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A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Άθροισμα 

Απαντήσεων  

Συνολικό 
Άθροισμα 

Απαντήσεων  
Μ.Ο  

1 
Τα μέτρα για το Covid-19, έχουν 
επηρεάσει το τζίρο σας; 

Aρνητικά 67 

67 

  

Θετικά 0   

Δεν με επηρέασε 0   

Δεν απάντησε 0   

            

2 
Πόσο % επηρέασαν τα μέτρα τον 
τζίρο σας, το 2o 15νθήμερο του 
Μαρτίου; 

0% - 10% 2 

67 

  

10% - 30% 6   

30% - 50% 11   

50% - 70% 12   

> 70% 36   

Δεν απάντησε 0   

            

3 
Πόσο % αναμένετε να  επηρεάσουν 
τα μέτρα τον τζίρο σας, τον 
Απρίλιo; 

0% - 10% 0 

67 

  

10% - 30% 3   

30% - 50% 4   

50% - 70% 13   

> 70% 47   

Δεν απάντησε 0   

            

4 
Πόσο % αναμένετε να επηρεάσουν 
τα μέτρα τον τζίρο σας, σε ετήσια 
βάση; 

0% - 10% 2 

67 

  

10% - 30% 15   

30% - 50% 19   

50% - 70% 24   

> 70% 5   

Δεν απάντησε 2   

            

5 
Τα μέτρα για τις επιταγές σας 
διευκολύνουν; 

Πολύ 8 

67 

  

Λίγο 31   

Καθόλου 25   

Δεν απάντησε 3   

            

6 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες Χημείου-
Τελωνείου όσον αφορά την ομαλή 
λειτουργία του Ποτοποιείου-
Αποσταγματοποιείου (παραδόσεις 
αποστάγματος κ.λπ.); 

Πολύ 8 

67 

  

Λίγο 47   

Aρκετά 6   

Δεν απάντησε 6 
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7 

Η δυσκολία στην προμήθεια 
αιθυλικής αλκοόλης, (για όσο 
συνεχιστεί ) πόσο εκτιμάται πως 
έχει ή θα επηρεάσει την παραγωγή 
σας το επόμενο τρίμηνο; 

Πολύ 31 

67 

  

Λίγο 7   

Aρκετά 15   

Δεν θα επηρεάσει 9   

Δεν απάντησε 5   

            

8 
Η αιθυλική αλκοόλη έχει ανατιμηθεί 
ή προβλέπετε να ανατιμηθεί εντός 
του επόμενου διαστήματος; 

ΝΑΙ 49 

67 

  

ΟΧΙ 11   

Αν ΝΑΙ, πόσο της %   73,55 

Δεν απάντησε 7   

            

9 
Αν ΝΑΙ, θα επηρεάσει η ανατίμηση 
της αιθυλικής αλκοόλης τις τιμές 
που πουλάτε τα προϊόντα σας; 

Πιθανόν ΝΑΙ 48 

67 

  

Πιθανόν ΟΧΙ 5   

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 7   

Δεν απάντησε 7   

            

10 
Έχετε δυσκολία στην προμήθεια 
υλικών συσκευασίας; 

ΝΑΙ 26 

67 

  

ΟΧΙ 38   

Δεν απάντησε 3   

            

11 Η εταιρεία σας κάνει εξαγωγές 

ΝΑΙ 31 

67 

  

ΟΧΙ 19   

Περιστασιακά 17   

Δεν απάντησε 0   

            

12 

Αν ΝΑΙ, έχετε δυσκολία στην 
αποστολή προϊόντων σας στο 
εξωτερικό λόγω των μέτρων του 
Covid-19; 

ΝΑΙ 18 

67 

  

ΟΧΙ 26   

Αν ΝΑΙ, σε ποιά χώρα     

Δεν απάντησε 23   

            

13 
Αν ΝΑΙ, οι παραγγελίες του 
εξωτερικού έχουν μειωθεί λόγω του 
Covid-19; 

ΝΑΙ 33 

67 

  

ΟΧΙ 8   

Αν ΝΑΙ, σε πόσο;   65,88 

Δεν απάντησε 26   

            

14 
Θα σας ενδιέφερε η παραγωγή 
αντισηπτικών στην παρούσα φάση; 

ΝΑΙ 33 

67 

  

ΟΧΙ 30   

Δεν απάντησε 4   
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15 

Ποια από τα μέτρα που εξήγγειλε η 
Κυβέρνηση για το προσωπικό 
χρησιμοποιήσατε ή προτίθεστε να 
χρησιμοποιήσετε; (Μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερες από μια 
απάντηση) 

Αναστολή λειτουργίας 18 

  

  

Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας 

36 
  

Εργασία εκ 
περιτροπής 

11 
  

Tηλεργασία 12   

Κανένα 12   

Ποια μέτρα θα 
προτείνατε επιπλέον; 

0 
  

Δεν απάντησε 2   

            

16 

Πόσο πιθανό θεωρείται η κρίση του 
Covid-19 να οδηγήσει σε μείωση 
μόνιμων θέσεων εργασίας στην 
επιχείρησή σας μετά την άρση της 
σχετικής απαγόρευσης; 

Δεν υφίσταται τέτοιο 
ενδεχόμενο 

15 

67 

  

Λίγο πιθανό 18   

Αρκετά πιθανό 24   

Βέβαιο 6   

Δεν απάντησε 4   

            

17 
Μέχρι πότε το αργότερο εκτιμάτε θα 
πρέπει να αρθεί η απαγόρευση 
λειτουργίας των εστιατορίων; 

Τέλος Απριλίου 16 

67 

  

Μέσα Μαΐου 26   

Τέλος Μαΐου 20   

Μέσα Ιουνίου 4   

Δεν απάντησε 1   

            

18 
Πως κρίνετε τις έως τώρα ενέργειες 
του ΣΕΑΟΠ ως προς την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων του κλάδου; 

Aνεπαρκείς 3 

67 

  

Επαρκείς 35   

Δεν έχω επαρκή 
ενημέρωση για τις 
ενέργειες του ΣΕΑΟΠ 

28 

  

Δεν απάντησε 1   

            

19 

Σε ποια άλλα θέματα θεωρείται πως 
μπορεί να βοηθήσει ο ΣΕΑΟΠ τον 
κλάδο κατά την περίοδο έξαρσης 
του Covid-19 αλλά μεσοπρόθεσμα 
όταν η κατάσταση θα εξομαλυνθεί; 

Απάντηση 
27 

67 

  

Δεν απάντησε 40 
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6

11
13

38

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% > 70% Δεν απάντησε

2. Πόσο % επηρέασαν τα μέτρα τον τζίρο σας, 

το 2o 15νθήμερο του Μαρτίου;

Πόσο % επηρέασαν τα μέτρα τον τζίρο σας, το 2o 15νθήμερο του Μαρτίου;

0

3 4

13

50

0

0% - 10% 10% - 30% 30% - 50% 50% - 70% > 70% Δεν απάντησε

3. Πόσο % αναμένετε να επηρεάσουν τα μέτρα 

τον τζίρο σας, τον Απρίλιo;

Πόσο % αναμένετε να επηρεάσουν τα μέτρα τον τζίρο σας, τον Απρίλιo;
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3%

21%

27%

39%

7%
3%

4. Πόσο % αναμένετε να επηρεάσουν τα μέτρα 

τον τζίρο σας, σε ετήσια βάση;

0% - 10%

10% - 30%

30% - 50%

50% - 70%

> 70%

Δεν απάντησε

12%

47%

37%

4%

5. Τα μέτρα για τις επιταγές σας διευκολύνουν;

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν απάντησε
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11%

70%

9%

10%

6. Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Χημείου-Τελωνείου όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του 

Ποτοποιείου-Αποσταγματοποιείου 

(παραδόσεις αποστάγματος κ.λπ.);

Πολύ

Λίγο

Aρκετά

Δεν απάντησε

46%

10%

23%

14%

7%

7. Η δυσκολία στην προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης, 

(για όσο συνεχιστεί ) πόσο εκτιμάται πως έχει ή θα 

επηρεάσει την παραγωγή σας το επόμενο τρίμηνο;

Πολύ

Λίγο

Aρκετά

Δεν θα επηρεάσει

Δεν απάντησε
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73%

17%

10%

8. Η αιθυλική αλκοόλη έχει ανατιμηθεί ή προβλέπετε 

να ανατιμηθεί εντός του επόμενου διαστήματος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απάντησε

72%

7%

11%

10%

9. Αν ΝΑΙ, θα επηρεάσει η ανατίμηση της αιθυλικής 

αλκοόλης τις τιμές που πουλάτε τα προϊόντα σας;

Πιθανόν ΝΑΙ

Πιθανόν ΟΧΙ

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Δεν απάντησε
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39%

57%

4%

10. Εχετε δυσκολία στην προμήθεια υλικών 

συσκευασίας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απάντησε

44%

29%

27%

0%

11. Η εταιρεία σας κάνει εξαγωγές ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περιστασιακά

Δεν απάντησε
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37%

63%

12. Αν ΝΑΙ, έχετε δυσκολία στην αποστολή προϊόντων 

σας στο εξωτερικό λόγω των μέτρων του Covid-19;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

81%

19%

13. Αν ΝΑΙ, οι παραγγελίες του εξωτερικού έχουν 

μειωθεί λόγω του Covid-19;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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50%

44%

6%

14. Θα σας ενδιέφερε η παραγωγή αντισηπτικών 

στην παρούσα φάση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απάντησε
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Ποια μέτρα θα προτείνατε επιπλέον; 

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 

 Ακύρωση και όχι αναστολή όλων των εταιρικών υποχρεώσεων 

 Άτοκη χρηματοδότηση επιχειρήσεων - Άτοκα δάνεια 40% του περσινού τζίρου 

 Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

 Κεφάλαιο Κίνησης, χαμηλό επιτόκιο 

 Υλοποίηση με σαφήνεια των μέτρων που έχουν ήδη εξαγγελθεί. 

