμηλό σε κανναβινοειδή. Το 

Cannabis indica και το Cannabis sativa μπορούν να καλλιεργηθούν για 

βιομηχανικές ή ιατρικές / ψυχαγωγικές χρήσεις, ανάλογα με τον τρόπο 

καλλιέργειας του φυτού.  

Οι φυτοπαραγωγοί έχουν δημιουργήσει αμέτρητα διαφορετικά 

στελέχη κάνναβης, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό συνδυασμό 

κανναβινοειδών, με αποτελέσματα μεταβλητής ισχύος. 
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Η επιτυχής ιατρική χρήση της κάνναβης εξαρτάται από την εύρεση 

του ιδανικού στελέχους, που θα αντιπροσωπεύει τη σωστή περιεκτικότητα 

σε THC και CBD, για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην αγορά της Βόρειας 

Μακεδονίας η χρήση κάνναβης επιτρέπεται μόνο για ιατρικούς και 

φαρμακευτικούς λόγους και εξ αιτίας αυτού δεν προβλέπεται ακόμη η 

εξαγωγή των αποξηραμένων ανθών του φυτού. 

Β.3.2 Τιμές (βιομηχανικές) 

 

Η απόκτηση πρόσβασης στη βιομηχανία κάνναβης της Βόρειας 

Μακεδονίας απαιτεί σημαντική επένδυση. Πέραν του κόστους 

αδειοδότησης, οι επενδύσεις στον τομέα εκτιμώνται μεταξύ 750 χιλ. 

δολάρια ΗΠΑ έως και 1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ αποτελεί προϋπόθεση η 

ίδρυση εταιρείας στη χώρα. 

Η απόφαση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης εξαρτάται από το 

είδος του τελικού προϊόντος που θέλει να παραγάγει ο καλλιεργητής και 

από το πού θα το διαθέσει. Η καλλιέργεια δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 

εισροές και το κόστος σπόρων μόνοικων ποικιλιών ανέρχεται περίπου στα 

10 ευρώ/κιλό (σύμφωνα με τις τιμές στην Ελλάδα), αλλά οι καλλιεργητικές 

τεχνικές εξαρτώνται από το τελικό προϊόν που θα παραχθεί. 

Το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων δεν διαθέτει αναλυτικά στοιχεία ως προς τις 

βιομηχανικές τιμές στον κλάδο παραγωγής της ιατρικής κάνναβης στη 

Βόρεια Μακεδονία. 

Β.4 Μέθοδοι - βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης στον κλάδο 

Η Βόρεια Μακεδονία έχει αναπτύξει τη βιομηχανία εξαγωγής 

κάνναβης τα τελευταία χρόνια, αλλά σύμφωνα με τους νόμους της 

χώρας, μπορούν να εξαχθούν μόνο εκχυλίσματα, έλαια και βάμματα, ο 

συνδυασμός των οποίων αποτελεί περίπου το 30% της διαθέσιμης 

αγοράς. 

Τα άνθη κάνναβης με καπνό και τα λουλούδια CBD αποτελούν το 

υπόλοιπο 70% της αγοράς, καθιστώντας τον τομέα ελκυστικό μόνο κατά 

ένα μικρό μέρος.  

Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερους αγοραστές, 

η Βόρεια Μακεδονία σκέφτεται την επέκταση της νομιμοποίησης, ώστε να 

είναι εφικτή και η εξαγωγή αποξηραμένων λουλουδιών του φυτού, το 

οποίο δεν έχει εισέτι πραγματοποιήσει. 
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Β.5 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Σύμφωνα με τις περισσότερες σχετικές αναλύσεις και προβλέψεις των 

εδώ παραγωγών, η βιομηχανία κάνναβης θα αναπτυχθεί γρήγορα τα 

επόμενα χρόνια, με εκτιμώμενη αξία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων 

παγκοσμίως. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιες 

επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν σε αυτόν τον 

κλάδο στη Βόρεια Μακεδονία.  

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις δεν έχουν επωφεληθεί από την 

άδεια καλλιέργειας κάνναβης λόγω διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των 

οποίων καταγράφονται οι ακόλουθοι ως πιο σημαντικοί: 

 Ο νόμος απαγορεύει την εξαγωγή ξηρών ανθέων κάνναβης, το οποίο 

είναι το κύριο προϊόν για πολλούς καλλιεργητές κάνναβης με άδεια.  

 Η εγχώρια αγορά είναι αρκετά περιορισμένη, επομένως η πλειονότητα 

των εταιρειών καλλιέργειας που εδρεύουν στη Βόρεια Μακεδονία είναι 

προσανατολισμένες στις εξαγωγές. Ο νόμος επιτρέπει μόνο την 

εξαγωγή λαδιού κάνναβης ή τελικών προϊόντων.  

Έχοντας κατά νου όλα τα πιστοποιητικά που πρέπει να λάβει κάθε 

εταιρεία για να ικανοποιήσει τα ευρωπαϊκά κανονιστικά πρότυπα, 

χρειάζεται επιπλέον χρόνος και επένδυση σε νέες τεχνολογίες και 

πιστοποίηση.  

Έτσι, οι περισσότερες από τις εταιρείες πρέπει να προβούν σε 

πρόσθετες επενδύσεις για να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στο 

εξωτερικό και η απόκτηση πιστοποιητικών ορθής παρασκευαστικής 

πρακτικής (GMP) είναι απαραίτητη για τους καλλιεργητές κάνναβης με 

άδεια. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με το ανωτέρω είναι ότι οι 

χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά GMP που εκδίδονται 

από τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, αν και έχουν εφαρμόσει και 

ακολουθούν τις οδηγίες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, κάθε μία 

από τις εταιρείες κάνναβης με άδεια χρήσης πρέπει να εισέλθει σε 

διαδικασία πιστοποίησης GMP με ελεγκτές GMP από το εξωτερικό. 

