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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα “lotify”, για την ιχνηλασιμότητα των αλκοολούχων 

ποτών, παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο Παραγωγών και Εταιριών Διακίνησης Αλκοολούχων Ποτών (ΣΠΕΔΑΠ) 

και την Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδας  

(ΕΝΑΠΑΠΕ), σήμερα, 13.03.2019, στο Τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος 

Βενιζέλος». Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αξιοποιηθεί πιλοτικά από τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και σταδιακά μπορεί να αξιοποιηθεί ως «εργαλείο» ελέγχου 

από το σύνολο των διωκτικών υπηρεσιών. 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γεώργιος Πιτσιλής, στην ομιλία του επεσήμανε τα 

ακόλουθα: 

 «Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει η 

Α.Α.Δ.Ε. με την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, τον Σύνδεσμο Ελλήνων 

Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών και την Ένωση 

Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος για την παρουσίαση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας lotify, η οποία κατά την πιλοτική λειτουργία της θα μπορεί 

να ταυτοποιεί τον αριθμό LOT στο μεγαλύτερο όγκο εισαγόμενων  και εξαγόμενων 

αλκοολούχων ποτών.  

Η δωρεάν παραχώρηση προς τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.  (κυρίως τις 

Τελωνειακές και τις Χημικές) αποτυπώνει αφενός την εμπιστοσύνη της αγοράς προς 

τις Υπηρεσίες μας, αφετέρου παρέχει έξυπνα και χρηστικά εργαλεία ελέγχου στη 



μάχη κατά της παραοικονομίας και του λαθρεμπορίου στον τομέα των αλκοολούχων 

ποτών.  

Η πλατφόρμα lotify έχει σχεδιασθεί από ομάδα επιστημόνων με γνώση της ελληνικής 

αγοράς και των ιδιομορφιών της χώρας μας και υποστηρίζεται από την πλειονότητα 

των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Είμαι πεπεισμένος ότι η χρήση της πλατφόρμας από τις διωκτικές υπηρεσίες θα 

αποτελέσει ένα συμπληρωματικό μέσο ελεγκτικών επαληθεύσεων και ότι με την 

εξέλιξή της θα καλύψει το θέμα της ιχνηλασιμότητας στο σύνολο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας αλκοολούχων ποτών. 

Ίσως να ακούγεται οξύμωρο να παραχωρείται αφιλοκερδώς μια εφαρμογή σε 

υπηρεσίες δίωξης και ελέγχου.  

Όμως, πολύ εύστοχα οι Πρόεδροι και τα μέλη των Ενώσεων του κλάδου κατανόησαν 

ότι υπό την σημερινή οικονομική συγκυρία και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, οι δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεν συνδέονται 

αποκλειστικά με τους συντελεστές της φορολογίας ή με τις διαφημιστικές καμπάνιες 

των προϊόντων τους. 

Γι’ αυτό το λόγο επένδυσαν στην αποτροπή και στην αντιμετώπιση του αφανούς, 

κοινού ανταγωνιστή τους, που δεν είναι άλλος από την παραβατικότητα.  

 Από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε ως απειλή για την οικονομία και τους 

συμπολίτες μας τα κυκλώματα που συναλλάσσονται στη σκιώδη οικονομία.  

Στρέφουμε λοιπόν όλες τις δυνάμεις μας απέναντι σε φαινόμενα λαθρεμπορίας και 

φοροδιαφυγής, που στερούν δημόσια έσοδα, συρρικνώνουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.  

Προσωπικά, ως Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., πίσω από αυτό καθ’ εαυτό το εγχείρημα 

βλέπω την ευκαιρία για μια κοινή προσπάθεια όλων των ελεγκτικών Αρχών, να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στα οργανωμένα κυκλώματα και να 

δημιουργήσουν μεγαλύτερο χώρο για την ανάπτυξη της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που προσφέρει χιλιάδες θέσεις 

εργασίας.  



Προς ενίσχυση αυτού του στόχου, προετοιμάζουμε εκπαιδευτική ημερίδα για τους 

ελεγκτές μας με θέμα «χρήση της πλατφόρμας lotify και ελεγκτικές επαληθεύσεις στα 

αλκοολούχα ποτά» και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους εμπλεκόμενους να 

συμμετάσχουν σε αυτή, μόλις αποσταλεί η επίσημη πρόσκλησή μας. 

Φυσικά οι δράσεις μας δεν σταματούν εδώ.  

Ήδη για το 2019 έχουμε προγραμματίσει περισσότερους από 15.000 τελωνειακούς 

ελέγχους στα αλκοολούχα ποτά. Από τα απολογιστικά στοιχεία του 2018 

διαπιστώθηκαν περίπου 900 παραβάσεις σε 15.233 ελέγχους, ενώ κατασχέθηκαν 

σχεδόν 70.000 λίτρα αλκοολούχων προϊόντων.  

Αναφορικά με τον αριθμό παρτίδας (LOT), τα αποτελέσματα των Χημικών 

Υπηρεσιών ανέδειξαν: 

 39 περιπτώσεις όπου δεν είχε αναγραφεί ο αριθμός παρτίδας,  

 21 περιπτώσεις με αριθμό παρτίδας που δεν είχε εισαχθεί στην Ελλάδα και  

 3 περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε αλλοίωση του αριθμού παρτίδας.   

 

Από αυτά τα στοιχεία, είναι φανερό ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις 

προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, να συνεργασθούμε με 

όλους τους φορείς και να βελτιώσουμε την μεθοδολογία μας κατά το στάδιο του 

έλεγχου για να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  

Κλείνοντας, θα ήθελα ευχαριστήσω θερμά για την παραχώρηση της πλατφόρμας τον 

κύριο Ρεβάχ, τον κύριο Καλογιάννη και τον κύριο Αποστολάκη. Επίσης, την 

Διοίκηση του Αερολιμένα Αθηνών για την διάθεση του χώρου τους προκειμένου να 

έχουμε μια επιτυχημένη εκδήλωση.».  

 

 