 Αναστολή πληρωμής ΕΦΚ 

 Μείωση ΕΦΚ  

 Άμεση λύση για την επικείμενη αύξηση της τιμής της αιθυλικής αλκοόλης 

 Άμεση χορήγηση αδειών (αντισηπτικά -εμφιάλωση καθαρού οινοπνεύματος – και φωτιστικού) 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  

 Απαλλαγή πληρωμής δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας 

 Παροχή εργαλείων εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους των οποίων αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας 

  μειωμένο ωράριο 

 Επιδότηση της απασχόλησης όταν αρθούν οι περιορισμοί κυκλοφορίας 

 Να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις που είναι οικογενειακές και  δεν απασχολούν προσωπικό 

 Ευελιξία στην εφαρμογή & μερική απασχόληση 

 Μειωμένη απασχόληση 

 

 

19

39

11

14
12

Αναστολή λειτουργίας Αναστολή συμβάσεων 

εργασίας

Εργασία εκ περιτροπής Tηλεργασία Κανένα

15. Ποια από τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για το 

προσωπικό χρησιμοποιήσατε ή προτίθεστε να 

χρησιμοποιήσετε; 

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απάντηση)

Πόσες Εταιρίες χρησιμοποίησαν το κάθε μέτρο
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21%

26%38%

9%

6%

16. Πόσο πιθανό θεωρείται η κρίση του Covid-19 να οδηγήσει 

σε μείωση μόνιμων θέσεων εργασίας στην επιχείρησή σας 

μετά την άρση της σχετικής απαγόρευσης;

Δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο

Λίγο πιθανό

Αρκετά πιθανό

Βέβαιο

Δεν απάντησε

23%

38%

29%

9%

1%

17. Μέχρι πότε το αργότερο εκτιμάτε θα πρέπει να 

αρθεί η απαγόρευση λειτουργίας των εστιατορίων;

Τέλος Απριλίου

Μέσα Μαΐου

Τέλος Μαΐου

Μέσα Ιουνίου

Δεν απάντησε
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19. Σε ποια άλλα θέματα θεωρείται πως μπορεί να βοηθήσει ο ΣΕΑΟΠ τον κλάδο κατά την περίοδο 

έξαρσης του Covid-19 αλλά μεσοπρόθεσμα όταν η κατάσταση θα εξομαλυνθεί; 
 

Θέματα που έθεσαν οι 27  

 

 Σχετικά με Ειδικούς φόρους / εγγυήσεις  

 

o Αναστολή πληρωμής ΕΦΚ ΦΠΑ  

o Δανειοδότηση από Τράπεζες για πληρωμή ΕΦΚ 

o Μείωση ΕΦΚ & εγγυήσεων ΦΑ  

o Διατήρηση 50% ΕΦΚ σε τσίπουρο & τσικουδιά. 

o Ρύθμιση καθεστώτος Διημέρων 

 

 Σχετικά με αλκοόλη διαβήματα προς υπουργείο  

 

o Ρύθμιση αγοράς ( σε ποσότητα & τιμή) 

o Δημιουργία οινοπνευματοποιείων με πρώτες ύλες ελληνικές 

o Παραγωγή αντισηπτικών από ποτοποιούς 

Σε περίπτωση που η απόσταξη κρίσης είναι ένα πιθανό σενάριο να γίνει μια μελέτη για το κόστος του κρασιού 

των οινοποιείου ώστε να υπάρχει έτοιμη πρόταση αν και εφόσον χρειαστεί . Η υλοποίηση του μέτρου χωρίς την 

κατάλληλη τιμή θα ακυρώσει στην πράξη το μέτρο. Το κρασί εκτός από την παραγωγή αλκοόλης για 

ενεργειακούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, θα μπορούσε να οδηγηθεί προς απόσταξη σε αποστακτήρια προς 

παραγωγή τσίπουρου . Με την καταλλήλου αλλαγή του  νομικού πλαισίου , το παραγόμενο τσίπουρο, οντάς 