Πρόκειται για μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία, την οποία υφίστανται 

αρκετοί καλλιεργητές κάνναβης.  

Η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε επιπλέον καθυστερήσεις. Ωστόσο, 

κατά τη διάρκεια του 2021-22 αναμένεται ότι αρκετές εταιρείες στη Βόρεια 

Μακεδονία θα λάβουν πιστοποιητικά GMP ΕΕ, τα οποία θα τους 

επιτρέψουν να εισέλθουν στις αγορές της ΕΕ. 
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Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

 

Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς 

 

Το προϊόν της φαρμακευτικής κάνναβης είναι κατ’ εξοχήν εξαγωγικού 

χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση η παραγωγή του στη Βόρεια 

Μακεδονία δεν βασίζεται στην εσωτερική αγορά, η οποία εξάλλου είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Με πληθυσμό περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους και με την 

πρόσφατη νομοθεσία της να επιτρέπει τη διαχείριση τμήματος μιας 

παγκόσμιας αγοράς ιατρικής κάνναβης, η Βόρεια Μακεδονία, με 

παράλληλες προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, επιχειρεί 

να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει πολιτικές για την υλοποίηση 

σημαντικών έργων. 

Υπενθυμίζεται ότι στη Βόρεια Μακεδονία, η κάνναβη είναι παράνομη 

για ψυχαγωγική χρήση. Δεν υπάρχουν νόμοι περί προσωπικής χρήσης ή 

αποποινικοποίησης και δεν μπορεί να αγοραστεί, να πωληθεί, να 

αναπτυχθεί ή να χρησιμοποιηθεί νόμιμα από ιδιώτες για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς. Οι ποινές φυλάκισης όσων συλλαμβάνονται να  παραβιάζουν 

τους νόμους για την κάνναβη μπορεί να φθάσουν έως και 10 χρόνια. 

Η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων της Βόρειας Μακεδονίας 

εκτιμάται επί του παρόντος σε πάνω από 165 εκατ. δολάρια (~ 145,6 εκατ. 

ευρώ) ετησίως και η Βόρεια Μακεδονία εισάγει πάνω από το 50% των 

ιατρικών προϊόντων της.  

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με μια έκθεση της “IMARC”, 

εταιρεία παγκόσμιας ανάλυσης αγοράς και επιχειρηματικών 

πληροφοριών, η παγκόσμια αγορά ιατρικής κάνναβης θα μπορούσε να 

αυξηθεί σε 44 δισ. δολάρια έως το 2024, από περίπου 13,4 δισ. δολάρια το 

2018. 

Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, επί του παρόντος, μόνο ορισμένες 

ειδικότητες ιατρών μπορούν να συνταγογραφούν κάνναβη ως φάρμακο 

στο πλαίσιο θεραπευτικής αγωγής για συγκεκριμένα νοσήματα: 

καρκίνους, επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας και HIV. Το λάδι κάνναβης, 

με περιεκτικότητα σε THC άνω του 0,2%, θα είναι διαθέσιμο μόνο με ιατρική 

συνταγή.  
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Εν τούτοις, επιτρέποντας την πώληση του φυτού η Κυβέρνηση 

διαβλέπει οικονομικά οφέλη, όπως την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

νέες θέσεις εργασίας και συνεπώς μείωση της ανεργίας και κέρδη για τη 

βιομηχανία. Εξ ου και τα φάρμακα κάνναβης με περιεκτικότητα σε THC 

μικρότερη από 0,2% είναι πλέον διαθέσιμα και μπορούν να αγοραστούν 

από τα φαρμακεία. 

Σε γενικές γραμμές επισημαίνεται ότι, το επίπεδο αγοραστικής 

δύναμης στη χώρα είναι χαμηλό, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις χώρες της 

Ε.Ε. (σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Βορείου Μακεδονίας).  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εδώ 

Στατικής Υπηρεσίας, ο μέσος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε στους 

εργαζομένους, το 2020, ήταν 27.182 δηνάρια (περίπου 441 ευρώ), 

σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2015, όταν ήταν 

19.300 δηνάρια (περίπου 312 ευρώ). Παρά την εν λόγω αύξηση, το μέσο, 

διαθέσιμο προς κατανάλωση, εισόδημα παραμένει πολύ περιορισμένο.  

Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση είναι προσανατολισμένη κυρίως στα 

είδη πρώτης ανάγκης και επικεντρώνεται, ως επί το πλείστον, σε 

ανταγωνιστικά, χαμηλότερου κόστους προϊόντα και λιγότερο σε ποιοτικά 

προϊόντα υψηλότερης τιμής. Με εξαίρεση ίσως τις εορταστικές περιόδους, 

όπου οι καταναλωτές έχουν την τάση να επιλέγουν διαφοροποιημένα και 

premium προϊόντα. 

Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το 

υψηλό ποσοστό άτυπης οικονομίας στη χώρα, (κυμαίνεται μεταξύ 35-

40%), το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία μη καταγεγραμμένων 

εισοδημάτων, η ύπαρξη των οποίων αλλοιώνει τα επίσημα στοιχεία ως 

προς την καταναλωτική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη στη 

Βόρεια Μακεδονία.   

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που 

προκάλεσε η πανδημία Covid-19, την τρέχουσα περίοδο παρατηρείται  

σχετικά μειωμένη εγχώρια ζήτηση και φυσικά μείωση των πωλήσεων, η 

οποία οφείλεται στον περιορισμό των εισοδημάτων και στην αύξηση της 

ανεργίας.  

