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Αθήνα   13 Μαρτίου 2023 

Αρ. Πρωτ. :  4 

Προς : όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

  Α) Υπουργείο Εξωτερικών, Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπηρεσίες ΥΠΕΞ 

 Β) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων   

  Γ) Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες 

Κοιν/ση:   Διπλωματικές Αρχές στο Ιράκ , ΑΑΔΕ, ΓΧΚ,   

ΘΕΜΑ :  ΙΡΑΚ - Νόμος περί απαγόρευσης εισαγωγής και πώλησης και αλκοολούχων ποτών.   

 

Αξιότιμοι  κύριοι,  

Σε συνέχεια της εν θέματι ενημέρωσης την οποία είχαμε από την Β5 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών 

Σχέσεων με Χώρες Μ. Ανατολής, Β. Αφρικής, Κόλπου, Ασίας, Ωκεανίας & Υποσαχάριας Αφρικής του Υπ. 

Εξωτερικών, επικοινωνούμε μαζί σας , εκ μέρους τού Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων 

και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.ΟΠ1), για τον Νόμο που απαγορεύει την πώληση, εισαγωγή και 

παραγωγή αλκοόλ στο Ιράκ. 

Βεβαίως όπως ενημερωθήκαμε, πρώτον  δεν είναι ακόμα σαφές το πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή του 

και δεύτερον το γραφείο ΟΕΥ στο ΕΡΜΠΙΛ έχει προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες και, ευχαριστούμε γι΄ 

αυτό, όμως θεωρούμε απαραίτητο ότι το θέμα πρέπει να  προωθηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, 

λόγω  του επείγοντος χαρακτήρα του και τής τεράστιας σοβαρότητάς του για τον κλάδο της Ελληνικής 

Παραγωγής αλκοολούχων ποτών και ειδικότερα τις εξαγωγές του, οι οποίες θα πληγούν δραματικά.   

  

 
1 O Σ.Ε.Α.Ο.Π., είναι ο κλαδικός φορέας των Ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης ελληνικών ποτών και 

αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης. Περιλαμβάνει στο δυναμικό του καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου, ιδιωτικές και 
συνεταιριστικές, με προϊόντα αναγνωρισμένης ποιότητας και ακτινοβολίας και καλύπτει χωροταξικά όλη την Ελλάδα.  

Τα μέλη του, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έχουν ως αντικείμενο εργασιών, την παραγωγή και εμφιάλωση ούζου, 
τσίπουρου,  αποσταγμάτων και άλλων αλκοολούχων ποτών και παράγουν το 70% των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα ενώ 
εξάγουν το 85% των ελληνικών εξαγομένων ποτών. 
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Επισημαίνουμε ότι :   

• το θέμα  δεν αφορά μεμονωμένες εταιρείες αλλά το σύνολο των εξαγωγών αλκοολούχων 

ποτών ελληνικής παραγωγής στο  Ιράκ.  

• Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα από τα άλλα Κράτη μέλη της ΕΕ-27 σε εξαγωγές αλκοολούχων 

ποτών στο Ιράκ, με μερίδιο 55% . 

• το Ιράκ αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εξαγωγικό προορισμό των Ελληνικών Αλκοολούχων 

Ποτών, καθώς αποτελεί την 2η  κατά σειρά χώρα παγκοσμίως για τίς εξαγωγών του κλάδου,  μετά 

από την Γερμανία . Ειδικότερα το 2022 , το 18% της αξίας  και το 19% της ποσότητας των 

ελληνικών εξαγωγών αλκοολούχων ποτών , κατευθύνθηκε μόνο ΙΡΑΚ. (πηγή: ΕUROSTAT 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

• ο νόμος πλήττει ιδιαίτερα τις ελληνικές εξαγωγές ούζου που κατέχουν πάνω από 90%  

εξαγωγών μας στο ΙΡΑΚ . Μάλιστα η πορεία των  εξαγωγών  Ούζου στο Ιράκ την 10ετία 2012-

2022 παρουσίασε σημαντική αύξηση σε ποσοστό 286%  σε αξία (πηγή Eurostat βλέπε 

επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) .  

 

Όπως αντιλαμβάνεσθε δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στους Έλληνες παραγωγούς αλκοολούχων 

ποτών καθώς και στην Ελληνική Οικονομία, σε μια εποχή μάλιστα όπου έχουμε απόλυτη ανάγκη την 

αύξηση των εξαγωγών μας και όχι τον μηδενισμό τους.      

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας άμεσα προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα  που θίγει τις Ελληνικές 

εξαγωγές, καθώς και την ενεργοποίηση του Υπ. Εξωτερικών στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο.  

 Επίσης παρακαλούμε όπως τηρηθούμε ενήμεροι των σχετικών ενεργειών και είμαστε πάντα στη διάθεσή 

σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες . 

 

Με εκτίμηση , 

για το Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών 

Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών . 

 

 

Χάρης Μαυράκης 

Πρόεδρος 

 

Συνημμένα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (με στατιστικά στοιχεία EUROSTAT ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

ΠΡΟΣ :  

Α) Υπουργείο Εξωτερικών  

• Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού dipl.of.pm@mfa.gr  

• Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού dgypex@mfa.gr  

• Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού anypexeu@mfa.gr  

• Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Φραγκογιάννη  dgyfypex.fragkogiannis@mfa.gr                     
Γραφείο  κ. Γενικού Γραμματέα sec.gen@mfa.gr  

• Γραφείο κας. Γεν. Γραμματέως ΔΟΣ  & Εξωστρέφειας secgenoffice@mfa.gr  

• Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας  Β΄Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων dgb@mfa.gr  

• Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας & Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας db1@mfa.gr  

• Β5 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Χώρες Μ. Ανατολής, Β. Αφρικής, Κόλπου , Ασίας, 
Ωκεανίας & Υποσαχάριας Αφρικής db5@mfa.gr  

• Β6 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής  db6@mfa.gr  

• Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής da6@mfa.gr  

 

Β) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / 

• Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων general-secretary-mailbox@hq.minagric.gr  

• Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων  idrossinou@minagric.gr , dbazios@minagric.gr  

 

Γ) Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες mea.bruxelles@rp-grece.be  

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ 

Α) Διπλωματικές αρχές στο ΙΡΑΚ 

• Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαγδάτη secamb.bag@mfa.gr   

• Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ ecocom-erbil@mfa.gr  

• Γενικό Προξενείο Ερμπίλ grgencon.erbil@mfa.gr   

Β) ΑΑΔΕ  

• Γραφείο Διοικητή  

• Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους gd.gcsl@aade.gr 

• Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων dat.gcsl@aade.gr   
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