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Κ άβΚ άβ«ΚαννάβιΚαννάβι»

Ημερίδα «Κλωστική κάνναβη Ημερίδα «Κλωστική κάνναβη –– Καλλιέργεια Καλλιέργεια –– Προοπτικές» Προοπτικές» 
ΕΛΓΟ ΕΛΓΟ –– ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘεσΘεσ/νίκη 11/2016/νίκη 11/2016



 σπόροι, έλαια, αλεύρι, τρόφιμα,  σπόροι, έλαια, αλεύρι, τρόφιμα, 
διατροφικά συμπληρώματα, ποτά, …
 κλωστές ίνες, σχοινιά, υφαντά, υφάσματα
 καλλυντικά
 οικοδομικά & μονωτικά υλικά, βερνίκια, …
 χαρτί και χαρτοπολτό
 φαρμακευτικά σκευάσματα
 β λ ά βιοπλαστικά
 βιοκαύσιμα
 άλλα καινοτόμα - οικολογικά προϊόντα 
(π χ  γραφένιο  νανοκυτταρίνη  υλικό για 3D (π.χ. γραφένιο, νανοκυτταρίνη, υλικό για 3D 
εκτυπωτές, άτρακτος αεροπλάνου κ.ά. …)

~ 25.000 προϊόντα !!!



Στη διάρκεια του μεσοπολέμου, με την εμφάνιση της βιομηχανίας 
των πετροχημικών, τα προϊόντα κάνναβης αντιμετωπίστηκαν ως 
έ  ή   έ   ξ ί  ένας ανταγωνιστής που έπρεπε να εξαφανιστεί. 
∆αιμονοποίηση∆αιμονοποίηση βιομηχανικής κάνναβηςβιομηχανικής κάνναβης

-- Υπέρμετρη προβολή της ινδικής κάνναβης εις βάρος της Υπέρμετρη προβολή της ινδικής κάνναβης εις βάρος της 
βιομηχανικήςβιομηχανικής

Μετά από ~ 60 χρόνια

Η πρώτη σπορά 

Μετά από ~ 60 χρόνια

Η πρώτη σπορά 

ΕλλάδαΕλλάδα: Καλλιεργήθηκε για χιλιάδες χρόνια 
Α ξ ώθ / Α ύθ  όλ   ό 

βιομηχανικήςβιομηχανικής
-- Ενίσχυση σύγχυσης, προκατάληψης και παραπληροφόρησηςΕνίσχυση σύγχυσης, προκατάληψης και παραπληροφόρησης

Η πρώτη σπορά 
27/4/16

Ύπατο Βοιωτίας

Η πρώτη σπορά 
27/4/16

Ύπατο Βοιωτίας

Απαξιώθηκε/ Απαγορεύθηκε μόλις πριν από 
60 χρόνια

ΕΕΕΕ: Επαναεισαγωγή καλλιέργειας αρχές ‘90ΕΕΕΕ: Επαναεισαγωγή καλλιέργειας αρχές 90
ΕλλάδαΕλλάδα: Άγνοια & προκατάληψη -> ο παραλογι-
σμός των διώξεων

20132013 -> ο Ν. 4239/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών …»
20162016 -> η ΚΥΑ 1750/39224/2016 «Καθορισμός των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων  σχετικά με τους όρους και της συμπληρωματικών μέτρων …, σχετικά με τους όρους και της 
προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης … με περιεκτικότητα 
σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2% …»



Μία διαφορετική προσπάθεια Μία διαφορετική προσπάθεια 
στο χώρο του στο χώρο του επιχειρείνεπιχειρείν

με γνώμονα 
- το γενικό συμφέρον 

- την οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική & περιβαλλοντική διάσταση 
τη συλλογική συνεργατική λειτουργία 