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές στη Βόρεια Μακεδονία, 

εφ’ όσον το εισόδημά τους το επιτρέπει, είναι ανοικτοί στη κατανάλωση 

νέων προϊόντων, ιδίως στο βαθμό που αυτά προβάλλονται με 

αποτελεσματικό τρόπο από τους συνήθεις διαμορφωτές κοινής γνώμης 

με έμφαση στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. 
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Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

 

Οι παγκόσμιες πωλήσεις ιατρικής κάνναβης ξεπερνούν τα 7 δισ. 

δολάρια, και εκτιμάται ότι η αγορά θα αυξήσει το μέγεθός της τρεις φορές 

τα επόμενα τρία χρόνια. 

Στον βαθμό που η καλλιέργεια και η εξαγωγή ιατρικής κάνναβης είναι 

πλέον νόμιμη στη Βόρεια Μακεδονία, η χώρα επιδιώκει να τοποθετηθεί σε 

θέση ηγέτη στον τομέα της έρευνας για την κάνναβη στα Βαλκάνια και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

Στόχος είναι να δοθεί στους ερευνητές, τους επιστήμονες και τους 

ακαδημαϊκούς η ελευθερία και ο χώρος για να αποκτήσουν τις γνώσεις και 

την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται, για να μπορέσουν να 

συγκεντρωθούν στη μελέτη του φυτού και επομένως να βρουν 

περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τις φαρμακευτικές ιδιότητες της 

κάνναβης, και ως εκ τούτου να συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης. 

 

Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Δ.1 Ροές εμπορίου κλάδου/προϊόντος 

 

Η εγχώρια αγορά είναι αρκετά περιορισμένη, επομένως η 

πλειονότητα των εταιρειών καλλιέργειας που εδρεύουν στη Βόρεια 

Μακεδονία είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές. 

Πριν από την εισαγωγή σπόρων και φυτώριων πρέπει να ληφθεί 

άδεια από το Agency for Medicines and Medical Devices (AMMD). 

Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας, η 

νομική οντότητα υποχρεούται να προσκομίσει μόνο απόδειξη προέλευσης 

των σπόρων προς σπορά που πρόκειται να εισαχθούν. Πιστοποιητικό 

ποιότητας των σπόρων προς σπορά δεν είναι υποχρεωτικό. Οι εταιρείες 

της Βόρειας Μακεδονίας στη βιομηχανία κάνναβης χρησιμοποιούν τόσο 

τους σπόρους όσο και τα φυτά στη διαδικασία καλλιέργειας τους.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο η εξαγωγή 

τελικών προϊόντων (εκχυλίσματα, κόκκοι, λάδι και παρόμοια). Οι εταιρείες 

που καλλιεργούν κάνναβη στην Βόρεια Μακεδονία δεν επιτρέπεται να 

εξάγουν το φυτό και επομένως τα άνθη (φρέσκα ή αποξηραμένα). 

Συνιστάται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εντοπίσουν αρχικά 

την τοποθεσία για τα φυτά τους ή να κατασκευάσουν τις κατάλληλες 
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εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται εκ του νόμου, πριν ξεκινήσουν 

την καλλιέργεια κάνναβης. Επιπλέον, τα τελικά προϊόντα μπορούν να 

ταξινομηθούν, και ως εκ τούτου να εξαχθούν, ως τρεις τύποι, ανάλογα με 

το περιεχόμενο THC που υπάρχει στο προϊόν:  

1. Τρόφιμα - κάτω από 0,001% THC.  

2. Οριακό Προϊόν - μεταξύ 0,001% και 0,2% THC (επίσης προϊόντα από 

κάνναβη με χαμηλή περιεκτικότητα σε THC αλλά περιέχουν άλλα 

κανναβινοειδή, όπως η CBD, ανήκουν σε αυτήν την ομάδα).  

3. Ιατρικό προϊόν  - πάνω από 0,2% THC  

Το AMMD είναι ο επίσημος οργανισμός που χορηγεί άδεια για 

εξαγωγή προϊόντων και φαρμάκων ή οριακών προϊόντων.  

 

Δ.2 Ανάλυση εισαγωγών - εξαγωγών 

 

Για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις 

εισαγωγές και εξαγωγών προϊόντων κάνναβης, καθώς και πρώτων υλών 

για την καλλιέργεια τους, όπως σπόροι, δενδρύλλια κλπ, 

χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας, 

σύμφωνα με τις εδώ Τελωνειακές Αρχές.  

 

Ταξινόμηση βάσει Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) των προϊόντων κάνναβης  

 

(HS Classification of Cannabis Products) 

 

Κωδ. Σ.Ο. Περιγραφή  Description 

0602.90.90.90 Ζωντανά φυτά Live Plants 

1209.99.10.29 Σπόροι κάνναβης για σπορά  Cannabis Seeds for Sowing 

1211.90.90.50 
Φυτά κάνναβης, βότανα και σπόροι 
που χρησιμοποιούνται στο 
φαρμακείο  

Cannabis plants, herbs & seeds 
used in pharmacy 

1302.90.00.10 Ρητίνη κάνναβης ή ελαιορητίνη  Cannabis resin or oleoresin 

1302.19.00.10 
Λάδι κάνναβης, εκχυλίσματα και 
βάμματα 

Cannabis oil, extracts, and tinctures 

3004.90.00.21 
Φάρμακα για λιανική πώληση, που 
περιέχουν κάνναβη ή κανναβινοειδή 

Medicaments for retail sale, 
containing cannabis or 
cannabinoids 

Πηγή: Γενική Τελωνειακή Δ/νση Βόρειας Μακεδονίας 
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Η Βόρεια Μακεδονία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της 

Ευρώπης. Γενικότερα, η γεωργία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 8% της 

εθνικής παραγωγής και το 10% των εξαγωγών της χώρας.  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας της χώρας κ. Venko 

