
Πρόταση του κλάδου για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό και την

ιχνηλασιμότητα των αλκοολούχων ποτών
Η λύση για τα παρανόμως διακινούμενα αλκοολούχα ποτά

(λαθραία & παρανόμως εισαγόμενα από άλλες χώρες)

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπουργείου Ανάπτυξης
Υπεύθυνος ομάδας εργασίας ΕΣ για την ψηφιοποίηση της EA
Υπεύθυνος ομάδας εργασίας ΕΣ για χρηματοδοτικά εργαλεία

Ειδικός Σύμβουλος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Νίκος Ροδόπουλος



Ο κλάδος αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Η παρούσα πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία των κάτωθι φορέων με την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της
εταιρείας λογισμικού ONLINE DATA AE.

Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ):

o Εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου: DIAGEO, PERNOD RICARD, ΑΜΒΥΞ, Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ.

o Εισάγει και διακινεί το 80% των ελληνικών και διεθνών μαρκών Premium αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ):
o Περιλαμβάνει στο δυναμικό του 60 εταιρείες του κλάδου (ιδιωτικές και συνεταιριστικές).

o Παράγει και διακινεί το 76% των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα ενώ εξάγει το 75% των ελληνικών εξαγόμενων
ποτών.

Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδας (ΕΝΑΠΑΠΕ)

o Τα μέλη της Ένωσης είναι 42 αποσταγματοποιοί /παραγωγοί τσίπουρου επί συνόλου 85.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία των κάτωθι φορέων με την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της
εταιρείας λογισμικού ONLINE DATA AE.

Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ):

o Εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου: DIAGEO, PERNOD RICARD, ΑΜΒΥΞ, Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ.

o Εισάγει και διακινεί το 80% των ελληνικών και διεθνών μαρκών Premium αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ):
o Περιλαμβάνει στο δυναμικό του 60 εταιρείες του κλάδου (ιδιωτικές και συνεταιριστικές).

o Παράγει και διακινεί το 76% των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα ενώ εξάγει το 75% των ελληνικών εξαγόμενων
ποτών.

Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδας (ΕΝΑΠΑΠΕ)

o Τα μέλη της Ένωσης είναι 42 αποσταγματοποιοί /παραγωγοί τσίπουρου επί συνόλου 85.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία των κάτωθι φορέων με την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της
εταιρείας λογισμικού ONLINE DATA AE.

Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ):

o Εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου: DIAGEO, PERNOD RICARD, ΑΜΒΥΞ, Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ.

o Εισάγει και διακινεί το 80% των ελληνικών και διεθνών μαρκών Premium αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ):
o Περιλαμβάνει στο δυναμικό του 60 εταιρείες του κλάδου (ιδιωτικές και συνεταιριστικές).

o Παράγει και διακινεί το 76% των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα ενώ εξάγει το 75% των ελληνικών εξαγόμενων
ποτών.

Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδας (ΕΝΑΠΑΠΕ)

o Τα μέλη της Ένωσης είναι 42 αποσταγματοποιοί /παραγωγοί τσίπουρου επί συνόλου 85.



Η πρωτοβουλία του κλάδου αλκοολούχων ποτών
Τηρώντας την πάγια δέσμευσή του για συμβολή στην εθνική προσπάθεια για καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου και κατόπιν συζητήσεων με τις διωκτικές αρχές, ο κλάδος παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη
πρόταση: ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας των αλκοολούχων προϊόντων που θα επιτρέπει στις
διωκτικές αρχές να επισημαίνουν την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα, θα ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες και θα είναι ταυτόχρονα:

Αποτελεσματικό
Εύχρηστο
Αυτοματοποιημένο
Άμεσα λειτουργικό
Εξελίξιμο
Συμβατό με τις υπάρχουσες κρατικές δομές
Μη επιβαρυντικό για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Τηρώντας την πάγια δέσμευσή του για συμβολή στην εθνική προσπάθεια για καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου και κατόπιν συζητήσεων με τις διωκτικές αρχές, ο κλάδος παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη
πρόταση: ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας των αλκοολούχων προϊόντων που θα επιτρέπει στις
διωκτικές αρχές να επισημαίνουν την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα, θα ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες και θα είναι ταυτόχρονα:

