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Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση, ήδη από το 2008, μετρώντας
8 έτη υποχώρησης του ΑΕΠ.

Ριζική αλλαγή τοπίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται καταναλωτές και
επιχειρήσεις.

Η επιβολή υψηλών φορολογικών συντελεστών σε πολλές κατηγορίες
προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την πίεση επίτευξης άμεσων
δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, θα πρέπει να επανεκτιμηθεί, καθώς δεν
έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αναζητούνται πολιτικές που θα συνεισφέρουν στην ομαλή έξοδο από την
κρίση, με όφελος για το κράτος, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο
ευρύτερα.

Η οποιαδήποτε σταθεροποίηση της οικονομίας, έστω και σε χαμηλά
επίπεδα, θα  πρέπει  να επιτρέψει τον επαναπροσδιορισμό του
φορολογικού πλαισίου, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ευρύτερο περιβάλλονΕυρύτερο περιβάλλον
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Η φορολογική πολιτική στα αλκοολούχαΗ φορολογική πολιτική στα αλκοολούχα

Στην Ελλάδα οι επιμέρους κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών έχουν διαφορετική
φορολογική αντιμετώπιση.

Ο υψηλότερος συντελεστής ΕΦΚΟΠ, ο οποίος υπολογίζεται επί 100 λίτρων αιθυλικής
αλκοόλης του προϊόντος, εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά (εκτός ούζου και
τσίπουρου) 2.550€, (ουίσκι, βότκα, τζιν κ.α.).

Στο ούζο και τσίπουρο ο ΕΦΚΟΠ υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου 1.275€, ενώ το
τσίπουρο και η τσικουδιά διημέρων φορολογούνται με εφάπαξ κατ’ αποκοπή φόρο
ύψους 0,59 ευρώ ανά κιλό (ή αλλιώς 140€ ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης).

Η μπύρα φορολογείται με διαφορετικό τρόπο, σε σαφώς χαμηλότερο επίπεδο έναντι
των δύο πρώτων κατηγοριών, σχεδόν στο ¼ του επιπέδου των αλκοολούχων ποτών
(650€), ενώ ο φόρος στο κρασί είναι μηδενικός.

Οι αυξήσεις στον ΕΦΚΟΠ, παρόλο που έγιναν σε όλες τις κατηγορίες ποτών
(αλκοολούχα, μπύρα, αποστάγματα) με περίπου ίση ποσοστιαία μεταβολή,
επηρέασαν δυσανάλογα τα αλκοολούχα ποτά. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθούν
τα κίνητρα για υποκατάσταση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών με άλλες
κατηγορίες οινοπνευματωδών.
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Εξαιρετικά υψηλή φορολογία:Εξαιρετικά υψηλή φορολογία:
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ευρώ/100 λίτραευρώ/100 λίτρα αλκοολήςαλκοολής ((€/Hlpa)

Κανονικός συντελεστής
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ΠΗΓΗ: Υπ. Οικονομικών - Επεξεργασία ΣΕΑΟΠ

ΕΦΚ  αλκοολούχων

ΕΦΚ (ούζο, τσίπουρο)

ΕΦΚ (μπύρα)

ΕΦΚ (διήμεροι
αποσταγματοποιοί)

Εξαιρετικά υψηλή φορολογία: Την περίοδο της κρίσης ο ΕΦΚΟΠ αυξήθηκεΕξαιρετικά υψηλή φορολογία: Την περίοδο της κρίσης ο ΕΦΚΟΠ αυξήθηκε
+125% (και ο ΦΠΑ από 19% σε 23%) δημιουργώντας στρεβλώσεις στην+125% (και ο ΦΠΑ από 19% σε 23%) δημιουργώντας στρεβλώσεις στην
αγορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών οινοπνευματωδών.αγορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών οινοπνευματωδών.