Filipce στο Reuters,  εκτιμάται ότι η βιομηχανία κάνναβης θα μπορούσε να 

παράγει έως και το 1% της εθνικής παραγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, στον βαθμό που πρόκειται για έναν 

κατεξοχήν εξωστρεφή κλάδο. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, έτσι 

όπως αυτά καταγράφονται από την Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 

 

Ειδικότερα, παρατίθεται, ως ακολούθως, πίνακας με την αξία των 

εισαγωγών και εξαγωγών των προϊόντων, υποπροϊόντων και πρώτων 

υλών για την καλλιέργεια κάνναβης, σε ευρώ, για τα έτη από 2017 έως 

2020, τα οποία είναι διαθέσιμα από τη Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της 

Βόρειας Μακεδονίας, βάσει εξαψήφιας ανάλυσης της συνδυασμένης 

ονοματολογίας.   

 

Εισαγωγές / Εξαγωγές προϊόντων κάνναβης από και προς τη Βόρεια Μακεδονία 

(βάσει εξαψήφια ανάλυση συνδυασμένης ονοματολογίας  / σε ευρώ) 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας  

 

 

Κωδ. 
Σ.Ο. 

Εισαγωγές  Εξαγωγές  

  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

060290 4.054.762 3.222.910 3.409.853  3.488.478 3.819.565 3.431.602 4.005.787 3.204.322 

120999 32.020 52.356 69.239 56.293 2.520 19.069 28.746 39.835 

121190 956.380 1.128.781 1.627.541 2.540.186 795.752 1.443.889 1.943.296 2.149.311 

130219 381.054 542.996 768.834 623.163 1.004 38.362 26.629 24.422 

300490 80.197.404 116.143.918 98.837.344 126.014.148 55.538.350 61.122.019 62.308.159 69.498.549 
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Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 

 

Ο εξαγωγικός δασμός ανέρχεται σε 1.000 δηνάρια, ανεξάρτητα από 

την ποσότητα των προϊόντων που εξάγονται. Στην περίπτωση των 

Φαρμάκων, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο 

και τεκμηρίωση. 

Ως προς το δασμολογικό καθεστώς της Βόρειας Μακεδονίας 

παραπέμπουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο, από όπου μπορείτε να 

αρυσθείτε περισσότερες πληροφορίες: 

http://carina.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-

davacki-en/558-tarifa-en 

  

Επισημαίνουμε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί τυχόν μη 

δασμολογικά εμπόδια και εμπορικοί φραγμοί στις εισαγωγές, δεδομένου 

ότι οι εισαγωγικές και εξαγωγικές ροές του εν λόγω κλάδου προϊόντων 

είναι εξαιρετικά περιορισμένες.  

 

Ε. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ε.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

 

Η νομιμοποίηση για την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς 

σκοπούς στη Βόρεια Μακεδονία εισήχθη μέσω τροποποιήσεων στον 

ισχύοντα νόμο για τον έλεγχο των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων 

ουσιών (οπιοειδών) τον Μάρτιο του 2016 (για το κείμενο του νόμου βλ. 

σχετικά τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-

KONTROLA-NA-OPOJNI-DROGI-I-PSIHOTROPNI-SUPSTANTSII-zakluchno-so-

37-od-2016.pdf. 

  Ο σκοπός ήταν να καταστήσει την ιατρική κάνναβη διαθέσιμη για 

όσους υπάρχει ιατρική ανάγκη.  

Για τον λόγο αυτό μόνο οι καλλιεργητές κάνναβης με άδεια 

επιτρέπεται να καλλιεργούν και να πωλούν λάδι κάνναβης ή τελικά 

προϊόντα κάνναβης. Η παραγωγή ρυθμίζεται από τις αρμόδιες Αρχές που 

εκδίδουν άδειες σε επιλεγμένους χειριστές (βλ. προηγούμενα κεφάλαια). 

http://carina.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-davacki-en/558-tarifa-en
http://carina.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-davacki-en/558-tarifa-en
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-KONTROLA-NA-OPOJNI-DROGI-I-PSIHOTROPNI-SUPSTANTSII-zakluchno-so-37-od-2016.pdf.
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-KONTROLA-NA-OPOJNI-DROGI-I-PSIHOTROPNI-SUPSTANTSII-zakluchno-so-37-od-2016.pdf.
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-KONTROLA-NA-OPOJNI-DROGI-I-PSIHOTROPNI-SUPSTANTSII-zakluchno-so-37-od-2016.pdf.
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Αυτό καθιστά τη Βόρεια Μακεδονία μία από τις λίγες χώρες στον 

κόσμο που επιτρέπουν την καλλιέργεια και την εξαγωγή του φυτού - 

ανοίγοντας τις πόρτες της σε επιχειρηματίες και επενδυτές.  

 

Νομικοί περιορισμοί: 

Στην αντίστοιχη νομοθεσία ορίζεται ότι η κάνναβη που καλλιεργείται 

στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να υποστεί επεξεργασία 

μόνο στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποκλειστικά από νομική 

οντότητα που διαθέτει άδεια για την παραγωγή εκχυλισμάτων κάνναβης. Η 

μεταφορά κάνναβης στον τόπο επεξεργασίας πραγματοποιείται από τον 

παραγωγό κάνναβης συνοδευόμενος από εκπροσώπους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, εις βάρος του παραγωγού.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορεί κανείς να δει τον παγκόσμιο χάρτη 

με τις χώρες οι οποίες έχουν νομιμοποιήσει την κάνναβη και σε ποιο 

βαθμό (σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2017): 

https://www.cannabisbusinesstimes.com/article/cannabis-legalization-

world-map/ 

Στοιχεία για τις απαιτήσεις του νόμου προκειμένου για αδειοδοτήσεις 

επιχειρήσεων για καλλιέργεια, παραγωγή και εξαγωγή, καθώς και 

πληροφορίες για πιστοποίηση των προϊόντων έχουν αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαια (βλ. ειδικότερα κεφάλαια Β.1 και Β.5). 

