
Σχετικά με τον κλάδο 
και την αλυσίδα αξίας 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

www.freepik.com
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Η Ένωση Εταιριών Αλκοολούχων Ποτών 
(ΕΝ.Ε.Α.Π)

Eκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρίες 
παραγωγής και διανομής ή το 80% των 
ελληνικών και διεθνών επώνυμων μαρκών 
αλκοολούχων ποτών* στην Ελλάδα.

• Εταιρείες-μέλη μας είναι :
AMVYX, DIAGEO, KAROULIAS, PERNOD RICARD 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών 
Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)

Περιλαμβάνει στο δυναμικό του 60 εταιρείες του 
κλάδου (ιδιωτικές και συνεταιριστικές).

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

Ποιοι είμαστε

*αλκοολούχα είναι τα ποτά με περιεκτικότητα άνω του 15% σε αλκοόλη. Η κατηγορία των αλκοολούχων ποτών αποτελεί υποσύνολο της ευρύτερης κατηγορίας των 
οινοπνευματωδών ποτών , η οποία επίσης συμπεριλαμβάνει το κρασί και τη μπύρα.
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Ποιοι είμαστε - Ενδεικτικά Brands
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Η αλυσίδα αξίας των αλκοολούχων ποτών 

Παραγωγοί / Εισαγωγείς-Αντιπρόσωποι Αλκοολούχων Ποτών

Χονδρικό εμπόριο

Ειδικά Κανάλια 
Διανομής

Επιτόπια κατανάλωση 

"On Premise"

Cash & Carry 

Κάβες, 
Ψιλικατζίδικα

Λιανική

Μεγάλα Κατ/τα 
Λιανικής

Μικρά Κατ/τα 
Λιανικής

Κανάλι Λιανικής 
Πώλησης

38%

Κανάλι Επιτόπιας 
Κατανάλωσης

62%

ΠΗΓΗ : Ανάλυση ΕΝΕΑΠ
ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020

105.900
Επιχειρήσεις
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Συνολική επίδραση1 εφοδιαστικής αλυσίδας 
αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία (2019)

Παραγωγοί και Χονδρικό εμπόριο

1 – Η συνολική επίδραση καλύπτει άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση από την παραγωγή και εμπορία των αλκοολούχων ποτών
2 – Ο αριθμός επιχειρήσεων βασίζεται σε στοιχεία 2018
3 – Ο αριθμός εργαζομένων προκύπτει με αναγωγή σε πλήρη απασχόληση 12 μήνες το χρόνο.

ΠΗΓΗ : ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020 

2.600 επιχειρήσεις2

+30 χιλ. διήμεροι αποσταγματοποιοί

292εκατ. €

66 εκατ. € Εισόδημα από εργασία 

67 εκατ. € Φόροι και εισφορές

7.500 εργαζόμενοι - Απασχόληση3
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Συνολική επίδραση1 εφοδιαστικής αλυσίδας 
αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία (2019)

Λιανικό εμπόριο

16.300 επιχειρήσεις2

73εκατ. €

19 εκατ. € Εισόδημα από εργασία 

20 εκατ. € Φόροι και εισφορές

2.910 εργαζόμενοι - Απασχόληση3

1 – Η συνολική επίδραση καλύπτει άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση από την παραγωγή και εμπορία των αλκοολούχων ποτών
2 – Ο αριθμός επιχειρήσεων βασίζεται σε στοιχεία 2018
3 – Ο αριθμός εργαζομένων προκύπτει με αναγωγή σε πλήρη απασχόληση 12 μήνες το χρόνο.

ΠΗΓΗ : ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020 
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Συνολική επίδραση1 εφοδιαστικής αλυσίδας 
αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία (2019)

Ho.Re.Ca.

87.000 επιχειρήσεις2

1.959εκατ. €

395 εκατ. € Εισόδημα από εργασία 

430 εκατ. € Φόροι και εισφορές

56.113 εργαζόμενοι - Απασχόληση3

1 – Η συνολική επίδραση καλύπτει άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση από την παραγωγή και εμπορία των αλκοολούχων ποτών
2 – Ο αριθμός επιχειρήσεων βασίζεται σε στοιχεία 2018
3 – Ο αριθμός εργαζομένων προκύπτει με αναγωγή σε πλήρη απασχόληση 12 μήνες το χρόνο.