945 945

1.135 1.135 1.135 1.135 1.135

1.362

1.634

1.961

2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

473 473
567 567 567 567 567

681

817

981

1.275 1.275 1.275 1.275 1.275

283 283 283 283 283 283 283
340

408
489

650 650 650 650 650

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1-
Ια

ν-
04

1-
Ια

ν-
05

1-
Απ

ρ-
05

1-
Ια

ν-
06

1-
Ια

ν-
07

1-
Ια

ν-
08

1-
Ια

ν-
09

5-
Φ

εβ
-0

9

8-
Ια

ν-
10

5-
Μ

αρ
-1

0

3-
Μ

αϊ
-1

0

1-
Ια

ν-
11

1-
Ια

ν-
12

1-
Ια

ν-
13

1-
Ια

ν-
14

Ευ
ρώ

/H
lp

a

ΠΗΓΗ: Υπ. Οικονομικών - Επεξεργασία ΣΕΑΟΠ
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Ο ΕΦΚ αλκοολούχων σημείωσε ραγδαία αύξηση το 2010-2011, ενώ πλέον έχει σταθεροποιηθεί στα υψηλά αυτά επίπεδα.
Ο ΕΦΚ μπύρας σημείωσε ανάλογη αύξηση, αλλά βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, στο ¼ του ΕΦΚ αλκοολούχων
Παράλληλα με τις αυξήσεις του ΕΦΚ, καταγράφηκε και αύξηση του ΦΠΑ κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, 4 από τις 5 το 2010
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Μεταβολή 2005 -2014 (€ /λίτρο αλκοόλης)

Μπύρα + 3,7 €
Ούζο Τσίπουρο + 8 €
Αλκοολούχα + 16 €
Τσίπουρο διημέρων 0 €



Μεταβολή 2005 -2014 (€ /λίτρο ποτού)

Μπύρα + 0,20 €
Ούζο Τσίπουρο + 3,80 €
Αλκοολούχα + 7,60 €
Τσίπουρο διημέρων 0 €



Συνεχείς αυξήσεις :Αύξηση της τελικής τιμήςΣυνεχείς αυξήσεις :Αύξηση της τελικής τιμής
αλκοολούχων στον καταναλωτήαλκοολούχων στον καταναλωτή

Ενδεικτικό των επιπτώσεων που είχαν στις τιμές οι διαδοχικές
αυξήσεις του ΕΦΚΟΠ είναι το γεγονός ότι η τιμή λιανικής
πώλησης ενός τυπικού αλκοολούχου ποτού, αυξήθηκε κατά
38% μέσα σε ένα έτος, χωρίς να έχει αυξηθεί το ίδιο διάστημα
η ονομαστική τιμή προ φόρων. Αντίθετα, σε πραγματικούς
όρους οι τιμές μειώθηκαν εξαιτίας του πληθωρισμού

Η αναλογία του ΕΦΚ στην τελική τιμή προϊόντος ανήλθε το
2012 στο 44%, από 29% το 2008.

Μαζί με το ΦΠΑ η συμμετοχή των φόρων αντιπροσωπεύει
περίπου τα 2/3 της τελικής τιμής στο ράφι .
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Η τελική τιμή, πριν φτάσει στον
καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 38% μέσα
σε ένα έτος, χωρίς να έχει αυξηθεί στο
διάστημα αυτό η καθαρή τιμή του
προϊόντος ονομαστικά (παρατηρήθηκε
μείωση σε πραγματικούς όρους). Σε
πολλές περιπτώσεις καταγράφηκε και
μείωση της ονομαστικής αξίας από τους
παραγωγούς-εισαγωγείς.
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Οι αυξήσεις ΕΦΚΟΠ & ΦΠΑ , σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση
της ελληνικής οικονομίας επέφεραν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, όπως:
 Κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων, με τη βιωσιμότητα πολλών

νομίμων επιχειρήσεων του κλάδου να απειλείται. Το ΙΟΒΕ σε μελέτη
του για τα αλκοολούχα ποτά αποφαίνεται ότι η υψηλή φορολογία
οδήγησε τις νόμιμες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών σχεδόν σε
υποδιπλασιασμό (πτώση πωλήσεων κατά -45,7%) την τετραετία 2009-
2012.

 Δραστική συρρίκνωση της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας:
 - 1,26 δισ. € προστιθέμενης αξίας του κλάδου στην ελληνική

οικονομία (2009: €2,2 δισ., 2014: €937 εκατ.).
 - 29 χιλ. θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της αλυσίδας (2009: 50,4

χιλ., 2014: 21,3 χιλ.)
 Δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και

εργαζομένων.
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υποδιπλασιασμό (πτώση πωλήσεων κατά -45,7%) την τετραετία 2009-
2012.

