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Ιστορική αναδρομή 

Βιομηχανική κάνναβη – Φαρμακευτική Κάνναβη – Ψυχαγωγική Κάνναβη 

 

Στον Καναδά, η πρώτη άδεια για καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης για 

εμπορικούς σκοπούς εκδόθηκε το Μάιο του 1998, ως αποτέλεσμα της 

αυξανόμενης ανάγκης ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών παραγωγής ινών που 

θα δημιουργούσε παράλληλα νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό και 

βιομηχανικό τομέα. 

 Το 2001, μετά από μια μακροχρόνια νομική μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο 

του Καναδά, ασθενείς κέρδισαν το δικαίωμα πρόσβασης στη φαρμακευτική 

κάνναβη μέσω σχετικής νομοθεσίας (Marijuana Medical ACCESS Regulations –

MMAR), η οποία αντικαταστάθηκε το 2016 από το Κανονισμό αναφορικά με την 

Πρόσβαση στη Κάνναβη για Ιατρικούς Σκοπούς (ACMPR). 

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 η ψυχαγωγική κάνναβη ήταν παράνομη 

στον Καναδά. Ωστόσο, η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά εκτιμά ότι, το 2017, 

Καναδοί ηλικίας από 15 ετών και πάνω κατανάλωσαν περίπου 775 τόνους 

κάνναβης, συνολικού κόστους 5,13 δισεκ.CAD $ παράνομων πωλήσεων.  

Στις 17 Οκτωβρίου 2018, ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα μεταξύ των 

κρατών της G7 που αποποινικοποίησε σε ομοσπονδιακό επίπεδο τη κάνναβη 

(έλαια, σπόροι και νωπή ή αποξηραμένα κάνναβη) και την κατέστησε διαθέσιμη 

για ψυχαγωγική χρήση. Η νομοθεσία για την κάνναβη (Cannabis Act) καθιστά 

νόμιμη, υπό προϋποθέσεις, την παραγωγή, διανομή και πώληση της κάνναβης 

για ψυχαγωγικούς σκοπούς προσβλέποντας παράλληλα στην προστασία της 

δημόσιας υγείας, των νέων και στον περιορισμό της εγκληματικής 

δραστηριότητας. 

Μετά τις 17 Οκτωβρίου του 2019, θα επιτραπεί και η χρήση των βρώσιμων 

προϊόντων κάνναβης, των εκχυλισμάτων και των προϊόντων κάνναβης για τοπική 

χρήση. 

 

 

 

Βιομηχανική κάνναβη 
 

Η Καναδική Ένωση Εμπορίου Βιομηχανικής Κάνναβης (Canadian Hemp 

Trade Alliance -http://www.hemptrade.ca/ ) εκτιμά ότι η καναδική αγορά 

βιομηχανικής κάνναβης ανήλθε, το 2016, στα 339.6 εκ. $ CAD υπολογίζοντας ότι 

οι εξαγωγές της έφτασαν στα 146.5 εκ. $ CAD, οι εγχώριες πωλήσεις τα 35 εκ. $ 

CAD, η συνολική αποζημίωση απασχόλησης υπαλλήλων του κλάδου ανήλθε σε 

88.9 εκ. $ CAD και το επενδεδυμένο κεφάλαιο στα 69.8 εκ. $ CAD. 

  

http://www.hemptrade.ca/
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Θεσμικό πλαίσιο 

 

Ο καναδικός νόμος περί ελεγχόμενων φαρμάκων και ουσιών (Controlled 

Drugs and Substances Act -CDSA) απαγορεύει συγκεκριμένες δραστηριότητες 

που σχετίζονται με ελεγχόμενες ουσίες. Οι κανονισμοί που υπόκεινται στον CDSA, 

όπως οι Κανονισμοί Βιομηχανικής Κάνναβης (Industrial Hemp Regulations –IHR) 

επιτρέπουν, ωστόσο, ορισμένες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους εν λόγω 

Κανονισμούς, επιτρέπεται σε άτομα / εταιρείες να καλλιεργούν και να μεταποιούν 

βιομηχανική κάνναβη για εμπορικούς σκοπούς εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια. 

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Health Canada είναι αρμόδια για θέματα 

που αφορούν στη χορήγηση αδειών στη χώρα.  

Στον Καναδά, για να εμπίπτει ένα φυτό κάνναβης (ή μέρη του φυτού) στην 

κατηγορία της βιομηχανικής κάνναβης πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε Δ9-

τετραϋδροκανναβινόλη (THC) έως 0,3%1 Στη βιομηχανική κάνναβη εμπίπτουν και 

τα παράγωγα φυτών (ή μερών των φυτών) βιομηχανικής κάνναβης αλλά όχι τα 

φύλλα ή ο ανθός τους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που 

εμπλέκουν μη βιώσιμους σπόρους κάνναβης, γυμνά ώριμα στελέχη κάνναβης 

(χωρίς φύλλα, ανθούς) και ίνες προερχόμενες από αυτά δεν ελέγχονται βάση του 

CDSA και ως εκ τούτου δεν απαιτείται άδεια. 

Προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης είναι διαθέσιμα σε πολλές και 

διαφορετικές μορφές. Η βιομηχανική κάνναβη χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

ινών στην υφαντουργία και για την κατασκευή σπάγκων, σχοινιών, υφασμάτων, 

χαρτιών, Οι ίνες της κάνναβης χρησιμεύουν και στην κατασκευή υλικών μόνωσης 

και οικοδομών αλλά και στην αυτοκινητοβιομηχανία ως μονωτικό υλικό. Στον 

Καναδά διατίθενται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων κάνναβής σε προϊόντα 

περιποίησης/ ομορφιάς / καλλυντικά, υφάσματα και είδη ρουχισμού, βρώσιμα 

προϊόντα κάνναβης, λάδια (περιεκτικότητας κάτω από 10μg/g THC), 

συμπληρώματα διατροφής, τροφή ζώων κα.  

 

Τοπική Παραγωγή 

 

Το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά οι 

εμπορικές άδειες βιομηχανικής κάνναβης ανήλθαν σε 1.226, εκ των οποίων το 

58% αφορούσαν σε άδειες για την καλλιέργειά της. Οι περισσότερες καλλιέργειες 

εντοπίζονται στις επαρχίες Σασκάτσουαν, Μανιτόμπα και Αλμπέρτα. 

Το 2017 η καναδική παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης σημείωσε μεγάλη 

αύξηση καθώς σύμφωνα με την καναδική Ένωση Εμπορίου Βιομηχανικής 

Κάνναβης (Canadian Hemp Trade Alliance), καλλιεργήθηκαν πάνω από 56.000 

εκτάρια (140.000 στρέμματα) βιομηχανικής κάνναβη σημειώνοντας αύξηση της 

                                                           
1 Στην ΕΕ, η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2% στη βιομηχανική 
κάνναβη και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά χρήση πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών που είναι 
εγγεγραμμένες στον Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών γεωργικών ειδών. 
(http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm) 
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τάξεως του 80% από 30.351 εκτάρια (75.000 στρέμματα) το 2016. Ωστόσο, το 2018 

φαίνεται ότι η εν λόγω καλλιέργεια επανήλθε στα επίπεδα του 2016 (31.537). 