υψηλόβαθμο σε αλκοόλη, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για  απολυμαντικούς λόγους σε παραγωγή 

αντισηπτικών . Έτσι θα στηριχτεί  η ελληνική αποσταγματοποιία , ένας παράλληλος κλάδος με αντίστοιχα , αν όχι 

μεγαλύτερα προβλήματα . Επίσης , η Ελλάδα θα αποκτήσει αυτονομία στην παραγωγή αλκοόλης για 

αντισηπτικά σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία χωρίς να εξαρτάτε από εισαγωγές αλκοόλης 

4%

53%

42%

1%

18. Πως κρίνετε τις έως τώρα ενέργειες του ΣΕΑΟΠ ως 

προς την υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου;

Aνεπαρκείς

Επαρκείς

Δεν έχω επαρκή ενημέρωση για τις 

ενέργειες του ΣΕΑΟΠ

Δεν απάντησε
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 Εργαλεία χρηματοδότησης/επιταγές κλπ  

 

o Το κόστος του επιτοκίου για τις μεταχρονολογημένες επιταγές που υπάρχουν προς χρηματοδότηση στην 

τράπεζες για το διάστημα της παράτασης των 75 ημερών να καλυφτεί από το κράτος .  

o Το μέτρο της παράτασης πληρωμής των επιταγών για 75 ημέρες ήταν ένα σωστό βήμα για να μας δώσει 

χρόνο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση . Όμως η μεταφορά του προβλήματος απλά πίσω θα κάνει 

αδύνατη την ομαλοποίηση της οικονομίας και την προσπάθεια για βιωσιμότητα . Ειδικά ο κλάδος μας που 

είναι έντονα εξαγωγικός θα είναι δύσκολο να επιβιώσει . Είναι επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί ένα νέο 

εργαλείο χρηματοδότησης πληρωμής μόνο των συγκεκριμένων επιταγών και με ορίζοντα αποπληρωμής 

5ετιίας και εγγύηση ( 80 % ;) του δημοσίου . Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι επιπλέον του δανείου 

που αναμένουμε με την εγγύηση του δημοσίου για την οικονομία.  

o  Παράλληλα και όχι σε αντικατάσταση , στο πολύ αναμενόμενο υπό διαμόρφωση εργαλείο 

χρηματοδότησης που θα βγει μέσα στον μήνα ( δάνειο με εγγύηση του δημοσίου ) να προσπαθήσει το 

κράτος να εξασφαλίσει την υλοποίηση του από τις τράπεζες , ώστε να μην κολλήσει κάπου και να κινηθεί 

γρήγορα και με τα κατάλληλα ποσά .  

o Διευκολύνεις στην υλοποίηση επενδύσεων μέσω αναπτυξιακών νόμων..  

 

 Σχετικά με εξαγωγές 

o Στήριξη εξαγωγών 

o Προγράμματα προώθησης & προβολής 

 

 Γενικές ενέργειες ΣΕΑΟΠ 

 

Διαρκής και μεθοδική επικοινωνία των συνεπειών της κρίσης στον κλάδο, τόσο προς τα ΜΜΕ αλλά και προς τους 

αρμόδιους φορείς, ώστε να μην "εξαιρεθεί" ο κλάδος από τα όποια μέτρα ανακούφισης της επόμενης ημέρας. 

 

Ο ΣΕΑΟΠ ως συνδικαλιστικό όργανο των ποτοποιών θα πρέπει κατά την εκτίμησή μου να αυξήσει τον αριθμό των 

μελών του , ώστε να αποκτήσει δυνατότερη φωνή αριθμητικά.  

Μπορεί τα σημερινά τακτικά μέλη να αποτελούν την "ναυαρχίδα" των πωλήσεων και των εξαγωγών , αλλά ένας 

σύνδεσμος με 25-30 μέλη ακούγεται διαφορετικά απ' ότι αν είχε 150. 

Βέβαια λόγω μεγέθους δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε μεγάλα ποσά συνδρομών . 

Η διεύρυνση που είχε επιχειρηθεί παλαιότερα θα μπορούσε να επαναληφθεί σε πιο μόνιμη βάση με μικρότερες 

συνδρομές για τις επιχειρήσεις του μεγέθους μας.  

Θεωρώ ότι η εμπειρία και η γνώση επί των θεμάτων της ποτοποιίας των ιδρυτικών μελών , αλλά και η συνεισφορά 

τους στην πρόοδο της Ελληνικής ποτοποιίας είναι ανεκτίμητη και έτσι θα παραμείνει για όλους μας.  

Το αριθμητικό στοιχείο όμως σήμερα ,καλώς ή κακώς ,είναι στοιχείο βασικό για να δυναμώσει η φωνή ενός 

κλαδικού οργάνου. 