 Δραστική συρρίκνωση της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας:
 - 1,26 δισ. € προστιθέμενης αξίας του κλάδου στην ελληνική

οικονομία (2009: €2,2 δισ., 2014: €937 εκατ.).
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 Δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και

εργαζομένων.

1, Πηγή: ΙΟΒΕ: «Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα», Νοέμβριος 2013



 Σημαντική απομάκρυνση των φορολογικών εσόδων ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ
από τους δημοσιονομικούς στόχους . Τα έσοδα από τον ΕΦΚ στα
αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν δραματικά και το 2014
διαμορφώθηκαν σε επίπεδο χαμηλότερο απο εκείνο της προ των
αυξήσεων του ΕΦΚ και προ κρίσης

 Συρρίκνωση του κλάδου της ελληνικής παραγωγής.  Κάποτε
μετρούσαμε 600 ποτοποιίες τώρα λειτουργούν λιγότερες  από 200

 Αύξηση των διασυνοριακών αγορών από γειτονικές χώρες με
χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚ .

 ... και ταυτόχρονα σοβαροί κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία από τα
νοθευμένα ή μη τυποποιημένα προϊόντα.

Οι επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στα αλκοολούχα ποτάΟι επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στα αλκοολούχα ποτά
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 Αύξηση των διασυνοριακών αγορών από γειτονικές χώρες με
χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚ .
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νοθευμένα ή μη τυποποιημένα προϊόντα.

1, Πηγή: ΙΟΒΕ: «Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα», Νοέμβριος 2013 11
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
αλκολούχων  ποτών / έτος

(2005-2014)

ΕΣΟΔΑ ΕΦΚ / έτος ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣσε ΗLpa/ετος

2009-14 :
- 49% κατανάλωση &

- 2,3% τα έσοδα
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
αλκολούχων  ποτών / έτος

(2005-2014)
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Αρνητική δημοσιονομική απόδοση του ΕΦΚΟΠΑρνητική δημοσιονομική απόδοση του ΕΦΚΟΠ
ενώ η αύξησή του έφτασε το 125% την περίοδο (2008ενώ η αύξησή του έφτασε το 125% την περίοδο (2008--2014)2014)
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Διαχρονική εξέλιξη εσόδων ΕΦΚ σε εκ. ευρώ

Ε.Φ.Κ. 1.135
ευρώ/Hlpa

Ε.Φ.Κ. 1.362
ευρώ/Hlpa
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Η φορολογική επιβάρυνση των αλκοολούχων ποτώνΗ φορολογική επιβάρυνση των αλκοολούχων ποτών
που ξεπέρασε το 125%που ξεπέρασε το 125%

οδήγησε σε πτώση της κατανάλωσης κατά 50% στην περίοδοοδήγησε σε πτώση της κατανάλωσης κατά 50% στην περίοδο
20082008--20142014
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Διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης σε '000 ΗLpa/έτος

-4,19%

- 28,25 %

-12,34%

-15,11% -1,73% -2,97%
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Οποιαδήποτε νέα αύξηση φόρων είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα βυθίσει τη χώρα βαθύτερα στην ύφεση,
διαιωνίζοντας τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, καθώς όχι

μόνο δεν θα συμβάλει στην αύξηση των δημοσίων
εσόδων για την κάλυψη των δημοσιονομικών κενών,

αλλά στην περίπτωση που επιβληθεί σε συγκεκριμένους
συγκοινωνούντες  κλάδους, όπως ο τουριστικός και ο

κλάδος των αλκοολούχων ποτών που έχουν εξαντλήσει
τα όριά τους, αναμένεται να προκαλέσει, εκ νέου,
επώδυνες επιπτώσεις, μειώνοντας περαιτέρω την

απασχόληση σε αυτούς.

Οποιαδήποτε νέα αύξηση φόρων είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα βυθίσει τη χώρα βαθύτερα στην ύφεση,
διαιωνίζοντας τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, καθώς όχι

μόνο δεν θα συμβάλει στην αύξηση των δημοσίων
εσόδων για την κάλυψη των δημοσιονομικών κενών,

αλλά στην περίπτωση που επιβληθεί σε συγκεκριμένους
συγκοινωνούντες  κλάδους, όπως ο τουριστικός και ο

κλάδος των αλκοολούχων ποτών που έχουν εξαντλήσει
τα όριά τους, αναμένεται να προκαλέσει, εκ νέου,
επώδυνες επιπτώσεις, μειώνοντας περαιτέρω την

απασχόληση σε αυτούς.