με γνώμονα 

καλλιέργεια καλλιέργεια Καλύπτει κάθετα όλους τους 
ί   ί

- τη συλλογική - συνεργατική λειτουργία 

έρευνα έρευνα μεταποίησημεταποίηση

τελική διάθεσητελική διάθεση

τομείς της οικονομίας

μεταξύ μεταξύ 

γεωργίας επιστήμης επιχειρήσεων άλλων φορέωνβιοοικονομίας



Καθετοποιημένη∆υναμική Ευέλικτη

Μπορεί να εμπλουτίζεται κάθε έτος
έ  έλ  ή/  ίέ  έλ  ή/  ί

αθ ο ο ημ ηαμ ή η

με νέα μέλη ή/και συνεργασίεςνέα μέλη ή/και συνεργασίες
ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις 
που θα έχουν σχεδιαστεί – οργανωθεί

Αποτελείται από έναν αρχικό κορμό μελών με 
πολύχρονη πολύχρονη 

ή ή ή ίή ή ή ίεπαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρίαεπαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία

Συμμετέχοντες 2016: Συμμετέχοντες 2016: 
ό   ύ β λ  ό   άδ  έ θλ  αγρότης + σύμβουλοι γεωπόνοι + μονάδα έκθλιψης 
ελαίου + επιχειρήσεις εμπορίας & εστίασης

Συνεργασίες 2016: Συνεργασίες 2016: 
εργαστήριο χαρτοποιίας + μονάδα πέλετεργαστήριο χαρτοποιίας + μονάδα πέλετ

+ κέντρο διατήρησης παραδοσιακών τεχνών 
κλωστοϋφαντουργίας



Κύριος σκοπόςΚύριος σκοπόςΚύριος σκοπόςΚύριος σκοπός

Αγροδιατροφή

Υλικά Ενέργεια

ΠεριβάλλονΥγεία 
Έρευνα – Καινοτομία

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητεςΚομμάτι αρχαίου υφάσματος από κάνναβη

Υλικά ργ ρ μ

Πολιτισμός

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

 καλλιέργεια               

 έρευνα

Κομμάτι αρχαίου υφάσματος από κάνναβη
Αρχαιολογικός χώρος Çatalhöyük
(Νεολιθικός οικισμός, ~7.000 π.Χ) 
(Ικόνιο ΝΑ Τουρκίας)

 έρευνα

 επεξεργασία – μεταποίηση

 εμπορία διάθεση εμπορία – διάθεση

 συμβουλευτικές υπηρεσίες

έ ενημέρωση 



Βασικά κριτήρια επιλογής δράσεωνΒασικά κριτήρια επιλογής δράσεωνΒασικά κριτήρια επιλογής δράσεωνΒασικά κριτήρια επιλογής δράσεων

 δυνητική ωριμότητα
 βιωσιμότητα

Ενέργειες και δράσεις 
να εστιάζουν 

αποκλειστικά στην 
άδ ξ    σχέσεις συνάφειας & αλληλουχίας μεταξύ τους

 άμεση εξαγωγή αναγνωρίσιμων αποτελεσμάτων
 μελλοντικές προοπτικές 

ανάδειξη της 
βιομηχανικής 

κάνναβης και των 
πολλών 
ξ ώ  

με ο ές ροο ές
 υφιστάμενοι και δυνητικοί πόροι υλοποίησης

ΑπαιτούμεναΑπαιτούμενα για κάθε σχεδιαζόμενη δράση 

αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της 

ΑπαιτούμεναΑπαιτούμενα για κάθε σχεδιαζόμενη δράση 
 διασφάλιση προαπαιτούμενων για την ορθή 
εκτέλεσή τους
 ε ί ηση οσό η ας αρα ής/ ροϊό   εκτίμηση ποσότητας παραγωγής/ προϊόντων 
προς διάθεση
 στάδια μεταποίησης στην Ελλάδα

ί ί ό ή πιστοποίηση αξίας & ποιότητας παραγωγής/ 
προϊόντων
 προβολή & διάθεση παραγωγής/ προϊόντων

Από κάνναβη ένα από τα τρία υφάσματα που βρέθηκε 
στους Τράχωνες (Άλιμος) (αρχές 1ης χιλιετίας π.Χ.)



