
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE 

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics 
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Υπουργείου Ανάπτυξης 

Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ 
Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΒΕΠ 

Νικόλαος Ροδόπουλος 

Ψηφιακός μετασχηματισμός για την 
ιχνηλασιμότητα των αλκοολούχων ποτών 

Η λύση για τα παρανόμως διακινούμενα αλκοολούχα ποτά  
(λαθραία & παρανόμως εισαγόμενα από άλλες χώρες) 
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Τι απαιτήθηκε; 

Λειτουργεί σε ένα ανεξάρτητο και 
πιστοποιημένο cloud 

infrastructure 

Είναι διαχειρίσιμο από ανεξάρτητη 
των εμπλεκομένων  επιχειρήσεων 

πιστοποιημένη εταιρεία. 

Είναι «ανοιχτό» στις διωκτικές 
αρχές με εξελιγμένα συστήματα 

που λειτουργούν και σε 
smartphones 

Έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης 
και εναρμόνισης με:  

• Τις τελωνειακές αρχές (ICIS-net) 



Απλό Γρήγορο Εξελίξιμο 

Δεν απαιτεί επιπρόσθετο κόστος ανά φιάλη 

Δεν δημιουργεί κόστος στις διωκτικές αρχές 

Δεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Είναι άμεσα λειτουργικό 

Χρησιμοποιεί υπάρχουσες και καταγεγραμμένες πληροφορίες 

Έχει μεγάλη 
εμπειρία σε 
παρόμοια 
έργα 

Είναι μέλος της 
ομάδας 
εργασίας των 
Η.E. για EDI 

Έχει μεγάλη 
εμπειρία στη 
διασύνδεση με 
το ICIS 

Είναι 
πιστοποιημένη 
στην 
παραγωγή 
λογισμικού 

Είναι Ελληνική 

Η εταιρεία παραγωγής, υποστήριξης και λειτουργίας του λογισμικού 

Τεχνικά Οφέλη Lotify 
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Τεχνική περιγραφή #1 

Ο εισαγωγέας ή παραγωγός ενημερώνει το Lotify με το είδος, την 
ποσότητα και τον αριθμό Lot, και την ημερομηνία που εισάγονται τα 
εμπορεύματα στην αποθήκη του ή την αποθήκη παρακαταθήκης (3PL) 

Server 

Data & Web 
Συγκεντρωτικά οι πωλήσεις ενημερώνουν το Lotify με τα πουλημένα 
είδη, την ποσότητα, το Lot και το εάν έχει πωληθεί φορολογημένο ή 
αφορολόγητο. 

Δεν είναι mobile app, δεν χρειάζεται download και installation. 
Απαιτεί ύπαρξη internet & οποιονδήποτε web browser (IE/Chrome/Mozilla/Opera) 



Server 

Data & Web 

Ο έλεγχος των διωκτικών αρχών πραγματοποιείται με την είσοδό τους στο Lotify portal και 
την πιστοποίησή του (user name & password) ως νόμιμο χρήστη, και στη συνέχεια την 
πληκτρολόγηση του αριθμού Lot που βρίσκεται στη φιάλη ή τη συσκευασία. 

Εάν το Lot έχει εισαχθεί νόμιμα 

Εάν το Lot αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος  
(νόμιμο lot σε διαφορετικό brand) 

Διάθεση του συγκεκριμένου lot φορολογημένο  
ή αφορολόγητο, ώστε να εξετάζεται η πιθανότητα παράνομης  

επαναεισαγωγής. 
Άμεσα ελέγχει: 

Τεχνική περιγραφή #2 



Χωρίς οικονομική επιβάρυνση της δημόσιας διοίκησης. 

Τι επιτυγχάνουμε; #1 

Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. 

Μείωση του λαθρεμπορίου, των νοθευμένων & των παρανόμων εισαγωγών 

Προστασία της δημόσιας υγείας & μείωση των δαπανών υγείας (σε μεσοπρόθεσμο χρόνο) 

Άμεση ανάκτηση δημοσίων εσόδων από διασυνοριακές αγορές 



Εξοικονόμηση έμψυχων και οικονομικών πόρων 

Τι επιτυγχάνουμε; #2 

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 

Συμβατότητα με ICIS-net & Συμβατότητα με μελλοντικές προδιαγραφές της ΕΕ 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενδυνάμωση της ποιοτικής και  

νόμιμης επιχειρηματικότητας με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Αύξηση του ΑΕΠ 



Ευχαριστώ! 


