Χάρτα Συνεργασίας & Δεσμεύσεων των Μελών
της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών
«Responsibility Alliance»

Τ

α συμβαλλόμενα Μέλη της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών
ενώνουμε τις δυνάμεις μας εργαζόμενοι από κοινού προκειμένου να ενδυναμώσουμε τις πρακτικές υπεύθυνης λιανικής διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών στη χώρα.

Σήμερα, την 28η ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, στην Αθήνα, οι συμβαλλόμενοι -στους
οποίους περιλαμβάνονται εταιρείες παραγωγής ή/και εμπορίας οινοπνευματωδών ποτών, επιχειρήσεις και φορείς της αλυσίδας διάθεσης αλκοολούχων προϊόντων, καθώς επίσης εξειδικευμένοι
κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς με άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για τις επιδράσεις από την κατανάλωση αλκοόλ έχοντες συμβουλευτικό ρόλο στη Συμμαχία- οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος
του παρόντος εγγράφου,

αποφασίζουμε
τη σύσταση φορέα με την επωνυμία «Responsibility Alliance - Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση
Οινοπνευματωδών Ποτών» (στο κείμενο θα αναφέρεται ως «η Συμμαχία») και αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να εργασθούμε από κοινού με στόχο να συμβάλουμε ενεργά και αποφασιστικά στην προαγωγή και διασφάλιση της υπεύθυνης διάθεσης, πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα μας,
προτάσσοντας ως άμεση και αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα τη μη διάθεση αλκοολούχων προϊόντων
σε άτομα κάτω των 18 ετών, που αποτελεί το νόμιμο ηλικιακό όριο αγοράς και κατανάλωσης αλκοόλ.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
Επεκτείνοντας τις διακεκηρυγμένες θέσεις μας και την πίστη μας σε κατάλληλες ενημερωτικές και
βιωματικές δράσεις και παρεμβάσεις με σκοπό τη μείωση της αλόγιστης και επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, συνομολογούμε και αποδεχόμαστε αμοιβαίως τις ακόλουθες βασικές αρχές:
• Σεβόμαστε το δικαίωμα ενός ενήλικου ατόμου να επιλέγει να καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά ή να επιλέγει να απέχει από την κατανάλωσή τους. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιστάσεις ή
από συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ.
• Πρεσβεύουμε ότι το αλκοόλ μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής
και να έχει θετικό ρόλο σε εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, εφόσον καταναλώνεται με μέτρο και
υπευθυνότητα, αποκλειστικά από ενήλικες. Η αλόγιστη ή ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται
να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα άτομα και το κοινωνικό σύνολο.

• Συμμεριζόμαστε ότι το αλκοόλ είναι αλκοόλ ανεξαρτήτως τύπου ποτού στο οποίο περιλαμβάνεται,
και επομένως η αλκοόλη επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον ίδιο τρόπο και επιφέρει το
ίδιο κοινωνικό κόστος από οποιοδήποτε είδος ποτού και αν προέρχεται.
• Υποστηρίζουμε ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε πολιτική για τη μείωση της
αλόγιστης και επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ οφείλει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, να
αποσκοπεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εκάστοτε πρότυπα κατανάλωσης
και να εμπλέκει όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην αλυσίδα διάθεσης των οινοπνευματωδών ποτών.
• Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία, οι παραγωγοί, τα σημεία λιανικής διάθεσης και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι
φορείς δύνανται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση της βλάβης που συνδέεται με το
μη καταγεγραμμένο αλκοόλ1.
• Συμφωνούμε ότι η μείωση της αλόγιστης και επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ θα ωφελήσει την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις μας.
• Αναγνωρίζουμε ότι η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει βλαπτική επίδραση στα άτομα
μεμονωμένα, τις οικογένειές τους και την κοινωνία. Πιστεύοντας ότι η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί στοιχείο της κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα, εφόσον συντελείται με μέτρο και αποκλειστικά από ενήλικα άτομα, προωθούμε πρότυπα ισορροπημένης κατανάλωσης μέσω
υπεύθυνων πρακτικών εμπορικής επικοινωνίας και προώθησης των εμπορικών σημάτων των
εταιρειών-μελών της Συμμαχίας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
H πρωτοβουλία μας έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των ποικίλων δράσεων που υλοποιεί ο κλάδος
στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, δίνει σάρκα και οστά στις πέντε εθελοντικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν το
2012 οι 13 μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες Ζύθου, Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών (Beer-WineSpirits Producers’ Commitments)2, σε εναρμόνιση με τη Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ3, και αφορούν στα εξής:
I. Μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα άτομα.
II. Ενδυνάμωση του κώδικα marketing.
III. Ενημέρωση των καταναλωτών και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με υπευθυνότητα.
IV. Μείωση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ.
V. Δέσμευση της ευρύτερης αλυσίδας διάθεσης του κλάδου για τη μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ.
Με βάση τις παραπάνω δεσμεύσεις και ειδικότερα αναφορικά με το σημείο (V), στο πεδίο του οποίου
εμπίπτει η συγκρότηση και το έργο της Συμμαχίας, οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι βασικοί στόχοι
της Συμμαχίας είναι:
1 Ο όρος «μη καταγεγραμμένο αλκοόλ» αναφέρεται σε ποτά που δεν εμφανίζονται καταγεγραμμένα στα επίσημα στατιστικά
στοιχεία και ως τέτοια βρίσκονται εκτός ελέγχου.
2 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις της βιομηχανίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.producerscommitments.org/commitments/
3 Η Στρατηγική του Π.Ο.Υ. (WHO Global Strategy to reduce the harmful use of alcohol) είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf

• Να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον περιορισμό των αρνητικών προτύπων που οδηγούν σε
αλόγιστη κατανάλωση.
• Να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή της υπεύθυνης κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών.
• Να δημιουργήσει μία ομπρέλα προστασίας για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα δε τους
ανήλικους.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουμε ομόφωνα ότι με την υπογραφή της παρούσας Χάρτας αναλαμβάνουμε
τις ακόλουθες δεσμεύσεις ως μέρος της συνεργασίας μας με τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας για
την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών.
Α) Για τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις:
Η βασική δέσμευση των εκπροσώπων κλαδικών φορέων και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν
στη Συμμαχία είναι να προβάλλουν και να στηρίζουν τις δράσεις της Συμμαχίας μέσω των καναλιών
επικοινωνίας τους. Συγκεκριμένα, οι κλαδικοί φορείς και οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τις εξής δεσμεύσεις:
I. Υποχρεωτική σήμανση του λογότυπου της Συμμαχίας.
II. Ανάρτηση των δράσεων της Συμμαχίας στα ψηφιακά κανάλια των Μελών.
III. Διάχυση πληροφορίας και αξιοποίηση μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας των Μελών (π.χ. διανομή ενημερωτικού υλικού, ανάρτηση banners κ.λπ.).
IV. Ένταξη του υπεύθυνου σερβιρίσματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ενώσεων bartenders
και των εταιριών-συμβούλων bar management.
V. Εφαρμογή τουλάχιστον μιας δράσης υπό την αιγίδα της Συμμαχίας κατ’ έτος.
VI. Παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων της Συμμαχίας κατ’ έτος σε συνεργασία με ανεξάρτητο φορέα βάσει κοινά ορισμένων δεικτών μέτρησης.
VII. Μια επιπλέον δέσμευση που αφορά αποκλειστικά στους κλαδικούς φορείς έγκειται στη συλλογή
βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή προτάσεων για δράσεις ή προγράμματα, ώστε να μπορούν
να τα υιοθετήσουν και να τα υλοποιήσουν τα σημεία λιανικής διάθεσης.
Β) Για τους εξειδικευμένους κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς:
Η βασική δέσμευση των εξειδικευμένων κοινωνικών και θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη
Συμμαχία είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, οι εξειδικευμένοι φορείς αναλαμβάνουν τις εξής δεσμεύσεις:
I. Συμμετοχή στη διαμόρφωση ή/και έγκριση των δράσεων που θα υλοποιεί η Συμμαχία
II. Πιστοποίηση της εγκυρότητας των σχεδιαζόμενων δράσεων
III. Κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με την υποστήριξη της Συμμαχίας
Σε περίπτωση που ήδη υλοποιούνται δράσεις μεταξύ ορισμένων εκ των μελών, αυτές συνεχίζουν
ως έχουν στο συμπεφωνημένο πλαίσιο, με δυνατότητα διεύρυνσης εφόσον συμφωνήσουν οι συμβαλλόμενοι πρωτίστως και στη συνέχεια τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Στη Συμμαχία δύναται να προσχωρήσει μελλοντικά κάποιος ενδιαφερόμενος φορέας ή επιχείρηση
ως Μέλος, εφόσον συμφωνήσουν τα υπόλοιπα Μέλη, και κατόπιν της υπογραφής της παρούσης
Χάρτας και της αποδοχής των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτήν και όποιων άλλων όρων και
δεσμεύσεων έχουν συμφωνηθεί εν τω μεταξύ. Σημειώνεται ότι οι δεσμεύσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας των μελών κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με έκτακτες ανάγκες.
Τούτων δοθέντων, και με την πεποίθηση ότι συνεργαζόμενοι από κοινού δυνάμεθα να συνεισφέρουμε άμεσα και μετρήσιμα το έργο της Πολιτείας στην περαιτέρω διασφάλιση ενός συνεχώς βελτιούμενου περιβάλλοντος υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα, επιδιώκουμε να συμβάλουμε
μέσω υπεύθυνων πρακτικών διάθεσης αφενός στην προστασία των ανηλίκων από την έκθεση στο
αλκοόλ και αφετέρου στην απαλοιφή ή στο μέτρο του δυνατού στον περιορισμό της αλόγιστης και
επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Διά τον σκοπό αυτόν,

υπογράφουμε
την παρούσα Χάρτα Συνεργασίας & Δεσμεύσεων αποδεχόμενοι τους αναγραφόμενους όρους και
δεσμεύσεις.
Αθήνα, 28/06/2016
Την πρωτοβουλία της συμμαχίας είχαν οι:

Μέλη - Επιχειρήσεις και Ενώσεις Επαγγελματιών
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Συμβουλευτικοί φορείς

Τη Συμμαχία στηρίζει το Ελληνικό Δίκτυο
Εταιρικής Κοινωνικής Eυθύνης