Προπαρασκευαστικές δράσεις

* Πιλοτική βιολογική καλλιέργεια σε μικρή έκταση για παραγωγή σπόρου
Πειραματική χρήση υφιστάμενου εξοπλισμού σποράς και συγκομιδής

Υλ ί  Π ά  ή  & λ ύθΥλοποίηση Προγράμματος καταγραφής & παρακολούθησης

* Ήπια επεξεργασία σπόρου για παραγωγή σπορέλαιου 

* ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων επεξεργασίας παραπροϊόντων (αλεύρι, άχυρο) 

∆ιερεύνηση νομοθεσίας τροφίμων & ποτών – ∆ιαδικασίες ποιοτικού 
λέελέγχου
Συσκευασία & προετοιμασία – οργάνωση δικτύου διάθεσης ενός 
τουλάχιστον προϊόντος

* Ενέργειες ενημέρωσης – προβολής

Σχεδιασμός/ Προετοιμασία δράσεων επόμενου έτους 

∆ιερεύνηση πηγών χρηματοδότησης



>> Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών-->> Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών

 στην έκδοση της προέγκρισης

 στη βελτίωση της ΚΥΑ στη βελτίωση της ΚΥΑ
(αλλαγή του όρου περί κατοχής άδειας χρήσης νερού)

--> > Καλλιέργεια / Παραγωγήργ ρ γ γή

 Καλλιεργούμενη βιολογική έκταση 8 στρ. 
 Υποχρεωτική επιλογή ποικιλίας Fedora 16 – Βιβλιογραφικές αποκλείσεις 

 ∆οκιμή υφιστάμενου εξοπλισμού σποράς & συγκομιδής 
(σπαρτική, θεριζοαλωνιστική σίτου)

 Καθυστερημένη σπορά – Υψηλές θερμοκρασίες: 
έ  ί  θ’ ύ  ά ξ  έ ξύ  ώ  έντονη ανομοιομορφία στην καθ’ ύψος ανάπτυξη, ετερογένεια μεταξύ των φυτών 
ως προς το στάδιο ανάπτυξης (δυσδιάκριτα στάδια ανάπτυξης), καθυστέρηση 

εισόδου στο στάδιο ωρίμανσης, μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό
 Περιορισμένη προσβολή από μύκητες (σεπτορίωση  αδρομύκωση)  Περιορισμένη προσβολή από μύκητες (σεπτορίωση, αδρομύκωση) 

Παρουσία μεγάλου πληθυσμού βρομούσας (πύρεθρο)

 Μεγάλοι πληθυσμοί ζιζανίων (χηνοπόδιο, γλιστρίδα) (βοτάνισμα)

έ ή ό Περιορισμένη παραγωγή σπόρου 
(σημαντική απώλεια πριν και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής) 



>> ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία παραγωγής παραγωγής Απαιτούμενες εγκρίσεις Απαιτούμενες εγκρίσεις ∆ιάθεση προϊόντων∆ιάθεση προϊόντων-->> ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία παραγωγής παραγωγής –– Απαιτούμενες εγκρίσεις Απαιτούμενες εγκρίσεις –– ∆ιάθεση προϊόντων∆ιάθεση προϊόντων

Σπορέλαιο Σπορέλαιο 
έκθλιψη Έγκριση Έγκριση Προβολή / Προβολή / 

ΣπόροςΣπόρος
έκθλιψη 
από μέλος 

του 
∆ικτύου

Ποιοτικός Ποιοτικός 
έλεγχοςέλεγχος

Έγκριση Έγκριση 
εφόσον 
απαιτηθεί

ΣυσκευαΣυσκευα--
σία σία 

ροβο ή /ροβο ή /
ΠροετοιμαΠροετοιμα--
σία δικτύου σία δικτύου 
διάθεσης διάθεσης 

Ασαφής η υποχρέωση έγκρισης (υποβλήθηκε ερώτημα στους αρμόδιους φορείς)  

ΠΠ Αλεύρι Αλεύρι ∆ άθ   έλ  ∆ άθ   έλ  ΠαραΠαρα--
προϊόντα προϊόντα 
έκθλιψηςέκθλιψης

