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Ποιος είναι ο Σ.Ε.Α.Ο.Π.: 
 Εκπροσωπεί 59 καταξιωμένες ιδιωτικές και συνεταιριστικές εταιρείες του 

κλάδου αποσταγματοποιίας με προϊόντα αναγνωρισμένης ποιότητας και 
ακτινοβολίας. 

 Οι εταιρείες μέλη του διακινούν το 70% των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα 
και εξάγουν το 80% των ελληνικών εξαγομένων ποτών. 

 

 

Βασική μας προτεραιότητα είναι μεταξύ άλλων: 

Η προώθηση αρχών υπεύθυνης κατανάλωσης & 
πώλησης των αλκοολούχων ποτών στο πλαίσιο ενός 
ισορροπημένου & υγιεινού τρόπου ζωής, μέσα από 
πρωτοβουλίες, συνέδρια, εκδηλώσεις και καμπάνιες 
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης. 

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΑΟΠ  
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ  
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 Ανάγκη για ενίσχυση μιας κουλτούρας υπεύθυνης κατανάλωσης . 

 

 Τα οινοπνευματώδη ποτά συνδέονται με την ψυχαγωγία και την 
κοινωνική ζωή. 

 

 Η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ. δεν κατατάσσεται στις 
χώρες με βαριά συστηματική κατανάλωση αλκοόλ. 

 

 Επικρατεί το Μεσογειακό μοτίβο με μετριοπαθείς συνήθειες 
κατανάλωσης 

 

 Η αλόγιστη κατανάλωση επηρεάζει αρνητικά τα άτομα, τον 
κοινωνικό περίγυρό τους και την οικονομία της χώρας 

 

 Απαιτείται ενεργοποίηση και κοινή δράση ευρύτερης της 
αλυσίδας διάθεσης (>20.000 εργαζόμενοι) 



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Να προωθήσουμε ισορροπημένα 
πρότυπα κατανάλωσης 

στην αγορά,  
μέσα από το υπεύθυνο  marketing  

παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες  
για το αλκοόλ.  

    Να συμβάλλουμε στον περιορισμό  
βλαπτικών συμπεριφορών 

εφαρμόζοντας πρωτοβουλίες με στόχο 
την ευαισθητοποίηση του κοινού.  

  

Να προωθήσουμε 
αποτελεσματικές  

& στοχευμένες πολιτικές  
σχετικά με το αλκοόλ, σε συνεχή διάλογο  

με τους κοινωνικούς μας εταίρους. 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 Αρχή Αυτοδέσμευσης του Κλάδου στη Διαφήμιση & το Marketing 

 Συμβολή στην προώθηση Υπεύθυνης Πώλησης 

 Ενημέρωση Καταναλωτή για τις βλαπτικές συνέπειες της   
αλόγιστης κατανάλωσης 

 Προστασία Ανηλίκων από το αλκοόλ 

 Προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς σχετικά με το Αλκοόλ & την 
Οδήγηση 

 Ενημέρωση επαγγελματιών για το Υπεύθυνο Σερβίρισμα 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  

 

Περιλαμβάνει μια σειρά κανονισμών, π.χ. οι διαφημίσεις 
ποτών: 
 να μην απευθύνονται σε ανήλικους,  
 να μην προβάλλουν την κοινωνική καταξίωση μέσα 

από την κατανάλωση αλκοόλ,  
 να μη συνδέουν τη σεξουαλικότητα με το ποτό, κ.ά. 

 
Περιορίζει την προβολή των ποτών μόνο σε σημεία, 
ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, ζώνες και εκπομπές που 
απευθύνονται σε ενήλικο (κατά περισσότερο από 70%) 
κοινό. 
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2002 

Σήμανση όλων των 
διαφημίσεων των 

αλκοολούχων 
ποτών με το 

μήνυμα 
«Απολαύστε 
υπεύθυνα»  

2005 

Υπογραφή Πλαισίου 
Αρχών Αυτοδέσμευσης 

για τη Διαφήμιση 
Αλκοολούχων Ποτών 

και την Ενημέρωση 
των Καταναλωτών με 
το Υπουργείο Υγείας   

2010 

Αναθεώρηση Κώδικα 
Αυτοδέσμευσης με 

αναγραφή 
«Απολαύστε 

υπεύθυνα» σε κάθε 
εμπορική 

επικοινωνία 

2012 

Επέκταση της 
αυτοδέσμευσης
 στην ψηφιακή 

επικοινωνία 

ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΜΟΙ 

Ο κώδικας αυτοδέσμευσης αποτελεί πλέον μέρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ελέγχεται ως προς την εφαρμογή του από 

το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) 



ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

 Αυτοδέσμευση αναγραφής μηνύματος «Απολαύστε υπεύθυνα» 
σε κάθε προωθητική ενέργεια στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο 