Αποτελεσματικό
Εύχρηστο
Αυτοματοποιημένο
Άμεσα λειτουργικό
Εξελίξιμο
Συμβατό με τις υπάρχουσες κρατικές δομές
Μη επιβαρυντικό για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Τηρώντας την πάγια δέσμευσή του για συμβολή στην εθνική προσπάθεια για καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου και κατόπιν συζητήσεων με τις διωκτικές αρχές, ο κλάδος παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη
πρόταση: ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας των αλκοολούχων προϊόντων που θα επιτρέπει στις
διωκτικές αρχές να επισημαίνουν την παράνομη εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα, θα ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες και θα είναι ταυτόχρονα:

Αποτελεσματικό
Εύχρηστο
Αυτοματοποιημένο
Άμεσα λειτουργικό
Εξελίξιμο
Συμβατό με τις υπάρχουσες κρατικές δομές
Μη επιβαρυντικό για τον Κρατικό Προϋπολογισμό



Έτος ίδρυσης 1989

Διεθνής εξωστρέφεια με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Η.Β., Βαλκάνια & Ουγγαρία
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No 1 Ελληνική εταιρεία παραγωγής λογισμικού και υπηρεσιών στην Εφοδιαστική
Αλυσίδα και τα Logistics

Μέλος του διεθνούς Business Solutions Network (tbsnetwork.eu) Cluster

Διεθνής εξωστρέφεια με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Η.Β., Βαλκάνια & Ουγγαρία

Μέλος του UN/CEFACT (Διαμόρφωση προτύπων ηλεκτρονικών μηνυμάτων)
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Πωλήσεις 12 μαρκών αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία, 2009-2013
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Διαφορά πωλήσεων των ίδιων αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και στην
Βουλγαρία, 2009-2013

Στοιχεία #1
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Σύνολο Βουλγαρία Σύνολο Ελλάδα

Διαφορά πωλήσεων στη Βουλγαρία έναντι 2009

Διαφορά πωλήσεων στην Ελλάδα έναντι 2009

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ, 2017Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ, 2017

Επισήμανση: Τα 12 προϊόντα αντιπροσώπευαν στην υπό εξέταση περίοδο το 17% έως 20% της ελληνικής αγοράς.

Οι πωλήσεις είναι σε χιλιάδες 9λιτρα κιβώτιαΟι πωλήσεις είναι σε χιλιάδες 9λιτρα κιβώτια



Εκτίμηση μεριδίου αγορών ενός καλαθιού αλκοολούχων ποτών από την Βουλγαρία, στο
σύνολο της εγχώριας αγοράς, 2010-2013

Στοιχεία #2

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση της φορολογίας στην
Ελλάδα συμπίπτει χρονικά με τη σημαντική αύξηση στις
πωλήσεις των συγκεκριμένων επώνυμων αλκοολούχων
ποτών στην Βουλγαρία, η οποία μπορεί να σχετίζεται και με
τη μετέπειτα (παράνομη) εισαγωγή τους στην Ελλάδα.
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Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση της φορολογίας στην
Ελλάδα συμπίπτει χρονικά με τη σημαντική αύξηση στις
πωλήσεις των συγκεκριμένων επώνυμων αλκοολούχων
ποτών στην Βουλγαρία, η οποία μπορεί να σχετίζεται και με
τη μετέπειτα (παράνομη) εισαγωγή τους στην Ελλάδα.
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Μόνο από τις συγκεκριμένες διασυνοριακές αγορές, το
ελληνικό δημόσιο ενδέχεται να έχασε περίπου €7 εκατ.
κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση.

2010 – 2013

€7 εκατ. ΜΟ Χ 4 έτη = 28 εκατ.
Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ, 2017

0%
2010 2011 2012 2013

2010 – 2013

€7 εκατ. ΜΟ Χ 4 έτη = 28 εκατ.



Τι απαιτείται;
Η υλοποίηση της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας Lotify

Λειτουργεί σε ένα ανεξάρτητο
και πιστοποιημένο cloud

infrastructure

Λειτουργεί σε ένα ανεξάρτητο
και πιστοποιημένο cloud

infrastructure

Είναι διαχειρίσιμο από
ανεξάρτητη των

εμπλεκομένων  επιχειρήσεων
πιστοποιημένη εταιρεία.

Είναι διαχειρίσιμο από
ανεξάρτητη των

εμπλεκομένων  επιχειρήσεων
πιστοποιημένη εταιρεία.