 

Ε.2 Συνέπειες θεσμικού πλαισίου  

 

Από τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της χρήσης της κάνναβης 

για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, η Βόρεια Μακεδονία εκτιμά ότι 

αποκομίζει διάφορα οφέλη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

 Οι ασθενείς της χώρας θα έχουν πρόσβαση στα τελικά προϊόντα 

φαρμακευτικής κάνναβης, αφού έχουν αποδειχθεί, ως έναν βαθμό, 

οι θεραπευτικές της ιδιότητες σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών και 

παθήσεων. Η πρόσβαση των ασθενών στα τελικά προϊόντα 

φαρμακευτικής κάνναβης θα ακολουθεί τους κανόνες του κρατικού 

μονοπωλίου και τα σκευάσματα θα χορηγούνται με ιατρική 

δίγραμμη συνταγή υπό την ευθύνη του γιατρού. 

 

https://www.cannabisbusinesstimes.com/article/cannabis-legalization-world-map/
https://www.cannabisbusinesstimes.com/article/cannabis-legalization-world-map/
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 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να καλλιεργούν 

ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών, με 

αποκλειστικό σκοπό, την παραγωγή τελικών προϊόντων 

φαρμακευτικής κάνναβης. Έτσι, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα 

επενδύσουν στην εξασφάλιση τόσο του χώρου, όσο και στην 

δημιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και μεταποίησης. 

 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τα 

παραγωγικά πλεονεκτήματα του τόπου. 

 

 Μέσα από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 

κάνναβης, δημιουργούνται οικονομικά οφέλη. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός πως η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και την 

μεταποίηση φαρμακευτικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια 

της ανάπτυξης και έτσι η προσφορά υστερεί σημαντικά σε σχέση με 

την παγκόσμια ζήτηση. 

 

Από την άλλη, όπως αναφέρθηκε ήδη, παρά την ύπαρξη 

νομοθετικού πλαισίου που καθιστά την ιατρική/φαρμακευτική κάνναβη 

νόμιμη στη Βόρεια Μακεδονία, η απόκτηση άδειας καλλιέργειας δεν 

αποτελεί εύκολη υπόθεση (βλ. προηγούμενα κεφάλαια). Οι υποψήφιοι 

καλλιεργητές πρέπει να ακολουθήσουν μια αυστηρή διαδικασία για την 

απόκτηση άδειας, η οποία συνεπάγεται την ίδρυση εταιρείας, 

εγγεγραμμένης στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων της χώρας και, στη 

συνέχεια, την υποβολή αιτήματος αδείας, εφόσον βέβαια τηρούνται όλες 

οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια. 

Η Ένωση των εδώ παραγωγών MAKKANABIS πρότεινε τροποποιήσεις 

στον ισχύοντα νόμο με σκοπό να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες 

για τη βιομηχανία κάνναβης στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και ένα 

καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτές οι τροπολογίες εισήχθησαν σε 

κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά βρίσκονται σε παύση προς το παρόν 

(βλ. λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Β.1).  

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε τη 

σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας η οποία θα επωμισθεί με την μελέτη 

των αλλαγών - τροποποιήσεων στη νομοθεσία για την αποποινικοποίηση, 

τη νομιμοποίηση της κάνναβης, καθώς και την εκμετάλλευση των 

ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών της.   
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Οι εν λόγω προτάσεις έχουν κατατεθεί, από το 2019, προς ψήφιση με 

σχετικό νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση. 

Συντονιστής της ομάδας τοποθετήθηκε ο Εθνικός Συντονιστής 

Στρατηγικών Επικοινωνιών της Κυβέρνησης, κ. Marjan ZABRCHANEC 

(https://vlada.mk/NacionalniKoordinatori/MarjanZabrchanec) και ως 

μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από : 

o Το γραφείο του πρωθυπουργού. 

o Το Υπουργείο Υγείας. 

o Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

o Το Υπουργείο Εσωτερικών. 

o Την Ένωση Τοξικολόγων. 

o Του Συλλόγου Παιδίατρων. 

o Την Ένωση Ογκολόγων. 

o Την Ένωση Νέων Φαρμακοποιών. 

o Την Ένωση Επανένταξης Νεαρών Καταδίκων. 

o Την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελσίνκι. 

o Του “HOPS” (Healthy Options Project Skopje). 

o -Την πλατφόρμα “Коалицијата Маргини”  (http://coalition.org.mk/za-nas/ ) 

o Την Ένωση για την κάνναβη και τις πράσινες πολιτικές “BILKA”. 

o Την ΜΚΟ “Coalition Cannabis Institute Pelagonija”. 

o Του «Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας της Μακεδονίας». 

o Την “Mac Cannabis”, Ένωση Παρασκευαστών Ιατρικής Κάνναβης.  

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα 

ζητήματα αναφορικά με την παραγωγή και χρήση του παραγώγων από 

το φυτό κάνναβη: 

- Αποποινικοποίηση και νομιμοποίηση κατοχής και προσωπικής χρήσης. 

- Αποποινικοποίηση φυτικής καλλιέργειας για προσωπική χρήση. 

- Μελέτη των δυνατοτήτων ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών συλλόγων. 

- Καθορισμό του συνόλου των συνθηκών υγείας για τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η κάνναβη. 

- Δυνατότητα αδειοδότησης των ιδιωτικών ιατρών να συνταγογραφούν 

παρασκευάσματα κάνναβης.  