Αλεύρι Αλεύρι 
άλεση από 
μέλος του 
∆ικτύου

Ποιοτικός Ποιοτικός 
έλεγχοςέλεγχος

ΣυσκευαΣυσκευα--
σίασία

∆ιάθεση σε μέλος ∆ιάθεση σε μέλος 
του ∆ικτύου του ∆ικτύου 
(εστίαση)

Παραπροϊόντα Παραπροϊόντα 
καλλιέργειαςκαλλιέργειας ΣτελέχηΣτελέχη

Εκπαιδευτικές δράσεις Εκπαιδευτικές δράσεις 
«Κέντρου ∆ιατήρησης Παραδοσιακών 
Τεχνών Κλωστοϋφαντουργίας» καλλιέργειαςκαλλιέργειας Τεχνών Κλωστοϋφαντουργίας» 

(Μουσείο Μπενάκη) 

ΆχυροΆχυρο
Χειροποίητο χαρτί Χειροποίητο χαρτί 

∆ιάθεση από μέλη του ∆ικτύου + 
εκπαιδευτικές δράσεις 

ΠέλετΠέλετ ((λήψη στοιχείων ποιότητας και 
ενεργειακής απόδοσης) 



-->> Ενέργειες ενημέρωσης Ενέργειες ενημέρωσης –– προβολής προβολής 

-->> προβολή από μεγάλα ΜΜΕ
-->> έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (fb: “καννάβι”, “βιο-

ργ ς ημ ρ ηςργ ς ημ ρ ης ρ β ήςρ β ής

η ρ μ ής ης ( β , β
μηχανική κάνναβη”, “Μουσείο της κάνναβης”)
-->> επαφές με υποψήφιους καλλιεργητές – μεταποιητές – επενδυτές
-->> παρουσίαση εκθεμάτων του “Μουσείου της κάνναβης”

-> Συνεργασία με τo Κέντρο 
Έρευνας και Συντήρησης 
Αρχαιολογικού Υφάσματος (ARTEX) Αρχαιολογικού Υφάσματος (ARTEX) 
(Ελληνικό τμήμα ICOM)

-->> Παρουσίαση σε επιστημονική ημερίδα >> Παρουσίαση σε επιστημονική ημερίδα 
για την «Έρευνα και προβολή του 
αρχαιολογικού υφάσματος στην Ελλάδα» 
με θέμα: «Η κάνναβη στην αρχαία 

ά ό ά ή όΕλλάδα και οι λόγοι εξαφάνισής της από 
την σύγχρονη ιστοριογραφεία» 
--> > Αρθρογραφία σε Περιοδική Έκδοση 
για την Ιστορία της Ένδυσης και του για την Ιστορία της Ένδυσης και του 
υφάσματος στο Αιγαίο και την Ανατολική 
Μεσόγειο Το ΚανναβουργείοΚανναβουργείο της Έδεσσας της Έδεσσας είναι το μοναδικό 

σωζόμενο & καλά διατηρημένο κανναβουργείο
(μέρος του Βιομηχανικού Μουσείου Νερού)



Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα καλλιέργειαςκαλλιέργειας
 Καλλιέργεια με πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες σε διαφορετικούς Καλλιέργεια με πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες σε διαφορετικούς 
τομείς της οικονομίας
 Υψηλή παραγωγικότητα καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα 
υπέργεια μέρη του φυτούργ μ ρη φ
 Πρώτη ύλη για μεγάλο εύρος προϊόντων (~25.000)
 Θετική επίδραση στο περιβάλλον & την βιοποικιλότητα (βιολογική 
καλλιέργεια, προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον)
 Χαμηλές απαιτήσεις 
 Συμβολή στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των αροτραίων καλλιεργειών
 Ιδανική καλλιέργεια σε συστήματα αμειψισποράς 

ά ύ ί ά ό Με κατάλληλες επενδύσεις μπορεί να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση 
του αγροτικού, παραγωγικού και βιομηχανικού τομέα
 Παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση
Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα καλλιέργειας    καλλιέργειας    
 Οριακή καλλιέργεια (ΕΕ ‘15: ~22.000 ha με αυξητική τάση)
 Ανταγωνισμός από άλλα σκληρόϊνα φυτά (λινάρι, γιούτα, κέναφ, σιζάλ)
 Απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό συγκομιδής & πρωτογενούς επεξεργασίας
 Πολλαπλασιαστικές δυσκολίες (νέες ποικιλίες)
 Περιορισμένη πιστότητα παραγωγής & ποιότητας