Είναι «ανοιχτό» στις διωκτικές
αρχές με εξελιγμένα

συστήματα που λειτουργούν
και σε smartphones

Είναι «ανοιχτό» στις διωκτικές
αρχές με εξελιγμένα

συστήματα που λειτουργούν
και σε smartphones

Λειτουργεί σε ένα ανεξάρτητο
και πιστοποιημένο cloud

infrastructure

Είναι διαχειρίσιμο από
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πιστοποιημένη εταιρεία.

Είναι διαχειρίσιμο από
ανεξάρτητη των

εμπλεκομένων  επιχειρήσεων
πιστοποιημένη εταιρεία.

Είναι «ανοιχτό» στις διωκτικές
αρχές με εξελιγμένα

συστήματα που λειτουργούν
και σε smartphones

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)
• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/55/ΕΕ

• Τον μορφότυπο μηνυμάτων Core
Invoice CEN/TC 434

Έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και
εναρμόνισης με:

• Τις τελωνειακές αρχές (ICIS-net)
• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/55/ΕΕ

• Τον μορφότυπο μηνυμάτων Core
Invoice CEN/TC 434



Οφέλη
της ψηφιακής πλατφόρμας Lotify

Δεν απαιτεί επιπρόσθετο κόστος ανά φιάληΔεν απαιτεί επιπρόσθετο κόστος ανά φιάλη

Δεν δημιουργεί κόστος στις διωκτικές αρχέςΔεν δημιουργεί κόστος στις διωκτικές αρχές

Δεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στην Εφοδιαστική ΑλυσίδαΔεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εξελίξιμο

Δεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στην Εφοδιαστική ΑλυσίδαΔεν δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Είναι άμεσα λειτουργικόΕίναι άμεσα λειτουργικό

Χρησιμοποιεί υπάρχουσες και καταγεγραμμένες πληροφορίεςΧρησιμοποιεί υπάρχουσες και καταγεγραμμένες πληροφορίες

Έχει μεγάλη
εμπειρία σε
παρόμοια έργα

Έχει μεγάλη
εμπειρία σε
παρόμοια έργα

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

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

Έχει μεγάλη
εμπειρία στη
διασύνδεση με το
ICIS (up/down)

Έχει μεγάλη
εμπειρία στη
διασύνδεση με το
ICIS (up/down)

Είναι
πιστοποιημένη
στην παραγωγή
λογισμικού

Είναι
πιστοποιημένη
στην παραγωγή
λογισμικού

Είναι ΕλληνικήΕίναι Ελληνική

Η εταιρεία παραγωγής λογισμικούΗ εταιρεία παραγωγής λογισμικού

ΑπλόΑπλό ΓρήγοροΓρήγορο ΕξελίξιμοΕξελίξιμο



Βασικές ενότητες

Διασύνδεση
ΕΝΕΑΠ Stakeholders

Διασύνδεση
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Άμεσο Track &
Trace

Άμεσο Track &
Trace

Upon
Request

Upon
Request

Mobile
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Mobile
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Real
Time
Real
Time

Geo Location
& Timestamp
Geo Location
& Timestamp

Γνωρίζουμε την
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συντεταγμένες
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Τελωνειακή
Πληροφόρηση
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Περιγραφή της λύσης Lotify #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)

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

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

Κάθε εσωτερική διακίνηση μεταξύ αποθηκών ή αποθηκευτών (3PL) - εξαιρουμένης
της πώλησης - ενημερώνει το Lotify.

Κάθε διακίνηση πώλησης ενημερώνει το Lotify με τα πωληθέντα είδη, την
ποσότητα, τον πελάτη και τον παραλήπτη (μπορεί να είναι διαφορετικός)
Κάθε διακίνηση πώλησης ενημερώνει το Lotify με τα πωληθέντα είδη, την
ποσότητα, τον πελάτη και τον παραλήπτη (μπορεί να είναι διαφορετικός)



Περιγραφή της λύσης Lotify #2
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 τοΕάν το LotLot έχει εισαχθεί νόμιμαέχει εισαχθεί νόμιμα

Server
Data & Web

Εάν τοΕάν το LotLot έχει εισαχθεί νόμιμαέχει εισαχθεί νόμιμα

Εάν τοΕάν το LotLot αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδοςαντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος
(νόμιμο(νόμιμο lotlot σε διαφορετικόσε διαφορετικό brand)brand)