Πτώση της  νόμιμης κατανάλωσης οινοπνευματωδών 2009/ 2014 ,Πτώση της  νόμιμης κατανάλωσης οινοπνευματωδών 2009/ 2014 ,
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ αλκοολούχων > 49%ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ αλκοολούχων > 49%



Ο υψηλός ΕΦΚΟΠ στηνΟ υψηλός ΕΦΚΟΠ στην ΕλλάδαΕλλάδα
κίνητροκίνητρο για λαθρεμπόριογια λαθρεμπόριο και νοθείακαι νοθεία

 Κατακόρυφη άνοδο της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου.
o Το λαθρεμπόριο αλκοολούχων εκτιμάται σε 8,2 εκ. φιάλες1

o Η απώλεια φορολογικών εσόδων2 από τη μη καταβολή ΕΦΚΟΠ ΜΟΝΟ σε ποτά που
διακινηθήκαν παράνομα προσεγγίζει τα 41,8 εκ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογιστούν και
οι απώλειες από ΦΠΑ στο σύνολο της αλυσίδας διάθεσης, οι απώλειες εσόδων
υπολογίζονται στα 130 εκ. Ευρώ.

o 84% της συνολικής αγοράς τσίπουρου αφορά σε μη τυποποιημένα προϊόντα.
o Ο όγκος του παράνομα διακινούμενου τσίπουρου διημέρων, σύμφωνα με

παράγοντες της αγοράς είναι περίπου 10,8 εκ. λίτρα. Το ΙΟΒΕ ,υπολογίζει ότι το κράτος
χάνει περί τα 97,7 εκ. ευρώ κάθε χρόνο από διαφυγόντες φόρους(εκτιμώμενες
απώλειες από έσοδα ΕΦΚΟΠ: 55,1 εκ. ευρώ ετησίως)

o εδραίωση κουλτούρας παραβατικότητας , θέτοντας τις επιχειρήσεις λιανικής που
επιλέγουν αυθεντικά προϊόντα σε δυσμενή θέση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις

1,2 ΠΗΓΗ :ΟΒΕ, «Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα», Νοέμβριος 2013.
.
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Λαθρεμπόριο αλκοόλης



Μορφές Λαθρεμπορίου  Αλκοόλης Αλκοολούχων ποτώνΜορφές Λαθρεμπορίου  Αλκοόλης Αλκοολούχων ποτών

 Λαθραία  διακίνηση αλκοόλης , αλκοολούχων ποτών  από
γειτονικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία)

 Παραγωγή  είτε παραποίηση αλκοολούχων σε παράνομες
εγκαταστάσεις

 Παράνομη παραγωγή και διάθεση προϊόντων μικρών
αποσταγματοποιείων

 Λαθραία  διακίνηση αλκοόλης , αλκοολούχων ποτών  από
γειτονικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία)

 Παραγωγή  είτε παραποίηση αλκοολούχων σε παράνομες
εγκαταστάσεις

 Παράνομη παραγωγή και διάθεση προϊόντων μικρών
αποσταγματοποιείων



παραγωγή από
σακχαρούχα υγρά

αλκοολική ζύμωση

Απόσταξη

Πρώτη ύλη
αιθυλική

αλκοόλη &
αποστάγματα

Φθηνή πρώτη
ύλη τεράστιος

ΕΦΚΟΠ

Αρωμάτιση

Αλκοολούχο ποτό

Πρώτη ύλη
αιθυλική

αλκοόλη &
αποστάγματα

Φθηνή πρώτη
ύλη τεράστιος

ΕΦΚΟΠ



Λαθραία αιθυλική αλκοόλη

Αλλαγή χρήσης &
πλασματικές

εξαγωγές
μετουσιωμένη αλκοόλη
οξοποιίας
, φαρμακευτική, για
νοσοκομειακή
χρήση, χρήση  για
μελάνια , για έκπλυση
μηχανήματων για
εμφιαλωμένο φωτιστικό
οινόπνευμα, για
παραγωγή  λοσιόν κ.α