ί έ ή ί ∆υσκολία ελέγχου συντήρησης (υγρασία)
 ∆ιακύμανση τιμών παραγωγής
 Περιορισμένη καλλιεργητική γνώση στις ελληνικές συνθήκες



Παραδείγματα άλλων χωρών: Παραδείγματα άλλων χωρών: καλλιέργεια καλλιέργεια –– μεταποίησημεταποίηση

Οι χώρες της δυτικής – κεντρικής Ευρώπης δεν είναι οι πιο Οι χώρες της δυτικής κεντρικής Ευρώπης δεν είναι οι πιο 
κατάλληλες για άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων για την 
Ελλάδα, καθώς: 

 είναι ήδη αρκετά ώριμες (καλλιέργεια, μεταποίηση) με υπερ-
δεκαετή εμπειρία

 το τελικό προϊόν έχει ήδη αναγνωσιμότητα, ζήτηση και κανάλια 
διανομής

 υπάρχουν μεγάλες εταιρίες 
που παράγουν δική τους 
τεχνογνωσία  είναι αυτάρκεις τεχνογνωσία, είναι αυτάρκεις 
σε  κεφάλαια και είναι 
εξωστρεφείς και στους τρεις 
τομείς της οικονομίας

Βιομηχανία Λινού & Καννάβεως (ΒΙΛΚΑ), Θεσ/νίκη

τομείς της οικονομίας



ΠΠαραδείγματα άλλων χωρών: αραδείγματα άλλων χωρών: καλλιέργεια καλλιέργεια –– μεταποίησημεταποίηση

ό ή έ ό ά άά ά ίΗ βόρεια Αμερική έχει περισσότερα κοινά χαρακτηριστικάκοινά χαρακτηριστικά, γιατί  
βρίσκεται σε παρόμοιο στάδιο με εμάς, αυτό της επανεισαγωγής της 
καλλιέργειας.  

το παράδειγμα του Κεντάκιτο παράδειγμα του Κεντάκι

 πιλοτικές όλες οι καλλιέργειες των πρώτων χρόνων
 συνεργασία μεταξύ πολιτειακών φορέων/ πανεπιστημίων/ παραγωγών/ συνεργασία μεταξύ πολιτειακών φορέων/ πανεπιστημίων/ παραγωγών/ 
μεταποιητών 
 επιλογή κατάλληλων ποικιλιών
 σύνδεση παραγωγής - μεταποίησης, με ταυτόχρονη αξιολόγηση των η ρ γ γής μ η ης, μ χρ η ξ γη η
τομέων της μεταποίησης που αξίζει να στηριχθούν (μεγιστοποίηση 
μελλοντικών οφελειών

 άδ   Κ δά άδ   Κ δάτο παράδειγμα του Καναδάτο παράδειγμα του Καναδά

 επαναφορά κάνναβης μόλις το 1998
 το σύνολο της παραγωγής βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
 με την επέκταση της καλλιέργειας και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, 
ανακάλυψαν ότι δεν είναι όλες οι ποικιλίες κατάλληλες (διαφορετικό  
κλίμα)

έ ό ό έ ώ σε εξέλιξη πειραματικό πρόγραμμα (καλλιέργεια 11 ποικιλιών του 
∆υτ. Καναδά σε 7 διαφορετικά σημεία του ανατολικού) 



