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Θέμα: Παραβίαση Διαδικασίας Διαβούλευσης / Νομοσχέδιο για την Ιατρική Κάνναβη
Αξιότιμε κύριε Γεν. Εισαγγελέα,
Διά της παρούσης επιθυμούμε να καταγγείλουμε τα εξής:
Η κυβέρνηση δημιούργησε νομοσχέδιο το οποίο αφορά την ιατρική κάνναβη με τίτλο «Οι περί
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμοί
του 2017» μέσα από μία αδιαφανή και παράνομη διαδικασία διά της οποίας μας απέκλεισε από
την διαβούλευση που έπρεπε να είχε γίνει κατά την σύνταξη του.
Η κυβέρνηση τήρησε την ύπαρξη του νομοσχεδίου μυστική, ενώ δια νόμου όφειλε την
δημοσιοποίηση του.
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Όσον αφορά τον αποκλεισμό μας από τη διαδικασία σημειώνουμε τα εξής:
1. Η διαδικασία παραβιάζει τον Οδηγό Διαβούλευσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο στη συνεδρία του με ημερομηνία 8/7/2009. Η διαδικασία Διαβούλευσης τέθηκε σε
ισχύ από τις 24/10/2007, με την εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών
με αριθμό φακέλου 04.02.005.24/04.02.001.12, και επικυρώθηκε με τις εγκυκλίους του Γενικού
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με αριθμό φακέλου Γ.Ε. 71/84/3 και ημερομηνίες 19/11/2007
και 8/4/2010.
2. Η διαδικασία παραβιάζει τις Αρχές Καλής Νομοθέτησης της ίδιας της Γενικής Εισαγγελείας,
που τέθηκαν μέσα στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για τη Μεταρρύθμιση και
Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
δημόσιο έγγραφο του Γραφείου σας, υπό τον τίτλο "Κοινωνικός Διάλογος με άμεσα
εμπλεκόμενους φορείς – Κοινωνική συμμετοχή" επιβάλλεται στους συντάσσοντες νομοσχέδια
ότι θα έπρεπε να πράττουν τα ακόλουθα - που τίθενται στο δικό σας έγγραφο υπό μορφήν
ερωτήσεων:
• Κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης νομοθεσίας, έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς που εκπροσωπούν τους άμεσα επηρεαζόμενους;
• Έχει προηγηθεί κοινωνικός διάλογος με όλους τους ανωτέρω;
• Προσδιορίστε ποιοι εμπλεκόμενοι φορείς εκλήθησαν να συμμετάσχουν στον κοινωνικό
διάλογο.
• Πόσο καιρό διήρκησε ο κοινωνικός διάλογος;
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των
εμπλεκόμενων; Αν όχι, εξηγήστε τους λόγους:
• Υπάρχουν καταγεγραμμένες ή κατατεθειμένες οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων που
εκφράσθηκαν κατά τη διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου; Αν ναι, αναφέρετε τις εν λόγω
απόψεις συνοπτικά.
• Ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων (σε γενική μορφή).
• Ποιά είναι η προηγούμενη εθνική ή/και διεθνής πρακτική για την αντιμετώπιση της
συγκεκριμένης ανάγκης/προβλήματος;
• Εξετάσατε το ενδεχόμενο της μη υιοθέτησης νομοθετικής ρύθμισης (non-regulatory option);
• Γιατί προτιμήθηκε η αντιμετώπιση του θέματος με την προώθηση της προτεινόμενης
νομοθεσίας; Εξετάσατε πιθανούς άλλους τρόπους αντιμετώπισης του θέματος; Εάν ναι, ποιοι
είναι αυτοί;
• Γενική ανάλυση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις.
Το έγγραφο του γραφείου σας δημοσιεύεται εδώ:
http://tinyurl.com/arxes-nomothetisis-eisaggeleas
Κανένα από τα πιο πάνω δεν τηρήθηκε, δεν εξετάστηκε, δεν απαντήθηκε.
Ενώ το Σωματείο μας έχει προβάλλει πολλές φορές και επί σειράν ετών τόσον στον δημόσιο
διάλογο όσον και σε επαφές με στελέχη του κράτους προτάσεις για το πως μπορούν να
υλοποιηθούν καλές και κοινωνικά οφέλιμες παράμετροι για την νομοθετική ρύθμιση της
Ιατρικής Κάνναβης, καθώς επίσης και έχουμε προσφέρει εθελοντικά στο κράτος την
επιστημονική μας εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία για το θέμα, η σύνταξη του νομοσχεδίου
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έγινε με τρόπο που μας απέκλεισε τελείως από την διαδικασία ΚΑΙ παραβίασε όλες τις πιο πάνω
διατάξεις του γραφείου σας.