Παραγωγή
Α) Ένα εργοστάσιο
έμεινε στην Ελλάδα
και αυτό
υπολειτουργεί
Β) Η τεράστια
παραμόρφωση όλου
του συστήματός του
ΔΗΘΕΝ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
ΔΗΘΕΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ

Εισαγωγή
Α) Σταφυλιών
Β) Αλκοόλης
Γ) Ετοίμων προϊόντων

Αλλαγή χρήσης &
πλασματικές

εξαγωγές
μετουσιωμένη αλκοόλη
οξοποιίας
, φαρμακευτική, για
νοσοκομειακή
χρήση, χρήση  για
μελάνια , για έκπλυση
μηχανήματων για
εμφιαλωμένο φωτιστικό
οινόπνευμα, για
παραγωγή  λοσιόν κ.α

Παραγωγή
Α) Ένα εργοστάσιο
έμεινε στην Ελλάδα
και αυτό
υπολειτουργεί
Β) Η τεράστια
παραμόρφωση όλου
του συστήματός του
ΔΗΘΕΝ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
ΔΗΘΕΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ



Διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύματος μέσω χερσαίων συνόρων  Αλβανίας
Σκόπια και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από Βουλγαρία ή μέσω Βουλγαρίας.
Κύριος προμηθευτής μας η Βουλγαρία είτε νόμιμα είτε λαθραία  .
τεράστια διαφορά ΕΦΚΟΠ
ανεξέλεγκτη παραγωγή και διάθεση
ελάχιστος έλεγχος στα σύνορα (λόγω ΕΕ)
σε βυτία με άλλα έγγραφα ή άλλα ζυγολόγια , σε βαρέλια μαζί με άλλα είδη

Μέτρα για καταπολέμηση : Υποχρεωτικοί έλεγχοι στα σύνορα
Scanner στα σύνορα 12 χρόνια ? & ακόμη τίποτα.
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Διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύματος μέσω χερσαίων συνόρων  Αλβανίας
Σκόπια και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από Βουλγαρία ή μέσω Βουλγαρίας.
Κύριος προμηθευτής μας η Βουλγαρία είτε νόμιμα είτε λαθραία  .
τεράστια διαφορά ΕΦΚΟΠ
ανεξέλεγκτη παραγωγή και διάθεση
ελάχιστος έλεγχος στα σύνορα (λόγω ΕΕ)
σε βυτία με άλλα έγγραφα ή άλλα ζυγολόγια , σε βαρέλια μαζί με άλλα είδη

Μέτρα για καταπολέμηση : Υποχρεωτικοί έλεγχοι στα σύνορα
Scanner στα σύνορα 12 χρόνια ? & ακόμη τίποτα.



Μετατροπή αιθυλικής
αλκοόλης σε ποτά
Με στοιχειώδη εξοπλισμό  σε
παλιά /  κλειστά ποτοποιεία

Συσκευασία
κυρίως σε 5 Lt πλαστικά, σε ασκούς
χωρίς ετικέτες ή και με ετικέτα πχ
ζαχαροπλάστης

Συσκευασία
κυρίως σε 5 Lt πλαστικά, σε ασκούς
χωρίς ετικέτες ή και με ετικέτα πχ
ζαχαροπλάστης

Διάθεση
χώροι επιτόπιας κατανάλωσης
ουζερί  μπαρ  ταβέρνες μίνι μάρκετ
κυλικεία νεκροταφείων
Χονδρέμποροι διανομείς







Ο χάρτης της ελληνικής Ποτοποιίας άλλαξε δραματικά μετάΟ χάρτης της ελληνικής Ποτοποιίας άλλαξε δραματικά μετά
από το 2010από το 2010