 
 Δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας 
«www.apolafste.ypefthina.seaop.gr» , 2010 

 
 Δήλωση Αυτοδέσμευσης Μελών 

 
 Χορηγός της δράσης του ΙΟΑΣ «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς 
Ατυχήματα» από το 2010 

 
 Πρωτοβουλία Responsibility Alliance -Συμμαχία για την 
Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών, 2016  
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http://www.apolafste.ypefthina.gr/


ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  2018 

 Αναθεώρηση της   ενημερωτικής ιστοσελίδας της 
«www.apolafste.ypefthina.gr» για πιο αποτελεσματική πλοήγηση 
και καλύτερη διάχυση της πληροφορίας στον καταναλωτή. 

 
 Ευρεία καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών για τις 
επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση χύμα μη 
τυποποιημένων ποτών. 

 
 Επέκταση της Αυτοδέσμευσης των Μελών ΣΕΑΟΠ , με την 
αναγραφή μηνύματος υπεύθυνης κατανάλωσης και στην  
ετικέτα.  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ RESPONSIBILITY ALLIANCE 

Πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία επιχειρήσεων εισαγωγής, παραγωγής και 

διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών με εκπροσώπους της off-trade (λιανικό 

εμπόριο) και on-trade (ξενοδοχεία – bars – εστιατόρια) αλυσίδας διάθεσης 

οινοπνευματωδών ποτών 

 με εξειδικευμένους φορείς σε συμβουλευτικό ρόλο 

 με στόχο την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης και ασφαλέστερης 

κατανάλωσης στα σημεία διάθεσης 

 με έμφαση στην προστασία των ανηλίκων 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ RESPONSIBILITY ALLIANCE 

Πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία επιχειρήσεων εισαγωγής, παραγωγής και 

διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών με εκπροσώπους της off-trade (λιανικό 

εμπόριο) και on-trade (ξενοδοχεία – bars – εστιατόρια) αλυσίδας διάθεσης 

οινοπνευματωδών ποτών 

 με εξειδικευμένους φορείς σε συμβουλευτικό ρόλο 

 με στόχο την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης και ασφαλέστερης 

κατανάλωσης στα σημεία διάθεσης 

 με έμφαση στην προστασία των ανηλίκων 
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ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ RESPONSIBILITY ALLIANCE 

Στη Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών: 

 Αναγνωρίζουμε ότι η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιδράσει 
αρνητικά στα άτομα, τις οικογένειές τους, την κοινότητα και την κοινωνία στο 
σύνολό της. 

 

 Φιλοδοξούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στο έργο της Πολιτείας 
ενισχύοντας το πλαίσιο για υπεύθυνη και ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ. 

 

 Πρεσβεύουμε ότι για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και τον 
περιορισμό της αλόγιστης κατανάλωσης απαιτείται συλλογική δράση 
ολόκληρης της αλυσίδας διάθεσης & συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. 

 

 Υιοθετούμε σειρά εθελοντικών δεσμεύσεων και υλοποιούμε στοχευμένες 
ενημερωτικές και βιωματικές δράσεις.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ 1ΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ RESPONSIBILITY ALLIANCE 

 Ανακοίνωση της Συμμαχίας με υπογραφή της Χάρτας Δεσμεύσεων 

 Δημιουργία landing page  

 Ανάρτηση λογότυπου ως e-banner με σύνδεση στη landing page και στις ιστοσελίδες 

των μελών της Συμμαχίας 

 Πρακτικές υπεύθυνης πώλησης & υπεύθυνου σερβιρίσματος 

 Παρουσίαση της Συμμαχίας στην επιστημονική κοινότητα στο πλαίσιο συνεδρίων και 
εκδηλώσεων/δράσεων 

 Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για το προσωπικό των μελών της Συμμαχίας 

και τον καταναλωτή  
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ RESPONSIBILITY ALLIANCE 

 Ενημερωτική εκστρατεία για την προβολή της Συμμαχίας  

 Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού  

 Πρωτοβουλίες με επίκεντρο την προστασία των ανηλίκων 

 Σήμανση στα σημεία πώλησης 

o Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης με το λογότυπο της Συμμαχίας στα σημεία πώλησης των 

Συμμάχων (σούπερ-μάρκετ, ξενοδοχεία, νυχτερινά καταστήματα κ.ά.) 

o Παραγωγή εντύπου/ φυλλαδίου με επεξήγηση της πρωτοβουλίας και χρηστικές πληροφορίες για 

τον καταναλωτή 

 Παραγωγή video και προβολή στα social media και ως κοινωνικό μήνυμα από 

τηλεοπτικούς/ραδιοφωνικούς διαύλους  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις σελίδες: 
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ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ  
RESPONSIBILITY ALLIANCE 
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