- Δυνατότητα για κάθε ασθενή, στον οποίο έχει εγκριθεί θεραπεία με 

κάνναβη, να μπορεί την καλλιεργεί και να τη χρησιμοποιεί σε μορφή η 

https://vlada.mk/NacionalniKoordinatori/MarjanZabrchanec
http://coalition.org.mk/za-nas/
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οποία ταιριάζει καλύτερα στην κατάστασή του (από του στόματος, με 

εισπνοή ή σε υπόθετα). 

- Σύσταση Οργανισμού κάνναβης. 

-Σύσταση Ειδικού Ταμείου διαχείρισης των φόρων τους οποίους θα 

καταβάλουν, στο κράτος, οι εταιρείες παραγωγής και εμπορίας κάνναβης, 

με σκοπό αφενός, τη στήριξη έργων κοινωνικού ενδιαφέροντος, ήτοι  

στους τομείς της θεραπείας σπάνιων ασθενειών, των ΜΜΕ, του 

πολιτισμού και του αθλητισμού, και αφετέρου τη στήριξη του έργου του 

Οργανισμού Κάνναβης. 

Επίσης, προτάθηκε η δημιουργία ξεχωριστού οργανισμού για την 

κάνναβη, ο οποίος θα λειτουργεί ως ρυθμιστικός φορέας για τη 

βιομηχανία κάνναβης (σε αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση, όπου 

πολλά υπουργεία και ιδρύματα έχουν εξουσία σε ποικίλες διαφορετικές 

πτυχές της βιομηχανίας κάνναβης). 

Ως επόμενο βήμα, η Ένωση επιδιώκει, ασκώντας πιέσεις στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων, έναν νέο, ξεχωριστό νόμο για την κάνναβη, καθώς 

όπως πιστεύει δεν δικαιολογείται η ρύθμιση της κάνναβης σύμφωνα με 

τον ίδιο νόμο που καλύπτει τα ναρκωτικά και τα οπιοειδή.  

Όπως ίσως είναι γνωστό, η Συνθήκη του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά που 

ισχύει από το 1961 κατατάσσει την κάνναβη και τα παράγωγά της στην 

κατηγορία των ελεγχόμενων, παράνομων ναρκωτικών ουσιών, μαζί με 

άλλα φυτά όπως η παπαρούνα του οπίου, τα φύλλα της κόκας και τα 

παράγωγά τους.  

Ωστόσο, μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη τον Νοέμβριο του 2018 ήταν ότι η 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Τοξικομανία (ECDD) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) πρότεινε στον Ο.Η.Ε. να διαγράψει την 

κάνναβη από την κατάταξη IV (ίδια κατηγορία με την ηρωίνη) και να 

τοποθετήσει την ουσία στην κατηγορία Ι (χαμηλό δυναμικό κατάχρησης, 

αναγνωρισμένη ιατρική αξία). Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την 

διεξαγωγή της πρώτης επιστημονικής επισκόπησης της κάνναβης από τον 

Π.Ο.Υ. Ανεξάρτητα από την έκβαση, πρόκειται σαφώς για ένα βήμα το 

οποίο ενδέχεται να επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται για τα ναρκωτικά παγκοσμίως. 
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς επεκτείνεται γρήγορα 

και η αγορά κάνναβης αναπτύσσεται εκθετικά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα 

επόμενα χρόνια το μέγεθος της εν λόγω αγοράς αναμένεται ότι θα 

τριπλασιαστεί. Ως εκ τούτου, φαίνεται να υπάρχει συγκρατημένο 

επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα.  

Η Βόρεια Μακεδονία είναι μια χώρα που είναι έτοιμη να εισέλθει 

πλήρως στον εν λόγω οικονομικό τομέα. Έχει ήδη εκδηλωθεί το 

ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για να επενδύσουν στη Βόρεια 

Μακεδονία - καθώς είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει 

νομιμοποιήσει την καλλιέργεια κάνναβης και την παραγωγή εκχυλισμάτων 

κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Αφού επετράπησαν οι εξαγωγές ελαίων 

και εκχυλισμάτων κάνναβης, οι επενδυτές περιμένουν το τελικό βήμα με τη 

μορφή νομικής τροποποίησης, ώστε να μπορέσουν επίσης να αρχίσουν 

να εξάγουν αποξηραμένα άνθη κάνναβης.  

Το Γραφείο ΟΕΥ ετοίμασε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα με 

πληροφορίες που άντλησε από διάφορες επίσημες, ανοικτές πηγές, 

καθώς και από δημοσιογραφικές πληροφορίες και στοιχεία από την εδώ 

αγορά, ώστε να παρουσιάσει τη σημερινή εικόνα για τη βιομηχανία 

κάνναβης της Βόρειας Μακεδονίας, ήτοι την καλλιέργεια κάνναβης και την 

παραγωγή προϊόντων κάνναβης. 

Ορισμένοι από τους αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη βιομηχανία 

ιατρικής κάνναβης στη Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να δώσει την ώθηση 

που χρειάζεται η χώρα στην προσπάθειά της να προετοιμαστεί για να 

ενταχθεί επίσημα στην ΕΕ. Άλλοι εκτιμούν ότι, αν μη τι άλλο, η πώληση 

λουλουδιών κάνναβης θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ενισχύσει τα 

συνολικά έσοδα και να δώσει μια σημαντική «νομισματική ένεση» στην 

οικονομία της χώρας. 

