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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων 

στον κλάδο κάνναβης 

(Νέα Υόρκη, 20/5/2021). 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20/5, με πρωτοβουλία του γραφείου μας, σε συνεργασία με την 

εγνωσμένου κύρους αμερικανική νομική εταιρεία “Duane Morris”, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο 

τμήμα παροχής συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης ειδικά για τον κλάδο κάνναβης, και το φορέα 

“Enterprise Greece” η διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) “Cannabis Investment: How Greece Is 

Embracing the Opportunity and Leading the EU Market”. Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η παρουσίαση 

των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στη χώρα μας στο κλάδο καλλιέργειας φαρμακευτικής 

κάνναβης, η παρουσίαση του νομικού πλαισίου που διέπει τις εν λόγω επενδύσεις και τα αντίστοιχα 

επενδυτικά κίνητρα που προσφέρονται. 

Η εκδήλωση χωρίστηκε σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες, ήτοι χαιρετισμούς που απηύθυναν 

εκπρόσωποι των τριών συνδιοργανωτών, παρουσίαση από εκπρόσωπο της “Duane Morris” της 

υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών στον κλάδο κάνναβης στην Ευρώπη, παρουσίαση των 

ευκαιριών και του νομικού πλαισίου υλοποίησης και προσέλκυσης επενδύσεων στον κλάδο κάνναβης 

από εκπρόσωπο του “Enterprise Greece”, δύο επιτυχημένες περιπτώσεις υλοποίησης επενδύσεων στη 

χώρα μας (αμερικανική “Kaya Holdings” και ισραηλινή “Tikun”) και τέλος ενότητα ερωταπαντήσεων 

(Q&A). 

Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο συνέταιρος της εταιρείας “Duane Morris”, κ. Evan 

Michailidis, παρουσίασε, κατά γενική ομολογία, σημαντική επιτυχία και την παρακολούθησαν 120 

άτομα, 105 εκ των οποίων εκπρόσωποι εταιρειών, οι πλείστοι εκ των οποίων με εξειδικευμένο 

ενδιαφέρον στον κλάδο κάνναβης. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε αρχικά ο κ. Evan Michailidis. Πραγματοποίησε σύντομη 

μνεία στην εξειδίκευση της εταιρείας του στο συγκεκριμένο κλάδο, στις σημαντικές προοπτικές που 

αυτός παρουσιάζει παγκοσμίως και στο γεγονός ότι η χώρα μας πρωτοπορεί, αντιλαμβανόμενη εγκαίρως 

τις σημαντικές προοπτικές που διανοίγονται, υιοθετώντας πρώτη στην Ευρώπη εξειδικευμένο νομικό 

πλαίσιο. 

Εκ μέρους της εταιρείας “Duane Morris” χαιρετισμό απηύθυνε ο συνέταιρος και επικεφαλής 

του Τμήματος κάνναβης, κ. Seth Goldberg. Ανέφερε ότι ο κλάδος κάνναβης εξελίσσεται πλέον ταχέως 

στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον επενδυτών, με αποτέλεσμα τη 

γρήγορη μεγέθυνση εταιρειών που εισέρχονται εγκαίρως, πρώτες στον κλάδο. Στην αμερικανική ήπειρο 

σημαντικές προόδους έχει πραγματοποιήσει ο Καναδάς, ο οποίος διαθέτει πλέον εταιρείες – ηγέτες, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις της “Cronos Group” και “Canopy Growth”. Επίσης, 

αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και συγκεκριμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

Αφ’ης στιγμής αρθούν, εντός των αμέσως προσεχών ετών, υφιστάμενοι νομικοί περιορισμοί σε 

ομοσπονδιακό επίπεδο, αναμένει εκτίναξη της αναπτυξιακής προοπτικής του κλάδου. Προς την 
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κατεύθυνση αυτή συνηγορεί το γεγονός ότι ευμενώς διάκειται τόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. J. Biden, 

όσο και η Αντιπρόεδρος κα. K. Harris, αλλά επίσης και η πλειοψηφία των μελών του αμερικανικού 

Κογκρέσου. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και αναμενόμενες εξελίξεις, ο κλάδος συγκεντρώνει 