 Η καναδική βιομηχανική κάνναβη καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά για 

τους σπόρους της, για την παραγωγή σπόρων κάνναβης, ελαιών κάνναβης και 

σκονών πρωτεΐνης κάνναβης. Επί του παρόντος, μόνο ένα μικρό μέρος της 

καλλιέργειας προορίζεται για παραγωγή ινών κάνναβης που χρησιμοποιούνται 

στις κατασκευές ( μόνωση κ.α.). Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η παραγωγή ινών 

κάνναβης θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της βιομηχανίας στο μέλλον ενώ 

γίνονται ήδη πειραματικές έρευνες για την ανάπτυξη ποικιλιών διττής χρήσης που 

θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράγωγή τόσο σπόρων όσο και 

ινών βιομηχανικής κάνναβης. 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εν λόγω Ένωσης, γύρω στους 300-500 

αγρότες καλλιεργούν βιομηχανική κάνναβη στον Καναδά ενώ η αύξηση της 

παραγωγής οφείλεται κυρίως στο ότι αποτελεί για τους αγρότες μια ανθεκτική 

εναλλακτική καλλιέργεια με σημαντικό οικονομικό αντίκρισμα. Αξίζει πάντως να 

σημειώσουμε ότι η εμφάνιση νέων παικτών στην παγκόσμια αγορά βιομηχανικής 

κάνναβης αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις τιμές. Η Κίνα και άλλες χώρες που 

παράγουν ίνες κάνναβης και έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής 

φαίνεται ότι στρέφουν το ενδιαφέρον τους  και στα τρόφιμα κάνναβης. 
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Εμπορικές άδειες και Καταχωρήσεις καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης  ανά 

επαρχία - 2018 

Επαρχία Σύνολο Εμπορικών Αδειών 

και Καταχωρήσεων 

καλλιέργειας2 

Άδειες & Καταχωρήσεις 

καλλιέργειας (Registry) 

Alberta (AB) 335 184 (55%) 

British Columbia (BC) 61 31 (51%) 

Manitoba (MB) 202 99 (49%) 

New Brunswick (NB) 41 33 (80%) 

Newfoundland and 

Labrador (NL) 

1 0 (0%) 

Nova Scotia (NS) 10 5 (50%) 

Ontario (ON) 111 75 (68%) 

Prince Edward Island (PEI) 21 16 (76%) 

Quebec (QC) 150 106 (71%) 

Saskatchewan (SK) 294 162 (55%) 

Σύνολο 1,226 711 (58%) 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 

 

Οι άδειες που εκδίδονται υπό τον IHR (Κανονισμοί Βιομηχανικής Κάνναβης) 

επιτρέπουν στους κατόχους την παραγωγή (καλλιέργεια), πώληση, εισαγωγή και 

εξαγωγή βιομηχανικής κάνναβης από εγκεκριμένες ποικιλίες. Επιτρέπεται επιπλέον 

η κατοχή, μεταφορά, αποστολή και παραλαβή βιομηχανικής κάνναβης εφόσον 

η άδεια προβλέπει τις εν λόγω δραστηριότητες. 

  

                                                           
2Η άδεια που έχει εκδοθεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία καλύπτει περισσότερες από μια 
δραστηριότητες. Ένας κάτοχος άδειας μπορεί να διαθέτει άδεια σε πολλές τοποθεσίες για πολλαπλές 
δραστηριότητες. Μια άδεια μπορεί να παρέχει γενική έγκριση για την καλλιέργεια βιομηχανικής 
κάνναβης σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Μια τοποθεσία στην οποία πραγματοποιείται μόνο καλλιέργεια 
ονομάζεται “Registry”. 
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Εγγεγραμμένος αριθμός εκταρίων για καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης από 

εγκεκριμένες ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης –  

Ανά επαρχία και συνολικά - 2018 

Σε εκτάρια (ha)3 

ΑB BC MB NB NL NS ON PEI QC SK Σύνολο 

12,141.94 215.4 4,673.61 402.9 0 34.8 1,402.33 144.3 1,546.33 10,975.44 31,536.98 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 

Εγκεκριμένες ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης για σπορά το 2019 στον 

Καναδά 4 

Yvonne Canada 

X-59 (Hemp Nut) Canada 

Victoria Canada 

UC-RGM Canada 

Silesia Canada 

Rigel Canada 

Quida Canada 

Picolo Canada 

Petera Canada 

Martha Canada 

Laura Secord Canada 

Katani Canada 

Jutta Canada 

Judy Canada 

Joey Canada 

Grandi Canada 

GranMa Canada 

Georgina Canada 

ESTA-1 Canada 

Deni Canada 

Delores Canada 

Crag Canada 

Carmen Canada 

Canda Canada 

CanMa Canada 

CRS-1 Canada 

CFX-2 Canada 

                                                           
3 1 εκτάριο = 10 στρέμματα 
4 Προς αντιδιαστολή με Ποικιλίες  βιομηχανικής κάνναβης εγγεγραμμένες στον Κοινοτικό Κατάλογο 
ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών βλ. 
(http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm) 
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CFX-1 Canada 

Anka Canada 

Angie Canada 

Alyssa Canada 

Altair Canada 

FINOLA 

Canada 

(Finland) 

Zolotonosha 15 

Canada 

(Ukraine) 

Zolotonosha 11 

Canada 

(Ukraine) 

USO 31 

Canada 

(Ukraine) 

USO 14 

Canada 

(Ukraine) 

Fibrimon 56 France 

Fibrimon 24 France 

Ferimon France 

Felina 34 France 

Fedrina 74 France 

Fasamo Germany 

Uniko B Hungary 

Kompolti 

Sargaszaru Hungary 

Kompolti Hibrid TC Hungary 

Kompolti Hungary 

Fibriko Hungary 

Fibranova Italy 

Carmagnola Italy 

CS Italy 

Lovrin 110 Romania 
Πηγή:Canada.ca (Επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης του Καναδά) 

 

Μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη βιομηχανική κάνναβη δεν 

απαιτούν άδεια όπως η εισαγωγή, πώληση και χρήση ως πρώτη ύλη μη 

βιώσιμων σπόρων κάνναβης, γυμνών ώριμων μίσχων και ινών. Επιπλέον, 

επιτρέπεται η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, κατοχή μεταφορά, αποστολή, 

παραλαβή παραγώγων σπόρων βιομηχανικής κάνναβης ή προϊόντων που 

παρήχθησαν από τα εν λόγω παράγωγά, χωρίς άδεια ή έγκριση υπό τον IHR, 

εφόσον α) δεν περιέχουν πάνω από 10μg/g THC, β) δεν έχουν παραχθεί από 

ολόκληρα φυτά βιομηχανικής κάνναβης (συμπεριλαμβανομένων των βλαστών, 

των φύλλων, των ανθών), γ) σε περίπτωση χονδρικής πώλησης, πρέπει να 

αναφέρεται ότι το πακέτο που περιλαμβάνει το παράγωγο προϊόν «περιέχει 

10μg/g ή λιγότερο THC» στα αγγλικά και γαλλικά. 
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Καναδικές εξαγωγές βιομηχανικής κάνναβης 

 

Η καναδική βιομηχανική κάνναβη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις 

εξαγωγές καθώς μόλις το 10% χρησιμοποιείται στην εγχώρια αγορά. Η 

σημαντικότερη χώρα – πελάτης των εν λόγω προϊόντων είναι οι ΗΠΑ.  