Το προηγούμενο έτος αποτέλεσε μια χρονιά μετ’ εμποδίων για την 

ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, τόσο εξ’ αιτίας των βουλευτικών 

εκλογών, όσο και λόγω της πανδημίας. Μετά τη συγκρότηση της νέας 

Κυβέρνησης που προέκυψε τον Σεπτέμβριο 2020 και καθώς γίνονται 

προσπάθειες για μια πιο συστηματική αντιμετώπιση της πανδημίας, με το 

πέρασμα του χρόνου, θέματα όπως η παραγωγή φαρμακευτικής 

κάνναβης στη χώρα, που έχουν παραπεμφθεί στις καλένδες, θα βγουν 

ξανά στο προσκήνιο. 
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Το νομοσχέδιο βρίσκεται, επί του παρόντος, στο Υπουργείο Υγείας και 

θα επανέλθει στη νομοθετική διαδικασία μόλις γίνουν οι κατάλληλες 

τροποποιήσεις.  

Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας φαίνεται ότι επιδιώκει να 

διαχειριστεί προσεκτικά το θέμα. Από την άλλη, οι επενδυτές φαίνεται ότι 

έχουν προσδοκίες για άμεση διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και 

αρκετές επιχειρήσεις ελπίζουν σε γρήγορες νομοθετικές τροποποιήσεις για 

την ανάπτυξη των επενδυτικών δράσεων που έχουν ήδη δρομολογήσει. 

 

Η Προϊσταμένη 

 

 

 

Παγώνα Λάρδα 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  
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Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

(16.12.2020)  

Σύμφωνα με πληροφορίες του εδώ Εμπορικού Επιμελητήριου περί τα 

τέλη του προηγούμενου έτους υπεβλήθη σχέδιο νόμου που τροποποιεί το 

νομικό πλαίσιο για τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπες ουσίες.  

Παρατίθενται ως ακολούθως το περιεχόμενο των επιμέρους 

κεφαλαίων του νομοσχεδίου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων:   

 Κεφάλαιο Ι. : Γενικές διατάξεις. Τα άρθρα 1 έως 7 ρυθμίζουν το 

αντικείμενο του νόμου, τον σκοπό του νόμου, την έννοια των όρων, τις 

απαγορεύσεις, τις περιπτώσεις κατάσχεσης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων 

ουσιών και φυτών τα οποία μπορούν να ληφθούν ως ναρκωτικά.  

Κεφάλαιο II. : Συντονισμός δραστηριοτήτων  

А. Κρατικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και  

Β. Εθνική στρατηγική. Τα άρθρα 8 έως 36 καθορίζουν τους κρατικούς 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της παραγωγής και του 

εμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και την 

υποχρέωση υιοθέτησης εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά στη 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.  

Κεφάλαιο III. : Ταξινόμηση και έλεγχος ναρκωτικών, ψυχοτρόπων 

ουσιών και φυτών. Στα άρθρα 37 έως 43, καθορίζεται ο κατάλογος των 

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η ταξινόμηση σε λίστες, ο τρόπος 

καταχώρισης των ονομάτων ουσιών και φυτών, οι απαγορεύσεις των 

ναρκωτικών, που είναι καθορισμένα φάρμακα, ψυχοτρόπες ουσίες και 

φυτά που ταξινομούνται στον κατάλογο Ι, ο έλεγχος των ναρκωτικών, 

ψυχοτρόπων ουσιών και φυτών που ταξινομούνται στον κατάλογο II και III, 

ο έλεγχος παρασκευασμάτων ουσιών και φυτών, καθώς και οι 

περιπτώσεις εξαίρεσης ορισμένων παρασκευασμάτων από τα μέτρα και 

τον έλεγχο. 

Κεφάλαιο IV.: Καλλιέργεια φυτών από τα οποία μπορούν να ληφθούν 

ναρκωτικά. Τα άρθρα 44 έως 55, καθορίζουν την επιτρεπόμενη καλλιέργεια 

φυτών ή την καταστροφή τους, την καλλιέργεια παπαρούνων που 



Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια  ΙΑΤΡΙΚΗ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

Σελίδα 29 από 32 

 

προορίζονται για την παραγωγή ναρκωτικών, την καλλιέργεια κάνναβης 

που προορίζεται για την παραγωγή ναρκωτικών για ιατρικούς ή / και 

επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και την καλλιέργεια κάνναβης για 

βιομηχανικούς σκοπούς.  

Κεφάλαιο V. : Ουσίες και φυτά που κατατάσσονται στους 

καταλόγους II και III. Τ άρθρα 56 έως 74, καθορίζουν τις διαδικασίες 

έκδοσης γενικών αδειών (αναφορικά με τις νομικές οντότητες που 

επιτρέπονται να προβούν στην παραγωγή και πώληση ναρκωτικών και 

ψυχοτρόπων ουσιών, την έκδοση άδειας παραγωγής και διακίνησης 

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την έκδοση αδειών για εξοπλισμό 

και εγκαταστάσεις, τις κοινές διατάξεις για την έκδοση αδειών εργασίας και 

τις άδειες για εξοπλισμό και χώρους, τον περιορισμό αποθεμάτων και την 

ετήσια έγκριση παραγωγής). Επίσης, οι διαδικασίες έκδοσης ειδικών 

αδειών (αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα που επιτρέπονται να προβούν 

στην εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση, συσκευασία και σήμανση, 

διαφήμιση προϊόντων, παρασκευασμάτων, εκχυλισμάτων και βαμμάτων · 

με την κατοχή και αγορά για ιατρικούς σκοπούς · τις υποχρεώσεις ιατρών 

ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής και τις απαγορεύσεις έκδοσης 

όσον αφορά σε ανήλικους και ψυχικά ασθενείς · τα φάρμακα πρώτων 

βοηθειών · τις δημόσιες μεταφορές · το χονδρικό και λιανικό εμπόριο · την 

κατοχή κατά τις συνοριακές διελεύσεις · και τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 

για χρήση στα ζώα). 