πλέον το ενδιαφέρον εδραιωμένων εταιρειών από συγγενικούς κλάδους παραγωγής προϊόντων που 

υπόκεινται σε αυστηρό νομικό πλαίσιο, ήτοι εταιρειών από τους κλάδους προϊόντων καπνού, 

φαρμακευτικές και εταιρείες αλκοολούχων. Ειδικά σε ότι αφορά στα αλκοολούχα, ήδη έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους στην αγορά αναψυκτικά και αλκοολούχα με εκχύλισμα κανναβιδιόλης (π.χ. μπύρα, 

ισοτονικά). Σημαντικότατο ρόλο στην κατάκτηση μεριδίου στην παγκόσμια αγορά θα διαδραματίσει η 

σωστή τοποθέτηση επώνυμων προϊόντων (“branding”). Επίσης, ήδη εμφανίζονται στις ΗΠΑ φορείς 

προώθησης συμφερόντων της βιομηχανίας κάνναβης, αναφέροντας χαρακτηριστικά το φορέα 

“American Trade Association for Cannabis & Hemp” (ATACH). Ομοίως, εξελίξεις αναμένει και στην 

σταδιακή διαμόρφωση διεθνούς νομικού πλαισίου παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης προϊόντων 

κάνναβης. Ανέφερε εν προκειμένω, ότι επί του παρόντος στις ΗΠΑ απαγορεύεται τόσο η εξαγωγή, όσο 

και η εισαγωγή προϊόντων κάνναβης. 

 Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του υπογράφοντος. Αφού καλωσόρισε τους 

συμμετέχοντες και ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές “Duane Morris” και “Enterprise Greece” για 

την άριστη συνεργασία και συντονισμό, αναφέρθηκε στην αλλαγή του τοπίου αποδοχής προϊόντων 

κάνναβης στις ΗΠΑ, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, δεδομένου ότι όλο 

και περισσότερες Πολιτείες νομιμοποιούν την καλλιέργειά της, όχι μόνο για φαρμακευτική χρήση, αλλά 

ακόμη και για λόγους αναψυχής. Ειδικότερα, 17 Πολιτείες έχουν εισέτι νομιμοποιήσει τη χρήση για 

ψυχαγωγικούς λόγους και 36 Πολιτείες για φαρμακευτική χρήση, ενώ, σύμφωνα με ενδείξεις, ευμενώς 

διάκειται η παρούσα κυβέρνηση για τη νομιμοποίηση χρήσεών της σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Υπό το 

πρίσμα των εξελίξεων στις ΗΠΑ και αντίστοιχου διαφαινόμενου ενδιαφέροντος στη Ευρώπη, ο κλάδος 

κάνναβης έχει συγκεντρώσει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο ευνοείται επίσης από τη 

συγκέντρωση πολύ μεγάλου ύψους διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία αναζητούν 

επενδυτικές ευκαιρίες σε νέους κλάδους, με αξιόλογες προοπτικές. Επισήμανε ότι τα επενδυτικά σχέδια 

στη χώρα μας μπορούν να υπαχθούν, και να λάβουν ωφελήματα, είτε στον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 

4399/2016), είτε στο νόμο “Fast Track” στρατηγικών επενδύσεων (Ν. 3894/2010), αναφέροντας 

ακροθιγώς τα σημαντικότερα εξ αυτών, δυνάμενα να ανέλθουν συνολικά έως το 55% του συνολικού 

ύψους της επένδυσης. Ανέφερε επίσης, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω εκσυγχρονισμός και 

βελτίωση του νομικού πλαισίου, προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης των εξαγωγών προϊόντων 

κάνναβης. Τέλος, έτερα σημαντικά προτερήματα της χώρας μας συνιστούν η αναμενόμενη, αρχής 

γενομένης από το 2022, μείωση του ύψους εταιρικής φορολόγησης από το 24% στο 22% και η 

μακρόχρονη παράδοση και ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 

Κλείνοντας, ανέφερε ότι έως τώρα έχουν αδειοδοτηθεί 94 επενδυτικά σχέδια. 