 

 
Πηγή: Agriculture and Agri – Food Canada 

Την τελευταία πενταετία, οι μεγαλύτερες εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν σε 

προϊόντα της ΔΚ 12079910 (σπόροι βιομηχανικής κάνναβης). Την περίοδο 2017-

2018, οι εν λόγω εξαγωγές αποτέλεσαν το 65% περίπου των συνολικών 

καναδικών εξαγωγών βιομηχανικής κάνναβης ενώ το 2016 σχεδόν το 85%. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το κόστος των εν λόγω προϊόντων φαίνεται να μεταβάλλεται. Το 

2017, για εξαγωγές 10.048 τόνων σπόρων βιομηχανικής κάνναβης 

εισπράχθηκαν περίπου 63.6 εκ. $ CAD, ενώ το 2018 για 63,3 εκ. CAD εξήχθησαν 

5,365 τόνοι. 

Οι σημαντικότεροι πελάτες καναδικών προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης 

είναι οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ν. Κορέα, η Ολλανδία και η Αγγλία (βλ. πίνακα 

κατωτέρω). Το 2018, οι καναδικές εξαγωγές προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης 

προς τις ΗΠΑ κάλυψαν σχεδόν το 88% των συνολικών εξαγωγών. Την τελευταία 

πενταετία, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι καναδικές εξαγωγές βιομηχανικής 

κάνναβης παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις. 

Σημειώνουμε ότι οι νέες εξελίξεις που αφορούν στις πρόσφατες εγκρίσεις 

των προϊόντων διατροφής από κάνναβη στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεύρυνση των πελατών τους στο εξωτερικό. 

  

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

2014
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2019 (Ιαν.-Ιούλιος)

Καναδικές εξαγωγές βιομηχανικής κάνναβης

(σπόροι κάνναβης, έλαια κάνναβης) σε $CAD

από το 2014 έως το πρώτο επτάμηνο του 2019
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Καναδικές εξαγωγές βιομηχανικής κάνναβης  

(σπόροι κάνναβης, έλαια κάνναβης) σε αξία και όγκο  

2014 – Ιανουάριος-Ιούλιος 2019 

 

 
Πηγή: Agriculture and Agri – Food Canada 

 

 

  

Σημαντικότερες χώρες – πελάτες για καναδικά προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης 
(ποσά σε $ 

CAD) 

2014 2015 2016 2017 2018 Ιουλ. 2019 

ΗΠΑ  42,311,944 92,924,177 83,381,484 75,484,621 84,934,898 62,535,832 

Αυστραλία 160,356 70,751 227,373 386,904 2,510,550 972,453 

Ν. Κορέα 220,601 618,967 44,942,524 5,741,099 2,501,792 1,066,226 

Ολλανδία 143,944 1,232,494 6,476,921 2,358,539 1,457,555 668,019 

Αγγλία 907,650 932,710 1,417,956 2,245,832 1,232,597 194,509 

Ινδία 2,132,423 2,127,973 1,516,343 1,541,073 868,097 596,516 

Ιαπωνία 538,689 1,710,563 1,110,533 797,616 762,663 451,505 

Νέα 

Ζηλανδία 

177,493 100,238 107,878 167,886 668,704 713,420 

Γερμανία 331,198 750,332 350,414 453,832 361,972 673,475 

Σλοβακία 203,136 226,912 1,490,745 832,983 303,901 53,071 

Ιταλία 125,268 470,356 544,951 521,653 205,992 62,609 

Πηγή: Agriculture and Agri – Food Canada   

σε $ CAD Ποσότητα 

(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα 

(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα 

(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα 

(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα( 

κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα 

(κιλά)

12079910 -Σπόροι 

βιομηχανικής κάνναβης 

(σπασμένοι ή όχι) -(κιλά)

32,483,037 2,955,766 72,338,385 17,208,827 123,209,837 26,022,183 63,625,640 10,048,966 63,351,801 5,365,050 50,090,080 2,576,189

15159020 - Έλαιο 

βιομηχανικής κάνναβης και 

τα κλάσματά του, 

εξευγενισμένα ή όχι αλλά όχι 

χημικώς  τροποποιημένο 

(κιλά)

3,720,272 477,229 6,548,657 495,637 8,116,326 663,200 11,348,919 981,003 17,545,173 1,341,302 9,375,864 867,653

23069010 -Πίτες και άλλα 

στερεά υπολείμματα, από 

σπόρους βιομηχανικής 

κάνναβης, έστω και 

σπασμένα ή συσσωματωμένα 

(κιλά)

11,565,775 14,813,819 23,521,679 16,325,804 14,453,272 17,362,990 17,467,065 17,183,305 15,640,096 14,540,961 9,110,971 8,138,365

Σύνολο 47,769,084 18,246,814 102,408,721 34,030,268 145,779,435 44,048,373 92,441,624 28,213,274 96,537,070 21,247,313 68,576,915 11,582,207

Εξαγωγές

2014 2015 2016 2017 2018 2019 - July
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Καναδικές εισαγωγές βιομηχανικής κάνναβης 

 

Οι καναδικές εισαγωγές βιομηχανικής κάνναβης κινούνται σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις εξαγωγές. Καταγράφουν, ωστόσο, ανοδική 

πορεία. Το 2018 ξεπέρασαν οριακά τα 1,6 εκ $ CAD από 298.764 $ CAD το 2014. 

Σημειώνουμε ότι τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 2016-2017 ενώ το πρώτο επτάμηνο  

του 2019 πλησίασαν τα 2 εκ. $ CAD 

 

 
 Πηγή: Agriculture and Agri – Food Canada 

 

Κατωτέρω είναι διαθέσιμα τα στατιστικά στοιχεία των καναδικών 

εισαγωγών βιομηχανικής κάνναβης σε 10ψήφια δασμολογική κλάση. Οι 

κατηγορίες προϊόντων με τις υψηλότερες εισαγωγές είναι οι σπόροι και τα έλαια 

βιομηχανικής κάνναβης. Σημειώνουμε ότι οι εισαγωγές των ελαίων βιομηχανικής 

κάνναβης ΔΚ 1515900010 ξεκίνησαν μετά το 2017 ενώ των ελαίων ΔΚ 1515909930 

κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και φαίνεται να σταματούν τελείως. 

