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Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ • ΒΑΠ Π. Κούγιος ΑΒΕΕ • Έλιξη Ελληνική Ζυθοποιία

Ζυθοποιία Πλάστιγγα • Ζυθοποιία Σαντορίνης AEBE • Ζυθοποιία Χίου

Κρητική Ζυθοποιία ΑΕ • Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Μικροζυθοποιία Μυκόνου AEBE • Μικροζυθοποιία Septem OE

Μικροζυθοποιία Σερρών και Β. Ελλάδος EE • Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ

Πειραϊκή Μικροζυθοποιία ΑΕ
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Ίδρυση

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση μεγάλων ελληνικών 

ζυθοποιείων. Σήμερα τα μέλη της Ένωσης είναι μεγάλοι και μικροί ζυθοποιοί.       

Η εκπροσώπηση μικρών και μεγάλων ζυθοποιείων στη Διοικούσα Επιτροπή        

της Ένωσης είναι ισότιμη, ενώ πρόκειται για το μοναδικό όργανο στο οποίο 

εκπροσωπείται το σύνολο του κλάδου. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών αποτελεί 
την επίσημη φωνή των ζυθοποιών στην Ελλάδα.

Αποτελεί μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης «Brewers of Europe», η οποία 

ιδρύθηκε το 1958 και έχει σήμερα ως μέλη 29 εθνικές ενώσεις ζυθοποιών από 26 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον της Νορβηγίας, Ελβετίας και 

Τουρκίας. Εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει αποτελέσει για περισσότερο από μισό 

αιώνα τη φωνή του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ευρώπη, προς ευρωπαϊκά 

ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς.

Κάθε μέλος της  Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών έχει δική του πρόσβαση σε 
κλειστό «Members Area», στην ιστοσελίδα των «Brewers of Europe», όπου         

η πρόσβαση γίνεται μόνο με προσωπικό κωδικό. Στο «Members Area» περι- 

λαμβάνεται το «Knowledge Center», μία βάση δεδομένων, η οποία περιέχει 

εξειδικευμένο περιεχόμενο αναφορικά με την τεχνική, τεχνολογική και 

νομοθετική υποστήριξη του έργου των ζυθοποιών.
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Αποστολή
Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών έχει ως αποστολή της την υποστήριξη των 

ζυθοποιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε αυτοί να παράγουν και 

να διαθέτουν μπύρα ελεύθερα, ανταγωνιστικά, υπεύθυνα και νόμιμα με σεβασμό 

προς τον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το όραμά μας
• Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των ζυθοποιών για 

   την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

• Να προωθούμε την υπεύθυνη κατανάλωση μπύρας στο πλαίσιο ενός ισορρο-     

πημένου και υγιεινού τρόπου ζωής, μέσα από πρωτοβουλίες, καμπάνιες 

ενημέρωσης, συνέδρια, εκδηλώσεις και επιστημονικές έρευνες.

• Να παρακολουθούμε, να στηρίζουμε και να υιοθετούμε καλές πρακτικές για τη  

διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλ-  

λοντος σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης, πάντα με  

γνώμονα την προστασία των καταναλωτών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
• Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη

   της κατηγορίας της μπύρας.

• Προώθηση της υπεύθυνης

   κατανάλωσης μπύρας στο πλαίσιο

   ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

• Η συνεργασία με το κράτος για

   τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

• Πρωτοβουλίες για την κοινωνία,

   την οικονομία, το περιβάλλον

   και τους ανθρώπους.

• Υιοθέτηση καλών πρακτικών

   σε ολόκληρη την αλυσίδα

   παραγωγής και διακίνησης,

   με γνώμονα την προστασία

   του καταναλωτή.
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Πρωτοβουλίες και δράσεις
της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών

Βασικοί άξονες:

• Διαμόρφωση προτάσεων και προώθηση των θέσεων της Ένωσης

   για την ανάπτυξη του κλάδου.

• Έναρξη δημοσίου διαλόγου για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

• Προώθηση της κουλτούρας της μπύρας στην Ελλάδα. 

• Ανάδειξη των ευεργετικών συστατικών της μπύρας στον οργανισμό

   και την αξία της ήπιας κατανάλωσης. 