Κεφάλαιο VI. : Κοινές διατάξεις για ουσίες που ταξινομούνται στους 

καταλόγους II και III. Στα άρθρα 75 έως 94, περιλαμβάνονται διατάξεις για 

την επαλήθευση του αιτούντος. για συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα 

· για εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση · για το περιεχόμενο της 

αίτησης για άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής · για υποχρεώσεις κατά την 

εισαγωγή ή εξαγωγή · για το περιεχόμενο ταξιδιωτικών εγγράφων · για 

απαγορευμένες εισαγωγές και εξαγωγές · για παρακράτηση αποστολών · 

για διαμετακόμιση · για αεροπορική διαμετακόμιση · για τις υποχρεώσεις 

της τελωνειακής διοίκησης · για μεταφορά που δεν θα θεωρείται 

εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση · για ελεύθερες τελωνειακές ζώνες και 

τελωνειακές αποθήκες · για ειδικούς όρους παραγωγής ή εμπορίου · για 

μέτρα ασφαλείας αποθήκευσης · για αρχειοθετήσεις εργασίας, 

περιστασιακές ειδοποιήσεις, απογραφή εμπορευμάτων και αξιολόγηση 

της κατάστασης και των υποχρεώσεων του μεταφορέα.  

Κεφάλαιο VII. : Κατοχή ορισμένων ποσοτήτων για επιστημονικούς και 

αστυνομικούς σκοπούς. Τα άρθρα 95 έως 97 περιέχουν διατάξεις σχετικά 
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με την κατοχή για λόγους ιατρικής ή επιστημονικής έρευνας (π.χ. 

αναλύσεις), για εκπαιδευτικούς λόγους (π.χ. εκπαίδευση αστυνομικού ή 

ιατροδικαστικού προσωπικού, αστυνομικών σκύλων για ανίχνευση, κλπ), 

στην εγκληματολογία (για εξιχνίαση συναφούς εγκλήματος).  

Κεφάλαιο VIII. : Μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. Τα άρθρα 98 έως 

105 περιέχουν διατάξεις για το A. Πρόληψη (δραστηριότητες πρόληψης, 

υποχρεώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και άλλων ατόμων · δραστηριότητες 

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και απαγόρευση έκθεσης ενός ατόμου στη 

δράση ναρκωτικών) και για το Β. Θεραπεία και φροντίδα για εξαρτημένους 

και περιστασιακούς χρήστες ναρκωτικών (θεραπεία εθισμένων και 

περιστασιακών χρηστών ναρκωτικών σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης σύμφωνα με τους κανονισμούς περί υγειονομικής 

περίθαλψης).  

Κεφάλαιο IX. : Τα άρθρα 106 και 107, περιέχουν διατάξεις για αρχεία 

καλλιέργειας φυτών και απόρριψης ναρκωτικών, καθώς και για το Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.  

Κεφάλαιο X. : Διαδικασία σχετικά με κατασχεθέντα ναρκωτικά και 

φυτά. Τα άρθρα 108 έως 111, καθορίζουν τους κανόνες για την 

παράδοση και την καταστροφή, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της 

επιτροπής που είναι παρούσα κατά την καταστροφή, τη νομική βάση για 

τη θέσπιση ενός κανονισμού σχετικά με την αποθήκευση, τον χειρισμό και 

την καταστροφή του κατασχεθέντος ναρκωτικού, της ψυχοτρόπου ουσίας 

και του φυτού από το οποίο μπορεί να ληφθεί το ναρκωτικό, ενώ 

καθορίζεται και από ποιες πηγές κατανέμονται τα μέσα για την 

καταστροφή του ναρκωτικού, της ψυχοτρόπου ουσίας και του φυτού.  

Κεφάλαιο XI. : Εποπτεία. Στα άρθρα 112 έως 120, καθορίζονται οι 

αρμόδιοι φορείς και οι επιθεωρήσεις (επιθεώρηση, δειγματοληψία, 

διαδικασία εκπαίδευσης).  

Κεφάλαιο XII.: Προβλέψεις για παράβαση. Στα άρθρα 121 έως 127, 

καθορίζονται οι παραβάσεις και το ύψος των προστίμων.  

Κεφάλαιο XIII. : Μεταβατικές και τελικές διατάξεις. Στα άρθρα 128 έως 

134, ορίζεται το μεταβατικό καθεστώς. 

https://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=28&id=930&lng=1 

 

===================================================== 

https://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=28&id=930&lng=1
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Στον ακόλουθο σύνδεσμο δείτε το κείμενο του σχεδίου νόμου (στην τοπική 

γλώσσα):  

https://www.fk.mk/predlog-zakon-za-kontrola-na-opojni-drogi-i-psihotropni-

supstanci/ 
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Πηγές: 

 Υπουργείο Γεωργίας, Δασών & Υδάτινων Πόρων Βόρειας Μακεδονίας 

 Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας 

 Εμπορικό Επιμελητήριο Βόρειας Μακεδονίας 

 Φαρμακευτικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας 

 Εγχώριος και διεθνής Τύπος 

 Euromonitor  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στοιχεία Επικοινωνίας : 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΟΕΥ) 

ΣΚΟΠΙΑ 

ΤΗΛ.:+389 2 3129456, 3129458 

Ε-MAIL: ecocom-skopje@mfa.gr 

Ιστότοπος: 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/office/859 

 

Στελέχωση Γραφείου ΟΕΥ:  

 Παγώνα  Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

 Ευτυχία, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 

 
Σημειώσεις / Disclaimer :  

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων, 

παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας 

(ecocom-skopje@mfa.gr).  

3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν προέρχονται τόσο από επίσημες 

πηγές (Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και 

δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από αναφορές σε έντυπα και άλλα μέσα μαζική 

ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ- Σκοπίων τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές 

πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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