Εάν ο προμηθευτής του ελεγχόμενουΕάν ο προμηθευτής του ελεγχόμενου lotlot συγκαταλέγεταισυγκαταλέγεται
στους νόμιμους αγοραστέςστους νόμιμους αγοραστές

Ημερομηνία τελευταίας διάθεσης του συγκεκριμένουΗμερομηνία τελευταίας διάθεσης του συγκεκριμένου lot,lot,
ώστε να εξετάζεται η πιθανότητα παράνομηςώστε να εξετάζεται η πιθανότητα παράνομης

αναπλήρωσης του περιεχομένουαναπλήρωσης του περιεχομένου
Επιπλέον οι διωκτικές αρχές δύνανται να γνωρίζουν:

Άμεσα ελέγχει:Άμεσα ελέγχει:
Ημερομηνία τελευταίας διάθεσης του συγκεκριμένουΗμερομηνία τελευταίας διάθεσης του συγκεκριμένου lot,lot,

ώστε να εξετάζεται η πιθανότητα παράνομηςώστε να εξετάζεται η πιθανότητα παράνομης
αναπλήρωσης του περιεχομένουαναπλήρωσης του περιεχομένου

Τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που έγινε ο έλεγχος

Τη γεωγραφική τοποθεσία (με λογική απόκλιση συντεταγμένων)



Αποτελεσματικότητα της λύσης Lotify
Πώς εξασφαλιζόμαστε στην περίπτωση που ένας αποθέτης έχει παραλάβει το ίδιο Lot παράνομα από χώρα του εξωτερικού και νόμιμα από τον διανομέα;

• Οι πιθανότητες είναι περιορισμένες για το παραπάνω σενάριο μιας και μπορεί να γίνει μόνο τυχαία λόγω διαφορετικών εφοδιαστικών
αλυσίδων, διαφορετικών χρόνων διανομής σε κάθε χώρα αλλά και λόγω του ότι δεν μπορεί ο παράνομος αποθέτης να έχει διαθέσιμη την
πληροφορία ποια lot έχουν παραληφθεί και που έχουν διατεθεί.

• Επιπρόσθετα κατά τον έλεγχο θα εξεταστούν και άλλα προϊόντα οπότε και θα φανεί αν έχει γίνει παρανομία αλλού.

Πώς εξασφαλιζόμαστε στην περίπτωση που ένας αποθέτης έχει παραλάβει το ίδιο Lot παράνομα από χώρα του εξωτερικού και νόμιμα από τον διανομέα;
• Οι πιθανότητες είναι περιορισμένες για το παραπάνω σενάριο μιας και μπορεί να γίνει μόνο τυχαία λόγω διαφορετικών εφοδιαστικών

αλυσίδων, διαφορετικών χρόνων διανομής σε κάθε χώρα αλλά και λόγω του ότι δεν μπορεί ο παράνομος αποθέτης να έχει διαθέσιμη την
πληροφορία ποια lot έχουν παραληφθεί και που έχουν διατεθεί.

• Επιπρόσθετα κατά τον έλεγχο θα εξεταστούν και άλλα προϊόντα οπότε και θα φανεί αν έχει γίνει παρανομία αλλού.

Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος παραλαμβάνει νόμιμα κάποιες ποσότητες και αντιγράφει τα lot code για τις παράνομες ποσότητες προκειμένου να
μην χτυπάει στον έλεγχο;

• Γίνεται πιο δύσκολο για τον παράνομο αποθέτη καθώς θα πρέπει να αντιγράψει τα lot code διαφορετικών προϊόντων, που χαράσσονται με
διαφορετικό τρόπο

• Στην πληροφορία που θα ανεβαίνει στο σύστημα αναγράφονται οι ποσότητες που έχουν παραδοθεί και γίνεται έλεγχος αποθεμάτων
• Οι ημερομηνίες παραλαβής και παράδοσης χρησιμεύουν ως επιπλέον πληροφορία για ταυτοποίηση
• Σε προϊόντα με χαραγμένο lot φαίνεται άμεσα η τυχόν αλλοίωση της πληροφορίας

Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος παραλαμβάνει νόμιμα κάποιες ποσότητες και αντιγράφει τα lot code για τις παράνομες ποσότητες προκειμένου να
μην χτυπάει στον έλεγχο;