Το 2018, το 67,5% των συνολικών εισαγωγών προϊόντων βιομηχανικής 

κάνναβης προήλθε από τις ΗΠΑ. Άλλες χώρες – προμηθευτές των εν λόγω 

προϊόντων στον Καναδά είναι η Ολλανδία, η Κίνα, η Γαλλία, η Λιθουανία κ.α (βλ. 

πίνακα κατωτέρω. 

 

  

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

2014
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2016

2017

2018

2019 (Ιαν.-Ιουλ)

Καναδικές εισαγωγές βιομηχανικής κάνναβης 

(σπόροι κάνναβης, έλαια κάνναβης) σε $ CAD

από το 2014 έως το πρώτο επτάμηνο του 2019
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Καναδικές εισαγωγές βιομηχανικής κάνναβης  

(σπόροι κάνναβης, έλαια κάνναβης) σε αξία και όγκο  

2014 - Ιούλιος 2019 

 
Πηγή: Agriculture and Agri – Food Canada 

 

Σημαντικότεροι προμηθευτές προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης 

στον Καναδά (ποσά σε $ CAD) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Ιούλ. 2019 

ΗΠΑ 99,914 94,382 46,993 680,217 798,211 1,081,299 

Ολλανδία 99,160 97 298 124,892 344,850 141,807 

Κίνα 4,957 121,816 106,839 142,760 205,341 57,595 

Γαλλία 1,065 5,929 6,055 9,942 19,838 44,039 

Λιθουανία 2 1 163,428 449,966 19,304 0 

Ιράν 249 446 0 0 13,445 0 

Αγγλία 2,369 38 2,173 2,684 10,961 2,302 

Δανία 183 0 0 0 8,874 875 

Παραγουάη 7,412 6 327 10,500 4,527 0 

Ιταλία 0 0 510 3,015 4,024 428,298 

Πηγή: Agriculture and Agri – Food Canada 

σε $ CAD Ποσότητα
(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα
(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα
(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα
(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα
(κιλά)

σε $ CAD Ποσότητα
(κιλά)

1207990011 - 

Σπόροι 

βιομηχανικής 

κάνναβης για 

σπορά (κιλά)

12,256 7,339 67,235 40,261 9,446 5,656 6,230 3,730 361,182 179,774 1,085,920 25,774

1207990019 - 

Σπόροι 

βιομηχανικής 

κάνναβης 

σπασμένοι ή όχι για 

σπορά (κιλά)

258,487 153,521 326,575 153,665 479,276 116,855 1,457,217 233,878 917,001 545,514 463,207 97,476

1515900010 - 

Έλαιο 

βιομηχανικής 

κάνναβης και τα 

κλάσματά τους, 

έστω 

εξευγενισμένα, 

αλλά όχι χημικώς 

μεταποιημένα

0 0 0 0 0 0 1,011,209 162,758 322,910 78,019 379,066 91,026

1515909120 - 

Έλαιο 

βιομηχανικής 

κάνναβης 

ακατέργαστο 

(κιλα)

6,534 598 3,792 384 9,036 877 1,659 169 0 0 0 0

1515909930 - 

Έλαιο 

βιομηχανικής 

κάνναβης, 

εξευγενισμένο 

αλλά όχι χημικώς 

τροποποιημένο 

(κιλά)

21,487 5,144 71,482 14,860 113,583 25,463 8,501 2,042 0 0 0 0

Total 298,764 166,602 469,084 209,170 611,341 148,851 2,484,816 402,577 1,601,093 803,307 1,928,193 214,276

Εισαγωγές

2014 2015 2016 2017 2018 2019 - July
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Φαρμακευτική κάνναβη 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Στον Καναδά, η φαρμακευτική κάνναβη είναι διαθέσιμη μόνο μέσω 

παραπεμπτικού γιατρού ή νοσοκόμας. Σε αντίθεση με την ψυχαγωγική κάνναβη, 

η οποία μπορεί να αγοραστεί μέσω των Καταστημάτων Κάνναβης του Οντάριο 

(OCS –Ontario Cannabis Stores), ο ασθενής θα πρέπει να την παραγγείλει 

απευθείας από κάποιο παραγωγό που διαθέτει σχετική άδεια διάθεσης, ο οποίος 

θα του την αποστείλει στο σπίτι. Απαιτείται η εγγραφή με το συγκεκριμένο 

παραγωγό της επιλογής του, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα καθώς και η 

προσκόμιση του πρωτότυπου παραπεμπτικού.  Εναλλακτικά, οι ασθενείς 

μπορούν να εγγραφούν στην Υπηρεσία του Health Canada προκειμένου να 

καλλιεργήσουν τη συγκεκριμένη ποσότητα που χρειάζονται για προσωπική τους 

χρήση ή να ορίσουν κάποιον άλλον να την παράξει για λογαριασμό τους. Οι 

ασθενείς επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους ποσότητα αποξηραμένης 

(ιατρικής) μαριχουάνας που θα τους καλύψει μέχρι 30 μέρες με βάση τη συνταγή 

του γιατρού τους και να μη ξεπερνά τα 150 γραμ. 

Μόνο οι κάτοχοι άδειας από την υπηρεσία Health Canada μπορούν να 

καλλιεργήσουν, να επεξεργαστούν και να πουλήσουν φαρμακευτική κάνναβη 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Cannabis Act). Η εν λόγω άδεια διαρκεί για 

δυο χρόνια και ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 

Μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Health Canada έχει εκδώσει 223 άδειες 

πώλησης, επεξεργασίας και καλλιέργειας κάνναβης σε εταιρείες του κλάδου. 

Σημειώνουμε ότι κάποιες εξ ’αυτών διαθέτουν περισσότερες από μια 

εγκαταστάσεις και κατά συνέπεια περισσότερες από μια άδειες. Από τις άδειες 

που έχουν δοθεί, 133 αφορούν και στην πώληση φαρμακευτικής κάνναβης. 

Κατάλογος των εν λόγω εταιρειών με τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν άδεια 

να πωλούν, να επεξεργάζονται ή να καλλιεργούν είναι διαθέσιμος στην επίσημη 

ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Καναδά https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/drugs-medication/cannabis/industry-licensees-

applicants/licensed-cultivators-processors-sellers.html#a1. 

Επιπλέον, κατωτέρω παραθέτουμε τους κατόχους αδειών που έχουν 

συμφωνήσει να πωλούν σπόρους ή φυτά σε άτομα που έχουν εγγραφεί στην 

Υπηρεσία Health Canada προκειμένου να μπορούν να παράγουν συγκεκριμένη 

ποσότητα για προσωπική ιατρική χρήση. 

 

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/industry-licensees-applicants/licensed-cultivators-processors-sellers.html#a1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/industry-licensees-applicants/licensed-cultivators-processors-sellers.html#a1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/industry-licensees-applicants/licensed-cultivators-processors-sellers.html#a1
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Σπόροι κάνναβης Φυτά κάνναβης 

CannTrust Inc. 