Παραδείγματα άλλων χωρών:  Παραδείγματα άλλων χωρών:  κεντρικός συντονισμός κεντρικός συντονισμός 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντονιστικόσυντονιστικό ρόλορόλο έχει η EIHAEIHAΣε ευρωπαϊκό επίπεδο, συντονιστικόσυντονιστικό ρόλορόλο έχει η EIHAEIHA
-->> ένωση φορέων & εταιριών για την προώθηση της κάνναβης
-->> ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα έχει πάνω από 140 μέλη
-->> εδρεύει στη Γερμανία>> εδρεύει στη Γερμανία
Οι μελέτες της με τις τάσεις και τα δεδομένα του τομέα -> απαραίτητο
εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο.
Σημ.: Παρόμοιος είναι και ο χαρακτήρας της Αμερικανικής HIAHIA
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση γιαγια τοτο ΛινόΛινό καικαι τηντην ΚάνναβηΚάνναβη
(Confédération Européenne du Lin & du Chanvre, CCELC)ELC)
-->> ιδρύθηκε το 1951

Σημ.: Παρόμοιος είναι και ο χαρακτήρας της Αμερικανικής HIAHIA

>> ιδρύθηκε το 1951
-->> εδρεύει στη Γαλλία
-->> πλούσια δράση – εστιασμένη κυρίως στο λινό
(από τα 300 μέλη, μόνο τα 12 ασχολούνται με την κάνναβη)( μ η, μ χ μ η βη)
AssocanapaAssocanapa
-> ιδρύθηκε το 1998 και έχει εκατοντάδες μέλη
-> εδρεύει στη Βορ. Ιταλίαρ η ρ
-> έχει κεντρικό ρόλο στη διάθεση του σπόρου
-> συντονίζει μεγάλο μέρος της καλλιέργειας – μεταποίησης
-> υλοποιεί δράσεις προβολής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδορ ς ρ β ής ρ φ ρ
-> λειτουργεί σε συνεργασία με φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και
συνεργάζεται με την αυτοδιοίκηση για την στήριξη της ανάπτυξης της
κάνναβης σε νέα πεδία (π.χ. αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων)



Στην Ελλάδα τα τελευταία κανναβουργεία έχουν κλείσει εδώ και τρεις 

Τύποι επεξεργασίας στελέχους για βιομηχανική χρήσηΤύποι επεξεργασίας στελέχους για βιομηχανική χρήση
Στην Ελλάδα τα τελευταία κανναβουργεία έχουν κλείσει εδώ και τρεις 
δεκαετίες. 
Η δημιουργία νέων υποδομών τέτοιας κλίμακας απαιτούν πολύ μεγάλα 
κεφάλαια και αντίστοιχη μεγάλη παραγωγή. φ χη μ γ η ρ γ γή

Υπάρχουν και άλλες λύσεις για τα πρώτα βήματα… άλλες λύσεις για τα πρώτα βήματα… 
Σταθερές ή φορητές μονάδες μεσαίου μεγέθους, 

τροφοδοσία με ρεύμα. 
ή ί ί ή

Κανναβουργεία

Μικρή φορητή μονάδα με 
κίνηση από τρακτέρ: 
διαχωρισμός σε κοντή ίνα 

Η φορητή μετακινείται και μπορεί να λειτουργήσει 
επάνω σε ρυμουλκούμενες πλατφόρμες.

διαχωρισμός σε κοντή ίνα 
και εντεριώνη στο χωράφι. 

Ανομοιόμορφη εντεριώνη 
Η εντεριώνη είναι ομοιόμορφη και 

πιο καθαρή

Επεξεργάζεται το 100% του 
στελέχους (ακόμα και των 

υπολειμμάτων)
Παράγει ίνα κάθε μορφής, Ανομοιόμορφη εντεριώνη 

Ίνα   > 15% άχυρο  
Κατάλληλη για βιομ. χρήσεις
(π.χ. μόνωση) 
0,6 – 0,8 τόνος/ώρα

πιο καθαρή
Παραγωγή κοντής & μακριάς ίνας 
Κατάλληλη και για υφαντουργικά 

προϊόντα
0,6 – 1 τόνος/ώρα

Παράγει ίνα κάθε μορφής, 
εξαιρετικής καθαρότητας και 

ποιότητας
Δυνατότητα παραγωγής πλήθους 

προϊόντων



Τάσεις Τάσεις -- ΠροοπτικέςΠροοπτικέςΤάσεις Τάσεις ΠροοπτικέςΠροοπτικές

-->> Ιδανική καλλιέργεια για παραγωγή βιολογικών προϊόντων & βιομάζας
-->> Αυξανόμενο ενδιαφέρων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για φυσικάξ μ φ ρ γ ης ξ μ ης ζή η ης γ φ
προϊόντα, του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους & πρώτων υλών
-->> Παρουσιάζει δυναμική για φαρμακευτικά σκευάσματα
-->> Υπάρχουν πλέον σύγχρονες τεχνικές συλλογής – Νέες πρακτικές
καλλιέργειας – Σύγχρονος βιομηχανικός εξοπλισμός.