 Στο χαιρετισμό του, ο Δ/νων Σύμβουλος του “Enterprise Greece”, κ. Γ. Φιλιόπουλος, 

ανέφερε ότι η χώρα μας έγκαιρα διέγνωσε τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος και 

η διαφαινόμενη μεγέθυνση της αγοράς, θεσπίζοντας έτσι ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό νομικό πλαίσιο 

προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ επίσης διαθέτει μακρά παράδοση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων 

και δη βοτάνων υψηλής ποιότητας. Ανέφερε συγκεκριμένα, ότι στη χώρα  μας φύονται 6.000 είδη 

βοτάνων, 1.000 εκ των οποίων είναι γηγενείς ποικιλίες. Για το λόγο αυτό, η χώρα μας διαθέτει μακρά 

παράδοση στη χρήση βοτάνων, και εν γένει φυσικών προϊόντων, τόσο για θεραπευτικούς σκοπούς, όσο 

και για λόγους ευεξίας. Πολύ σημαντικό θετικό στοιχείο συνιστά επίσης η ύπαρξη άρτιων και 
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σύγχρονων υποδομών μεταφορών, που επιτρέπουν τον εύκολο, απρόσκοπτο και ταχύ εφοδιασμό της 

μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς. 

 Ο κ. Η. Ηλιάδης, Δ/ντης Προσέλκυσης & Υποστήριξης Επενδύσεων του “Enterprise 

Greece”, παρουσίασε το νομικό πλαίσιο και τις επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται στην 

καλλιέργεια κάνναβης στη χώρα μας. Αναφέρθηκε αρχικά στην εν γένει βελτίωση του οικονομικού και 

επενδυτικού περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβε η χώρα μας για αντιμετώπιση της 

πανδημικής κρίσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση της πιστοληπτικής της ικανότητας, 

συγκεντρώνοντας έτσι πλέον το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλοδαπών εταιρειών εγνωσμένου κύρους (π.χ. 

Pfizer, Volkswagen, Microsoft, Blackstone κ.ά.). Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας αναμένεται 

να σημειώσει ανάπτυξη 4,1% το τ.έ. και 6,1% το επόμενο. Σημαντικά κίνητρα συνιστούν η σταδιακή 

συρρίκνωση του εταιρικού φόρου, του φόρου επί των μερισμάτων, των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά 

επίσης και το υψηλό επίπεδο του εγχώριου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού. Σε ότι αφορά ειδικά 

στον κλάδο κάνναβης, σημαντικά κίνητρα συνιστούν η παράδοση στην παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων, η πρωτοπορία στη θέσπιση νομικού πλαισίου νομιμοποίησης φαρμακευτικής κάνναβης που 

περιλαμβάνει ταχείες και απλές διαδικασίες αδειοδότησης, θέσπιση νομικού πλαισίου διευκόλυνσης 

εξαγωγής της που περιλαμβάνει χαμηλού κόστους αδειοδότηση εντός 90 ημερών, μεγάλο εύρος 

κινήτρων (επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις εργατικού κόστους και κόστους έρευνας και 

ανάπτυξης κ.ά.), δυνατότητα χορήγησης αδειών παραμονής για στελέχη εταιρειών και τις οικογένειές 

του, δυνατότητα εξασφάλισης παρεκκλίσεων πολεοδομικού και χωροταξικού τύπου κ.ά. 

Ακολούθησε η παρουσίαση της επένδυσης της αμερικανικής εταιρείας “Kaya Holdings” στη 

Θήθα, με την επωνυμία “Greekkannabis”, από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Craig Frank και 

τον Managing Partner στην Ελλάδα, κ. Παναγιώτη Κινινή. Η επένδυση περιλαμβάνει 9 θερμοκήπια, 

35.000 τ. ποδών έκαστο. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται σε 4 κύκλους ετησίως, εφαρμόζοντας 

φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν ανακύκλωση ύδατος και 

διαχείριση αποβλήτων, αποδίδοντας 38 περίπου τόνους υψηλής ποιότητας φαρμακευτική κάνναβη, με 

την πρώτη συγκομιδή να αναμένεται τον Ιανουάριο του 2023. Η εταιρεία επέλεξε τη χώρα μας για 

υλοποίηση της επένδυσης λόγω συνδυασμού σειράς ευμενών παραγόντων, όπως κλιματολογικές 