Tweed Inc. 

Weed Me 

Aurora Cannabis Enterprises Inc. 

Canna Farms Ltd. 

Delta 9 Bio-Tech Inc. 

Maricann Inc. 

Peace Naturals Project Inc. 

THC Biomed Ltd. 

WeedMD Rx Inc. 

Weed Me 

Whistler Medical Marijuana Corp. 

 

 

Καναδική νομοθεσία για τις εισαγωγές & εξαγωγές φαρμακευτικής κάνναβης 

Η αρμόδια Υπηρεσία για θέματα Υγείας,  Health Canada,  έχει υποχρέωση 

να παρακολουθεί την κίνηση (των προϊόντων) της κάνναβης, σύμφωνα με τις 

διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών. Η εισαγωγή και εξαγωγή κάνναβης 

επιτρέπεται μόνο για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς και εντός των 

παραμέτρων που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ναρκωτικά. 

Η νομοθεσία για την κάνναβη καθορίζει τους περιορισμούς που αφορούν 

στην εισαγωγή και εξαγωγή κάνναβης. Μόνο κάτοχοι αδειών βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας μπορούν να εισάγουν ή να εξάγουν κάνναβη - και μόνο για 

ιατρικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και η 

εξαγωγή κάνναβης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (όπως διανομή ή πώληση για 

μη ιατρικούς σκοπούς). 

Η εισαγωγή ή εξαγωγή κάνναβης για ιατρικούς ή επιστημονικούς σκοπούς 

απαιτεί άδεια από την Υπηρεσία Υγείας Health Canada για κάθε αποστολή 

φορτίου. Μολονότι κάθε αίτηση αξιολογείται μεμονωμένα, η γενική πολιτική της 

Health Canada είναι να εκδίδει άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής μόνο σε 

περιορισμένες περιπτώσεις, όπως: 

 Εισαγωγή πρώτων υλών (π.χ. σπόρων, φυτών) τους κατόχους νέων 

αδειών 

 Εξαγωγή προϊόντων κάνναβης σε μια άλλη χώρα που έχει νομικό πλαίσιο 

περί πρόσβασης στην κάνναβη για ιατρικούς λόγους 

 Εισαγωγή ή εξαγωγή μικρών ποσοτήτων για επιστημονικούς σκοπούς 

(έρευνας ή δοκιμών) 

Καθώς σημειώνεται αύξηση των εισαγωγών φυτών και προϊόντων 

κάνναβης, η Στατιστική Υπηρεσία  Καναδά δημοσίευσε λίστα με τις 
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σημαντικότερες κατηγορίες (εισαγόμενων) προϊόντων ανά δασμολογική κλάση 

που σχετίζονται με τη κάνναβη: 

Περιγραφή Δασμολογική 

Κλάση 

Υποχρεωτικά συνοδευτικά 

έγγραφα 

Άλλα φυτά ζωντανά 0602.90.90.90 Health Canada Permit, 

Phytosanitary Certificate, 

CFIA5 

Σπόροι κάνναβης για καλλιέργεια 1209.99.10.29 CFIA: Phytosanitary 

Certificate, Plant Protection 

Permit, Health Canada 

Permit, *Seed Analysis (for 

orders > 500 g) 

Φυτά κάνναβης και σπόροι που 

χρησιμοποιούνται στη 

φαρμακοβιομηχανία 

1211.90.90.50 Health Canada Permit, CFIA: 

No Permit Required Letter, 

Plant Protection Permit 

Ρητίνη κάνναβης ή ελαιορητίνη 1302.90.00.10 CFIA, Health Canada permit 

Έλαιο κάνναβης και εκχυλίσματα 1302.19.00.10 CFIA, Health Canada permit 

Φάρμακα για λιανική πώληση που 

περιέχουν κάνναβη ή κανναβιδιόλη 

3004.90.00.21 CFIA, Health Canada 

 

Ελληνική νομοθεσία για τη φαρμακευτική κάνναβη - Σημεία ελληνικών 

εξαγωγών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης  

 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 4523/2018 - ΦΕΚ 41/Α/7-3-2018) 

«Κατ’ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, 

προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του 

είδους Cannabis Sativa L, περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω 

του 0,2 % καθώς και η εγκατάσταση και η λειτουργία μεταποιητικής μονάδας και 

επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, με αποκλειστικό 

σκοπό, είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για 

ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.». Σημεία εξαγωγών των προϊόντων 

φαρμακευτικής κάνναβης έχουν οριστεί μόνο το τελωνείο του Πειραιά και η 

Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης. Η Γ.Γ Βιομηχανίας έχει οριστεί για τις εγκρίσεις 

εγκατάστασης και λειτουργίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την 

εισαγωγή σπόρου, ο ΕΟΦ για τις ειδικές εγκρίσεις παραγωγής και κυκλοφορίας 

και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της ΕΛΑΣ για την έγκριση μεταφοράς 

τελικού προϊόντος. Καθώς βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, θα διαφανούν, σταδιακά, 

οι προοπτικές και δυνατότητες εξαγωγής των εν λόγων προϊόντων.  

                                                           
5 Canadian Food Inspection Agency  
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Ψυχαγωγική κάνναβη 
 

Σήμερα, σε όλες τις επαρχίες του Καναδά, επιτρέπεται η κατοχή σε άτομα 

άνω των 19 (για την Αλμπέρτα και το Κεμπέκ είναι από 18 ετών και πάνω) μέχρι 30 

γραμ. κάνναβης (αποξηραμένης ή η αντιστοιχία της σε μη αποξηραμένη μορφή) 

καθώς επίσης και η καλλιέργεια κάνναβης από πιστοποιημένους σπόρους για 

προσωπική χρήση στο σπίτι. Ωστόσο, η κάθε επαρχία αναπτύσσει τους δικούς 

της κανονισμούς για την πώληση και διανομή της. Κατωτέρω παραθέτουμε το 

καθεστώς πώλησης ψυχαγωγικής κάνναβης ανά επαρχία:   

Αλμπέρτα: Ιδιωτικά καταστήματα με άδεια λειτουργείας ή διαδικτυακά  

Βρετανική Κολομβία: Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

Μανιτόμπα: Ιδιωτικά καταστήματα με άδεια λειτουργείας ή διαδικτυακά 

Νιου Μπράνσγουικ: Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

Νέα Γη και Λαμπραντόρ: Ιδιωτικά καταστήματα με άδεια λειτουργείας ή 

διαδικτυακά 

Νέα Σκωτία: Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

Βορειοδυτικά Εδάφη (Northwest Territories): Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

Νουναβούτ: Κρατικά καταστήματά ή τηλεφωνικά 

Οντάριο: : Ιδιωτικά καταστήματα με άδεια λειτουργείας και κρατικό διαδικτυακό 

κατάστημα  

Νήσος Πρίγκηπα Εδουάρδου: Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

Κεμπέκ: Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

Σασκατσουάν: Ιδιωτικά καταστήματα με άδεια λειτουργείας ή διαδικτυακά 

Γιούκον: Κρατικά καταστήματά ή διαδικτυακά 

 