Η ελληνική ποτοποιία δεν έχει σοβαρές εισαγωγές ετοίμων από Βουλγαρία
επομένως  μικρές επιπτώσεις.
Μας κτυπάει η παραγωγή με βάση τη  λαθραία αλκοόλη και το τσίπουρο των
διήμερων.  Μέσα από αυτό το διοχετεύεται  και το 70% λαθραίας αλκοόλης
Πολλοί συνάδελφοι έκλεισαν ή βγήκαν στη σύνταξη χωρίς να συνεχίσουν τα
παιδιά του .  Πάρα πολλοί  κρατάνε τις άδειες για να συμπληρώσουν
συντάξιμα χρόνια.
Κάποτε μετρούσαμε 600 ποτοποιίες τώρα λειτουργούν λιγότερες  από 200
Οι  μεγάλες διαφημιζόμενες επωνυμίες πώλησης  κατακτούν συνεχώς  και
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς,  οι  μεσαίες επιχειρήσεις ή γίνονται μικρές είτε
οδηγούνται στον αφανισμό
Κάποιοι εξωθούνται στο λαθρεμπόριο για να επιζήσουν (το κακό νόμισμα
διώχνει το καλό )
Σταματήστε το λαθρεμπόριο και το αφορολόγητο τσίπουρο.
Αλλιώς θα μείνουν μόνο έξι ποτοποιίες, εκ των οποίων  οι τρεις θυγατρικές
των πολυεθνικών.

Η ελληνική ποτοποιία δεν έχει σοβαρές εισαγωγές ετοίμων από Βουλγαρία
επομένως  μικρές επιπτώσεις.
Μας κτυπάει η παραγωγή με βάση τη  λαθραία αλκοόλη και το τσίπουρο των
διήμερων.  Μέσα από αυτό το διοχετεύεται  και το 70% λαθραίας αλκοόλης
Πολλοί συνάδελφοι έκλεισαν ή βγήκαν στη σύνταξη χωρίς να συνεχίσουν τα
παιδιά του .  Πάρα πολλοί  κρατάνε τις άδειες για να συμπληρώσουν
συντάξιμα χρόνια.
Κάποτε μετρούσαμε 600 ποτοποιίες τώρα λειτουργούν λιγότερες  από 200
Οι  μεγάλες διαφημιζόμενες επωνυμίες πώλησης  κατακτούν συνεχώς  και
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς,  οι  μεσαίες επιχειρήσεις ή γίνονται μικρές είτε
οδηγούνται στον αφανισμό
Κάποιοι εξωθούνται στο λαθρεμπόριο για να επιζήσουν (το κακό νόμισμα
διώχνει το καλό )
Σταματήστε το λαθρεμπόριο και το αφορολόγητο τσίπουρο.
Αλλιώς θα μείνουν μόνο έξι ποτοποιίες, εκ των οποίων  οι τρεις θυγατρικές
των πολυεθνικών.



• Η σχέση εταιριών – κράτους πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και
συνεργασία, ώστε να αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας. Ο
προσδιορισμός στόχων που δεν είναι ρεαλιστικοί επιφέρει μεγαλύτερη ζημιά. Η
διαμόρφωση εφικτών στόχων θα πρέπει να οδηγεί και σε μείωση κινήτρων για νοθεία /
παράνομη διακίνηση

• Προσδιορισμός των πραγματικών δυνατοτήτων συνεισφοράς του κλάδου στα δημόσια
έσοδα, λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής επίδρασης από την υψηλή φορολογία στη
διαμόρφωση του ΑΕΠ και του πραγματικού αποτελέσματος στα φορολογικά έσοδα από τη
στρέβλωση των κινήτρων και τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο.

• Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής. Εφόσον
επιτευχθεί η εξομάλυνση των δημοσίων οικονομικών σε εύλογο χρονικό ορίζοντα,
προσδιορισμός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος σύγκλισης των φορολογικών συντελεστών
με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους ή/και με ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς
(το πρόβλημα της νοθείας παρατηρείται έντονα στα νησιά).

Προτάσεις για την εξασφάλιση
της βιωσιμότητας του κλάδου

• Η σχέση εταιριών – κράτους πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και
συνεργασία, ώστε να αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας. Ο
προσδιορισμός στόχων που δεν είναι ρεαλιστικοί επιφέρει μεγαλύτερη ζημιά. Η
διαμόρφωση εφικτών στόχων θα πρέπει να οδηγεί και σε μείωση κινήτρων για νοθεία /
παράνομη διακίνηση

• Προσδιορισμός των πραγματικών δυνατοτήτων συνεισφοράς του κλάδου στα δημόσια
έσοδα, λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής επίδρασης από την υψηλή φορολογία στη
διαμόρφωση του ΑΕΠ και του πραγματικού αποτελέσματος στα φορολογικά έσοδα από τη
στρέβλωση των κινήτρων και τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο.

• Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής. Εφόσον
επιτευχθεί η εξομάλυνση των δημοσίων οικονομικών σε εύλογο χρονικό ορίζοντα,
προσδιορισμός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος σύγκλισης των φορολογικών συντελεστών
με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους ή/και με ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς
(το πρόβλημα της νοθείας παρατηρείται έντονα στα νησιά).



Προτάσεις για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, την
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου & τη βελτίωση του

περιβάλλοντος ασφαλούς & υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ
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Με στόχο την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου αλλά και την
επιστροφή σε προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την αγορά,
προτείνουμε:

 Σταδιακή μείωση του συντελεστή ΕΦΚΟΠ, με στόχο τη σύγκλιση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βάθος τριετίας.

 Ρύθμιση σε δόσεις της καταβολής του ΕΦΚ των αλκοολούχων ποτών  &
επιμήκυνση  του χρόνου καταβολής του

 Εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα, όσο και επιτόπια στην
εγχώρια αγορά και στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης
αλκοολούχων ποτών.

 Καθιέρωση ίσων όρων εμπορίας και διακίνησης για τα όλα τα
οινοπνευματώδη ποτά και κοινή φορολόγηση για τα τοπικά αποστάγματα
που διοχετεύονται στα κανάλια εμπορίας (π.χ. τσίπουρο διημέρων που
παρανόμως διοχετεύεται για εμπορία).

Με στόχο την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου αλλά και την
επιστροφή σε προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την αγορά,
προτείνουμε:

 Σταδιακή μείωση του συντελεστή ΕΦΚΟΠ, με στόχο τη σύγκλιση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βάθος τριετίας.

 Ρύθμιση σε δόσεις της καταβολής του ΕΦΚ των αλκοολούχων ποτών  &
επιμήκυνση  του χρόνου καταβολής του

 Εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα, όσο και επιτόπια στην
εγχώρια αγορά και στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης
αλκοολούχων ποτών.

 Καθιέρωση ίσων όρων εμπορίας και διακίνησης για τα όλα τα
οινοπνευματώδη ποτά και κοινή φορολόγηση για τα τοπικά αποστάγματα
που διοχετεύονται στα κανάλια εμπορίας (π.χ. τσίπουρο διημέρων που
παρανόμως διοχετεύεται για εμπορία).



 Δημιουργία Ομάδας Εργασίας (Task Force) με τη συμμετοχή των αρμόδιων
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων του κλάδου για την καταπολέμηση της
νοθείας / λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών ποτών που αποβαίνει εις βάρος
των δημοσίων εσόδων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για
τις επιχειρήσεις του κλάδου

 Συστήματα & τρόποι ελέγχου
Το  σύστημα των τσιγάρων δεν ταιριάζει
Ηλεκτρονικό  σύστημα / ταινίες  =>  Ατελή αμφότερα
Οι μικρές ποτοποιίες τι θα κάνουν
Απαιτείται ένα σύστημα με το οποίο θα φαίνεται η αποσφράγιση και η πιθανή
νέα σφράγιση .
Υπάρχει κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία  σε άλλα προηγμένα Κράτη ????
Να το μελετήσουμε - Μην προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό !!!
Να μην επιβάλλουμε κάτι – ότι να ‘ ναι - απλώς για να πούμε ότι ΔΗΘΕΝ κάτι
κάναμε !! ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ !!!
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 Δημιουργία Ομάδας Εργασίας (Task Force) με τη συμμετοχή των αρμόδιων
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων του κλάδου για την καταπολέμηση της
νοθείας / λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών ποτών που αποβαίνει εις βάρος
των δημοσίων εσόδων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για
τις επιχειρήσεις του κλάδου

 Συστήματα & τρόποι ελέγχου
Το  σύστημα των τσιγάρων δεν ταιριάζει
Ηλεκτρονικό  σύστημα / ταινίες  =>  Ατελή αμφότερα
Οι μικρές ποτοποιίες τι θα κάνουν
Απαιτείται ένα σύστημα με το οποίο θα φαίνεται η αποσφράγιση και η πιθανή
νέα σφράγιση .
Υπάρχει κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία  σε άλλα προηγμένα Κράτη ????
Να το μελετήσουμε - Μην προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό !!!
Να μην επιβάλλουμε κάτι – ότι να ‘ ναι - απλώς για να πούμε ότι ΔΗΘΕΝ κάτι
κάναμε !! ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ !!!