Αναμενόμενη αύξησηαύξηση σε: 
δ ά λ ά δομικά υλικά
 ασβεστοκάνναβη
 βιοσυνθετικά
 σπόρους (διατροφή) σπόρους (διατροφή)

ΠεριορισμένηΠεριορισμένη ζήτηση σε: 
 υλικά στρωματοποιίας υλικά στρωματοποιίας
 χαρτί & πολτό

Η ανάπτυξη της βιομηχανικής  κάνναβης στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από 
το πολιτικό – οικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ΕΕ. 



Επιτακτική ανάγκη να ξαναβρεί η καλλιέργεια του φυτού την θέση που

Τα πρώτα βήματα…Τα πρώτα βήματα…

Επιτακτική ανάγκη να ξαναβρεί η καλλιέργεια του φυτού την θέση που
κατείχε στην οικονομία και την παραγωγή της χώρας.

Ελπιδοφόρο το μέλλον της -> ανάγκηανάγκη ύπαρξηςύπαρξης συντονισμένωνσυντονισμένων δράσεωνδράσεων
θ ό ί δ δ ά ώ ό ύ δύ δ ήήσε εθνικό επίπεδο, ειδικά τα πρώτα χρόνια, και σύνδεσηςσύνδεσης τηςτης παραγωγήςπαραγωγής

μεμε τηντην βιομηχανικήβιομηχανική επεξεργασίαεπεξεργασία ώστε να μην απαξιωθεί η καλλιέργεια,
λόγω αδιάθετων παραγωγών ή/ και προϊόντων, και να μην χαθούν
πολύτιμα κεφάλαιαπολύτιμα κεφάλαια.

Κεντρική υποστήριξη                        Εθνικός σχεδιασμός Κεντρική υποστήριξη                        Εθνικός σχεδιασμός 

Ενδεικτική πρόταση δράσεωνΕνδεικτική πρόταση δράσεων
 Έγκυρη και ολοκληρωμένη, κατά το δυνατόν, πληροφόρηση 
 Συγκέντρωση και αξιολόγηση καλλιεργητικών στοιχείων
 Αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς (Εθνικής, Ευρωπαϊκής, Παγκόσμιας) Αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς (Εθνικής, Ευρωπαϊκής, Παγκόσμιας)
 Καταγραφή δυνητικού εξοπλισμού
 Επιλογή κατάλληλων μονάδων επεξεργασίας στελεχών
 “Έξυπνη” χωροθέτηση υποδομώνξ η χ ρ η η μ
 ∆ιασφάλιση ελέγχων και πιστοποίηση ποιότητας παραγωγής 
 Αξιοποίηση εμπειρίας από άλλες χώρες – Απόκτηση τεχνογνωσίας
 Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα

Σύσταση ενός διευρυμένου φορέα Σύσταση ενός διευρυμένου φορέα με την συμμετοχή εκπροσώπων από τις με την συμμετοχή εκπροσώπων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.  αρμόδιες υπηρεσίες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.  



Πιθανά χρηματοδοτικά μέσαΠιθανά χρηματοδοτικά μέσα

-->> Άμεσες απευθείας ενισχύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής
βιομηχανικής κάνναβης σε βιώσιμα επίπεδα σε ορισμένο χρόνο.
Ε δύ ξ λ ό ξ ί ώθ ά ξ ώ- Επενδύσεις σε εξοπλισμό, επεξεργασία, προώθηση, ανάπτυξη αγροτικών
προϊόντων
- Νέους αγρότες
δράσεις αγρο περιβαλλοντικές (π χ διαχείριση ζιζανίων)- δράσεις αγρο-περιβαλλοντικές (π.χ. διαχείριση ζιζανίων)

- βιολογική γεωργία
- συνεργασίες με παράλληλη εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων
Η ξ δί έ ό ίΗ εξειδίκευση των μέτρων και όρων ενίσχυσης
καθώς και η ευθύνη εφαρμογής αποτελεί αντικείμενο
των εθνικών και περιφερειακών διαχειριστικών
αρχών.