Κρατικά Έσοδα 

 

  Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, από τον Οκτώβριο του 

2018 έως και το τέλος Μαρτίου τρ.έτ.( περίοδος 5μιση μηνών) , τα κρατικά έσοδα 

από τη κάνναβη ανήλθαν σε 186 εκ $ CAD. Οι επαρχίες εισέπραξαν 132 εκ $ CAD 

και το ομοσπονδιακό ταμείο 55 εκ $ CAD. Καθώς το κόστος νόμιμης κάνναβης, 

στα τέλη του 2018, ανερχόταν τα 9,70 $CAD/γραμ. ενώ στην παράνομη αγορά 

διατίθεντο 6,51$CAD/γραμ. φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων 

διενεργήθηκε μέσω της «μαύρης» αγοράς. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

καταγράφεται ότι, το πρώτο τρίμηνο του έτους, δαπανήθηκαν 1,1 δισ. $ CAD για 

την αγορά παράνομης κάνναβης ενώ κάνναβη συνολικού ποσού 377 εκ $ CAD 

αγοράστηκε νόμιμα. Στην τελική τιμή της κάνναβης περιλαμβάνονται 10% 

ομοσπονδιακός φόρος κατανάλωση, 2.3% ομοσπονδιακός φόρος 

εισοδήματος, διάφορα τέλη συμμόρφωσης και ασφαλείας καθώς και πρόσθετοι 

φόροι ανά επαρχία (όπως π.χ. «τέλος κοινωνικής ευθύνης» στην επαρχία της 

Μανιτόμπα). Η υψηλή φορολογία μπορεί να αυξάνει τα κρατικά έσοδα αλλά οι 

κυβερνήσεις στον Καναδά προβληματίζονται καθώς το προϊόν καθίσταται 

λιγότερο ανταγωνιστικό με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πωλήσεις στη «μαύρη 
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αγορά».  Θυμίζουμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους αποποινικοποίησης της 

κάνναβης στον Καναδά ήταν η εξάλειψη της παράνομης αγοράς, στο πλαίσιο 

προστασίας της δημόσιας υγείας, των νέων και στον περιορισμό της 

εγκληματικής δραστηριότητας.  

 

Η περίπτωση του Οντάριο 

 

Τα Καταστήματα Κάνναβης του Οντάριο (OCS –Ontario Cannabis Stores) 

λειτουργούν μόνο διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει 

εγκαταστήσει η Κυβέρνηση του Οντάριο, και παράλληλα διατηρούν ένα κέντρο 

διανομής για την εξυπηρέτηση των διαδικτυακών παραγγελιών. Η ιστοσελίδα των 

εν λόγω καταστημάτων επιτρέπει σε καταναλωτές άνω των 19 ετών να 

αγοράσουν μέχρι 30γραμ. ψυχαγωγικής κάνναβης  ανά συναλλαγή. 

Η AGCO (Alcohol & Gaming Commission of Ontario), η ρυθμιστική αρχή που 

εκδίδει άδειες και ρυθμίζει την πώληση ψυχαγωγικής κάνναβης σε ενήλικες από 

ιδιωτικά καταστήματα λιανικής πώλησης κάνναβης στο Οντάριο, παραχώρησε 

στις 11 Ιανουαρίου 2019, μέσω ενός συστήματος λοταρίας, σχετική άδεια 

πώλησης σε 25 καταστήματα. Σημειώνουμε ότι είχαν υποβληθεί 17.000 αιτήσεις. 

Το πρώτο κατάστημα πώλησης ψυχαγωγικής κάνναβης στο Τορόντο άνοιξε την 

1η Απριλίου 2019.  Από του 414 δήμους του Οντάριο, 337 δέχτηκαν το άνοιγμα 

των εν λόγω καταστημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους ενώ 77 το 

μπλόκαραν. Στις 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε δεύτερη λοταρία, το 

αποτέλεσμα της οποίας δίνει τη δυνατότητα σε 42 νέα καταστήματα να 

ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την έναρξη της λειτουργίας τους.  

 

Προοπτική καναδικών επενδύσεων στην Ελλάδα 
 

Ο ηγετικός ρόλος του Καναδά στη βιομηχανία της κάνναβης σήμερα δεν 

ήταν προσχεδιασμένος. Όλα ξεκίνησαν όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας 

ανάγκασε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το 2001, να δημιουργήσει ένα 

μηχανισμό για τους ασθενείς που ήθελαν να έχουν νόμιμη πρόσβαση στη 

φαρμακευτική κάνναβη. Τότε η κυβέρνηση του Καναδά καθιέρωσε για τους 

παραγωγούς ιατρικής κάνναβης ένα σύστημα χορήγησής αδειών, το οποίο 

οδήγησε σε καλλιέργειες καλύτερης ποιότητας, δημιούργησε το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της φαρμακευτικής κάνναβης και αποτέλεσε το θεμέλιο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας.  

Σήμερα, στον Καναδά δραστηριοποιούνται 8 από τις 10 μεγαλύτερες 

εταιρείες κάνναβης στον κόσμο με βάση την κεφαλαιακή τους αξία στην αγορά. 

Η εταιρεία Canopy Growth Corporation, με έδρα το Οντάριο, είναι η μεγαλύτερη 

εταιρεία κάνναβης παγκοσμίως με 19 δισεκ. CAD $ κεφαλαιακή αξία  Παρά το 

γεγονός ότι επένδυσε μεγάλα ποσά για την καλλιέργεια κάνναβης, παράλληλα 

έχει δημιουργήσει και ένα χαρτοφυλάκιο από πολλές πατέντες σε ιατρικές 

https://finance.yahoo.com/news/canopy-growth-acreage-implement-previously-110000555.html
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θεραπείες, γενετική φυτών, διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας μεγάλης 

κλίμακας κ.α.  

Η βιομηχανία της κάνναβης βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα και 

αναμένεται ότι θα μπουν και άλλοι παίκτες σε διεθνές επίπεδο στην αγορά. Το 

μέλλον των καναδικών εταιρειών στη συγκεκριμένη βιομηχανία φαίνεται θα 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τη δυνατότητα παραγωγής του 

προϊόντος αλλά από την ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα 

χρειαστούν για να φτάσει το προϊόν στους πελάτες.  

Οι καναδικές επιχειρήσεις του κλάδου αξιοποιούν εξαιρετικά την 

πρωτοκαθεδρία τους με επενδύσεις στο εξωτερικό και κυρίως στην αμερικανική 

αγορά, εξαγοράζοντας εταιρείες και αναζητώντας ευκαιρίες. Στο ίδιο πλαίσιο, 

εντάσσεται και το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά καθώς πολύ 

πρόσφατα νομιμοποιήθηκε η φαρμακευτική κάνναβη στη χώρα μας.   

 Η Ελλάδα, σήμερα, θεωρείται ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός 

λόγω κυρίως του κλίματος της χώρας μας. Ο επενδυτής μπορεί να μειώσει σε 

μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά του κόστη και ιδιαίτερα το ενεργειακό κόστος.  