συνθήκες, υψηλής ποιότητας επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, χαμηλό εργατικό κόστος, επάρκεια 

απαραίτητων δημοσίων υποδομών, ευμενές ρυθμιστικό πλαίσιο και ευκολία πρόσβασης στην αγορά της 

Ε.Ε. Άξια επίσης μνείας η αναφορά του κ. Frank, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της δέσμευσης της 

χώρας μας για συνεχή προσαρμογή και βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η επένδυση της ισραηλινής εταιρείας “Tikun Olam” από το Δ/ντα 

Σύμβουλο της θυγατρικής της στην Ελλάδα, “Tikun Europe”, κ. Ν. Μπέη. Η μητρική εταιρεία 

“Tikun Olam” ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 και θεωρείται σήμερα ηγέτης στον κλάδο έρευνας 

και ανάπτυξης φαρμακευτικής κάνναβης παγκοσμίως, με παρουσία, εκτός από το Ισραήλ, στην Ευρώπη, 

τις ΗΠΑ, και την Αυστραλία. Υπογραμμίζεται ότι η άδεια παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης που η 

εταιρεία απέσπασε το 2005 από το ισραηλινό Υπουργείο Υγείας ήταν η πρώτη σχετική άδεια που 

χορηγήθηκε παγκοσμίως. Η “Tikun Europe” ιδρύθηκε το 2018. Η επένδυση, ύψους 40 εκατ. Ευρώ, 

πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις 56.000 τ.μ. και 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τ.έ., οπότε θα αποτελεί τη μοναδική εισέτι 

ολοκληρωμένη σχετική επένδυση χώρα μας. Σταδιακές επεκτάσεις προγραμματίζονται έως το 2023. Η 

επένδυση, σε θερμοκήπια συνολικής έκτασης 21.000 τ.μ., περιλαμβάνει τις πλέον προηγμένες, υψηλού 

αυτοματισμού παραγωγικές μεθόδους που αποδίδουν κορυφαίας ποιότητας προϊόν, αποτέλεσμα 
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εμπειρίας 15ετούς επιστημονικής έρευνας της “Tikun Olam”. Η πρώτη συγκομιδή αναμένεται το πρώτο 

τρίμηνο του 2022. Ο κ. Μπέης αναφέρθηκε ειδικά στις εξαιρετικές αναπτυξιακές προοπτικές της αγοράς 

της Ε.Ε., η αξία προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης της οποίας αναμένεται να αγγίξει τα 56 δισ. Ευρώ 

περίπου έως το 2028. Υπογράμμισε δε ότι η βιομηχανία κάνναβης εμφανίζει βάσιμες ενδείξεις 

ανάδειξής της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη και πλέον κερδοφόρα βιομηχανία παγκοσμίως. Σε ότι 

αφορά στην αγορά της Ε.Ε., πρόκληση συνιστά η έλλειψη ενιαίου και εναρμονισμένου νομικού 

πλαισίου. Όπως ανέφερε ο κ. Μπέης, η εταιρεία επέλεξε τη χώρα μας για την παραγωγική της 

δραστηριοποίηση στην Ευρώπη, λόγω ιδανικών γεωμορφολογικών και κλιματικών συνθηκών 

παραγωγής κάνναβης, του γεγονότος ότι αποτελεί κ-μ της Ε.Ε., στοιχείο που επιτρέπει τον απρόσκοπτο 

εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς, πολιτικής σταθερότητας, εν γένει ευμενών αναπτυξιακών 

προοπτικών, χαμηλότερου κόστους υλοποίησης επένδυσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

(εργατικό κόστος, κατασκευή εγκαταστάσεων, λειτουργικά κόστη κ.ά.), βελτίωσης του φορολογικού 

καθεστώτος, βελτίωσης του νομικού πλαισίου διακίνησης και εξαγωγής φαρμακευτικής κάνναβης και 

τέλος ευκολίας εντοπισμού έμπειρου στελεχιακού και εργατικού δυναμικού. Σε ότι αφορά ειδικότερα 

στις κλιματικές συνθήκες, ανέφερε ότι επιτρέπουν υψηλή συγκομιδή τόσο φαρμακευτικής κάνναβης 