ΠΗΓΗ : ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020 
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Συνολική επίδραση1 εφοδιαστικής αλυσίδας 
αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία 

(2009-2019)
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Σύνολο ΑΕΠ Σύνολο Εισοδήματα από εργασία Σύνολο Απασχόληση

1 – Η συνολική επίδραση καλύπτει άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση από την παραγωγή και εμπορία των αλκοολούχων ποτών

ΠΗΓΗ : ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020
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Σωρευτική μεταβολή πωλήσεων 
αλκοολούχων ποτών (2009-2019) %
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ΠΗΓΗ : ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2020
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Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης- ΕΦΚ
ανά κατηγορία οινοπνευματώδους ποτού

24.5 €

12.3 € 12.5 €
1.4 €
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Αλκοολούχα Ποτά 
(χωρίς Ούζο και 

Τσίπουρο)

Ούζο-Τσίπουρο Μπύρα Τσίπουρο Διημέρων Κρασί

Χαρτόσημο (2,4% επί του ταμείου χημικών) / Χαρτόσημο 
και ΟΓΑ (2,4% επί εισφοράς) για κρασί

Ταμείο Χημικών (4% ΕΦΚΟΠ) / Εισφορά ΕΤΕΠΑ (4% ΕΦΚ) 
για κρασί

ΕΦΚΟΠ

25,5 € 12,75 € 12,5 € 0 €

2:1 ∞:12:1
Τελικός Φόρος / Λίτρο αιθ. 

αλκοόλης

Αναλογία επιβάρυνσης 
αλκοολούχων

1,4 €

18:1

Υψηλότερος ΕΦΚ στην Ε.Ε. με βάση μονάδες αγοραστικής δύναμης 

Έως και 4.6 φορές υψηλότερος σε σχέση με γειτονικές και τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες
Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ ελληνικών αποσταγμάτων : 9 x χαμηλότερος ΕΦΚ για προϊόν διήμερων αποσταγματοποιών
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ΕΦΚ – Διαχρονική εξέλιξη εσόδων
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Αλκοολούχα Ποτά Μπύρα Κρασί

Απώλεια ΑΕΠ : -1,5 δισ. €
Απασχόληση : - 33,5 χιλ. θέσεις εργασίας

Διαχρονική αστοχία στις προβλέψεις κρατικού προϋπολογισμού
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• Νέα ισχυρή πτώση μετά την κατά 50% συρρίκνωση του κλάδου (2010-2016)

• Νέα ισχυρή πτώση προστιθέμενης αξίας, εσόδων και απασχόλησης

• Διαχρονική αδυναμία πρόβλεψης εσόδων

• Κόστος παραβατικότητας και επιβάρυνση συστήματος υγείας εξαιτίας του 
παράνομου εμπορίου

• Ενδυναμώνεται περαιτέρω 

• Η κρίση COVID19 οδηγεί τα σημεία πώλησης σε απόγνωση και 
ευαλωτότητα

• Ευάλωτος στα χαμηλής ποιότητας, άγνωστης προέλευσης αποστάγματα 

Προκλήσεις κλάδου και εφοδιαστικής αλυσίδας 
αλκοολούχων ποτών



Οι κυριότερες προτάσεις μας 

Μείωση του ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(€18 /λίτρο άνυδρης αλκοόλης)Μείωση του ΕΦΚ 

Ένταξη των αλκοολούχων ποτών στο μειωμένο ΦΠΑ (13%) στον κλάδο καφεστίασης-
τουρισμούΦΠΑ (13%) 

Καθολική ένταξη στο πιλοτικό σύστημα LOTify, παραγωγών, διακινητών, εισαγωγέων 
αλκοολούχων ποτών 

Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διήμερων αποσταγματοποιών και αμβυκούχων με 
δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων παραγωγής, στοκ, σημείων πωλήσεων.

Ψηφιακές λειτουργίες 
ελέγχου & εποπτείας

Άνοιγμα των σημείων επιτόπιας κατανάλωσης με κανόνες 

Συνεργασία του κράτους με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον 
σχεδιασμό των μέτρων στήριξης.

Συνεργασία με την 
εφοδιαστική αλυσίδα



Δεσμευόμαστε!

1. Παράγουμε ποιοτικά επώνυμα ποτά που πωλούνται με υπεύθυνο τρόπο.

2. Παράγουμε τεκμηρίωση που διευκολύνει τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής ΕΦΚ και

πρόληψης σε ζητήματα υγείας.

3. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές και ανάπτυξη εργαλείων /τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του

λαθρεμπορίου.

4. Επενδύουμε σταθερά και διαχρονικά σε αποτελεσματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση

της αλόγιστης κατανάλωσης (π.χ. αλκοόλ και οδήγηση).

5. Στηρίζουμε την εφοδιαστική αλυσίδα με διαρκή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για ένα

ασφαλές περιβάλλον κατανάλωσης.