Ως σωματείο έχουμε παρουσία στο δημόσιο βίο εδώ και πολλά χρόνια με διάφορες
δράστηριότητες όπως: έμπρακτη στήριξη ασθενών σε θέματα που αφορούν την υγεία τους,
διαλέξεις και παρουσιάσεις στο κοινό, συνεργασία και αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές του
κράτους για τους χειρισμούς που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα της Ιατρικής Κάνναβης,
αρθρογραφία σε εφημερίδες, παρουσία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και
συμμετοχή σε πολλούς νομικούς αγώνες που αφορούν την διεκδίκηση πρόσβασης των ασθενών
στην Ιατρική Κάνναβη.
Διαπιστώνουμε και καταγγέλλουμε ότι ο αποκλεισμός του Σωματείου μας από την διαβούλευση
για την σύνταξη του νομοσχεδίου αποτελεί τεκμήριο συστηματικού αποκλεισμού. Τον έχουμε
βιώσει επανειλημμένα με τον αποκλεισμό μας από την προηγούμενη διαβούλευση για το
νομοσχέδιο για την Βιομηχανική - Κλωστική Κάνναβη, καθώς και για το περίφημο Νάρκοτεστ.
Όπως γνωρίζετε καταγγείλαμε στο Γραφείο σας γραπτώς αυτούς τα περιστατικά παράνομου
αποκλεισμού του Σωματείου μας από την διαβούλευση, αλλά τίποτε απολύτως δεν άλλαξε - οι
αρμόδιες αρχές συνεχίζουν αδιάντροπα αυτή την πολιτική αποκλεισμού.
Επιβεβαίωση της Παρανομίας
Όπως ίσως γνωρίζετε, δημοσιεύσαμε την καταγγελία αποκλεισμού του Σωματείου μας με άρθρο
που δημοσιεύτηκε την 15 Φεβρ. 2017, γεγονός που σχολιάστηκε στις εφημερίδες. Το άρθρο μας
έχει τίτλο:
Αποκαλύπτουμε το νομοσχέδιο για την Ιατρική Κάνναβη
http://cyprus.indymedia.org/node/5115
Μερικές μέρες αργότερα, δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες επιβεβαίωση της καταγγελίας μας από
τα πιο επίσημα χείλη. Σε δηλώσεις του Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Λούη
Παναγή στον δημοσιογράφο Μιχάλη Θεοδώρου της εφημερίδος «Πολίτης» το Σάββατο 25
Φεβρουαρίου 2017, ομολογείται απερίφραστα ότι στην δημόσια διαβούλευση:
• Προσκλήθηκαν 11 μη-κυβερνητικοί κοινωνικοί φορείς.
• Έχει ήδη λήξει η προθεσμία υποβολής σχολίων και απόψεων (την 25 Φεβρ.)
• Το Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης αποκλείστηκε όχι από λάθος αλλά με συνειδητή απόφαση
του κου Παναγή, "ως μη αναγνωρισμένο σώμα".
Οι δηλώσεις του δημοσιεύτηκαν εδώ:
http://cyprus-org.net/Politis.25.Feb.2017.Medical.Cannabis.p.34.1.pdf
Αυτό συνιστά αυθαίρετη παραβίαση της διαδικασίας και υπέρβαση εξουσίας εκ μέρους της
Αρμοδίας Αρχής. Σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος κύριος ΔΕΝ κατέχει την εξουσία να
αναγνωρίσει ή να μην αναγνωρίσει οποιοδήποτε δημόσιο φορέα ή οργάνωση. Ο Οδηγός
Διαβούλευσης που υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών κο Σταυράκη (2009), όσον
και από τον Υπουρκό κο Καζαμία (2011), περιέχει πεντακάθαρες αναφορές σε
"επηρεαζόμενους φορείς", "ενδιαφερόμενους φορείς" και "εμπλεκόμενους φορείς", χωρίς να
διαχωρίζει ανάμεσα τους, και χωρίς να γίνεται οιαδήποτε αναφορά στο οργανωτικό σχήμα ή
κατάσταση (status) των φορέων, παρά μόνο αναφέρεται στην ιδιότητα των ως "επηρεαζόμενους,
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ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους". Με το κοινωνικό του έργο και προσφορά στον δημόσιο
διάλογο και στην υποστήριξη ασθενών για χρόνια τώρα, το Σωματείο μας έχει αποδείξει ότι
πληροί πέρα για πέρα αυτές τις προϋποθέσεις. Κάθε μέτρο αποκλεισμού εναντίον μας είναι
παράνομο.
Ο επίσημος Οδηγός Διαβούλευσης είναι δημοσιευμένος εδώ:
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/rtd26_gr/rtd26_gr?OpenDocument
Ευελπιστούμε στην άμεση παρέμβαση σας. Αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί και το κράτος
μας να αρχίσει να λειτουργεί με βάση τις αρχές και αξίες που διέπουν την παρουσία μας εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά τιμής,

Σόλων Αντάρτης και Πέτρος Ευδόκας,
Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου
Φίλοι της Κάνναβης
https://www.facebook.com/FiloiTisKannabis
Στοιχεία επαφής:
Σόλων Αντάρτης,
τηλ: 96-89-71-99
ήμαιλ: solon_antartis@yahoo.com

Πέτρος Ευδόκας,
τηλ: 22-67-52-50
ήμαιλ: petros@cyprus-org.net
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