Η Ένωση συνέβαλε ουσιαστικά στην αλλαγή του νόμου στην Ελλάδα         

(Ιούνιος 2017) για να επιτραπεί η δυνατότητα παραγωγής και εμφιάλωσης      

από τα ζυθοποιεία ποτών από ζύμωση, όπως είναι ο μηλίτης. Ο καθορισμός 

συγκεκριμένων διαδικασιών παραγωγής και ο ορισμός χώρων ζύμωσης 

αποκλειστικά για την παραγωγή των ποτών από ζύμωση μέσα στα ζυθοποιεία, 

επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακολούθηση από τις φορολογικές αρχές αυτής 

της διαδικασίας.

Τα πλεονεκτήματα από την τροποποίηση του νόμου:

• Παραγωγή στην Ελλάδα προϊόντων που αυτή

   τη στιγμή εισάγονται κατά 100%, όπως ο μηλίτης

   που αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια.

• Αύξηση της απασχόλησης και εκμετάλλευση

   της παραγωγικής δυνατότητας υφιστάμενων

   μονάδων.

• Απορρόφηση παραγωγής ελληνικών

   φρούτων.
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Η συνεισφορά του κλάδου
της Ζυθοποιίας στην Ελλάδα

Ο κλάδος της ζυθοποιίας αποτελεί έναν μοχλό ανάπτυξης για την 
ελληνική οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής, της 

δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, ο κλάδος της ζυθοποιίας αποτελεί σήμερα πυλώνα στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας με τη συνεισφορά του στα φορολογικά έσοδα για το 

2015 να ανέρχονται σε 640 εκ. €. Τα έσοδα από τον ΕΦΚ στη μπύρα για το 

2016 ανήλθαν στα 164 εκ. €. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεισφορά του 

κλάδου στα φορολογικά έσοδα κατά τη διάρκεια της κρίσης έφτασαν 

συνολικά τα 1,9 δις € (περίοδος 2010 - 2016).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η προστιθέμενη αξία του κλάδου στην 
εγχώρια αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης, η οποία για το 2015 ανήλθε 

στα 494 εκ. €, αλλά και η συμβολή του στον εξαγωγικό προσανατολισμό 
της χώρας με τις εξαγωγές μπύρας – σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης – 

να παρουσιάζουν αύξηση 89% από το 2014 στο 2015, φτάνοντας το 2015 τα 

432.000 εκατόλιτρα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το 90% της μπύρας που καταναλώνεται στην 

Ελλάδα παράγεται σε εργοστάσια που λειτουργούν στη χώρα μας, 

αγγίζοντας τα 3.820.000 εκατόλιτρα παραγωγής για το 2015. Αξιοσημείωτη 
είναι επίσης η δυναμική ανάπτυξη των μικροζυθοποιείων τα τρία 
τελευταία χρόνια τα οποία έχουν φτάσει περίπου τα 37 μέσα στο 2017,     

από 15 που ήταν το 2014. Τα μικροζυθοποιεία συμβάλλουν ενεργά στην 

τόνωση της απασχόλησης και στην ανάδειξη του τοπικού προϊόντος, τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με διακρίσεις και βραβεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κλάδος της ζυθοποιοίας συνιστά έναν από τους 
σημαντικότερους εργοδότες για την χώρα διατηρώντας 2.000 άμεσες και 

61.000 έμμεσες θέσεις εργασίας (στοιχεία 2015). Παράλληλα, υποστηρίζει 

ενεργά 5.000 προμηθευτές και 3.200 αγρότες – καλλιεργητές, ενισχύοντας 

ουσιαστικά την εγχώρια γεωργική παραγωγή μέσα από προγράμματα 

συμβολαιακής καλλιέργειας.
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“Η συμπραξη όλων των ζυθοποιών κάτω από

μια κοινή Ένωση, η οποία εκπροσωπεί τόσο

τις μεγάλες, όσο και τις μικρές ζυθοποιείες 

ισότιμα, είναι απαραίτητη σήμερα

για την πρόοδο του κλάδου μας” 
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