εντός θερμοκηπίων, όσο και βιομηχανικής κάνναβης σε ανοιχτές καλλιέργειες. Επισήμανε επίσης, ότι η 

ανταπόκριση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας, κατά τη 

διαδικασία αδειοδότησης, υπήρξε «υποδειγματική» (“exceptional”), ενώ επίσης υποστήριξης έτυχαν 

από τις τοπικές αρχές της Κορίνθου. Σημαντική χαρακτήρισε και την πρόσφατη εξέλιξη δημιουργίας 

νομικού πλαισίου αδειοδότησης απευθείας εξαγωγής του προϊόντος, χωρίς να είναι προηγουμένως 

υποχρεωτική, ως ίσχυε έως τώρα, η προηγούμενη λήψη άδειας κυκλοφορίας του στη χώρα μας. Ο κ. 

Μπέης ολοκλήρωσε την παρουσίασή του, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει όλα τα εχέγγυα 

εξέλιξής της σε ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικής και βιομηχανικής 

κάνναβης, προσελκύοντας μεγάλου ύψους ξένες επενδύσεις, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

Από απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων στην τελευταία ενότητα των ερωταπαντήσεων (Q&A) 

σταχυολογούνται οι ακόλουθες: 

- Το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει επί του παρόντος την παραγωγή προϊόντων κάνναβης που 

προορίζονται για χρήση ως συμπληρώματα τροφίμων, δεδομένου ότι στη φάση αυτή το νομικό 

πλαίσιο επικαιροποιείται και βελτιώνεται ειδικά για την παραγωγή κάνναβης που προορίζεται για 

φαρμακευτικούς, ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. 

- Επί του παρόντος δεν επιτρέπεται η εξαγωγή προϊόντος σε μορφή χύδην. Η εξαγωγή επιτρέπεται στη 

μορφή συσκευασιών των 30 γραμμαρίων. Ωστόσο, δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των 

τεμαχίων (συσκευασιών) 30 γραμμαρίων που δύνανται να εξαχθούν. 

- Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης από τη χώρα μας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, στις 

ΗΠΑ απαγορεύεται, επί του παρόντος, τόσο η εξαγωγή όσο και η εισαγωγή προϊόντων κάνναβης.  

- Σε ερώτηση ειδικά προς τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών “Kaya Holdings” και “Tikun Europe” 

σχετικά με την κακή φήμη της χώρας μας στο πεδίο της διαφθοράς, και κατά πόσο οι εταιρείες 

αντιμετώπισαν σχετικό πρόβλημα που δυσχέρανε ή καθυστέρησε την υλοποίηση της επένδυσής τους, 

οι ομιλητές από αμφότερες τις εταιρείες απέρριψαν κατηγορηματικά ότι αντιμετώπισαν σχετικό 

πρόβλημα. Ένας δε εκ των ομιλητών ανέφερε ότι η εμπειρία συνεργασίας του με τις ελληνικές αρχές 

υπήρξε άψογη, παρά το γεγονός ότι ενεπλάκησαν 7 Υπουργεία, πραγματοποιώντας ιδιαίτερη μνεία 
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στην άριστη εντύπωση που αποκόμισε από την αντιμετώπισή του στο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας.  

- Δεν υφίσταται πλαφόν στο μέγιστο αριθμό αδειών καλλιέργειας και παραγωγής που δύναται να 

χορηγηθούν. 

- Τις εγκρίσεις χορηγούν τρία Υπουργεία, ήτοι το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Υπ. Υγείας και το 

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες (π.χ. Γεν. Γραμματεία 

Βιομηχανίας, Ε.Ο.Φ.) και στην αδειοδότηση δεν εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Η επαφή και 

συνεργασία με το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων χαρακτηρίστηκε ως ομαλή και απρόσκοπτη, ενώ 

επίσης ο φορέας “Enterprise Greece” βοηθά στην επιτάχυνση της διαδικασίας. 

- Δεν υφίσταται προτιμησιακό καθεστώς εγχώριων, έναντι αλλοδαπών, επενδυτών. Η χώρα μας 

καλωσορίζει και αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο κάθε επενδυτή, ανεξαρτήτως εθνικότητας. 

 

 