-->> Υλοποίηση Προγραμμάτων Καινοτομίας
μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων
(LIFE+ HORIZON 2020)

ρχ

ή ί

(LIFE+, HORIZON 2020)
Στον Προϋπολογισμό για την «Ευρώπη 2020»
περιλαμβάνεται ποσό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για
την έρευνα και την καινοτομία με επίκεντρο την Μετοχή Κανναβουργείου Έδεσσας 

(1922)

την έρευνα και την καινοτομία με επίκεντρο την
επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοοικονομία και τη βιώσιμη
γεωργία.



ΠροσανατολισμόςΠροσανατολισμός - Έξυπνη ανάπτυξη με τη 
θεμελίωση της οικονομίας στη 
γνώση & την καινοτομία

- Βιώσιμη ανάπτυξη με την ώσ μη α ά υξη με η
προώθηση μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας που θα αξιοποιεί 
αποτελεσματικά τους διαθέσιμους αποτελεσματικά τους διαθέσιμους 
πόρους και θα περιορίζει τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον

- Την ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς που θα προωθεί μία 

ί  λή  όλ  οικονομία υψηλής απασχόλησης 
και θα οδηγεί σε κοινωνική & 
γεωγραφική συνοχή



Ένα  επίκαιρο κείμενο για την κάνναβη και την  χώρα Ένα  επίκαιρο κείμενο για την κάνναβη και την  χώρα Ένα  επίκαιρο κείμενο για την κάνναβη και την  χώρα Ένα  επίκαιρο κείμενο για την κάνναβη και την  χώρα 
από το … 1953από το … 1953

"Κυρίαι και Κύριοι, προ 25 ετών έκαμα όνειρα και είχον ελπίδος ως νέος
βιομήχανος, συνεχιστής μιας Εταιρίας ήδη αγούσης 82 ετών βίον, να
ολοκληρωθή η κανναβοβιομιοχανία χάρις εις μίαν καλήν και επιμελή
κανναβοκαλλιέργειαν και να αποκτήση ο τόπος μας, και αυτός, τον "λευκόνβ ργ ή η ς μ ς ς
χρυσόν" του. Μετά 25 έτη αλογίστου σπατάλης δυνάμεων του τόπου, δεν έχω
άλλην ελπίδα, ειμή σας, τους νέους, οι οποίοι παρακολουθούν την διάλεξιν μου,
που ελπίζω λαμπρώς μορφωνόμενοι εις μίαν Σχολήν με τόσα ευγενή ιδανικά,που ελπίζω λαμπρώς μορφωνόμενοι εις μίαν Σχολήν με τόσα ευγενή ιδανικά,
να καταστήτε πράγματι φωτισμένα στελέχη της οικονομικής και πολιτικής
ζωής του τόπου, ώστε η αύριον δια τον Ελληνικόν Λαόν να είναι καλυτέρα της
σήμερον"

Απόσπασμα από την ομιλία 
του Θεόδωρου Δεσύλλα, 

σήμερον

ρ ,
στην Ανωτέρα Σχολή 
Βιομηχανικών Σπουδών, 
το 1953.

Το Κανναβουργείο του Δεσύλλα στην 
πόλη της Κέρκυρας. Έκλεισε αρχές '80



Ένα φυτό που υπήρξε στην 
χώρα μας για χιλιετίες, έλλειψε 

μόνο λίγες δεκαετίεςμόνο λίγες δεκαετίες.

Ας Ας το το καλωσορίσουμε ξανά.καλωσορίσουμε ξανά.

www.facebook.com/tokannaviwww.facebook.com/tokannavi