Στις χώρες που δεν υπάρχει η απαιτούμενη ηλιοφάνεια, αυτή δημιουργείται 

τεχνητά με λάμπες στα εργοστάσια παραγωγής. Στην Ελλάδα, η πολύμηνη 

ηλιοφάνεια δημιουργεί ιδανικές προϋποθέσεις για την παραγωγή ανώτερης 

ποιότητας προϊόντων με μικρό κόστος λόγω των φυσικών πόρων και του 

κλίματος που ευνοούν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. 

Πέρα από το χαμηλό ενεργειακό κόστος, η Ελλάδα διαθέτει εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό, ελκυστικό κόστος γης, ενώ μπορεί να αποτελέσει για τους 

Καναδούς επενδυτές πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Θεωρούμε ότι η προσέλκυση επενδύσεων από τον Καναδά θα ωφελήσει 

τη χώρα καθώς θα οδηγήσει σε μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την 

ανάπτυξη τελικών προϊόντων ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις 

και στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Νέες θέσεις εργασίας 

θα δημιουργηθούν με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της χώρας. 

 

Θέσεις εργασίας στη βιομηχανία της κάνναβης 
 

Στον Καναδά, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας σχετιζόμενες με την κάνναβη ανήλθαν, το Νοέμβριο του 2018,6 σε 

10.400, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του + 266% σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο. Η πλειοψηφία (58%) των εν λόγω θέσεων εργασίας είναι 

στο γεωργικό τομέα ενώ οι υπόλοιπες είναι στον τομέα των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, στον τομέα της υγείας και το λιανικό εμπόριο. Το 2018, ο μέσος 

ωριαίος μισθός για εργασία που σχετίζεται με την κάνναβη ήταν 29,58% $CAD, 

+9.4% υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο (27,03 $CAD). 

Στο Οντάριο εκτιμάται ότι περίπου 5.700 άτομα απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας που σχετίζονται με την κάνναβη, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω 

                                                           
6 Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Καναδά. 
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από το ήμισυ του εθνικού συνόλου. Επίσης, το Οντάριο είναι η επαρχία με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση παραγωγών που διαθέτουν άδεια καλλιέργειας και 

πώλησης κάνναβης(πρόκειται για 2 διαφορετικές άδειες). 

 

 

 

Παράρτημα 

 

Εταιρείες βιομηχανικής κάνναβης  

 

Αγροτικά Προϊόντα 

Rowland Seeds Inc.  - (www.rowlandfarms.ca) 

Agri-Neo - (www.agrineo.com) 

Aginukraine.com - (www.aginukraine.com) 

   

Ενδυμασία 

Effort's Eco-Essentials - (www.efforts.ca) 

Hemp Traders - (www.hemptraders.com) 

Logistik Unicorp - (www.logistikunicorp.com) 

  

Εξοπλισμός 

ArrowCorp Inc. - (www.arrowcorp-grain-cleaning.com) 

  

Προϊόντα Τροφίμων 

Aliments Trigone – (www.alimentstrigone.com) 

Atlantic Healing Hemp Inc. – (www.atlantichealinghemp.com) 

Bioriginal Food & Science Corp – (www.bioriginal.com) 

Cadrain Land & Cattle – (www.clcfarms.ca) 

Canada Hemp Foods, BC Canada – (www.canadahempfoods.com) 

Cool Hemp – (www.coolhemp.com) 

Food Development Centre, Portage Manitoba – 

(www.gov.mb.ca/agriculture/fdc) 

http://www.rowlandfarms.ca/
http://www.agrineo.com/
http://www.aginukraine.com/
http://www.efforts.ca/
http://www.hemptraders.com/
http://www.logistikunicorp.com/
http://www.arrowcorp.com/
http://www.alimentstrigone.com/
http://www.atlantichealinghemp.com/
http://www.bioriginal.com/
http://www.clcfarms.ca/
http://www.canadahempfoods.com/
http://www.coolhemp.com/
http://www.gov.mb.ca/agriculture/fdc
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Hempco Canada Superfoods - (www.hempcocanada.com) 

HempE Health & Beauty - (http://www.hempe.ca/) 

Hemp Oil Canada – (www.hempoilcan.com) 

Hemp Production Services Inc – (www.hempproductionservices.ca) 

Hempology – (www.hempology.ca) 

High on Health – (www.highonhealth.ca) 

La Terre des Anciens – (www.terredesanciens.com) 

Manitoba Harvest Fresh Hemp Foods – (www.manitobaharvest.com) 

Miracle Source – (www.miraclesource.com) 

Naturally Splendid – (www.naturallysplendid.com) 

Natural Hemphasis Ltd. - (www.purehemp.com) 

Parkland Industrial Hemp Growers – (www.pihg.net) 

SG Ceresco - (www.sgceresco.com) 

Specialty Seeds Ltd. – (www.specialtyseeds.ca) 

Terramax – (www.terramaxseeds.com) 

Triple S Seeds Ltd – (www.triplesseeds.ca) 

Valley Bio – (www.valleybio.com) 

Yama Marketing – (www.yama3.ca) 

  

Ίνες Βιομηχανικής Κάνναβης 

Alberta Innovates-Technology Futures - (www.albertatechfutures.ca) 

Biofiba Canada – (www.biofiba.com) 

Biolin Research Inc. - (www.biolin.sk.ca) 

Valley Bio Ltd. (www.valleybio.com) 

Composites Innovation Centre – (www.compositesinnovation.ca) 

Green Earth Technologies – (www.getgreen.pro) 

Lanaupole Fibres–(www.lanaupole.com) 

Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives – 

(www.gov.mb.ca/agriculture/crops/hemp/bko01s00.html) 

http://www.hempcocanada.com/
http://www.hempe.ca/
http://www.hempoilcan.com/
http://www.hempproductionservices.ca/
http://www.hempology.ca/
http://www.highonhealth.ca/
http://www.terredesanciens.com/
http://www.manitobaharvest.com/
http://www.miraclesource.com/
http://www.naturallysplendid.com/
http://www.purehemp.com/
http://www.pihg.net/
http://www.sgceresco.com/
http://www.specialtyseeds.ca/
http://www.terramaxseeds.com/
http://www.triplesseeds.ca/
http://www.valleybio.com/
http://www.yama3.ca/
http://www.albertatechfutures.ca/
http://www.biofiba.com/
http://www.biolin.sk.ca/
http://www.valleybio.com/
http://www.compositesinnovation.ca/
http://www.getgreen.pro/
http://www.lanaupole.com/
http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/hemp/bko01s00.html
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Parkland Industrial Hemp Growers – (www.pihg.net) 

Plains Industrial Hemp Processing Inc – (www.plainshemp.com) 

  

Καλλυντικά 

Atlantic Healing Hemp Inc. – (www.atlantichealinghemp.com) 

HempE Health & Beauty - (http://www.hempe.ca/) 