• Γίνεται πιο δύσκολο για τον παράνομο αποθέτη καθώς θα πρέπει να αντιγράψει τα lot code διαφορετικών προϊόντων, που χαράσσονται με
διαφορετικό τρόπο

• Στην πληροφορία που θα ανεβαίνει στο σύστημα αναγράφονται οι ποσότητες που έχουν παραδοθεί και γίνεται έλεγχος αποθεμάτων
• Οι ημερομηνίες παραλαβής και παράδοσης χρησιμεύουν ως επιπλέον πληροφορία για ταυτοποίηση
• Σε προϊόντα με χαραγμένο lot φαίνεται άμεσα η τυχόν αλλοίωση της πληροφορίας

Αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διότι:
• Παρέχει άμεσα την πληροφορία (που δεν υπάρχει σήμερα) στις ελεγκτικές αρχές και σε συνδυασμό με τους ελέγχους θα φέρει γρήγορα

αποτελέσματα
• Ο συνδυασμός των πληροφοριών ελαχιστοποιεί σημαντικά τις πιθανότητες αλλοίωσης
• Ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στη λαθραία δραστηριότητα
• Μπορεί να συνδεθεί με το ICIS-net και είναι συμβατό με τα ευρωπαϊκά συστήματα
• Μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και να έχει άμεση εφαρμογή

Αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διότι:
• Παρέχει άμεσα την πληροφορία (που δεν υπάρχει σήμερα) στις ελεγκτικές αρχές και σε συνδυασμό με τους ελέγχους θα φέρει γρήγορα

αποτελέσματα
• Ο συνδυασμός των πληροφοριών ελαχιστοποιεί σημαντικά τις πιθανότητες αλλοίωσης
• Ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στη λαθραία δραστηριότητα
• Μπορεί να συνδεθεί με το ICIS-net και είναι συμβατό με τα ευρωπαϊκά συστήματα
• Μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και να έχει άμεση εφαρμογή

Αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διότι:
• Παρέχει άμεσα την πληροφορία (που δεν υπάρχει σήμερα) στις ελεγκτικές αρχές και σε συνδυασμό με τους ελέγχους θα φέρει γρήγορα

αποτελέσματα
• Ο συνδυασμός των πληροφοριών ελαχιστοποιεί σημαντικά τις πιθανότητες αλλοίωσης
• Ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στη λαθραία δραστηριότητα
• Μπορεί να συνδεθεί με το ICIS-net και είναι συμβατό με τα ευρωπαϊκά συστήματα
• Μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και να έχει άμεση εφαρμογή

Αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διότι:
• Παρέχει άμεσα την πληροφορία (που δεν υπάρχει σήμερα) στις ελεγκτικές αρχές και σε συνδυασμό με τους ελέγχους θα φέρει γρήγορα

αποτελέσματα
• Ο συνδυασμός των πληροφοριών ελαχιστοποιεί σημαντικά τις πιθανότητες αλλοίωσης
• Ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στη λαθραία δραστηριότητα
• Μπορεί να συνδεθεί με το ICIS-net και είναι συμβατό με τα ευρωπαϊκά συστήματα
• Μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και να έχει άμεση εφαρμογή
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Advanced Features

User Data FilteringOffice Compatible

Lotify Data Drill DownLive Data Shorting

Complex Visibility CriteriaReal Time Data Editing



Τι επιτυγχάνουμε
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, ενδυνάμωση της ποιοτικής
και νόμιμης επιχειρηματικότητας με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας.

Βελτίωση της θεσμικής
επάρκειας και της
αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης.

Αύξηση του ΑΕΠΕνίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, ενδυνάμωση της ποιοτικής
και νόμιμης επιχειρηματικότητας με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας.

Ιδιωτική επένδυση χωρίς επιβάρυνση της
δημόσιας διοίκησης.

Άμεση ανάκτηση δημοσίων
εσόδων (~ύψους €7 εκατ. το
έτος μόνο από
διασυνοριακές αγορές)

Μείωση του
λαθρεμπορίου, των
νοθευμένων & των
παρανόμων εισαγωγών

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

Εξοικονόμηση πόρων
(έμψυχων και οικονομικών)

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

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

Εξοικονόμηση πόρων
(έμψυχων και οικονομικών)

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



Ευχαριστώ!