 Συντονισμό ελεγκτικών μηχανισμών για καλύτερη αποτελεσματικότητα
Έλεγχοι συνδυαστικοί, όχι από το γραφείο ή εκεί που ξέρουμε ότι είναι οι
νόμιμοι!!  Έλεγχοι στον δρόμο, στην διακίνηση, στα σημεία κατανάλωσης.
Ίσως και απόκτηση τεχνογνωσίας από αλλά Κ-Μ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 9 ΜΗΝΩΝ. !!
Αποδεικνύουν ότι απαιτείται:
συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών
αξιοποίηση πληροφοριών
 παρακολούθηση για διαλεύκανση ολόκληρου του κυκλώματος - παράδειγμα

τσιγάρα με πορτοκάλια
 εκστρατεία ανακάλυψης των παράνομων αποσταγματοποιείων τσίπουρου

ανά την Ελλάδα`
 Υποχρεωτική  είσοδος -έξοδος των βυτίων στα σύνορα μέχρι το μεσημέρι και

έλεγχος τους από 3 άτομα παρουσία του προϊστάμενου του Τελωνείου.
 Επιτάχυνση της εγκατάστασης των μηχανημάτων X RAYS στα σύνορα της

χώρας, που περιέχεται στο σχεδιασμό της ΓΓΔΕ .
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 Συντονισμό ελεγκτικών μηχανισμών για καλύτερη αποτελεσματικότητα
Έλεγχοι συνδυαστικοί, όχι από το γραφείο ή εκεί που ξέρουμε ότι είναι οι
νόμιμοι!!  Έλεγχοι στον δρόμο, στην διακίνηση, στα σημεία κατανάλωσης.
Ίσως και απόκτηση τεχνογνωσίας από αλλά Κ-Μ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 9 ΜΗΝΩΝ. !!
Αποδεικνύουν ότι απαιτείται:
συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών
αξιοποίηση πληροφοριών
 παρακολούθηση για διαλεύκανση ολόκληρου του κυκλώματος - παράδειγμα

τσιγάρα με πορτοκάλια
 εκστρατεία ανακάλυψης των παράνομων αποσταγματοποιείων τσίπουρου

ανά την Ελλάδα`
 Υποχρεωτική  είσοδος -έξοδος των βυτίων στα σύνορα μέχρι το μεσημέρι και

έλεγχος τους από 3 άτομα παρουσία του προϊστάμενου του Τελωνείου.
 Επιτάχυνση της εγκατάστασης των μηχανημάτων X RAYS στα σύνορα της

χώρας, που περιέχεται στο σχεδιασμό της ΓΓΔΕ .



 Διοργάνωση Συναντήσεων Εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς για την
ανταλλαγή απόψεων με τις ελεγκτικές Αρχές και την εκπαίδευση των
εκπροσώπων τους , για την εύκολη αναγνώριση μη γνήσιων προϊόντων

 Δημιουργία Call Centre για τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών και
διωκτικών Αρχών ως μεταβατικό στάδιο μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο
πρόβλημα της ιχνηλασιμότητας

 Βελτίωση της ασφάλειας του περιβάλλοντος κατανάλωσης αλκοόλ μέσω
ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για τις βλαπτικές συνέπειες της
κατανάλωσης προϊόντων λαθρεμπορίου.
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 Διοργάνωση Συναντήσεων Εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς για την
ανταλλαγή απόψεων με τις ελεγκτικές Αρχές και την εκπαίδευση των
εκπροσώπων τους , για την εύκολη αναγνώριση μη γνήσιων προϊόντων

 Δημιουργία Call Centre για τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών και
διωκτικών Αρχών ως μεταβατικό στάδιο μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο
πρόβλημα της ιχνηλασιμότητας

 Βελτίωση της ασφάλειας του περιβάλλοντος κατανάλωσης αλκοόλ μέσω
ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για τις βλαπτικές συνέπειες της
κατανάλωσης προϊόντων λαθρεμπορίου.
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