High on Health Hemp Products – (www.highonhealth.ca) 

Soaps Lotions & More Inc. – (www.soapslotionsandmore.com) 

The Rad Soap Company LLC – (www.radsoap.com) 

  

Προϊόντα για Κατοικίδια 

AnnArborHemp - (www.annarborhemp.com) 

  

Προϊόντα δαπέδων  

Hemp Shield LLC - (www.hempshield.net 

  

Προμηθευτές σπόρων 

Assocanapa USA LLC - (assocanapausa@gmail.com) 

Phytogene Resources Inc. - (pgr@rogers.com) 

Parkland Industrial Hemp Growers - (www.pihg.net) 

Terramax - (www.terramax.sk.ca) 

Hemp Genetics International - (www.hempgenetics.com) 

Valley Bio Ltd. - (www.valleybio.com) 

UniSeeds - (www.uniseeds.ca) 

  

Ενώσεις 

Canadian Hemp Trade Alliance (http://www.hemptrade.ca/) 

Alberta Biomaterials Development Centre – (www.albertabiomaterials.com) 

Alberta Innovates - Technology Futures – (www.albertainnovates.com) 

http://www.pihg.net/
http://www.plainshemp.com/
http://www.atlantichealinghemp.com/
http://www.hempe.ca/
http://www.highonhealth.ca/
http://www.soapslotionsandmore.com/
http://www.radsoap.com/
http://www.annarborhemp.com/
http://www.hempshield.net/
mailto:assocanapausa@gmail.com
mailto:pgr@rogers.com
http://www.pihg.net/
http://www.terramax.sk.ca/
http://www.hempgenetics.com/
http://www.valleybio.com/
http://www.uniseeds.ca/
http://www.hemptrade.ca/
http://www.albertabiomaterials.com/
http://www.albertainnovates.com/
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Composites Innovation Centre – (www.compositesinnovation.ca) 

Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives - 

(www.gov.mb.ca/agriculture/crops/hemp/bko01s00.html) 

National Research Council - Canada - (www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/bri.html) 

Parkland Agricultural Resource Co-op Ltd. – (www.parklandmanitoba.ca) 

North American International Hemp Council 

(http://naihc.org/NAIHC_overview) 

 

Κυβερνητικοί φορείς 

Health Canada: Information on Industrial Hemp 

www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/hemp-chanvre/index-eng.php 

Agri-Food Trade Service (http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-

trade/?id=1360881916382) 

 

Εταιρείες φαρμακευτικής κάνναβης στον Καναδά  

APHRIA 

PO Box 20009 Erie St South 

Leamington, ON N8H 3C4 

Toll Free: 1-844-427-4742 

Contact : Vic Neufeld, CEO 

Email: info@aphria.com 

www.aphria.ca 

 

 

AURORA CANNABIS INC. 

1500 – 1199 West Hastings Street  

Vancouver, BC V6E 3T5  

Contact: Cam Battley, Senior Vice President  

Phone: (905) 878-5525  

Mobile: (905) 864-5525  

Email: cam@auroramj.com 

Nilda Rivera, Corporate Secretary  

Mobile: (604) 362-5207  

Email: nilda@auroramj.com 

http://www.compositesinnovation.ca/
http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/hemp/bko01s00.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/bri.html
http://www.parklandmanitoba.ca/
http://http/naihc.org/NAIHC_overview
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/hemp-chanvre/index-eng.php
http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1432136045585
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/?id=1360881916382
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/?id=1360881916382
callto:1-844-427-4742
http://www.aphria.ca/
mailto:nilda@auroramj.com
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Terry Booth, Chief Executive Officer  

Mobile: (780) 722 - 8889 

Email: terry@auroramj.com 

https://www.auroramj.com 

 

AURA INC. 

Contact: Mr Howard Brass, COO 

Tel.: 416-201-2840 

Website: www.aurahealthinc.com 

 

HYDROPOTHECARY 

120 Chemin de la Rive, Gatineau, QC  J8M 1V2 

Contact: Amanda Tardif, Executive Assistant to CEO/Assistante Exécutive du PDG 

Tel.: 819.639.5498  

Email : amanda.tardif@thehydropothecary.com 

hydropothecary.com 

 

SUPREME 

178R Ossington Avenue Toronto, ON M6J 2Z7 

Contact : John Fowler, President 

Tel. : 416 630 7272 

Email : info@supreme.ca 

 

TILRAY 

1100 Maughan Rd 

Nanaimo, BC V9X 1J2  

Toll Free 1-844-845-7291 

Fax: 1-888-783-1323  

Contact: Brendan Kennedy, CEO 

Email: Brendan.kennedy@tilray.ca 

 

MEDRELEAF 

Markham Industrial Park 

Markham, ON, Canada L3R 6G4 

Contact : Neil J. Closner, CEO 

Email : genbusiness@medreleaf.com 

 

 

CANOPYGROWTH CORPORATION 

1 Hershey Drive Smiths Falls, Ontario K7A 0A8 

Tel: 1-855-558-9333 

mailto:terry@auroramj.com
https://www.auroramj.com/
http://www.aurahealthinc.com/
tel:(819)%20639-5498
http://hydropothecary.com/
mailto:info@supreme.ca
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Contact : Dave Pryce, Vice President, International Market Expansion and Global 

Government Relations 

Email : dave.pryce@canopygrowth.com 

www.canopygrowth.com 

 

48NORTH 

243 Queen St. West — 2nd floor 

Toronto, ON, M5V 1Z4 

Tel.: 416.639.5891 

Email: hello@48nrth.com 

https://48nrth.com/en 

 

EMBLEM CORP. 

500-36 York Mills Road 

Toronto, ON M2P 2E9 

Tel.: +1 (416) 962-3300 

Contact : Nick Dean 

Email : nickdean@emblemcorp.com 

 

THE CRONOS GROUP 

720 King St W suite 320, Toronto, ON M5V 2T3 

Tel.: (416) 504-0004 

Contact : Mike Gorenstein, CEO 

Email: info@thecronosgroup.com 

https://thecronosgroup.com/ 

 Αναλυτική λίστα εταιρειών ανά κατηγορία για όλα τα προϊόντα φαρμακευτικής και 

βιομηχανικής κάνναβης είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του καταλόγου contact cannada 

https://www.contactcanada.com/database/freesearch.php?portal=0a6 

 

mailto:dave.pryce@canopygrowth.com
http://www.canopygrowth.com/
mailto:hello@48nrth.com
https://48nrth.com/en
https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1OKWM_enCA779CA779&biw=1024&bih=667&ei=kZbRXJHsN6aQ_Qb_toiYBw&q=The+Kronos+Group&oq=The+Kronos+Group&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l3.157306.160911..161228...1.0..0.147.1733.4j12......0....1..gws-wiz.....6..0i71j35i39j0i131j0i67j0i20i263j0i10j0i22i10i30.vCybf4umFXE
mailto:info@thecronosgroup.com
https://thecronosgroup.com/
https://www.contactcanada.com/database/freesearch.php?portal=0a6

